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In răstimpul rămas pînă la sfîrșitul anului se impune
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LA FIECARE LOC DE MUNCĂ

Prezentarea scrisorilor de acreditare 

președintelui Consiliului de Stat 
de către ambasadorul R. P. D. Coreene

La 24 decembrie 1969, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Kang Iăng Săp, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Democrate Coreene 
în Republica Socialistă România.

Cu acest prilej au luat cuvîn- 
tul ambasadorul Kang Iăng Săp 
și președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, între președintele

Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și ambasadorul Repu
blicii Populare Democrate Coree
ne, Kang Iăng Săp, a avut loo 
o convorbire cordială, tovă
rășească.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare șl la 
convorbire au participat Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene a foet 
însoțit de membri ai ambasadei.

PENTRU CA I 
TRACTOARELE

Șl CELELALTE 
MAȘINI AGRICOLE 
SĂ FIE LA TIMP 

Șl BINE REPARATE

ÎNTREPRINDERILE

DE MECANIZARE

ALE AGRICULTURII

UZINE
CU FLUX 

CONTINUU
Declanșată la începutul lunii 

decembrie — cu o lună mai tîr- 
ziu decît în anii trecuți — cam
pania de reparații a parcului de 
tractoare și mașini agricole din 
județul Argeș se află în prezent 
în momente de maximă intensi
tate. Pînă la finele anului ur- 

âză să fie reparat întregul set 
de mașini iar tractoarele în pro
porție de 60 la sută. Cele cinci 
I.M.A. din județ au devenit ade
vărate uzine cu flux continuu 
unde fiecare piesă sau subansam. 
blu de piese este supus unui con
trol atent, orice defecțiune con
statată fiind remediată cu com
petență ce trebuie să garanteze, 
la ieșirea din atelier, funcționarea 
ireproșabilă „Condițiile mai pu
țin obișnuite în care am lucrat 
în toamna trecută — ne declara 
inginerul Moise Popescu, direo- 
torul I.M.A. Mărăcineni — dă 
actualei campanii de reparații o 
notă specifică. Numărul mai 
mare de mașini ce prezintă un 
grad avansat de uzură trebuie re. 
parat într-un timp mult mai 
scurt decît în anii trecuți". Vor- 
bindu-ne despre ritmul și cali
tatea lucrărilor, specialiștii 
I.M.A. Mărăcineni ne-au făcut 
cunoscut că pînă în prezent to
tul decurge în mod corespunză
tor. Față de grafic, numărul trac
toarelor reparate este cu peste 
20 la sută mai mare, iar cifra de 
mașini agricole cărora li s-au fă
cut revizii și remedieri este a- 
proape îndeplinită pentru în
treaga campanie.

Cu depășiri substanțiale la pla
nul de reparații se prezintă în 
aceste zile și I.M.A. Miroși. Con
centrați în atelierele întreprinde
rii, cei peste 300 mecanizatori 
depun eforturi susținute pentru 
ca finele anului să-i găsească cu 
angajamentul îndeplinit, adică cu 
peste 60 la sută din numărul de 
ș actoare recepționate. Referin- 

rt a-se la calitatea mai bună a 
reparațiilor, comparativ cu cea 
din anii anteriori, directorul în
treprinderii, tovarășul Ion Nica, 
ne relata că aceasta se datoreșta 
atît noului sistem de salarizare 
care presupune o mai mare co
interesare a mecanizatorilor pen
tru lucrările ce le execută, dt și 
mai bunei desfășurări a cursuri
lor agrotehnioe în care sînt cu
prinși 160 de tineri, cursuri a că
ror tematică în această perioadă 
este axată pe problemele ce le 
ridică cunoașterea, funcționarea și 
întreținerea mașinilor agricole.

N. COȘOVEANU 
GHICA SASU
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EFICIENȚEI
ECONOMICE

După cîțiva ani consecutiv în 
care la Uzina de utilaj petrolier 
din Ploiești data de 31 decem
brie coincidea cu încheierea unui 
bilanț economico-financiar defici
tar, iată că asistăm acum la pro
ducerea revirimentului mult aș
teptat, sfîrșitul trimestrului IV 
mareînd fără nici un dubiu rea
lizarea și depășirea indicatorilor 
de plan anuali, debutul cu pași 
siguri în 1970. Lucru cu atît mai 
îmbucurător cu cît sarcinile de 
producție ale acestui an au fost 
cu peste 20 la sută mai mari de
cît ale celui precedent. De men
ționat ca un fapt pozitiv că re
zultatele bune obținute pînă la 
data de 10 decembrie a.c. și a- 
nume realizarea în proporție de 
102,6 la sută a producției globa
le și 103,8 la sută a producției 
marfă au la bază nu creșterea 
numărului mediu scriptic de sa- 
lariați ci sporirea productivității 
muncii. Concomitent, în aceeași 
perioadă se înregistrează scăde
rea continuă a prețului de cost, 
mărirea pe aceste criterii a bene
ficiilor din activitatea de bază.

Interesîndu-ne asupra factori
lor care au permis acest autentic

tur de forță, depășirea inerției și 
înscrierea uzinei cu toată poten
ța ei în circuitul unităților care 
ridică nivelul eficienței economi
ei naționale, tovarășul inginer 
Gheorghe Bobaru, directorul în
treprinderii, ne spune :

— Dacă veți urmări situațiile 
economice inițiate la sfîrșitul fie
cărei luni ale anului veți observa 
că la fiecare 30 de zile fără 
nici o excepție, toți indicatorii 
de plan au fost îndepliniți și de
pășiți. S-a asigurat astfel acea 
ritmicitate care hotărăște pulsul 
unei întreprinderi și, în ultimă 
instanță, calitatea produselor pe 
care le fabrică. S-au eliminat 
busculadele, asaltul pentru recu
perarea restanțelor apăruta într-o 
perioadă sau alta de timp. Cum 
s-a putut ajunge la această sin
cronizare ? Acum, privind retro
spectiv, răspunsul este simplu: 
prin organizarea științifică a pro
ducției și a muncii.

Intr-adevăr, acum răspunsul

GH. GHIDRIGAN

LA PANOUL DE ON

văzut probabil niciodată, care lucrează în locuri de muncă dife-Elena Vernigă fi Iii» Ioniță. O tînără și un tînăr care nu s-au , .
rite, ea — muncitoare la Fabrica de tricotaje ,,Moldova" din lași, el — operator chimist la Combinatul chimic din Valea Călugă

rească. Și totuși, în afara zâmbetului, îi unește aceeași calitate — ambii sînt fruntași în producție.
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SITUAȚIEI, CI Șl
REZOLVAREA El!

Exact în urmă cu un an de 
zile semnalam în paginile ziaru
lui modul defectuos în care se 
desfășura, pe atunci, în județul 
Ialomița, procesul atît de com
plex al creșterii rîndurilor orga
nizației, al atragerii de noi ti
neri alături de cei ce formează 
marele detașament al membrilor 
U.T.C. Iar cusurul cel mal im
portant pe care îl subliniam era 
acela că, față de posibilitățile

INSTRUMENTE FORTIFIANTE
ALE REALITĂȚII

In urma cu două săptămîni, ziarul nostru a 
început, printr-o anchetă socială efectuată la Ti
mișoara o amplă dezbatere privind pregătirea 
studenților în vederea integrării lor sociale, con
form unui înalt statut de responsabilitate și conști
ință față de îndatoririle specialistului în societatea 
noastră.

Din centrul universitar Cluj ne-a sosit seri- 
. _ __ a_______M I • A Kl ^rlTAMll — -Jî —Jqsoarea tovarășului IOAN DELEANU, președintei 

Consiliului asociațiilor studențești din Cluț.

concluziile de bază 
care s-au desprins din documen
tele Congresului al X-lea al 

P.C.R. a fo.st și aceea « implicării

mai hotărîte a întregului proces 
educativ realizat de școală în ne
voile reale ale societății. Și, in 
mod firesc, formarea unei conști-

ințe sociale capabilă să răspun
dă oricînd comandamentelor so
ciale strîns legată de cunoașterea 
profundă a îndatoririlor față de 
societate.

Există și în Centrul universitar 
Cluj studenți care sînt simpli 
„purtători de drepturi", revendi
cativi dar incapabili să raporteze 
aceste drepturi la obligațiile pe 
care le implică ele în perspecti
vă. Datorită unor carențe în pro
cesul educativ, anii de facultate 
tt închid pe studenți într-o ser*

privilegiată, care nu este totdea
una capabilă să stabilească între 
climatul universitar și viitoarea 
lor integrare socială o legătură 
temeinică, să contureze cu pre
cizie îndatoririle de viitor ale 
specialistului.

Acțiunile pe care le-a inițiat 
Consiliul asociațiilor studențești 
din Cluj au pornit de la premisa 
că învățămîntul superior din .țara 
noastră nu este numai un cadru 
de formare, ci și unul de selecție 
a valorilor. Nu se pot da certifi
cate de valoare unor oameni in
competenți, cu lacune fie profe
sionale fie în înțelegerea flnali-

(Continuare în pag. a IV-a)

Incontestabile existente în acest 
județ cu specific agricol, numă
rul tinerilor cooperatori primiți 
în U.T.C. se afla într-un raport 
invers proporțional. Și, dimpo
trivă, predomina cu autoritate 
numărul elevilor din școlile ru
rale, care reprezenta 85 la sută 
din total.

De curînd, după un an de zile 
deci, pentru că cunoșteam lucru
rile așa cum se prezentau la 
vremea aceea, dar și pentru că 
doream să văd într-un fel efec
tul articolului din ziar, am fost 
curios să aflu ce s-a mai întîm- 
plat între timp. Și am aflat : 
în cursul ultimelor 10 luni, deși 
organizația județeană a crescut, 
nu mult dar a crescut oricum, 
cu circa 5 700 de membri, nu
mărul tinerilor cooperatori pri
miți în U.T.C, este la fel de 
scăzut.

S-ar părea, cel puțin lp prima 
vedere, că rămtne în picioare 
tot vechiul argument, înfățișat 
ca un fel de baricadă inatacabilă 
și atunci î acela că, la urma ur
mei, cei mai mulți tineri care 
împlinesc vîrsta de 14 ani sînt, 
în momentul acela, elevi și deci 
e obligatoriu ca numărul lor să 
predomine. S-ar părea, zic, pen
tru că argumentul acesta, la ca
re se apelează de cele mai mul
te ori ca la un colac de salvare, 
nu reprezintă o concluzie logi
că reieșită în urma unui studiu 
amănunțit al realității, ci, dim
potrivă, încearcă să escamoteze 
o realitate nu îndeajuns de bi
ne cunoscută. De altfel, însuși 
primul secretar al comitetului

D. MATALA
(ConHntwe în pag. a IlI-a)
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LA ÎNCHEIEREA FESTIVALU
LUI NATIONAL AL TEATRE

LOR DRAMATICE (I)

REPER 
LORIUL

Am asistat, vreme de două 
săptămîni, la douăzeci și șapte 
de reprezentații, la opt recita
luri, la trei lungi dimineți de 
dezbateri teoretice. Am partici
pat la emoționantul moment al 
sărbătoririi unui veac și jumă
tate de teatru românesc în ca
pital*  țării. S-au anunțat pre
miile, s-au încheiat socotelile. 
Este ora bilanțului.

Orice discuție despre selecția 
spectacolelor pentru finală și 
despre palmaresul festivalului 
este, la această oră, inoportună. 
Ele sînt opera unei comisii de 
selecție și, respectiv, a unui ju
riu, alcătuite din personalități 
reprezentative ale mișcării noa
stre teatrale și, oricîte obiecții 
ar putea suscita eventuala lor 
nepotrivire cu palmaresul subi
ectiv al fiecărui spectator, ni
meni nu le poate contesta com
petența și buna credință. De alt
minteri, asemenea discuții sînt 
mai întotdeauna oțioase. Ceea 
ce ne interesează la un festi
val național de teatru nu este 
în primul rînd rezultatul de- 
curgînd din caracterul său com
petitiv, ci măsura în care el 
ne oferă o imagine Intr-adevăr 
reprezentativă asupra stării tea
trului românesc și — în cazul 
de față — asupra relației sale 
cu dramaturgia originală. Dacă 
această imagine este absentă 
sau inexactă, festivalul n-a 
existat.

Evenimentul recent încheiat 
nu oferă prilejul unei astfel 
de sumbre concluzii. El a fost, 
în linii mari, o oglindă destul 
de fidelă a obiectului său. Cîte- 
va absențe sînt, totuși, greu de 
explicat, și dacă le amintesc a- 
ici nu este pentru a aduce o 
imputare comisiei de selecție — 
aceasta, repet, a selecționat cu 
bună credință ceea ce era mai 
semnificativ din ce i s-a propus 
—, ci pentru a-mi îngădui niște 
reflecții ceva mai cuprinzătoa
re. S-a mai semnalat, bunăoa
ră, lipsa din festival a unor pi
ese ca Iertarea de Ion Băieșu și 
Iona de Marin Sorescu, care, 
transpuse în montări elocvente

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a IV-a)

1. După ce glorioasa perioadă a reclamelor la detergenți a ex
pirat, după ce iarna trecută lumea a fost invitată prin ziare să 
vină la coadă fi să cumpere banane, iată-mă din nou, de curînd, 
victima unei farse. Pe mai multe îngrădituri de șantiere din Bucu
rești am citit, din . goana troleibuzului, din depărtarea trotuarului 
de vis-ă-vis, sau chiar din geamul casei, șase cifre fatidice, de 
înălțimea unui Om și .de grosimea, a cel puțin doi „33 00 80“,

DIN JURNALUL UNUI OM
CU MANIA PERSECUȚIEI

(FARSĂ TRAGICĂ ÎN 6 TIMPI Șl 6 CIFRE)
clipeau, în fața ochilor mei nepăsători, cele șase cifre. Pînă 
cînd, după multe săptămîni de nehotărîre, m-am hotărît să cobor 
din troleibuz, să trec strada și să cobor etajul. Ce spuneau ele ?

2. Că la acest număr de telefon s-ar găsi un sortiment variat 
de fabricate din lemn, printre care și (închipuiți-vă!) bibliotecile 
„Dana“ (de largă căutare, de mult absente din magazine, n.n.). 
Bineînțeles că imediat următorii mei pași s-au îndreptat spre 
imediat următorul telefon public.

(p. conf.)

ROMULUS gUSAN

(Continuare în pag. a IV-a)
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Cea mal importantă dintre ati
tudinile generale este inteligen
ța. Susținută de curiozitate. 
Inteligența presupune o înaltă 
dezvoltare a operațiilor de ana
liză și sinteză, flexibilitate men
tală. Un om inteligent își propu
ne perpetuu probleme, nu este 
niciodată satisfăcut de situațiile 
existente, tinde spre optimum și 
găsește cu ușurință calea spre 
noi efecte. în această privință, 
determinante sînt principiile de 
rezolvare care se adoptă, deo
sebirea între ceea ce este ac
cidental, neesențial și ceea ce 
este necesar și esențial.

Așadar, indicatorii inteligenței 
sînt : ușurința de înțelegere în 
orice domeniu al cunoașterii și 
în orice situație practică și, de 
asemenea, succesul în rezolvarea 
problemelor de orice fel. își 
dezvoltă inteligența mereu acei 
care nu se Iasă iluzionați de 
ușurința cu care înțeleg și rezol
vă, ci perseverează, punîndu-și 
noi ți noi întrebări, avansînd

VĂ PREZENTĂMmire (30 minute pentru rezol
vare).

7. Trebuie să scrieți în 3 mi
nute cit mai multe cuvinte care 
încep cu litera V.

Am selecționat doar cîteva 
probe, simple, de inteligență, 
acelea care au dovedit o core
lație semnificativă cu indicii de 
reușită, în special, cu cei din 
activitatea școlară. Testele pre
zentate, de inteligență generală, 
se referă la aptitudinile mentale 
primare și anume : semnificație 
verbală, aptitudinea spațială, 
aptitudinea numerică, raționa
ment, fluiditate verbală.

Desigur că valoarea testelor, 
rezidă in semnificația lor diag
nostică. De aceea, căutați să nu 
vă înșelați singuri și nu luați 
In considerare probele pe care 
deja le cunoașteți. Totuși, prin 
cele oferite de noi, foarte suc
cint, nu am urmărit atît latura 
de evaluare a inteligenței, deoa
rece acest lucru necesită un 
examen multidimensional și în
delungat, cît să vă semnalăm 
aptitudinile mentale primare la 
care sînteți deficitari. Adică, 
prin rezolvarea problemelor vă 
veți putea da seama de modul 
cît de bine sînt sau nu sînt, a- 
cestea structurate, lucru evi
dent în ușurința sau dificultatea 
de găsire a soluțiilor la teste.

faceți în așa fel îneît relația să 
devină corectă.

4. Vi se dau șase bețe de chi
brit. Gîndiți-vâ și în două mi
nute formați, cu ajutorul lor, 
patru triunghiuri.

5. Citiți cu atenție seria de li
tere de mai jos. Care este litera 
pe care trebuie să o adăugați 
în timp de 1 minut pentru a 
continua seria ?

— abm, cdm, efm, ghm...
— A, D, F, H, L...
6. Primul cuvînt al rîndului 

următor este s Succes —- Va tre-

animale deodată. Cum procedea
ză călătorul respectiv pentru ca 
trecînd de 3 ori de la A la B 
să nu-și primejduiască avutul. 
Răspundeți în maximum 5 mi
nute. Dacă puteți în mai puțin 
timp cu atît mai bine.

2. Vă dăm următorul șir nu
meric : 142536475869 
7 10 8 11 9 ; descoperiți în unul- 
două minute regula după care 
este construit și încercați să-1 
prelungiți. In același scop vă 
mai propunem un șir numeric i 
10 30 15 45 30 15.

pe care-I depune și valoarea re
zultatelor pe care le obține.

Iată de ce vă propunem, dragi 
tineri, cîteva astfel de probe 
pentru ca singuri să vă încercați 
puterile și să trageți concluziile 
corespunzătoare.

1. Mai întîi o încercare de 
tradiție populară ce îndeplinește 
toate condițiile unui test psiho
logic : Un om însoțește dintr-un 
loc în altul un cîine-lup, o capră 
și transportă un coș cu varză. In 
prezența omului lupul nu 
ataca capra, iar aceasta nu cu-

PARAMETRII INTELIGENȚEI
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instituții de

Pregătirea

. ORA DE CONSULTAȚIE PENTRU PARINTI

de prof. dr. 
PAUL POPESCU 

NEVEANU

spre obiective din ce în ce mai 
grele. In caz contrar, inteligența 
poate să coreleze cu superficiali
tatea. Cu toate acestea, dacă un 
tînăr vrea să-și determine ni
velul de inteligență, el trebuie să 
facă o comparație între efortul

tează să consume varza. Ajung 
pe malul unui rîu. Găsesc o 
singură barcă și intervine con
diția ca de la malul A la malul 
B să nu se meargă decît de 3 
Ori. în barcă nu pot fi duși de 
către om decît două lucruri sau

3. Scrieți din bețe de chibri
turi relația : VII = I (șapte egal 
unu) ; deși scrisă cu cifre ro
mane, relația este vădit incorec
tă ; într-un minut putînd opera 
doar deplasarea unui chibrit,

bui ca în funcție de aceasta să 
alegeți un alt cuvînt din același 
rînd cu el care semnifică ace
lași lucru.

Succes — noroc, motivație, 
bani, atitudine, reușită, mulțu-
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Rețeaua căilor ferate formează un adevărat sistem 
culatoriu al întregii țări. O dereglare survenită îi 
tivitntpf» imAi etnfii «o fnri» cimtifâ la dictanta dc
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Rețeaua căilor ferate formează un adevărat sistem cir- 
culatoriu al întregii țări. O dereglare survenită în ac
tivitatea unei stații se face simțită la distanțe de zeci 

ți chiar sute de km, de buna funcționare a căilor ferate, fiind 
legate direct toate compartimentele producției și consumului.

Toate transformările și prelucrările care au loc în cadrul 
căilor ferate cer o muncă riguroasă de concepție și soluții 
multiple pentru majoritatea problemelor care intervin in 
procesul de producție. Aceste soluții le dă inginerul specializat 
în transporturi feroviare.

De fapt care este profilul acestui inginer ? ce va însemna 
peste cîțiva ani, ingineria în această specialitate, care vor fi 
condițiile în care vor lucra inginerii T.T.F. ?

Ne vorbește despre aceasta tov. ing. MIRCEA NEGULES- 
CU, director în Ministerul Transporturilor.

VREII

IATA CERINȚELE EXISTENTE 

PESTE CÎȚIVA ANI, FAȚA DE 

SPECIALIȘTII DIN ACEST DO- 

_______ __ MENIU ________

Toate instalațiile și mijloacele 
puse la dispoziția căilor 
ferate trebuie exploatate cu 
maximum de randament, tre
buie îmbunătățite și per
fecționate. Aceste sarcini îi re
vin inginerului tehnolog.

Probleme acute care intervin în 
activitatea inginerului de tehnica 
transporturilor sînt : perfecțio
narea și dezvoltarea construcții
lor, instalațiilor și mijloacelor e- 
xistente. sistematizări și dezvoltări 
de stații C.F.R., introducerea 
mijloacelor modeme de mecani
zare și automatizare (triaje, bloc.

dispecer etc.), studiul introduce
rii acestor mijloace sub aspect e- 
conomic cit și al necesităților im
puse de utilizarea acestor insta
lații la parametrii de exploatare 
cei mai ridicați.

Un alt domeniu al inginerului 
T.T.F.-ist este acela al folosirii 
tehnicii modeme, adică a calcula
toarelor electronice, a mașinilor 
electronice de calcul, un domeniu 
foarte important dacă ținem sea
ma de faptul că ponderea cea 
mai mare a problemelor rezolvate 
cu mașinile de calcul revine sec
torului exploatării feroviare. De

exemplu, calculul variantelor 
planului de formare a trenurilor, 
întocmirea parametrilor graficu
lui de circulație, dirijarea vagoa
nelor goale, calculul timpilor de 
mers, etc, toate acestea condu
cted, în fond, la optimizarea 
transporturilor.

