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Miercuri, 10 decembrie a.c., au început lucră- 
Partidului, ’A» Plenarei Comitetului Central 

iâmunist Român.
Plenara are la ordinea de zi :
1 — Proiectul Planului de stat 

naționale pe anul 1970.
2. — Proiectul Bugetului de stat
3. — Propuneri cu privire la majorarea pen

siilor țăranilor cooperatori.
4. — Organizarea și funcționarea comisiilor 

pe probleme la C.C. al P.C.R. și la organele 
locale de partid.

5. — îmbunătățirea consultării și informării 
activului de partid, a comuniștilor și celorlalți 
oameni ai muncii asupra activității organelor

al

al

pe

economiei

anul 1970.

de partid și de stat, asupra politicii interne și 
internaționale a partidului și guvernului.

6. — Informare privind desfășurarea întîlniriî 
conducătorilor de partid și de stat din țările so
cialiste, care a avut loc la Moscova în zilele de 
3—4 decembrie a.c.

La lucrările plenarei participă ca invitați 
membri ai Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, președinți ai Comisiilor per
manente ale Marii Adunări Naționale, miniștri 
și șefi ai instituțiilor centrale de stat, secretari 
ai comitetelor județene de partid și primi-vice- 
președinți ai consiliilor populare județene, 
membri ai Colegiului Central de partid, șefi ai 
secțiilor C.C. al P.C.R., redactori șefi ai presei 
centrale.
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

de acreditareFoto .- O. PLEC AN

vinovată de această situație nu
mai și numai facultatea.

— Este perfect adevărat. Dar 
aici nu este vorba de a stabili

creditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Ungare în Republica Socialis
tă România.

Prezentarea scrisorilor

CERCURILE
PETRE DRAGU

DE FILOZOFIE(Continuare în pag. a IlI-a)

ALE ELEVILOR

ORGANIZĂRII
ÎNTREPRINDERILOR

In „dialog" cu mașina la 
care lucrează strungarul 
Costache Rădeanu din ate
lierul mecanic al Uzi 

metalurgice din Iași.

SCHIȚE IA UN PROFIL AL TINEREI GENERAȚII (IV)

UNIVERSITATEA
SPECIALIZARE PROFESIONALA

Șl MODELARE CIVICĂ
Convorbire cu tovarășul 

conf. univ. ing. SILVIU PUȘCAȘU 
șef de catedră la Facultatea de electrotehnică a Universității 

din Craiova, secretar științific al Senatului univesitar

— Tovarășe Pușcașu, vă des- 
fășurați activitatea didactică și 
de cercetare științifică în cadrul 
celei mai tinere universități din 
țara noastră. Lipsa unei expe
riențe universitare nu este to
tuși absolută pentru că în ceea 
ce privește facultățile tehnice 
la Craiova există o tradiție care 
datează încă din deceniul al cin- 
fcilea. Ce deosebiri distingeți în
tre studenții de atunci și cei ai 
facultăților tehnice de azi, ți- 
nînd cont că ei reprezintă gene
rații diferite.

— Sub raportul dorinței de 
cunoaștere, de împlinire profe-

sională — niciuna. Sub cel al 
gradului de pregătire, al baga
jului de cunoștințe cu care vin 
tinerii în facultate — deosebirile 
firești condiționate de explozia 
tehnico-științifică și a massme- 
diei în ultimele două decenii și 
de însăși evoluția țării noastre 
in această perioadă. Iar sub as
pectul orientării generale a tine
rilor, al atitudinii lor față de 
realitățile înconjurătoare, al 
comportamentului lor exterior 
disting — așa cum mi se pare 
au observat și ceilalți partici
pant la discuția „Scînteii tine
retului" despre tînăra generație

— deosebiri care ne-ar putea 
induce în eroare.

— în ce sens ?
— în sensul că o anumită u- 

șurătate pe care o reproșăm, 
pe bună dreptate, unora din 
tinerii studioși, am putea fi ten
tați să o socotim drept un dat 
în sine funciarmente specific 
actualei tinere generații, o ca
racteristică numai a ei ivită din 
cine știe ce pricini mai mult 
sau mai puțin oculte („conflic
tul generațiilor", „angoasa me
tafizică", „sentiment de aliena
re" etc). Cind. în fond, o știm 
prea bine — și documentele de 
partid ne-au arătat-o cu clari
tate în atitea rînduri — este 
vorba de unele defecțiuni surve
nite pe 
cativ.

— Vă
— De

fluxul sistemului edu-

al B. P. Ungare la București
La 10 decembrie 1969, pre

ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceausescu, a pri
mit pe Ferenc Martin, care 
și-a prezentat scrisorile de a-

CITEVA OPINII DESPRE

VIZE44
O FAPTĂ

O IDEE PE UN
PAȘAPORT AL

rugăm să precizați, 
regulă, noi, cei din u- 

niversități, vedem defecțiunile 
din învățămîntul mediu. Tre
buie să recunoaștem că, în ul
timii ani liceele ne trimit elevi 
destul de bine pregătiți, aș zice 
că din ce în ce mai bine. Dar, 
din păcate, numai din punct de 
vedere 
zise ale 
celălalt 
fel sau 
tant t,- 
tății elevilor, al cultivării res
ponsabilității lor sociale — tine
rii se prezintă pregătiți destul 
de superficial. Sigur că dacă 
veți discuta pe tema aceasta cu 
un profesor de liceu, el vă va 
spune că Ia origina acestui nea
juns se află... Învățămîntul ele
mentar, iar dacă veți discuta cu 
un învățător, vă va spune că 
vinovată este... familia...

— Și, spre a închide cercul, 
vă pot asigura că ori de cite 
ori o întreprindere va primi un 
absolvent de facultate cu caren
țe de comportament, va socoti

al materiilor propriu- 
programei analitice. Din 
punct de vedere — la 
poate chiar mai impor- 
al modelării personali-

PRINCIPII MODERNE
ÎN PROIECTAREA

Proiectarea organizării între
prinderilor se înscrie în cadrul 
larg al .acțiunilor întreprinse de 
partidul și statul nostru în do
meniul organizării,, științifice a 
producției și a muncii. Există 
deja, în cadrul Ministerului 
Muncii, un institut central de 
organizare a producției. care 
coordonează activitatea tuturor 
centrelor de cercetări din acest 
domeniu. Pe de altă parte, se 
urmărește ca la nivelul minis
terelor -economice, să se elabo
reze planuri concrete de cerce-

lor, aptitudinilor și talentelor 
lor. în privința scopului urmă
rit se conturează diferite ori
entări. Astfel, unii colegi sînt 
de părere că cerctirile de filo
zofie ar avea menirea de a în
lesni elevilor aprofundarea u- 
hor probleme studiate la lecții, 
de a le ridica nivelul de cuno
ștințe teoretice, de a le lărgi 
sfera de informare. O astfel de 
înțelegere ar putea duce la o a- 
titudine mai puțin activă a e- 
levilor, rolul principal revenind1 
tot profesorului sau altor cadre 
invitate să facă expuneri. Fă
ră să subapreciem acest rol, ca
re în parte se poate realiza și 
prin studiul individual, după 
părerea noastră, scopul princi
pal este exercițiul în studierea 
și înțelegerea independentă a 
realităților sociale în lumina 
celor învățate la curs, deprin
derea elevilor în întocmirea, 
prezentarea și susținerea, . unui 
referat, purtarea unor discuții, 
apărarea și argumentarea idei
lor proprii, cambaterea, la o- 
biect, a unor păreri și teorii 
greșite etc. Sigur că, în practi
că, scopul, caracterul șl nivelul 
fiecărui cerc urmează să fie sta
bilit în funcție de componența 
și preocupările elevilor. Pe a- 
ceastă bază se adoptă tematica, 
metodologia și, evident, profeso
rul își fixează căile dș îndru
mare și de sprijin pe care le va , 
acorda acestei activități.
j în ceea ce privește organiza
rea, am întîlnit la liceele nr. 27. 
36, 39 „N. Bălcescu" cercuri se
parate de economie politică pen
tru elevii din clasa a Xl-a și 
cercuri de filozofie pentru cei 
din . clasa a Xll-a. Există însă 
și licee cu, un singur cerc de 
științe sociale, cu o tematică 
mai largă, vizînd probleme de 
filozofie, economie politică, so
cialism științific, etică și chiar 
de sociologie; de pildă, la li
ceele , „Gh.
Basarab".

Relativ la 
s-a dovedit a 
ale clasicilor
mului, documente ale congrese-

Ca ,profesori care predăm ști
ințele sociale în liceu ne preo
cupă găsirea unor căi de a răs
punde mai pe larg interesului 
real pe . care îl manifestă nume
roși elevi față de istoria gîndi- 
rii filozofice. față de fundamen- 
tul teoretic al politicii partidu
lui, nostru. față de mișcarea con
temporană de idei. Firește, pro
grama școlară face oficiul in- 
trbducerii tinerilor în sfera de 
cuprindere a științelor sociale, 
dar limitele, ei de timp, și chiar 
de concepție, sînt evidente. Nu 
ne propunem însă să ne refe
rim, în cele ce urmează, la pro
gramă. ci Ia ceea ce se poate 
face pornind de lă ea, dar în a- 
fara orelor de curs, ca o acti
vitate extrașcolară, adresată ce
lor interesați, pe scheletul cercu
rilor existente la alte- discipline, 
cercuri devenite tradiționale în 
liceele noastre.

în cadrul larg al moderniză
rii învățămîntului, a diversifi
cării căilor și formelor sale de 
organizare, cercurile sînt che
mate să răspundă diverselor in
terese și preocupări ale elevi-

iectărea organizării .‘Întreprinde
rilor- industriei/isoare.

— Exista o corelație necesară 
între activitatea de cercetare și 
proiectare a organizării între
prinderilor și sarcinile concrete 
care revin colectivului dv. pe 
linia creșterii rentabilității în-

Interviu cu 
ing. TITUS GRECIUC 

ing.-șef adjunct I.P.I.U.

tare privind; proiectarea organi
zării’ întreprinderilor. în 'acest 
context se-înscrie și înființarea, 
in toamna anului 1968, în cadrul 
Institutului, de .' proiectări al in. 
dustriei ușoare, a serviciului 
pentru proiectarea organizării 
întreprinderilor, care reunește 
specialiști din domenii, diversb. 
Astfel, pe lîngă ingineri cu di
ferite orientări tehnice (electro, 
nică, energetică,, âutomațică,. e- 
lectrotehnică, instalații etc’.), ;își 
desfășoară activitatea 'econo
miști, matematicieni, psihologi, 
proiectanți, desenatori tehnici, 
etc. ’ ' ■ 1 :

întregul colectiv de specialiști 
își orientează- cercetările asu
pra unor aspecte tehnice com
plexe privind procesele tehno
logice ale întreprinderilor, or- 
•ganizarea locului de muncă prin 
înlăturarea verigilor inutile etc.

Interlocutorul nostru, ing. șei 
adjunct Titus Greciuc, des
prinde,-în cadrul interviului, cî
teva din preocupările colectivu 
lui din serviciul pentru pro-

MIRCEA CRISTEA

OMUL - OGLINDA EPOCII

COMPETENTEI
Mai întîi, datele strict nece

sare : numele și prenumele : VI
ȘOIU DANIEL; Vîrsta : 31 ani; 
profesia: tehnician, serviciul
C.T.C. — șef grupă exploatare; 
locul de muncă : Uzina mecanică 
fină Sinaia; semne particulare : 
multe.

Reținem această ultimă obser
vație de pe pașaportul nostru 
imaginar, pentru că asupra ei se 
cuvine să poposim mai pe înde
lete. In locul, așadar, unde sînt 
trecute, de obicei, cicatricile sau 
alte senine de distingere pur fi
zică — vom circumscrie de data 
aceasta note, chei și alte semne 
de distincție spirituală, desprinse 
dintr-o gamă mai largă, și ea cir
cumscrisă noțiunii cu valoare 
de unicat care se numește per
sonalitatea lui Daniel Vișoiu. Cu 
asentimentul dumitale, tinere ci
titor, vom împărți această cate
gorie a semnelor particulare în 
trei mari secțiuni și o excepție 
— și ea menită să întărească re
gula. Așadar...

a) uneori trebuie să știi să re
nunți.

Galați — Pucioasa (via Bucu
rești) — Sinaia; coordonate co- 
respunzîndu-le trei adrese exacte 
și-un moment de răscruce. A- 
ceasta vrea să însemne că, năs
cut la Galați și stabilit cu părin
ții la Pucioasa, biografia priete
nului nostru (pentru că încerc 
să cred că începe să-ți devină și 
dumitale prieten, cititorule) ș-a 
înscris pe orbita firească pe care 
gravităm toți pînă la o anumită 
vîrstă. Adică pînă ne terminăm 
anii aceia de școală, frumoși și 
obligatorii. Cu diploma de baca
laureat în buzunar, iată-l bătînd, 
ca fiecare, la porțile multiple și 
ascunse ale vieții. El a ales-o ne 
aceea pe care scria cu majuscule 
MEDICINA. Numai că ușa n-a 
cedat — și nu cercetăm acum 
cauzele; cert este că ambiția lui 
Vișoiu a asaltat-o doi ani conse
cutiv, După care..-

— N-aș putea nici azi să vă 
explic. Nici nu știu dacă îmi do
ream cu orice preț medicina... 
Era atunci, prin ’58, un val. Alt
fel, cu siguranță, aș fi insistat. 
Mi-am amintit, însă, că eram un 
elev bun și Ia fizico-matematici, 
că mă apucasem chiar, cu un co-

I. andreitA
(Continuare în pag. a IlI-a)

Trăim, iubim, muncim, dorim, 
nu : trăiesc, iubesc... Asimilat 
fără pic de ostentație vorbirii 
curente, pluralul ne exprimă ca 
exponenți solidari ai unor acti
vități, idei și idealuri comune. 
Le generăm, le acceptăm, le îm
plinim fără ca acestea să știr
bească în vreun fel propria-ne 
personalitate. Individualitatea 
intră în rezonanță cu necesitatea 
socială, „legea este lege a inimii" 
după cum spunea Hegel. Dacă 
actul de naștere al sacrificiului 
de sine pe altarul binelui public 
se pierde în însăși originile uma
nității conștiente, apogeul soli
darității multilaterale trebuie 
căutat numai în socialism.

Conștiința lucidă a unui des
tin comun a unor țeluri comune, 
sporește responsabilitatea perso
nală. reclamă angajarea hotărită 
și eficientă în acțiunea de edi
ficare prezentă și viitoare a 
țării.

Care este rostul tineretului pe 
arena acestor imperative majo
re ? Integrarea socială, asimila
rea la preocupările și interesele 
unui colectiv, nu stînjenesc oare 
dezvoltarea complexă a indivi
dului ? Unde se termină intere
sele generale și încep chestiunile 
personale ? Achitarea conștiin
cioasă de obligații, ajunge ? i

Nu trebuie să căutăm prea de
parte. Răspunsurile sînt lingă 
noi și în noi, așa cum ni s-au 
înfățișat la capătul unor expe
riențe de viață, proprii sau ale 
altora, la finele unor căutări mai 
mult sau mai puțin tenace...

de bază P.C.R. Noi i-am oferit 
apartament, locuiește în el, dar 
nici nu și l-a mobilat. Are un 
pat pliant și două geamantane 
și stă acolo singur cuc. Nu se 
plînge, s-a apucat de treabă, dar 
se simte că nu-i în apele lui.

îl PRIVEȘTE ?
NE PRIVEȘTE!

ALATURI AMÎNDOI Șl SINGUR 
FIECARE

Pe M. I., pînă acum o lună 
șeful unui serviciu din Capitală, 
l-am întîlnit într-un oraș din 
nordul Moldovei.

Aflasem de la întreprindere că 
soția, T. I., dactilografă la un 
minister, a refuzat să-l urmeze. 
„Omul trăiește o dramă — mi-a 
dezvăluit secretarul organizației

Numai mie mi-a povestit despre 
ce-i vorba. Am vrut să-i ducem 
noi un dulap, o masă, pînă 
aranjează, dar n-a primit, a 
c-o să-și aducă mobila".

Secretarul era înciudat și 
drept cuvînt : „Avem nevoie 
ingineri ca de aer. Se hotărăște 
omul, lasă postul comod de la 
centru, își face bagajele și vine 
aici. Iar dumneaei nu se poate 
despărți de Capitală. Soția mea, 
nu vreau s-o laud, dar n-a scos

se 
zis

pe 
de

o vorbă. Și am purtat-o de la 
Salva la Argeș, de la Galați la 
Porțile de Fier".

Peste trei zile sunam la ușa 
unui bloc din Militari. După cî- 
teva încercări zadarnice (era ora 
17) am plecat. Am revenit a doua 
zi și am găsit-o acasă pe T. I. 
Primire evident ostilă, mai ales 
cind a aflat că vin din Moldo
va. Cîteva ezitări și în sfîrșit mă 
invită în casă.

— El a vrut să plece ! Că nu-1 
dădea nimeni afară. Dar l-a a- 
pucat iar dorul de ducă...

— Iar?
— Păi da, în ’56 a terminat, a 

stat doi ani la ,,23 August" (a- 
tunci ne-am căsătorit) și pe urmă 
hai la Călan. Abia l-am smuls 
după trei ani de acolo. Pe urmă 
a mai fost doi ani detașat la Cra
iova.

— Aveți copii ?
— N-avem.
De data asta tonul e cu totul 

altul. Parcă suna a regret ? Dar 
n-am avut timp să mă conving, 
pentru că T. I. continuă :

— Acum nu mai lucrez nici 
eu la minister. Dacă nu pleca el, 
nu se atingea nimeni de postul 
meu (?!).

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

Aspect din secția bobinaj a Uzinelor textile „7 Noiembrie"
București

Lazăr" și „Matei

tematică, aceasta 
fi variată : opere 
marxism-leninis-

Prof. ION CODRU
Prof. VALDEMAR POPA

(Continuare în pag. a IV-a)

FINALA FESTIVALULUI NA[IOA/AL
AL TEATRELOR DRAMATICE

La capătul a cinci faze - zona- 
le care au cuprins tot ce s-a 
produs mai semnificativ, în ul
timele două stagiuni alte tutu
ror teatrelor din țară, în mate
rie de echivalență scenică a tex
tului' românesc. începînd de a- 
seară, prima scenă a țării găz
duiește impresionantul cortegiu 
al celor douăzeci și șase de co
lective dramatice angajate în 
confruntarea finală. Detaliile 
se cunosc, așa că nu vom re
veni asupra lor decît pentru a 
reaminti că finala cuprinde, în-

tre 10 și 22 decembrie, 33 de 
spectacole și recitaluri, cu un 
repertoriu mergînd de la Alec- 
sandri și Hașdeu pînă la Lo- 
vinescu, Baranga, Mirodan, O- 
mescu, Chitic _ și Naghiu ; , că 
din juriul festivalului, prezidat 
de criticul Radu Popescu, fac 
parte o serie de personalități 
proeminente ale scenei româ
nești ; că, în sfîrșit, numeroase 
premii și mențiuni vor onora 
cele mai semnificative prezen
țe.

Ce așteptăm de la noua edi
ție a festivalului, cea d'intîi

care a atins o asemenea am
ploare și a antrenat ațita efort 
de creație ?

Desigur, spectacole bune. 
Desigur, afirmări elocvente ale 
tinerei generații de dramaturgi, 
regizori și actori. Desigur, un 
palmares final care să opereze 
cu maximum de exactitate de
licata ierarhie a valorilor. Desi
gur, o dezbatere amplă și fruc
tuoasă care să reîntoarcă (e- 
ventual) și A.T.M.-ul la rosturi
le sale fundamentale.

(Continuare în pag. a IV-a)



SEMNIFICAȚIA
APTITUDINILOR

Considerată psihologic, perso
nalitatea umană prezintă trei' 
compartimente strins legate în
tre ele : 1) aspectul dinamico-
energic. nespecific sau reactivi
tatea individuală precumpăni
toare, emoțională — este tempe
ramentul pe care l-am discutat 
în articolul precedent; 2) latura 
instrumentală sau operațională 
care condiționează capacitățile 
omului de a activa cu mai mult 
sau mai puțin succes în diverse 
domenii — sînt aptitudinile, la 
care ne vom opri cu titlu intro
ductiv în articolul de față ; 3) 
caracterul sau. sistemul de atitu
dini stabile și de trăsături vo
luntare prin care subiectul se 
orientează și autoeonduce. defi- 
nindu-și un anumit profil psiho- 
mcral sau uman.

Referindu-ne la aptitudini 
căutăm răspunsul la întrebarea : 
ce poate să facă efectiv omul ? 
la ce nivel calitativ se prezintă 
activitățile sale ? Abordînd pro
blemă caracterului ne referim 
îndeosebi la valorile morale și 
culturale căutînd să aflăm ce 
fel de om este respectivul, dacă 
este egoist sau generos, cinstit 
sau nu, dacă este harnic 
leneș, pasionat său apâtie. 
înțelege foarte bine că între 
titudini și atitudini este un 
port de intercondiționare.

Prof. dr. PAUL

POPESCU-NEVEANU

a materialelor, deci însemnăta
tea formației tînărului, a modu
lui în care el reușește să repre
zinte lucrurile și fenomenele, să 
întreprindă operațiuni de anali
ză și sinteză, de abstractizare și 
generalizare de clasificare și 
sistematizare; să dezvolte ra
ționamente consecvente și, tot
odată, să dispună de structuri 
operaționale reversibile, plas
tice și să fie apt de combinații 
imaginative inedite. Tocmai de 
aceea determinarea aptitudinilor 
este foarte dificilă. Un profesor 
care se află în posesia unui stoc 
de lucrări scrise, redactate în 
bună măsură în conformitate cu 
structura lecțiilor predate și a 
pasagiilor din manual, va trebui, 
dacă îl interesează aptitudinile, 
să șe concentreze asupra unOr

țînăr capabil dar meschin, le
neș, orgolios. nu va putea să-și 
pună aptitudinile în valoare și, 
inevitabil, va regresa. Un tinăr 
dispunînd de aptitudini modeste, 
dar fiind foarte perseverent, 
bine integrat social, dornic de 
autoperfecționare va reuși să 
obțină performanțe remarcabilă 
și chiar să-și dezvolte aptitudi
nile. Aceste considerente sînt cu 
desăvîrșire necesare înainte de 
a începe discuția despre aptitu
dini și rosturile lor.

în nțod curent se fac anumite 
cdnfuzii între aptitudini și vo
lumul de cunoștință al tînărului. 
Rămînînd în limitele unor defi
niții științifice, trebuie să ară
tăm să aptitudinea se referă la 
ce poate omul nu la ce știe el. 
Aceasta pentru că aptitudinile 
caracterizează operațiunile sen- 
somotorii, mnezice. imaginative 
si logice, iar nu volumul de in
formații acumulate. Cineva poa
te să fi văzut multe dar pe noi 
ne interesează cum privește el și. 
în ultimă instanță, în ce măsură 
dispune de spirit de observație 
Altcineva a citiț. a memorat di
verse lucruri, dar pe noi ne in
teresează cum gîndește el, în ce 
măsură înțelege și este capabil 
să rezolve problemele. Cu alte- 
Cuvinte, investigind aptitudinile 
urmărim să stabilim în ce fel 
sînt utilizate cunoștințele, dacă 
devin lucrative și pot conduce 
spre performanțe remarcabile și 
originale. Unii reușesc să Obțină 
rezultate deosebite uzînd de un 
volum restrîns de cunoștințe, 
alții își încarcă memoria cu un 
depozit bogat de informații dar. 
datorită deficiențelor operațio
nale, nu depășesc planul repro
ducție. adică rămîn la un nivel 
de performanțe slabe. Aceasta 
nu înseamnă că se pot obține re
zultate bune fără însușirea cu
noștințelor. Operațiunile gîndirii 
și imaginației nu pot funcționa 
în gol. Pînă la urmă este ade
vărat că dacă nu știi, nici nu 
poți. Trebuie stabilit însă și la 
ce nivel se studiază cunoașterea, 
nu numai cît ai învățat ci și 
cum ai învățat, în ce 
neușești să acționezi 
dent, în spirit creativ.

