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RITMICA
în anul 1970 întreprinderile și 

uzinele din sectorul nostru au 
înscris, prin planul de stat, sar
cina de a obține o producție in
dustrială cu 11,3 la sută mai 
mare decît cea realizată în 1969. 
Productivitatea muncii urmează, 
de asemenea, să crească cu 7 
la -sută. Este de la sine înțeles 
căi în acest context, întreaga 
muncă politico-educativă, mij
loacele prin care organizațiile 
U.T.C. vor mobiliza tineretul la 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
trebuie să se situeze în interlo
pul eforturilor de înfăptui- 
i e cu succes a obiectivelor 

ibilite de partid i ridicarea e- 
fAienței întregii activități econo
mice, folosirea rațională și la 
întreaga capacitate a utilajelor, 
micșorarea consumurilor de ma
terii prime și combustibil, ridi
carea într-un ritm mai intens a 
productivității muncii și reduce-

rea costurilor de producție. Ca 
urinare, direcția principală a ac
tivității organizațiilor U.T.C. de 
pe raza sectorului nostru va tre
bui să fie cultivarea în rîndul ti
nerilor a unei atitudini plină de 
răspundere față de ceea ce fac 
la locul de muncă.

In scopul satisfacerii acestor 
cerințe organizațiile U.T.C. vor 
trebui să apeleze, firește, la ex
periența acumulată dar, totoda
tă, să discearnă ceea ce a dat 
în anul trecut rezultate bune 
față de acele forme și metode 
din munca lor care au purtat în
că amprenta superficialității, a 
formalismului. Din acest punct

VIITOARELE
CAMPANII SE

de vedere merită să ne aplecăm 
cu grijă, de pildă, asupra uneia 
din acțiunile care au vizat lăr
girea orizontului de cunoștințe 
profesionale ale tinerilor. Nevoia 
policalificării, necesitatea de a 
face ca tot mai mulți tineri să 
lucreze, cu aceleași rezultate, 
sau cu rezultate apropiate în 
mai multe meserii — evident, a- 
prOpiate între ele — ni se pare 
a fi fost anul trecut, ca și în 
etapa actuală, un adevărat nu
mitor comun al cerințelor unor 
întreprinderi ca Uzinele „23 Au
gust", „Republica", „F.C.M.E.", 
„Progresul", „F.R.B." și altele.

încă din cursul anului trecut, 
biroul Comitetului de sector și-a 
structurat programul său în 
acest sens. Faptul a fost mar
cat prin conceperea și desfășu
rarea — încă din 1969 — a unei 
acțiuni pe care am denumit-o 
„Caruselul meseriilor". Cum o 
arată și numele, prin ea scon
tăm să.se .realizeze pași. re<rii*și, 
foarte important, pentru un nu
măr tot mai mare de tineri, în 
ceeea ce privește însușirea unor 
cunoștințe dintr-o meserie adia
centă celei de bază. „Caruselul

meseriilor" nu-și propune 
rezolve problema enunțată prin- 
tr-o campanie, să spunem, de 
cîteva luni și nici măcar de un 
an. Dimpotrivă, acțiunea noastră 
vizează stabilirea unui program 
complex și de durată, urmărirea 
nominală a modului în care se 
preocupă tinerii — și ajutorarea 
lor — să acumuleze, deocamdată, 
cunoștințe teoretice din a doua 
profesie și, apoi, deprinderile 
necesare practicării celei de a 
doua meserii.

Ea presupune găsirea acelor 
forme și mijloace de stimulare 
a interesului tinerilor pentru 
lărgirea calificării profesionale 
care să corespundă, înainte de 
toate, unei situații obiective și 
anume nu numai nivelului de 
pregătire actual al acestora, ci 
și structurii timpului lor liber : 
elevi la liceul seral, navetiști, 
tineri cu sau fără familie etc., 
etc. Este suficient, cred, să ar
gumentez necesitatea găsirii 
mijloacelor adecvate pentru a- 
ceasta dacă voi cita aici faptul 
că. din totalul salariațilpr din 
întreprinderile sectorului' — sa- 
lariați printre care se găsesc nu
meroși tineri — circa 30 la su
tă sînt navetiști, legați-striat .de ■ 
mijloacele de comunicație spre
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localitățile de domiciliu, 'iar ■ 
mulți alții sînt elevi la seral. I 

Pentru 1970 organizațiile U.T.C. ■ 
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Ce tehnologii noi au fost 
puse la îndemîna industriei de 
către cercetarea metalurgică 
românească și unde pot fi ele

— La noi sectorul porcin se 
va dezvolta în mod deosebit. 
Anul acesta vom ajunge la 
5 000 de capete, îmi spune pre
ședintele cooperativei agricole 
de la Grivița.

La Gheorghe Doja aflasem 
ceva asemănător : de la 1 700 
capete existente în același sec
tor, în 1970 se 
2 500, iar în 
Bineînțeles, și 
Grivița. va fi 
număr de brațe mai mare, de 
recrutarea unor noi îngrijitori. 
Iar cînd inginerul agronom 
din comuna Miloșești preciza 
că „posibilitățile noastre sînt 
mai mari în legumicultura, 
aici vom extinde suprafața 
de la 30 la 50 hectare" avea 
desigur în vedere aceeași ten
dință de dezvoltare a coopera
tivei sale.

în unele locuri se luaseră 
deja și măsurile de pregătire 
necesare: construirea unor 
maternități, a unor îngrășăto- 
rii de mare capacitate etc.

U.T.C. A COOPE
RATIVEI

AGRICOLE ?
va ajunge la 
1971 la 5 000. 

aici, ca și la 
nevoie de un

Atîta doar : brațele de mun
că, ele constituiau, mai mult 
sau mai puțin, un semn de în
trebare. Și pentru că ne-am 
obișnuit să considerăm că or
ganizațiile U.T.C. de la sate 
își fac o datorie de onoare din 
orientarea tinerilor spre aceste 
sectoare mai dificile, am vrut 
să văd și de data asta cum se 
achită de ea, în cazurile aces
tea mai mult decît concrete, 
întîlnite în județul Ialomița. 
Surprizele n-au întîrziat să

aplicate cu eficiență maximă ? 
Care sînt rezultatele obținute 
prin introducerea oțelurilor 
superioare în construcția, de 
mașini și cum pot fi ele ridi
cate la un nivel superior ? 
Iată întrebări la care ancheta 
noastră încearcă să ofere un 
răspuns succint.

Primul interlocutor prof, 
univ, Alexandru Domșa, șeful 
catedrei de tehnologia meta
lelor a Politehnicii din acest 
oraș.

— Cercetările colectivului de 
la catedra noastră—ne-a spus 
d-sa — vizează exploatarea la 
maximum a avantajelor pe 
care le prezintă pentru meta
lurgie sinterizarea pulberilor. 
Actualmente la I. S. Cîmpia 
Turzii avem o stație experi
mentală în care, pe baza unei 
tehnologii brevetate și în stră
inătate obținem — cu mate
rialele românești — pulberi 
metalice de calitate superioa
ră și cu un preț de cost scă
zut. Vrem însă să mergem mai 
departe și căutăm procedeele 
cele mai economicoase pentru 
a scurta cu una, sau chiar 
două, treptele din „scara“ me
talurgiei clasice :. minereu- 
furnal-oțelărie-laminor. Pri
mele experiențe sînt încuraja
toare ; am reușit să obținem 
prin reducerea minereului cu

gaz metan o pulbere care poa
te fi utilizată direct în oțelă- 
rie. sărind peste furnal și 
realizînd, deci, o imensă eco
nomie de material.

In plus, pulberea obținută 
e mai pură (98 la sută) decît 
cea obținută prin procedeele 
clasice. încercările noastre 
urmăresc, pe viitor, prelucra
rea pulberilor direct în lami
noare, trecînd deci și peste 
faza oțelăriei. Evident, cu o 
reducere imensă a consumuri
lor materiale și, în primul 
rînd, a celor de metal.

în legătură cu studiile pri
vitoare la economisirea meta
lului efectuate în cadrul In
stitutului de cercetări în teh
nologia construcțiilor de ma
șini (I.C.T.C.M.), ing. Alexan
dru Andrian, consilier științi
fic al institutului, ne declara :

— O invenție realizată în 
cadrul I.C.T.C.M.. cu largă a- 
plicare, se referă la țevile cu 
aripioare pentru schimbătoa
rele de căldură formate direct, 
prin laminare. Schimbătoarele 
de căldură sînt utilizate în do
meniile cele mai variate, de

P. JUNIE
P. SPIRA

OV. PĂUN

Avancronică la sesiune: Stu
denți ai anului I de la Insti
tutul Politehnic din Galați în 
haine de lucru, în laboratorul 

de chimie.

(Continuare în pag. a Il-a)
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D. MATALA

UN RAPORT IMPLICIT

CIVILIZAȚIE
OȚEL PUR, ATÎT. „Dacă-mi 

place ingineria ? Întrebați-mă a- 
tunci dacă-mi place arta flaman
dă, să spunem. Arta flamandă 
poate să-mi placă, ori nu. Dat 
meseria mea, e datoria mea. Și 8 
ore pe zi, nu numai că nu stau să 
mă tot întreb dacă-mi place, dai 
nu mă interesează nimic altceva 
decît ceea ce fac — adică oțel 
pur". Inginerul Marian Dumitru, 
25 de ani, șef de schimb Ia insta
lația de tratare a oțelului sub vid 
din U.M.G.B. își exercită pro- 
fesia-datorie în chip exemplar, 
muncind nu 8 ore, ci uneori,

cînd se decunează cuptoarele, 
chiar 16 sau 18 ore. Cu o mare 
și permanentă rigoare pentru pu
ritatea acestui oțel. Cu un aplicat 
interes pentru menținerea para
metrilor proiectați ai cuptoa
relor, pentru studiul înnoirii teh
nologiei și, firește, a aplicării ei 
astfel înnoite.

DEȘI UN INGINER NU E 
ARTIST. Fiindcă numai munca 
diurnă, oricît de laborioasă, și e- 
ficient productivă, nu se rezumă 
la atît —, după opinia sa : „Un 
inginer adevărat, deși nu e ar
tist, creează. Nu, nu e suficient 
să producă. Trebuie să descope
re și să aplice noul. Iar recepti
vitatea la nou încetez s-o nu
mesc datorie, ea fiind însăși ne
voie organică, mai ales pentru 
tînăr. Sau, dacă vreți, e o dato
rie, dar o datorie a civilizației. 
Impusă în uzina noastră de ce

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

PARTICIPARE

Ce este acela un debut ? Dicționarul, întrucît privește debutul 
literar, este evident insuficient. Prima dovadă o constituie cali
tatea debuturilor. Un debut poate fi bun sau rău, promițător 
sau lipsit de elocvență, excepțional sau fără nici o valoare 

i în ce mai ma- 
rămînă anonim, 
consolidată ca 
își face pînă 

_ , cum unul care
pierde de la sine. Neexcluzînd asemenea

ș. a. m. d. Tntr-o producție editorială din ce 
sivă, debutul riscă, în toate aceste cazuri, să 

i, cu o istorie bine 
, că un debut elocvent 

în conștiința publică după 
se

Existâ însă prejudecata, 
orice prejudecată, că
la urmă drum 
nu spune nimic

cazuri, trebuie să spunem că mentalitatea ca atare ni se pare 
de-a dreptul anticulturală. Ea este din aceeași specie cu sinistra 
credință în geniul necultivat, spontan, natural (care, firește, nici 
el nu poate fi exclus .'). în spatele unor asemenea prejudecăți 
stă o penibilă concepție retrogradă, asupra evoluției culturii.