Inginerul are rol de analist 
(întocmește algoritme și modele 
matematice de simulare a procese
lor din transporturi) și îndrumă 
programatorii care întocmesc pro
gramele pe mașinile electronice de 
calcul. Viitorul îi pune ingineru
lui tehnolog probleme din ce în

Admiterea în școlile tehnice de maiștri

REȚEAUA C.F.R
Șl FORAJ-EXTRACȚIE

Candidații pentru școlile tehnice de maiștri 
trebuie să aibă o practică de 3—5 ani în me
seria pentru care s-au pregătit în școala pro
fesională, să aibă stagiul militar satisfăcut și 
să fi dovedit în activitatea Ier că posedă ca
lități de buni organizatori ai procesului de 
producție, pentru a deveni maiștri întreprin
derile au datoria să selecționeze dintre cei 
mai buni muncitori pe aceia care au reale 
perspective să devină maiștri și să-i foloseas
că în cadrul unei perioade de verificare de 
cîteva luni în posturi de șefi de echipă, mai
ștri ajutori sau chiar maiștri provizorii. Cel 
care au dovedit aptitudini reale de maiștri 
pot fi recomandați pentru școlarizare.

în școlile de maiștri cu specialitățile miner, 
forjor, extracție și construcții căi ferate, po
duri și tunele, pot fi primiți la concursul de 
admitere și muncitori calificați la locul de 
muncă sau prin cursuri organizate în între
prinderi, dacă sînt absolvenți ai școlii gene
rale (de 8 sau 7 ani) sau ai altor școli echiva
lente, au un stagiu în producție de cel puțin 
5 ani și sînt încadrați în ultima sau penulti
ma categorie de salarizare.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, în 
specialitățile ,.foraj-extracție“ și „construcții 
căi ferate, poduri și tunele", astfei de candi
dați pot fi primiți pînă în anul școlar 
1970—1971.

Pentru această categorie de elevi se vor 
forma clase aparte la care durata de școlari
zare se va majora cu un an.

Concursul de admitere se va da din mate
ria prevăzută în programele școlare ale șco
lilor profesionale, la următoarele obiecte i

— matematica — scris și oral
— tehnologia meseriei — oral,
— desenul tehnic — lucrare grafică (schi

te unei piese specifice meseriei), probă o- 
bligatorie numai pentru sectoarele care pun 
un accent deosebit pe cunoștințele de desen 
(metalurgie, construcții de mașini, transpor
turi, petrol etc), stabilite de ministerele și 
organizațiile centrale care au în subordine 
școli de maiștri.

Probele scrise constau di*  i

La matematică : O problemă de aritmetică 
și geometrie, legată de specificul meseriei | 
un exercițiu de algebră. La desen ; schița 
cotată a unei piese specifice fiecărei meserii 
(reprezentată în trei proiecții din care obli
gatoriu una in secțiune). Probele orale cons
tau din : o întrebare teoretică de geometrie ; 
rezolvarea unei probleme de trigonometrie 
și algebră ; La tehnologia meseriei : o între
bare asupra proprietăților și folosirii unor 
materiale în procesul tehnologic de fabrica
ție din sectorul respectiv ; descrierea proce
sului tehnologic și a utilajelor din sectorul 
respectiv al meseriei (mașini-unelte, aparate 
sau dispozitive speciale), principiul de func
ționare al acestora, elementele componente, 
metodele moderne de lucru, probleme privind 
organizarea locului de muncă la mașină și a 
producției în secție sau a atelierului în care 
lucrează etc. Probele scrise nu sînt elemina- 
torii.

ȘCOALA DE MAIȘTRI, APARȚINÎND DE 
MINISTERUL CAILOR FERATE, DIN 
BUCUREȘTI, Calea Griviței nr. 343 pregă
tește cadre în următoarele specialități :

— maiștri mecanici locomotive; maistru 
mecanic vagoane ; maistru construcții căi fe
rate ; maistru mecanic pentru utilaje de con
strucții și terasamente ; maistru electrician 
pentru instalații electrice în construcții și in
stalații industriale, maistru instalații încăl
ziri centrale, instalații tehnico-sanitare, ven
tilații ; maiștri construcții civile și indu
striale i

MAIȘTRI IN SPECIALITĂȚILE MECANIC 
IN FORAJ EXTRACȚIE, SONDOR FORAJ- 
EXTRACȚIE, PREGĂTESC ȘCOLILE---
MAIȘTRI DIN------------- -------------
PETROLULUI, 
Griviței nr. U 
Mediaș, strada 
strada Căpitan . _ 
raj extracție — 1 an și 2 ani). Pitești, strada 
Stadionului nr. 1 (sondor foraj extracție 1 
și 2 ani), Tîrgovițte, B-dul Castanilor nr. 76 
(sondor foraj extracție 1 si 2 ani).

___ _ DE
REȚEAUA MINISTERULUI 

, cu sediu] în Cîmpina, strada 
91 (mecanic în foraj-extracție}, 
da A. Șaguna nr 12. Moinești,

Zăgănescu nr. 2 (sondori fo-

ce mai complexe pe care este 
chemat să le rezolve te cele mai 
bune condiții. Se desprinde clar Q 
ideea că domeniile în care ingi
nerul tehnolog își desfășoară ac
tivitatea presupun o pregătire £ 
multilaterală, complexă și care 
trebuie să fie perfecționată conți- 
nuu. 0

Pregătirea din facultate vizează 
realizarea unor asemenea obiec- 
tive ? ™

Ne răspunde prof, universitar 
ing. DUMITRU IONESCU, șe- A 
ful catedței de Tehnologia Tran
sportului Feroviar din Institutul 
Politehnic București- £

— Da, pentru că acest inginer 
trebuie să aibă un orizont larg — 
de cunoștințe tehnice superioare W 
te domeniul cercetării, proiectării 
și exploatării instalațiilor și mij- A 
loacelor de care dispun căile fe- ” 
rate. El trebuie să aibă o bază 
matematică superioară și vaste cu- £ 
noștințe în domeniul electronicii, 
pentru că el va participa la lu
crări de dezvoltare și modernizare 
a căilor ferate, spre exemplu, cen
tralizarea electrodinamică a sta
țiilor, blocul de linii automat, du- 
blări de linii și, te perspectiva 
apropiată, mecanizări și automa- 
tizări de triaje. Viitorul inginer O 
primește te facultate cunoștințele 
de care are nevoie în proiectare, 
sistematizare, organizare științifică 
și comandă, cunoștințe pe care 
și le va completa la locul de 
muncă.

— Există posibilități de per
fecționare superioară a cadrelor 
din producție ?

— Tinerii care se remarcă în 
mod deosebit în timpul facultății 
și în producție, pot să-și ridice 
nivelul de calificare prin doctorat 
sau prin deplasări (pentru schimb 
de experiență și perfecționare) în 
alte țări.

Inginerul conduce activitatea 
întregului personal executiv al 
căilor ferate. Școlile care pregă
tesc personalul executiv pentru 
transportul feroviar, sînt: licee de 
specialitate cu durate de cinci 
ani și școli de calificare de scurtă 
durată, respectiv școli de gradul 
III cu durata de un an, care pre
gătesc impiegați de mișcare, me
canici de locomotivă, picheri, 
maiștri etc. în curînd va fi în
ființată o școală nouă pentru șefi 
de gară.

Școlile de gradul II cu durata 
de șase luni pregătesc șefi de ma
nevră, ajutori de mecanici de lo
comotivă, șefi de echipă, conduc
tori de bilete, magazineri, telegra- 
fiști etc.

Există și școli de gradul I care 
pregătesc frinari. acari, mane- 
vranți etc.

Copiii noștri și noi, părin
ții, în numele și uneori pe 
seama lor, aspirăm spre o 
profesiune sau alta, ne entu
ziasmăm pentru ea sau ne 
apropiem de ea cu responsa
bilitate matură, cu un calm 
echilibrat și prudent. Nu e 
suficient însă să aspirăm, să 
dorim. Din simplă aspirație și 
dorință, exclusiv din ele, nu 
realizăm ceea ce ne-am pro
pus. Starea de contemplație 
nu ne apropie de țintă. .fi se 
cer atitudini active, ferme, 
eforturi de pregătire și, me
reu, entuziasm.

Pregătirea pentru viitoarea 
profesiune o vedem necesară 
pe două laturi importante ale 
ei: pregătirea școlară, care ne 
asigură condiția intelectuală 
de a ne califica, și pregătirea 
morală, cu care ne onorăm 
cerințele sociale și etice ale 
profesiunii. Și, fără exagerare, 
pe cele politice și patriotice 
ale ei.

Conștiința de a fi și a te 
face util acțiunii politice de 
construire a socialismului și 
comunismului, adoptarea u- 
nei atitudini comuniste în fața 
problemelor pe care califi
carea le ridică, sînt rezultate 
ale influențelor educative per
severente, convingătoare, con
crete.

Dacă pregătirea școlară re
vine în principal școlii, — fa
milia însă nu este exclusă — 
pregătirea morală pentru pro
fesiune impune părinților 
sarcini cu preponderență.

Ce înțelegem prin pregătire 
morală pentru profesiune ? 
Calificarea profesională împli
nește o aspirație personală a 
fiecăruia aintre noi, dar, în 
același timp, satisface și dezi
derate de ordin social. Exer
citarea profesiunii înseamnă, 
în fapt, participarea compe
tentă la efortul colectiv de 
producere a valorilor materia
le și spirituale ale socialismu
lui. Angajarea în acest efort 
asigură, pe de altă parte, va
lorificarea capacităților indivi
duale, dezvoltarea plurivalen
tă a personalității. Prin edu-

eafie tinerii trebuie să se pă
trundă de ideea că aportul lor 
este necesar întregii societăți, 
prin grija căreia au devenit 
cadre calificate. A te sustra
ge prin evaziune de la dis
tribuția socială a muncii, de 
la locul de muncă pe care 
statul ți-l oferă, la libera ta 
alegere, pe baza unor criterii

pentru
profesiune

de ROMEO 
DÂSCĂLESCU

cunoscute și consimțite, ce în
seamnă altceva decît a-ți tră
da propriile idealuri profesio
nale, a nu-ți onora angaja
mentul de ordin moral — u- 
neori și juridic — pe care 
ți l-ai luat în momentul op
țiunii profesionale ?

Părinții trebuie să sprijine 
școala în a forma la tineri o 
reprezentare geografică globa
lă a patriei, să-și încorporeze 
afectiv dimensiunile țării ale 
cărei limite se extind dincolo 
de București, Cluj sau lași, 
să-și dezvolte sentimentul de

utilitate socială prin profesiu
nea pe care și-au dorit-o și 
în care s-au calificat, acolo 
unde ea este reprezentată de 
întreprinderi 
profil. Acolo unde îi așteaptă 
oamenii, poporul să le resti
tuie prin muncă ceea ce el 
le-a oferit din munca lui în
cordată : gratuitatea școlari
zării — calificării, repartiza
rea în producție, locul de 
muncă.

Trebuie să spunem însă lu
crurilor pe nume : sînt unii 
părinți care,- din egoism pa- , 
ternal său din alte motive 
inadvertențe intereselor comu
ne ale colectivității socialiste, 
împiedică pe tineri să-și îm
plinească obligațiile față de 
societate, reținîndu-i acasă — 
fetele mai ales I

O asemenea atitudine con
stituie o frînă în calea dez
voltării tinerilor, a indepen
denței lor, continuînd o tutelă 
care nu se mai justifică, ea 
prejudiciază balanța forței de 
muncă la nivelul economiei 
naționale.

Aș vrea 
cu toții de 
mentul în 
profesiunea, noi am acceptat-o 
cu toate consecințele ei: loc 
de muncă, condiții de muncă, 
perspective, drepturi și obli
gații. In acțiunea educativă 
să insistăm mai ales asupra 
obligațiilor, pe care unii din 
noi le facem uitate, cu o vi
novată ușurință.

In pregătirea morală a ti
nerilor pentru profesiune, ca 
în orice act educațional, pu
terea exemplului este hotărî- 
toare. Adică, puterea exem
plului părinților, atitudinea 
lor față de imperativele socie
tății socialiste. Evaziunea 
profesională a părinților, mi
grarea lor profesională, vor a- 
vea efecte toxice asupra co
piilor. Asupra copiilor noștri 
pe care-i pregătim nu pentru 
ieri și azi, ci pentru mîine și 
pentru mai departe.

Care dintre părinți își asu
mă responsabilitatea unor in
fluențe negative pentru pro
prii copii ?

să ne convingem 
faptul că în mo- 
care ne-am ales

V. G.

R

GHEORGHE VASILE, str. 13 Decem
brie nr. 82 Găești : Da în București 
există o școală postliceală de geologie 
situată în str. Justiției nr. 55, telefon 
41.12.31. Ea pregătește tehnicieni în 
specialitățile Geologie, Geofizică, To
pografie, Cartografie. Pentru Geologie 
concursul constă în probe la : Geo
grafia fizică și economică a Republi
cii Socialiste România (scris și oral) 
și Geologie (oral). La Topografie se 
susțin examene de matematică (scris 
și oral) și de geografie fizică generală 
(oral). Dacă concurezi la secția Carto
grafie urmează să faci o lucrare gra
fică de desen ornamental și desen geo
grafic și să susții un examen oral 
de geografia fizică și economică a ță
rii noastre. Și, în sfîrșit, pentru sec
ția Geofizică sînt prevăzute trei pro
be : matematică (scris și oral) și fizică 
(oral). La toate secțiile concursul șe 
dă din materia cuprinsă în programele 
școlare ale claselor IX-XII de liceu.

ROZALIA DETEȘAN, str. Republi
cii nr. 55 Luduș : Rețeaua școlilor 
postliceale care formează asistenți me
dicali a fost publicată în pagină 
„Profesia ta“ din 5 decembrie a.e. 
Acolo găsești răspuns la toate între
bările pe care ți le pui. După părerea 
noastră însă e puțin prea devreme să 
te intereseze chiar și adresele școli
lor din moment ce ești elevă în clasa 
a VIII-a. Foarte bine că te-ai gîndit 
la profesia ta viitoare, că te simți 
atrasă de munca în serviciul ocrotirii 
sănătății oamenilor, dar pentru a te 
califica tntr-o asemenea profesie tre
buie să fii absolventă de liceu. Așadar,

pregătește-te bine pentru concursul de 
admitere în liceu.

AURELIA MUREȘAN — Școala ge
nerală Badou, județul Sălaj ; Am pu
blicat rețeaua școlilor sanitare postli
ceale în pagina „Profesia ta“ din 5 
decembrie a.c. Pentru a-ți putea pre
zenta programa de concurs ar trebui 
să știm ce specialitate vrei să-ți alegi 
din cele 11 existente te nomenclatorul 
acestor școli, fiecare din ele avînd 
alte_ obiecte. la concursul de admitere. 
Dacă ne vei face această precizare îți 
vom furniza informațiile cerute.

GEORGETA DUMITRU — str. Su
ceava nr. 10 — Constanța : Există o 
singură școală postliceală care pregă
tește cosmeticieni, aparținînd 
U.C.E.C.O.M. și care este situată în 
București, str. Economu Cezărescu 
nr. 47, telefon 15.82.28. Pentru a te 
putea înscrie la concursul de admitere 
va trebui să iei în prealabil legătura 
cu Uniunea județeană a cooperative
lor meșteșugărești — Constanța ca- 
re-și fixează planul de școlarizare în 
funcție de necesitățile locale și, pe 
această bază, își recrutează candidații. 
Concursul, care are loc în septembrie 
anul viitor, constă în examene Ia ana
tomie (scris și oral) și chimie (oral) 
din materia de liceu.

IOSIF TUDOR — Tulcea : în afara 
învățămîntului artistic superior nu 
există alte școli postliceale pentru în
vățarea unor instrumente muzicale. 
Cel mai indicat ar fi să te adresezi 
unei școli populare de artă ale cărei 
cursuri prezintă avantajul de a putea 
fi frecventate după orele de muncă.

„Tehnicienii Tiberiu Drăghia 
și Aurel Popovici au adus un 
curent nou și o opinie sănătoasă 
în cadrul colectivului nostru" 
Semnează dr. I- Cervez — șeful 
serviciului tehnic. „Absolventul 
Dorel Niculescu are profunde cu
noștințe profesionale. El este o 
mîndrie a școlii dvs" scria 
P. Boambeș, secretarul organiza
ției de partid C.A.P. CoștiuL 
Ing. Rozalia Pap de la centrul de 
însămînțări artificiale Lugoj este 
foarte mulțumită de felul cum s-a 
încadrat te producție proaspătul 
absolvent Ton Hoban. Aprecieri 
asemănătoare se fac și la adresa 
tehnicienilor Ion Sușară și Mi
hai Careta la C.A.P. Bozovici, 
contabilei Aurora Mureșanu. a
C.A.P. Traian Vuia, Petru Avram 
la Găvojdia, Zaharia Goleț la Că- 
văran — lectori la cursurile a- 
grozootehnice etc.

Aceste scrisori de mulțumire au 
fost adresate conducerii și colec
tivului de cadre didactice de la 
Liceul agricol din Lugoj. Liceul 
are o frumoasă și îndelungată 
tradiție în această parte a Bana
tului. în 1895 a luat ființă școa
lă agricolă cu numai două clase 
și 70 de elevi care s-a transformat 
ulterior în școală inferioară de 
agricultură, școală medie tehnică 
agricolă iar de cîțiva ani este li
ceu agricol cu 3 profile : vete
rinar, zootehpic și contabilitate 
agricolă. Numărul elevilor se 
apropie de 600.

— Din 1962 au absolvit liceul 
492 jde tehnicieni din care 145 
agronomi, 154 veterinari și 193 
contabili, aflăm de la ing. Romu
lus Pogăceanu, directorul liceului. 
Ei lucrează te unități agricole de 
stat din jud. Timiș și Caraș Se
verin, circumscripții veterinare, 
ferme zootehnice, la diferite în
treprinderi agro-veterinare. Majo
ritatea elevilor noștri stau în cele 
trei internate ale școlii.

încă din primul an de studiu 
elevii au afectate ore speciale 
pentru practică efectuate sub di
recta îndrumare a profesorilor de 
specialitate, în laboratoare bine . 
utilate.

Pentru fiecare secție o comisie 
formată din profesori ai liceului 
se ocupă de organizarea elevilor 
pentru practica în producție 
iau legătura cu conducerile uf 
tăților agricole de stat, circum
scripțiilor veterinare stabilind, de 
comun acord, căile unei practici 
eficiente. Vara, elevii din anii II 
și III sînt cîteva săptămîni la 
practică unde își desăvârșesc cu
noștințele teoretice acumulate în 
școală. Din ultimul an de studiu 
practica se face începînd eu pri
mul trimestru de școală.

Vizitele didactice la diferite 
întreprinderi agricole de stat din 
județ antrenează elevii tuturor 
anilor de studiu și se bucură de 
atenția cadrelor de specialitate.

Cercurile pe specialități — una 
din principalele forme ale activi
tății extrașcolare — consolidează 
cunoștințele căpătate la lecții, 
dezvoltă imaginația și puterea de 
creație a elevilor. Cercul veteri
nar condus de prof. W. Apelta- 
uer a dezbătut teme ca : „Mij
loace noi mecanizate te zooteh
nie", „Aclimatizarea raselor de 
import", „Rentabilitatea în creș
terea porcinelor" — însoțite de 
proiecții. Elevii care fac parte 
din cercul de contabilitate au 
avut multe de învățat din refera
tele „Evidenta cheltuielilor de 
producție în CAP". „Evidența 
tehnico-operativă în fermele de 
producție ale I.A.S.". Discuțiile 
care au urmat 
nea rodnice.

Organizația 
anul trecut de
diploma de onoare este o prezen
ță activă te viața școlii. O ultimă A 
adunare a fost consacrată vieții r 
și creației unor cunoseuți oameni 
de cultură lugojeni — Traian 
Grozăvescu, Ion Vidu —. Con
cursurile de muzică ușoară (Ti
beriu Repliuc și Dorina Ciosa au 
luat premiul I la faza județeană), 
pe teme profesionale, audițiile 
muzieale, întrecerile sportive in- 
terclase, vizionarea unor specta
cole în colectiv prezentate de for
mații apreciate ca Naționalul 
bucureștean, teatrul Matei Millo 
din 
din 
sînt

au fost de aseme-

U.T.C., distinsă
C.C .al U.T.C. cu

Timișoara, teatrul popular 
Lugoj, ansambluri folclorice 
acțiuni la care participă un 

-măr de uteeiștl.

RADU LEVARDA
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INSTRUIREA S-A ÎNCHEIAT
Instruirea desfășurată în urmă 

cu două zile la Ploiești și desti
nată tuturor secretarilor de co- 
rn'rete U.T.C. din cooperativele 
ă^ncole ale județului, a însem
nat, fără îndoială, punctul de 
lansare a unui nou început, mo
mentul declanșării activității lor 
viitoare. Acesta a și fost, de alt
fel, scopul major al întregii in
struiri, impus de o perioadă cu 
trăsături noi în activitatea orga
nizațiilor U.T.C. de la sate: con
stituirea unor organizații de sine 
stătătoare tn unitățile agricole și 
orientarea lor temeinică spre pro
blemele specifice acestor unități. 
Se cere, așadar, în mod firesc, o 
dezbatere amănunțită, cu spriji
nul organelor de îndrumare de 
la județ, a îndatoririlor ce stau 
în fața noilor comitete U.T.C. 
din cooperativele agricole, și îna
inte de toate, o clarificare siste
matică — ceea ce a și urmărit 
ou consecvență comitetul jude
țean U.T.C. prin organizarea a- 
cestei instruiri.