Pedagogic, se relevă
tatea centrală a metodei 
predare, asimilare și prelucrare

măsură 
indepen-

însemnă- 
de

imponderabile, cum sînt asocia
țiile noi. aplicațiile personale, 
posibilitățile de rezolvări ce trec 
dincolo de tipare prestabilite, de 
mult exersate și altele; Dacă 
tînărul este bine orientat asu
pra conceptului de aptitudini și 
se preocupă sincer de identifi
carea propriilor posibilități a- 
tunci. cred că nu greșesc spunînd 
că 61, de multe ori, reușește 
mai bine decît profesorul să-și 
scoată în evidență aptitudinile 
dominante. Și aceasta, pentru că 
tînărul se află în posesia unor 
date personale inaccesibile al
tora.

Aptitudinile ca structuri ope
raționale, optim închegate ce 
asigură reușita într-un domeniu 
sau altul mai prezintă o carac
teristică suplimentară : facilita
tea de acțiune Cel apt de ceva 
obține rezultate superioare cu 
o relativă ușurință, fără încor
dări și eforturi penibile, cu oa-, 
recare siguranță de sine. Poate 
că astfel, de eforturi s-au con
sumat în trecut, pentru a instala 
aptitudinea. Acum însă, pentru 
a desena, a rezolva probleme de 
matematică sau fizică, a explora 
cîmpul complex al chimiei și 
biologiei, a imagina noi agregate 
tehnice, a face compoziții lite
rare sau a se angaja în meditații 
filozofice, îi este mai ușor și î 
se pare ceva firesc.

Aceasta nu înseamnă însă, că 
lucrurile trebuie tratate cu ușu
rință încă de la început, noi am 
arătat că atitudinile negative pot 
bloca și distruge aptitudinile Și 
totuși, dragă tinere, dacă vrei 
acum, la 18—19 ani să afli care 
este aptitudinea ta centrală, cea 
pe care poți sconta în realizarea 
profesională. întreabă-te care 
este domeniu! în care reușești 
cel mai bine și cel mai ușor, 
unde „mă aflu • în elementul 
meu", unde „sînt eu însumi", 
și nu sînt o imitație in
coerentă a altora, mai ales 
a meditatorilor, deseori fur
nizori de proteze intelectuale, 
iar nu de capacități autentice 
Trebuie de asemenea, să-ți re
vezi, analitic, punctele de per
formanță. atît pe zona studiului 
școlar cît și pe cea a activității 
practice și sociale Mă refer aici.

îndeosebi, la depășirea -vârfurilor 
de dificultăți, iar nu la par
curgerea locurilor comune. Ast
fel, fiecare materie dispune de 
unele puncte nodale generatoare 
de obstacole. La științele na
turii este mai ușor să memorezi 
definițiile și să faci descripții de 
organisme decît să imaginezi și 
să înțelegi modul cum funcțio
nează organismul. La matematici 
este mai ușor să faci exerciții 
standardizate decît să rezolvi 
probleme cu totul noi pentru 
tine. Desenul linear nu presu
pune atitea condiții speciale cît 
cei artistic. Poți demonstra la 
tablă o teoremă sau o chesti
une organică ?

Dacă împrejurările au făcut 
ca într-adevăr -să fi dotat pentru 
ceva atunci depășești cu rela
tivă ușurință și ceea ce, în mod 
obiectiv, este greu. Pe urmă tre
buie Să ții seama de faptul că 
aptitudinile sînt generale, în 
sensul că îți pot deschide dru
mul îhtr-o multitudine Je do
menii (inteligența) și speciale, 
adecvate numai anumitor dome
nii (tehnic, artistic, organizato
ric, pedagogic etc.).

Aptitudinea generală este o 
condiție pozitivă, deseori nece
sară, dar niciodată suficientă. 
Trebuie să vezi dăcă ai reușit, 
dacă ai ajuns ca, fie și aproxi
mativ, să te structurezi în ra
port cu cerințele sociale con
crete ale unui anumit domeniu 
de activitate, d'acă nu cumva re
alizările tale sînt totuși superfi
ciale. și nu ai șansa sigură de 
a parcurge drumul pînă la ca
păt. De aceea, orientarea profe
sională presupune nu numai o 
identificare judicioasă a proprii
lor aptitudini (acesta fiind 
punctul de pornire) dar și con
fruntarea acestora cu tabelele 
de cerințe ale diverselor profe
siuni pentru a stabili corespon
dențe optime, indiferent de con
siderentele exterioare. Numai 
așa se poate realiza principiul 
înțelept în care este interesată 
atît societate cît și tînărul în 
în pragul vieții : omul potrivit 
la locul potrivit. Pentru a veni 
în ajutorul tinerilor vom pre
zenta în articolele următoare o 
serie de mijloace de determinare 
a aptitudinilor și unele analize 
concrete privind condițiile in
tegrării profesionale.

fflGi
CIBERNETICIAN

ECONOMIST
De fapt, în literatura de 

'specialitate aceste cadre 
cu pregătire superioară 
sînt numite .analiști 
de sisteme" Ei sînt pregătiți 
în secția de „cibernetică eco
nomică" a Facultății de cal
cul economic și cibernetică 
economică de la Academia de 
studii economice din Capita
lă. Munca analistului are ca 
obiectiv optimizarea aCtivi- 
tățiilor economice, scop in 
care acesta studiază și defi
nește problemele economice 
de organizare și conducere 
ale întreprinderilor, departa
mentelor și ale economiei na
ționale, în vederea rezolvării 
lor pe echipamente modeme 
de calcul. Contribuția acestor 
specialiști este indispensabilă 
pentru conducerea științifică 
a activității economice, ba
zată pe folosirea calculatoa
relor electronice și pe siste
me informaționale operative 
și complete pentru funda
mentarea deciziilor condu
cerii. De aceea, analistul tre
buie să dobîndească bogate 
cunoștințe matematice și cu
noașterea temeinică a posibi
lităților echipamentului elec
tronic de calcul. în afara 
cursurilor de cultură gene
rală a economistului si cele 
de pregătire matematică a- 
plicată la economie, in ca-

drul secției se studiază ci
bernetica economică, cercetă
rile operaționale și sistemele 
de calcul. Absolvenții sini 
utilizați in următoarele do
menii principale : analiza și 
modelarea proceselor de pro
ducție din industrie, agricul
tură, construcții, transporturi, 
comerț, în vederea optimiză
rii acestora la nivel de micro 

și macro economie : elabora
rea de modele economico-

NE RĂSPUND:

• ProfASCANIO DAMIAN
rectorul Institutului

• Conf. VALENTIN IORGA
• Conf. ADRIAN GHEORGHIU

în fiecare an, la Institutul de 
arhitectură „Ion Mined" se în
scriu aproximativ 900 de candi
dați pentru 200 de locuri. 700 
cad. De ce? La Arhitectură nu 
vin numai cei Ce vădesc o anu
mită înclinare. Vin și cei care 
își închipuie Că este o profesi
une ușoară, cu o viață de atelier 
deosebit de atrăgătoare. Așa să 
fie ? Categoric nu. Meseria de 
arhitect nu este o „boemă", nici 
o „ilustră izolare". Este o pro
fesiune 
să. Ea 
lent și 
aceasta 
tire în 
rale. Arhitectul este un creator 
de sinteză, de concretizări spa
țiale. străbătînd și coordonînd 

- numeroase planuri materiale, 
sociale și spirituale, dar nu fără 
o analiză tot mai adîncă a fie
cărui plan în parte. Incontesta
bilele satisfacții obținute după 
realizarea fiecărei lucrări, elabo
rată cu cinste profesională și 
convingerea că ți-ai îndeplinit 
totodată o obligație socială, pot 
atrage mulți candidați să îmbră
țișeze cu dragoste arhitectura.

— Cum îl vreți la examenul 
de admitere pe viitorul arhitect?

frumoasă. însă laborioa- 
cere în primul rînd ta- 
foarte multă muncă. La 
se adaugă o bună pregă- 
domeniul culturii gene-

Am adresat această întrebare 
unor profesori care au făcut 
parte din Comisia de admitere • 
prof. Ascanio Dămian, rectorul 
institutului, conf. Valentin lorga 
și conf. Adrian Gheorghiu

„Am dori să regăsim în candi
dat — ne declară prof. ASCA
NIO DAMIAN — spiritul unui 
țăran deștept care nu cere aju
tor nimănui atunci cînd își con
struiește un gard, o casă, al 
unui om isteț ce se uită cu a- 
tenție în jurul său, care apre
ciază cu corectitudine curtj tre
buie folosit un material pentru 
a răspunde nevoii practice, dar 
și frumosului. II văd pe viitorul 
arhitect mereu prezent printre 
oameni, în piață, la teatru, pe 
stadion, pe stradă, în viața care 
pulsează și este tot timpul în 
prefaceri. Dotat cu un spirit 
de observație dezvoltat, plin de 
inventivitate,- familiarizat cu 
problemele tehnice, la curent eu 
tot ce se întînțplă în lume".

Concret, în ce constau pro- 
de admitere ?
Institutul de arhitectură 
dintre acelea care la admi- 
pretinde două probe de ap- 

conf.

bele

este 
teră 
titudini precizează

ADRIAKf GHEORGHIU : una de 
desen tehnic, prin care se cere 
o reprezentare de mici obiecte 
arhitecturale și una de desen 
liber, după natură eventual, ce 
urmărește punerea în evidență a 
gustului artistic al candidatului. 
Urmează probele de matematici 
— ceva mai ușoare decît la cele
lalte institute tehnice. Consider 
însă că aptitudinea funciară a 
absolventului de liceu pentru 
arhitectură, în liceu descoperită 
si cu mijloacele acestuia îndru
mată, este în egală măsură de 
desen și de matematică, de 
aononizare a unor înclinări ar
tistice și științifice, exterioriza
te printr-un anume talent de a 
crea și, reprezenta forme spația
le, de a descrie și a comenta 
peisajul, clădirea, orașul.

— Considerați în acest sens că 
ar fi utilă o testare în liceu a 
elevilor ?

— Ne-âr fi de un real folos 
testele psihologice întocmite în 
liceu, dacă nu sînt formal în
tocmite și dacă includ puhCte 
referitoare la „vederea în spa
țiu", la înclinarea pentru geo
metria în spațiu, pentru desen, 
pentru o anume descriere spați
ală. Ele ar putea fi depuse o-

celelalte acte la înscrie-riată cu ___ ..
rea la examen pentru a fi cer
cetate în timp util și eventual a 
interveni în notare.

— Actualmente, programul di
dactic al liceului teoretic — e 
de părere conf. VALENTIN 
IORGA — asigură doar în parte 
pregătirea elevilor pentru exa
menul de admitere în Institutul 
de arhitectură și anume însuși
rea cunoștințelor în domeniul 
matematicii, care este doar una 
din probele acestui examen. Cît 
privește pregătirea elevilor la 
desen, disciplina de bază și eli
minatorie a examenului de ad
mitere, apreciez că programul 
didactic actual este nesatisfăcă
tor. Noțiuhile de desen ce se 
predau elevilor sînt insuficiente 
și nu au continuitate de la an 
la an, astfel încît, în final, elevii 
absolvenți să posede cunoștin
țele cerute la proba de admitere. 
Desenill, 
predă în 
situează 
plan cu 
(muzică, 
în clasa _ _____ ...„.
figurează în programul de îri- 
vățămînt. Această situație a- 
pare paradoxală cu atît mai 
mult cu cît desenul constituie un 
mijloc de exprimare a cunoștin
țelor tehnice și în alte institute 
de învățămînt superior, de e- 
xemplu în facultățile institute
lor politehnice.

— în aceste condiții pregătirea 
elevilor la desen rărnîne să se 
facă în afara liceului, în parti
cular !?

— Evident. De aci rezultă că 
pentru examenul de, admitere în 
Institutul de arhitectură, Insti
tutul de arte plastice. Institutul 
politehnic, trebuie stabilit un 
program de predare a desenului 
în liceu care să stimuleze elevii 
talentați la această disciplină, 
să le dea cunoștințele necesare 
rezolvării probelor cerute la e- 
xamenul de admitere și să-i 
pună în egale condiți de pregă
tire. independent de posibilită
țile lor materiale.

sub forma care se 
prezent în licee, nu se 
nici măcar pe același 

celelalte dexterități 
gimnastică), deoarece 
a Xll-a reală nu mai
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ROMEO 
DĂSCÂLESCU

Alegerea întîmplătoare a 
profesiunii debutează cu op- 
țiuni școlare întîmplătoare (a- 
legerea școlii sau a secției de 
profil după criterii subiective: 
apropiere de casă, simpatie 
(antipatie) pentru un profe
sor ; prezentare la concursuri 
de admitere în învățămîntul 
superior în raport cu numărul 
de locuri, cu medii de admi
tere a anilor precedenți etc). 
Ea poate avea însă și alte 
cauze, dintre care cea mai im
portantă considerăm a fi lip
sa de informație sau insufi
cienta informație în legătură 
cu școlile de profil sau cu 
profesiunea dorită.

Informarea tinerilor asupra 
profesiunilor sau a profesiu
nii pe care și-o doresc, se poa
te realiza în școală și în fa
milie, urmărindu-se în prin
cipal următoarele date infor
maționale :

1. distribuția teritorială a 
specialității (școli și întreprin
deri, instituții începînd cu cele 
mai apropiate) ;

2. specificul și perspectivele 
tehnologice ale specialității, în 
raport cu dezvoltarea științei 
și a tehnicii în general și cu 
consecințele apropiate și de 
perspectivă în profesiune;

3. indicații, și contraindica
ți! : medicale, psihologice și 
morale pentru profesiune ;

4. perspective de afirmare 
individuală pe care le oferă 
profesiunea ;

5. statutul economic și so
cial; salarizare, promovare în 
ierarhia profesională etC'

Părinții pot contribui la in-,-'* 
formarea profesională a tine-'
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cunoașterii

elevi a- ♦

pre- 
a- o bună 

școlară 
conferit 
de ad-

intere- 
singur tî- 
ale unui 
restrîns. 

Sebastian,

vlzînd 
unui 
sau 
mai

de 
vei 
să 

pre- 
și, 
să 

mate-

NOTA 10. Nu a influențat în 
notare aspectul cit corectitudinea 
executării celor 4 piese cerute : 
fațadă, planuri, secție, care au o 
corespondență perfectă intre ele.

ta“ conti- 
sosească 

conțlnînd

Indiferent 
i la care 

va trebui

respec- 
larg o- 
culturâ 

capabili 
un a-

Pentru a sprijini pregătirea

termoenergetică, 
și exploatarea in- 

hidroenergetice,

iunie

industria energiei 
. termice examenul 

da la

pro-
Si a 
dus 
față 
mal 

mort,

...................J

I

r///z///zzzz/^
ba de desen, liber date de 5

I

electroenerge- 
(str. Gh. Șin- 
sect. 5, tele- 

23 99 77) - e- 
construcții

Pe adresa rubricii 
„Profesia 
nuă să 
scrisori . _________
întrebări, sugestii 
sau pur și simplu 
mulțumiri. Ne scriu 
părinți și profesori, 
numeroși ■ -
flați în pragul opți
unii școlare șl pro
fesionale. întrebă
rile cu caracter mai 
general, care inte
resează o categorie 
mai mare de tineri 
stau la baza tema
ticii după care este 
alcătuită rubrica 
noastră săptămâna
lă. La „Curier" 
vom răspunde în
trebărilor mai limi
tate, 
sele 
năr 
grup

Vaslle 
elev, zalău Pe te
ritoriul județului 
tău sînt 3 școli pro
fesionale care 
gătesc mecanici 
gricoli. Noi iti dăm 
adresele fiecăreia, 
urmînd să hotărăști 
singur către care te 
vel îndrepta. în 
funcție de apropie
rea de casă: în Za
lău. școala profe
sională e situată pe 
str. Gheorghe Doia 
nr. 51: în Cehul Sil- 
vaniei pe str Vic
toriei nr. 19, cea de 
a treia funedonează

în comuna Nușfa- 
lău. Condițiile de 
admitere slnt ace
leași ca și pentru 
restul școlilor de a- 
cest profil și le gă
sești prezentate de
taliat în broșura 
„îndrumător pentru 
admiterea in școlile 
profesionale — anul 
școlar 1969—1970“.

Suzanr. O., elevă 
în clasa a Vlll-a, 
București : Deose
birile dintre un li
ceu industrial si

NOTA 8. Candidatul s-a preocu
pat de un aspect rustic al dese
nului, dar îi lipsește o anume acu
ratețe.

NOTA 3. Fără comentarii.

MARIA MINCIU

lă dă muncitori ca
lificați. Profesia ca
re te interesează — 
țesătoria — poate fi 
însușită în Bucu
rești la Școala pro
fesională de pe lin
gă Filatura româ
nească de bumbac 
.(str. Bîrsei nr. 3, 
Bălța Albă, telefon 
22 32 20), dacă vrei 
să devii muncitoare 
calificată și la Li
ceul industrial pen
tru industria ușoară 
(str. Poet Cerna nr.

. „Disputa

școală profesională 
sînt evidente chiar 
dacă pregătesc ca
dre pentru același 
sector de activitate. 
Liceul industrial 
formează specialiști 
cu pregătire medie, 
buni cunoscători al 
specialității 
tive, cu un 
rizont de 
generală, 
să aibă 
port însemnat la 
buna desfășurare a 
procesului de pro
ducție, la locul lor 
de muncă. De aceea 
și durata de școla
rizare este de 4 ani. 
Școala profesiona-

1, telefon 21 25 80) 
dacă aspiri la o 
treaptă superioară 
de calificare. Te in
formăm că în am
bele școli candidați! 
din sesiunea trecută 
au dovedit 
pregătire 
ceea ce a 
concursului 
mitere o ținută înal
tă. T.......................
Școala 
opta 
posezi o bună 
gătire generală 
în mod special, 
faci față la ____
matlcă si limba ro
mână — disciplinele 
de concurs..

Lugoj : .. .
voastră despre inte
ligență și despre 
Caile "
gradului ’ de lntejl- 
gerrtă de care dispu
neți iii s-a părut 
justificată pînă la 
un anumit punct. 
Justificată pentru 
că stnteți la vîrsta 
cînd există nu nu
mai dorința de au 
tocunoaștere, ci și 
aspirația spre >er- 
fectiune, nevoia de 
a Interveni con
știent în dezvolta
rea unor însușiri 
native. Dar de aici 
și pînă la a „rupe 
o prietenie veche" 
din cauza unor 
„nepotriviri de pă
reri" - cum spu
neți voi — e un 
pas mare. In argu
mentele pe care ni 
le furnizați există 
elemente confuze, 
altele puerile. De 
aceea vă propunem 
să urmăriți fn nu
mărul viitor al ru
bricii „Profesia ta" 
cuvîntul psihologu
lui — în cazul 
tru — prof.
Pau) Popescu 
veanu -r care, 
rubrica „Ce 
despre tine" va 
ta acest subiect.

Așteptăm în con
tinuare scrisori 
la ti 
resati.

Pentru a sprijini pregătirea la desen a Celor care doresc să 
pătrundă în Institutul de arhitectură, ilustrăm acest material 
Cu cîteva lucrări aparținînd eandidaților din acest an.

Tema concursului de admitere la proba

de desen tehnic din sesiunea

In cadrul degajat de vege
tație al unei grădini publice 
se propune construcția unui 
chioșc, servind adăpostplui, 
odihnei și contemplării pei
sajului Ca atare este vorba 
de o construcție suficient de 
deschisă către exterior, ast
fel ca imaginea parcului să 
rămină prezentă celor care, 
feriți de soare și ploaie, folo
sesc adecvatele amenajări in
terioare — ce le permit să 
stea de vorbă, să citească sau 
să joace șah, table, rum.v etc. 
sau chiar să ia in condiții 
convenabile gustarea adusă 
de acasă. în legătură cu con
cepția și construcția acestui 
Chioșc se mai precizează că :
1) Suprafața acoperită va fi 
cuprinsă între 35 mp și 50 mp
2) Nu va comporta uși sau 
ferestre. 3) Pardoseala va fi 
situată la cca 70 cm peste ni
velul terenului înconjurător. 
4) Materialele principale ser
vind realizării vor fi piatra 
și lemnul — sau numai unu] 
din acestea. Corespunzător a-

1969
se sugerează 

să fie din rna- 
șiță sau stuf, 
lemn — neex-

Tn numeroase orașe din 
țară funcționează școli post
liceale care pregătesc cadre 
de specialitate pentru in
dustria energiei electrice și 
termice. Pe timpul școlari
zării elevilor li se acordă 
burse din fondurile de stat, 
în funcțiune de rezultatele 
obținute la învățătură și de 
veniturile părinților, tutorilor 
sau cele personale. în limita 
procentului de burse stabilit. 
Pe timpul practicii tn pro
ducție tuturor elevilor li se

GHIDUL PROFESIILOR

matematice ale proceselor de 
producție, în vederea progra
mării la calculatoare elec
tronice.

Pentru pregătire, studenții 
au la dispoziție în cadrul fa
cultății laboratoare de elec
trotehnică, electronică, ciber
netică economică, echipa
mente mecanografice. Au de 
asemenea acces la echipa
mentele de calcul ale Cen
trului de calcul economic și 
cibernetică economică, dotat 
cu un utilaj variat și mo
dern.

asigură transportul gratuit — 
dus și întors — din localita
tea în care funcționează școa
la în localitatea în care se 
efectuează practica, hrană în 
limita alocației stabilite, 
precum și cazarea și regia la 
cantină, gratuite..

Candidați! la școlile post- 
liceale de specializare din 
acest sistem vor susține exa
mene de admitere Ia urmă
toarele obiecte : matematică 
(scris și oral) și fizică (oral) 
pentru specialitățile electro-

energetică, 
construcții 
stalațiilor ______ „___ _
iar pentru specialitatea pro
iectări în *->- —
electrice și 
se va da la matematică 
(scris și oral) și desen (lucra
re grafică)

Școli postliceale energe
tice funcționează în următoa
rele localități : Borzești, cu 
specialitatea termoenergetică. 
Brașov (str. Zizinului nr. 106) 
— electroenergetică. Craiova, 
(str. A. I. Pavlov nr. 93) — 
electroenergetică. Deva (str. 
Minereului nr. 24) — electro
energetică, Iași (str. Socola 
nr. 188—190) — electroener
getică Buftea (Șoseaua 
București km. 21) — con
strucții civile și industriale, 
instalații ■ 'tehnico-sanitare, 
încălziri centrale și ventila
ții, devize și măsurători în 
construcții, electroenergetică 
Luduș-Iernuț, termoenerge
tică. Ploiești (str. Carol Da
vila nr. 39) — 
tică, București 
cai nr. 8—10, 
Ion 23 01 10 și 
lectroenergetică.
și exploatare instalații hidro
energetice. proiectant în in
dustria energiei electrice și 
termice.

(Explicațiile pentru pro- 
t_ ■_ ..
secretarul comisiei de ad
mitere din anul acesta, 
arh. Dan Aurel). Modelele 
expuse pentru proba de 
desen liber au fost trei 
steme. Li s-a cerut candi- 
daților să le pagineze pe 
înalt (pe verticală).

Primul desen a primit 
NOTA 1# pentru că stemele 
au fost astfel așezate pe 
pagină încît au format 
o compoziție armonioasă. 
Criteriul principal de no
tare a fost respectarea pro
porțiilor.

NOTA 8. Respectarea 
porțiilor, a paginației 
mărimii figurilor au 
la această notare. Dar 
de celălalt desen este 
puțin nervos, mal 
lipsit de mișcare

NOTA 1. Fără comen
tarii...

cestei indicații 
ca invelitoarea 
terial ceramic, 
pe șarpantă de 
cluzîndu-se însă și alte so
luții de acoperire. 5) Forma 
in plan și ca atare intreg vo
lumul generat de acestea — 
se lasă la completa alegere a 
candidatului.