’ natural, spon- 
de monstru inex-

M. COSTEA

sta o penibila concepție retrograda, asupra 
Aceasta acreditează ideea „mersului de la sine 
tan etc., în virtutea căruia cultura este un soi

tr

(Continuare în pag. a IV-a)

10000 POEȚI 9
10000 SCRIITORI •

perspec-REP. Avînd în față . 
tiva și retrospectiva literaturii 
române am vrea să știm dacă 
această avalanșă editorială — 
s-ar părea că anul care abia a 
trecut deține supremația — vă 
îngrijorează. Dacă, adică, soco
tiți că riscăm să „pierdem fi
rul drept" al valorii, printre a- 
tîtea condeie care apelează, sau 
atentează, la ea...

— Eu nu privesc acest lucru 
ca pe un fenomen alarmant. In 
orice caz, nu cred că remediul 
cel mai fericit este o anumită

INTERLOCUTOR:
Ov. S. CROHMĂLNICEANU

campanie — constatată în ziare 
și reviste de specialitate — 
care debutanții sînt tăcuți 
„in corpore". Convingerea 
este că orice literatură se 
voltă tocmai pe baza unei ' 
tități însemnate de lucrări '

în 
praf 
mea 
dez- 
can- 
care

apar — vădind efervescența. 
Maiakovski spunea „ca să scoți 
un dram de poezie trebuie să 
sondezi tone de minereu ver
bal". Dacă această operație fă
cută de poet pe cont propriu 
este firească, naturală, atunci și

pentru o anumesocietatea — 
cantitate de poezie bună — tre
buie să prelucreze tone de lite
ratură... Este aici un joc al ha
zardului pe care orice cultură 
trebuie să-l accepte.

REP. întreprinderea devine 
din ce în ce mai dificilă. Și nu 
este vorba numai de poezie, ca
re deține totuși locul ' ”
catul este însă că —

SMARANDA

(Continuare în pag.
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Cursurile facultative, pe lîngă 
întregirea profilului specialistu
lui, devin cu atît mal necesare 
cu cît se adresează în mod deo
sebit multiplelor capacități de 
investigare și aprofundare ști
ințifică ale studenților. Ne-am 
propus, în cele ce urmează, să 
desprindem cîteva preocupări 
ale unor institute de învățămînt 
superior privind modul de orga
nizare și desfășurare a cursu
rilor facultative.

La Universitatea București, 
planurile de învățămînt cuprind 
un capitol special rezervat aces
tor cursuri. In fiecare faculta
te sînt planificate în medie 4-5 
cursuri facultative. Care este 
însă situația concretă în facul
tăți, cum sînt onorate ele. atît 
de către titularii lor, cît și de 
către studenți ?

în cadrul facultății de chimie 
există 3 asemenea cursuri facul
tative, dar numai unul dintre 
ele și anume cel de istoria chi
miei este frecventat de studenți.

„Multe din aceste cursuri au 
fost altădată obligatorii — ne 
încredințează prof. univ., dr. Du
mitru Negoiu, decanul facultă
ții. Ele sînt cuprinse in nor
mele de învățămînt ale cadre
lor didactice și ar trebui să se 
desfășoare, în mod normal, ca 
și cele obligatorii. Din păcate, 
din cauza slabei popularizări 
în rîndul studenților, cit și din 
cauza rămînerii la metode obiș
nuite de predare prin prelegeri 
monotone, neinteresante, stu
denții nu sînt tentați să le frec
venteze"

Introducerea unor cursuri fa
cultative de matematică în facul
tățile cu alt profil este o iniția
tivă tot atît de importantă. Fa
cultatea de chimie are deja o 
experiență în această privință 
care este folosită și în prezent. 
Deși frecvența la cursul de ma
tematică nu depășește 30 
sută, s-a stabilit, totuși, un 
cleu de studenți care vin 
permanență la acest curs, 
ales că unele cunoștințe de 
mie nu pot fi înțelese fără cu
noașterea unor operații și for
mule matematice.

în anul acesta, la Facultatea de 
filozofie există 2 cursuri specia
le : Platon și Aristotel, condu
se de prof. univ. Ion Banu, frec
ventate de studenți și cadre di
dactice.

„O cerință care se face resim
țită în momentul de față — ne 
asigură asist, univ. Dan Mihai 
Birliba de la catedra de filozo
fie a Universității — este aceea 
a introducerii unor cursuri fa
cultative de un semestru sau 
chiar 2 luni pe probleme legate 
de lărgirea orizontului științific 
și cultural al studenților. Ar fi 
deosebit de utilă predarea unor 
capitole speciale de matematică, 
fizică, chimie, artă universală 
etc., care să urmărească aspec
tele contemporane ale dezvoltă
rii acestor domenii. Aceste 
cursuri ar interesa și cadrele 
didactice".

în cadrul Institutului politeh
nic din București sînt planificate 
un număr mare de cursuri care 
asigură completarea pregătirii 
de specialitate a viitorului in
giner.

La Facultatea de electronică, 
cursurile sînt orientate spre o 
tematică aplicativă, pentru că 
inginerul electronist trebuie să 
fie și un bun practician, care 
să cunoască în amănunt tehno
logia proceselor de fabricație.

In acest sens, orientarea 
cursurilor facultative asigură 
însușirea unor cunoștințe nece
sare viitorilor specialiști, cît și 
deprinderea de a folosi instala
țiile și mașinile electronice. După 
cum ne asigură prof. dr. ing. 
Vasile Cătineanu, decanul fa
cultății, „în acest "n universitar 
funcționează cîteva cursuri fa
cultative noi, oc lingă cele in
troduse în anii anteriori. Ast
fel, cursul de teoria siguranței 
de funcționare a devenit acum 
unul din cursurile cu cea mai 
mare afluență de studenți, deși 
la primele ore nu se prezentau 
decît 72 studenți. Ministerul în- 
vățămintului a propus, incepind 
cu anul viitor, inițierea unor 
cursuri postuniversitare, pe o 
perioadă mai lungă de timp, pri
vind această problematică de 
mare actualitate științifică 
tehnică".

In facultate există însă

la 
nu-

!n 
mai 
chi-

n 
Și

Și
MIRCEA CRISTEA

(Continuare în pag. a IV-a)
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Interviu cu ing,
Vasile lordăchescu, 

secretar general 
al Automobil Clubului Român

A.C.R. ÎN 1970
„CIMPOIUL

DE AUR“ „YR IMK“ UNI SECOL

Fiecare automobilist, membru 
al A.C.R. a primit la începutul 
acestui an, gratuit, un „carnet 
de bord", denumire modestă sub 
care se asunde de fapt un veri
tabil anuar deosebit de util atît 
pentru excursiile interne cît și 
pentru călătoriile în străinătate 
datorită bogăției și varietății in
formațiilor conținute. Tn prefa
ța sa sînt menționate toate ser
viciile pe care A.C.R. le va o- 
feri în 1970 membrilor săi. Fi
resc, discuția noastră a pornit 
de aici...

— Alături de asistența tehnică 
pe șosele și la domiciliu, acor
dată cu noile autoateliere Re
nault, de testările tehnice gratui
te, de asistența juridică și de 
informațiile turistice și de spe
cialitate, acordate în 1969, a’ă- 
turi de excursiile în străinătate 
a căror realizare o facilitați, ce 
elemente noi au intervenit în 
gama serviciilor A.C.R. ?

— Scrisorile de credit, pe care 
le vom pune la dispoziția auto- 
mobiliștilor ce efectuează ex
cursii în străinătate le vor per
mite acestora să-și acopere aco
lo, eventualele cheltuieli provo
cate de necesitatea unor repara
ții. accidente etc. Sumele astfel 
cheltuite, desigur între anumite 
limite, se vor deconta la întoar
cere în lei. Bonurile de benzină, 
de mult solicitate de automobi- 
liști vor fi în sfîrșit, puse la 
dispoziția lor. Ele se vor acorda 
în funcție de distanța ce urmea
ză a fi parcursă în străinătate

vor fi plătite în lei la echi-Și valentul costului benzinei din ță
rile unde se deplasează membrul 
A.C.R.

— Autoniobiliștii așteaptă să 
beneficieze și de o serie de prio
rități și servicii suplimentare în 
țară, prin A.C.R.

— în întîmpinarea acestor ce
rințe anul acesta ne vom strădui 
să asigurăm priorități la unități
le cooperației meșteșugărești (la 
reparații, spălat, gresat) și spe
răm să obținem de la UCECOM 
o serie de gratuități și reduceri 
de tarife pentru membrii A.C.R. 
în același timp. începînd cu 
sfîrșitul trimestrului I la telefo
nul interurban 040 (unde în 
prezent se pot solicita din toată 
țara mașinile asistenței tehnice) 
se vor da informații asupra pie
selor ce se găsesc în magazine
le I.D.M.S. la toate tipurile de 
turisme comercializate la noi.

— Unul din scopurile A.C.R. 
este dezvoltarea automobilismu
lui in țara noastră și educarea 
conducătorilor auto. Pe această 
linie ce veți întreprinde în ’70 ?

— Aș preciza că există la ora 
aceasta mai mulți conducători 
auto potențiali decît cei care 
sînt membri A.C.R. sau pose
sori ai permisului de conduce
re. Să nu uităm că în următo
rii 5 ani se vor vinde, conform 
cifrelor de plan, mai multe ma
șini particulare decît există la 
ora aceasta în circulație. Și fără 
îndoială, în rîndurile tinerilor 
vor apare mulți șoferi amatori,

o bună parte dornici probabil să 
participe și la competiții. Pro
paganda automobilistică în rîn- 
durile tineretului și mai ales e- 
ducarea tinerilor, a elevilor în 
special. în spiritul civilizației 
automobilistice, atît pentru a 
pregăti viitorii șoferi cît și pen
tru a evita accidentele destul de 
numeroase ce au loc în rîndu- 
rile acestei categorii a populației 
vor constitui în 1970 o preocupa
re importantă a A.C.R. Organi
zarea unor concursuri de înde- 
mînare pentru șoferii începători, 
a raliului începătorilor a unor 
concursuri de cartinguri asocia
te cu competițiile din calenda
rul nostru, vor contribui, spe
răm. la formarea simțului disci
plinei automobilistice în rîndu- 
rile tinerilor. Vom căuta să în
ființăm cercuri A.C.R. și în in
stituțiile de învățămînt superior 
(arhitectura și politehnica au dat 
deja piloți cu perspective). Tot
odată, sperăm pe linia instruirii 
unui public cît mai larg în do
meniul conducerii automobilului, 
să realizăm mult doritul auto- 
drom în Capitală. In 1970 sîn- 
tem singuri că va fi realizat cel 
puțin proiectul construcției... In 
ceea ce privește dezvoltarea 
sportului automobilistic în țara 
noastră — speranțele ni le pu
nem în recrutarea și promovarea 
unui număr cît mai mare de pi
loți dintre șoferii amatori care 
nu au împlinit încă 30 de ani, 
categorie care deja a dat cîțiva 
din cei mai talentați membri 
ai lotului A.C.R.