A urmărit dar, trebuie spus de 
la bun început, nu a și izbutit 
întru totul.

Mai întîi, pentru că instruirea 
nu a avut caracterul de lucru pe 
care îl presupunea o asemenea 
acțiune. Compusă din patru ex
puneri, una după alta, nici una 
mai mică decît alta, ea a semă
nat mai curînd cu predarea unor 
lecții pentru acasă decit cu în
cercarea de a le rezolva în bună 
măsură pe loc. Nici măcar 
încurajărilor din finalul fiecărei 
conferințe : „Mai are cineva ne
lămuriri, aveți întrebări de pus?",

■ se precipita nimeni să le dea 
curs, cea mai bună dovadă că 
cei prezenți înțeleseseră caracte
rul semiprotocolar al acestor in
vitații prietenești. Așa că instrui
rea a rămas, în cele din urmă, o 
simplă înșiruire destul de obosi
toare de expuneri teoretice, fără

„BUNA 
SERVIRE“ — 
un principiu 
etic în 300 

de ipostaze
Magazinul universal de pe stra

da Horea. Oră de vârf. După ba
rometrul lui Mercur ne aflăm în 
luna decembrie — luna cadouri
lor, luna recordurilor în desfa
cerea celor mai variate produse 
comerciale. In atmosfera de 
du-te-vino a magazinului, afișele 
d '?rete, din raioanele vînzăiorilor 
ttneri, atestă că lucrătorii acestor 
raioane sînt angrenați într-o 
competiție inedită: concursul pe 
meserii al tinerilor lucrător, din 
comerț „Buna servire".

Redescoperim conținutul ace
luiași „afiș" în atitudinea tineri
lor lucrători din comerțul orașului 
Cluj. Așadar, reeditarea unei am
bianțe identice în sute de maga
zine nu este întâmplătoare. Do
vada ? Larga aderență la con
cursul inițiat de C.C. al 
U.T.C. în colaborare cu Ministe
rul Comerțului Interior și 
O.N.T. Concursul vizează o de- 
săvîrșită cunoaștere a legilor scri
se și nescrise ale comerțului, a 
cunoașterii și respectării psiholo
giei cumpărătorului, dobîndirea 
unor calități profesionale specifi
ce lucrătorului în comerțul so
cialist. Concursul le oferă tineri
lor cadrul participării cu largi 
semnificații economice și sociale. 
O ofertă generoasă și așteptată 
la care au răspuns peste 300 de 
tineri din municipiul Cluj. Tova
rășii Ileana Szasz și Alexandru 
Groza, activiști ai Comitetului 
municipal al U.T.C., ne pun la 
curent cu stadiul desfășurării a- 
cestui concurs.

„Pentru noi era important, în 
primul rînd, să asigurăm o bază 
trainică de desfășurare a con
cursului, o coordonare precisă a 
tuturor eforturilor investite în
tr-o acțiune de asemenea am
ploare, ceea ce ar însemna — 
adăugind larga adeziune a tineri, 
lor vînzători — un punct de por
nire foarte realist. Am crezut de 
cuviință ca paralel cu completa

ta fișelor personale ale partici- 
i.-anților (firește, după ce comi
siile de îndrumare a concursului 
au fost stabilite) să desfășurăm o 
susținută acțiune de populariza
re în jurul său".

Dar nu este vorba numai de o 
popularizare. Însăși acțiunile de 
pînă acum și inițiativele lansate 
în ultimele zile de către comite
tul municipal, în colaborare cu 
ceilalți factori, demonstrează cău
tarea continuă a celor mai po
trivite forme și modalități de 
susținere a concursului. E mo
mentul să amintim acum că a- 
ceastă competiție ce întrunește 
toate trăsăturile unei veritabile 
acțiuni de anvergură, care se do
rește finalizată prin desăvîrșirea 
pregătirii profesionale a vînzăto- 
rilor și prin — ceea ce este esen
țial — stabilizarea unei atitudini 
exemplare față de cumpărător. In 
ultimele adunări generale ale 
grupelor U.T.C. din unitățile co
merciale, nu numai că s-a pledat

ÎNCEPE AC
TIVITATEA

apeluri la puterea de convingere 
a situațiilor concrete, fără încer
cări de a atrage sala într-un dia
log continuu cu prezidiul, într-o 
participare efectivă la dezbaterea 
temelor. Pentru că nici nu-și 
propusese așa ceva, ci doar atîta 
tot: unii să vorbească, iar alții 
să asculte (și, eventual, să ia no
tițe). Dar în felul acesta s-au și 
pierdut din vedere avantajele pe 
care le-ar fi oferit un procedeu 
mai atractiv de desfășurare.

Și să vedem de ce.
Expunerea cu privire la mobi

lizarea tineretului în campaniile 
agrioole, prezentată de șeful 
secției economice, nu a fost to
tuși chiar atît de concretă și la 
obiect, precum dădea impresia 
că este. Aparent se vorbea în ea 
și despre formele și metodele 
specifice organizațiilor din coo
perativele agricole, și despre 
punctele sensibile în care pot in
terveni, însă de fapt nu făcea 
decît să le treacă în revistă, să 
le înșire ca la defilare, fără să 
intre în amănuntele procesului 
de înfăptuire a lor. De pildă, au 
fost enumerate, foarte exact, cî
teva modalități de participare a 
organizației la rezolvarea unor 
sarcini de producție : schimburi 
de experiență, întîlniri cu specia
liști, dezbateri în adunările ute- 

pentru eficiența acestui concurs, 
dar s-au stabilit și formele cele 
mai adecvate, susținerii și stimu
lării lui.

„Este știut că în fiecare mese
rie — ne spunea tovarășul Teo
dor Chișu, secretarul organizației 
U.T.C. din cooperativa „Drum 
Nou" — a-ți potrivi pasul cu e- 
voluția pretențiilor este o condi
ție esențială a calității de bun 
meseriaș. Pînă acum, la noi, se 
punea problema să fim buni 
meșteșugari, neglijînd un alt as
pect esențial al profesiunii: rela
ția directă cu clientul. Or, astăzi 
meșteșugarul este consultantul 
cel mai apropiat al clientului. 
Aderarea tinerilor din unitățile 
noastre la acest concurs nu este 
numai firească, ci și necesară".

Dar acțiunile de susținere a 
concursului diferă de la o între
prindere la alta, în funcție de 
specificul fiecăreia. „Dat fiind 
numărul mare de tineri înscriși 
în concurs, dar mai ales disper
sarea lor în peste o sută de uni
tăți, creează evidente dificultăți 
în urmărirea desfășurării compe
tiției, ne spune Horațiu Opriș, 
secretarul comitetului U.T.C. de 
la I.C.S. „Alimentara". Iată pen. 
tru ce ne-am propus ca în afara 
sondajelor pe care le vor între
prinde membrii de organizare a 
concursului, să intervenim cu un 
program mai complet de acțiuni 
educative. Așa sînt întîlniri ale ti
nerilor concurenți cu conducători 
de întreprinderi și șefi de servi
cii, cu juriști și lucrători cu 
vechi state în comerț, iar în pri
mul rînd prin analiza lunară în 
adunările grupelor U.T.C., a mo. 
dului în care decurge concursul, 
asigurarea unei rubrici perma
nente concursului, în foaia noa
stră volantă, va constitui un fac
tor stimulativ".

Intențiilor organizațiilor U.T.C. 
de stimulare a concursului prin 
acțiuni de amplă rezonanță se 
adaugă măsurile preconizate de 
comitetul municipal, Olimpiada 
pe meserii a tinerilor cooperatori 
— criteriu de verificare a efi
cienței noului concurs, „Ziua vîn- 
zătorului" care va găzdui utile 
schimburi de experiență între 
diverse unități — cu scopul ge
neralizării experienței pozitive, 
sînt cîteva dintre acestea. Clujul 
fiind un important centru nu nu
mai comercial ci și turistic, or
ganizatorii concursului n-au scă
pat, de asemenea din vedere, uti
litatea studierii limbilor străine 
de mare circulație, inițiind în a- 
cest scop o acțiune sistematică în 
rîndul tinerilor.

Am consemnat doar cîteva din
tre coordonatele care caracteri
zează nota specifică de concurs, 
dar în același timp și garanția că 
el va oferi elementele esențiale, 
formării tinerilor slujitori ai lui 
Mercur.

ROMULUS LAL 
IOAN RUS 

ciștilor, organizarea unor echipe 
de tineri și altele. Dar nu s-a a- 
mintit nici un moment și în ce 
mod se pot organiza toate aces
tea, nu s-a mai adăugat, de e- 
xemplu: iată cum a organizat co
muna Cutare următoarea acțiune, 
sau: ia spune, tovarășe Cutare 
cum s-a făcut la dv. schimbul 
acela de experiență ? Erau com
pletări care mi s-ar fi părut in
dispensabile pentru a da mai 
multă greutate unor simple afir
mații de tipul: „In adunările ge
nerale ale cooperatorilor trebuie 
să vă spuneți punctul da vedere, 
să aduceți o contribuție efecti
vă", care n-au fost deloc exem
ple rare în nici o expunere. In 
felul acesta, secretarii prezenți, 
vreo 60—70 de toți, au învățat 
cel mult ce au de făcut de acum 
încolo, însă nu și cum anume.

Se poate că nici pe ce nu-1 
prinseseră, după ureche, prea 
bine...

M-a nedumerit, de exemplu, în 
discuțiile pe care le aveam cu 
secretarii din cooperative în pau
ze, un lucru. La întrebarea dacă 
știu acum cam ce datorii au de 
îndeplinit, o dată întorși la co
mună, n-am primit decît două- 
trei răspunsuri care să amin
tească, cît de cît, sarcinile de 
natură economică, izvorîte din 
necesitățile unității agricole. în 

' rest, mi s-a vorbit tot despre 
„mobilizarea la adunări”, „strîn- 
gerea cotizației”, „primirea de 
noi membri", sau, în cel mai 
bun caz, despre niște activități

5-/I ȚINUT, NU S-A ȚINUT?
Intr-o zi de marți, urma să aibă loc adunarea de alegeri 

la o grupă a cooperativei agricole Nadeș. Activistul Comitetului 
județean Mureș al U.T.C., Hermann Werner, avea însă anumite 
rezerve : „s-a amînat pentru duminica viitoare", susținea el, 
cam cu jumătate de gură. Duminică însă, cînd am ajuns acolo, 
am aflat că adunarea se ținuse totuși marți, iar tovarășul Wer
ner fusese și el prezent, dar probabil avea vreun interes să nu 
mai fie alții de față. Care a fost acest interes credem că am 
înțeles dintr-o altă întlmplare : duminică se pregătea adunarea 
de alegeri a întregii organizații din cooperativă, care și ea s-a 
amînat, de data asta de-adevăratelea, pentru că din cei peste 
60 de membri se prezentaseră numai... opt.

După cite ne-am dat seama, probabil că și adunarea aceasta 
s-ar fi ținut, totuși, dacă nu eram noi de față, așa cum se ți
nuse și cea de marți, la care au participat, după spusele mai 
multor tineri, 10, 15 sau poate 20 de membri, cu toate că grupa 
respectivă numără în total 49 de membri! Mai mult decît atît : 
procesul verbal „încheiat azi...", pentru adunarea grupei amin
tite, menționa doar invitații și scopul adunării, însă capitolul 
„s-au înscris la discuții" și ce anume au spus ei urma să fie 
completat cu altă ocazie.

Comitetul județean U.T.C. are cunoștință de aceste acțiuni 
nestatutare pe care le încurajează unii din activiștii săi ?

C. P.
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Combinatul siderurgic Galați. In sala centrală de comandă de la 
laminorul de tablă groasă.

(Urmare din pag. I) 

județean. Gheorghe Ichim, îmi 
oferă, drept cea mai puternică 
contestație, două cifre mai mult 
decît grăitoare : de la constitu
irea comitetului județean au fost 
primiți în rîndurile organizației 
circa 1 000 de tineri cooperatori, 
însă cifra celor de vîrstă utecis- 
tă, și care ar dori poate să nu 
fie numai cu vîrsta uteciști, de
pășește 12 000. Cred că nu mai 
este nevoie de alte completări 
auxiliare.

Ca să fiu drept, trebuie să re
cunosc că acum situația nu este 
tot atît de puțin cunoscută ca 
și în urmă cu un an. Ba chiar 
aș afirma că biroul comitetului 
județean U.T.C. o cunoaște în 
amănuntele ei cele mai intime 
și că dezvăluie răspicat neajun
surile, oferind cu dărnicie exem
ple, nume de comune, explicații 
sincere. De pildă :

— Actul primirii este lăsat de 
multe ori pentru ultimele zile 
ale lunii, sau se face în salturi, 
din cînd în cînd. Așa se explică 
de ce uneori, într-o singură șe
dință de comitet sînt primiți 
deodată 10—15 membri. Și iată 
exemple : comunele Perișoru, 
Cocora, Reviga, Dor Mărunt, 
Lupșanu, Grădiștea. (Vasilica 
Suhov, secretara cu școlile).

Și ce înseamnă asta, dacă nu 
că într-adevăr ne ocupăm de 
primiri doar atunci cînd ne mai 
întreabă alții 7 

culturale și sportive : „acum, în 
perioada de iarnă, știți..." Și mă 
întrebam de unde deplânseseră 
oamenii aceștia, în majoritate 
abia aleși în fruntea unor orga
nizații abia constituite, o aseme
nea optică ciuntită. Pe urmă însă 
mi-am dat seama : șeful secției 
organizatorice fusese mai con
vingător în expunerea sa, folosi
se situații mai concrete, vorbise 
în amănunt despre fiecare din 
pioblemele de natură organizato
rică — și le imprimase mai trai
nic în memoria ascultătorilor.

Momentul impunea însă un 
accent plasat cu mai multă fer
mitate pe specificul unei organi
zații U.T.C. din C.A.P., pe im
portanța pe care o are activita
tea ei în primul rînd pentru uni
tatea respectivă. Despre toate a- 
cestea a vorbit mai pe larg, cu 
semnificațiile cuvenite, abia pri
mul secretar al comitetului jude
țean U.T.C. în finalul instruirii, 
însă atunci oamenii erau obosiți, 
nerăbdători să se termine mai 
repede. Cuvintele sale trebuiau 
să fie mai curînd introducere, 
decît încheiere.

E drept că, așa cum ml s-a 
argumentat, într-o singură zi nu 
se poate face totul. însă Impru
dența tocmai aceasta este, că 
s-a încercat să se înghesuie totul 
într-o singură zi. In loc să se 
aleagă ceea ce era esențial pen
tru început. Acum, o dată oe lu
crurile sînt consumate, se cere 
altoeva. Se cere exact ceea ce 
preconiza de fapt tot primul se
cretar al județene! U.T.C. t în 
perioada următoare va fi nevoie 
ca întregul aparat al comitetului 
județean să lucreze în primul 
rînd cu secretarii, cu activele co
mitetelor U.T.C. din C.A.P., ală
turi de ele, ajutîndu-le să pă
trundă de la primii pași în mie
zul problemelor important». Too- 
mai pentru a suplini absența s- 
lementelor concrete din industrie.

Cu siguranță că, în felul aoes- 
ta, eforturile vor înregistra cu a- 
devărat începutul unei noi acti
vități.

D. MATALA

(Urmare din pag. I)
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— Nu există un studiu de 
perspectivă, care să ne permită 
să urmărim ritmul de creștere 
pe mai multă vreme înainte. 
Primirea în U.T.C. trebuie să 
devină o preocupare continuă, 
permanentă. (Constantin Pa- 
ghici, șeful secției sport-turism)

Parcă așa am și spus mai îna
inte : lipsa de închegare într-un 
proces...

Mai mult decît atît :

NU DOAR CUNOAȘTEREA 
SITUAȚIEI

— Avem comune care In răs
timp de un an de zile n-au pri
mit în U.T.C. nici un cooperator, 
afirmau mai mulți membri ai 
biroului.

Să înțelegem de aici că nici 
au ar fi avut de unde s-o facă ?

— Nu, comuna de care răs
pund eu, Roșeți, are încă destu
le posibilități în acest sens (A- 
nica Iordache, activistă).

— Poate că se explică și prin 
faptul că activistul a pus un ac
cent prea mare pe posibilitățile
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> ÎNTREPRINDERILE DIN JUDEȚUL
MARAMUREȘ AU REALIZAT PLANUL 
ANUAL DE PRODUCȚIE

Ca rezultat al strădaniilor depuse în 
cadrul întrecerii socialiste, oamenii mun
cii din întreprinderile industriale ale ju
dețului Maramureș, in frunte cu comuniș
tii, au realizat cu 10 zile înainte de ter
men planul anual de producție.

Anunțind acest succes. Comitetul jude
țean Maramureș al P.C.R. a adresat o te
legramă Comitetului Central al partidu
lui tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
in care se arată că îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan, a angajamente
lor luate în întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid sînt rodul muncii în
suflețite, a colectivelor din întreprinderi, 
care înfăptuiesc neabătut politica partidu
lui de modernizare a forțelor de produc
ție, pentru asigurarea progresului multi
lateral al României socialiste.

Militînd cu pasiune și cu un înalt simț 
de răspundere pentru traducerea în viață 
a sarcinilor trasate de partid — se spu
ne în telegramă — unitățile economice 
din județ, sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, vor da patriei în a- 
cest an produse peste plan în valoare de 
175 milioane lei, întregul spor fiind da
torat creșterii productivității muncii 
Planul producției marfă vîndută și înca
sată va fi depășit cu 174 milioane lei, iar 
la beneficii se va realiza' o depășire de 55 
milioane lei. Valoarea mărfurilor furni
zate în plus la export se va ridica la su
ma de 25 milioane lei. De asemenea, pla-

nul de investiții va fi realizat în bune 
condiții.
• OAMENII MUNCII DIN UNITAȚI-

LE ECONOMICE DE PE TERITORIUL 
SECTORULUI I AL MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI au anunțat că pînă la 23 
decembrie 1969 au realizat în întregime 
sarcinile de plan și angajamentele anuale.

Intr-o telegramă trimisă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, de 
către Comitetul sectorului 1 București al 
P.C.R., se arată că, în această perioadă 
au fost realizate suplimentar, o producție 
globală în valoare de 30 milioane lei, o 
producție marfă vlndută și încasată In va-

ASCENDENȚE

UZINE
CU FLUX
CONTINUU

In laboratorul de încercări mecanice al Fabricii de mașini-unelt» și agregat» București, un nou 
produs își dă examenul.

este simplu. Dar dincolo de el se 
află preocuparea susținută pentru 
asigurarea fiecărui loc de muncă 
cu documentație, materiale, 
S.D.V., grija pentru ca fiecare 
schimb să aibă o asistență teh
nică corespunzătoare, astfel încît 
timpul de muncă și mașinile să 
fie judicios utilizate, creșterea 
simțului de responsabilitate al 
fiecărui muncitor față de munca 
ce o execută.

— Trebui» să remarc — ține 
să adauge tovarășul director — 
că în acest an sprijinul pe care 
l-am primit din partea comite
tului U.T.C. coordonator a fost 
net superior celui din anii pre- 
cedenți, că în activitatea organi
zației U.T.C. s-a făcut simțit a- 
cel suflu novator capabil să con
ducă la rezultate favorabile.

Un tur de orizont asupra pre
ocupărilor organizației U.T.C. 
îndreptat spre realizarea exem
plară a sarcinilor economice ce 
revin întreprinderii ne oferă pri
lejul întăririi cu fapte concrete a 
afirmației interlocutorului nostru.

— După cum probabil bine 
știți — ne informa tovarășul Ion 
Burada, secretarul comitetului 
U.T.C. coordonator — inițiativa 
„Proces rebuturilor" care s-a ex
tins în anii din urmă fiind pre
luată în funcție de specificul și 
de alte organizații U.T.C. din 
țară, a pornit de la noi. De la 

• ••••••••••
oferite de școli (Ruja Efta, acti
vist).

Și din nou exemple, multe 
exemple : Albești, Ciulnița, Di- 
chiseni, Roșeți, Sălcioara, Sf. 
Gheorghe și altele.

Așa se face că, pentru a carac
teriza global această stare de 
lucruri, primul secretar și, îm
preună cu el, ceilalți membri 
ai biroului, se pronunțau des
chis că existența acestor neajun

suri este strîns legată de faptul 
că unele comitete comunale 
U.T.C. nu au reușit încă să în
scrie munca de creștere a rîndu- 
rilor U.T.C. în contextul gene
ral al activității lor.

Dar, dacă trebuie apreciată a- 
șa cum se cuvine sinceritatea 
intransigentă cu care sînt expu
se faptele, într-o cunoștință de 
cauză demnă de toată lauda, nu 
poți să nu observi cu nedumeri
re un lucru. Toate aceste obser
vații sînt făcute cu o anumită

șina înțeles că, și aici în uzină, 
am menținut-o. Totuși trebuia 
s-o reîmprospătăm, să o comple
tăm și cu alte forme de inter
venție în problema îmbunătățirii 
calității produselor care să aibă 
priză în rîndul tinerilor. Prover
bul „Cine caută găsește" a con
firmat. Împreună cu conduce
rea secției mecanică I, am lan
sat-o, iar intervalul de timp care 
s-a scurs de atunci, ne-a confir
mat că n-am greșit făcînd o nouă 
inițiativă. Numele ei ? „Oglinda 
conștiinței". ■ ‘

In ce constă această inițiativă ? 
Pe un panou mare pus în secție 
sînt înserate în fiecare lună în 
ordine descreScîndă valorile re
buturilor, alături numele și. pro
numele celor care le-au produs, 
salariile realizate de aceștia. Pa
noul suscită discuții, un puter
nic curent de opinie împotriva 
celor cu astfel de abateri, consti
tuie punctul de plecare a unor 
dezbateri aprinse la nivelul gru
pelor, în care se arată cauzele 
rebuturilor, stabilesc măsuri de 
prevenire a lor.