★
Se cere reprezentarea în 

ortogonal a următoarelor 
piese redate toate 
1/50 (adidfi t tn 
1) Plan (secțiunea 
tăind construcția 
mea de 1,50 m de 
pardoselei, privind în jos). 
Se vor indica toate elemen
tele propuse (ca : ziduri, 
stîlpi, trepte, parapete, par
doseală, locuri de ședere, me
se etc. etc.): 2) Plan (secțiu
nea orizontală tăind construc
ția la înălțimea de 1,50 m. 
de la nivelul pardoselei, pri
vind în sus). Se vor indica 
toate elementele componente 
vizibile. 3) Vederea socotită 
de candidați ca principală 
(fațada) cu indicarea tuturor 
elementelor componente vizi
bile : (la părțile construite 
din piatră, blocurile alcă
tuind structura la părțile 
construcției din lemn, diferi
te piese).

Secțiunea verticală, per
pendiculară pe vederea ceru
tă Ia punctul 3 — privind că
tre partea socotită mai inte
resantă și cu indicarea tutu
ror elementelor vizibile.

Se recomandă ca planul 
vertical de secționare să fie 
astfel ales încît să traverseze 
golurile (aceasta este desigur 
și în funcție de soluție și al
cătuire, însă pe cît este posi
bil se va evita ca planul de 
secționare să treacă de pildă 
prin stîlpi sau ziduri pline).

★
Cele 4 piese cerute vor fi 

desehate în tuș negru cu a- 
jutorul instrumentelor utili
zate curent în desenul tehnic.

Piesele desenate vor fi dis
puse în planșe într-o core
lare de corespondentă judi
cioasă — facilitind de altfel 
clara și corecta lor reprezen
tare ca și o mai sigură con
fruntare 
nulul.

Planșa 
vertical, 
nea 42/58

★
Lucrarea se va executa în 

cinci ore.

la scaia 
= 2 cm) : 
orizontală 
la înălți- 
la nivelul

$i verificare a dese-

se va prezenta pe 
tăiată la dimensiu-

I
5
I
I

I
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ORA DE CONSULTAU*-
PENTRU pXrINȚU 1

rilor prin mijloace dintre cele 
mai variate, cu ajutorul că
rora tinerii trebuie puși în 
contact nemijlocit sau cînd nu 
e posibil aceasta, în mod su
gestiv mijlocit, cu anumite 
realități profesionale :

— popularizarea profesiuni
lor practicate de către mem
brii' familiei, rude, prieteni, 
cunoscuți, cu vizitarea locu
rilor de muncă respective ;

— informări din presă, ra
dio, televiziune, literatură, fil
me, cu discuții despre profe
siuni ;

— vizitarea de expoziții cu 
caracter economic, artistic: etc.;

Acțiunile de popularizare a 
profesiunilor trebuie făcute 
competent, obiectiv, fără idea
lizări, discuțiile cu tinerii să 
realizeze un schimb de păreri 
libere, fără presiuni, fără re
proșuri. Trebuie avut în ve
dere faptul că se pot ivi de
zacorduri de opinii în fami
lie. Dezacordul poate apare 
între părinți și copii, sau — 
între copii și unul dintre pă
rinți, sau între părinți pe deo
parte și copil pe de altă par
te și că pentru unificarea 
punctelor de vedere se cere 
perseverență, calm și putere 
de convingere. Să nu ne spe
rie dezacordul; uneori acor
dul poate fi mult mai grav,: " 
el poate să fie un acord al ** 
erorilor, din cauza lipsei de 
informație asupra profesiuni
lor, al unor calcule oportu
niste, de interese egoiste.

Informarea în familie tre
buie coroborată cu cea trans- 
mișă de către școală ; ele se 
suplimentează una pe alta, se 
sprijină reciproc.

Pentru a avea ecou, infor
marea profesională a tinerilor 
trebuie sprijinită nu numai 
cu date asupra profesiunilor, 
ci și cu altele privind perso
nalitatea tînărului.

Rărnîne părinților rolul ca, 
în colaborare și sprijiniți de 
către școală, să se documen
teze ei înșiși asupra profesiu
nilor pe care le consideră re
comandabile pentru copii și să 
stăruie, fără abuz de autori», 
tate, în transmiterea informa» 
țiîlor respective.



Prin natura produselor sale 
Uzina de prototipuri și reparații 
utilaj chimic din Făgăraș utili
zează în fabricație oțeluri specia
le, înalt aliate, prin urmare cu o 
valoare intrinsecă destul de ri
dicată. Și din acest considerent 
problema bunei gospodăriri a 
metalului capătă aici o importan
ță deosebită. Tocmai de aceea 
ne-a impresionat de Ia bun în
ceput un aspect care se cere re
zolvat în prima urgență. Aproa
pe zilnic camioanele încarcă din 
uzină mari cantități de șpan pe 
care-1 transportă la I.C.M. De 
aici drumul său estti cunoscut. 
Ni s-a spus că uzina furnizează 
anual I.C.M. 400 tone de span.

— Ce calitate ?
— Inoxidabil precizează tov 

inginer Liviu Baștea, adjunct al 
serviciului tehnologic.

— Care este prețul lui de 
catalog ?

— 3,60 lei kg. I.C.M. ni-I plă
tește cu 0,60 lei.

Așadar, se pierd anual 
1 200 000 lei pe care uzina i-ar 
putea recâștiga dacă prin investi-

aplicată la execuția țevilor emai
late. cu flănși. înainte cu două 
luni ele se executau prin strunji- 
re, proces în care se pierdea prin 
șpan 75 la sută din material. In 
prezent flănșile se execută direct 
din țeavă prin deformare la cald. 
In numai o lună de zile s-au 
economisit pe această cale ■ 14 
tone de oțel. Mai trebuie, apoi, 
evidențiat faptul că prin alte so
luții tehnologice, prin evitarea 
unor cantități mari de oțel în 
timpul turnării, prin centralizarea 
debitărilor uzina a reușit să eco- ■ 
nomisească în 10 liini 155 tone 
de metal. O contribuție și-a adu
s-o în această privință și organi
zația U.T.C. •

— Direcția în care am acțio
nat noi, spune tov. Gheorghe 
Păcuraru, secretarul comitetului 
U.T.C. — a fost în primul rînd 
strîngerea metalelor vechi și pre
darea lor către I.C.M. Am colec
tat pînă acum 234 tone.

Fără îndoială, strîngerea fieru
lui vechi și trimiterea lui către 
oțelării se înscriu ca o acțțune 
importantă în domeniul gospodă-și

în

Uit

în cadrul cooperativei. Superfi
cialitatea ei pe linie profesională 
are corespondent și în activitatea 
politică".

înainte de a pune punct con
cluziilor care au conturat nece
sitatea unei intervenții hotărîte 
a Comitetului județean Olt al 
U.T.C. în mereu actuala proble
mă a educației prin muncă 
pentru muncă, redăm esența a- 
nalizei ce am întreprins-o și 
cîteva cifre. Iată-le : raportat la 
numărul mediu de zile-muncă 
realizat de membrii celor două 
cooperative agricole, nivelul la 
care se ridică numărul mediu de 
zile-muncă efectuat de către ute- 
ciști, reprezintă doar 66 la sută. 
Altfel spus, trei tineri au făcut 
pînă acum, de la începutul anu
lui, pentru cooperativa lor agri
colă, atît cît au făcut doi vîrst- 
nici.

Fiind unica soluție practică 
pentru noi, am acceptat-o. „Ex
cedent de brațe de muncă în co
muna noastră nu există", ne-au 
spus președinții celor două coo
perative, Miron Smarandache de 
la „Viață nouă" și Tudor An- 
dreescu de la „Drumul belșu
gului". Faptul că ambele coo
perative agricole au realizat pro
ducții cu mult sub cele planifi
cate (la porumb cu 200 kg. la 
hectar și respectiv 900 kg.; la 
grîu fiecare cu cîte 1100 kg.; la 
sfeclă cu 11000 și respectiv 
12 000 kg') este și datorită ne- 
executării lucrărilor la timp și în 
totalitate. Pe fiecare dintre ti
nerii despre care i-am întrebat, 
președinții îi cunoșteau, ne dă
deau relații, ai cui sînt, cu ce se 
ocupă părinții lor, unde lucrează 
și cît cîștigă. „Mijloacele noastre 
pe linie administrativă, pentru 
a-i atrage la o participare dacă 
nu permanentă, cel puțin în pe
rioadele de vîrf, au subliniat 
dumnealor, se lovesc de situația 
materială, de cîștigurile părinți
lor care-i „ocrotesc". Și tocmai 
aici credem că se situează sarci
na organizației de tineret, acea 
sarcină de educare, de mustra
re în fața organizației, a celor 
ce nu participă la muncă.

„Cu activitatea culturală ■— ne 
spunea lean Istrate, secretarul 
comitetului comunal de partid — 
cu ei putem ajunge la faza fina
lă. La muncă însă cu unii ne 
este rușine. Aria de intervenție 
a organizației U.T.C. este foarte 
largă- Mulți tineri, sub motiv că 
se pregătesc pentru admiterea la 
vreo școală, rătăcesc de ani de 
zile prin sat fără nici un rost. 
Atitudine față de acești tineri 
poate fi luată nu numai în ca
dru organizat, în adunări. Efec
tul ar începe din discuțiile de 
la om la om și apoi aduși în fața 
organizației. Atîta timp însă cît 
înșiși aleșii în funcțiile de con
ducere ale organizației nu sînt 
exemplu bun, lucrurile nu pot fi 
umite din loc. Este și exemplul 
secretarei organizației U.T.C. pe 
sat, Lucia Iordache, brigadieră

puteau con- 
măsura con- 
muncii aces

tora, îți cadrul cooperativelor a- 
gricole. Și din discuții am înțe
les că' în general tinerii de aici 
muncesc. Am reținut și cîteva 
nume de tineri cu rezultate deo
sebite. Cum însă numărul aces
tora era surprinzător de mic în 
raport cu numărul total al mem
brilor celor două organizații, am 
apelat pentru o edificare mai 
amplă la mijlocul cel mai ltț în- 
demînă: compararea numărului 
de zile muncă efectuat de către 
tineri cu cel efectuat de întreaga 
masă a membrilor cooperatori, 
înainte ni se spusese că „da, și 
membrii comitetului comunal 
U.T.C., împreună cu fiecare or
ganizație în parte, în nenumăra
te rînduri, au analizat și discu
tat problema participării la mun
că a tinerilor". Cum, însă nu am 
putut înțelege. Pentru a ajunge 
îa acel mijloc pe care din prin
cipiu noi l-am admis ca fiind la 
îndemîna oricui (cîte zile a efec
tuat fiecare tînăr) ne-am folosit 
de carnetul de evidență al mem
brilor organizației și fișele de 
pontaj ale cooperativei agricole. 
Dar, stupoare. La cooperativa 
„Drumul belșugului" 14 din cei 
56 membri ai organizației U.T.C. 
nu figurau cu nici o zi muncă. 
La fel și la cealaltă cooperati
vă, la „Viața nouă". Urmează în 
ordinea realizărilor —- dacă Je 
putem numi astfel, un tânăr cu 
o zi muncă, un altul cu două, 
unul cu cinci zile pentru ca 
apoi, încet, încet să se desprin
dă încă un grup de 10 inși, din 
care fiecare a realizat între 20— 
30 zile-muncă. Cine sînt acești 
tineri ? A început să se dea din 
umeri. „Nici cel puțin de la 
încasarea cotizațiilor nu vă re
amintiți de ei — am întrebat-o 
pe Dumitra Liciu, 
membră a comitetului comu
nal U.T.C., pe linie profe
sională, contabilă a cooperativei 
agricole „Viață nouă". „Nu, dar 
putem afla de la președinții ce
lor două cooperative agricole,

ror caracterizări ne 
tura cît mai exact 
tribuției tinerilor, a

Sub raport numeric, locul ti
nerilor în cadrul cooperativelor 
agricole oscilează între limite 
dintre cele mai largi. Mai mic 
sau mai mare, numărul nu con
stituie însă decît latura cantita
tivă și, acest lucru nu schimbă 
cu nimic și în nici un fel latura 
calitativă, adică a răspunderii 
ce îi revine fiecăruia în coope
rativa în care lucrează, 
cest lucru nu mărește și 
nu diminuează în nici 
fel rolul organizației U.T.C-, nu 
împiedică cu nimic exercitarea 
îndatoririlor ei educative. Atri
buțiile sale precise în crearea 
climatului favorabil dezvoltării 
la tineri a dragostei pentru mun
că în unitatea agricolă în care 
lucrează, de urmărire, de analiză 
și intervenție asupra felului cum 
fiecare dintre membrii săi își în
scrie contribuția la eforturile ge
nerale rămîn întotdeauna ace
leași. Am ținut din capul locului 
la aceste precizări pentru că nu 
arareori în discuții cu activiști ai 
comitetelor județene U.T.C-, 

îembri ai oomitetelor comunale 
și ai organizațiilor U.T.C. des— 
nre rolul, locul și contribuția ti- 
' Arilor în cadrul cooperativelor 
Agricole, se insistă atît de mult 
asupra aspectului numeric încît 
te întrebi : calitatea este o con
secință directă a cantității ? O 
organizație U.T.C. sau alta este 
puternică numai prin numărul 
mare al membrilor ei nu și prin 
calitatea muncii lor ?

Zilele trecute am fost din nou 
în fața unei asemenea situații- 
După lungi confruntări, sectorul 
economic al Comitetului jude
țean Olt al U.T.C. ne recoman
dă ca reprezentativi pentru re
zultatele bune în producție prin
tre alții și pe tinerii din Redea, 
„în cele două cooperative agri
cole din această comună — a 
conchis Marin Năstase, șeful co
misiei tineret sătesc — veți pu
tea cunoaște două organizații 
bune, fiecare din ele au un nu-: 
măr destul de mare de membri". 
Zis și făcut. împreună mergem 
în comună și încercăm o consul
tare cu unii din factorii ale că- cine sînt și ai cui sînt".

A- 
nici 
un

I
I
I
I

I
I

casieră, I
I
I

!

NICOLAE COȘOVEANU

O ultimă verificare a manometrelor înainte de a fi expediate be
neficiarilor : maistrul Dinu Cristescu, de la Uzina de mecanică fină 

din Capitală se consultă cu muncitorii din secția manometre.
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UN MUNTE
DE ȘPAN CARE
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leg de liceu, de experiențe și 
^elinică. Uneori trebuie să știi să 
Anunți- Sau poate renunțarea nu 
e decît un răgaz de decizie a- 
dîncă. Așa m-am decis eu pen
tru școala tehnică postliceală de 
2 ani care funcționa pe lîngă u- 
zina din Sinaia.

De atunci, din 1960, Daniel 
Vișoiu primește scrisori pe o sin
gură adresă: Uzina mecanică 
fină Sinaia. Pentru că, după 
școală, a rămas, cu drepturi sta
tutare; om al uzinei. Numai că, 
așa cum spunea el, uneori tre
buie să știi să renunți. Iar renun
țarea, desigur, nu înseamnă tot
deauna eșec, ci și o „orbită de 
așteptare" pentru plasarea pe o 
altă direcție dorită.

b) în primăvară, emoțiile-.-
In 1962, la absolvirea școlii, 

tehnicianul Daniel Vișoiu — a- 
prec'.indu-i-se aptitudinile și te
meinicia cunoștințelor — este re
partizat să lucreze în cadrul ser
viciului control tehnic de cali
tate. Uzina' impunînd muncitori
lor săi o calificare deosebită, ri
dică în fața controlului de cali
tate exigențe maxime. Vișoiu le-a 
făcut față la toate. Mai întîi, la 
bancul de probă. După trei ani 
de permanentă cercetare și su
praveghere a calității produselor, 
tînărul tehnician este numit șeful 
grupei exploatare. Să vedem 
cam care sînt răspunderile unei 
asemenea echipe specializate. 
Produsele uzinei, pompa de in
jecție aiamblată la tractor, sînt 
livrate cu o garanție de un an. 
In acest termen, orice defecțiu
ne reclamată este reparată de oa
menii întreprinderii, care se de
plasează special, la fața locului- 
Acești oameni se numesc Daniel 
Vișoiu și cei patru mecanici care 
îl ajută. L-am 
mai amintește 
venție în teren, 
vreo emoție.

— Că nu m-aș descurca, n-am 
avut emoții. Dar că mă urmă
reau (și cufh mă urmăreau!) a- 
colo, în cîmp, la I-A.M. Șiclila 
din județul Arad, cîteva zeci de 
perechi de ochi — 
că da, și că emoția 
ca. Era primăvară, 
campanie agricolă și 
tractoare trebuiau să
tîrziat în brazdă. Cînd am rupt 
«felliul pentru a face intervenția 
am avut, vag, sentimentul elec-

au fost 
de cî-

întrebat dacă-și 
de prima inter- 

dacă l-a încercat

mărturisesc 
se amplifi- 

în plină 
cele 

intre
trei 

neîn-

trocutării. Defecțiunile 
remaniate în mai puțin 
teva ore.

De atunci a mai avut 
deplasări (de regulă se 
și sînt — puține, produsele uzi
nei fiind 
numai pe 
ne Vișoiu 
zgîrcenie, 
certificat de liberă trecere-

c) opțiunea pentru studiu
In momentul de față, uzina 

se află în perioada de asimilare 
a două noi produse. Simpla e- 
nunțare a momentului presupu
ne eforturi sporite pentru între
gul colectiv de muncă. Nu însă 
un efort în sine, pragmatic, ci 
unul dirijat, care înseamnă tot
odată cunoștințe în plus, compe
tență, studiu. Daniel Vișoiu se 
află în rîndurile dinții ale com
batanților. Cînd am discutat cu 
el l-am întrerupt, de fapt, din- 
tr-o migăloasă muncă de tradu
cere a documentației străine. Și 
nu era o acțiune pe care o fă
cea pentru prima oară.

— Atunci cînd am optat pen
tru această meserie, mărturisește 
el, am știut că optez pentru un 
studiu continuu.

A împletit astfel, totdeauna, 
activitatea concretă, în uzină, cu 
truda ceasurilor de lectură și în
sușire a noutăților din meseria 
lui, adăugind astfel, tot atîtea 
„vize" pe pașaportul competen
ței, cu care a fost investit atunci, 
la absolvirea școlii tehnice-

cîteva 
vor —

de calitate înaltă) dar 
aceasta, prima, o reți- 
și și-o reamintește cu 
ținînd la ea ca la un

excepție (și ea menită să întă
rească regula). Iată, dar, excep
ția. Recent, lui Daniel Vișoiu i 
s-a întocmit un pașaport adevă
rat, necesar pentru călătoritul în 
străinătate. La recomandarea u- 
zinei, în ianuarie el va merge 
pentru șase luni în Iran, unde 
va ajuta la specializarea munci
torilor de aici în îngrijirea și re
medierea pompelor 
românești. Pompele 
te Iranului, o dată 
rea acolo, de către 
a unei fabrici de 
contract înbheiat între cele două 
țări, în urma unei recente vizite 
a conducătorilor români în Iran. 
Tînărul Daniel Vișoiu va fi, im
plicit, un simbol 
cooperării dintre 
poare.

...Și pentru ca 
portul" nostru 
nici o dată importantă — notăm 
și ziua întocmirii lui: 8 decem
brie 1969.

de injecție 
vor fi livra- 
cu construi- 
țara noastră, 
tractoare —

al prieteniei și 
cele două po-

de pe „pașa- 
să nu lipsească

I. A.

ir

P.S. Propuneam, la începutul 
acestor rînduri, împărțirea bio
grafiei tînărului controlor de .ca
litate în trei mari secțiuni și o
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(Urmare din pag. I) 
treprinderiior, a productivității 
muncii. Cum se reflectă aceste 
preocupări în acțiunile între
prinse de serviciul dv. ?

— Pînă acum, proiectarea în
treprinderilor avea în vedere 
doar amplasarea pe un spațiu 
de lucru anumit a unor utilaje 
cu ajutorul cărora se efectua 
ulterior un proces tehnologic. 
Eventual, se prevedea și o 
schemă a personalului tennico- 
administrativ. Serviciul nostra 
are însă sarcina să elaboreze 
proiecte care să definească mo
dul de acțiune al personalului 
pentru a obține maximum de 
productivitate și de beneficii. 
Așadar, pornim în activitatea 
noastră, de la constatarea că pot 
fi întreprinderi foarte bine e- 
chipate, din punct de vedere 
tehnic, dar care să nu dea re
zultatele așteptate tocmai pen
tru că cei chemați să mînuiască 
tehnica modernă n-au fost în 
mod corect selecționați, negli- 
jîndu-se aspectele specializării 
și organizării științifice a locu
lui de muncă. Aici am în ve
dere faptul că nu se poate ima
gina conducerea unui proces 
tehnologic complex fără utiliza
rea metodelor matematice de 
calcul și fără a se ține seama 
de specificul întreprinderilor, 
care sînt unități cibernetice 
capabile de autoreglare. în pro
iectele -noastre se .găsesc mode
le» matematice -‘pentru diverse 
fenomene'‘economice , care să 
poată fi -programate pe caleu- 
lăt oare' elef tfrifiîce.

— în prunca dv.-de cercetare, 
folosirea tehnicii electronice de 
calcul este indispensabilă. Cum 
se utilizează însă mijloacele 
moderne de calcul, avînd în 
vedere lipsa unor specialiști în 
acest domeniu ?

— Intr-adevăr, avem asigurată 
o tehnică de lucru modernă. Ast
fel, există un centru de calcul 
mecanografic care realizează 
mecanizarea evidenței produc
ției pentru 16 întreprinderi din 
București. De asemenea, avem 
3 calculatoare electronice cu 
ajutorul cărora se rezolvă di
ferite probleme economice și 
tehnice de proiectare. Din pă
cate, mașinile sînt folosite foar
te puțin, pentru că oamenii n-au 
deprins încă mînuirea acestei 
tehnici superioare. In ultimul 
timp, depunem eforturi pentru 
formarea unor specialiști în ex
perimentarea calculatoarelor e- 
lectronice.

— Noul sistem informațional, 
ale cărui consecințe se răsfrîng 
asupra tuturor ramurilor econo
miei naționale, presupune un 
complex de măsuri privind în
lăturarea verigilor intermediare 
care persistă in organizarea 
procesului de producție. Ce ac
țiuni eficiente întreprindeți în 
cadrul proiectării organizării 
noilor întreprinderi pentru a 
pune de acord tehnologia mo
dernă cu folosirea rațională a

|^^adrelor tehnice ?

— în elaborarea structurii noi
lor întreprinderi pornim de la 
unele principii moderne care 
tind să scurteze fluxul infor
mațional, să apropie astfel con
ducerea de problemele concrete 
ale producției, înlăturînd veri
gile inutile. în acest fel s-ar e- 
videnția mai clar personalitatea 
maistrului în organizarea pro
ducției. Deocamdată, proiectele 
noastre preconizează structuri și 
scheme organizatorice care să 
permită ca inginerii să fie fo
losiți în proporție de 60—80 la 
sută în sfera activității de con
cepție tehnico-ștîințifică. Se 
pune însă problema ca inginerul 
să parcurgă, începînd cu perioa
da de stagiu, toate treptele pro
ducției, pentru ca niciunul din 
„secretele" proceselor tehnolo
gice să nu-i rămînă necunoscute. 
După depășirea acestei etape.

care durează în medie 3 ani, in
ginerii pot fi folosiți în munca 
de cercetare și proiectare.

în noua structură organiza
torică a întreprinderilor se va 
pune un mare accent pe folosi
rea personalului tehnic cu pre
gătire medie ; maiștrii și subin- 
ginerii vor avea de îndeplinit 
sarcini pe care acum le înde
plinesc inginerii ; din păcate, 
mai persistă mentalitatea con
form căreia organizarea produc
ției și a muncii este o sarcină 
numai de competența cadrelor 
tehnice cu pregătire superioară.