în cadrul Festivalului interna
țional al cimpoierilor, organizat 
la sfîrșitul anului trecut în lo
calitatea Erice din Italia, grupul 
de interpreți din țara noastră a 
oținut un premiu colectiv — cu
pa „Cimpoitll de aur". Câștigă
torii acestui trofeu sînt : Patrița 
Goicea din județul Prahova, că
reia i-a fost acordată și o pla
chetă din partea organizatorilor 
festivalului, Ștefan Roșea din
jud. Vaslui, Gheorghe Budină
din jud. Constanța și Tudor 
Trăistaru din jud. Teleorman 
Este pentru a doua oară că 
cimpoierii români se situează în 
fruntea 
festival 
premiul 
de aur"
lui Dumitru Stanciu.

• „TOTUL A DECURS CONFORM PROGRAMULUI" DECLARA ECHIPAJUL PRIMULUI AVION 
T.A.R.O.M. CARE A FĂCUT OCOLUL PAMÎNTULUI
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palmaresului la acest 
anual. în anul 1968, 
individual „Cimpoiul 

a fost atribuit ciobanu-

ora 14, echipajul ro- 
avionului TAROM YR- 
bord cu 60 de pasageri 

turistice din

Ieri, la
mânesc al 
I.M.K., la 
ai unei companii _______ __
Ankara s-a înapoiat pe pista de 
beton a Aeroportului Băneasa

după o, premieră turistică în ju
rul lumii Începută din țară la 11 
noiembrie 1959. Formația româ
nească de zbor — alcătuită din 
două echipaje, trei stewardezl și 
un inginer — a străbătut, în zig-

avlonulul 
călătorie 
dată de

ANDREI BANC

INTRE CALITATE
(Urmare din pag. L)

Marea Neagra (Urmare din pag. I)

sateliților și a electronicii

Las 
după

Eu-

zag, peste mapamond 47 740 km. 
Pornind din București în direcția 
Teheran, Caraci, New-Delhi, 
Bangkok, via Hong-Kong, Tokio- 
Insula Wake din Pacific, Hono
lulu. Los Angeles, Ciudad de 
Mexico. New-York, apoi insulele 
Terra-Nova, plaja însorită
Palmas din Gran-Canaria, 
aceea la Roma, în bătrîna 
ropă, Istanbul, și în fine din 
nou acasă, după 27 de zile. Aces
tea sînt punctele de aterizare sl

„Buletin meteorologic" la „cota

Privesc un set de fotografii re- 
prezentînd diferite zone ale glo
bului : insulele britanice și Gro
enlanda, Marea Mediterană cu 
Africa de nord și Sicilia, Cauca- 
zul, Marea Caspică și Lacul Arai, 
apoi Carpații, Marea Neagră și 
Crimeea. Au fost realizate de la 
o altitudine de 1 400—1 500 km 
de către sateliți de tiptd „Me
teor", „Esso“ sau „Nimbus" și de 
prelucrarea și interpretarea lor, 
se leagă speranțele de precizie 
și obiectivitate ale meteorologiei 
moderne.

— Din cite știu, pînă acum 
cercetarea atmosferei se realiza 
de pe pămint, norii aflîndu-se, 
evident, deasupra aparatelor de 
cercetare...

— Exact. Se investiga de jos 
în sus, în timp ce, cu ajutorul 
sateliților, plasați cu mult deasu
pra norilor, operația se face in
vers, de sus în jos. Fotografiile 
realizate de sateliți sînt mult mai 
detaliate, mai clare și, în plus, 
ilustrează o suprafață mult mai 
mare (milioane de kilometri pa- 
trați).

— Și atunci cînd cercetați 
fotografiile, ce vă spun norii, mo
dul în care sînt dispuși, altitudi
nea, culoarea lor ?

— Să luăm, de pildă, acest 
clișeu care cuprinde insulele 
britanice, Marea Baltică și o par
te din peninsula scandinavă. Ve
deți, în primul rînd, culoarea : cu 
cit e mai deschisă, înseamnă că 
vremea în zona respectivă e mai

stabilă, că pachetele de aer 
află în echilibru. Aici, deasupra 
Danemarcei, plafonul atmosferic 
este de culoare foarte închisă și 
fragmentat, parcă făcut din gra
nule. Desigur, un asemenea as
pect, atestă orice, în afară de o 
vreme frumoasă, liniștită...

Și în acest fel determinările 
continuă prin analiza minuțioasă 
a fiecărui „fragment-foto"...

Cei care vor părăsi peste cîteva 
săptămîni Capitala, în direcția 
Văii Prahovei, vor zări silueta co
chetă a Institutului Meteorologic 
întrucîtva modificată. Pe o plat
formă situată deasupra clădirii 
centrale va fi instalată antena 
concavă, cu un diametru de 
cîțiva metri, a stației de recepție 
pentru sateliți. Cînd aceștia vor 
trece deasupra teritoriului țării 
noastre, fotografiile realizate la 
sute de kilometri depărtare, cap
tate țos în circa 200 secunde, vor 
fi prelucrate și difuzate..,

Iar, alfabetul, cumva misterios, 
plin de farmec al acestor „sec
vențe alb-negru“, convertite in
stantaneu de către specialiști în 
parametrii științifici și plasate pe 
orbitele unor complexe operații 
matematice, vor pătrunde în cre
ierul calculatorului electronic...

Deci, în curînd specialiștii ne 
vor oferi buletine meteorologice 
(evident, mult mai bine... docu
mentate) pe bază de electronică 
și sateliți.

ANDREI BARSAN

ÎNDEPLINIREA
RITMICĂ A PLANULUI

(Urmare din pag. 1)
au trecut la alcătuirea unor 
programe de activități comune 
cu sindicatul, acțiuni care vi
zează unul și același țel : antre
narea cu mai multă eficacitate 
a tuturor tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor colectivelor din 
ateliere, secții, uzine. Programul 
are prevăzute acțiuni precise cu 
privire la modalitățile de cu
noaștere de către tineri a sar
cinilor de plan, în legătură cu 
soluționarea abaterilor de Ia dis
ciplina muncitorească (aici avem 
în proiect organizarea unor dez
bateri comune pe linia respon
sabilităților și implicațiilor pe 
care le impune introducerea re
centă a noului sistem de salari
zare), stimularea inițiativelor 
care privesc reducerea consumu
lui de metal prin evitarea re
buturilor, remanierilor, recupe
rarea deșeurilor dîndu-le utili
zarea potrivită în alte secții și 
ateliere etc.

Preocuparea organizațiilor 
noastre U.T.C. pentru înlătura
rea unor fenomene de indiscipli
nă și de risipă a materiei prime 
a fost cristalizată, în anul de cu- 
rînd încheiat, în cîteva acțiuni 
bine conturate la secția locomo
tive de la uzinele „23 August* 
ți la Fabrica de încălțăminte

„Progresul". Dacă le preluăm și 
dacă vrem ca în 1970 ele să se 
răspîndească în cît mai multe 
din întreprinderi, o facem deoa
rece, acolo unde s-au aplicat, au 
dat rezultate foarte bune. Este, 
de pildă, cazul secției locomoti
ve de la „23 August" secție un
de toți tinerii își realizează în 
prezent normele și unde abate
rile disciplinare constituie o ra
ritate. Este, de asemenea, cazul 
organizațiilor U.T.C. de la ..Pro
gresul" unde defectele de fabri
cație nu scapă ochiului exigent 
al colectivului care acționează 
prompt : în fiecare pauză, se fac, 
dace este nevoie, discuții (cu 
produsul defect în mînă) cu acei 
tineri care nu respectă proce
sul tehnologic. De la „23 Au
gust" vom generaliza și expe
riența unor organizații U.T.C. 
care folosesc cu eficiență mijloa
cele audio-vizuale . emisiunile 
stației de radioamplificare, zia
rul uzinal, gazetele de perete.

Dorim să facem In acest an 
tot ce depinde de noi pentru ca 
organizațiile U.T.C. să se situe
ze pe poziții ferme, de atitudi
ne înfluențînd pozitiv desfășu
rarea activității în producție a 
tinerilor, soluționînd operativ și 
eficace dificultățile care survin 
In activitatea lor și nu numai a 
lor.

I 
la rafinării și motoare, pînă la 
frigidere. Prin aplicarea bre
vetului nostru se realizează e- 
conomii la consumul de metal 
între 30 și 40 la sută față de 
același produs obținut prin 
procedeul clasic, iar la un mi
lion de metri de țeava se ob
țin economii de 30 milioane 
lei, înlăturîndu-se în același 
timp importul lor. De altfel, 
Uzina mecanică de utilaj chi
mic din București a preluat în 
studiu producția acestui nou 
tip de țevi.

Un grup de cercetători a 
pus la punct un procedeu prin 
care cuțitele din corpul sculei 
așchietoare a strungului, fre
zei etc., nu mai sînt sudate 
ci înșurubate.

Prin înșurubarea plăcuței, 
corpul cuțitului poate fi folo
sit acum la cincizeci de mon
tări, iar cuțitul avînd opt la
turi ascuțite, față de una sin
gură la celălalt sistem, reiese 
că un singur corp de cuțit 
poate fi, astfel, folosit la 400 
de tăișuri față de numai 12 
înainte. Este utilizat în felul 
acesta de treizeci de ori mai 
puțin metal decît la cuțitele 
clasice, evitîndu-se și timpul 
pierdut la ascuțirea și regla
rea lor.

Cercetările noastre au dus 
și la realizarea tehnologiei de 
fabricație a acelor flexibile 
de cale ferată, obținîndu-se 
produse cu performanțe de ni
vel internațional. în felul a- 
cesta a fost redus consumul 
de metal cu 850 kg pe schim
bător (o economie de cca 5 000 
lei la fiecare bucată). Econo
miile anuale se ridică la 
11 500 000 lei, rezultat la care 
trebuie adăugat echivalentul 
a 75 milioane lei valută, ob
ținuți prin renunțarea de că
tre C.F.R., începind cu anul 
viitor, a importurilor acelor.

Desigur, posibilitățile oferite 
industriei de către cercetători 
nu se opresc aici. Un alt as
pect al lor îl reprezintă crea
rea oțelurilor superior aliate. 
Iată-ne deci în vizită la Insti
tutul de cercetări metalurgice 
(Î.C.E.M.) unde dr. ing. B. Ro- 
tenstein, șef de laborator la 
secția „utilizarea rațională a 
oțelurilor" de la I.C.E.M. ne-a 
spus :

„Cercetările efectuate în sec
ția noastră vizează cunoaște
rea mai bună a proprietăților 
și caracteristicilor oțelurilor 
produse în tară. Au fost efec
tuate, de asemenea, cercetări 
pentru introducerea unor oțe
luri noi. Prin introducerea re
centă în fabricarea vagoanelor 
de cale ferată la Uzina de 
vagoane Arad a oțelului 
COR-TEN se prevede reduce
rea consumului de metal per- 
vagon cu aproximativ 50 de 
kilograme. Raportată la pro
ducția anuală de vagoane a 
uzinei arădene, această econo
mie capătă dimensiuni apre
ciabile.

în institutul nostru a fost 
pus de asemenea la punct un 
oțel pe bază de crom, molib
den, vanadiu și bor. Se preve
de ca prin utilizarea lui la 
construirea țevilor groase se 
va realiza o reducere a con
sumului de metal de aproxi
mativ 10 la sută. Utilizarea a- 
cestui oțel — care urmează să 
fie asimilat în producție în 
anul 1970 — va putea fi ex
tinsă cu rezultate 
bune și la construcția 
zâne de abur pentru 
centrale

— Ce vă propuneți 
viitor ?