— Săptăniînal, ni se spune, 
fiecare membru al comitetului 
U.T.C: coordonator este reparti
zat să urmărească modul în care 
își desfășoară activitatea tinerii 
unui schimb. Îndeosebi cele de 
după amiază sau de noapte. La 
fața locului acesta remarcă dacă 
asigurarea cu scule și asistența 
tehnică este corespunzătoare, mo
dul în care se repartizează lu- 

pasivitate ca o simplă operație 
de înregistrare contabilicească, 
cu singura satisfacție pe care 
ți-o poate da rezoluția pusă pe 
o situație statistică : „am luat 
cunoștință". Și atît. Ca și cum 
nu tot secretariatul, și biroul, și 
întregul comitet județean ar fi 
cel mai în drept să intervină 
pentru întoarcerea macazului. 
Pentru că pînă acum se poate 
spune nu numai că situația a ră

mas neschimbată în liniile sale 
esențiale, ci și că nici nu s-a ac
ționat în vreun fel pentru 
schimbarea ei. Simplul fapt că 
încă de acum un an de zile a- 
ceste aspecte se aflau tot în a- 
celași stadiu, sau aproape, ne 
lămurește pe deplin. De aceea 
se și ridică, acum, cîteva între
bări care ar trebui să fie de ne
înlăturat, fiindcă pun în lumi
nă probleme esențiale referitoa
re la modalitățile concrete de 

crul. In momentul în care sînt 
sesizate abateri, fie din partea 
uteciștilor, fie din partea condu
cătorilor direcți ai locurilor de 
muncă, intervenția este promptă, 
realizarea în bune condițiuni a 
producției fiind singurul criteriu 
călăuzitor.

în afară de asta, ținem să a- 
dăugăm, a devenit o obișnuință 
ca periodic cei mai buni tineri 
să se întîlnească cu cei care în- 
tîmpină greutăți în executarea 
reperelor și fie din cauză că pre
gătirea lor nu este suficientă, fie 
că nu știu să-și organizeze locul 
de muncă sau sînt prea „grăbiți" 
să termine ce au de făcut. Aceste 
întîlniri, reunite sub genericul 
„Cum reușesc să-mi îndeplinesc 
sarcinile de producție" s-au do
vedit eficiente, schimbul de ex
periență astfel efectuat fiind ex
trem de oportun, rezultatele sale 
materializate în creșterea canti
tativă și calitativă a producției 
fiind vizibile.

Sectorul neferoase al secției de 
turnătorie de fontă și-a îndepli
nit planul de producție încă de 
pe data de 15 decembrie. De 
atunci alte colective de muncă 
din ateliere și secții se străduiesc 
să urmeze această performanță. 
Ne bucură să consemnăm că în 
acest efort colectiv de a smulge 
timpului cit mai multe produse, 
tinerii, organizația U.T.C., comi
tetul ei coordonator, își aduc din 
plin contribuția.

acțiune, 
mod de 
răspuns

Mai întîi, odată' ce există co
mune care n-au primit într-un 
an de zile nici un tînăr coopera
tor în U.T.C. (și au existat și a- 
nul trecut, altele decît acum), 
cum se face că au putut să a- 
jungă la un astfel de record fă
ră să intervină nimeni? De ce 
adică nu s-au luat măsuri cînd 
nu se împliniseră decît 2—3 
luni, fără să se aștepte trecerea 
anului ? Faptul că comitetele 
comunale respective n-au știut 
să-și exploreze singure rezerve
le proprii este, desigur, exclu
siv vina lor, însă dacă vreme de 
12 luni ele au putut să stea ne
stingherite în aceeași amorțeală, 
răspunderea îi aparține în pri
mul rînd comitetului județean 
U.T.C. Din două, una : ori a- 
cesta n-a intrat în posesia ..sta
tisticilor" decît în ultima lună, 
ori a privit pur și simplu totul 
cu ochii unui spectator indife
rent. Și într-un caz, și în altul, 
e la fel de grav. Și întrebarea 
devine inevitabilă : dacă pentru 
a cunoaște stările de fapt înfă
țișate pînă aici a trebuit să se 
scurgă un an de zile, de cit 
timp va mai fi nevoie pînă să se 
treacă în mod hotărît la rezol
varea lor? Căci, evident cunoaș
terea situației nu e decît o pri
mă etapă, căreia trebuie să-1 
urmeze obligatoriu rezolvarea 
el.

însă au rămas, într-un 
neînțeles, fără nici un 
pînă în prezent.

loare de 27 milioane lei și au fost livrate 
la export, peste plan, produse însumînd 
1,5 milioane lei. S-au obținut, de aseme
nea, economii la prețul de cost de 8,5 mi
lioane Iei și 25 milioane lei beneficii peste 
plan.

Oamenii muncii din aceste unități se 
arată în încheierea telegramei, se anga
jează să realizeze și să depășească sarci
nile planului pe anul 1970 și să nu precu
pețească nici un efort pentru transpune
rea în viață a prețioaselor indicații ale 
Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 
10—13 decembrie 1969.

9 INDUSTRIA JUDEȚULUI ALBA a 
realizat, de asemenea, sarcinile anuale de 
plan la producția globală și producția mar
fă vlndută șl încasată cu 8 zile înainte de 
termen. Au fost îndeplinite și depășite 
angajamentele anuale asumate în între
cerea socialistă și prevederile contrac
tuale de livrare la export. Se prelimină 
ca pînă la sfîrșitul anului, sporul produc
ției marfă vîndută șl încasată să ajungă 
la 49 milioane lei. Printre altele, vor fi li
vrate în plus 6 950 mașini de spălat rufe 
și de cusut, 1 000 tone de produse sodice, 
aproape 35 000 tone de sare, 850 mc pla
caj, 16 000 perechi de încălțăminte, aproa
pe 240 000 perechi de ciorapi și însemnate 
cantități de alte produse.

(Agerprea)

4 ,

(Vrmare din pag. I)

Ordinea șl disciplina în muncă 
făcînd obiectul discuțiilor de a- 
naliză permanentă în cadrul or
ganizațiilor U.T.C. au avut ca 
efect întărirea responsabilității 
fiecărui tînăr față de calitatea și 
termenul de execuție al repara
țiilor. Cazurile de indisciplină ale 
mecanizatorilor Marian Bratu și 
Iulian Matei — în final sancțio
nați și pe linie administrativă — 
au fost puse în. discuția organi
zației, opinia colectivă condam- 
nînd purtarea acestor tineri.

Eforturilor care au condus la 
realizările frumoase de pînă a- 
cum li se interpun, însă, o serie 
întreagă de greutăți în sectorul 
de aprovizionare cu piese de 
schimb, greutăți care perpetuîn- 
du-se vor face ca sensul ascen
dent al graficului- de execuție să 
fie deviat. Ritmul bun al repara
țiilor realizat pînă în prezent, 
și de care aminteam mai sus, a 
fost menținut uzîndu-se de o în
treagă gamă de artificii nepermi- 
se în scopul acoperirii necesaru
lui de piese. „Intr-un fel, reali
zările de pînă acum — dacă nu 
se vor lua măsuri de îmbunătăți
re a aprovizionării cu piese de 
schimb — ne-au declarat specia
liștii din mai multe I.M.A. din 
județ — se vor întoarce împo
triva noastră. Lipsind aproxima
tiv 150 de repere la piesele 
pentru tractoarele introduse în 
fluxul de reparații, acestea au 
fost substituite prin demontarea 
de pe alte tractoare ce vor intra 
în reparații mai tîrziu. Este evi
dent că odată cu împuținarea 
tractoarelor oe așteaptă să intre 
în reparații și „posibilitățile" de 
substituire se var restrînge. Se va 
ajunge, astfel, ca pe fluxul de 
reparații să fie introduse numai 
șasiurile acestora și atunci fluxul 
va fi blocat".

Așadar, perspectivele sînt des
tul de sumbre. Insuficienta apro
vizionare cu piese de schimb 
pune sub un mare semn de în
trebare termenul de la 1 februa
rie, cînd campania de reparații e 
planificată să fie încheiată. Cum 
altfel putem explica că în ziua 
de 19 decembrie unității din 
Miroși din 76 de repere solicitate 
baza de aprovizionare nr. 10 
Ștefănești nu i-a onorat decît 9 
repere. I.M.A.-ului Teiu i-au fost 
onorate, pentru tractorul 650, din 
60 de repere solicitate doar 20, 
iar la I.M.A. Costești 32 tractoa
re așteaptă de 14 zile rulmenți 
(ace) 3 x 16. Într-atît de puțin 
sînt corelate posibilitățile de 
aprovizionare cu necesarul I.M.A. 
încît nici acele elementare șaibe 
grover de care în reparații este 
nevoie ca de aer, nu pot fi 
procurate. Multe din piesele defi
citare, ni s-a spus de către repra. 
zentanții bazei, intră în regimul 
de aprovizionare descentralizat. 
Acestei explicații i se mai adau
gă încă una : întreprinderea de 
aprovizionare — ne spunea ingi
nerul Petre Leca, șeful serviciu
lui I.M.A. din cadrul Direcției 
agricole județene — și-a îndepli
nit planul valoric pe acest an (I ?) 

Poate fi admisă ca justifi
cată o asemenea explicație din 
partea unui organ cum este Di
recția agricolă județeană care 
răspunde de bunul mers al agri
culturii județului ? Evident că 
nu. Măsurile care trebuie între
prinse cît mai urgent pentru asi
gurarea încheierii cu succes a 
campaniei de reparații, vizează 
în principal îmbunătățirea stilu
lui de muncă a serviciului me
canizării din cadrul Direcției a- 
gricole județene. Din partea spe
cialiștilor de aid se așteaptă un 
sprijin competent și concret în 
special în asigurarea aprovizionă
rii ritmice cu întregul sortiment 
de piese dp schimb necesar, ast
fel ca strangulările în fluxul de 
reparații să fie evitate cu desă- 
vîrșire.
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uni seara a luat 
sfîrșit, cu un spec
tacol de gală la Sala 
Palatului, primul 
Festival concurs al 
formațiilor studen

țești de muzică ușoară — orga
nizat de Institutul de arhitec
tură „Ion Mincu", în colaborare 
cu Uniunea Asociațiilor Stu
denților din centrul universi
tar București. Nu putem decît 
să subliniem cu căldură iniția
tiva și spiritul organizatoric al 
conducerii A.S. din Institutul 
de arhitectură (președinte : 
Emil Popescu), care într-un 
timp record a reușit să depă
șească dificultățile — inerente 
— unei asemenea premiere. Lor 
și tuturor celor care s-au stră
duit ca acest festival să aibă 
loc în bune condiții, le adresăm 
pe deplin meritatele felicitări, 

în ceea ce privește calitatea 
artistică trebuie să remarcăm 
că Festivalul concurs al forma
țiilor studențești de muzică 
ușoară a fost în mod cert de 
un bun nivel. Am putut con
stata că formațiile prezente 
sînt preocupate, în general, de 
găsirea unui stil propriu, cu un 
„sunet" deosebit, chiar dacă a- 
cesta nu a fost încă cristalizat. 

Remarcabil ni se pare fap
tul că nu am mai întîlnit 
prelucrări gratuite de folclor, 

un stil
prelucrări 
înțelegîndu-se că a Crea 
național nu înseamnă a prelua 
direct, prelucrate prin 
strație, piese populare.

Pe scena Casei de cultură a 
studenților, am văzut ilustrate, 
la un bun nivel, stiluri diverse 
ale acestei muzici, ceea ce nu 
înseamnă, firește, că toate for
mațiile, în toate piesele inter
pretate au ajuns și la acordarea 
firească a acestei diversități de 
stiluri cu ceea ce este propriu 
și necesar în primul rînd evolu
ției muzicii ușoare românești.

Considerăm că ar fi bine să 
prindă viață inițiativa Institu
tului de arhitectură în vederea 
constituirii, sub egida U.A.5.R. 
a unei comisii pentru sprijinirea 
materială și îndrumarea artisti
că a formațiilor studențești. Ta
lentul acestor tineri este de cele 
mai multe ori deosebit (am vă
zut interpretări strălucite la 
Instrumente clasice ca vioara, 
violoncel, pian). Ce ar spune 
Electrecordul de apariția unui 
disc al Festivalului ?

Această reuniune de formații 
de muzică ușoară a fost consi
derată de mulți „concurs". Nu 
a fost rău, căci s-a creat astfel 
o stare de emulație care a 
impulsionat pe fiecare, dar tre
buie subliniat că organizatorii 
au conceput-o ca un „festival*  
ce nu caută să stabilească ierar
hizări — dificile în cadrul unei 
diversități de stiluri — oferind 
în final „discuții" șl nu o ierar
hizare.

într-o foarte sumară trecere 
In revistă a formațiilor parti
cipante ar trebui, desigur, să 
spunem că „Chromantic Group 
3“ (Cluj) o constituit o surpri
ză agreabilă a Festivalului, a- 
firmînd un bun ghitarist, Sorin 
Tudoran, că Formația „Orion" 
(București) abia și-a găsit un 
stil, urmînd să și-l perfecțione
ze continuu, că „Romanticii" 
bucureșteni beneficiază de buni 
instrumentiști : Marcel Băvală 
sau Ștefan Mihăescu, că forma
ția timișoreană „Clasic XX", în 
pofida excelentei pregătiri mu
zicale a unora dintre membrii 
săi, nu dă încă tot ceea ce poa
te, că o altă formație din Timi
șoara, „Cascada", a reținut a- 
tenția prin foarte buna organi
zare începînd cu prezența sce
nică și terminînd cu calitatea 
instrumentală, că „Sideral Mo-

orche-

dal Quartet" se orientează spre 
o muzică de virtuozitate instru
mentală — excelent Mugur 
Winkler, că formația „Mondial" 
a prezentat compoziții pe texte
le poeților clasici care le-au a- 
dus atîta popularitate în anul 
1969 și se axează în continuare 
pe calitățile vocale ale celor 
doi soliști — Gabriel Drăgan și

acest Festival își propune să 
devină anual, credem că este 
bine să subliniem și cîteva as
pecte aparent exterioare „fon
dului" muzical dar care, după 
părerea noastră, au darul rău 
să atenteze la puritatea acestuia 
putînd să-l transforme în ceea 
ce, firește, nimeni nu dorește. 
Prima noastră observație se re

nici ambianța spectacolului de 
gală nu au putut tempera la o 
parte a publicului gustul pen
tru asemenea ieșiri penibile.

Tineretul 
ceasta, și o 
de pentru 
sale. Dacă 
educația 
cînta prost, haotic, cum se mai 
întîmplă uneori. Organizarea a- 
cestui Festival și în viitor va 
da, sperăm, posibilitatea tine
rilor de a interpreta și asculta 
muzica „pop" în mod civilizat, 
obiectiv de la care „Clubul A*

agreează muzica a- 
cere ; ea corespun- 
moment gusturilor 
va fi neglijat însă 

lui muzicală, el va

MUZICA UȘOARA
SI SUPORTERII SAI

9

Formația timișoreană „Phoenix" (premiul pentru originalitate) In timpul spectacolului ^d^Ofeb

Radu Stoica — sprijiniți de un 
omogen grup instrumental, că 
formația timișoreană „Phoenix" 
a pregătit special o compoziție 
gen „pop" — operetă, cu o temă 
generoasă : „Omul" — (pe a- 
locuri nesprijiniți de text) da- 
vedindu-se în continuare auten
tici creatori de linii melodice 
inconfundabile, că „Olympic 
64“ a fost poate formația care a 
lucrat cel mai mult pentru a- 
cest Festival. în sfîrșlt, forma
ția ieșeană „Roșu și Negru" be
neficiază de instrumentiști va
loroși : Liviu Tudan, Nancy 
Brandes, Ovidiu Lipan, prezen- 
tînd și lucrări proprii compuse 
special pentru Festival.

Este cazul, credem, să se re
vină asupra discutării caracte
rului, nivelului și stilurilor evi
dențiate de formațiile care in
terpretează o astfel de muzică. 
Atît pentru a sublinia ceea ce 
este valoros cît și pentru a a- 
borda anumite excese, semnele 
unui mimetism comod, ușor de 
manifestat dar mai dificil de a 
fi sesizat cu justețe și semnalat 
ca atare entuziaștilor membri ai 
acestor formații studențești. 
Deocamdată, avînd în vedere că

feră la ținuta scenică a cîtorva 
dintre studenții-muzicieni. Este 
regretabil că în contextul unui 
Festival cu o remarcabilă pre
zentare generală cîțiva dintre 
nagmbj^fUnei formații s-au pre- 
z«itat^țitr-o ținută voit negli
jentă, ău recurs la gesturi gra
tuite (trîntindu-se pe scenă ca 
solistul vocal al formației „O- 
rion"). Asemenea ieșiri incită 
din păcate și o parte a publicu
lui la manifestări străine unei 
săli de spectacol și mai cu sea
mă „ăl unui Festival pe care 
.exclusivitatea" caracterului său

o 
A 
te 
o 

vestimentație bizară numai din 
dorința imitării unor vedete de 
pe alte meridiane și latitudini, 
celebre în muzică „pop — dar 
nu datorită exhibiționismului îs 
primul rînd, denotă la unii spec
tatori și la o parte din inter
preți o anumită lipsă de matu
ritate intelectuală.

Și este regretabil că nici ca
drul Sălii Palatului R.S.R.,

■u numai că nu poate abdica, 
dar nu trebuie să mai facă nici
o concesie.

OCTAVIAN URSULESCU
NOTA REDACȚIEI

Publicînd articolul colabo
ratorului nostru, Octavian Ur-

sulescu, care a făcut parte și din 
juriul festivalului, dorim să ne 
oprim asupra unora din suges
tiile sale, al căror sens nu poate 
fi limitat numai la formațiile de 
muzică „pop", „beat" etc. Intr-a
devăr, acest festival a demon
strat încă o dată că studenții pot £ 
da interpreți și creatori ai u- 
nei muzici ușoare de calitate. Nu 
ne aflăm în fața nici unei sur- 
prize — de foarte mult timp A 
formațiile de estradă studențești 
și cele de muzică ușoară ș-au 
dovedit a fi cel puțin la nive- 
Iul unor ansambluri profesionis
te și ne aducem aminte că în 
urmă cu ani, „Siringa" la Iași A 
sau formația I.M.F.-Cluj montau v 
în centrele universitare respec
tive spectacole de estradă ce de- a 
pășeau uneori, prin calitatea u- W 
morului și a soliștilor de muzică 
ușoară, producțiile teatrelor de _ 
estradă. Formațiile studențești A 
au constituit întotdeauna o pe
pinieră din care s-a ridicat o 
bună parte a celor mai îndră- 
giți soliști profesioniști ai genu
lui, ele au lansat numeroase șla
găre și chiar compozitori. Ex- A 
plicația succesului lor se află ” 
Intr-o constantă și evidentă pre
ocupare pentru cultivarea a ce- —. 
ea ce a reprezentat totdeauna o V 
valoare sigură în muzica ușoară, 
indiferent de modă și reclamă 
comercială și anume melodia țp 
(mai presus de sincopele ritmu
lui) și valoarea poetică a textu
lui, preferată simplismului vocal A 
Este de altfel explicația succe- ” 
sului principalelor manifestări 
de muzică ușoară din țară. 
De altfel și la recentul Festival 
studențesc, succesul formației 
„Mondial" cu compoziții pe ver
suri de Eminescu și Goga, se în
scrie, ca un argument, In fa
voarea stimulării și continuării 
liniei ce a dominat totdeauna 
muzica ușoară interpretată de 
studenți. Nu ne indoim că orga
nizarea de către U.A.S.R. a unei 
comisii care să se ocupe de nu
meroasele 
de muzică 
Înmulțire 
și de cele 
nu ? — ar 
voltarea 
bile să exprime realmente po
sibilitățile artei amatoare 
mediul universitar. Fiindcă Fe
stivalul organizat de Clubul 
stitutului de arhitectură nu poa
te fi considerat ca reprezenta
tiv decît pentru un anumit sec
tor restrîns al muzicii ușoare 
studențești. Organizatorii unor 
concursuri și festivaluri într-a
devăr concludente pentru ceea 
ce reprezintă amatorii studenți 
în acest domeniu își vor face, 
sperăm, un punct de onoare din 
lansarea unor melodii și forma
ții al căror nivel artistic să 
solicite publicul intr-un mod ca
pabil să excludă fluierăturile, 
chiar ca formă de apreciere. Fi
indcă vacarmul, vacarm naște, 
în timp ce muzica... obligă la 
aplauze.

•LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU:

UN VEAC DE
FRĂMÎNTĂRI

SOCIALE
1821 1907

studențesc îl presupune de 
ținută șl un gust deosebit, 
tropăi și fluiera în sală, a 
zvîrcoli pe scenă, a arbora

(Urmare din pag. 1)

INSTRUMENTE
FORTIFIANTE

(Urmare din pag. I)

tății pregătirii lor. Prin filtrul e- 
xamenelor de admitere se mai 
strecoară tineri nepregătiți, a că
ror măsură devine evidentă abia 
în anii de studii. Decît un număr 
mare de specialiști pregătiți me
diocru, mai bine mai puțini dai 
capabili să facă față în mod co
respunzător necesităților actuale, 
reale ale economiei noastre. Con
form acestor rigori de selecție, au 
fost exmatriculați unii studenți 
care s-au dovedit incapabili de a 
se integra procesului de învăță- 
mînt în toată complexitatea iui 
■— măsură extremă dar necesară, 
avînd în vedere că a fi student 
este în același timp un privilegiu 
dar și o îndatorire de înaltă ți
nută cetățenească.