— Un rol important în preocu
pările dv. îl au și cercetările 
multidisciplinare care au drept 
obiectiv cunoașterea particulari
tăților psiho-sociale ale persona
lului tehnic de specialitate. în a- 
cest scop, există în colectivul dv. 
un număr de cercetători care se 
preocupă de investigarea aspec
telor psiho-sociologice ale cadre
lor tehnice. Ce obiective urmă
resc echipele de psihologi în 
contextul complex al organizării 
și conducerii moderne a între
prinderilor ?

— în general, urmărim să rea
lizăm colaborarea tuturor spe-

cialiștilor în investigarea celor | 
mai adecvate forme și mijloace ■ 
de organizare științifică a pro
ducției. In acest context, un 
loc important îl ocupă proble
mele de psiho-sociologie și ergo
nomie. Proiectele elaborate pre
cizează ca fiecare post din ca
drul întreprinderii să fie bine 
conturat. Se alcătuiește, în acest 
scop, o fișă de deschidere a pos
tului, care cuprinde : poziția 
postului în ierarhia funcțională 
al întreprinderii, numărul de mi- 
crorelații pe care le are anga
jatul în cadrul colectivului de 
muncă, exigențele profesionale 
și cele psihice care trebuie să 
fie îndeplinite, atribuțiile de ser
viciu etc. Rolul psihologilor în 
acest complex de ample cercetări 
este deosebit de însemnat. De 
pildă, ei organizează anchete 
psiho-sociale de proporții, pe 
colective mari de muncitori sau 
experimentează teste psihologice 
în cadrul a 3—1 întreprinderi ale 
industriei ușoare. Aceste teste 
se efectuează în scopul-selecțio
nării cadrelor care manifestă un 
înalt. grad de adaptabilitate și 
care pot da un randament ridi
cat. De exemplu, dintr-un grup 
de economiști angajați intr-o în
treprindere, trebuie să fie se
lecționați acei economiști care 
se vor ocupa de marketing, con
tabilitate etc, Această selecție, 
aplicată la toate categoriile de 
salariați este indispensabilă 
bunei organizări. a._pr.Qpgs.uluj,.. de-_ 

■fniîhcă, înlăturîncru-se astfel tă- 
. tpnările inutile, privi nd., r-eparti- 

. -zarea judicioasă a cadrelor.
— V-am rugă să ne relatați, în 

-încheiere, cîfeyg din realizările 
dv. de pînă acum. De asemenea, 
ue-ar interesa să știm care sînt 
preocupările colectivului, în 
viitor, în direcția lărgirii ariei 
de cercetare și proiectare a orga
nizării întreprinderilor.

— Pînă acum am realizat pro
iectele de execuție pentru fa
bricile „Argeșeana" din Pitești 
și filatura din Oltenița. De ase
menea, s-a alcătuit proiectul de 
organizare la studiile tehnico-e- 
conomice pentru noua fabrică de 
mașini de gătit și sobe de încăl
zit de la Sighișoara, precum și 
proiectele de organizare și stu
diile necesare pentru noua fa
brică de piese de schimb pentru 
Întreprinderile Ministerului' In
dustriei Ușoare de la Focșani și 
pentru întreprinderea de arti
cole metalice pentru mobile și 
binale de Ia Arad.

In perspectivă, vom elabora 
proiecte de organizare a tuturor 
întreprinderilor noi ale indus
triei ușoare, astfel încît, atunci 
cînd există tehnologia pro
ceselor de fabricație, aceasta să i 
poată, fi folosită la întreaga sa 
capacitate. în prezent, o parte ' 
din personalul nostru participă 
la cursuri de perfecționare orga
nizate la Centrul de calcul al | 
Universității București, urmînd 
ca în anul viitor ,o serie de spe- i 
cialiști de la noi să urmeze 
cursuri de specialitate organiza- 
te de CEPECA.
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cuantumul de „culpabilitate" al 
unui factor educativ sau altuia. 
Este vorba să se cadă de acord 
că în activitatea fiecăreia — 
familie, școală, organizație de 
pionieri, liceu, facultate, orga
nizație de tineret, asociație stu
dențească etc. — e destul loci 
pentru mai bine. De pildă, pen
tru o mai strînsă colaborare în
tre factorii respectivi sau pen
tru strădania de a se „retușa" 
la un nivel, ceea ce nu s-a iz
butit la nivelul anterior.

— Trecînd de la această fază 
introductivă a discuției...

— ...Mă voi opri asupra unei 
chestiuni net specifice facultă
ților tehnice. Aceea a primejdiei 
unilateralizării specialiștilor pro
duși de aceste facultăți. Nu mă 
refer la unilateralizarea profe
sională, ea fiind aproape obli
gatorie în contextul actualului 
moment de evoluție a științelor 
exacte, ci la unilateralizarea in
telectuală a specialistului pe ca
re-1 producem, devenit adesea 
posesor al unei solide „culturi 
tehnice", lucru cu care pe bună 
dreptate se poate mîndri învă- 
țămîntul superior din țara noa
stră dar, din păcate, foarte slab 
„utilat" cu cunoștințe din do
meniul culturii generale. Un

student Ia filologie primește, 
prin intermediul programei, su
ficiente cunoștințe din'domeniul 
istoriei filozofiei sau al istoriei 
artelor. în schimb un student 
electrotehnician — ca să iau un 
caz din domeniul meu de acti
vitate — se poate întîmpla să 
termnie facultatea ca un exce
lent specialist, lipsit însă, une
ori, chiar și de cele mai ele
mentare jaloane orientative în 
domeniul literaturii, teatrului, 
cinematografului, artelor plasti
ce etc, domenii fără a căror cu
noaștere „minimală" un specia
list oricît de priceput în mese
ria lui. nu se poate socoti și un 
intelectual autentic. Or. după 
părerea mea, rostul învățămîn- 
tului superior acesta este : să 
producă intelectualii de care are 
nevoie societatea noastră în 
multiplele și variatele fronturi 
ale luptei pentru construirea so
cialismului... Este bine să sem
nalez că în această privință în- 
tîlnesc uneori chiar cadre uni
versitare din domeniul științific 
care manifestă un soi de neîn
credere față de acei studenți 
care manifestă și alte preocupări 
decît cele referitoare strict la o- 
biectul de studiu.

— Aveți la Craiova mulți ase
menea studenți ?

— Recent, am organizat în ca-

drul grupei educative de care 
răspund o consfătuire liberă cu 
studenții, liberă în sensul că te
mele de luat în discuție le-am 
lăsat la latitudinea lor. Ei bine, 
cei 12 viitori electrotehnicieni 

. mi s-au relevat ca avînd, din
colo de pasiunea lor profesio
nală, preocupări din cele mai 
diverse, fiind gata să discute cu 
aceeași înflăcărare despre siste
mul judecăților de valoare în 
critica literară sau despre com
petența necesară neapărat spec
tatorului de artă modernă, des
pre nonvalabilitatea anchetei 
sociologice realizată în mod 
neștiințific sau despre timpul 
liber înțeles ca timp activ, ca un 
capitol foarte prețios în contex
tul ritmurilor civilizației contem
porane... Ei bine, eu consider că 
aceste preocupări — existente la 
întreaga noastră studențime — 
trebuie să ne îndemne la me
ditații profunde care să ne con
ducă, poate la concluzia că pre
gătirea întru intelectualitate a 
viitorului specialist nu trebuie 
lăsată numai pe seama activită
ților extra-universitare, a așa- 
zisei „munci cultural-artistice" 
ci trebuie inclusă în programă, 
ca un element de însemnătate 
majoră pentru formarea viitoru
lui cadru științific. Mai este ne
voie să spun că eminentul "bm

de știință care este acad. Re
mus Răduleț — ca să folosesc 
un exemplu, tot din domeniul 
nostru — nu își datorează noto
rietatea doar condiției de savant 
în ramura electrotehnicii ci și 
vastei suprafețe intelectuale pe 
care o acoperă personalitatea sa 
preocupată, deopotrivă, de înal
tele abstracțiuni filozofice și în 
același timp de popularizarea 
științei și culturii prin interme
diul universității populare, al 
cărui rectorat nu se sfiește să-l 
onoreze ? Și, de asemenea, mai 
este nevoie să arăt cît de impor
tant este pentru un specialist al 
științei sau tehnicii să-și poată 
situa — avînd un larg orizont 
intelectual — activitatea în con
textul politico-social al timpului 
șl locului în care i-a fost dat să 
muncească ? Hotărît, în actuala 
etapă de dezvoltare a învățămîn- 
tului superior, trebuie să ne în
dreptăm în mod insistent atenția 
asupra funcției de modelare in
telectuală a viitorului specialist 
înțeleasă ca funcție de modelare 
civică, adică în semnificația ei 
cea mai adîncă și cea mai utilă 
societății.

— Revenind la chestiunea mo
delării personalității...

— ...Va trebui să arăt că în 
această direcție un loc de primă 
însemnătate îl reprezintă edu
carea studentului în spiritul răs-

rea unor eforturi mai masive din 
partea specialiștilor și a unui 
ajutor mai operativ din partea 
ministerului de resort, s-ar re
curge la construirea unei instala
ții pentru mărunțit, degresat și 
brichetat șpanul pentru ca el să 
poată fi retopit în cuptoare pro
prii și refolosit în producția uzi
nei. Ar fi vorba nu numai de 
câștigarea celor 1200 000 lei pe 
care în prezent uzina -îi pierde 
ci și a celor 400 tone de 
care n-ar mai trebui adus 
import.

— Să știți — ne asigura
Matei, secretarul comitetului de 
partid — că ne preocupă aceas
tă problemă, există chiar studii 
pe tema respectivă, însă instala
ția nu poate fi executată mai re
pede de trimestrul III al anului 
viitor.

Se cunoaște că asemenea in
stalații există și la Uzina de trac-. 
toare din Brașov, Ia Uzina de 
utilai greu din Brăila și ,în alte 
întreprinderi din țară, instalații 
suficient de simple și de ieftine 
pentru ca montarea lor să nu du
reze atît de mult. Dacă numai 
cu o jumătate de an s-ar grăbi 
specialiștii și tehnicienii de la 
U.P.R.U.C. Făgăraș cu punerea 
în funcțiune a utilajului respectiv 
și tot s-ar cîștiga circa 200 tone 
de oțel inoxidabil, atît de solici
tat de industria noastră con
structoare de mașini.

Este meritoriu/ însă faptul că 
pe linia reducerii consumurilor de 
metal în uzina făgărășană s-au 
obținut în 
valoroase.

— Prin 
tehnologice
turilor — ne spunea tehnicianul 
Ion Banciu din serviciul tehno
logic — de la turnarea pieselor 
respective, la forjarea lor din 
bară, am economisit pînă acum 
în acest an 20 de tone de metal.

Luăm apoi cunoștință de o 
altă soluție la fel de ingenioasă

asemănătoare li se . 
și rebuturile mari în-

ririi metalului și economia națio
nală cîștigă astfel valori însem
nate. Numai că organizația 
U.T.C. de la U.P.R.U.C. nu și-a 
onorat încă angajamentele pe a- 
cest an și pentru realizarea lor, 
adică predarea a 300 tone, mai 
sînt necesare în aceste zile efor
turi susținute

— Care este ponderea tinerilor 
în activitatea colectivului ?

— Peste 70 la sută, spune se- 
cretarul U.T.C-

De unde concluzia că într-o 
proporție 
atribuie
registrate în uzină în special în 
turnătorie. Intr-adevăr, cele 60 
tone oțel lichid turnat și rebutat . 
ating <5 ‘ valoare de 130 000 lei. 
Organizația(, U.T.C. nu a acționat 
suficient de energic în acest sens

■ în rjndul tinerilor și mai ales nu .. 
,a influențat pregătirea lor profe- ■■ 
sională. Aici se consideră că la 
baza apariției rebuturilor a căror 
cifră rămîne încă importantă stă 
insuficienta calificare a tinerilor. 
Or, tocmai în acest domeniu ac
tivitatea organizației U.T.C. este 
mai săracă 
ficiente.

Asociate 
va trebui 
tehnică a
tarea montării instalației de care 
vorbeam, precum și pentru intro
ducerea metodei de turnare cu 
maselote exotermice care ar duce 
la diminuarea pierderilor în 
timpul turnării oțelului lichid, 
acțiunile organizațiilor de tineret 
atît în privința ridicării calificării 
tinerilor, a strîngerii și gospodă
ririi resturilor — table și lamina
te de la debitări — ca și a me
talelor disponibile și predarea lor 
la I.C-M- uzina din Făgăraș 
și-ar putea dubla în anul viitor 
realizările din acest an la econo
misirea metalelor-

în acțiuni proprii, e-

cu măsurile pe care . 
să le ia conducerea 

uzinei pentru urgen-

ultimul timp succese

schimbarea soluțiilor 
de execuție a armă-
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punderii personale. Dar nu o 
răspundere în abstract, numai 
enunțată ,,ex cathedra", ci una 
concretă și de fiecare zi. Sint, 
după părerea mea, foarte multe 
activități/studențești în care ini
țiativa tinerilor ar trebui să pri
meze „dirijării" uneori sîcîitoa- 
re, întreprinse pe alocuri. Iată 
un exemplu. Recent, la Casa de 
cultură a studenților din Craio
va a fost programat „concertul" 
unui june amator de muzică 
beat. Eyoluția lui pe scenă a fost 
pe cît de grotescă sub aspectul 
vestimentației și machiajului 
(un fel de hippy de cartier) pe 
atit de penibilă din punct de ve
dere artistic. O exchibiție la
mentabilă dar al cărei exotism
— s-au temut unii dintre noi — 
ar fi putut să-i „prindă", să-i 
încînte pe studenți. Ceea ce, 
însă, nu s-a întâmplat nici pe 
departe, ciudatul „artist" pri- 
mindu-și cuvenita porție de re
probări, exprimată intr-un mod
— îl bănuiți desigur — care a- 
parține numai studenților. E un 
exemplu neînsemnat, desigur, 
dar fundamentarea științifică a 
activității noastre, spiritul sar
cinilor pe care ni le pune în 
față politica partidului, ne în
deamnă să medităm cu atenție 
asupra lui, trăgind concluziile de 
rigoare.



Ca pe niște salbe ale frumo
sului, lumea poartă mărturii ale 
civilizației, de mii, de sute sau 
zeci de ani, podoabe ale geniu
lui și expresii ale permanenței : 
Piramidele și Sfinxul, chipurile 
cioplite în stîncă din Insula Paș- 
telui, Akropole, Castelele de pe 
Loire sau de pe Rin, Signoria 
din Florența, podurile și monu
mentele Leningradului și altele. 
Mărturii ale năzuinței către 
frumos și ale capacității de a-1 
crea, ele înfruntă mileniile sau 
veacurile, cu neînfrîntă rezis
tență sau se nasc sub ochii noș
tri, cu aceeași înzestrare a veș
niciei pe care o dă frurriosul.

Și printre toate aceste splen
dori. ascunse, neștiute decît de 
puțini, păstrîndu-se parcă pentru 
noi toți, spre a se dezvălui cu 
o tinerețe îneîntătoare, cîteva 
din cele mai frumoase podoabe 
aflate pe pămînturile noastre. 
Sînt mînăstirile din nordul Mol
dovei, atestate , poetice pentru 

'înzestrarea în arhitectură și 
pictură a celor care-au izvodit 
Miorița Ctitorii voievodale și 
boierești, au prins să existe cu 
fierbințeala grabei și tăria cre
dinței, între două lupte, ca 
mulțămire cerului pentru cea 
cîștigată și ca dorită binecuvîn- 
tare pentru cșle multe care 
neau De aceea făptuirea 
Ștefan și-a oamenilor săi, 
tornicul secular Voroneț, a 
ridicat în necrezutul timp
patru luni și jumătate. Și că 
meșterii au pus în zidire tăria 
sufletului lor s’-al țării, ar putea 
să se mai îndoiască cineva, a- 
cum cînd monumentul stă să-m- 
plinească o jumătate de mile
niu ?

Binecuvîntat părnînt care 
poartă atîtea podoabe, aici în 
nordul țării, de la Neamțu și 
Suceava, la Probota, la Voroneț. 
și Dragomirna, la Arbore, la 
Sucevița și Vatra Moldoviței. la 
Putna. Dacă nu le-ai .văzut, ‘.te 
Cheamă toate, cu'glasul ființei.

sul, argument — și nu unic, pe 
planul existenței noastre spiri
tuale în universalitate.

Fermecătoare în salbă, opere 
ale pămintului și cerului nostru, 
ale oamenilor săi, care au vrut 
să le dea ființă spre slava lor 
și-a țării, a lui Ștefan, Bogdan 
și Ștefăniță, a lui Petru Rareș, 
a lui Toader Bubuiog și-a lui 
Luca Arbore, a lui Anastasie 
Crimea și-a altora, și-au găsit 
în mitropolitul Grigorie Roșea, 
in Marcu Pristavul, în meșterii 
loan și ^Sofronie, în meșterul 
Dima și alții, făptuitorii. Mo
numente pictate, zidiri ridicate 
cu gîndul la ceea ce erau făcute

Și-o afli așa, la margine 
drum, surprins de modestia 
care pare mai degrabă o vină 
a noastră, .că hu facem totul spre 
a o pune în valoare. La o mar
gine de drum stă o minune neîn
chipuită 
năstire 
locuri, 
autentic, - - .
rală interioară și exterioară. Stă 
integrată în obișnuința seculară 
a localnicilor, și se dezvăluie 
parcă prea repede celor ce vin 
să o vadă. Este însă numai o 
impresie. în simfonia aceasta de 
culoare verde și albastră, care 
primăvara și vara vine pârcă

ve- 
lui 

sta- 
fost 

de

stă cea mai veche mă- 
pictată. de,pe acele 
monument arhitectonic 
tezaur de pictură mu-

de

pictura

apre-

Foto: C. C10B0ATĂLiceul „Tudor Vladimirescu" din Tg. JiuI

trăn ale temei. Așadar, o ca
podoperă din 1488.

Acesta e Voronețul. Eîngă el 
Humorul, cu înțelesurile pe care 
le-a lăsat peste timp, compoziția 
monumentală „Asediul Constan- 
tinopolului", cărora zugravii lui 
Petru Rareș i-au dat semnifica
ții pe atunci de actualitate și o 
sugestie de permanență în lupta 
dusă de români pentru păstra
rea ființei lȚr și a independen
ței statale. La Humor 
interioară, a bolții, este splen
didă, de o valoare rară, 
ciată fără echivoc pentru desă- 
vîrșirea picturii și inefabilul su
gestiei ; bolta a fost concepută 
cu gîndul la pictor, iar acesta 
a năzuit să-i îneînte pe oameni 
cu poezie celestă. întrebîndu-te 
încă, nedumerit, cum de a fost 
cu putință să stăruie peste ani 
atîta prospețime în culoare, mi- 
rîndu-te nu numai de măiestria 
artistică ci și de meșteșugul, azi

FRUMUSEȚI
Șl LEGENDE

să adăpostească, tezaure de artă 
picturală în interior, muzee sub 
cerul liber prin tot ceea ce-au 
strîns ca frumusețe pe zidurile 
din afară, prin ceea ce-au păs
trat z\u înfruntat trecerea ani
lor și-a paginilor, au auzit tro
pot neprietenos de oști dușma
ne, au simțit ascuțiș de săgeți 
și zgîrieturi de suliță, i-au vă
zut trecînd pe toți și au rămas 
aici cu neamul, frumoase 
soare, dîrze în grindină și 
viscol. Au simțit mușcătura cri
vățului și-a anilor care le-au fu
rat părți din frumusețe, dar tot. 
frumoase au rămas, capodopere 
alș „arței românești demne de a., 

-------- ... -- figupa oriunde, între marile ț>-’ 
al izbînzilar, al durerii și-al șf.4- pete de, âr'tă ale, lumii.

'■ La -VbFon’eț peste Moldova, 
cară curge mai totdeauna învol
burată, peste o pajiște pe care 
n-ai cum s*o, afli decît verde., 
un verde proaspăt cum nu-i în' 
altă parte, te, duci să regăsești 
capodopera, la început de codri, 
vecină cu muntele, cu firea..

în 
în

VIRGIL BRĂDĂȚEANU
din

torniciei noastre istorice, cu fetfc 
curia existenței noastre și-a lor. 
Aici, la hotarul dinspre miază
noapte,, ca oriunde pe pămîntul 
românesc, șirag de frumuseți și 
încintare, titlu de noblețe/tradus 
prin puterea de a Crea frumo-

din poienile înconjurătoare și le 
continuă Este numai 0 impresie, 
pînă ce te aproprii, paradoxal, 
de amănuntele monumentalului, 
de ceea ce a lăsat pentru veșni
cie gîndul lui Grigore Roșcg. 
sufletul de artist și mina de aur 
a „zugravului" Marcu Pristavul. 
Și așa te prinde farmecul „Ju
decății de apoi", chiar cînd ai 
ambiția s-o descifrezi și te in
cintă înțelesul, propriu Vorone- 
țului. al frescei numite „Zapisul 
lui Adam" Șl cîte și mai cîte. 
pînă la pictura interioară da- 
tînd încă din 1488. adică de la 
clădirea mănăstirii, care a fost 
pictată în exterior prin 1547. 
Și-aici, dintre toate și mai mult 
detît ele : „Cina cea de taină", 
compoziție tulburătoare prin 
dramatismul viziunii și desăvîr- 
șită în genul ei. demnă de a fi
gura printre strălucitele ilus-

necunoscut, de a extrage 
plante culori atît de diferite, de 
nuanțate și atît de vii îneît se 
arată nemuritoare, ajungi la Va
tra Moldoviței, unde parcă re
petiția generală de la Humor a 
dus la o și mai viguroasă izbuc
nire. de frumos. Exteriorul, de 
la soclu pînă,la streașină, cum 
spun specialiștii, este mai bine 
păstrat decît la oricare dintre 
monumentele pomenite, 
diul" este mai bogat în 
și are inedite frumuseți 
anță și culoare : „Rugul 
eă'ri" sau „Arborele lui 
poartă noi valori de personifi
care, chipurile au expresivitate 
portretistică, în fresce viziunea 
este amplă și observația minu
țioasă. Valorile se ridică la înăl
țimea artei universale a vremii 
si în interior, unde pictura bol
ților amplifică elevația, printr-o 
extraordinară bogăție de tonuri 
care apropie faptele figurate și 
parcă țin totuși departe lumea

„Ase- 
detali’i 

de nu- 
în flă- 
Ieseu“,

în care, se petrec. Cine nu va ra- 
mîne impresionat de compoziția 
„Fecioara în rugă" ? Sau de 
„Răstignirea" aflată în naos, ca 
și de acea dinamică narațiune 
avînd ca temă purtarea crucii ? 

Evident mai tînără : Sucevița. 
ctitorie a Movileștilor, datînd 
din a doua jumătate a secolului 
al XVI-lea și' beneficiară a tot 
ceea ce ca experiență se adu
nase prin Probota, Humor, Va
tra Moldoviței și Voroneț. în 
minunata așezare, păzită de ne
înfricate ziduri feudale, stă mă
năstirea, tezaur de artă, care 
înăuntru și in afară poartă o 
nemaipomenită varietate de in
dividualități și chipuri, de sce
ne și situații. Sînt în număr de 
mii cei care-și află existență pe 
pereții interiori și mai ales pe 
cei exteriori, în viziunea și exe
cuția fraților români loan și So- 
fronie. Pictura de la Sucevița e 
o culme ? Pictura de la Suce
vița e un început de declin ? 
Rămînă culme, pentru că înche
ie seria bisericilor pictate în ex
terior, pentru că „Scara ceruri- • 
lor" cu greu și-ar afla asemă
nare ca operă de artă, prin fru
musețea culorii, diversitatea 
chipurilor și expresivitatea lor. 
prin fantastica putere de suges
tie a uneia din cele mai impre 
sionante compoziții din cîte cu
noaște pictura monumentală de 
pretutindeni. Dar ciclul „Gene
zei". cti detalii picturale de blîn- 
dă frumusețe, cu flori albe și 
roșii, ca într-o primăvară buco
vineană. printre care un om se 
preumblă gînditor ? Varietatea 
si dinamismul unor scene sînt 
fantastice, dar nti- mai puțin im
presionante sînt virtuțile anali
tice arătate de creatori.