— Vom asimila un alt oțel 
de tip COR-TEN. care va per
mite reducerea în continuare

a consumului de metal la va
goanele de cale ferată. Vom 
pune, de asemenea, la punct 
asimilarea unui oțel cu 9 la 
sută crom și 1 la sută molib
den. El urmează să fie utili
zat la construcția de cuptoa
re pentru rafinăriile de țiței, 
începînd cu anul 1970 vom 
realiza otel cu 12 la sută crom 
și alte elemente pentru caza- 
nele de abur cu parametri 
funcționali foarte ridicați, 
ceea ce va aduce, de aseme
nea, importante reduceri ale 
consumului de metal.

„Siderurgia nu este numai 
un producător de oțeluri, ci 
și un mare consumator, re
marca ing. Minei Costescu, 
șeful secției de oțeluri de la 
I.C.E.M. Prin îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație se 
pot obține importante econo
mii de metal. Astfel, de exem
plu. la fabricarea lingourilor 
de oțel, institutul nostru a 
propus utilizarea unei noi 
pulberi termo-izolante, numi
tă termicem. Prin folosirea ei 
— care s-a generalizat în pre
zent în toate unitățile indus
triale din țară — s-a îmbună
tățit calitatea suprafeței lin
gourilor, s-au redus rebuturi
le. Economia de metal obținu
tă este echivalentă cu 19 mi
lioane de lei anual.

O altă cale pentru realiza
rea de economii de otel este 
îmbunătățirea proprietăților 
acestuia. în colaborare cu 
Combinatul metalurgic Galați, 
institutul nostru a desfășurat 
cercetări pentru asimilarea u- 
nei serii de oțeluri slab aliate 
cu proprietăți superioare cum 
ar fi : OL-52-4 A, oțeluri pen
tru construcții navale cores
punzătoare standardelor străi
ne, extrem de pretențioase, 
oțeluri de cazane etc. Prin 
folosirea lor la șantierele na
vale Galați, pe șantierele ma
rilor hidrocentrale, la Uzina 
„Vulcan “ sau „23 August” din 
Capitală se obține economi
sirea unor mari cantități de 
metal.

Pentru viitor ne propunem 
continuarea asimilării de oțe
luri superioare pentru fabri
carea tablei de cazane și con
strucții metalice. De asemenea, 
ne propunem să asimilăm un 
nou tip de otel pentru con
strucții industriale rezistent la 
coroziunea atmosferică.

Cercetările noastre vizează, 
de asemenea, îmbunătățirea

condițiilor de încălzire a lin
gourilor de oțel înaintea la
minării pentru eliminarea 
pierderilor ce apar datorită fe
nomenului de arsură o dată 
cu încălzirea la 1 200 de grade 
a metalului.

Economii mari de metal se 
pot obține prin reducerea su
pradimensionărilor unor con
strucții metalice observa în 
cursul anchetei noastre la 
I.C.E.M. și ing. Ștefan Novac, 
șeful secției deformări plasti
ce, prin folosirea unor oțeluri 
superioare, slab aliate. De 
exemplu, la fabricarea con
ductelor petrolifere — proble
mă studiată în cadrul secției 
noastre — am constatat că 
înlocuind otelul obișnuit cu 
oțel slab aliat cu manga n se 
pot obține reduceri la consu
mul de metal de aproximativ 
10 la sută. Paralel cu scăderea 
consumului de metal, prin asi
milarea normelor internațio
nale. folosirea oțelurilor/su
perioare va aduce și o crește
re a competitivității țevilor 
petrolifere românești pe piața 
internațională. De remarcat 
că producerea oțelurilor slab 
aliate cu mangan este perfect 
posibilă în prezent în țară, 
implicînd mici modificări a 
tehnologiei de elaborare.

De asemenea, în cazul ma
terialelor tubulare pentru 
sondeze, folosirea oțelurilor 
slab aliate ar aduce economii 
mari de metal, de aproxima
tiv 20 la sută, precum și o îm
bunătățire deosebită a calită
ții produselor. Această pro
blemă se află în studiu în 
secția noastră. Pentru finali
zarea ei este necesară însă nu 
numai rezolvarea problemelor 
complexe de tehnologie, ci și 
producerea în țară a unor o- 
teluri slab aliate cu proprie
tăți corespunzătoare. Soluțio
narea acestei probleme va a- 
duce mari economii de valută 
prin renunțarea la importuri 
și va permite. în viitor, trece
rea la exportul de țevi pentru 
sondeze.

Cum poate fi sprijinită a- 
plicarea în producție a cerce
tărilor îndreptate spre redu
cerea consumurilor de metal ?

Răspunsul la această între
bare l-am căutat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor 
de Mașini. Intr-un număr vii
tor al ziarului publicăm opi
niile înregistrate cu acest pri
lej.

locurile de popas ale 
condus într-o astfel de 
temerară pentru prima 
un echipaj românesc.

„Totul a decurs bine — ne-a 
declarat pilotul Mănescu Con
stantin, navigator șef. S-a zburat 
conform graficului dinainte stabi
lit. Am traversat Pacificul noap
tea, într-un zbor continuu de 19 
ore — și Atlanticul tot noaptea 
în 8 ore. Zborul cel mai dificil 
a fost deasupra Pacificului în 
drum spre Honolulu, datorită 
furtunilor atmosferice create de 
ciocnirea curentilor de aer cald 
tropical, cu cel rece al Polului. 
La un moment dat s-a pierdut 
legătura cu pămîntul. Zburam în 
întuneric — pe deasupra apelor. 
Avioanele Companiilor străine 
păstrează, în acest moment, legă
tura cu pămîntul prin sateliți. 
Noi am avut ca punct de reper 
un avion românesc care zbura 
din București spre Kuweit. Un 
lucru care ne-a distrat: cei doi te_ 
legrafiști ai avioanelor intrați în 
fonie directă erau olteni.

Din insula Wake spre Honolu
lu am trăit două zile într-o zi. 
Am plecat seara pe 24 decembrie 
și am ajuns dimineața tot pe... 24 
decembrie în Hawaii.' Trecuserăm 
Ecuatorul. Cel mai dificil mo
ment de zbor a fost în Pacific 
la aterizare pe o insulă lungă cît 
pista de zbor care se vedea pe 
radar de un milimetru. Manevre
le trebuiau efectuate din scurt și 
cu siguranță, ca să nu ne oprim 
în ocean. Pe deasupra New- 
Yorkului, înainte de aterizare am 
lovit o pasăre care ne-a produs o 
mică defecțiune — revizuită ime
diat pe aeroport. în rest întreg 
programul a decurs bine, fără 
probleme. Am trecut de la plaje
le însorite din Las Palmas, Ho
nolulu — unde avionul nostru a 
fost subiectul unui reportaj tele
vizat și Acapulco — la frigul din 
Tokio și Europa, apoi la căldu
roasa primire de acasă"...

Important așezămînt al în- 
vățămîntului superior din țara 
noastră Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza** din Cluj 
își aniversează zilele acestea 
un secol de existență. 1490 
studenți, numeroși absolvenți 
și cadre didactice universita
re se întîlnesc cu acest pri
lej sărbătoresc, rememorînd 
împreună, în lumina intro
specțiilor prin timp, momente 
de amplă rezonanță ale dru
mului parcurs. De-a lun
gul existenței în veac, a- 
ceastă școală de pregătire a 
specialiștilor pentru agricul
tură a parcurs etape strîițs le
gate de evoluția istorică a 
relațiilor de producție, alătu- 
rînd moștenirii valoroase a 
trecutului realizările prestigios 
afirmate cu deosebire în ulti
mii 25 de ani. în acest sfert 
de veac, cînd sub conducerea 
Partidului Comunist Român 
s-au produs radicale transfor
mări de ordin social-politic, 
economic și Cultural, fără pre
cedent în istorâa României, 
Institutul agronomic din Cluj 
a înscris în cea mai recentă 
etapă a existenței sale, în pas 
cu vremea, rezultate remar
cabile în pregătirea a 3 192 
ingineri agronomi și medici 
veterinari. Amintim aici, pen
tru profundele sale semnifi
cații, faptul că în cei 75 de 
ani anteriori, au absolvit in
stitutul numai 1 670 specialiști. 
Dar, numeroase alte elemen
te, incluse sintetic în cifra 
citată vorbesc grăitor despre 
dezvoltarea institutului con
form cerințelor de cadre ale 
agriculturii noastre socialiste 
— laboratoare și clinici mo
dern utilate, o fermă didac
tic experimentală de 1 250 ha. 
mai mult de 64 la sută stu
denți bursieri, un fond docu
mentar de 85 000 volume cărți 
de specialitate și peste 34 W 
volume periodice, 1,1 milioane 
lei destinați anual pentru cer
cetări științifice etc.

în cadrul festivităților care 
încep astăzi, adunării jubilia
re îi vor urma deschiderea 
expoziției omagiale și dezr 
velirea unei plăci comemora-^ 
tive. Se succed în zilele urmă-z 
toare sesiunea de comunicări 

cadrelor didac- 
de gală al 

studen-

științifice a 
tice, spectacolul 
formațiilor artistice 
țești din institut etc.

I. M.

_____ _tc.
ION TRONA€^/|

VIITOARELE CAMPANII
apară. Nu în ceea ce ..privește 
cunoașterea acestor proiecte 
de către organizațiile U.T.C. 
Comitetele comunale U.T.C. 
ne-au dovedit o cunoaștere 
perfectă a situației, a coordo
natelor de dezvoltare, a nece
sarului de forță de muncă 
chiar. Numai că nimeni nu se 
gîndea că aici ar putea inter
veni în vreun fel și organiza
țiile U.T.C., și mai ales acum. 
Poate altă dată, eventual, dar 
nu acum.

La Gheorghe Doja, secreta
rul comitetului comunal 
U.T.C., Nicolae Gogoț, îmi re
lata cîteva din viitoarele o- 
biective ale programului de 
activități din trimestrul ur
mător : o întîlnire cu ingine
rul pe tema însămînțărilor în 
timpul optim și de calitate 
(va veni primăvara, doar asta 
se poate ști de pe acum 1), o 
adunare a organizației despre 
păstrarea avutului obștesc — 
ceea ce nu este rău de loc — 
însă... despre recrutarea unor 
tineri în sectorul zootehnic, 
orientarea lor spre sectorul 
porcin mai ales, nici un cu- 
vînt.

Secretarul U.T.C. de la Dra- 
galina, Tudor Stoica, îmi vor
bea și el despre creșterea su
prafeței irigate în C.A.P. și 
despre încercările lui de a 
găsi 50 de motopompiști pe 
care să-i pregătească pentru 
mînuirea utilajelor. Dar. din 
păcate, face această treabă în 
calitatea sa de mecanic al coo
perativei („adun și eu, bătrîni 
și tineri, la un 
posibilitatea de 
această acțiune 
rea directă a 
U.T.C. nu se gîndise nici o 
clipă. La Grivița, adunarea de 
alegeri a organizației U.T.C. a 
cooperativei, care a avut loc 
în noiembrie, n-a discutat ni-

loc“). însă la 
a transfera 
în răspunde- 

organizației

mic despre proiectele de lăr
gire a sectorului zootehnic, 
deși erau cunoscute cu alte 
două luni mai înainte. în 
schimb, programul de activi
tăți adoptat 'ot atunci știa să 
stabilească întîlnirile cu bri
gadierii și inginerul agronom 
„în campaniile de vîrf“, sau 
dezbaterile despre importanța 
anumitor lucrări, întîlniri pe 
care însă organizația le iniția
se și în campania trecută, și 
în anii trecuți.