Am început, în felul acesta, o 
campanie împotriva minimei re
zistențe în fața sarcinilor profe
sionale pe care le au studenții. 
S-a substituit adesea, în dezba
teri sau în caracterizarea studen
ților, responsabilitatea individu
ală cu cea colectivă. Consider a- 
ceastă substituire sau uniformi
zare exagerată ; omul nu poate 
fi dizolvat în cifre sau statistici 
generalizatoare. Am încercat, de 
aceea. în toate acțiunile noastre 
să acordăm o mai mare impor
tanță „studentuiui-problemă", 
aceluia care avînd o capacitate 
de acumulare a informației pro
fesionale, nu este dispus în ■ 
și-o folosi în întregime, nu are 
încă format un înalt sentiment 
al responsabilității față de sine 
însuși și, implicit, față de socie
tate.

Este foarte adevărat că o par
te din deficiențele în formarea 
acestei responsabilități se dato- 
resc, uneori, chiar cadrelor didac
tice. Se mai semnalează viziuni 
nerealiste ale cadrelor didactice 
ÎH formarea viitorilor specialiști.

în cultivarea îndatoririlor față de 
societate. într-o discuție pe care 
conducerea I.M.F. a avut-o cu 
studenții, unii dintre aceștia au 
vorbit despre condițiile mai difi
cile, de viață și de muncă, ale 
medicului de la țară. O studentă 
susținea că nu va avea cu cine 
să se căsătorească într-un sat, 
pentru că ceilalți licențiați — a- 
gronomi, ingineri sau profesori — 
care profesează acolo îi sînt in
feriori... spiritual. în loc să fie 
combătută o asemenea optică de
formată, total nefirească, un ca
dru didactic i-a răspuns : „Nu-i 
nimic, măritîndu-te cu unul din 
ei, ai mai multe șanse să ajungi 
în oraș !“. S-ar putea să fi fost 
o glumă, dar ea întreține printre 
studenți o atmosferă de derută, 
ci își pierd încrederea în realele 
valori umane și în capacitatea lor 
de a le evidenția, îndreptîndu-i 
spre acceptarea unor avantaje i- 
luzorii. Pentru unii, proverbul 
„ai carte, ai parte", devine „ai 
buletin de oraș, ai parte".

De curind, cu sprijinul cate
drei de sociologie-filozofie am 
întreprins o anchetă sociologică 
printre candidații la facultățile 
din centrul nostru universitar. S-a 
reținut că mulți sînt determinați, 
în opțiunea lor, de număr de 
locuri, de concurență și mai pu
țin de vocație. în toamna aceas
ta au căzut la examenele de ad
mitere peste 6 000 de tineri, deși 
un procent de 12,6% din locuri
le oferite la concurs au rămas 
neacoperite. La secția de subin- 
gineri a Politehnicii pentru 90 de 
locuri s-au prezentat 34 de can
didați, la Institutul pedagogic, 
secția fizică-chimie pentru 50 
de locuri au concurat.. 27 de 
candidați. Aceste cîteva cifre 
probează o foarte slabă activita
te de orientare profesională în 
școlile medii. Absolvenții de 11- 
oeu nu cunosc în profunzime ră

lențele profesiunilor în societate, 
nu știu care sînt șansele lor de 
realizare.

împreună cu comitetul jude
țean U.T.C. am inițiat, pe baza 
rezultatelor acestei anchete so
ciologice, o campanie pentru pre
zentarea profilului institutelor și 
a perspectivelor sociale ale me
seriei. S-au stabilit cicluri de con
ferințe, de discuții eu elevii din 
liceele din județ pentru a-i pre
găti în vederea candidaturii la 
facultate.

Chiar în cursul acestor săptă- 
mîni, în institutele de învățămînt 
superior din Cluj au avut loc ne
numărate discuții eu studenții pe 
tema practicii de producție. Ei 
au semnalat lipsa controlului ri
guros al acestei laturi a pregătirii 
lor, insuficienta îndrumare me
todologică. Pentru a stabili o le
gătură afectivă, în primul rînd 
cu viitoarele lor locuri de mun
că, studenții au cerut ca practica 
s-o efectueze chiar acolo unde 
vor lucra după absolvire, iar lu
crările de cercetare sau de di
plomă să fie lucrate și chiar spri
jinite de întreprinderea în care 
fac practica și unde vor fi repar
tizați. Sîntem în măsură ca, în 
urma acestor discuții, să prezen
tăm Ministerului Învățămîntului 
sugestii și propuneri necesare îm
bunătățirii sistemului de practică.

Desigur că formarea și educa
rea responsabilității sociale a 
viitorului specialist este una din 
sarcinile majore ale învățămîn- 
tului. Consider că trebuie antre
nate toate pîrghiile educației în 
vederea înarmării studentului eu 
un bagaj de cunoștințe, de sen
timente capabile să-i orienteze 
realizarea lui individuală în sen
sul dorit de societate. Oferindu-i 
toate instrumentele fortifiante ale 
realității în care trăim și muncim, 
putem avea certitudinea reușitei 
lor «octala,

formații studențești 
ușoară în continuă 
și efervescență, ca 

ale elevilor — de ce 
contribui la dez- 

unei mișcări capa-
din
In-

Conf. univ. AURELIAN 
COSMAȚCHI

Sub îngrijirea Editurii Poli
tice a apărut recent lucrarea 
lui Lucrețiu Pătrășcanu : „Un 
veac de frămîatărl sociale" re
producere integrală a textului 
ediției a doua din 1947, revăzut 
de autor.

• Lucrețiu Pătrășcanu, perso
nalitate proeminentă în viața 
social-politică a României, acti-

• vist și conducător de seamă al 
partidului, intelectual de vastă 
erudiție, profesor universitar cu 
_ o solidă pregătire teoretică, o- 
cupă un ioc deosebit în istorio
grafia și sociologia marxlst-le- 
ninistă din țara noastră. Printre 

A lucrările sale din care amintimi 
„Sub trei dictaturi", „Probleme 
de bază ale României", „Curen-

• te și tendințe în filozofia româ
nească", cursuri universitare, 
articole, un loc de seamă îl o- 
_ cupă „Un veac de frămîntări 

țP sociale", începută în iarna fră- 
mîntatului an 1933, întreruptă 
în 1939, primind forma defini-

A tivă în 1942 și publicată în pri- 
ma ediție te 1945, după elibera
rea țării.

• In această lucrare sînt abor
date pentru prima dată de pe 
pozițiile marxism-lenlnismului, 

— procesele social-economice și po- 
9 lirice, frămîntările sociale, tră

săturile caracteristice ale socie
tății românești din secolul al 

A XIX-lea și din primii ani ai ser 
colului al XX-lea.

Patriot înflăcărat, militant

• comunist, Pătrășcanu era preo
cupat de soarta poporului ro-

3. Stranie descoperire I 
33 0080 era ocupat. Sun din 
nou ; telefonul era ocupat. 
Sun din nou; telefonul era 
ocupat.

4. Două săptămini pe urmă, 
la ore din cele mai diverse, 
am format 33 00 80. Telefonul 
era ocupat.

5. In sfirșit, astăzi telefonul 
imi răspunde. Îmi manifest 
(cu teama că atîția alții, de 
două săptămini încoace, 
mi-au luat-o înainte) dorința 
de a cumpăra patru, sau mă
car trei biblioteci. Dacă mai 
e nevoie, pentru prioritate, 
cumpăr și-o bucătărie „Mo
dul", și un scaun, și un sa
lon.

— Aici e Combinatul Pi
pera (răspunsul centralistei).

— Tocmai 1 Dumneavoastră 
livrați biblioteci „Dana", am 
citit reclama I

— Nu știu I S3 vă dau, e- 
ventual, „desfacerea" ?

— Alo, „desfacerea" ? Am 
citit reclamele. Aș dori o bi
bliotecă „Dana", cum se fao 
livrările ?

— Bibliotecă „Dana" P— 
Bibliotecă „Dana" ?... Din 
cite știu, noi nu fabricăm. 
(Atitudine amabilă:) Să o tn-

treb pe colega (imaginară dis
cuție peste birou, cu mina pe 
botul telefonului. Lungă aș
teptare. Răspuns sintetic:) 
Alo, tovarășe. Noi nu fabri
căm biblioteci „Dana".

— Dar reclamele ? Recla
mele din centru ?

— (Nedumerire amestecată 
cu fenă și dispreț. Altă lungă 
așteptare. Răspuns :) Noi nu 
fabricăm biblioteci „Dana". 
Încercați — știu eu? — la 
Tehnica lemnului, în strada 
Cascadelor nr. 2.

— Cunoașteți cumva tele
fonul ?

— („Prea multe îmi ce
reți" :) îl găsiți în cartea de 
telefon.

— (Teamă superstițioasă 
din parte-mi:) Dar ei fabrică ?

— N-aș crede. Eventual în 
1971...

6. După ce glorioasa pe
rioadă a reclamelor la deter- 
genți a expirat, după ce iar
na trecută lumea a fost invi
tată prin ziare să vină la coa
dă și să cumpere banane, ia- 
tă-mă azi din nou persecutat, 
urmărit, păcălit — victima 
unei farse cum nici în cele 
mai stranii viziuni ale perse
cuțiilor mele n-aș fi putut 
prevedea.

mân, de perspectivele dezvoltă
rii sociale și politice ale Romă- ; 
niei. Acest lucru îl mărturisește 
în capitolul introductiv, unde 
menționează că : „Pentru înțe
legerea și explicarea atît a feno
menelor sociale și politice tre
cute, ca și pentru fixarea dru
mului pe care are de mers po
porul român în viitor, problema 
determinării liniilor evoluției 

• lui este de cea mai mare în
semnătate căci viitorul nu poate 
să constituie un salt în necunos
cut, ci se desprinde și se închea- 

A gă țn același timp, din elemen
tele și materialul pe care îl o- 
feră tocmai trecutul... Legînd 

A trecutul cu prezentul, reactuall- 
w zînd lupte și fapte din trecutul 

apropiat al poporului român, 
9 multe sînt învățămintele care 

pot fi trase" (pag. 7 șl 19). Pro- 
• punîndu-șl să analizeze frămîn-

tările sociale care au dat conți
nut istoriei poporului român șl 

£ au caracterizat epoca dezvoltă
rii Iul timp de un veac, folo- 

_ sind multiple surse bibliografice 
® românești șl străine în cele șase 

capitole ale sale, lucrarea pre- 
zintă i Economia de schimb în 
principatele române pînă la 

• 1829, Revoluția pandurilor din
1821, Epoca deșteptării naționale 
în principatele române, Adevă- 

Q râtul 1848, Curente și agitații 
post revoluționare, Răscoalele 
țărănești și cauzele lor.

V Lucrarea abordează pe larg 
șl clarifică condițiile, direcțiile 

A șl caracterul evoluției economi- 
ce a României și constituie fon
dul de la care pornește pentru 
a da o explicație fundamentată, 
materialistă fenomenelor sociale

• șl politice. „Pentru înțelegerea 
și aplicarea fenomenelor sociale 
care s-au desfășurat în secolul 
trecut în principate este necesar 
— subliniază autorul — în pri- 

_ mul rînd, să fie puse în luml- 
, W nă faptele interne — economice

și sociale — care, ele, înainte de 
toate, au determinat drumul ur
mat de poporul român în ultima 
sută de ani. Numai îmbrățișînd 
acest punct de vedere este po
sibilă deslușirea adevăratelor 
cauze ale mișcărilor sociale șl 
revoluționare din tot acest 
timp" (pag. 19). Nu sînt negli
jate nici condițiile externe în 
care s-au desfășurat diferite 
procese sociale și lupte politice) 
sînt prezentate pe larg influen
țele și presiunile exercitate de 
diferitele puteri străine asupra 
economiei și vieții politice a 
principatelor.

Dezbaterea în jurul probleme
lor economice are un caracter 
polemic, în discuție adueîndu-se 
și confruntîndu-se opiniile prin
cipale cu circulație în viața 
ideologică ți soclal-polltlcă a 
țării.

Geneza capitalismului în Ro
mânia este prezentată ca rezul
tat al procesului intern de evo
luție a forțelor de producție, al 
nașterii noilor relații de produc
ție. Pornind de la aceste consi
derente, Pătrășcanu argumen
tează inconsistența teoriei lui 
St. Zeletin (care explica geneza 
capitalismului în România prin 
pătrunderea capitalului străin), 
a tezelor social-democrației a- 
supra originii și perspectivei 
dezvoltării capitalismului în Ro
mânia.

Acumularea primitivă a capl- 
taiuiuijm^jj»â^ța^ate.tțAi&țAJ,,. pe larg în capitolul „Economia 
de schimb în principatele ro
mâne". Ne aflăm, de fapt, în 
fața primei abordări sistemati
ce a acestei probleme în litera
tura marxistă, bazată pe o largă 
documentare. Cîteva pagini șl 
date statistice consacrate capi
talismului industrial sînt de na
tură să demonstreze că „creș
terea marii industrii — cu toată 
șubrezenia ei — va accentua șl 
mai mult dezvoltarea capitalistă 
a tării" (pag. 289).

Evenimentele politice mai de 
seamă din istoria modernă a Ro
mâniei au fost analizate cu deo
sebire în această lucrare. Ea 
prezintă un tablou al luptei ma
selor
libertate 
formulează 
asupra mișcării 
1821, revoluției 
coaie! țărănești 
cum și asupra
intermediare acestora.

Pentru evenimentele din 1821, 
L. Pătrășcanu folosește expresia 
„revoluție". Capitolul special 
tratînd această problemă, inti
tulat „Revoluția lui Tudor Vla- 
dimirescu", analizează caracte
rul social al mișcării de la 18211 
în același timp el vorbește și 
de „caracterul național-revolu- 
ționar" al mișcării pandurilor, 
făcîad o prezentare de prix- 
cipiu.

Pătrășcanu interpretează, te 
spiritul aprecierilor lui Bălces- 
cu, că 1821 a pregătit pe 1848, 
pornind de la concepția că a- 
ceste două evenimente sînt mo
mente ale unui proces Istoric în 
desfășurarea și maturizarea lui. 
El arată că revoluția de la 1848,

poporului român pentru 
socială și națională, 

unele caracterizări 
populare de la 

de la 1848, răs- 
dln 1907, pre- 
altor fenomene

te conținutul ei soclal-politio, 
nu poate fi înțeleasă decît prin 
prisma dezvoltării principate
lor după 1821. Autorul desem
nează conturul anului revoluțio
nar 1848 în linii care își au fun
damentarea în realitatea concre
tă și de aceea cele mal multe 
au rămas valabile. Odată cu în
fățișarea desfășurării concrete 
și pe etape a evenimentelor re
voluționare, el arată succesele 
obținute, consecințele pozitive 
ale revoluției de la 1848, deși 
revoluția a fost înfrîntă datorită 
propriilor slăbiciuni și a inter
venției din afară.

Problemele sociale sînt pre
zentate in strînsă legătura cu 
lupta maselor pentru realizarea 
dezideratelor naționale. „Națio
nalul se suprapune socialului și 
invers" (pag. 132). Revoluția 
pandurilor, anul 1848 au consti
tuit etape importante în proce
sul de dezvoltare a României 
moderne, creînd condiții pentru 
evoluția ulterioară social-econo- 
mică și politică a țării. Mult 
interes stîrnește în lucrare pre
zentarea modului în care s-a 
realizat unul din dezideratele 
fundamentale ale națiunii ro
mâne ; punerea bazelor sta.V--’••1 
național unitar prin unirea țl'rîl 
Românești cu Moldova, în anul 
1859. Premisele obiective ale a- * 
cestui act istoric, fuseseră pre
gătite de către evoluția forțelor 
materiale de producție și încu
nuna o' largă mișcare de masă 
în care-și găsea expresie dez
voltarea conștiinței naționale. 
„Din toate aceste frămîntări s-a 
născut, politicește, unirea prin
cipatelor. Prin ea, țările române 
fac un pas înainte pe drumul 
dezvoltării economice, căci ast
fel a,luat naștere aparatul de 
stat necesar burgheziei româ
ne". (pag. 232).

Tn analizele privind problema 
agrară și mișcarea țărănească, 
relevă ponderea și importanța 
acestora în România, „Unul 
dintre cei mai clarvăzători pa
șoptiști, Bălcescu susține că o- 
biectul principal al revoluției 
'pașoptlsTe‘’TusMe‘“a66Tirea drep
turilor feudale asupra pămîntu- 
lui și descătușarea țărănimii de 
lanțurile iobăgiel, pune chestiu
nea tn. lumina ei adevărată. Dar 
cele afirmate pentru revoluția 
de Ia 1848 își păstrează valabi
litatea și pentru epoca ulteri
oară. Toate frămîntările vieții 
economice, sociale și politice, în 
cursul secolului al XIX-lea șl 
pînă la începutul celui de al 
XX-lea, scot permanent în evi
dență Importanța problemei ță
rănești" (pag. 233). Pătrășcanu 
caracterizează reforma de la 
1864, arătînd că ea a deschis 
drumul extinderii relațiilor ca
pitaliste în economia României) 
prezintă cauzele sociale ale răs
coalelor de la 1888 și de la Itawi 

In lucrare se fac aprecieri 
despre începutul mișcării mun
citorești și socialiste, asupra ati
tudinii muncitorilor șl a socialiș
tilor față de mișcarea țărăneas
că din 1907. Autorul ajunge la 
concluzia că proletariatul român 
reprezenta o forță in epoca din
tre anii 1905—1907.

Lucrarea se adresează în pri
mul rînd cercetătorilor de spe
cialitate, istoricilor, economiști
lor, sociologilor, dar lectura ei 
este extrem de utilă pentru ti
neret, dornic să cunoască sub 
toate aspectele trecutul de luptă 
revoluționară a maselor popu
lare din țara noastră. Prin con
ținutul său bogat, prin spiritul 
analitic, înalta ținută științifică 
și prin forma de prezentare a 
materialului, lucrarea răspunde 
din plin tuturor cerințelor.

(Urmare din pag. 1)
pe scena Teatrului Mic, au do
minat în bună măsură atmosfe
ra teatrală a stagiunii trecute. 
Se pare că în acest caz avem de 
a face cu fetișizarea unui prin
cipiu organizatoric bine inten
ționat, care prevăzuse ab ini
tio limitarea la două a număru
lui de spectacole cu care se poa
te prezenta un colectiv (direcți
unea Teatrului Mic optînd pen
tru alte două spectacole de cer
tă anvergură artistică, Baltagul 
și Maria 1714). Raportul normal 
a fost, vasăzică, inversat : in 
loc să pornească de la realități, 
principiile organizatorice și 
le-au subsumat într-un chip pe 
care nu mă sfiesc să-1 numesc 
birocratic. Iar dacă însăși condu
cerea respectivului teatru a fost 
(din motive de neînțeles) lipsită 
de dorința de a aduce în festi
val cele două spectacole, abia a- 
tunci era cazul să intervină au
toritatea Direcției Teatrelor.

Alta este împrejurarea cart 
ne-a împiedicat să vedem pe 
scenele finalei opere dintre cele 
mai valoroase ale dramaturgiei 
noastre recente — Viteazul și 
Săptămîna patimilor de Paul 
Anghel, Un scurt program de 
bossanove de Radu Cosașu, pie
sele lui Gellu Naum, Leonida 
Teodorescu etc. —, și care a fă
cut ca pînă șl dramaturgi ca Ho- 
rla Eovlnescu, Paul Everac sau 
AI. Mirodan să nu fie prezenți 
cu scrierile lor cele mai semni
ficative. în această privință, fes
tivalul are într-adevăr valoa
rea unei oglinzi. Căci, deși în 
ultima vreme apetitul teatrelor 
pentru dramaturgia originală a

crescut în chip evident (cel pu
țin sub raportul cantitativ), avem 
ocazia să constatăm că acest a- 
petit nu se orientează întotdea
una către zonele esențiale. Pie
se ca acelea amintite aici — și 
ca destule altele — au parte de 
montări puține, adesea rău a- 
coperite artistic, în vreme ce 
eforturile de bază se îndreaptă 
în alte direcții, nu întotdeauna 
mai substanțiale. Este grăitor 
faptul că, prezente în fazele pre
liminarii, și Un scurt program 
de bossanove, și Săptămîna pa
timilor, și Viteazul (acesta chiar 
în patru montări) n-au suportat, 
din pricina neîmplinirilor regl-

Laonic de P. C. Chitic, Croito
rii cei mari din Valahia de Al. 
Popescu, chiar și Arcul de Tri
umf de Aurel Baranga) ne o- 
feră sugestia faptului că „noua“ 
dramaturgie istorică încearcă să 
răspundă, prin intermediul fap
telor și figurilor trecutului, la 
întrebările complexe și agitate 
ale veacului nostru. Faptul e 
firesc, și lunga polemică ce s-a 
purtat recent pe marginea „de- 
mitizării" ml se pare artificială, 
de vreme ce în nici o epocă ilu- 
strativismul n-a reprezentat o 
garanție de valoare a literaturii 
istorice. Oamenii au voit întot
deauna să găsească, prin istorie,

actualității, tocmai aceste idei 
au șansa să capete o forță de 
convingere sporită.

Este, de aceea, îmbucurător să 
observăm că piesele de extrac
ție tematică contemporană au 
constituit unul din principalele 
centre de greutate ale festivalur 
lui. La vremea premierelor, cele 
mai multe dintre ele au fost 
comentate pe larg în cronicile 
teatrale ale ziarului. Este sufi
cientă, deci, o simplă rememo
rare a titlurilor pentru a conchi
de că, în ciuda unor ezitări, o 
zonă importantă a dramaturgiei 
noastre se apropie din ce în ce 
mai insistent, din unghiuri tot

iiiuioiiri
zorale sau actoricești, confrun
tarea cu texte mal modeste dar 
slujite cu mai multă credință.