Și. dincolo, peste deal si pă
dure, sub același cer : Putna. 
al cărei început datează din 
1466. care a cunoscut focul și 
pustiirile, refacerea integrală, 
dar a rămas însă neclintită ca 
spiritualitate acolo unde s-a în
fipt săgeata lui Ștefan, să ne 
vorbească despre puterea voinței 
si gloria multiseculară a Mol
dovei . Putna. locul unde răz
boaiele și focul n-au avut cum 
să clintească altarul care tră
iește prin ceea ce poartă în te
melia sa. sufletul și brațul lui 
Stefan cel Mare. Domnul Moldo
vei si soarele ei...

Mănăstirile din Nordul Mol
dovei, vatră a istoriei noastre, 
expresii ale spiritualității ro
mânești. rămîn ca nestemate în 
arta națională și universală, ca
podopere în veșnicie.

^HFFMSTQS

l

URMARE DIN PAG.I
lor partidului'.jndstru, interpre
tarea unor texte filozofice, dis
cutarea unor probleme ale vie
ții economice și politice contem
porane, aniversări, evocarea u- 
nor personalități etc.. .

In anul școlar curent se ob- 
, servă o și mai mare varietate 

a tematicii, un loc principal o- 
Cupîndu-1 documentele. Congre
sului al X-lea al 'P.C--R. Astfel' 
găsiijn teme ; ca.': Făurirea- so
cietății socialiste ■ multilateral . 
dezvoltată î.n țara npaștră",. 
„Responsabilitatea la locul de' 
muncă și în vi-ațâ-sdeiâlâ-'y.Na-:

mai sfaît multe alte aspecte de 
care profesorul conducător al ți
nui asemenea cerc pretențios — I 
de ce să n-o spunem? — ur- 
.mează să țină seama. Există ten- | 
dința de a se studia problema . 
după lucrări de referință și 
nu după , original ; îndrumarea 
profesorului se simte necesară 1 
și pe parcurs deoarece se poate I 
ivi' -surpriza ca elevii să Se fi" 
orientat greșit, din' cauza i,stu-p| 
dieriL neselective a problemei 

..„tțșbuie,formată deprinderea îh-ri
- stișirii"'critice a bibliograftăr-stb-* 

miunta ți iu .«nț» wnau r „i*a- ""diate';'.de . noi depinde stimula—■ 
țiunea și rolullei.'-în epoca actu- rea gîndirii proprii asupra, icfe-'l 
ală“. în legătură^ cu centanarur,,- ilor’ .înț'îlhite ( tot îp, cerc ,s.e‘poa-’J 

...........  doblndi tehnica conspectului,“I 
fișelor și notelor .proprii; i

Odată cu studierea bibliogra
fiei, . elevii urmează să ajungă | 
să-și fixeze criterii proprii de 
prelucrare a materialului. ’ Fă
ră o. muncă de adîncime, siste
matic înd'rumată, există perico- 1 
Iul ca în cercuri șă se prezinte I 
simple compilații, ba chiar și I 
acelea insuficient înțelese. Du- I 
pă părerea noastră, lucrarea re- . 
dactată nici nu trebuie sâ fie 
totdeauna o comunicare pro- 
priu-zisă ci, mai ales, un refe
rat, un coreferat, un raport de I 
anchetă, o intervenție liberă. 
Pentru a da ședințelor de cerc ' 
un caracter mai dinamic, ele i 
pot fi organizate și sub formă 
de colocviu în cadrul căruia mai I 
mulți membrii să participe la 
discutarea temei. Apreciem ini
țiativa unor cercuri de a invi
ta foști elevi ai liceului, actu
almente studenți .la Facultatea

nașterii lui V. I. Lenin cercurile””' 
au prevăzut organizarea unor 
ședințe festive cu referate des
pre viața și activitatea lui Le
nin, Lenin — om și tovarăș etc. 
Aceeași orientare a determinat 
alte cercuri să aleagă temele : 
„Cuceririle științei moderne, 
confirmare a concepției materi- 
alist-dialectice despre lume", 
„Cunoaștere și adevăr". „Origi
nea și evoluția creștinismului", 
„Probleme monetare ale țărilor 
capitaliste occidentale, ale 
schimburilor economice", „So
ciologia românească între cele 
două războaie mondiale" etc.

Pentru a-i deprinde pe elevi 
cu legarea teoriei de practică, 
începîhd cu anul acesta la une
le licee s-au abordat și probleme 
Cu caracter aplicativ, mai ales 
de sociologie concretă : cerceta
re asupra bugetului de timp al 
elevului (timpul de studiu și tim
pul liber) ; întocmirea sociogra-

MALA FESTIVALULUI IVAUOXAL

’n cadrul acestei rubrici 
ne am luat de la început mari 
libertăți de care profităm și azi. 
Ce sînt textele din „Atelierul 
lui Hefaîstos" decît ceea ce 
le-am definit inițial, adică niș
te „însemnări ale noastre des
pre diferiți autori"? Nu numai 
că nu propunem aici ierarhii 
valorice dar nici din creația u- 
nuia sau altuia dintre autori nu 
ne simțim obligați să examinăm 
toate cărțile și etapele. Facem 
aici un fel de „lectură afectivă", 
adesea capricioasă, pe care o 
comentăm direct.

Din creația lui Nicolae Țic 
(destul de întinsă ca număr de 
ani și volume) ne oprim asu
pra unei plachete apărute a- 
cum doi ani la Editura tinere
tului : „Cu ușile deschise", un 
mic roman sau o povestire mai 
lungă. Precizăm însă că ne sînt 
cunoscute și alte cărți ale a> es- 
tui prozator („Orașul cu o mie 
de blesteme", „Un vals pentru 
Maricica", „Pe scara vagonu
lui"). Judecățile de ordin mai 
general le vom rosti avînd pre
zente în minte și aceste cărți.

„Cu ușile des
chise" e o me- —«
tadoră : sufletul 
tînăr al eroului 
principal Ionică 
este “
unei 
toate ușile da
te de 
Acest 
este,

pagina 108 — este că Mariana 
e altcineva, pe numele Elena 
Sturzu, clientă a penitenciare
lor care, după șapte luni de în
chisoare pentru hoție, își face 
rost de alte acte „false, pe nu
mele Mariana Brebu, și în mai 
puțin de un an schimbase șase 
locuri de muncă, firește, cu a- 
jutorul diverșilor ei complici".

Drama erotică a tînărului ga
zetar constă nu doar în faptul 
că-și idealizează iubita, ci și în 
aceea că ea îl ia de la început 
drept un „copoi nenorocit" ca
re „o filează". Drama lui exis
tențială e aceeași cu cea ero
tică. El se situează, cum spunea 
bine un critic, într-un perma
nent raport de inadecvare. 
Ca și în iubire, flăcăul de 18 
ani plutește prin circumstanțele 
aspre ale vieții aproape igno- 
rîndu-le, în plină idealitate. Mo
mentele de realism țin de intu
iție și ele sporesc cu atît mai 
mult raportul de inadecvare. E 
mic, slab, cu ereditatea dispu
să spre tuberculoză (aceasta îl 
va și culege la sfîrșitul cărții), 
suferă tot timpul de durere de

(Urmare din pag. I)

Dar, mai presus de toate a- 
cestea (Sau, poate, născindul-se 
tocmai din toate acestea), aștep
tăm o demonstrație. O demons
trație că Osmoza dintre scrisul 
dramatic și scena națională a 
ajuns, în fine, un proces coerent, 
o-condiție normală de existență 
a ambilor termeni. O demons 
trațte eă piesa originală a înce- 
•taf'să'rnă! fie, W repertoriile-u- •
nor-’teatre,-'prezența .impusă'f 
de un ădhiîibru tematic iluzoriu', • 
și'â devenit o'preocupare ferti-- 
lă. rod al pasiunii și al senti
mentului. de solidaritate esteti
că. O demonstrație că triumfu
rile de mîine ale teatrului ro
mânesc în fața opiniei teatrale 
a lumii se vor putea construi 
și consolida — continuînd în 
chip firesc succesele de astăzi — 
pe temelia statornică a propriei 
sale dramaturgii.

Avem convingerea că a sosit 
momentul unei asemenea de- 
morfctrații. O așteptăm încreză
tori.

SEBASTIAN COSTIN

spectacol premiat în cadrul 
confruntărilor la nivel zonal : 
Săgetătorul de Ion Omescu, în 
interpretarea Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsandri" din 
Iași. Indiscutabil un eveniment 
spectacular al stagiunii trecu
te, montarea ieșeană a ridicat 
ștacheta concursului la o înaltă 
ținută a formei de expresie sce
nică. Virtuțile unui text ce îm
bracă în veșmînt istoric o pro- 

",'blemat.ică și o suită de persona- 
jfe,,permanent, valabile, și-au a. 
flat o sugestivă concretețe în 
gîridirea regizorală a Soranei 
Coroamă, într-o înțelegere 
perfectă cu sobra paletă scțno-

grafică ’ semnată de Mircea 
Marosin și Constantin Russu.

întrucît vom •'reveni mai pe 
larg asupra spectacolului în
tr-o cronică, ne mărginim să 
menționăm doar evoluțiile ex
presive ale unor interpreți pres- 
stigioși ai scenei ieșene : Costel 
Constantin (în rolul central), 
Teofil Vîlcu, Saul Taisler. Lia
na Mărgitieanu,,...Virgil. :C.OȘtjn.. 
Sergju^ Tudose.......... ~

Pripiți,! ^ițyîpț. al feșțiyaiului a 
fost spus, âșădăf, de 'fj'e.' podlu-. " 
mul ăxîgen'țâl ă'rtistice.' întreage- ■ 
desfășurare'>’a- eoesteU aonfrun../ 
țări o dorim la fel.

LILIANA MOLDOVAN

TEATRULUI NAJIONAL

„I. L. CARAGIALE

ASEARĂ, PE SCENA

• • • • •
Ultimul și cel mai important 

moment al Festivalului național 
de teatru s-a inaugurat cu

asemenea 
case cu

perete, 
erou 

practic, 
transparent : un 
ochi mai a- 
tent ar putea 
urmări nu nu
mai operațiile 
lui spirituale — 
simple și avin- 
tate — dar și 
funcționarea u- 
nei bune părți 
din organele 
interne. Ne a- 
flăm într-un o- 
rășel de pro
vincie ’imediat 
după război (iarna 1945—46). O 
mică redacție de ziar local, 
unde o masă de ping-pong ți
ne Ioc de birou al tuturor ; la 

. ea lucrează cei patru redactori 
și secretarul de rgdacție G- Bo
boc— atenție !, acesta este, în 
reălitate, un periculos bandit, 
cum se va și dovedi. _G. Boboc 
îl asuprește pe Ionică^ și nu-i 
publică nimic. E adevărat că : 
„De la cap la coadă, toate re
portajele lui Ionică sînt niște 
sincere și înflăcărate declarații 
de dragoste, adresate unei fete 
cu păr auriu ți ochi adinei, care 
seamănă uimitor cu Mariana, 
dactilografa redacției" (p. 10). 
Atenție și la Mariana !, ea nu 
este cea pe care o vede îndră- 
gostitul Ionică ! „Era voinică 
Mariana, cU un aer bărbătos, și 
aprigă, și glumeață, și de Ioc su- 
părăcioasă (...) G. Boboc o che
ma acasă și-i dădea să-i spele 
cămășile și ciorapii șl se lăuda 
G. Boboc că Mariana îi stă la 
dispoziție, ea o sclavă. Și alții 
se lăudau, chiar în prezența ei, 
că ar fi dus-o nu știu unde (...). 
Ionică bănuia niște pricini în
grozitoare. Și se jurase că nici
odată n-o s-o judece pentru ce-a 
fost", (p. 30—31). Vai, adevărul 
întreg — el se va rotunji la

RĂTĂCIRILE
EXPERIENȚEI
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dinți, duce lipsă de bani etc., 
dar toate astea îl impresionează 
prea puțin. Umanitatea din el 
poate să se ridice deasupra tutu
ror acestor vicisitudini. Privirea 
îi e ațintită spre viitor : „am în
ceput să-mi număr anii și să 
mă văd din cinci in cinci ani. 
în 1950 o să am douăzecișitrei, 
in 1955 — douăzeci și opt“... etc.

Nu 
toate 
Ionică — evident, mai complex 
decit l-am reținut noi — îl pre
ocupă mult pe N. Țic. întruchi 
pare a tînărului generos și ri 
dicol, plin de secrete pe care 
toți le cunosc („Se știe, domnu 
Ionică, și asta se știe"), îndră
gostit piua peste urechi (cel din 
„Un vals pentru Maricica" are, 
e adevărat, urechi clăpăuge), 
de obicei de cine nu trebuie, tras 
pe sfoară șt totuși învingător în 
plan superior moral etc. F. a- 
ceasta, poate o reluare a bo
gatei tradiții literare despre 
„rătăcirile inexperienței", în ca
re exemplu strălucit este Fiel
ding cu ai săi „Tom Jones" și 
„Joseph Andrews".

O altă comparație — de data 
asta exprimată în întregime — 
se află în marea tiradă a lui lo-

intenționăm să povestim 
peripețiile cărții. Tipul

nică de la paginile 75—76, și re
produsă pe coperta ultimă a 
volumului : „A nins ! A nins !... 
De ce nu ieșițl în stradă cu mi
ne, în ninsoare, să vă bateți cu 
bulgări și să faceți oameni de 
zăpadă? Am înțeles, n-aveți 
chef, n-aveți timp, abia v-ați a- 
dunat pe la casele voastre, a- 
șa-i după război. Și totuși, ade
văr grăiesc vouă, nu se poate să 
treacă o iarnă fără oameni de 
zăpadă. Dacă sînteți de acord, 
o să fac eu pe omul de zăpa
dă... Neclintit o să stau la da
torie, zi și noapte, sus, pe dea
lul bisericii, să mă vadă toți. 
Cînd o să dea soarele de pri
măvară, o să mă topesc și eu ' 
rînd cu toți oamenii de zăpa- î 
dă". Destinul lui Ionică e bine^ 
rezumat în aceste rînduri : <<i. 
e în lumea asprită de cataclis-. . 
mul belie, o păpușă mare, li 
vedere, înveselindu-i pe oameni 
cu farmecul, generozitatea și 
inexperiența sa. Dar nu poate 
dura astfel : ori se va schimba 
prin maturizare, ori va pieri, 
împrejurările îi sînt cu desă- 
vîrșire nefavorabile și astfel o- 

mul de zăpadă 
se topește, mai 
înainte chiar de 
primăvara la 
care visa.

Nicolae Țic e 
unul dintre pro
zatorii al căror 
stil nu are stră
lucire. Strict 
funcțională 
scriitura sa e 
doar comunica
re, despuiată de 
tropi (abundenți 
ia alții). însă a- 
ceastă 
capătă, 
virtuți 
brietate, 
prețioase, 
firește, cînd k 
de în formu'.-cri 
curent gazetă
rești, ușor de 
evitat de altfel, 

anumită familiari
zare a 

„Dacă nu face rost 
peste o săptămînă, 

îngheț și pe viscol, 
mai poată ieși din 

casă. De două luni se gîndește 
Ia palton, adună bani, dar cînd 
să-și cumpere paltonul îi vine o 
scrisoare de la maică-sa, ori de 
la soru-sa, și banii se duc" (p. 
13—14). înțelegem că aici auto
rul parafrazează gîndirea erou
lui, dar credem că acesta poate 
deveni un tic de neinvjdiat : am

sau într-o
tate cu cititorul ce ne 
fi naivă : 
de palton, 
două, pe 
n-o să

sărăcie 
treptat, 
de so- 

foarte

ueveni un uc ne nemyjaiat : am 
dori ca partitura sa stilistică să ? 
fie mai elevată. •'«

Ca o opinie mai generală, cre
dem că Nicolae Țic se numără 
printre cei mai serioși autori de 
Proză din literatura deceniului 
acestuia, la noi ; ceea ce nemul
țumește este lipsa unei ambiții 
mai mari. Am vrea, de pildă, 
să-1 vedem ratînd un mare ro
man cu deschidere a viziunii pe 
coordonate ambițioase, decît să 
tot reușească în mici narațiuni 
Nu facem discriminări față de 
genul scurt, dar considerăm că 
Țic poate cu mult peste ce ne 
oferă.

Totul e să aibă generozitatea 
de a risca.

• •••••

*
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mei cîtorva clase de elevi ; cer
cetare asupra cauzelor absențe
lor ; o anchetă de opinie privind 
spectacolele vizionate în vacan
ța de iarnă ; profilul unor pro
fesiuni îndrăgite. în efectuarea 
acestor mici investigații socio
logice pe baza unor documentări 
prealabile, profesorul conducă
tor alcătuiește împreună cu e- 
levii chestionarele, urmînd ca 
culegerea materialelor să se fa
că cu ajutorul organizației 
U.T.C. și a profesorilor diriginți. 
Sistematizarea și prelucrarea da
telor va fi făcută de elevi, sub 
îndrumarea și controlul profe
sorului.

Desigur, nimic din această e- 
numerăre nu poate fi contestat 
ca lipsit de valoare sau inutil. 
Dar tabloul tematic general se 
prezintă, la rîn'du-i, eterogen, 
fără un contur trasat cu sigu
ranța pe care ți-o poate da nu
mai conștiința clară a ceea ce 
urmărești, a ceea ce vrei să ob
ții.

Un alt aspect important le
gat de activitatea cercurilor de 
elevi îl constituie îndrumarea 
acestora. Profesorul care diri
jează munca lor se lovește de o 
serie de greutăți pe 
buie să le cunoască și 
lăture operativ și cu 
în primul rînd elevii 
tați să aleagă 
mult prea vaste, ce le depășesc 
posibilitățile de studiu și solu
ționare. De aceea, este oportu
nă o discuție individuală Care 
să-1 ajute pe elev să delimiteze 
subiectul. Am cunoscut colegi 
care au trecut acest prag, an- 
gajîndu-se într-un dialog fruc
tuos cu membrii .cercurilor- 
Le-au dat primele indicații bi
bliografice și recomandări de 
consultare a publicațiilor de in
formare. i-au îndrumat spre 
dicționare, enciclopedii, manua
le, lucrări de specialitate, arti
cole din presă și reviste etc. Dar 

care tre
să le în* 
răbdare, 

sînt ten- 
generale.teme

de filozofie, care au participat 
în mod activ la discuții. O. ase
menea manieră de lucru întîlni- 
tă de altfel în unele cercuri, 
permite însușirea metodologiei 
studiului, trezește interesul pen
tru activitatea de cercetare in
dependentă.

Cercurile de științe sociale, 
ca de ’altfel și celelalte cercuri 
ale elevilor, folosesc diferite for
me de popularizare și stimulare 
morală a celor care își fac aici 
debutul afirmării lor. Ședințele 
cercurilor, titlurile referatelor 
și numele autorilor pot fi citi
te. de către toți elevii și profe
sorii liceului, la panoul cercu
rilor ; organizația U.T.C. din 
școală își face o datorie din 
prezentarea rezultatelor poziti
ve ale celor mai activi membri ; 
unele licee au făcut loc în re
vistele lor — putem cita în a- 
cest sens exemplul revistei 
„Gînduri tinere" a Liceului Nr. 
36 din București — celor mai 
bune referate întocmite și dă
rilor de seamă despre aceste ac
tivități

La capătul acestor însemnări, 
menționăm ca binevenită iniți
ativa Facultății de filozofie din 
București care, în anul becul, 
a realizat o întîlnire eu membrii 
cercurilor de filozofie din Capi
tală și studenții anului 1 ai a- 
cestei facultăți. Tn viitor, gîn- 
dim, se pot organiza chiar sesi
uni locale, pe oraș sau munici
piu, cu membrii cercurilor de 
științe sociale.

Am simțit nevoia să ne refe
rim la aceste aspecte din. acti
vitatea cercurilor de științe so
ciale întrucît sîntem încredin
țați că ele pot deveni forme ac 
tive de răspîndire a marxism-le 
ninismului, fiind de tin real fo
lds în munca- organizațiilor 
U.T.C. din licee, întregind ast
fel activitatea desfășurată de 
școală în direcția formării unor 
ferme convingeri politice și i- 
deologice în rîndui elevilor.

(Urmare din pag. I)

de
Și ce-o să faceți ?

— Mă aranjez. Nu mor eu 
foame. Iar el n-are decît să ră
mînă acolo. Să facă rost de bani 
de divorț, că n-oi fi proastă să 
plătesc eu.

— N-o să regretați... ?
— Ba o să regret... (brusc, în

cepe să plîngă).
Vă scutesc de povestea Cu 

„partidele" pe care le-a refuzat 
și cu cele care își așteaptă răb
dătoare rîndui.

Ușa apartamentului soților s-a 
închis în urma mea. M-am des
părțit de T. I. nu înainte de a 
primi sarcina „să-i comunic, da- 
că-1 mai văd. să pregătească 
banii pentru divorț".

Doi oameni care 14 ani au 
trăit împreuna, s-au bucUrat, 
s-au întristat, și-au împărtășit 
cele mai ascunse dorințe unul 
altuia. Cel puțin așa ar fi fost 
firesc să se întîmple.

Dar nu 1 A fost deajuns o 
schimbare și relațiile dintre cei 
doi soți au deviat brusc. Brusc ? 

fost oare pentru M. I. o sur
priză reacția tovarășei de viață ? 
Nu ne vine șă credem. Este a- 
proape imposibil ca în 14 ani să 
nu ajungi să cunoști omul de 
lîngă tine. Dar să-1 lăsăm pe 
T. I. și să ne ocupăm de soția 
lui, femeia care a preferat rup
tura de cel pe care și-1 alesese 
drept soț, unui eventual divorț 
de Capitală.

Din discuția pe care am pur
tat-o, a reieșit că nu are nimic 
să-i reproșeze lui M. I. decît a- 
cest „dor de ducă" inexplicabil. 
Tn promptitudinea cu care el a 
răspuns unei cerințe sociale ffia- 

; jore, T. 1. nu a descifrat decit, 
un soi de „amoc", care l-a de- 

■ terminat să-și părăsească postul, 
' apartamentul și soția. Sigur că 
„nu-l dădea nimeni afară" — 
cum a subliniat dumneaei de cî
teva Ori. Sau, în orice caz, ar fi 
putut să-și caute un alt post, 

numai să nu plece din București, 
în fond, este chiar atît de „inex-, 
plicabilă" plecare’a inginerului ? 
Să vedem. De la T. I. am aflat 
că avem de-a face cu un „recidi
vist" care a mai „evadat" din 
Capitală, Ia Călan, Craiova. 
Exact acolo unde a înțeles că 
se află localizată cerința cea mai 
imperioasă de cadre, posibilita
tea deplină a practicării profe
siei îndrăgite. Inginerul M. I. 
este îndrăgostit de meserie. 
Alegerea facultății de construc- 
țli-utilaje a fost un act deliberat 
(elev foarte bun, ar fi reușit de
sigur și la alta), la capătul că
ruia inginerul a intuit. o mare 
doză de responsabilitate. Nu e 
nici primul, nici ultimul, majo-

ll PRIVEȘTE? NE PRIVEȘTE!
ritatea absolvenților de faculta
te și-au înțeles așa menirea, și 
nu altfel. Din punctul lui de ve
dere lucrurile sînt clare.