Se observă. în felul acesta, 
o anumită neconcordanță între 
nevoile la ordinea zilei ale 
unității agricole și obiectivele 
urmărite de organizația ei 
U.T.C., un paralelism care nu 
găsește întotdeauna puncte 
de tangență. Ceea ce face în 
prezent organizația U.T.C. nu 
se naște cu necesitate din îm
prejurările concrete prin care 
trece producția, ca un răspuns 
direct la rezolvarea lor, ci mai 
curînd dintr-o necesitate teo
retică de a fi prezentă într-un 
fel, de unde și faptul că e 
prezentă întotdeauna la fel. 
Cazurile înfățișate mai sus 
dovedesc însă că există posi
bilități mult mai tentante de 
a acționa nemijlocit, cu satis
facția intervenției la obiect, 
mai cu seamă că se află în 
discuție tocmai sectoarele în 
care ne-am obișnuit să apelăm 
în mod frecvent la puterea de 
convingere a organizației 
U.T.C.

Și nu sînt acestea singurele 
posibilități. Inginerul agronom 
Octavian Iosif îmi vorbea, de 
pildă, despre modul de orga
nizare a cursurilor agrozoo
tehnice. care au început și în 
iarna aceasta. La cercurile de 
legumicultura sau zootehnie, 
de pildă, cursanții sînt de obi
cei tot lucrătorii obișnuiți din 
sectoarele respective. Sectoa
rele se vor dezvolta în anii

următori. însă noii lucrători 
sînt recrutați de regulă spra 
sfîrșitul cursurilor agrozoo
tehnice sau după terminarea 
lor, fără să beneficieze deci 
timp de un an de zile de cu
noștințele predate. Organiza-? 
tiile U.T.C. ar avea, tocmai! 
aici, un teren fertil de mani
festare, pentru că ar putea 
trece la recrutarea Și orienta
rea tinerilor încă din lunile 
de toamnă, i-ar putea încadra 
în formele de învățămînt co
respunzătoare și în felul a- 
cesta ar determina ca pregă
tirea teoretică să meargă,) in 
același pas cu dezvoltarea 
fie; ărui sector de muncă.

Discuția pe care am avut-o 
la Comitetul județean Ialomi
ța al U.T.C., cu șeful secției 
economice, Ion Necula, a scos 
la iveală și alte puncte în 
care organizațiile U.T.C. din 
cooperativele agricole și-ar 
putea spune cuvîntul. In
tr-adevăr, după părerea sa, 
extinderea irigațiilor în cursul 
anului viitor presupune încă 
de pe acum stabilirea unor 
măsuri capabile să ducă la o 
mai mare permanentizare a 
tineretului în cooperativele 
agricole, cu atît mai mult cu 
cît tinerii sînt dornici să se 
califice într-o meserie. In afa
ră de acestea. în adunările ge
nerale ale cooperatorilor din 
luna aceasta organizațiile 
U.T.C. trebuie să-și spună 
răspicat punctul de vedere, 
asumîndu-și responsabilitatea 
unor acțiuni concrete legate 
de dezvoltarea sectoarelor- 
cheie și declanșînd întreceri 
între brigăzile zootehnice, le
gumicole sau din cultura ma
re. între echipe, între tineri. 
Iar la aceste posibilități Orga
nizațiile U.T.C. trebuie să se 
gîndească de pe acum ca la 
niște campanii inaugurate 
deja.

[fineina

foarte 
de ca- 
termo-

pentru

URMĂRIREA: rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19: 21,30).

bătălia ----------- -------
rulează la 
16,30; 20), 
16,30; 20). 
16.30; 20).

PĂCATUL DRAGOSTEI : ru
lează la Republica (orele 8,45 ; 
11,15; 13,45; 16 15; 18,45; 21,15).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : ru
lează la Doina (orele 11,30—13 ; 
14,30; 16; 18,15; 20,30), " ' ‘
(orele 9; 11,15: 13,30; 16;

RECONSTITUIREA :
Luceafărul (orele 9;
16; 18,15; 20,45).

ÎNTR-O SEARA UN _____ ____
lează la Capitol (orele 9,15; 11,30, 
14; 16,15; 18,45; 21).

TAINA LEULUI î rulează 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30 
18,30, 21), Favorit /orele 10; 
15.30; 18; 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Victoria (orele 9; 12; 14,45; 17,30; 
20,15), Gloria 
14,30: 17; 19,30).

LA EST DE
Central (orele 
18,30; 21).

BĂIEȚII DIN

PENTRU ROMA : 
București (orele 9; 12,30; 
Melodia (orele 9,30; 13; 
Modern (orele 9.30; 13;

Excelsior 
18,15; 20,30). 
rulează la 

11,15; 13,30,

TREN : ru-

la 
16- 
13;

(orele

EDEN:
8,30;

9,30;
OV,
12;

rulează la 
11; 13,30; 16;

STRADA PALL:

rulează la Lumina (orele 9,15—15,45 
în continuare; 18,45; 20,45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE î 
rulează la Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Flamura (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

WINETTOU IN VALEA MORȚII: 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Volga orele 
9—16 în continuare; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9—15 în continuare; 
17,30; 20,15).

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 18).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18). GALILEO GALI
LEI (ora 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : 
lează la Popular (orele 15,30; 
20,30), Dacia (orele 8—20.30 în con
tinuare).

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză la Bucegi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30), Rahova (ora
16.30; 18), CĂLDURA (ora 20,30).

LUPII ALBI rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18), ANUL TRECUT 
LA MARIENBAD: (ora 20,30).

BALADA PENTRU MĂRIUCA î 
rulează la Lira (orele 13,30; 18), 
SA TRĂIM PÎNA LUNI (ora 20.15).

LA RĂZBOI, CA LA RĂZBOI î 
rulează la Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20). Arta (orele 9,30—15.30 în 
continuare; 18,15; 20,15).

COMEDIANȚH (ambele serii) :

ru* 
18;

rulează la Ferentari (orele 15,30; 
19).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : 
lează la Giulești (orele 15,30
20.30) , Progresul (orele 15,30;
20.30) .

IN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI 
ARGINT : rulează 
(orele 15,30; 18).

ULTIMA LUNA DE TOAMNA : 
rulează Ia Cotroceni (ora 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

MINA CU BRILIANTE : rulea
ză la Crîngași (orele 15.30: 18;
20.30) .

BLOW-UP : rulează la Floreasca 
(orele 12; 15; 18; 20.30).

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

IUBIREA STRICT OPRITA : ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15: 
13,30: 16; 18.15; 20.30).

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

BALTAGUL : rulează la Moși
lor (orele 15,30: 18; 20,30).

NOAPTEA GENERALILOR : ru
lează la Munca (orele 16; 19).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20.30).

OMUL. ORGOLIUL, VENDETTA: 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20.30).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE : 
rulează la Cinemateca (cinema 
Union) (orele 10; 12; 14).

MARELE ȘARPE: rulează la Vi- 
tan (orele 15,30; 18; 20,30).

ru- 
18; 
18;

DE
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Opera Română : SEARĂ BAR- 
TOK STRAVINSKI — ora 19,30; 
Teatrul Național ,,I. L. C„ 
ragiale" (Sala Comedia) : 
DELBERGUL DE ALTA DATA
— ora 19,30: (Sala Studio):
PĂRINȚII TERIBILI — ora 
19.30; Teatrul de Comedie : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20; (Sala Studio): VIRAJ PERI
CULOS — ora 20; Teatrul Mic: 
OFIȚERUL RECRUTOR — ora 
20; Teatrul ,,C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru): OTHELLO — ora 19,30; 
(Sala Studio): DIALOG DESPRE 
DRAGOSTE — ora 20; Teatrul 
Giulești: MARTORII SE SUPRI
MĂ — ora 19,30; Teatrul „I. Vasi- 
lescu": FLOAREA DE CACTUS
ora 19,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : UN ȘIRAG DE PERLE
— ora 20; Teatrul „Ion Creangă" 
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 
ora 10; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy): VARIETĂȚI ’69 — ora 
19,30; (Calea Victoriei): NICUȚĂ

— 17,OU ,
Ca-

HEI-

LA... TANASE; Ansamblul U.G.S.: 
BALADA OMULUI — ora 2»; 
Circul de Stat; RAPSODIA SUE
DEZĂ — orele 10 și 19,30.

JOI 8 IANUARIE 1970

PROGRAMUL I

• 17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba maghiară • 
18,05 Film serial : Aventură în 
munți • 18,35 Mult e dulce și 
frumoasă... • 19,00 Telejurnalul 
de seară « 19,20 Cîntfi-mi cînte- 
ce de bucurie. Muzică populară
• 19,30 Prim plan. Dramaturgul 
Aurel Baranga • 20,00 Reflector
• 20,20 Seară de teatru TV WOY- 
ZECK de Georg Btichner • 21,40
• braț cu 

de muzică
Avanpremieră • 22,30 
tinerețea — program 
ușoară.

PROGRAMUL n

Deschiderea_ .------------ emisiunii
Concert simfonic • 21,00 Film se
rial : „Răzbunătorii". Reluarea
episodului „Taina negustorului de 
cherestea".
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INDUSTRIE DE MARE

0 PROFESIE DE ÎNALTA SPECIALIZARE
ing. NICU CONSTANTIN 

ministru adjunct al M.I.Ch.

PÎNĂ ÎN 1980,
ZECI DE MII DE TINERI

VOR OPTA PENTRU

ATOMIST

în dorința de a prezenta tinerilor noștri cititori date cît 
mai amănunțite despre viitorul profesiei de CHIMIST, despre 
necesarul de cadre și perspectivele pe care industria chi
mică le oferă — sub raportul realizării profesionale — celor 
care s-au hotărît sau se vor hotărî să se dedice acestui 
domeniu, ne-am adresat tov. ing. NICU CONSTANTIN, 
adjunct al ministrului industriei chimice, care ne-a prezen
tat liniile directoare ale programului de dezvoltare a cadre
lor din Industria chimică.

i
Tn condițiile folosirii tot mai 

Eficiente a forței de muncă, prin 
Creșterea continuă a producti- 
v'făfii muncii în economia noa- 
țf socialistă, necesarul de ca- 
df 9 pentru industria chimică nu 
este -6' funcție directă de creș
terea producției. Tn anul 1975, 
a cărui producție va fi de 
peste 1,8 ori mai mare decit 
cea a anului 1970, creșterea nu
mărului de salariafi va fi de 
circa 40 000. Dintre aceștia pon
derea cea mai mare o vor avea 
muncitorii calificați — aproxi
mativ 33 000.

Va crește, pe ansamblu, pon
derea muncitorilor productivi. Tn 
anul 1975 ea va fi de 80,5 la 
sută față de 78,4 la sută cît este 
în prezent. Evident, ponderea 
personalului tehnico-administra- 
tjfv va scădea pe ansamblul in
dustriei chimice, deși, numeric, 
și această categorie de salariafi 

' va înregistra creșteri simțitoare, 
mai ales în cazul personalului 
tehnic cu pregătire medie.