Oricum, în pofida absențelor, 
direcțiile principale ale drama
turgiei actuale s-au desprins de
stul de elocvent din finala fe
stivalului. Se constată, astfel, o 
vizibilă înmulțire a pieselor cu 
temă, cu ambianță sau cu pre
text Istoric, care, încetînd să 
mai reprezinte niște momente 
Incidentale, se constituie într-o 
adevărată tendință, cu un aspect 
programatic destul de lesne des
cifrabil. Simpla lor numire 
(Săgetătorul și Anonimul de Ion 
Omescu, Procesul Horia de Al. 
Voitin, Urme pe zăpadă de Paul 
Everac, Maria 1714 de Ilie Pău- 
nescu. Cronica personală a lui

soluția propriilor lor probleme. 
A argumenta această aserțiune 
este oarecum de prisos șl, de 
altfel, depășește obiectul însem
nărilor de față. Ceea ce s-ar cu
veni să ne preocupe este dacă, 
totuși, In această masivă migra- 
ție a dramaturgilor către tema
tica istorică (la care se adaugă 
și predilecția pentru parabolă i 
Oedip salvat al regretatului Ra
du Stanca, Manevrele de Deak 
Tamas, Ana și Ifigenia în Tau
rida de Paul Everac) nu se as
cunde cumva incapacitatea uno
ra dintre ei de a examina ace
leași probleme în înfățișarea lor 
de astăzi. Evident, pretextul te
matic nu poate fi judecat în a- 
fara ideilor pe care el le expri
mă | dar într-o dramaturgia a

mai favorabile, de problemati
ca esențială a contemporaneită
ții socialiste i Acești îngeri 
triști (și, în parte, Visul) de D. 
R. Popescu, Nu sînt Turnul Ei
ffel de Ecaterina Oproiu, Ab
sența de Ioslf Naghiu, Tandrețe 
și abjecție și Inundația de Teo
dor Mazilu, Al patrulea anotimp 
de Horla Lovinescu, Travesti 
de Aurel Baranga, Transplanta
rea inimii necunoscute de Al. 
Mirodan, Moartea iluziilor de 
Tdmory Peter, ca și Poveste ne
terminată de Alecu Popovici 
(excelentă piesă pentru copii, a 
cărei condiție de unicat ar tre
bui însă să ne dea de gîndit...). 
Tot aici se cuvin amintite și cf- 
teva din foarte frumoasele re- 
citaluri de poezie contemporană

care au colorat finala festiva
lului.

In domeniul valorificării pa
trimoniului mai vechi al dra
maturgiei naționale (din peri
oadele pe care ne-am deprins să 
le numim „clasică" și „dintre 
cele două războaie") lucrurile 
stau însă mult mai rău, și din 
nou structura festivalului le o- 
glindește cu fidelitate. Cu A- 
lecsandri (Florin și Florica și 
Coana Chirița în versiunea lui 
TUdor Mușatescu), cu Hașdeu 
(Răzvan și Vidra), cu Sadovea- 
nu (dramatizarea lui Radu Pen- 
ciulescu după Baltagul), cu Vic
tor Ion Popa (Răzbunarea sufk' 
rului) și cu cîteva frngmeh^. 
din Eminescu, din Creangă și 
din folclor, prezente în recita
luri, am ajuns la capătul listei. 
Să facem un calcul simplu : în 
cele două stagiuni la care s-a 
referit festivalul, cele patruzeci 
de teatre dramatice din Româ
nia au pus în scenă circa șase 
sute de premiere. Șase sute de 
premiere fără nici un spectacol 
remarcabil din Caragiale. din 
Delavrancea, din Davila, din Că
rnii Petrescu, din Blaga, din G. 
M. Zamfirescu, din Mihail Se
bastian, din Sorbul, din Ion Lu
ca... Mi se pare inacceptabil. Și 
satisfacția pe care mi-au procu
rat-o cele cîteva spectacole iz
butite cu texte din dramaturgia 
clasică (Coana Chirița în pri
mul rînd) nu poate anula aceas
tă amărăciune. Aici nu mai es
te vorba de un festival, efemer 
ca orice eveniment artistic, ci 
de întreaga noastră mișcare tea
trală. Și este un merit al festi
valului că ne-a obligat, cu aspră 
sinceritate, să medităm la a- 
ceastă stare de lucruri.



HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI .*
PRIVIND CfNtBALIZARH EXPERIMENTĂRII • 

■IUI SISTEM Of SALARIZARE Șl MAJORAREA *

• antract sportiv • antract sportiv • antract sportiv 9 antract sportiv 9 antract sportiv •

Ediția de iarnă

Consiliul de Miniștri a aprobat 
printr-o hotărîre generalizarea 
experimentării noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor 
în toate unitățile din ramura mi
nieră eu începere de la 1 ianua
rie 1970.

Conform prevederilor hotărîrii, 
salariile minerilor, inginerilor, e- 
conomiștilor, tehnicienilor și func
ționarilor se majorează în medie 
cu 12,4 la sută. în cadrul acestei 
cote medii, creșteri mai mari ale 
salariilor obțin muncitorii care își 
desfășoară activitatea în subte
ran, în cele măi importante ba
zine miniere, creșterea medie a 
salariilor muncitorilor din subte
ran fiind de circa 20 la sută.

De aceste creșteri ale salariilor 
beneficiază un număr de peste 
140 000 salariați ale căror venituri 
anuale vor fi mai mari cu circa 
350 milioane lei.

în aplicarea noului sistem do 
salarizare în această ramură s-a 
ținut seama de specificul și par
ticularitățile industriei miniere, 
în vederea asigurării corelării sa
lariilor în funcție de situațiile 
concrete din fiecare bazin mi
nier și a permanentizării munci
torilor în unitățile miniere, se 
mențin în continuare, pentru 
munca în subteran 4 nivele de 
salarii tarifare, care permit o re
munerare diferențială a muncito
rilor, fiecare unitate minieră avînd 
posibilitatea să înfăptuiască pe a-

ceastă cale o legătură mai strînsă 
între rezultatele cantitative și ca
litative ale întreprinderii pe an
samblu, condițiile de muncă spe
cifice și cîștigurile individuale 
ale salariaților.

Pentru a stimula producerea 
unor cantități sporite de metale 
feroase, neferoase și rare, pre
cum și de cărbune coesificabil și 
energetic, produse de o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea al
tor ramuri de bază ale economiei 
naționale, s-a prevăzut menține
rea în continuare a salarizării în 
acord progresiv diferențiat la 
lucrările de bază din subteran (a- 
bataje, înaintări etc.) acordîn- 
du-se tarife majorate pentru în
treaga producție realizată în ca
zul depășirii sarcinilor de plan cu 
Cel puțin 0,5 la sută. Totodată 
prin aplicarea noului sistem de 
salarizare s-a realizat o mai bună 
corelare a salariilor tarifare ale 
maiștrilor și maiștrilor principali 
din activitățile de la suprafață — 
exploatări la zi, uzine de prepa
rarea minereurilor etc. — eu cel 
ale maiștrilor din alte ramuri in
dustriale cu profil asemănător.

Ținînd seama de particularită
țile deosebite ale muncii în mină, 
hotărîrea Consiliului de Miniștri 
prevede menținerea în continuare 
a sporului de vechime după îm
plinirea unui an de muncă în 
subteran. De asemenea s-a stabi
lit ca pentru industria minieră

cota lunară de spor pentru vechi
me neîntreruptă în aceeași uni
tate, să aibă un nivel superior 
(1—2 procente) față de celelalte 
ramuri ale economiei naționale.

Minerii, la fel ca și ceilalți sa- 
lariați din ramurile în care s-a in
trodus noul sistem de salarizare, 
beneficiază de gratifîcații la fine
le anului, potrivit rezultatelor ob
ținute de unitatea în oare lucrea
ză, precum și de premieri excep
ționale în cursul anului pentru
rezultate deosebite. Ei beneficia
ză în continuare de unele sporuri
cum ar fi cel pentru munca de

mătoare etc.
Aplicarea noului sistem de sa

noapte, pentru conducerea unor 
formații de lucru, condiții vătă

larizare și majorarea salariilor va 
constitui pentru minerii din în
treaga țâră un puternic imbold
în întrecerea pe care o desfășoară 
pentru înfăptuirea prevederilor

al Partidului, privind dezvoltarea 
acestei ramuri importante a e- 
conomiei. Ea va spori cointere

cincinalului și a sarcinilor sta
bilite de cel de al X-lea Congres

sarea fiecărui salariat care își £ 
desfășoară activitatea în industria
minieră, pentru creșterea conti
nuă a productivității muncii, re
ducerea consumului de materiale 
și a costului producției, pentru
îndeplinirea și depășirea planului 
producției de minereuri și căr- Q 
buni.

(Agerpres) ®

EXPRESIE A GRIJII
FAȚĂ DE CADRELE
MEDICO-SANITARE
Cu deosebită mulțumire, am 

luat cunoștință de Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri, refe
ritoare la substanțiala majo
rare a salariilor personalului 
medico-sanitar.

Acest act al conducerii noastre de stat, 
prin însăți reflectarea prețuirii pe care o 
acordă profesiunii noastre, are darul să-mi pro
ducă o mare satisfacție morală, ca de altfel tu
turor colegilor mei de muncă, ea constituind în 
același timp un puternic stimulent pentru activi
tatea noastră viitoare. Întreg conținutul hotărîrii 
este străbătut de la un capăt la altul de grija, 
atenția și respectul partidului și statului pentru 
viața și munca acestei armate de supraveghetori 
ai sănătății oamenilor, grijă pentru care ne ex
primăm și cu această ocazie toată gratitudinea 
noastră.

Pierind de la relația pacient-medic activitatea 
medicului contemporan, a celorlalți slujitori ai 
medicinei, înnobilată de acea muncă aparent 
anonimă, de ai și noapte, se înscrie. în zilele 
noastre la un loc deosebit de important în con
textul general al vieții. Și prin fiecare paragraf, 
prin substanțialele ei prevederi materiale, noua 
hotărîre confirmă pe deplin acest adevăr. O re
cunoaștere, prin noua lege, a vechimii în profe
sie, deci a experienței și oboselii, o defalcare pe 
dificultățile loculpi de muncă și a stimulării ace
lora care aduc ceva în plus pe plan practic sau 
științific, față de munca propriu-zisă, sînt factori 
esențiali care își vor adeveri în mod sigur și 
imediat, roadele lor. Este de reținut în acest sens 
prevederea care ține seama de faptul că la anu
mite specialități și locuri de muncă, condițiile în

care se desfășoară activitatea fiind mai grele, la 
aceeași funcție, în asemenea cazuri, se acordă sa
larii tarifare mai mari. De exemplu, „pentru per
sonalul medico-sanitar cu pregătire superioară, 
se precizează în hotărîre, care activează în me
diul rural, salariile tarifare vor fi mai mari cu 
5—-10 la sută față de cele ale personalului simi
lar din mediul urban". Sînt prevederi profund 
principiale care așează mai științific eforturile 
muncii noastre.

Salarizarea după calitatea muncii efectuate, 
după preocupările științifice concrete prin care 
medicul a dat dovadă că a urmărit în perma
nență ridicarea nivelului său profesional, repre
zintă, de asemenea, un factor stimulator, care va 
preîntîmpina plafonarea, rutina la cadrele care 
activează în acest domeniu. Ele vor simți într-un 
mod mai real chemarea spre o valorificare mai 
deplină a capacității pasiunii și talentului lor. în 
această idee, consider semnificativă prevederea 
de a introduce salarizarea pe gradații, acordarea 
acestora putîndu-se face din trei în trei ani, ea 
fiind condiționată de experiență și vechime în 
muncă, aptitudini personale, și calitatea muncii 
efectuate. De altfel, în întregul ei, așa cum spu
neam, această hotărîre creează condiții și mai 
bune de viață și activitate profesională persona
lului medico-sanitar, ceea ce îmi dă convinge
rea că prin ea ne înscriem pe drumul unor do
rințe împlinite, pe drumul unor realizări concre
te care să facă mai meritată aprecierea și aten
ția ce ne este acordată.

EMIL I. BOLOGA
doctor în științe medicale, 

medic șef de secție la Spitalul 
nr. 1 Brașov

Otărîrea Consiliului de Mi
niștri care stabilește experi
mentarea noului sistem de 
salarizare și majorarea salarii
lor personalului medico-sa- 
nitar și tehnico-administrativ a

fost primită eu vie satisfacție de toți membrii 
colectivului nostru de muncă și, nu mă îndoiesc, 
de toți cei ce slujesc această nobilă meserie. 
Noul sistem de salarizare de care vom beneficia 
cu începere de la 1 ianuarie 1970, reprezintă 
pentru noi expresia cea maț grăitoare a grijii eu 
care partidul și statul nostru înconjoară cadrele 
din rețeaua mediCO-sanitară, consecvența cu care 
se urmărește să se asigure ridicarea nivelului de 
trai al tuturor oamenilor muncii. Noul sistem de 
salarizare are în vedere, așa cum este firesc, re
munerarea diferențiată a lucrătorilor din dome
niul medico-sanitar, urmărind să stabilească o 
legătură corespunzătoare între cîțtig, gradul de 
pregătire, modul de îndeplinite a atribuțiilo» 
care ne revin fiecăruia. Sîntem bucuroși să con
statăm că în viitor salariile vor fi corelate cu 
condițiile de lucru, de salarii mai mari urmînd 
să beneficieze medicii din rețeaua de igienă și

sănătate publică ca și noi, cadrele medii și auxi
liare care lucrăm în ture, în unități cu paturi.

Hotărîrea prevede, după cum se Știe, introdu
cerea salarizării pe gradații. De bună seamă că 
legarea salariului de experiența dobîndită de ve
chimea in muncă ca și de calitățile profesionale, 
toate acestea reflectate în calitatea muncii pe 
care o prestează, demonstrează cu prisosință ca
racterul stimulator al noii Hotărîri, îndemnul la 
perfecționare continuă, o chemare adresată tutu
ror pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor, 
a sarcinilor ce ne revin, zi și noapte, pentru *•  
părarea sănătății oamenilor muncii.

Lucrez într-o unitate medico-sanitară destinată 
îngrijirii sănătății copiilor. Alături de toți cei 
cărora li se adresează prevederile recentei Hotă- 
riri a Consiliului de Miniștri doresc să exprim 
gîndurile mele de mulțumire pentru noua dova
dă de apreciere a muncii noastre. Și o dată cu 
aceasta dorința de a ne ridica la nivelul încre
derii de care ne bucurăm, printr-o onorare Cit 
mai avansată a atribuțiilor cu care sîntem în
vestiți.

MARIA BATRÎNEANU 
asistentă șefă, Spitalul nr. 2, 

Craiova

„Bravo!“ — par a spune vocile din jur, cu bucurie și emoția 
pe care le provoacă doborîrea unui... record.

a „Cupei tineretului de la sate*

NUMAI SĂ NU ÎNGHEȚE

BUNELE INTENȚII I
Odată cu zăpada, aporturile 

„albe" își invită participanții. 
Iarna însăși, anotimp sosit întot
deauna cu o doză de inedit, „a- 
duce“ stimulentele necesare. De
pinde de modul cum sînt... re
cepționate. Organizația U.T.C. a 
creat, în acest sens, o tradiție 
menită să aibă o audiență amplă 
în masa tineretului. în general, 
constatăm diversitatea ramurilor 
sportive și în mediul sătesc, edi
ția de iarnă a „Cupei tineretului 
de la sate", înseriindu-se în a- 
ceastă arie. Cum ne aflăm din 
nou în „miezul problemei", am 
efectuat o anchetă la care au 
răspuns, de astă dată, 44 de 
președinți al asociațiilor sportive 
sătești din județul Mureș.

Regulamentul competiției pre
vede pentru acest sezon între
ceri la schi, săniuțe, șah și tenis, 
în funcție de posibilități, ediția 
de iarnă a „Cupei tineretului" de

la sate' poate să cuprindă șl alte 
sporturi. Să vedem, prin urmare, 
cum sînt dotate asociațiile spor
tive sătești în acest scop. Prao- 
tic, în inventarul lor materialele 
sînt aproape inexistente. Aso
ciația sportivă din Gălățeni, dis
pune de o masă de tenis, patru 
șahuri și o popicărie ; cea din 
Sîntana de Mureș are o masă de 
tenis (oonfecțianată pe plan local) 
și două șahuri ; Valea Largă — 
două șahuri, șubah și o... moară 
(moară cu boabe de fasole I) ; 
Idănzel și Ogranici un fel de ma
terial sportiv ; Batoș — două 
mese de tenis, opt șahuri, o 
popicărie; Glodeni — cinci șa
huri, o masă de tenis. Exemplele 
de felul acesta sînt foarte multe. 
Oare în aceste looalități sportu
rile de interior le vor înlocui pe 
cele în aer liber, caracteristice 
anotimpului alb ?

Aceasta este baza materială,

j ORA DE EDUCAȚIE FIZICĂ (III) ]
Un nonsens:

• Continuînd ancheta în legătu
ră cu datele actuale ale orei de 
educație fizică înregistrăm o se- 

— rie de reconfirmări, alături de 
9 uoi aspecte relevante. Este in

dubitabil că tinerele generații 
manifestă pentru cultul mișcării, 

A pentru încordarea musculară, 
pentru cele 120 de minute afec
tate sportului într-un ciclu săp- 

• tămînal de învățămînt mult mai 
puțin entuziasm decît exprimam 
noi cei ce azi ne găsim în al 

» patrulea deceniu de viață. Iar 
9 fenomenul se manifestă, para

doxal. în timp ce necesitatea 
sportului în societatea modernă 

£ a sporit cu un coeficient mare 
și unanim acceptat. Este bizar, 
dar demonstrabil că în epoca 

gb cînd recordurile sportive ne sfi- 
” dează imaginația, gustul pentru 

actul sportiv nu pentru specta- 
• colul de gen, pasiunea activă 

nu contemplativă scad notabil, 
împotriva realității enunțate se 

_ poate lupta, printre altele, am- 
0 plificînd prin toate mijloacele 

puterea de atracție a modalită
ților oficiale existente pentru 

A realizarea educației fizice- Re- 
zumîndu-ne la a vorbi masei de 
elevi despre binefacerile spor- 

• tului în forme de un dialecti- 
cism sclerozat putem fi aproape 
siguri că nu vom converti de- 

_ cît un număr infim de actuali 
9 refractari. Gusturile s-au ra

finat, tentațiile s-au înmulțit, 
opțiunile se declanșează mai a- 

A nevoie, pedagogia trebuie să 
devină persuasivă ca arta. A- 
iunși în acest punct să ne între- 

• bă>m dacă educația fizică preda
tă în școli conține acea substan
ță fascinantă care operează în 

• zone mai profunde, acolo unde, 
de regulă nu ajung ecoul sfa
turilor sau al măsurilor impu- 

— se. Pentru verificare am stat de 
0 vorbă cu un grup de eleve de

la Liceul
£ tală. Ele 
” ria celor

tificate 
R toate au

diagnosticului. Evident, 
formule medicale

™ și transparente și spre ornarea 
lor elevele au găsit, în cele din 
urmă, calea sincerității. A. I.

B din clasa a XlI-a G, de pildă, ne 
mărturisea că după ani de zile 

fe de inactivitate (n.n. : datorați 
™ unor certificate medicale ieșite 

în serie pentru o hepatită epi- 
B demică avută tocmai în 1960) 

nu se poate acomoda cu exerci- 
țiile grele, incluse în programa 

™ clasei sale A vorbit cu pro
fesoara, rugînd-o să-i acorde cir- 
cumstanțe la notare, dar „tova- 

" rășa*  a replicat intransigentă 
că nu poate face diferențieri. 
Tată o pildă de diminuare a tac
tului pedagogic. Atunci, în fața 
perspectivei de a-și deteriora o 

r medie generală adunată cu tru
dă, eleva A. I. s-a condamnat 

| la sedentarism. Opinii con
vergente ne-au oferit și D. P-, 
A, F„ G. D. din aceeași olasă : 
„Dacă s-ar cere exerciții mai 
simple, dacă haremurile la atle- 

P tism nu ar fi attt de grele, dacă 
s-ar face mai mult gimnastică, 

a volei, tenis de masă, într-un 
” mod mai liber, mai pe gustul

„Gh. Șincai" din Capi- 
fac parte din catego- 

cronic scutite prin cer- 
medicale. La început 
invocat cuminte litera 

unele
erau subțiri

ELEVI
JUCĂTORI LA BURSA

SEDENTARISMULUI
nostru, am dori să Încercăm și 
nni".

La Liceul „Nicolae Bălcescu" 
cota adeziunilor la bursa seden
tarismului e în creștere. „Exis
tă clase cu cite 10 scutiri — ne 
declară prof. Anișoara Zelins- 
ki. E de bănuit că cel puțin ju
mătate sînt formale, lucru de
dus din convorbirea avută cu 
o parte din elementele care se 
autoexclud de Ia terapia sănă
tății".

In cuprinsul acestei anchete, 
am descris numeroase inadver
tențe. O parte dintre ele de
termină lipsa de atractivita- 
te a programei pe care, acum, 
iat-o, denunțată și de către cei 
ce sînt subiectul ei: elevii. Ca
rența amintită, care respinge

pe mulți, derivă din acea ten
dință la „sportivizare" a edu
cației fizice, recunoscută și cri
ticată cu altă ocazie chiar de 
către responsabilii din Ministe
rul Invățămîntului, tendința 
constînd în structurarea ei pe 
principiile antrenamentului.

Este necesară o oarecare 
intensificare a gradului de so
licitare biologică. Dar, ar fi 
eronat sau cel puțin pre
matur să ignorăm limitele 
ce continuă și vor continua în
că multă vreme să separe aria 
educației fizice de cea a «por
tului- Disciplina pe care elevii 
ar trebui să o străbată degajați 
și dezinvolți, să-1 logodească cu 
un șir de bucurii neîntrerupte 
a devenit treptat o servitute.