Ce o așteaptă însă pe T. I. ? 
,.N-are să moară de foame" sîn
tem siguri. Din punct de vedere 
material, situația se poate aranja 
foarte repede. Dar din punct 
de vedere moral ? Care au fost și 
— mai ales — care vor fi satis
facțiile acestei femei ? Că a reu
șit se să agațe de un birou din 
București ? Ne îndoim că va fi 
suficient ! Că o sâ se găsească 
vreo „partidă" care' să-i umple 
singurătatea ? (Și aici s-ar putea 
sâ aibă surprize. Nu e așa ușor 
să găsești pe cineva care sâ con
simtă sâ împartă căminul cu un 
om lipsit de cea mai elementară 
înțelegere). Fără să insistăm a- 
supra imensei responsabilități 
jje care o comportă întemeierea 
unui cămin, trebuie sâ subliniem 
încă 0 dată că pasivitatea, colno-

ditatea, incapacitatea de a-ți pri
cepe partenerul nu au ce căuta 

, între soți.

IDEALUL — UN POST IDEAL?

Am întreprins un microsondaj 
printre studenții buni și foarte 
buni din anul al citicilea. în
trebați la ce cred că le vor servi 
rezultatele frumoase de pînă a- 
cum, 18 din 40 au răspuns : „la 
obținerea unui post foarte bun". 
Ce înțeleg prin „post foarte 
bun" ? Aici răspunsurile se di
versifică „un-post într-un oraș 
mare" (A. Iancu — fizică) „să . 
rămîn în București" (I. Bran — 
chimie, V. Toth — filologie. V. 
Andrei — drept etc.), „într-un

spital utilat ca lumea, să nu ope
rez la luminare" (D. Popovici — 
medicină).

Răspunsurile acestea, veni
te într-0 perioadă de intensă 
efervescență în toate domeniile 
de activitate, în plină campanie' 
de distribuire judicioasă a forței 
de muncă, sînt cel puțin simp
tomatice pentru O mentalitate.

Un absolvent al facultății de 
fizică dorește „un post într-un 
oraș mare". Am fost obligați să 
insistăm. în ce măsură Se reper
cutează asupra unui profesor de 
fizică dimensiunile orașului ? ,,E 
vorba de viața culturală, de dis
tracții", mi-a explicat cel în cau
ză. Cu alte cuvinte, elevii care 
au avut „ghinionul" să se nască 
într-un loc cu Un singur cinema
tograf, nu trebuie să beneficieze 
de un bun profesor de fizică ?

Mai poate fi vorba'de satisfac
ții profesionale la un om pentru 
care nu exercitarea fructuoasă a 

meseriei contează, ci locul unde 
profesează ? D. Popovici, viitor 
medic, dorește să ajungă „în- 
tr-un spital utilat ca lumea, să 
nu opereze la luminare". Este 
vorba aici de o gravă denaturare 
a unor realități mai mult decît 
evidente. Unde, în ce loc a aflat 
D. P. că se mai operează la lu
minare ? Trebuie să mai amin
tim că printre primele măsuri pe 
care și le-a propus și realizat 
statul nostru a fost grija pentru 
sățiătatea oamenilor ? Că în cele 
mai îndepărtate comune există 
astăzi circumscripții utilate cu 
tot ceea ce trebuie ? Da. s-a Ope
rat într-adevăr și la luminare, 
cum spune D. P. DâCă D. P. ar 
fi stat de vorbă cu un medic

care numără cîteva zeci de ani 
de meserie, ar fi aflat că au 
existat și asemenea momente, în 
care cel investit cu misiunea de 
a salva viața unui om â fost o- 
bligat să facă o incizie la flacăra 
pîlpîindă a unui opaiț. Toate a- 
cestea sînt însă de domeniul tre
cutului. Ne îngăduim însă să cre
dem că, pentru un om care ma
nifestă atîta rea voință în alege
rea motivației, va părea dificilă 
însăși garda de noapte într-un 
spital din București.

„Totul pornește — ne declara 
Alexandru Hanță, lector la cate
dra de literatură română a fa
cultății de limbă și literatură 
română — de la o proastă înțele
gere a emulației. Unii studenți 
mai debutează încă de pe o plat
formă greșită : nu meseria, ci 
locul contează. Nu calitățile pro
fesiunii în sine, ci forma ei de 
exercitare. O să observați că 
multe prietenii se strică în anii 

4 și 5. Intervine concurenta nu 
în sensul nobil al cuvîntului, ci 
în ceea ce are ea mai prost. De
vansarea nu este propulsată de
cît de tendința obținerii unui 
avantaj în „competiția posturi
lor".

„Posibilitatea realizării nu tre
buie legată de un oraș, de Un 
loc anumit. — îmi spunea cu 
cîtva timp în urmă directorul 
Combinatului de industrializare 
a lemnului din Focșani. Am fost 
cîțiva ani buni, inginer-șef, la 
Blaj, mă legasem de oameni, în
drăgisem munca de acolo (tre
buie să vă spun că pasiunea față 
de Blaj nd m-a părăsit nici a- 
eum). dar, cînd mi s-a cerut șă 
vin la Focșani, am acceptat ime

diat. Am plecat dintr-o între
prindere cu prestigiu bine con
solidat. Aici am găsit un combi
nat nou...“.

S-ar putea da foarte multe 
exemple. Pentru majoritatea ti
nerilor idealul înseamnă realiza
rea în profesiunea aleasă, ambi
ția de a-și consolida un presti
giu, de a-și cuceri prin merite 
personale, un loc al lui printre 
colegii de breaslă. Idealul, veri
tabilul ideal de viață nu se poa
te circumscrie intr-un anume pe
rimetru. Gradul de împlinire a 
aspirațiilor nu se măsoară în ki
lometri care îl despart de Capi
tală, ci în promptitudinea și ca
litatea răspunsului la nevoile 
stringente ale actualității. Pos
tul ideal, la care visează fiecare 
absolvent al unui institut de în
vățământ superior poate fi la sat 
sau la oraș, în Maramureș sau 
în Banat. Conștiința utilității so
ciale a devenit pentru tineretul

nostru parte integrantă a idealu- 
ințelegere supe- 

cel 
cei 
de

cli-

lui și această 
rioarâ a lucrurilor devine 
mai solid argument,, pentru 
Care absentează deocamdată 
la chemările vieții.

• ★
Ce înseamnă prezența în _

matul societății noastre a unor 
situații de genul celor pe care 
le-am evidențiat în decursul an
chetei de față ? Fără să ia pro
porții de fenomen, lipsa de în
țelegere integrală a sensurilor 
mari pe care le implică evoluția 
socială — și a obligațiilor pentru 
fiecare cetșțean al țârii, de- 
curgînd din aceste sensuri — se 
traduce prin izolare, prin refu
zul de participare angajată la 
efortul comun.

Modelarea eului în raport cu 
solicitările este un fapt obiectiv. 
Acționarea conștientă în confor
mitate cu idealurile sociale, va
lorificarea potențialului propriu 
în consensul activității colectiv, 
rămîne însă o chestiune de edu-T 
cație. Forța covîrșitoare a exem
plului, intervenția promptă a co
lectivului s-au dovedit și se vor 
dovedi "n continuare soluții efi
ciente în acțiunea de recuperare 
a tinerilor . care au pășit deo
camdată cu stîngul în viață.

„Nu în. ședințe — sublinia se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
se formează caracterul și viziu
nea despre lume a tineretului, ci 
în școală. în activitatea de însu
șire a științei și culturii, în acti
vitatea din întreprinderi și insti
tuții, în munca practică, alături 
de întregul popor. Aici se creea
ză adevăratul caracter, adevăra
tul om al societății noastre so
cialiste".

întreaga muncă de orientare 
desfășurată _de organele. U.T.C., 
de fiecare ins în parte trebuie 
să țină seama de aceasta. Nu
mai așa se poate realiza o. racor
dare perfectă a destinului indi
vidual la traiectoria ascendentă 
a colectivității.

\



AZI VĂ PREZENTĂM
I

NOUTĂȚI DIN
PROGRAMUL COMPLET

FOTBALIȘTILOR

FOTBAL
AL TURNEELOR
ROMÂNI

Odată cu consumarea ultimei etape a turului campionatu
lui diviziei naționale A, cortina s-a lăsat pește activitatea 
fotbalistică internă. Componenții loturilor naționale — ne 
referim aici în mod deosebit la „mexicanii" lui Angelo Ni- 
culescu și la ..olimpicii" lui Gil Mărdărescu — vor avea, 
insă, o vacanță scurtă, căci la începutul lunii viitoare ei

vor întreprinde turnee peste hotare. Lotul A — în Africa ți 
America de Sud (Brazilia, Chile și Peru, probabil), lotul olim
pic în Australia, iar juniorii în Grecia. De altfel ei au de 
susținut examene dificile in preliminariile Turneului U.E.F.A. 
’70 (Scoția). Dar despre toate acestea — trei dialoguri - blitz 
pu cei trei antrenori.

TREI INTER VIURI „BLITZ" CU
ANGELO NICULESCU GHEORGHE OLA

PE TEME ACTUALE

. A»

antrenorul echipei naționale antrenorul lotului de juniori
Ne despărfim greu de asemenea „spectacol", dar ne așteaptă o 

primăvară „bogată" !

— Care a fost scopul convo
cării de marți a lotului națio
nal?

— Le-am adus băieților la cu
noștință planul de pregătire în 
vederea participării la C.M. în 
Mexic. Dr. Dumitru Tomescu 
le-a dat, cu acest prilej, îndru
mări pentru perioada de... va
canță. in care au intrat. Iar sea
ra, 7 dintre jucătorii mei au 
fost distinși cu titlul de 
„maestru al sportului". Este 
-;orba de Dobrin, Sătmăreanu, 
b_ canu, Dumitrache, Deleanu, 
pinu și Radu Nunweiller.

— Ați amintit de planul de 
pregătire a lotului. Vreți să-l 
prezentați și cititorilor „Scinteii 
tineretului" ?

— Da. Cu multă plăcere. La

22 decembrie, „tricolorii" vor fi 
convocați pentru a începe antre
namentele în vederea turneului 
pe care-1 efectuează, între 4 ia
nuarie și 10 februarie, în Afri
ca și America de Sud. Progra
mul turneului va fi definitivat 
ia începutul săptămînii viitoare. 
Cert este că ne aflăm în po
sesia unei invitații de a parti
cipa la un mare turneu inter
național la Santiago de Chile. 
Reveniți în țară, jucătorii vor 
pleca pe 11 februarie la munte 
— împreună cu familiile lor — 
pentru aclimatizare. O nouă 
etapă de aclimatizare este pre
văzută în intervalul 20—30 a- 
prilie. La 22 aprilie începem 
suita meciurilor amicale, avînd 
ca adversare două echipe de 
peste hotare (la 22 și 29 aprilie) 
și una de la noi. (26 aprilie) 
Vom pleca spre Mexic la 1 mai

— Cine vă ajută in munca de 
pregătire ?

— Dr. Dumitru Tomescu, an
trenorul dinamovlștilor bucu- 
reșteni. Dumitru Nicolae-Nicu- 
șor, și, poare. în primul rînd. 
consilierul Emerich Vogi.

— Revenind Ia apropiatul tur
neu din Africa și America de 
sud, v-am ruga să ne dați nu
mele fotbaliștilor care vor face 
deplasarea.

— Notați, vă rog : Răducanu, 
Ghiță, Sătmăreanu. Hălmăgea- 
nu, Dan, Deleanu, Moeanu, lu- 
lică Popa, Lupescu^ Ghergheli, 
Radu Nunweiller, ’ _. 
tru, Dembrovschi, Domide, 
mitrache, Dobrin, Lucescu 
Neagu. v

— Ce acțiuni sînt prevăzute 
pentru juniorii noștri in această 
iarnă ?

— între 21 decembrie — 9 ia
nuarie întreprindem un turneu 
de pregătire în Grecia. ' 
juca lâ Atena 4 partide de ve
rificare. dintre care două în 
compania echipei de juniori a 
țării gazdă.

— Cine va face deplasarea ?
— Purcaru, Frank — portari; 

Dobrău, Deheieanu, Sătmăreanu, 
Hajnal, Ciocan — fundași; San
du Gabriel, Vișan, Sameș — 
mijlocași ; Atodiresei, Gergeli, 
Helvei, GligOrie, Năstase și 
Vlad — atacanți.

— Mai aveți o altă acțiune pe 
agenda de iarnă ? \

— Este foarte probabilă parti
ciparea reprezentativei noastre 
de juniori, între 10 și 20 februa
rie, la turneul de tineret de la 
Viareggio (Italia).

— Cînd reîncep juniorii bătă
lia preliminariilor U.E.F.A. ?

— La 5 aprilie, cînd vom în- 
tîlni Polonia (în deplasare), apoi 
ultimele două meciuri la Bucu-

Vbftl

rești. cu. U.R.S.S. (returul : In 
primul meci 6-0, la Gori) și Po
lonia.

Interviuri realizate de

DUMITRU VIȘAN

S-au tras la sorți sferturile 
de finalâ ale C. C. E. la fotbal

Dinu, Dumi-
Du. 

ți

GIL MĂRDĂRESCU
antrenorul lotului olimpic 

și de tineret
Marți, la ora prînzului, an

trenorul federal Vlntilă Mărdă
rescu a definitivat programul 
de pregătire al „olimpicilor" pe 
care, la solicitarea noastră, ni 
l-a făcut cunoscut.

— La 4 ianuarie, jucătorii A- 
dami-che, Oprea, (Univ. Craio
va). Rămure"nu. Ivăncescu, An. 
tonescu, Bădin, ” 
Cringașu, Pescaru, 
Both, Grozea, Moraru, 
menco, Tufan, Kallo, 
cu, Cociș, Vlad, Radu. 
Tătaru II și Barbu (F. C. Argeș) 
vor intra în pregătire la Poia
na Brașov pînă la data de 19 
ianuarie, cînd este 
deplasarea cu un lot 
Oători în Australia.

— Cu cine, și la ce 
juca ?

— La 25 ianuarie, 
bournș ; la 26 ianuarie, la Ade
laida ; la 29 ianuarie, la New 
Castle și la 1 februarie, Ia Sid
ney. Vom juca cu selecționata 
primă a Australiei (în două 
partide), cu selecționata statu
lui Galia de sud și cu selecțio
nata statului Victoria. Ordinea 
meciurilor nu a fost. încă stabi
lită.

— Cînd reveniți în
— Pe 10 februarie, 

în drum spre patrie, 
susține cîteva partide 
țări aflate „pe rută".

obiectivele a-

Popovici, 
Angelescu, 

Oble- 
Tur- 

Anca,

prevăzută 
de 18 ju-

date, veți

la Mel-

țară?
după ce, 
vom mai 
în cîteva

— Care sînt 
eestui turneu ?

— Urmărim să 
cilbr o pregătire 
piață de cea a , 
precum și verificarea unor ju
cători susceptibili de a îmbrăca 
tricoul primei reprezentative.

— Și care sînt, după părerea 
dumneavoastră, olimpicii cei 

, mai îndreptățiți să vizeze pla 
tourile mexicane ?

— Notați-i, în ordinea postu
rilor : Adamache, Ivăncescu, 
Both, Tufan, Oblemenco și Gro-

fadem olimpi- 
cît mai apro- 
„mexi cânilor".

„RECOMAND AT-EXPRES" :

PE ADRESA CON6ILIULUI POPULAR 
AL MUNICIPIULUI BUZĂU

ffN „S.O.S." ÎNTEMEIAT

La ZUrich s-au tras la sorți „sferturile" de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" și „Cupei Cupelor" la fotbal. Iată ordinea 
meciurilor : „C.C.E." : Standard Liege — Leeds United : Galata- 
saray Istanbul — Legia Varșovia ; Celtic Glasgow — Fiorentina : 
Vorwarts Berlin — Feyenoord Rotterdam ; „Cupa Cupelor": 
Levski Sofia — Gornik Zabrze : A. S. Roma — Goztepe Izmir : 
Academica Coimbra — Manchester City; Dinamo Zagreb — 
Schalke 04 Meciurile tur se vor disputa la 4 martie; iar parti
dele retur la 18 martie.

Printre orașele care duc lipsa unor baze sportive cores
punzătoare ca nuirtăr și capacitate se află și Buzăul. Dacă o 
serie de ramuri sportive ca voleiul, baschetul ți handbalul, 
nu resimt acut absența terenurilor de joc, nu același lucru 
putem spune despre fotbal. Orașul are un singur teren pe 
care trebuie să joace nici mai mult, nici mai puțin decit șase 
echipe divizionare .' Zicem, trebuie să joace, pentru că nu 
toate formațiile evoluează pe el. Practic, nici n-ar fi cu 
putință. Mai este folosit un teren (neomologat de F.R. Fotbal) 
aflat in curtea Fabricii de mase plastice, a cărui stare este 
deplorabilă : denivelat, neamenajat, neîngrijit de nimeni.

Consiliul județean pentru educație fizică și sport a făcut 
nu o dată demersuri pe lingă Consiliul popular municipal 
solicitind spațiu pentru amenajarea, prin posibilități locale 
și eforturi conjugate, a unui nou stadion. La 15 octombrie 
a.c. problema părea rezolvată, vicepreședintele Consiliului 
popular, tovarășul Mihai Dragomirescu, anunțindu-ne prin- 
tr-o adresă că este de acord ca iazul de la marginea orâșu 
lui (nefolosit din 1967) să fie transformat in bază sportivă. 
O lună mai tîrziu, însă, tot tovarășul Mihai Dragomirescu 
înștiințează Comitetul de stat pentru economie și adminis. 
trație locală Buzău că acceptă transformarea iazului in lot 
experimental pentru agricultură. Deci, doi 
lOagă. Firește, față de noua situație creată 
Și uite așa, părțile „în conflict" fac» de 
schimburi de adrese și memorii. Cine va 
hirtiilor ?

In așteptarea rezolvării litigiului, o alta , 
unii ar fi tentați, poate, să o ia drept o glumă, o farsă. Dar, 
din nefericire, este un adevăr trist : în planul de sistemati
zare a orașului, stadionul din Crîng (singurul, după cum 
spuneam) este propus pentru demolare !?’ Drept pentru care 
lansăm din vreme un S.O.S.

stăpîni pe o pîr- 
noi am protestat, 
citeva săptămini, 
ciștiga maratonul

și mai bună

ADRIAN IONESCU
președintele C.J.E.P.S. ~ Buzău

I

7/////ZZ///7//ZZZ///WW/ZZ£'7//ZZ////ZZ////Z//Zr///ZZ///Z////Z///Z/////W7ZZZitS

— După ce ne-ați prezentat 
„planul de bătaie" al echipei o- 
limpice, v-am ruga să ne amin
tiți ceva și despre cel al echipei 
de tineret, a țării, al cărui an
trenor tot dumneavoastră sînteți.

— Juventiștii Vor intra în ac- 
tualitate ceva mai tîrziu. spre 
sfîrșitul lunii aprilie. între 20 
aprilie și 20 mai, echipa de ti; 
neret va susține 7—8 meciuri 
de verificare. în țară și peste 
hotare. Printre probabilele 
noastre adversare se numără 
selecționatele similare ale An- 
gliei (la Londra), Italiei (la 
București). Cehoslovaciei, R.D. 
Germane etc,

— In sflrșit, o ultimă întreba
re : cînd vor susține cele douS 
reprezentative, pe care le an
trenați, primele jocuri oficiale ?

— Olimpicii vor intra In 
toamnă în „focul" preliminarii
lor J.O. de la Miinchen (din 
1972), iar formația de tineret la 
5 iunie, cînd va începe Ia So
fia cea de a 3-a ediție a turneu
lui balcanic rezervat echipelor 
de tineret.

• CONTINUIN' 
DU-ȘI TURNEUL în 
R.F, a Germaniei e- 
chipa masculină de 
handbal a orașului 
București a întilnit 
la Brunswick echipa 
locală „Eintracht". 
Handbaliștii români 
au terminat Invingă- 
v-—

tori cu scorul de 24— 
15 (15—9). Nica a
fost cel mai eficace 
jucător al bueurește- 
nilor, înscriind 9 
puncte.

• ASEARĂ,
BERNA echipa mas-

handbal a
a susținut 
amicală in 

reprezen- 
Elveției.

LA

culină de 
României 
o partidă 
compania 
tativei
Handbaliștii români 
iu obținut 
:u scorul de 22—10
(11-4). -

victoria

I
ndiscutabil, la un sondaj 
de opinie procentul cel 
mai mare nu numai de 
iubitori ai sportului, ci de 
practicanți pasionați ai 

diferitelor^ discipline, îl o-
• aceea, deci- 

ă ne fixa 
investigații- 
Liceul nr. 1 

pentru a ve
ce _ măsură preferin

țele și pasiunile sportive ale 
masei de elevi găsesc un teren 
fertil și propice de împlinire, 
trebuie privită ca atare. Ce le 
oferă celor citeva sute de elevi 
organizația U.T.C., comisia 
sportivă ? — ale căror atribuții 
și îndatoriri, bine cunoscute, nu 
le mai repetăm 1

...Au trecut aproape 3 luni de 
la începutul școlii. Timp sufici
ent pentru ca, în acest domeniu, 
factorii responsabili să acțio
neze. Ce s-a făcut ? Interlocu
torii noștri — elevii Marius O- 
teșteanu, secretarul conjitetului 
U.T.C și Dan Anastasiu. res
ponsabilul comisiei sportive pe 
școală — ne furnizează unele 
informații. S-a organizat un 
campionat de fotbal, în șase, pe 
clase. La start — 16 echipe. Fie
care înscriindu-se în competiție 
cu un nume. Așa că pe listă s-au 
înregistrat denumiri sonore : 
Arsenal (clasa XI R2). Estudiari- 
tes (clasa XII R2) apoi Integrala, 
Victoria. Clasa cea mai slab re
prezentată, a IX-a : din 4 clase, 
a venit doar una... S-a mai or
ganizat „Cupa 7 Noiembrie" la 
șah. Participanți — numai 6. 
Altceva ? Nimic organizat de... 
U.T.C. Nici o întrecere, la nici o 
disciplină decit, așa înfiripate 
ad-hoc, de către pasionații în
șiși, cîte o miuță, cîte o par
tidă de șah. Și o excursie la 
Porțile de Fier. Era In proiect, 
dar n-a avut loc, un campionat 
de casă la atletism, pentru de
semnarea campionilor la diferi
te probe. Motivul ? S-a îmbol
năvit profesorul. Dacă tragem 
linie și adunăm, putem conchide 
că inițiativele, acțiunile organi
zației U.T.C,, ale comisiei spor
tive, nu sînt nici pe departe în 
măsură să răspundă cerințelor 
masei de elevi. De aceea nu le 
putem acorda un calificativ „de 
trecere", pentru activitatea de
pusă. Pentru că la o socoteală 
mai atentă vom vedea că nici un 
sfert din populația școlii nu a 
fost cuprinsă în competițiile a- 
mintite, și, în general. într-o 
activitate sportivă diurnă. După 
cum am putut constata, fn școa
lă există mulți amatori de bas
chet, de handbal, de tenis de 
masă, de atletism, de natație 
etc. Pentru aceștia organizația 
U.T.C., n-a inițiat nici o între
cere. Doar în orele de educație 
fizică și în cele de activități co
lective, conduse de profesorii de

feră școala. De 
zia noastră, de 
drept obiectiv al 
lor un liceu — 
din Timișoara — 
dea în

întîl-
de

specialitate, aceștia s-au ! 
nit cu mingea de baschet, 
handbal, și extrem de rar, cu 
Cea de celuloid, iar cu pista de 
atletism, groapa de sărituri, cu 
ștacheta — așa cum am văzut, 
niciodată

Starea de fapt, fără îndoială, 
are explicațiile ei. Să vedem 
însă în ce măsură acestea sînt 
obiective sau subiective ?

Se afișează mereu ca un leit
motiv. ori de cite ori revine, 
chestiunea sportului de masă, 
lipsa de condiții, adică acel pe
rimat refren al bazei materiale, 
în cazul nostru acesta nu poate 
constitui un motiv scuzabil. 
Școala dispune de o excelentă

nevoiți să oferim contraargu- 
mente. C.C. al U.T.C. a lansat, 
din vreme, calendarul competi
țiilor sportive de masă ale ele
vilor pentru anul școlar 19 59— 
1970. Pînă la această oră, dacă 
acest calendar ar fi fost cunos
cut și dacă organizația U.T.C.. 
comisia sportivă, ceilalți factori 

. adiacenți din școală s-ar fi pre
ocupat de îndeplinirea unor a- 
tribuții și obligații în acest sens, 
ar fi trebuit șă se fi organizat 
și desfășurat etapele de masă, 
pe clase și pe școală, la disci
plinele Campionatelor școlare, 
la Crosul, tineretului, Pentatlo
nul atletic școlar, „Cupa șco
larului la baschet 2 la 2".