Ceea ce va caracteriza însă 
tendința dezvoltării cadrelor în 
industria chimică va fi creșterea 
gradului de calificare, îmbună
tățirea continuă a pregătirii lor 
profesionale. Și aceasta la toate 
nivelele.

Datorită creșterii continue a 
nivelului tehnic al instalațiilor, 
datorită gradului înalt de auto
matizare, în viitorii ani va crește 
nivelul de cunoștințe științifice 
și tehnice al fiecărei specialități 
din industria chimică.

Muncitorii calificați — opera
torii chimist! — vor avea temei
nice cunoștințe de fizică, chi
mie, electro-mecanică. Ei vor 
supraveghea, de la panoul de 
comandă procese tehnologice

• ÎN 1970 RITMUL DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI CHIMICE ESTE CEL MAI RIDICAT PE 
ANSAMBLUL ECONOMIEI NAȚIONALE — 21 LA SUTĂ. • LA SFlRSITUL VIITORULUI CINCI
NAL CREȘTEREA PRODUCȚIEI GLOBALE A INDUSTRIEI CHIMICE VA FI DE 185 LA SUTA 
FAȚĂ DE 1970. 9 LA ACEEAȘI DATĂ PRODUCȚIA DE MASE PLASTICE SI RĂȘINI SINTETICE 
VA ÎNREGISTRA UN SPOR DE 237,3 LA SUTĂ FATĂ DE ANUL ACESTA,' DIVERSIFICTNDU-SE 
FOARTE MULT. NUMĂRUL SORTIMENTELOR SE VA DUBLA. PRODUCȚIA DE FIBRE SINTE
TICE SE VA DUBLA ÎN 1975 FAȚA DE 1970. e PRODUCȚIA COMBINATELOR CHIMICE DE 
LA PITEȘTI Șl RÎMNICU VÎLCEA SE VA DUBLA SI TRIPLA CONSTRUINDU-SE TOTODATĂ SI 
NOI CAPACITĂȚI INDUSTRIALE PRINTRE CARE UN MARE COMPLEX PENTRU VALORIFI
CAREA GAZULUI METAN.

REȚEAUA LICEELOR
INDUSTRIALE DE CHIMIE

® Liceul Industrial de 
chimie Brăila 

• Liceul Industrial de 
chimie Turnu Măgurele

• Liceul Industrial de 
chimie București — Tehnologia chimică organică

— Utilaje în industria chimică
— Aparate de măsură și auto

matizare în industria chimică
9 Liceul Industrial de 

chimie Craiova
— Tehnologia chimică organică
— Tehnologia chimică anorga

nică
— Utilaje în industria chimică

9 Liceul Industrial de 
chimie Făgăraș

— Tehnologia chimică anorga
nică

— Utilaje în industria chimică
«s Liceul Industrial de 

chimie lași
— Tehnologia chimică organică
— Utilaje în industria chimică
— Aparate de măsură și auto- 

jnatizare în industria chimică
9 Liceul industrial 

de chimie
Gheorghe Gheorghiu-Dej

— Tehnologia chimică organică
— Utilaje în industria chimică
— Aparate de măsură și auto

matizare în industria chimică
9 Liceul Industrial de 

chimie Piatra Neamț
— Tehnologia chimică organică
— Utilaje în industria chimică

9 Liceul Industrial de 
chimie Pitești

— Tehnologia chimică organică
— Aparate de măsură și auto

matizare în industria chimică
9 Liceul Industrial de 

chimie Turda
— Tehnologia chimică anorga

nică
— Tehnologia chimică organică
— Tehnologia chimică anorga

nică
— Utilaje în industria chimică

complexe, vor conduce agregate 
de înaltă tehnicitate. Numeroa
se asemenea posturi, care cer 
cunoștințe deosebite pentru ex
ploatarea instalațiilor de mare 
capacitate, complet automati
zate sau cu un înalt grad de 
automatizare, vor fi ocupate de 
absolvenții liceelor industriale 
de chimie.

Pregătirea tehnică a munci
torilor va crește continuu. Prin 
măsurile luate încă în actualul 
cincinal, care, de altfel, vor fi 
continuate și în anii următori, se 
va ajunge ca aproximativ 90 la 
sută din numărul muncitorilor 
ce vor fi pregătiți în viitor să 
fie calificați prin școlarizare de 
lungă durată, în școli profesio
nale și de ucenici. Calificarea 
la locul de muncă se va face 
restrîns, numai în acele sectoa
re unde școlarizarea de lungă 
durată nu este justificată, cum 
ar fi o parte a operațiilor de la 
prelucrarea maselor plastice, a 
lacurilor și vopselelor, manipu
larea și condiționarea produse
lor finite și semifinite etc.

Datorită pregătirii superioare 
a muncitorilor, în condițiile în 
care o mare parte a | 
selor tehnologice vor fi 
canizate și automatizate, 
ra de atribuții a acestor spe
cialiști se va lărgi considera
bil. Dacă în anul 1975 la un 
maistru vor reveni aproximativ 
34 de muncitori calificați, în a- 
nul 1980 numărul acestora va fi 
de peste 37. Cu toate acestea, 
datorită dezvoltării în continua
re a industriei chimice, numă
rul total de maiștri va crește 
la aproximativ 4100 în anii cin
cinalului următor.

proce- 
me- 
sfe-

Secții de specializare
— Tehnologia celulozei, hîrtiei 

și fibrelor artificiale
— Tehnologia construcțiilor de 

mașini

ȘCOALA iN LEGĂTURĂ
DIRECTĂ CU MARILE COMBINA TE

în condițiile dezvoltării verti- 
fjinoase a producției, tehnicieni- 
or le vor reveni sarcini de mare 

răspundere în conducerea pro
ceselor de aparatură, a instala
țiilor automate, în supraveghe
rea și întreținerea aparatelor de 
măsură și control specifice in
dustriei chimice etc. Tn executa
rea unor operații și a unor lu
crări tehnice medii — datorită 
creșterii gradului lor de califi
care — tehnicienii vor prelua o 
parte a atribuțiilor inginerilor. 
Vor apare specialități și mese
rii noi, de mare importanță în 
industria chimică a anilor urmă
tori, cum ar fi : tehnicieni pen
tru mașini electronice și de cal
cul, programatori pentru calcu
latoare în industria chimică, 
tehnicieni pentru întreținerea a- 
paraturii electronice și a insta
lațiilor automatizate din indus
tria chimică etc.

Subinginerii — categorie nouă 
de cadre a cărei lipsă a simțit-o 
și industria chimică și pe care 
am încercat să o suplinim folo
sind ingineri, maiștri sau tehni
cieni — vor fi folosiți direct în 
activitatea productivă, în ex
ploatarea utilajelor chimice. în 
secțiile productive ei vor prelua, 
în cea mai mare măsură, atribu
țiile inginerilor. Posturile de șef 
de instalație, șef de schimb, in
giner tehnolog vor fi ocupate 
în viitor de subingineri.

Inginerii vor rămîne în ex
ploatare și întreținere numai în 
secțiile cu o înaltă tehnicitate 
sau acolo unde procesele teh
nologice de fabricație necesită 
în permanență noi îmbunătățiri. 
Domeniile lor de activitate vor 
fi însă, cu precădere, cerceta
rea, proiectarea sau serviciile 
tehnice și decizionale din între
prinderi.

în afara marilor institute de 
cercetare existente, care se vor 
dezvolta foarte mult în anii ur-

Industria chimică este ramura 
cu cel mai înalt grad de auto
matizare, de tehnicitate din eco
nomia noastră. Pentru a stăpîni 
și exploata utilajele complexe, 
marile agregate industriale, din
tre care unele complet automa
tizate, este nevoie de cadre cu 
un înalt nivel de calificare pro
fesională. Muncitorilor din in
dustria chimică li se cere să po
sede temeinice cunoștințe teore
tice de specialitate și deprinderi 
practice în meseria pe care și-au 
ales-o.

Pentru realizarea acestui de
ziderat, rețeaua de școli a 
M.I.Ch. s-a dezvoltat continuu, 
în ultimii ani au fost înființate 
și dezvoltate nu mai puțin de 
19 grupuri școlare de chimie, 
cuprinzînd școli profesionale, 
tehnice și de maiștri, precum și 
10 licee industriale. Majoritatea 
acestor unități de învățămînt 
dispun de o bază materială 
nouă, laboratoarele și atelierele 
lor sînt dotate conform celor 
mai exigente norme ale învăță- 
mîntului contemporan, asigurînd 
un cadru optim pentru pregăti
rea elevilor la un nivel cît mai 
înalt. Numai în anul 1969 s-au 
dat în folosință localuri noi, 
spațioase pentru școlile profe- 

mători, inginerii vor putea efec
tua o fructuoasă muncă de cer
cetare în cadrul laboratoarelor 
din centralele și grupurile in
dustriale, din marile unități pro
ductive. Sectoarele de cerceta
re ale acestor mari unități in
dustriale vor asigura posibilități 
deosebite dezvoltării muncii ști
ințifice, valorificării directe, 
imediate, în cadrul producției a 
cercetărilor efectuate. Proiecta
rea va beneficia din plin de so
luțiile originale ale puternicului 
sector de cercetare din țară, a- 
sigurînd centralizat, la nivel de 
ramuri industriale, în mari insti
tute specializate, elaborarea 
proiectelor necesare dezvoltării 
în continuare a acestei ramuri 
afît de dinamice care este chi-

Examenul medical al candidaților înaintea concursuri este 
obligatoriu.
Concursul de admitere constă în probe scrise și orale de 
limba română și matematică din materia școlii generale. 
Concursul de admitere se organizează în două sesiuni :

— Sesiunea de varâ, în lunile iunie și iulie,
— Sesiunea de toamnă, în luna septembrie.

Sub privirile atente ale operatorului, parametrii atinși de instalații coboară in „carnetul de bord'. 
Un aspect de la tabloul de comandă al Combinatului chimic-Pitești

Foto : C. CIOBOATĂ

Gheorghiu- 
alătură ce

la 
Măgurele,

sionale din Iași, Gh. 
Dej, Ploiești. Ele se 
lor construite în anul 1968 
București, Turnu 
Rîmnicu Vîlcea, Pitești, Codlea 
etc.

Acest program de dezvoltare 
a rețelei de învățămînt a M.I.Ch. 
va continua și în anii următori, 
în anul 1970 se vor inaugura 
noile localuri ale liceelor indus
triale din Brăila și Turda, pre
cum și ale școlii profesionale 
din Brăila. Vor începe, de ase
menea, lucrările de dezvoltare 
ale grupului școlar și liceului 
industrial din Piatra Neamț, ale 
grupului școlar și liceului in
dustrial din Făgăraș, ale noii 
școli profesionale din Găești.

Rețeaua de învățămînt 
M.I.Ch. cuprinde în prezent 
școlile profesionale, cu o durată 
de 2—3 ani, care pregătesc ope
ratori chimiști pentru marile u- 
nități industriale ale chimiei. La 
Turnu Măgurele, Craiova, Nă
vodari, Făgăraș, Victoria — în 
specialitatea operatori chimiști 
pentru industria îngrășămintelor 
chimice. Școlile profesionale din 
Ploiești, Gh. Gheorghiu-Dej, Pi
tești — operatori chimiști pentru 
industria maselor plastice și an- 
tidăunători, iar cele din Piatra 
Neamț, Iași, Brăila — operatori

a

CONDIȚIILE DE ADMITERE
ÎN ȘCOLILE M.I.CH

Se pot înscrie în școlile M.I.Ch. — școli profesionale, de 
ucenici sau licee industriale — absolvenții școlilor gene
rale de 8 ani în vîrstă de cel puțin 15 ani și cel mult 

18 ani.
Actele necesare pentru înscrierea candidatului :

— Certificatul de absolvire a școlii generale în 
original.