TURNEUL SELECȚIONATEI NOASTRE DE FOTBAE
• Selecționata de fotbal a țării noastre, care se pregătește în 

vederea participării la turneul final al campionatului mondial, 
va pleca la 20 ianuarie într-un lung turneu. Fotbaliștii români 
vor juca mai întîi în Brazilia. Ei vor evolua Ia 25 ianuarie la 
Belo Horizonte cu echipa Atletico. După care vor juca la Cu
ritiba (28 ianuarie) și Santa Catarina (probabil 31 ianuarie). Tn 
continuare, fotbaliștii români vor evolua la 3 și 5 februarie la 
Porto Alegre cu Internazionale și respectiv Gremio. La 9 fe
bruarie echipa română va juca la Lima cu selecționata Perului, 
iar de aici se va întoarce în Brazilia pentru a participa între 
14 și 21 februarie la marele turneu alături de echipele Vasco 
da Gama, Flamengo, selecționata R.D. Germane și o echipă de 
club din Iugoslavia sau Ungaria. Fotbaliștii noștri 
toarce Ia București Ia 25 februarie.

se vor în-

masculină• în prezent se află în turneu în Albania echipa 
de volei Viitorul Bacău. în primul meci, Viitorul a evoluat la 
Tirana în compania echipei locale Dinamo. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3-0.
• Ziarul „Cehoslovenski Sport" din Praga a publicat recent 

clasamentele celor mai buni atleți și atlete din Europa pe anul 
1969. în proba de triplu-salt, atletul român C. Corbu ocupă locul 
6 cu 16,76 m. Ileana Silai, cu timpul de 2’03“, a fost clasată pe 
locul 5 în proba de 800 m plat, Lia Manoliu se află pe locul 7 
cu 58,24 m în clasamentul celor mai bune aruncătoare de disc.

VOLEI DINAMO—RAPID 3—9
• Evoluînd sub orice nivel, rapidistele au fost întrecute cate

goric, aseară, Ia Floreasca, de principalele lor adversare — jucă
toarele dinamoviste cu scorul de 3—0 (15—6 ; 15—12 ; 15—3).

• în runda a 6-a a turneului internațional masculin de șah 
de la Tbilisi, liderul clasamentului, Gufeld (U.R.S.S.) a jucat 
cu Ciocîltea (România). Partida s-a încheiat remiză. Gufeld 
totalizează acum în clasament 4,5 puncte și este urmat de 
Gurghenidze cu 3,5 (2) Ciocîltea, care a remizat toate cele 6 
partide susținute în prezent are 3 puncte.

• Boxerul italian Carmelo Bossi, șalanger oficial la titlul 
european al categoriei semimijlocie, deținut de austriacul Orso- 
lics, nu a acceptat să-l întîlnească la Viena pe deținătorul cen
turii. Bossi a declarat că dacă va cîștiga meciul pe care-1 va 
susține la 23 ianuarie la Milano contra brazilianului Garibaldi 
Pereira, atunci el va propune ca întîlnirea cu Orsolics să se 
dispute la Milano.

(Agerpres)
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Un alt motiv major oare de
termină pe o parte din elevi să 
recurgă la alibiul (uzat, dar u- 
zitat) certificatelor medicale 
este sistemul de notare. Opinăm 
că nu realizarea unor haremuri 
fixe trebuie considerat criteriul 
esențial in notare, ci devota
mentul elevilor pentru cultul 
mișcării, încercarea lor de au- 
todepășlre. Un subiect lipsit de 
aptitudini deosebite care izbu
tește prin strădanie să-și ameli
oreze posibilitățile fizice iniți
ale ar trebui la fel de bine a- 
preciat ca și un coleg dotat ex
celent șl capabil de rezultate, 
tn sine mult mal bune. Numai 
o astfel de optică ar fi în stare 
să ducă la sudarea conștiinței 
tuturor elevilor de id’eea sportu
lui.

Pentru a întregi o imagine cît 
mai completă a cauzalității ca
re hrănește la unii elevi o ati
tudine circumspectă față de e- 
ducațla fizică voim mai cita do
uă aspecte autentice. Ne aflam, 
într-o recreație, în cabinetul 
medical al unui liceu, cînd doi 
elevi au venit să solicite absol
vire de la ora de sport ce ur
ma. Simplu, direct, fără argu
mentație. Unul dintre ei a in
vocat pare-mi-se dureri de eap. 
I-am întrebat de ce vor să e- 
vite ora de mișcare (era, acum 
vreo 3 sâptămîni, pe o vreme 
superbă). „Cum să ieșim afară 
și să răcim 7 Sîntem debili, am 
putea să ne îmbolnăvim". Erau 
într-adevăr doi băieți firavi, 
sfioși. Răspunsul lor nu putea fi 
suspectat de insolență înveșmîn- 
tată în ironie. Credeau sincer în 
debilitatea lor. Erau oomplexați 
și convinși că trebuie să se fe
rească de aer, de soare și de 
mișcare pentru a păstra o stare 
de sănătate precară. Tabloul e- 
ra trist. Cazuri într-adevăr dra
matice, care nu primesc, în spe
cial din partea părinților, o în
drumare înțeleaptă spre singura 
terapie capabilă să-i smulgă 
din starea de handicapați fizici. 
Și fiindcă veni vorba de părinți, 
să facem loo următoarei descri
eri pe care ne-a făcut-o profe
soara Anișoara Zelinski : „exis
tă mame care ne vorbesc ast
fel : «fata mea e destul de înal
tă ce să mai facă și educație fi
zică ; dacă se va mai lungi 7 
dacă i se vor Ingroșa picioarele? 
dacă Își va pierde feminitatea?» 

Noi am sublinia numai comi
cul Indus In aceste replici in
terogative, dacă nu ne-ar im
presiona mai mult nocivitatea 
lor pseudo-științifică.

ROMULUS BALABAN

iar opiniile formate sînt pe mă
sura ei- Este trist de semnalat 
că dintre cei 44 de președinți de 
asociații întrebați, numai 11 au 
inclus sporturile de iarnă pe lis
ta competițiilor ce se pot orga
niza cu succes la sate. Nu poate 
fi găsită nici o soluție ? O între
zărim în bunele relații pe care 
trebuie să și le creeze asociațiile 
sportive în cadrul comunei, în 
colaborarea dintre asociațiile în
vecinate. Instituțiile de învăță- 
mînt din Miercurea Niraj, Gur- 
ghiu, Band ș.a. au un număr re
lativ mai mare de patine, schiuri 
și săniuțe care pot fi împrumu
tate asociațiilor respective pe ter
mene scurte. Vnii președinți au 
efectuat în raza comunei lor „re- 
censămîntul" materialelor sporti
ve existente la posesorii particu
lari. Aceștia pot acorda un spri
jin de mare folos la Bălăușeri, 
Bdhnea, Bichiș, Breaza, Adămuș, 
Chețani, Neaua, Voivodeni și în 
multe alte localități. Mai ales că 
mulți dintre ei sînt virtual în
dreptățiți să participe la „Cupa 
tineretului". De aceea, nu putem 
fi de acord cu afirmațiile lui 
Aurel Lirca, președintele asocia
ției sportive din Ogra :

— In comuna noastră nu s-a 
organizat nici o acțiune în ca
drul ediției de iarnă a „Cupei ti
neretului de la sate" deoarece nu 
avem bază materială.

— Sînt posibilități pentru ame
najarea unor terenuri simple ?

— Nu se pot amenaja nici 
pîrtii, nici patinoare pentru că 
nu avem teren tn acest scop

— Ce sprijin ați solicitat și 
din partea cui ?

— Nu am solicitat nici un spri
jin din moment ce asociația nu 
are materiale sportive 1

Bineînțeles că fiind „stăpînlți" 
într-ale sportului de un președin
te oare are asemenea argumen
te... logice, tinerii din Ogra nu 
vor ajunge niciodată să participe 
la o competiție de lamă (locali
tatea este situată în zona de 
deal, iar Mureșul curge pe a- 
proape I). Avîndu-se în vedere 
disponibilitățile existente pe plan 
local, nu se poate prefera inerția.

Județul Mureș oferă, prin re
lieful său, o vastă panoramă de 
baze sportive naturale care, iar
na, pot fi „exploatate" cu un 
minimum de efort. Ceea ce se și 
străduiesc să facă tinerii din 
Miercurea-Niraj, Bălăușeri, Rîciu, 
Nadeș, Chețani, Breaza, dar nu 
și cei din Cozma, Voivodeni, Al
bești (unde se invocă „slaba pu
tere financiară" pentru amenaja
rea bazei !) Glodeni, Batoș, Gă- 
lățeni, Lunca Ațintiș.

Din prea multe motive subiec
tive, ediția din anul trecut nu 
s-a bucurat de participarea în 
masă a tinerilor săteni din jude
țul Mureș la sporturile de iarnă, 
în multe localități, „Cupa" s-a 
redus la concursurile de șah și 
tenis care, desigur, sînt foarte 
oomod de declanșat și nu solicită 
efort organizatoric prea mare. Si
tuația nu trebuie să se repete a- 
cum. Ne întrebăm, totuși, cum 
se vor promova organizat și alte 
ramuri sportive de iarnă în me
diul sătesc, dacă la recenta in
struire de două zile, ținută de 
către secția sport a Comitetului 
județean Mureș al U.T.C'., au 
lipsit 30 de președinți ai asocia
țiilor sportive ? Au considerat-o 
inutilă ? S-a pus accentul toc
mai pe „metodele" antrenării în 
masă a tinerilor la ediția de iar
nă a „Cupei tineretului de la 
sate". Instruiri s-au mai ținut și 
altădată, dar efectul lor nu se 
resimte. Problemele esențiale ri
dicate de către participanți ră- 
mîn, în continuare, probleme ? 
Dispozițiile de transmis se pot 
transmite și în scris, multiplicat. 
S-ar reduce importante sume de 
hani (cheltuiți cu toate implica
țiile unei instruiri ineficiente) pe 
care comisiile și asociațiile spor
tive ar trebui să aibă posibilita
tea de a le investi pentru achi
ziționarea de echipament.

Majoritatea președinților au 
așteptat instruirea de la Tg. Mu
reș pentru a-i informa pe tineri 
asupra calendarului sportiv de 
iarnă, cu toate că ediția actuală 
a „Cupei tineretului de la sate" 
și-a făcut debutul programatic 
încă de la data de I octombrie 
a.c.

Va fi actuala ediție de iarnă a 
„Cupei tineretului de la sate" o 
competiție de masă și în județul 
Mureș ? Rămîne să vedem.

CORNEL POGĂCEANU

l



SPECTACOLUL 
LAUREAJILOR

După ce timp de o săptămlnă, 
peste 1 000 de elevi s-au întrecut 
în cadrul Festivalului republi
can al liceelor și școlilor de mu
zică și coregrafie, ediția 1969, 
miercuri seara, în sala Ansam
blului artistic al U.G.S.R., for
mațiile laureate au oferit un 
spectacol festiv.

Au asistat tovarășii Leonte 
Răutu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, prof. Univ. 
Miron Constantinescu, ministrul 
învățămîntului, conf. univ. Vir- 
giliu Radulian, președintele Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor, reprezentanți ai 
conducerii Uniunii Tineretului 
Comunist, ai unor instituții cen
trale și obștești, oameni de ști
ință, artă și cultură, un numeros 
public.

Spectacolul a fost deschis de 
orchestra simfonică a Liceului 
de muzică din Cluj, distinsă cu 
premiul I, care și-a demonstrat 
măiestria interpretînd pagini din 
creația lui George Enescu. A- 
poi, alte formații și soliști in
strumentiști, care s-au situat pe 
primul loc, au cucerit aplauzele 
asistenței pentru arta demons
trată în redarea unor lucrări 
clasice, cîntece populare româ
nești, cîntece pentru copii. Alți 
elevi artiști de la liceele de co
regrafie din București și Cluj, 
au interpretat fragmente de ba
let clasic și dansuri românești.

Corurile reunite ale liceelor 
de muzică din București, Timi
șoara și Sibiu au încheiat spec
tacolul printr-un vibrant imn 
închinat partidului.

în ovațiile asistenței, forma
țiilor laureate ale Festivalului 
republican al liceelor de muzică 
și coregrafie, le-au fost oferite 
flori din partea organizatorilor 
întrecerii i Ministerul învăță
mîntului, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniunea 
Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor șl Uniunea Compozitorilor.

(Agerpres)

ABUNDĂ
In vederea sprijinirii minis

terelor și celorlalte organiza
ții centrale pentru elaborarea 
instrucțiunilor privind angaja
rea gestionarilor, constituirea 
de garanții și răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunu
rilor organizațiilor socialiste 
— lege adoptată recent de 
Marea Adunare Națională — 
Ministerul Finanțelor a orga
nizat o ședință cu cadrele de 
conducere din sectorul finan
ciar al economiei. Cu acest 
prilej au fost date explicații și 
s-au făcut unele precizări în 
legătură cu aplicarea acestei 
legi.

Ședința a fost condusă de 
adjunctul ministrului finanțe
lor, Radu Mănescu.

Miercuri dimineața a sosit 
In Capitala Nguyen Dang 
Hanh, noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democrate Vietnam 
la București.

Delegația Ministerului Edu
cației Naționale din Cuba, 
condusă de Ruiz Aristides, re
prezentant al ministrului edu
cației naționale, aflată de cîte- 
va zile în țara noastră, a făcut 
vizite la Institutul central de 
perfecționare a personalului 
didactic din învățămîntul de 
cultură generală, Institutul de 
limbi și literaturi străine și 
Liceul „Ion Neculce" din 
București.

De asemenea, delegația a 
fost primită de conf. univ. 
Traian Pop, adjunct al minis- 
strului învățămîntului.

(Agerpres)
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ÎTjnema
BATALIA PENTRU ROMA : ru

lează la Patria (orele 9; 13; 16,30; 
20).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21,15), Melodia (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Modern (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Cine
mateca (Union) (orele 10; 12,30).

BĂIEȚI ÎN HAINE DE PIELE : 
rulează la Victoria (orele 8.45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

PRIETEN FARA GRAI : ru
lează la Republica (orele 9,15: 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21).

WINNETOU IN VALEA MORȚII : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), București 
(orele 8,30; 10,30: 12,30; 14,30; 17; 
19; 21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
18. 20.30), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30, 16; 18,15; 20,30), Feroviar (o- 
rele 9; 11; 13,30; 16; 18,15: 20,30).

INTR-O SEARA UN TREN : ru
lează la Capitol (orele 9,15: 14: 
16.15; 18,45; 21).

LINIȘTE Șl STRIGAT ; rulează 
la Capitol (ora 11,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: rulea
ză la Central (orele 9,15; 12: 15; 
18: 20.45). Floreasca (orele 9.30; 
12; 15; 18; 20,30), Gluleștl (orele 
15,30; 18; 20,30).

TINEREȚE FARA BATRINEȚE: 
rulează la Lumina (orele 9,15— 
15.45 în continuare, 18,15; 20,30).

BALADA PENTRU MARIUCA : 
rulează la Doina (orele 18,15:
20.30).

101 DALMATIENI : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în con
tinuare).

RĂZBOIUL DOMNITELOR : ru
lează la Excelsior (orele 9: 11,15; 
13.30: 16: 18,15: 20.30). Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15: 20,30).

BLOW-UP : rulează la Grlvita 
(orele 9; 12: 15; 18 : 20.45).

LUPII ALBI : rulează la înfră
țirea (orele 15.15: 17.45; 20).

CĂLDURĂ: rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18; 20.30).

PĂPUȘĂ : rulează la Dacia (o- 
rele 8.15—20 în continuare).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Bu- 
cegt (orele 9: 11,15; 13.30: 16: 18,15: 
20 30) Pacea (orele 15.45: 18; 20,30).

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Unirea (orele 15: 19,30).

Adunarea festivă consacrată 

aniversării a 25 de ani 
de la apariția ziarului „Muncă“
La sediul Uniunii Ziariști

lor din Capitală a avut loc 
miercuri dimineața adunarea 
festivă consacrată aniversării 
a 25 de ani de la apariția zia
rului „Munca" — organ al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România,

Au luat parte tovarășii Flo
rian Dănălache, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele U.G.S.R., 
Gheorghe Stoica, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., membru al Consiliu
lui de Stat, cadre de conduce
re ale organelor centrale de 
presă, reprezentanții unor in
stituții culturale din Capitală, 
ziariști, scriitori, activiști de 
partid, de stat și ai sindica
telor.

în cadrul adunării a avut 
toc solemnitatea decernării u- 
nor ordine și medalii.

Pentru merite deosebite în 
mobilizarea oamenilor muncii 
la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului, pentru contribuția adusă 
la educarea celor ce muncesc 
în spiritul înaltului devota
ment față de muncă, față de 
patrie și popor, față de cauza 
construcției socialismului, cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani 
de ia apariția primului număr, 
Consiliul de Stat al Republi
cii Socialiste România a con
ferit ziarului „Munca" Ordinul 
„23 August" clasa I.

Printr-un alt Decret, Consi
liul de Stat a conferit unui 
număr de 32 de lucrători ai 
ziarului „Munca" ordine și 
medalii pentru merite deose
bite în muncă.

După ce a Inmînat distinc
țiile, tovarășul Gheorghe Stoi
ca, în numele conducerii de 
partid și de stat, personal al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a felicitat călduros colectivul 
ziarului și pe cei decorați.

în continuare, tov. Gheor
ghe Diaconu. redactorul șef al 
ziarului „Munca", a mulțumit 
pentru înalta distincție acor
dată ziarului, subliniind că a- 
ceasta constituie un nou im
bold pentru colectivul redac
țional de a-și spori contribuția 
la traducerea în viață a nobi
lelor idei ale Congresului al 
X-lea al partidului și a vorbit 
despre activitatea ziarului în 
cei 25 de ani de existență, des
pre sarcinile ce îi revin în 
viitor în lumina indicațiilor 
conducerii partidului, a înda
toririlor reieșite pentru ziariști 
din cuvîntarea tovarășului Ni
colae Ceaușescu, rostită cu 
prilejul aniversării ziarului 
„Scînteia".

Au luat apoi cuvîntul Con
stantin Fugaru, șef de secție, 
și Maria Pantazi, membri ai 
colectivului redacțional, care 
au mulțumit pentru înalta 
prețuire pe care conducerea 
de partid și de stat o acordă 
ziarului „Munca" și colectivu
lui său.

Cuvinte calde de salut și fe
licitări colegiale au transmis 
colectivului redacțional și tu
turor colaboratorilor ziarului 
sărbătorit tovarășii Alexandru 
Ioneacu, redactor-șef al ziaru
lui „Scînteia", Ion Mărginea-

■ ■■■■■■■■ ■■

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Lira (ore. 
le 15,30; 18; 20,30), Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
19).

MORȚII RAMIN TINERI : ru
lează la Cotroceni (orele 15,30; 18:
20.30)

IN IMPARAȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Volga (ore
le 9—15,45 în continuare; 18,15;
20.30) , Arta (orele 9,15—15,48 în 
continuare; 18,15; 20,30).

STELELE DIN EGER: rulează 
la Crîngașl (orele 15.30—19).

SA TRĂIM PINA LUNI: rulea
ză la Viitorul (orele 15,30; 18:
20.30) .

MY FAIR LADY: ruleazâ la 
Gloria (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

VA PLACE BRAHMS: rulează 
la Miorița (orele 8,30; 11; 13,30;
16: 18,30; 21), Tomls (orele 8—15,45 
tn continuare: 18,15; 20,30).

SEZON MORT: rulează la Mo
șilor (orele 15,30: 19).

VIRIDIANA: rulează la Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,30).

CÎND SE AUD CLOPOTELE : 
rulează la Munca (orele 16; 18: 20).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 19).

CONTESA COSEL : rulează la 
Răhova (orele 15,30: 19).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Proeresul (orele 15.30: 18: 20.30).

BALTAGUL : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

RĂZBOI ȘI PACE seria III șl 
TV : rulează la Vitan (orele 15,30; 
19).
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Opera Română : TRUBADURUL
— ora 19,30; (Sala Palatului — 
SEARĂ VIENEZĂ — orele 11 șl 
16); Teatrul Național „I L. Cara- 
giale" (Sala Comedia) : COANA 
CHIRIȚA — ora 19,30 (Sala Stu
dio): AL PATRULEA ANOTIMP
— ora 19,30; Teatrul de Comedie: 
OPINIA PUBLICA — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): LIVADA CU 
VIȘINI - ora 15; METEORUL — 
ora 20; (Sala Studio): TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 15.30: PURICELE IN 
URECHE — ora 20,30; Teatrul 

nu, redactor-șef al ziarului 
„România liberă", și Mircea 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor.

în numele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., tovarășul Flo
rian Dănălache, a adresat un 
călduros salut și felicitări tu
turor celor care asigură apa
riția ziarului „Munca".

Relevînd contribuția ziaru
lui la promovarea și înfăp
tuirea politicii marxist-leni- 
niste a partidului, tovarășul 
Florian Dănălache a subliniat 
aprecierea pozitivă pe care 
Consiliul Central al U.G.S.R. o 
acordă activității desfășurate 
de colectivul redacțional al 
ziarului „Munca" pentru ge
neralizarea experienței înain
tate a oamenilor muncii, a or
ganelor și organizațiilor sindi
cale, pentru dezvăluirea și cri
ticarea neajunsurilor din di
verse sectoare de muncă, în 
vederea îmbunătățirii continue 
a activității acestora.

După o retrospectivă a suc
ceselor obținute de ziar, vor
bitorul a scos în evidență u- 
nele neajunsuri existente în 
munca redacției, în tematica 
și conținutul ziarului, precum 
și principalele răspunderi ce 
revin ziarului „Munca" în ac
tivitatea sa viitoare. Trebuie 
să facem din ziarul „Munca" 
— a subliniat tovarășul Flo
rian Dănălache — un instru
ment mai activ de îmbunătă
țire a activității sindicatelor, 
de sporire a capacității lor 
organizatorice și educative 
pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de pro
ducție.