COMISIA SPORTIVĂ

A ȘCOLII A RĂMAS

ÎNTRE PROIECT
♦

Șl... FAPTĂ
sală de sport și de alte terenuri 
într-o curte largă, pavată. Ba 
mai mult, la o aruncătură de 
băț, se află Stadionul Tineretu
lui — un complex sportiv — un
de pot fi întîlniți zilnic elevi de 
la Școala sportivă și de la Școala 
profesională Electromotor. De 
ce nu și de la Liceul nr. 1 ? 
George Giula, elev clasa XII 
R 2 : „Condiții sînt, întreceri nu 
prea". Nicolae Iosof, profesor : 
„Avem, mai mult decît minimul 
necesar de posibilități : dar nu 
se face decît... fotbal". Am fi 
putut culege și alte opinii la fel 
de concludente: se acreditează 
ideea că fetele nu manifestă in
teres pentru activitățile sporti
ve. Este inexact. în ce fel să-și 
manifeste pasiunile, să-și arate 
calitățile sportive dacă nu există 
o... rampă de lansare ? Să zi
cem că ar fi un motiv lipsa de 
inițiativă a celor care conduc și 
organizează activitatea sportivă 
în școală <Jeși, prin „campiona
tul de fotbal în șase" au dove
dit contrariul. Din nou sîntem

Am ajuns volens-nolens la ex
plicația reală : activitatea nesa
tisfăcătoare a organizației U.T.C., 
a comisiei sportive, în acest do
meniu. Lipsa de preocupare pen
tru realizarea propriilor obiec
tive stabilite în planul trimes
trial de activități, imobilitatea 
și inconsecvența în realizarea 
saltului de la proiect la faptă. 
Dovezi concrete : responsabilul 
comisiei, are „arhiva" acasă ; pe 
afișierele școlii n-am găsit con
semnată nici o invitație la vreo

întrecere sportivă ; la singura 
ședință ce s-a ținut de 3 -luni, 
din cei 22 de membri ai comi
siei au fost prezenți doar... 9. 
Sigur, mefgînd pe filieră, am 
mai putea '„descoperi" și alți vi- 
novați. Din nou ar reveni ide<=a 
că înșiși profesorii de speciali
tate au un aport mult prea 
șters la reanimarea activității 
sportive de masă din școli — că 
însăși conducerea școlii, 
neral, nu numai că nu-și 
preocupare din această 
tate dar nu sprijină, nu 
leaze dezvoltarea ei. nu 
vedește receptivă nici la... 
rere (comisia sportivă a solici
tat o sumă infimă de bani pen
tru acordarea unor premii în 
cărți cîștigătorilor concursului 
de șah, dar a rămas cu rugămin
țile...)

Odată prezentat acest tablou, 
n-am mai avea nimic de adău
gat — concluziile să le tragă cei 
în cauză, iar măsurile se impun 
de la sine — decît un succint e- 
pilog care, prin ceea ce expri
mă. în afară de p invitație la 
reluarea lecturii unor documen
te. ar vrea să reîmprospăteze 
niște obligații, niște îndatoriri 
care-și întind aria de preocu
pări și dincolo de zidurile șco
lii — în speță ale Liceului nr. 1 
din Timișoara — la comitetele 
municipal și județean ale U.T.C. 
Pentru că aceste comisii trebuie 
activizate neapărat, indiferent 
de eforturile ce se cer și din 
partea cui. Comisia sportivă, 
cum necum, trebuie să devină 
focarul nestins al activității 
sportive de masă din școală.

Și acum... epilogul. în instruc
țiunile Ministerului Invățămin- 
tului, ale C.C al U.T.C. și 
C.N.E.F.S., cu privire la organi
zarea și desfășurarea activității 
de educație fizică și sport în 
rîndurile elevilor — septembrie 
1967 — se spune : „In școală
activitatea sportivă de masă o 
organizează nemijlocit U.T.C., 
cu sprijinul conducerii școlii și 
al profesorilor de educație fizi
că. în acest scop comitetul 
U.T.C. constituie comisia sporti
vă din elevi eminenți la Învăță
tură, buni organizatori, sportivi 
pasionați". Limpede, nu ?

în ge- 
face o 
activi- 
stimu- 
se do- 

ce-

VASILE CĂBULEA

Deschiderea sezonului sportiv 
de iarnă, în preajma căruia ne 
găsim, este precedată de atente 
pregătirii în vederea creării 
unor condiții cit mai bune de 
practicare a sporturilor anotim
pului alb. Sub directa îndrumare 
și conducere a comitetelor de 
partid la nivelul județelor au 
fost definitivate deja planuri co
mune ale consiliilor populare, 
comitetelor județene U.T.C., 
C.J.E.F.S., consiliilor sindicate
lor, ale' organizației pionierilor, 
inspectoratelor școlare, O.N.T. și 
direcțiilor comerciale, privind 
sarcinile concrete ale fiecărui 
factor pentru buna pregătire și 
desfășurare a activității sportive 
și turistice pe timpul sezonului 
'de iarnă.

Măsurile luate vizează, în fapt, 
definitivarea programului com
petițiilor și a diferitelor acțiuni 
ce vor avea loc la nivelul ju
dețelor, municipiilor, orașelor, 
comunelor, asociațiilor și școli
lor, amenajarea de patinoare, 
pirtii de schi și de săniuș, apro
vizionarea cu materiale și echi
pament sportiv și- turistic pentru 
sporturile de iarnă, asigurarea 
unei mai bune coordonări a e- 
forturilor tuturor organelor și 
organizațiilor responsabile în 
vederea rezolvării Sarcinilor 
stabilite. Cîteva aprecieri pozi
tive, in acest sens, se euvin a 
fi făcute la adresa județului Ma
ramureș unde vor fi amenajate 
9 patinoare naturale care, pe cît 
vă fi posibil, vor fi dotate cu 
cabine pentru dezbrăcat, stații

Iul Melcilor) care vor fi dotate 
cu teleschiuri portative etc,

Inițiative deosebit de valoroa
se se întîlnesc și în județul Har
ghita. Așa, spre exemplu. în pe
rioada de iarnă, orele de edu
cație fizică de la mai multe 
școli vor fi folosite pentru învă
țarea și practicarea schiului, 
hocheiului și patinajului ; în co
mune vor fi pregătite 7 terenuri 
de hochei (din care două ilu
minate), 18 patinoare și 30 pîrtii 
de schi. în curînd, o dată cu va
canța de iarnă, se va desfășura 
Campionatul de hochei al școli
lor generale la care vor partici
pa 6 echipe din orașul Miercu
rea Ciuc și 8 echipe din mediu) 
rural. La Liceul dip Miercurea 
Ciuc sînt în plină desfășurare 
lucrările pentru amenajarea 
unui patinoar cu mantinele pen
tru desfășurarea jocurilor de 
campionat. a unei trambuline 
pentru schi și a unei piste pen
tru patinaj viteză — pe pista de 
atletism a terenului din curtea 
școlii.

Dezvoltarea sporturilor de iar
nă, desfășurarea întrecerilor 
este de neconceput fără atrage
rea largă a sportivilor de per
formanță care să participe activ 
lâ pregătirea și desfășurarea 
diferitelor acțiuni. Tată de ce a- 
preciem ca pozitivă inițiativa 
C.J.E.E.S. Maramureș, de a Or
ganiza, în această lună, o con
sfătuire de 2 zile, cu instructo
rii voluntari — sportivi de per
formanță care vor funcționa la 
centrele de inițiere, precum și 
organizarea cursului de arbitri 
la Harghita.

L ALB
Prof. GH. VLĂDICA

de amplificare și instalații de Suflul nOtț în Organizarea ac- 
iluminat centru nocturne. în ju- țiunilor pe timpul Sezonului de
rul localităților Baia Mare, Si- 
ghetul Matmației, Vișeul de. Sus,
Borșa, Cavnic. Tg. Lăpuș, Baia . confecționarea de schiuri, pati- 
Sprie, comuna Vad etc., vor fi 
amenajate pîrtii de schi și. Să-, 
niuș. TinOrii din cadrul jude
țului se găsesc în fața unui bo- ■ 
gat program de activități spor
tive. încă din primele zile după 
căderea zăpezii și după îngheț, 
organizațiile U.T.C. vor da star
tul în numeroase întreceri spor
tive. Se remarcă întrecerile la 
schi, patinaj viteză, patinaj ar
tistic, săniuș, apoj drumeții pe 
schiuri. Totodată s-au pregătit 
condiții cît mai bune pentru re
ușita etapelor de masă ale Cam
pionatelor naționale școlare de 
schi, Cupei tineretului de la 
sate, Olimpiadei de iarnă la 
patinaj, săniuțe și schi, - Cupei 
schiului zburător, Concursului 
pentru cel mai bun echipaj de 
săniuțe, Cupei „Cutezătorii" la 
patinaj viteză.

De asemenea și în județul Pra
hova, sînt în plină organizare și 
pregătire, centrele de învățare a 
schiului. Pe lîngă cele care au 
funcționat în sezonul trecut, în 
această perioadă vor fi organiza
te noi centre la Poiana Țapului, 
Măneciu-Ungureni, Slănic, Văle
nii de Munte etc. Pentru tine
rii și oamenii muncii care își 
vor petrece concediul la Sinaia, 
vi lua ființă, pe lîngă Casa de 
Cultură, un asemenea centru. 
Iar Cooperativa „Prestarea" va 
pune, prin închiriere, la dispo
ziția solicitanților diferite ma
teriale și echipamente de schi. 
Totodată, cabanele din masivul 
Bucegi vor fi dotate cu schiuri 
și bocanci destinați închirierii 
de către turiști.

Menționăm că în plină efer
vescență se află ample amenajări 
pentru iarnă în județul Brașov. 
Acest oraș cu împrejurimile sale 
pitorești, oferă minunate condi
ții de practicare a sporturilor de 
iarnă, de recreare fizică și psi
hică, după o zi de muncă. Pe a- 
cest fond apar lăudabile multe 
inițiativa ale organelor 
Astfel, la Poiana Brașov, se lu
crează la pregătirea pîrtiilor de 
schi: Sulinar, Lupului, Cantzer, 
Ruia. în orașul Brașov se ame
najează pîrtii-școalâ pentru tine
ret (la Warte sau Tîmpa și Dea-

iarnă. se manifestă și prin di
ferite inițiative locale, cum ar fi

locale.

ne. sănii. Astfel, în județul Satu 
Mare, în comuna Biesad elevii 
școlii generale și-au confecționat 
50 perechi schiuri, iar în comu
na Ara$ul, 100 de perechi. Succe
sul desfășurării activității spor
tive și turistice pe timpul sezo
nului rece, este condițihnat prin
tre altele și de cantitatea și ca
litatea inventarului sportiv, cu 
care se aprovizionează popu
lația amatoare să practice spor
tul pe gheață și zăpadă în se
zonul sportiv trecut, au fost 
cazuri cînd în unele localități 
era greu de procurat schiuri și 
îmbrăcăminte de sport pentru 
copii, lată de ce este necesar 
ea și organizațiile comerciale să 
ia măsuri din vreme pentru a 
satisface fără întrerupere pe 
durata întregului sezon cererile 
formulate .în acest sens.

Dar în sezonul alb. se pot 
practica și sporturile specifice 
anotimpurilor mai calde. La Ga
lați, spre exerwplu, se desfășoa
ră, cu bune rezultate, o acțiune 
de mare utilitate : cursuri pen
tru învățarea înotului de către 
elevii școlilor generale nr. 16. 21 
și 25. O acțiune asemănătoare, 
în orașul Sibiu.

Apoi, un cadru optim pentru 
organizarea de diferite activi
tăți Sportive pe timpul vacanței, 
l-ar putea constitui și sălile de 
sport ale școlilor, cluburilor și 
asociațiilor. Aici s-ar putea or
ganiza concursuri la diferite ra
muri de sport. Dat fiind spațiul 
restrîns de patinaj acolo unde 
posibilitățile permit, terenurile 
sportive ale școlilor pot fi trans
formate în patinoare naturale

Vacanța de iarnă oferă, ca 
de obicei, un minunat prilej de 
afirmare a comisiilor sportive 
din școli și facultăți, a organi
zațiilor U.T.C. pentru intensifi
carea activității sportive în rîn
durile tineretului. Printr-un con
sum mai mare de fantezie, prin 
reanimarea spiritului de iniția
tivă, folosind din plin condițiile 
existente, timpul liber al elevi
lor și studenților, se pot iniția 
activități sportive și turistice 
dintre cele mai interesante și a- 
traetive.



Primire la
Consiliului

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri după-amiază pe 
Jonkheer Dirk van Eysinga, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Olandei la București, în 
legătură cu plecarea sa definitivă 
din țara noastră, determinată de 
părăsirea serviciului diplomatic 
din motive familiale.

președintele 
de Miniștri

'La întrevedere a participat 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe-

Discuția, în cursul căreia pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
a apreciat contribuția ambasado
rului la dezvoltarea colaborării 
româno-olandeze, a decurs în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

VIZITA DELEGAȚIEI

IUI U.R.S.S

Tovarășul Gheorghe Radulescu 
a plecat la Moscova

Miercuri la amiază a plecat la 
Moscova tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezentan
tul permanent al Republicii So
cialiste România în Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc, pen
tru a participa la lucrările celei 
de-a 44-a ședințe a Comitetului 
Executiv C.A.E R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului .de Miniștri, Pavel 
Ștefan, Mihai Bălănescu și Florea 
Dumitrescu, miniștri, Vasile Ma- 
linschi, guvernatorul Băncii Na
ționale, Mihai Marin, adjunct al

Convorbiri la O
Miercuri, au avut loc la C.C. 

al P.C.R. convorbiri între tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și tovarășul 
Venelin Koțev, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, care se află într-o 
vizită prietenească în țara noas
tră.

ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față V. S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
si membri ai ambasadei.

La sosirea pe aeroportul Șe- 
lemetievo, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a fost întîmpinat de 
A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., de funcționari superiori 
ai C.A.E.R.

Au fost prezenți Ion Ciubota- 
ru, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al României în U.R.S.S. și 
membri ai ambasadei.

C. al P. C. R.
La convorbiri, care s-au desfă

șurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, a luat parte Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P-C.R.

în timpul șederii în Capitală, 
oaspetele bulgar a vizitat muni
cipiul București, instituții de 
cultură și artă.

(Agerpres)

KIEV 10 (Agerpres). — In 
cursul zilei de miercuri, delega
ția militară română, condusă de 
ministrul forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, ge
neral colonel Ion Ioniță, care, la 
invitația ministrului apărării, ma
reșalul Uniunii Sovietice A. A. 
Greciko. face o vizită oficială în 
U.R.S.S., a depus o coroană de 
flori la mormîntul soldatului ne
cunoscut din garnizoana Kiev. 
1 în după-amiaza aceleiași zile, 
membrii delegației au făcut o vi
zită Ia o unitate de tancuri unde 
au asistat la trageri de instrucție. 
După vizitarea bazei materiale 
și de învățămînt, în unitate a 
avut loc un miting. Oaspeții ro
mâni au fost salutați de către 
locțiitorul comandantului și de 
alți militari din unitate.

Din partea delegației militare 
române a luat cuvîntul generalul 
locotenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului și secretaY al Consi
liului Politic Superior al Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România.

Membrii delegației militare ro
mâne au vizitat în continuare li
nele monumente istorice, obiecti
ve turistice și principalele cartiere 
ale orașului Kiev.

Delegația a fost însoțită de 
general de armată P. N. Lascenko, 
prim-locțiitor al Comandantului 
tiupelor de uscat, general locote
nent G. I. Salanov, comandantul 
regiunii militare Kiev, general 
locotenent N. K. Volodin, șeful 
de stat major al regiunii milita
re, precum si de alți generali și 
ofițeri superiori sovietici.

Lovitură de stat
în Dahomey

COTONOU 10 (Agerpres). — 
O nouă lovitură de stat a avut 
loc în Africa ; de astă dâtă este 
vorba de Dahomev, unde, la JO 
decembrie, președintele Emile 
Derlin Zinsou a fost răsturnat de 
către unități militare și de poli
ție, conduse, după cum reiese 
din primele informații deloco- 
tenent-colonelul Maurice Kouan
dete, șeful de stat maior al ar
matei dahomeyene.

Pînă în prezent, știrile privind 
situația din Cotonou sînt incer
te și confuze : se știe numai, po
trivit unor martori oculari citați 
de agențiile de presă, că pre
ședintele Zinsou a fost întîmpi
nat cu focuri de armă în momen
tul în care revenea la palatul 
prezidențial-

Acest schimb de focuri, ca și 
garda instituită la palatul prezi
dențial par a fi singurele indicii 
ale loviturii de stat. Aeroportul 
funcționează normal, postul de 
radio, care și-a reluat, după o 
scurtă pauză emisiunile cotidie
ne, transmite aceleași programe 
de muzică și varietăți, iar capita
la țării păstrează și ea un aer de 
calm, netulburat de rarele gru
puri de soldați care din cînd în 
cînd patrulează pe străzi.

Ceea ce caracterizează această 
lovitură de stat este lipsa ori
cărei declarații oficiale. întrebat 
la telefon de către coresponden
tul agenției France Presse, Mau
rice Kouandete s-a mulțumit nu
mai să menționeze lapidar că 
„într-un viitor apropiat vor fi 
anunțate schimbările intervenite".

în acest sens se menționează că 
la palatul prezidențial a avut loc 
o reuniune a autorilor loviturii 
de stat, urmînd ca ei să se decidă 
asupra formării unui guvern mi- 
litaro-civil.

Maurice Kouandete, despre ca
re 1 se afirmă că este autorul ul
timei lovituri de stat, a fost unul 
din conducătorii armatei daho- • 
ir.eene pînă în 1967 cînd răstur
narea de la putere a președinte
lui Christophe Soglo îl aduce în 
fruntea statului Dahomey. După 
ce și-a asumat timp de trei 
ani prerogativele de șef de stat 
și totodată pe cele ale prim-mi- 
nistrului în guvernul provizoriu, 
Maurice Kouandete a renunțat 
Ia aceste funcții în favoarea loco- 
tenent-colonelului Alley. El preia 
funcția de șef de stat major al 
armatei dahomeyene, pe care o 
păstrează și după ce Alley a de
misionat de 
său fiind 
Zinsou.

la președinție, locul 
preluat de Emile

10 (Agerpres) — Un 
Consiliului Co-

TRIPOLI 
comunicat al 
mandamentului Revoluției, di
fuzat miercuri de postul de 
radio Tripoli, anunță că autori
tățile libiene au zădărnicit o 
tentativă de lovitură de stat. 
Complotul împotriva actualului 
regim din Libia — a precizat 
comunicatul — a fost organizat 
de un grup de miniștri și ofi
țeri.

Imediat după difuzarea comu
nicatului, au fost transmise nu
meroase mesaje ale populației 
în sprijinul actualului regim li- 
bian.

Protocol privind 
schimbul

de mărfuri
și plățile in 1970 

intre România
și Cuba

HAVANA 10. — Corespon
dentul Agerpres, V- Stamate, 
transmite: La Havana a fost 
semnat protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1970 între România 
și Cuba. Protocolul prevede 
o creștere însemnată a schim
burilor, în comparație cu anul 
1969. România va livra pro
duse ale industriei construc
toare de mașini, produse chi
mice de larg consum și alte 
mărfuri. Cuba va exporta în 
România zahăr, melasă, mi
nereuri, bunuri de larg con
sum și diferite alte produse. 
Protocolul a fost semnat din 
partea română de Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
cea cubană de Herminio Gar
cia Lazo, ministrul adjunct al 
comerțului exterior al Cubei. 
Vasile Răuță, șeful delegației 
comerciale române, a părăsit 
Havana, plecînd spre patrie.

Revendicări studențești

la Manila

• NOUĂ SPORIRI DE TAXE ÎNTR-UN DECENIU • „STUDIILE
SUPERIOARE - UN LUX"

De cîteva zile, spațioa
sele aule ale Universității 
Centrale din Manila sînt 
goale. Studenții, în număr 
de peste 20000 refuză să 
participe la cursuri- Moti
vul ? Rectoratul a hotărît 
să majoreze taxele de în
vățămînt cu 50 la sută.

• PRIN DECRET AL CON- 
S'LIULUI DE STAT al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Ionescu a fost elibe
rat din funcția de director gene
ral al Direcției Centrale de Sta
tistică.

Prin același Decret. în această 
funcție a fost numit tovarășul 
Petrache Buzoianu.

• CONSILIUL DE STAT al 
Republicii Socialiste România a 
emis un Decret prin care tova
rășul Dumitru Niculescu a fost 
numit în funcția de inspector 
general de stat al Inspectoratului 
General de Stat pentru Contro
lul Calității Produselor de Export-

(Agerpres)

Agravare
a situației 

în Chile

PENTRU TOMIPyiL
D¥. OBER

• VALEA PĂPUȘILOR rulează 
ia Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21) ; 
-Festival (orele 3,30; 11; 13,30; 16; 
18.45; 21,15).

a VA PLACE BRAHMS? rulează 
la Central (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30). Modern (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
8,30; 11; 13,30; 16, 18,30; 21), Fe
roviar (orele 8,30; 11; 13.30; 16
18,30; 21).
• RĂZBOIUL DOMNIȚELOR ; 

rulează la Republica (orele 8,45 ; 
11 ; 13,30 , 16 , 18,30 ; 21).

e Mi FAIR LADi : rulează la 
Capitol (orele 9, 12,30; 16,15; 19,45).

« WINNETQU IN VALEA MOK- 
Tli: rulează la București (orele 
8.30; 10,30; 12,30, 14,30; 17. 19, 21). 
Luceafărul (orele 0; 11; 13; lo; 17; 
19; 21).

9 FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: ru
lează la Flamura (orele 9; 12;
17,45 . 20,30), Miorița (orele 9,30; 
12, 15, 17,30, 20,15), Tonus (orele 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15).
• SEZON MORI: rulează la 

Victoria (orele 9. 12.30; 16; 19,30). 
Favorit (orele 10; 15,30; 19,30).
• NOILE AVENTURI ALE

RĂZBUNĂTORILOR: ruiează la
Lumina (orele 8,45, 16,15 în con
tinuare; 18,30. 20,45). Grlvița (o- 
iele 9. 11,15; 13,31:; 16; 18,15; 20,30). 
Gloria (orele 9; 11,15: 13 30; 16;
18.15, 20,30).

e BLOW-UP: rulează ta Doina 
(orele 11,30 . 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Program pentru copii (orele 9—10).
• HONDO CANE: rulează la 

Timpuri Noi (orele 9—19 în conti
nuare)

0 IN împărăția leului de 
ARGINT: rulează la Excelsior
(orele 9; 11,15; 13,30. 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9.15; 11.30; 13.30: 16;
18.15. 20.30).

0 GALILEO GALILEI: rulează 
la înfrățirea (orele 15,15; 17.45; 20).

a A TRAI PENTRU A TRAI : 
rulează la Buzești (orele 15,30, 18).

0 CIND SE AUD CLOPOTELE: 
rulează la Buzești (ora 20.30).

0 AMERICA, AMERICA : ru
lează la Dacia (orele 8.15—19.45 in 
continuare).

0 BERU Șl COMISARUL SAN 
ANTONIO: rulează la Bucegi
(orele 9, 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20,30). Arta (orele 9—15.45 în con
tinuare; 18.15; 20,30).

0 MORȚII RAMIN TINERI: ru
lează la Unirea (orele 15,30 : 18 :

o CELE TREI NOPȚI ALE U- 
NEI IUBIRI: rulează la Progre
sul (ora 20,15).