— Certificatul de naștere — originalul și o copie.
— Fisa medicală a tînărului.
— Buletinul de analiză a sîngelui, efectuată cu cel 

mult trei săptămîni înainte de concurs.
— Rezultatul examenului radiologie pulmonar, e- 

fectuat cu cel mult 3 luni înainte de concurs.

NICOLAE 
DIACONESCU, 

director adjunct al Direcției 
personal și învățămînt din 

M.I.Ch.

pentru industria fibrelor chi
mice. în sfîrșit, Ia București și 
Iași — operatori pentru prelu
crarea maselor plastice.

Pe toată durata școlarizării e- 
levii beneficiază de bursă. Li 
se asigură cazarea și masa în 
internate moderne, în condiții 
de viață și învățătură pe deplin 
corespunzătoare. Mai mult, în a- 
nul I primesc gratuit îmbrăcă
minte în valoare de aproape 
1000 lei, iar apoi, în anii urmă
tori, de 400—600 lei anual.

O altă formă de școlarizare 
sînt școlile de ucenici. Pe par
cursul celor 2—3 ani de pregă
tire, tinerii se califică în spe
cialități extrem de importante 
pentru industria chimică — me
canici, sudori, strungari sau ca 
operatori la fabricarea anvelo
pelor, prelucrarea materialelor 
plastice etc. Ei primesc din par
tea întreprinderii, pe tot timpul

Tot- 
pro- 
pot 

exa
la liceele

școlarizării, o indemnizație lu
nară de 500—600 lei în primul 
an, iar apoi de 700—850 de lei.

La absolvirea școlii profesio
nale sau de ucenici, tînărul este 
încadrat în producție ca munci
tor calificat, la prima treaptă 
de salarizare, care corespunde 
unui salariu de aproximativ 
950 de lei lunar. După un sta
giu de 3 luni el poate susține 
probele pentru trecerea la cate
gorii superioare, dintre care cea 
imediat următoare corespunde 
unui salariu de 1050 lei. 
odată, absolvenții școlilor 
fesionale și de ucenici își 
continua studiile — prin 
mene de diferență 
industriale sau pot urma școlile 
de maiștri.

Absolvenții liceelor industria
le de chimie pot ocupa în între
prinderi o gamă largă de funcții 
tehnice care cer studii medii de 
specialitate, în aceleași condiții 
ca absolvenții actualelor școli 
de specializare postliceală și de 
maiștri. Ei vor lucra, de ase
menea, ca muncitori de înaltă 
calificare pentru exploatarea in
stalațiilor de mare tehnicitate 
ale viitoarelor obiective indus
triale. Absolvenții liceelor in
dustriale își pot desăvîrși stu
diile de specialitate în învăță-

Potrivit prevederilor, pînă în 
anul 1980 România va produce 
1 800—2 400 megawați „nucleari" 
din totalul de energie electrică 
ce va fi produs atunci. Dacă re
sursele hidro și termo energeti
ce — oricît ar fi ele de mari — 
sînt totuși limitate, energia nu
cleară constituie răspunsul si
gur al marilor probleme pe ca
re le ridică necesitățile uriașe 
de energie ale viitorului nu prea 
îndepărtat.

Țara noastră a pășit încă mai 
de mult în rîndul statelor care 
cercetează atomul în scopuri 
pașnice. în 1954 a luat ființă re
actorul nuclear de cercetare de 
tip eterogen, care funcționează 
cu uraniu îm
bogățit (10% 
U!’s) ; ulterior 
au mai fost 
construite acce
leratoare, un ci- 
clotron, un be
tatron, iar cer
cetătorii noștri 
și-au dovedit 
capacitatea contribuind. în ca
drul laboratoarelor de la Dub
na, la identificarea hiperonu- 
lui anti-șigma minus și la alte 
descoperiri.

— Cu toate acestea, — ne spu
ne tov. Glieorghe Bratu, inspec
tor al secției de pregătire a ca
drelor din Comitetul pentru e- 
nergia nucleară —, ce avem as
tăzi are destul de puțină contin
gență cu ceea ce vom face mîi- 
ne. Atomul poate fi pus la trea
bă în1 două moduri : prin inter
mediul izotopilor radioactivi și 
în energetica nucleară. în pri
mul domeniu al izotopilor ra
dioactivi — cu atît de vaste a- 
plicații în industrie, agricultură 
și cercetare, am pus deja la 
punct un sistem de pregătire a 
cadrelor. El constă din Școala de 
tehnicieni înființată de I.F.A. și 
din cursuri de utilizare a izoto
pilor, organizate de Comitetul 
pentru energia nucleară.

— Despre ce fel de cursuri 
e vorba ?

— Postuniversitare, cu durata 
de 3 luni. Am ajuns la pregăti
rea celei de a 30-a serii, iar da
că ținem seama că în fiecare se
rie există cite 50—80 cursanți, 
veți înțelege că facem față ne
cesarului de cadre. Cititorii 
dumneavoastră vor înțelege că 
nu e deajuns să vrei să lucrezi 
în industria atomică, ci că tre
buie să înveți de așa manieră, 
incit să fii selecționat la aceste 
cursuri postuniversitare.

— Care este necesarul de ca
dre pentru celălalt domeniu, al 
energeticii nucleare ?

— Numărul necesar de cadre 
e de ordinul zecilor de mii. 
realitate, noi nu pornim de 
zero : avem o serie întreagă 
oameni calificați în cele 300 
unități nucleare din țara noa
stră. Dar asta nu înseamnă de
loc că am rezolvat situația. 
Gindiți-vă la noile posturi unde 
vom avea nevoie de chimiști, 
analiști, fizicieni, electroniști, 
metalurgiști, la care se adaugă 
cadrele pentru proiectarea, con
struirea, exploatarea și întreți
nerea centralelor nucleare.

— Cîți ani de pregătire sînt 
necesari pentru a forma un spe
cialist în energetica nucleară ?

— Circa 7—10 ani, după ter
minarea liceului.

— Sîntem aproape de începu
tul deceniului al optulea. Ați lu
at măsuri pentru calificarea spe
cialiștilor ?

— Paralel cu pregătirea nor
mală a cadrelor, prin toate in
stitutele de învățămînt superior, 
a luat ființă o grupă de specia
lizare in centrale nuclear-elec- 

GHIDUL 
PROFESIILOR

In 
la 
de 
de

mîntul superior — în facultăți 
sau școli de subingineri.

Pentru ridicarea continuă a 
nivelului de pregătire în unită
țile noastre de învățămînt, con
siderăm că este necesar să se 
realizeze o apropiere mai ac
centuată a procesului instructiv- 
educativ de problemele concre
te, practice ale meseriei. însu
șirea practică a meseriei va tre
bui să devină obiectivul princi
pal al școlarizării. Pentru aceas
ta — și măsurile cuprinse în 
planurile supuse spre aprobare 
de Ministerul învățămîntului 
confirmă din plin această ten
dință — este necesar ca timpul 
afectat practicii elevilor în labo
ratoare. ateliere și direct, în 
producție, să crească continuu. 
Paralel cu acest proces de ac
centuare a instruirii practice a 
elevilor,. în școlile noastre va 

. crește simțitor și nivelul cu
noștințelor științifice de «pena
litate, asigurîndu-se o bună pre
gătire, o competență mereu mai 
ridicată, viitorilor muncitori ai 
industriei chimice. De rezolva
rea acestei sarcini de mare răs
pundere depinde, evident, trans
punerea în viață a amplului pro
gram de dezvoltare pe care par
tidul ni l-a pus în față.

trice în cadrul secției de Termo- 
energetică a Facultății de ener
getică din Institutul politehnic 
București. în afară de aceasta, 
are loc pregătirea intensivă a 
unor specialiști parțial formați 
— de pildă, un inginer bun de 
la o centrală clasică poate fi ca
lificat intensiv în cîțiva ani. în 
sfîrșit, cei mai buni ingineri ai 
noștri sînt trimiși în străinătate 
pe o durată de 6 luni — 2 ani, 
pentru a se specializa pe lingă 
centralele existente.

— Sînt suficiente toate astea, 
tovarășe Bratu ?

— Pentru început, da. Odată 
cu construirea primei centrale 

nucleare la noi 
în țară, vom 
trimite mai pu
țini oameni în 
străinătate, îi 
vom specializa 
aici, într-un 
număr care nu 
va mai ține 
seama de consi

derente precum cheituieliie va
lutare. In viitorul apropiat, mi 
se par necesare unele schimbări 
în programa analitică a învăță- 
mîntului mediu, precum și în
ființarea de noi secții sau chiar 
facultăți de specialitate, avînd 
în vedere avîntul pe care-1 va 
lua industria noastră atomică, 
cu implicațiile sale vaste în toate 
domeniile de activitate.

N. PADURARUCURIERm

mai bun 
informa- 
ceri sînt

Sălaj —

Neculai Dascălu, str. Mol
dovei nr. 33, Comânești : 
Toate informațiile privind 
profesiunile legate de rețeaua 
căilor ferate le găsești în pa
gina „Profesia ta“ publicată 
în „Scînteia Tineretului" hr. 
6 411 din 25.XII.1969.

Marin Aconi, Compania 
P.C.I. Tecuci : Nu poți urma 
o școală tehnică dacă nu ai 
absolvit liceul. Deci, după 
terminarea stagiului militar 
urmează să te reînscrii în 
clasa a Xl-a și să absolvi li
ceul. Abia după aceea îți poți 
pune problema dobîndirii u- 
nei noi profesii. Cum asta se 
va întîmpla, în cel 
caz, după trei ani, 
țiile pe care ni le 
premature.

Aurelia Mureșan,
Doina Simion, Prahova : Re
țeaua școlilor tehnice sani
tare am publicat-o în pagina 
„Profesia ta“ apărută în 
4.XII.1969, Materia cerută la 
concursul de admitere în a- 
ceste școli este cea însușită 
în clasele IX—XII de liceu.

Damian Dumitru, Băicoi — 
Vasile Stanciu, Ialomița : 
Școlile profesionale nu pre
gătesc radiotehnicieni. După 
cum se vede chiar din denu
mirea profesiunii, ei. nu sînt 
simpli muncitori ci tehnici
eni, 
ează 
care 
liști

deveni tehnician 
ai studii liceale.

abia în clasa a

cu alte cuvinte se situ- 
pe o treaptă de califi- 
superioară, fiind specia- 
de pregătire medie. Și

pentru a 
trebuie să 
Voi, fiind 
VIII-a, urmează să vă deli
mitați mai precis : dacă vă 
place această profesie atunci 
trebuie să frecventați întîi li
ceul ; dacă vreți totuși să ur
mați o școală profesională a- 
tunci nu puteți decît să vă 
alegeți o altă meserie.

Anton Ungar, comuna Ru- 
dăria, jud Caraș-Șeverin : 
Pentru profesia la care te 
gindești ai o singură posibi
litate : să candidezi la Facul
tatea de drept din București, 
secția științe administrative.