întreaga asistență, într-o 
atmosferă de puternic entu
ziasm, a adoptat textul unei 
telegrame adresate de colecti
vul redacțional al ziarului 
„Munca", Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Redactorii ziarului „Mun
ca" — se arată între altele în 
telegramă — pe deplin con- 
știenți de sarcinile de răs
pundere puse de partid în 
fața presei, atașați trup și su
flet politicii sale consecvente 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
consideră de datoria lor de a 
munci în așa fel încît să se 
situeze la înălțimea misiunii 
pe care o au, de a face să ro
dească în conștiința tuturor 
oamenilor muncii cuvîntul 
partidului, de a înaripa gîn- 
durile și voința lor spre suc
cese tot mai mari în toate do
meniile de activitate.

Asigurăm Comitetul Central 
al Partidului, pe dumneavoas
tră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că întregul colec
tiv redacțional, toți cei ce iu
bim această nobilă profesie, 
vom sluji cu devotament 
cauza partidului, vom face 
totul pentru a fi la înălțimea 
sarcinilor ce stau în fața pre
sei comuniste, aducîndu-ne 
contribuția la opera de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, spre 
binele și fericirea patriei 
noastre.

(Agerpres)

■ ■■■■■aaaa

Mic: PREȚUL — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru): 
OTHELLO — ora 19,30; (Sala Stu
dio): ENIGMATICA DOAMNA
„M“ — ora 20; Teatrul Gluleștl: 
COMEDIE CU OLTENI — ora 10; 
VISUL UNEI NOPȚI DE IARNĂ — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
UMBRA DOCTORULUI NAGVAN 
— orele 10 șl 16; Teatrul Evreiesc 
de Stat: MAZELTOV — ora 20; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victori
ei): MIU COBIUL — ora 10 șl 17; 
(Str. Academiei): CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 10; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy): VARIETĂȚI 
'69 — ora 19,30; Ansamblul U.G.S.: 
RITM '70 — ora 20; Circul de Stat: 
RAPSODIE SUEDEZA — orele 16 
și 19,30.
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PROGRAMUL I

• 17,30 Emisiune In limba ma
ghiară • 18,05 Film serial „Aven
tură în munți" (V) „Oferta" * 
18,35 Mult e dulce și frumoasă * 
19,00 Telejurnalul de seară • 19,20 
Cîntece șl dansuri în interpreta
rea Ansamblului „Clocîrlia" • 
19,40 Prim plan. Academicianul 
Constantin Daicoviciu * 20,00 Re
flector • 20,10 Anunțuri — Publi
citate • 20,15 Seară de teatru 
„Un soț ideal" de Oscar Wilde • 
22,00 Telejurnalul de noapte • 
22,20 Cronica ideilor — „Conver
genta sistemelor sociale — o fal
să teorie". Participă: prof. univ. 
N. N. Constantinescu; prof. univ. 
dr. Nicolae Ivanciu; prof. univ. 
dr. Nlță Dobrotă • 22,40 Avan
premieră • 22,55 Bloc.notes mu
zical. Prezintă George Sbârcea.

• AVIONUL ROMANESC 
„YR-IMK", care întreprin
de un zbor In jurul lumii, 
avînd la bord un grup de 
turiști străini, a sosit la 
începutul acestei săptămîni 
la Nagoya (Japonia). 
Miercuri dimineața, avio
nul românesc și-a continuat 
ruta, plecînd la Honolulu. 
După o întrerupere de cîte- 
va zile, „YR-IMK" va de
cola pentru Mexico, New 
York (aici va fi petrecută 
noaptea de revelion), Las 
Palmas, Insulele Canare și 
apoi Istanbul prin Roma. 
Echipajul declară că zborul 
avionului românesc în ju
rul pămîntului se desfășoa
ră în condiții excelente.

• ÎI VA readuce, oare, vede
rea acel bilețel norocos 7 A- 
ceasta este întrebarea pe care 
și-o pune în prezent argentinia
nul Jose Luis Santos Perez, cîști-

PROGRAMUL II

• 20,00 Reflector • 20,10 Con
cert simfonic. Mari dirijori : 
Charles Mtoch, Ionel Perlea,’’ Za- 
bln Mehta, Jean Martlnon, Aaron 
Copland, Roberto Benzi • 21,30 O 
oră cu Alfred Hitchcock. Relua
rea episodului „Schimburi de a- 
dresă" • 22,20 Arte frumoase. 
George Petrașcu.

unea Sovietică, Teodor Marines
cu.

ADVERSARII ZILEI REPUBLICII DE EA RABAT
MOSCOVA 24 — Corespon

dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite i Ea Moscova s-a deschis 
miercuri „Decada cărții româ
nești". manifestare ce ar? Io.- 
în cadrul acțiunilor prilejuite de 
împlinirea a 22 de ani de lh 
proclamarea Republicii în Ro
mânia.

La festivitate au vorbit N. 
Mihailov, președintele Comitetu
lui pentru tipărituri de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
scriitorul I. Andronnikov, vice
președinte al asociației de prie
tenie sovieto-română și A. Sa- 
dețki, redactor principal la E- 
ditura pentru literatură beletris
tică.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
ambasadorul României tn Uni-

Moscova: Ministrul

MOSCOVA 24. — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, 
transmite i Marți seara a ple
cat din Moscova, spre patrie, 
ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion Ioniță, 
care a luat parte la ședința 
comitetului miniștrilor apără
rii din țările participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La gara Kiev, din Mosco
va, ministrul forțelor armate 
ale României a fost salutat de 
mareșalul Uniunii Sovietice, 
I. I. Iakubovski, prim-locțiitor 
al ministrului apărării al 
U.R.S.S., comandantul suprem 
al forțelor armate unite ale

Cuvîntarea tovarășului
Janos

BUDAPESTA 24 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul în cadrul ți
nui miting care a avut loc la 
uzina constructoare de mașini 
„Lang" din Budapesta, Janos 
Kadar, prim secretar al C.C. al 
P.M.S.U., abordînd unele proble
me ale situației internaționale ac
tuale, a arătat că, în ultimul 
timp, s-a remarcat o oarecare 
îmbunătățire. Tendințele de 
schimbare ne sînt favorabile : „i- 
nițiativa este deținută într-o mă
sură tdt mai mare de forțele so
cialismului și ale progresului", a 
arătat vorbitorul, care a subliniat 
în continuare, că așa-numita 
„vietnamizare" a războiului din 
Vietnam, preconizată de admi
nistrația S.U.A., nu-și va atinge 
scopul, că poporul vietnamez își 
va soluționa singur propriile sale 
probleme.

Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar — a spus Janos Kadar — 
salută reluarea relațiilor sovieto- 
chineze și începerea convorbiri
lor. Considerăm că interesele so
cialismului impun unirea forțelor 
împotriva dușmanului comun — 
imperialismul — înlăturîndu-se 
divergențele de păreri în proble
me ideologice, politice și de altă 
natură.

Vorbitorul a salutat, de ase
menea, începerea convorbirilor 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu pri
vire la limitarea cursei înarmă
rilor strategice.

Ungaria, a declarat J. Kadar, 
sprijină securitatea europeană.

• IN CURSUL unor ata
curi lansate în provincia Ca
bo Delgado, în lunile octom
brie și noiembrie, forțele pa
triotice mozambicane au scos 
din luptă 250 de militari por
tughezi și au distrus 29 de 
vehicule militare inamice — 
anunță un comunicat al FRE- 
LIMO, dat publicității Ia Dar 
es Salaam. Cifrele denotă o 
intensificare a acțiunilor b- 
fensive lansate de forțele de 
eliberare din Mozambic.

p e s o UE r* -t

ROMA — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite i 
La „Accademla di Romania" din 
Roma a avut loc o seară consa
crată muzicii românești. Cu a- 
cest prilej prof. Alexandru Bă
lăci, directorul „Bibliotecii ro
mâne" din capitala Italiei, a 
vorbit unul numeros public des
pre dezvoltarea vieții muzicale 
în Republica Socialistă România 
și despre semnificația zilei de 
30 Decembrie în istoria poporu
lui nostru. Apoi, violoncelistul 
Radu Aldulescu, acompaniat de 
pianistul Albert Guttman, a dat 
un recital, care s-a bucurat de o 
excepțională primire.

statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, generalul 
de armată S. M. Ștemenko, 
șeful statului major al coman
damentului forțelor armate u- 
nlte ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
precum șl de alțl generali so
vietici.

Au fost prezenți ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovieti
că, Teodor Marinescu, atașa
tul militar, aero și naval al 
României la Moscova, colone
lul Cornel Berar, precum și 
membri al ambasadei.

Kadar
Pentru aceasta, este necesar ca 
țările N.A.T.O., în special R. F. 
a Germaniei, să recunoască situa
ția reală creată în Europa în ur
ma celui de-al doilea război 
mondial. Dacă acest lucru se va 
produce, se va face un pas hotă- 
rîtor în consolidarea securității 
europene.

Politica externă ungară, a ară
tat în încheiere J. Kadar, tinde 
neobosit spre întărirea colaboră
rii între țările socialiste.

WASHINGTON 24 (Ager
pres). Agenția U.P.I. anunță i 
Congresul american a aprobat 
și a trimis spre semnare preșe
dintelui Richard Nixon noua 
lege privind comerțul S.U.A. 
cu țările socialiste, reglemen
tat pînă în prezent într-o ma
nieră restrictivă de actul pri
vind controlul asupra expor
turilor adoptat în 1949. Noua 
lege, valabilă pînă la 31 Iu
nie 1971, cere Ministerului Co
merțului revizuirea listei pro
duselor americane cu caracter 
strategic care pot fi exportate 
în țările socialiste pe bază 
doar de autorizație specială. 
Totodată, Ministerul Comer
țului va trebui să explice Con
gresului și exportatorilor mo
tivele pentru care refuză ex
portul unor bunuri. Potrivit 
noii legi, președintele Statelor 
Unite poate autoriza exportul 
de mărfuri cu caracter strate
gic în cazul în care mărfuri 
similare pot fi achiziționate li
ber de țările socialiste din alte 
țări occidentale. Președintele 
va putea interzice, însă, expor
tul unor bunuri, chiar dacă a- 
cestea sînt disponibile pe alte 
piețe occidentale.

gătorul sumei de 70 000 de dolari 
la tragerea la loterie a sărbăto
rilor de iarnă. După ce a aflat 
fericita veste, acesta a declarat 
că va cheltui întreaga sumă 
pentru plata operației prin care 
speră să-și recapete vederea, 
pierdută la vîrsta de patru ani.

UN RAPORT CONFIDENȚIAL 
PRIVIND BOLIVIA

• MINISTRUL bolivian al in
formațiilor, Alberto Bailey, a 
declarat luni că raportul confi
dențial asupra situației din Bo
livia ai Comisiei senatoriale a 
S.U.A. pentru problemele exter
ne reprezintă „o parte a unui 
plan subversiv îndreptat împo
triva Boliviei". El a calificat a- 
cuzațiile formulate în raport la 
adresa conducerii Boliviei ca fi- 
indind „absurde" și „legate de 
planurile care țintesc la răstur
narea guvernului". Bailey a pre
cizat că acuzațiile aduse sint 
destinate „să substituie lipsa u- 
nui instrument adecvat cu aju

• GREVA de două tile ■ 
celor 90 000 de lucrători din 
transporturile publice și a 
muncitorilor feroviari, care 
deservesc liniile internațio
nale ale Italiei, au afectat în 
mod serios majoritatea acti
vităților din principalele o- 
rașe italiene, reducind în 
mare parte afluxul comercial 
dinaintea sărbătorilor de 
iarnă.

O întrerupere a lucrului, 
pentru o perioadă de trei zi
le, au declarat, începînd cu 
ziua de miercuri, și operatorii 
din serviciile interne și in
ternaționale de telecomuni
cații. Se apreciază că greva 
va afecta grav convorbirile 
telefonice internaționale, 
precum și serviciile telegra
fice.

Confederația generală ita
liană a muncii (C.G.I.L.) a a- 
nunțat că totalul orelor de 
muncă pierdute din cauza 
grevelor acestei „toamne 
fierbinți" se ridică la 400 de 
milioane, într-o perioadă de 
patru luni. A„ fost înnoite, 
Începînd cu luna septembrie, 
58 de contracte colective de 
muncă, cuprinzînd 4 milioa
ne de muncitori. Totodată, 
sînt în curs negocieri pentru 
reînnoirea contractelor de 
muncă ale muncitorilor din 
sectorul agricol, din tran
sporturile publice și ale sa- 
lariaților companiei de stat 
pentru electricitate (E.N.E.L).

După părerea senatorului 
Walter Mondale, este vorba de 
„prima lege semnificativă de 
liberalizare a comerțului a- 
doptată de Congres după cel 
de-al doilea război mondial". 
Kenneth Davis, asistent al mi
nistrului comerțului al S.U.A., 
a apreciat la rindul său că le
gea va oferi administrației 
flexibilitatea de a reduce „lis
tele negre" guvernamentale și 
să sporească astfel exportul în 
special în țările est-europene. 
Potrivit unei oficialități a Mi
nisterului Comerțului, citată 
de agenția Reuter, noua lege 
ar putea duce la reducerea 
„listelor negre" la aproximativ 
200 de articole.

După cum scrie agenția Reu
ter, citind opinia promotorilor 
noii legi, „principala ei însem
nătate ar putea fi în special 
simbolică, și va depinde în 
mare măsură cum administra
ția va interpreta împuternici
rile acordate de lege. Agenția 
France Presse apreciază că 
noua lege „lasă în întregime 
președintelui posibilitatea de 
a aprecia oportunitatea libe
ralizării schimburilor cu țările 
socialiste".

torul căruia să fie interpretat 
procesul care are Ioc în aceas
tă țară.

• DR. Edward Eisenstein, 
președintele Departamentului 
de biofizică al Universității din 
Michigan, a declarat că este po
sibil ca în cursul anilor '70 să 
se realizeze metode de control 
și tratament curent al canceru
lui. „în decadele '40 și '50 am 
asistat la pași importanți reali
zați pe calea punerii la punct 
a metodelor de control și vin
decare a maladiilor bacteriene, 
în decada '70 vom asista Ia un 
fenomen similar tn domeniul 
cancerului". Dr. Eisenstein a su
bliniat faptul că în ultima vre
me au fost făcute progrese în 
domeniul cercetărilor asupra 
sistemului nervos, domeniu în 
care în anii următori se vor 
face noî cercetări. „Cred că se 
va ajunge la o mai bună înțele
gere a sistemului de memorare, 
a spus el, și pe această bază se 
vor putea realiza preparate chi

R. S. F. IUGOSLAVIA, 
șantierele navale din Ri|eka. 
In timpul lansării unei noi 

nave

Pini la mijlocul anului 1970

BAZA AERIANĂ AMERICANĂ
DE LA WHEELUS
VA FI LICHIDATĂ

Statele Unite și Libia 
au realizat un acord pri
vind lichidarea bazei ae
riene de la Wheelus și 
evacuarea tuturor 
tarilor americani 
Libia pînă la 30 
1970.

mili- 
din 

iunie

marțiComunicatul difuzat 
noaptea la încheierea celei de-a 
treia ședințe a tratativelor, în
cepute la 15 decembrie la Tri
poli, exprimă speranța celor 
două părți că „acordul va marca 
începutul unei noi perioade de 
cooperare, în interesul popoare
lor american și libian". Comu
nicatul oficial menționează, pe da 
altă parte, că problemele privind 
compensarea S.U.A. pentru in-

VIZITA DELEGAȚIEI
ROMÂNE
CAIRO 24. — Coresponden

tul Agerpres, C. Oprică, trans
mite ; Gheorghe Caranfil, ad
junct al ministrului industriei 
chimice, conducătorul delega
ției române care întreprinde o 
vizită în R.A.U., a fost primit 
de Aziz Sidky, ministrul in
dustriei și petrolului. La întâl
nire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, a fost de 
față Titus Sinu. ambasadorul 
României la Cairo. Ministrul 
egiptean și-a exprimat cu a- 
ceastă ocazie speranța că co
laborarea stabilită între cele 
două țări se va dezvolta con
tinuu. în baza acordului de 
colaborare economică și tehni
că dintre cele două țări, Ro
mânia construiește în apropie
re de Alexandria, cu utilaj și 
echipament propriu, o fabrică 
de carbonat de sodiu. în Dri- 
ma etapă fabrica va avea o 
capacitate anuală de 100 000 

mice specifice care să stimuleze 
funcțiunile mintale. Această de
cadă va fi, după părerea mea, 
o eră a marilor descoperiri în 
domeniul tratării și regenerării 
sistemului nervos", a declarat 
dr. Eisenstein.

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
oficial al guvernului ugandez a 
declarat că în urma atentatului 
comis la 19 decembrie împotri
va președintelui Milton Obote 
au fost arestate zece persoane, 
majoritatea aparținînd partide
lor de opoziție. Printre acestea 
se află și sora fostului rege al 
Bugandei. Purtătorul de cuvînt 
a precizat că, în urma anchetei 
efectuate, s-a constatat că mai 
multe persoane au tras focuri 
de armă asupra președintelui 
Obote, dar că. pentru moment, 
nu se poate afirma că ar fi vor
ba de o încercare de lovitură 
de stat.

LICHIDAREA UNOR TABERE 
REBELE TN SUDAN

• MINISTRUL apărării al 
Sudanului, generalul Khaled 
Hassan Abbas, a făcut o decla
rație în care a arătat că tabere
le aparținînd unor grupuri re
bele situate în regiunile din su
dul țării au fost depistate și li
chidate. El a menționat că în a

La Rabat s-au încheiat 
marți noaptea lucrările celei 
de-a 5-a conferințe arabe la 
nivel înalt, la care au luat 
parte delegații din 14 țări X 
membre ale Ligii Arabe, pre
cum și reprezentanți ai Orga
nizației pentru eliberarea 
Palestinei. Timp de trei zile, 
în incinta hotelului Hilton 
din Rabat, participanții au 
dezbătut probleme privind 
sprijinirea mișcării de rezis
tență palestiniene, preoum fi 
mobilizarea resurselor țărilor 
arabe în vederea reglementă
rii conflictului din regiunea 
Orientului Apropiat.

Noaptea tîrziu, după termi
narea lucrărilor, regele Hanan 
al 11-lea al Marocului a ținut 
o conferință de presă, tn ca
drul căreia a relevat existența 
unor puncte de vedere diver
gente ale participanților asu
pra problemelor discutate.

„Absența delegațiilor Iraku
lui, Siriei și Yemenului de 
sud de la ședința de închide
re, a arătat regele Hassan al 
II-lea, este expresia unor di
vergențe doctrinale, care exis
tă în cadrul națiunii arabe". 
In ceea ce privește lipsa co
municatului final, a precizat 
suveranul marocan, aceasta se 
poate explica prin faptul că 
au fost luate un număr de 
hotărîri, care, datorită impor
tanței lor, nu pot fi date pu
blicității.

stalațiile care nu vor putea 
retrase vor constitui obiectul u- 
nor negocieri ulterioare. Delega
țiile au fost conduse de căpita
nul Abdul Salem Galoud, mem
bru al Consiliului comandamen
tului revoluției, și Joseph Palmer, 
ambasadorul S.U.A. la Tripoli.

★
Baza aeriană Wheelus, situată 

la 80 km de Tripoli, a fost în
ființată printr-un acord pe 20 de 
ani, încheiat în 1954. Acesta pre
vedea, printre altele, ca unele 
din instalațiile bazei, și anume 
echipamentul fix și cel demodat, 
să fie preluate, la data expirării, 
de Libia. Valoarea acestor insta
lații a fost evaluată la vremea 
respectivă la 85 milioane dolari.

w
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tone carbonat de sodiu, exis
tând posibilitatea ca aceasta să 
fie extinsă ulterior. Delegația 
română condusă de Gheorghe 
Caranfil a vizitat șantierul de 
construcții al fabricii unde s-a 
întreținut cu specialiștii ro
mâni și egipteni. Ministrul ro
mân a fost primit de Ahmed 
Kemal, guvernatorul orașului 
Alexandria.

Cu prilejul vizitei delegației, 
consulul român la Alexandria, 
Nicolae Fîciu, a oferit un 
cocteil și o gală de filme des
pre dezvoltarea industriei chi
mice și petrochimice în Româ
nia. Au participat personalități 
ale vieții politice și economi
ce din Alexandria.

Presa egipteană publică am
ple informații cu privire la 
vizita delegației române și la 
colaborarea dintre cele două 
țări în diferite domenii.

ceste regiuni domnește în pre
zent calmul și că forțele arma
te sudaneze controlează în în
tregime situația. Ministrul su
danez a acuzat unele țări străi
ne că încearcă să saboteze ac
țiunile guvernului revoluționar 
sudanez prin crearea de tulbu
rări și disensiuni în rîndul 
populației din sud.

• LA clubul activiștilor cultu
rali din Sofia a avut loc o 
adunare consacrată aniversării ■ 
a 150 de ani de la nașterea y 
marelui revoluționar, istoric și 
scriitor român, Nicolae Băl- 
cescu. Adunarea a fost orga
nizată de Comitetul de prie
tenie și relații culturale cu 
străinătatea, Comisia naționa
lă a Republicii Populare Bul
garia pentru UNESCO, Insti
tutul de balcanistică și Uniu
nea lucrătorilor oamenilor de 
știință din Bulgaria.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. Sava Ganovski, pre
ședintele Biroului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, 
care în cuvinte calde a evo
cat viața și opera eminentului 
revoluționar român Nicolae 
Bălcescu.
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