0 RĂZBOI ȘI PACE: (seriile 
III—IV) rulează la Cosmos (orele 
15,30; 19).

O BECKET: rulează la Cine
mateca (sala Union) (orele 10; 13).

Wfeftlre
JOI. 11 DECEMBRIE 1969

Opera Română: BAL MASCAT
— ora 19,30; Teatrul de Comedie:
N1CNIC — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu). UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA — ora 20; (Sala Stu
dio): TRANSPLANTAREA INI
MII NECUNOSCUTE — ora 20; 
Teatrul Mic: PREȚUL — ora 20; 
Teatrul Ciulești: ULISE ȘI
COINCIDENȚELE — ora 19,30; (La 
Sala Palatului): OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19,30; 
Teatrul ,,C. I. Nottara“ (B-dul 
Măgheru): O CASA ONORABILA
— ora 19,30; (Sala Studio): CIND
LUNA E ALBASTRĂ — ora 20; 
Teatrul ,,Ion Vasilescu", MANE
VRELE — orele 16 și 19,30; Tea
trul Evreiesc de Stat: MAZEL- 
TOV — premieră — ora 20; Stu
dioul I.A.T.C.: ASTĂ SEARA SE 
IMPROVIZEAZĂ — ora 20; Tea
trul „Ion Creangă": UMBRA 
DOCTORULUI NAGVAN — ora 
18,30: Teatrul Țăndărică (Calea 
Victoriei): PAPUCIADA — ora
17; Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Sa
voy): VARIETĂȚI *69 — ora 19,30; 
Ansamblul U.G.S.* BALADA O- 
MULUI — ora 20; Circul de Stat: 
RAPSODIA SUEDEZA — orele 16 
și 19.30.

Programul I

• SITUAȚIA INTERNĂ 
. DIN CHILE unde guvernul 

a ordonat luarea unor mă
suri de securitate și aducerea 
de întăriri militare în capi
tala țării, ca urmare a zvo
nurilor privind pregătirea li
nei lovituri de stat continuă 
să rămînă confuză. Coman
danții armatei au ordonat 
deschiderea unei anchete în 
rîndurile ofițerilor diferite
lor garnizoane. Știri necon
firmate menționează că mai 
mulți ofițeri au fost arestați-• • • •

finan- 
filiera 
al că-

îngrijorarea 
fiscale ame- 
Experți în 
sau unii din

20.15).
0 PĂPUȘĂ: rulează la Lira

(erele 15,30; 19).
e TESTAMENTUL DOCTORU

LUI MABUSE : rulează la Drumul 
Sării (orele 15; 17.30: 20). Moșilor 
(orele 15.30; 18).

0 ANUL TRECUT LA MA- 
RIENBAI): rulează la Moșilor
(ora 20.30)

0 LUPII ALBI, rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20.30).. Ra- 
liova (orele 15,30; 18) :

0 APELE PRIMĂVERII: rulea
ză la Rahova (ora 20.15).

a RĂNI VECHI rulează la Pa
cea (orele 15,30; 18; 20,15).

9 CORABIA NEBUNILOR: ru
lează la Giuleștl (orele 10 ; 15,30 ;
19) : Floreasca (orele 10; 13.30; 17:
20) .

0 VIRIDIANA: rulează la Co- 
troceni (orele 15,30; 18; 20,30),

0 FRAȚII KARAMAZOV: ru
lează la Volga (orele 10; 14.15:

• 17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba maghiară • 
18,00 Pauză • 18,05 Film serial 
„Aventură în munți". „Plecarea la 
ora 18,01“ • 18,35 Mult e dulce și 
frumoasă Amfitrion: conf. dr. 
Sorin Stati • 19,00 Telejurnalul 
de Seară ’*■ 20 lntprmA77o mi 171-
cal. Muzică ușoară cu orchestra 
Savoy e 19,30 Prim plan: Maria 
Zidaru 0 20,00 Reflector 0 20,15 Fi
nala festivalului național de tea
tru: „Arcul de triumf" de Aurel 
Baranga. Interpretează colectivul 
Teatrului „Al. Davilla" din Pi
tești. Reportaj transmis în direct 
de la Sala Comedia a Teatrului 
Național din București 0 20,25
Seară de teatru: „Gaițele" de Al. 
Kirițescu. In distribuție: Eugenia 
Popovlci, Ioana Bulcă, Rodica Ta- 
palagă, Simona Bondoc-Marines- 
cu, Beate Fredanov. Telly Barbu- 
Militaru, Cristina Stamate, Traian 
Stănescu, Constantin Constantlne- 
scu, Petre Gheorghiu, Georgeta 
Marinescu, George Ulmenl. Re
gia: Sanda Mânu 0 22,25 Telejur
nalul de noapte 0 22,40 Muzică 
ușoară pe 16 mm. Cîntă Olivera 
Vuco 0 22,50 Cronica ideilor 0 
23,10 Avanpremiera. închiderea 
emisiunii programului I.

Tranzacțiile 
ciare ilegale pe 
S.U.A.—Elveția, 
ror volum a sporit pe 
măsura extinderii fe
nomenelor inflațio
niste în Statele Unite 
stîrnesc 
organelor 
ricane. 
speculații
cei care obțin impor
tante sume de dolari 
de pe urma operațiilor 
ilicite. își depun la a- 
dăpost câștigurile oco
lind o serie de legi 
privind plata impozite
lor. ..Paradisul bancar 
elvețian" — cu renu
mitul său dispozitiv de 
plăți avantajoase pen
tru depunători și de 
păstrare a ..secretului 
ODerațiunilor" — oferă 
cele mai bune condi
ții de absorbție a ..do
larilor speriați"

La Washington s-au 
exprimat de altfel în 
repetate rînduri critici 
la adresa autorităților 
judiciare elvețiene care 
închid ochii în fata a- 
mericanilor ce violează 
legile financiare adop
tate pe malul Potoma- 
cnlui. La toate acestea. 
Berna a replicat că nu 
vor fi legiferate nici 
un fel de proiecte pre- 
văzînd sancționarea 
unor asemenea încăl
cări, deoarece ele nu 
sînt enunțate în codul 
penal elvețian. „Ilega
litatea — se spune în 
capitala „țării cantoa-

18.30).
0 CĂLDURĂ : rulează la Viito

rul (orele 15,30: 18; 20,30).
• LA NORD PRIN NORD- 

VEST, rulează la Popular (orele 
15.30: 19).
a TN UMBRA COLTULUI : ru

lează la Munca (orele 16; 18: 20).
0 O CHESTIUNE DE ONOARE: 

rulează la Flacăra (orele 15.30; 18).
• SA TRĂIM PlNA LUNI: ru

lează la Flacăra (ora 20.30).
0 ANGELICA Șl SULTANUL: 

rulează la Vitan (orele 15,30: 18: 
20.15).

0 BALTAGUL rulează la Crin- 
gași (orele 15,30; 18; 20,15).

0 OMUL CARE VALORA MI
LIARDE : rulează la Progresul 
(orele 15.30; 18).

Programul II

0 20,00 Deschiderea emisiunii 0 
Concert simfonic. In program. 
„Threnl" — Krisztoph Penderecki. 
Concert pentru pian și orchestră 
nr. 2 de Pascal Bentoiu; Simfonia 
a IlI-a de Felix Mendelsohn-Bar- 
tholdy. Interpretează orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii. Di
rijor Krisztoph Mlssona (R.P. Po
lonă). Solistă Sofia Cosma. Trans
misiune în direct din Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii. în 
pauză: „Arte frumoase": Grafica 
publicitară e 22,00 O oră cu Al
fred Hitchcock (reluare): „Cap
cana" 0 22,50 închiderea emisiu
nii programului II.

so

• • •
bănci elvețiene, 
sucursale ale 

bănci americane

încordarea a atins punctul 
culminant la începutul săptă- 
mînii trecute, cînd, la mitingul 
organizat în incinta universității 
studenții au decis să boicoteze 
cursurile. Potrivit relatărilor de 
presă, conflictul iscat la Uni
versitatea Centrală din Manila 
este, de fapt, finalul unui șir de 
proteste inițiate încă de la în
ceputul actualului an universi
tar împotriva sporirii taxelor. 
Primii care și-au exprimat ne
mulțumirea au fost studenții de 
la facultățile de drept și peda
gogie ca o replică la dispozi
țiile de creștere a taxelor de la 
10.000 la 15.000 de pesos. Lor 
li s-au alăturat și ceilalți stu- 
denți, cu atît mai mult cu cîl 
a devenit clar că majorarea ta
xelor nu se va opri aici. în- 
tr-adevăr, în scurt timp, s-a a- 
nunțat creșterea cu 50 la sută 
a taxelor la toate facultățile 
umanistice cît și la Școala su
perioară tehnică (anexă a Uni
versității).

Gestul studenților de la Uni
versitatea Centrală se înscrie 
în șirul acțiunilor tineretului stu
dios filipinez împotriva sporiri
lor succesive ale taxelor univer
sitare. Răsfoind dosarele^ cu 
material documentar găsim 
încă proaspete ecouri ale cioc
nirilor din centrul universitar 
Magsay, din iunie, soldate cu 
40 de răniți în urma interven
ției poliției, ciocniri care au avut 
ca punct inițial protestul vigu
ros al studenților împotriva cre
șterii poverii taxelor. Tot împo-

friva creșterii taxelor au protest 
tat, în iunie, printr-o grevă de
monstrativă 
denții din 
Manila.

Problema 
extrem de 
treg învățămîntul superior fili
pinez. Date oficiale atestă că 
începînd cu anul universitar 
1960—1961 s-au operat nu mai 
puțin de nouă sporiri succesive 
de taxe, cuantumul genera! al 
acestora fiind actualmente de 
4,5 ori mai ridicat decît în anul 
amintit. Tntr-un memoriu a! A- 
soeiației Naționale Studențești 
se apreciază că volumul taxe
lor în Filipine este „unul din 
cele mai ridicate din lume" și 
că „există de fapt o situație 
care determină ca Școala supe
rioară să devină din ce în ce 
mai mult un lux". Memoriul a- 
preciază că principala cauză a 
acestei situații constă în extrem 
de slabele mijloace materiale 
acordate de stat universității 
„care e silită, în realitate, să 
se întrețină singură" (se amin
tește, în acest sens că actualele 
alocații bugetare pentru armată 
și poliție sînt de vre-o 20 de 
ori mai mari decît cele pen> 
întreaga rețea de învățămînt. *

Concludent pentru dimen-.i- 
nea poverii taxelor este și far 
tul că potrivit unor date furni
zate de, presa din Manila a- 
proape jumătate din studenții 
Universității Centrale prestează 
diferite munci, iar în ultimii 4 
ani universitari circa 30 la sută 
din studenții înscriși au fost ne- 
voiți să abandoneze pe parcurs 
studiile.

Tn această lumină, amfitea
trele goale ale Universității 
Centrale din Manila ne oferă o 
imagine a frămîntărilor, ne
mulțumirilor și luptei revendica
tive a studenților filipinezi.

P. N.

de două zile stu- 
centrul universitar

taxelor a devenit 
acută, afectînd în-

ORIENTUL APROPIAT
• Incidente arabo-israeliene

nelor" — nu se comite 
pe teritoriul helvetic, 
ci pe cel american 
asa că...".

..Criminalitatea fis
cală"/cum o denumește 
LE FIGARO — este 
practicată de anumite 
cercuri de afaceri din 
S.U.A. îngrijorate de 
măsurile antiinflațio-. 
niște și de mafioți <a-

avea depus la una 
clin băncile elvețiene 
3i>2 000 dolari, acumu
lați prin falsificarea 
conturilor unei cantine 
militare. Un alt caz : 
la începutul toamnei 
au avut loc dezbaterile 
unui proces în cursul 
căruia un avocat cu
noscut din Washington, 
împreună cu partene-

„Proiectul
Patman“

preciați drept princi
pali depunători). Ma
fia, obține sumele în 
cec. pe care victimele 
traficului de stupefian
te. ori ale jocurilor de 
noroc, le trimit în El
veția, 
orice 
provinienței ele se pot 
reîntoarce in S U.A 
fără a se cunoaște deci 
sursa unor asemenea 
cîstiguri, pentru a fi 
reinvestite în noi afa
ceri ilicite. Dar nu 
numai mafiotii... Re
cent a fost descoperit 
că un sergent-major, 
care ceruse să fie scos 
din cadrele armatei a- 
mericane din Europa,

Purificate de 
îndoială asupra

un 
fabri- 

cu

rul său ocazional 
multimilionar 
cant de muniții, 
concursul unei organi
zații bancare avînd se
diul pe Wall Street, 
au lezat marina-ame- 
ricană cu o sumă tota- 
lizînd 4,5 milioane do
lari, alocați pentru ta- 
oricarea unor tipuri 
ie lans-rachete. Cu 
lacturi fictive privind 
..furnituri de material “ 
purtînd antetul unor 
societăți de asemenea 
fictive, sumele respec
tive au luat drumul 
Elveției. O anchetă în
treprinsă recent de 
NEW YORK TIMES 
relata că sînt minimum

30 de 
două 
urior 
în Elveția și 25 socie
tăți de investiții, cele 
mai multe stabilite la 
New York, care sînt 
implicate în asemenea 
afaceri financiare du
bioase care lezează fis
cul american.

„Proliferarea contu
rilor secrete în băncile 
străine a devenit un 
scandal național" oro- 
clama recent într-un 
discurs Wright Pat- 
nan, membru în Ca
riera reprezentanților^ 

președintele Comisiei 
bancare și monetare. 
Patman a luat iniția
tiva deschiderii unei» 
anchete aprofundate a- 
supra acestor „delicate 
probleme". Un pfoiect 
de lege, inițiat de a- 
celași Patman, prevă- 
zînd reglementări pre
cise și pedepse dras
tice în această proble
mă a fost supus dez
baterilor Camerei re
prezentanților.

Dezbaterile respecti
ve au luat startul la 
4 decembrie. Cunoscîn- 
du-se, însă, tergiver
sarea adoptării unor 
legi, care pot leza în 
final interesele cercu
rilor financiare și de 
afaceri. este puțin 
probabil că „proiectul 
Patman" va putea in
tra în vigoare curînd.

I. T.

JAPONIA. Aspect de la o 
recentă grevă a feroviarilor

TEL AVIV- — în cursul zi
lei de miercuri, pe înălțimile 
Golan, la linia de încetare a 
focului dintre Siria și Israel a 
avut loc un puternic tir de arti
lerie israelo-sirian, a anunțat un 
purtător de cuvînt militar al 
Israelului, citat de agenția 
Reuter.

Totodată, surse oficiale din Tel 
Aviv au anunțat că în ultimele 
24 de ore, avioane israeliene

Sărbătoarea Republicii

Volta Superioară
Poporul Republicii Volta Supe

rioară sărbătorește la 11 decem
brie aniversarea proclamării in
dependenței de stat a țării sale.

Situată în Africa Occidentală, 
Volta Superioară are o suprafață 
de 274 000 km.p. Populația — a- 
proximativ 4 milioane locuitori 
se îndeletnicește cu agricultura și 
păstoritul. Subsolul țării dispune, 
potrivit rezultatelor unor recente 
cercetări geologice, de însemnate 
rezerve de mangan, fier, cupru, 
crom și aur.

După cucerirea independenței, 
poporul Voltei Superioare a de
pus eforturi pentru dezvoltarea 
economiei. Se urmărește crește
rea producției agricole. Totodată, 
s-au pus bazele primelor unități 
ale industriei naționale. Au fost 
elaborate planuri care prevăd va
lorificarea la un grad mai înalt a 
bogățiilor republicii, țară slab 
dezvoltată ca urmare a îndelun
gatei dominații coloniale. Unul 
din principalele obiective actuale

au

îl constituie așa numitul proiect 
„Tambao" care prevede valorifi
carea bogățiilor regiunilor clin 
nord-estul țării pe plan agricol și 
industrial, prin încurajarea ex
ploatărilor miniere, prin construi
rea de noi căi ferate, prin intro
ducerea tehnicii moderne în agri
cultură. Necesităților mari de ca
dre, autoritățile le răspund prin 
elaborarea unor măsuri care sînt 
menite să faciliteze cuprinderea 
unui număr crescînd de tineri în 
școli elementare și profesionale. 
Se fac eforturi deosebite pentru 
lichidarea analfabetismului ca și 
pentru dezvoltarea asistenței me- 
dico-sanitare.

Pe plan extern Republica Vol
ta Superioară promovează o poli
tică de pace și colaborare cu 
toate țările. Intre Republica So
cialistă România și Republica 
Volta Superioară, care au stabilit 
relații diplomatice la rang de am
basadă, se dezvoltă legături prie
tenești de colaborare.

l-s» <
miliare 

regiunea 
Suez. în 
avut loc

bombardat obiective 
egiptene amplasate în 
sudică a Canalului de 
zona fluviului Iordan a 
un schimb de focuri între uni
tățile israeliene și cele iordaniene.

★
• DAMASC. — Postul de ra

dio Damasc a anunțat că în 
zona de încetare a focului dintre 
Siria și Israel a avut loc un vio
lent duel de artilerie. Schimbu
rile de focuri au fost declanșate 
de către unitățile siriene împo
triva unor lucrări de fortificația 
israeliene. în timpul duelului de 
artilerie a fost atins un post al 
grupului de observatori ai O.N.U.;>. 
amplasat în regiunea respectivă.

• NOUL GUVERN ISRAE- 
L1AN nu a putut fi format 
miercuri, deși surse oficiale au 
anunțat anterior că la 10 decem
brie va fi anunțată componența 
sa. în legătură cu aceasta cores
pondentul agenției France Presse 
menționează că nu a putut fi 
încă realizat nici un compromis 
între partidul de dreapta ,,Gahal“ 
și partidul laburist „Mapai“.

Se reamintește că mandatul 
încredințat primului ministru 
Golds Meir pentru formarea 
noului cabinet expiră joi.

• AMBASADORII LA O-N.U. 
ai celor patru mari puteri au 
ținut marți o nouă reuniune con
sacrată examinării căilor de so
luționare pașnică a conflictului 
din Orientul Apropiat. După șe
dință, ambasadorul U.R.S-S., Ia- 
kob Malik, la reședința căruia a 
avut loc reuniunea, a declarat că 
viitoarea întâlnire va ayea Iod 
vineri la reședința ambasadoru
lui Marii Britanii.

• MIERCURI, LA HELSINKI 
a avut Ioc o nouă intilnire în
tre delegațiile sovietică și ame
ricană care participă la con
vorbirile preliminare privind li
mitarea cursei înarmărilor stra
tegice. întîlnirea — a opta de 
la începutul convorbirilor — 
s-a desfășurat la ambasada so
vietică din capitala finlandeză.

După cum transmite agenția 
TASS, delegațiile Uniunii So
vietice și S.U.A. care participă 
la dezbaterea preliminară a pro
blemelor legate de tratativele cu 
privire la limitarea înarmărilor 
nucleare, au ajuns la o înțele
gere cu privire la utilitatea u- 
nor asemenea contacte de lucru 
și s-au pronunțat pentru conti
nuarea lor. Data următoarei șe
dințe plenare a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. va fi stabilită 
ulterior. *

• DUPĂ CELE DOUA 
SPECTACOLE prezentate 
la Bratislava, Teatrul Națio
nal „Ion Luca Caragiale" din 
București și-a început marți 
seara turneul în capitala 
R. S. Cehoslovace. La specta
colul de gală cu piesa „Coa
na Chirița", jucată pe scena 
teatrului Tyl, au participat 
reprezentanți ai vieții cultu
rale și artistice din Praga, 
membri ai corpului diploma
tic acreditați în capitala 
R.S. Cehoslovace, un nume
ros public. A fost prezent 
Ion Obradovici. ambasado
rul României la Praga. Spec
tacolul s-a bucurat de mult 
succes, artiștii fiind reche
mați la rampă în repetate 
rînduri de publicul specta
tor.

• IN ZILELE DE 9 ȘI 10 
decembrie, s-au desfășurat la 
Moscova lucrările ședinței Con
siliului Militar al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, prezidată de comandan
tul suprem al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia ma
reșalul Uniunii Sovietice I. I. 
Iakubovski.

Consiliul Militar a analizat 
probleme legate de perfecțio- 
narea pe mai departe a pregăti
rii trupelor și a statelor majo
re, precum și probleme legate 
de întărirea organelor de condu
cere ale Forțelor Armate Unite.

Lucrările s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de deplină înțe
legere reciprocă și unitate de 
păreri a tuturor membrilor 
Consiliului. Asupra problemelor 
discutate au fost adoptate hotă- 
rîri corespunzătoare.

• MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE AL BULGARI
EI, Ivan Bașev, care se află 
într-o vizită oficială în capitala 
iugoslavă, a avut convorbiri cu 
secretarul de stat pentru aface
rile externe al Iugoslaviei, 
Mirko Tepavaț. Cei doi miniștri 
au procedat la un schimb de pă
reri cu privire la cele mai im
portante probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări, anunță a- 
genția Taniug.

• LA MOSCOVA au început 
convorbirile dintre Leonid Brej- 
nev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgomîi și delegația de partid 
și guvernamentală a R.A.U., care 
face o vizită oficială de priete
nie în Uniunea Sovietică-

Delegația R.A.U. este condusă 
de Anwar el Sadat, reprezen
tantul personal al președintelui 
R.A.U-, membru al Comitetului 
Executiv Suprem al Uniunii So
cialiste Arabe.

• ȘAPTE FIRME VEST-E-
UROPENE : „Ab Asea-Aton
Vasteras" (Suedia) „Belgonuc- 
leaire" (Belgia) : „Brown Bo- 
veri-Krupp Reaktorbau GmbH"

(R.F.G.) ; „Brown Boveri-Sul- 
zer Turbomaschinen A. G.“ 
(Elveția) ; „Gutehoffnungshutte 
Sterkarde A.G. (R.F.G.) ; „N. V. 
Neratoom" (Olanda) și „The 
Nuclear Power Grup Limited" 
(Anglia) au semnat la Bruxel
les o convenție privind crearea 
unei Societăți pentru dezvolta
rea reactorilor răciți cu gaz. 
Noua societate urmează să stu
dieze și să evalueze perspecti
vele tehnice și economice ale a- 
cestui tip de reactor, în confor
mitate cu recomandările Eura- 
tomului.

• LUIND CUVÎNTUL în fața 
unui grup de congresmeni, pe 
care i-a primit marți la Casa 
Albă, președintele Nixon i-a 
informat că în următoarele 
două sau trei săptămîni va pro
nunța un discurs radiotelevizat 
în problema vietnameză. El a 
precizat că acest discurs va fi 
destinat să informeze opinia 
publică americană asupra pro
blemelor politicii vietnameze 
a S.U-A. și asupra intențiilor gu
vernului în această chestiune. 
Nixon a adăugat că va anunța, 
cu același prilej, planurile sale 
privind cea de-a treia fază a o-

perației de retragere a trupelor; 
americane din Vietnamul de sud.

0 AGENȚIA P.A.P. anunță că 
la 10 decembrie au fost reluate 
la Bonn tratativele polono—vest- 
germane cu privire Ia încheierea 
unui nou acord comercial pe 
termen lung între R. P. Polonă 
și R.F.G.

• CHARLES MANSON, șe- 
ful bandei de hippies impli
cată în asasinarea actriței 
Sharon Tate și a altor patru 
persoane, a fost remis autori
tăților polițienești ale orașului 
Los Angeles pentru a compărea 
joi în fața Curții Superioare 
din acest oraș, unde va fi în 
mod oficial inculpat pentru cri
mă și incitare la crimă.

S-a anunțat totodată că poli
tia din Los Angeles a cerut ex
trădarea unul alt acuzat, 
Charles Watson, aflat în în
chisoarea din McKinney (Texas) 
și a lui Patricia Krenwinchel 
care se găsește sub stare de a- 
rest în localitatea Mobile (A- 
labama). Ceilalți acuzați, Susan 
Atkins și Linda Kasalian se 
află în custodia poliției din Los 
Angeles?
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