Glieorghe I. Dodoiu, co
muna Vidra, Jud. Vrancea : 
O singură școală tehnică 
postliceală pregătește depa
natori în aparate de radio și 
televiziune. Ea aparține 
UCECOM și este situată în 
București, str. Economu Ce- 
zărescu nr. 47. Pentru a te 
putea înscrie la concursul de 
admitere va trebui să iei, în 
prealabil, legătura cu Uniu
nea județeană a cooperative
lor meșteșugărești — Vrancea 
care-și fixează planul de șco
larizare în funcție de necesi
tățile locale. Pe această ba
ză, își recrutează candidații, 
cărora, la absolvire, le asi
gură locuri de muncă.

Giana Radinski, Galați : In 
învățămîntul nostru universi
tar nu există o facultate de 
ziaristică. Există însă o gru
pă care studiază, din anul 
III, teoria și practica presei 
pe lingă Facultatea de limbă 
și literatură română, studen
ții putînd susține examenul 
de stat în această speciali
tate.CURIER
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de VIRGIL
BRĂDĂȚEANU

Ne-arri obișnuit să socotim 
monumentul apanaj al arhitec- 
ților sau sculptorilor, să asociem 
monumentalului așa-zisul mate
rial definitiv : bronzul, marmura, 
fierul sau betonul. In aceste ca
zuri, geniul creator se exprimă 
prin materie și există o dată cu 
ea, atîta vreme cit dăinuiește 
fizic, în luptă cu timpul care 
dacă îi atestă perenitatea artis
tică, mușcă neîndurător sau rui
nează cu încetul ființa sa mate
rială. Și, paradoxal, monumen
tele definitive, capodoperele în 
bronz sau piatră sînt mai șu
brede decît cele așternute în 
cuvinte sau transpuse în sunete.

Pot fi monumentale, plecînd 
de la spiritualitatea exprimată, 
opere literare sau muzicale, este 
monumentală Iliada și tot astfel 
creația beethoveniană. Din su
nete și armonii, pămîntene sau 
celeste, materializare a inefabi
lului, s-a născut, universală și 
definitivă, fără egal în forță și 
desăvîrșire, o creație mai tare 
decît bronzul sau decît piatra, 
un monument sublim, frumos ca 
visele omenirii, măreț ca aspira
țiile ei și veșnic ca lumea : Sim
fonia a IX-a.

Este un dar pe care ni l-a fă
cut omul născut în urmă cu două 
sute de ani, titanul care s-a ri
dicat pînă în tăriile cerești spre 
a cuprinde de acolo universul 
și s-a pătruns vibrant, dramatic, 
tragic chiar, dar deplin, de ceea 
ce în viață poate fj durere sau 
bucurie, ne-a înțeles pe toți și 
s-a înălțat la puterea de-a ne 
însufleți și mîngîia. Ludwig van 
Beethoven (1770—1827) a compus 
32 de sonate, 17 qvărtete, 5 con
certe, opera „Fidelio" și 9 sim
fonii, toate la un loc reprezen- 
tînd monumentul pe care-1 în
coronează Simfonia a IX-a în re 
minor. Este suprema împlinire 
în idee și simțăminte, în spiri
tualitate și în tehnică a compo
ziției, este sublima expresie a 
ceea ce reprezintă spiritul be
ethovenian. Este încununarea 
prin grandoare, profunzime și 
expresivitate a tot ceea ce se în
făptuiesc în muzică pînă Ia el. 
Capodopera s-a născut în 
vreme, rezultat al unor acumu
lări pe care cu greu le-ar putea 
explica anii, obișnuiții ani. A în
colțit în mintea tînărului prin 
1793, atunci cînd avea 23 de ani, 
dar cînd fusese însămînțată 
oare ? Se știe că pe atunci com
pozitorul își manifestase inten
ția să pună pe note „vers cu 
vers" Oda bucuriei de Schiller, 
acea odă care din pricina cen
zurii nu se numise a libertății.

Dar bucuria e una cu libertatea 
și amîndouă înseamnă împlinire 
la capăt de luptă.

în 1824, la 7 mai, odată cu pri
ma audiție a Simfoniei a IX-a se 
încheia un proces început în 
urmă cu trei decenii. A trecut 
de la idee la acel fragment te
matic din Simfonia â II-a, acea

o dată cu libertatea bucuria pen
tru semenii săi. pentru ce-i ca
re-i erau frați. Prindea contur 
suprema capodoperă în ființa 
omului care în raport cu viața 
vibra zguduitor, ajungea la 
trăiri necuprinse de cei obișnu- 
iți, la acumularea unei uriașe 
energii care-și impunea trans

avea să se transfigureze în ca
podoperă, el, care-i făcea pe 
semenii săi să cunoască bucuria 
divină a artei prin muzică, 
ajunsese tocmai în acești ani 
surd.

Situația dramatică a omului 
face procesul creației tragic și 
grandios, faptul pare de ne
conceput, dar astfel suprema 
capodoperă își găsește adîncul

SIMFONIA A IX-A
DE BEETHOVEN

superbă izbucnire din partea I-a, 
acel splendid fortissimo care în 
1803 anunță capodopera încunu
nată de Oda bucuriei. Apoi, tot 
Viena, capitală a muzicii, avea 
să audă, reunită într-un con
cert rămas fără pereche, la 22 
decembrie 1808 : Simfonia a V-a, 
numită și Simfonia destinului, 
Simfonia a Vl-a sau „Pastorală", 
Concertul nr. 4 și alte opere 
beethoveninene. In încheiere a 
fost prezentată atunci Fantezia 
pentru pian, cor și orchestră, 
(op 80), avîndu-1 ca solist pe 
Beethoven, preludiul a ceea ce 
avea să devină Simfonia a IX-a, 
preocupare tot mai prezentă în 
viața compozitorului, tot mai 
adîncă, cu tot mai ample sem
nificații și mai înalte înfăptuiri 
artistice în mersul către desăvîr- 
șirea care a prins viață întîia 
dată la 7 mai 1824.

Cîte se legau de Simfonia a 
IX-a, ultima și cea mai repre
zentativă creație beethoveniană 
de amploare !... S-au adunat în 
creație visuri și suferințe, bucu
rii și deziluzii ale omului și ale 
omenirii, eroi admirați care 
și-au trădat imaginea, iubiri 
care-i aduseseră omului bucurie, 
iubiri care-1 făcuseră să cunoas
că suferința. Și-au spus cuvîn- 
tul înăbușitoarea nimicnicie a 
celor ce dominau lumea, mani
festările nedreptății și teroarei 
spirituale din timpul lui Metter
nich, realități care au generat 
dorința tulburătoare de-a rupe 
asemenea zăgazuri și de-a aduce

figurarea. El, Beethoven, făuri
torul de monumente sonore, de 
pe atunci o glorie a omenirii, 
încărcat cu titluri, dar lipsit de 
bani, neaplecat în fața mai ma
rilor zilei, își striga revoltat, 
„situația de cerșetor", el, Be
ethoven, creatorul de supreme 
armonii, cu întreaga ființă 
dramatic stăpînită de ceea ce

de mister fără de care poate 
n-ar fi. Un om surd, un muzi
cian de geniu surd, poate cel 
mai nefericit dintre oameni, 
luptîndu-se să depășească limita 
umană spre a-i da omenirii 
certitudinea existenței bucuriei 
și a dreptului de-a o avea. Știa 
ce poate să dea : „Eroica", 
„Simfonia destinului" stăteau

pentru el însuși și pentru oa
meni mărturie, acum era fră- 
mîntat de forța uriașă pe care 
o simțea a supremei împliniri. 
Era tragic în toate semnifica
țiile pe care le reprezenta apa
renta neputință omenească a 
surzeniei și sublim prin nevoia 
imperioasă, prin porunca, aproa
pe cosmică, de depășire. A 
căutat bucuria, s-a înfrînat să 
o găsească în luptă cu sine în
suși și a crezut fierbinte că a 
așternut-o în veșnicie pentru 
semenii săi. „Ah !. iată bucu
ria e în sfîrșit găsită", avea să 
scrie pe partitură : sigur n-a 
putut fi însă nici atunci cînd, 
la 7 mai 1821, a „văzut" că nă
zuința de-a pune pe note bu
curia și a o reda lumii i-a tran
sfigurat pe oamenii din orches
tră, din sală Compozitorul n-a 
putut decît să vadă succesul și 
șl-a îngăduit mulțumirea de a 
spera că a făurit monumentul 
pe care el nu la auzit niciodată. 
Ni l-a lăsat nouă, fiecărui su
flet dornic să-l poarte, monu
ment pe care-1 putem afla în 
noi, eternă bucurie însufleți- 
toare, izvor de energii și de 
noblețe spirituală, așa ca atunci 
în 1824, capodopera neatinsă de 
vreme ci întărită de ea. îmbogă
țită cu infinite înțelesuri, bun 
și componentă a oricărei exis
tențe elevate al celor ce nă
zuiesc să fie mai buni.

In anul 1970, anul 200 al exis
tenței beethoveniene, anul Be
ethoven pe toate meridianele și 
paralele. Simfonia a IX-a, ca
podoperă a lumii, operă de 
artă și de filozofie totodată, bun 
cu valoare de permanență în 
existența omenirii, eternă no
bilă chemare, va face să cu
noască bucuria mai mulțl, tot 
mai mulți oameni.

Secția de artă populară o Muzeului din Suceava
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RON IC A LITERARA

„PRINCEPELE" «
Alegindu-și ca pretext nu atit 

epoca fanariotă cît o anume 
schemă a ei, Eugen Barbu il con
firmă pe mai vechiul autor al 
Gropii, carte in care, fapt rar, 
vocația întîlnește o materie con
venabilă. Interesul fi noutatea a- 
cestei proze — Groapa — nu 
stau în reabilitarea morală a unui 
mediu, autorul nefiind un mora
list, ci în proprietatea termenilor 
în care acesta este numit, evocat, 
descris. Groapa nu este nici exal
tarea virtuților „lumii de margi
ne" ci exercițiu liric pe o mate
rie dată. Scriitorul acordă în 
gama vocației sale niște tonuri 
impure obținînd însă un efect au
ditiv de o surprinzătoare armonie 
simfonică. Dacă e adevărat că e- 
vocarea acestui mediu nu consti
tuie o noutate, autorul avînd în 
față o respectabilă carieră a te
mei, meritul său este de a fi scos 
tema din termenii în care a fost 
evocată tratînd-o cu superiorita
te artistică, transformînd-o în 
simplu pretext. Dacă n-ar fi 
existat Groapa, Cuțarida ar fi fost 
inventată de Eugen Barbu. Scrii
torul nu este o natură obiectivă, 
un creator în sensul lui Ibrăilea- 
nu, el nu creează lumi, universuri 
autonome, ci se proiectează în 
ele, prefăcîndu-se că le evocă. 
Groapa este astfel, proiecția vo
cației plastice și muzicale a unei 
naturi subiective care are ne
voie de aparențele obiectivită- 
ții calmante. Pentru a fi el însuși 
scriitorul n-are nevoie să cunoască 
o anume viață ci imaginile ei li
terare. Subiectele sale sînt simple 
pretexte și de aceea nimic nu se 
ca potrivi mai puțin cu natura 
acestui scriitor decît rigoarea și 
complexitatea superioară a ro
manului, a creației așa zicînd 
„obiective". Farmecul Gropii, ca 
și al Princepelui, în mai mică mă
sură, vine nu din descripția unei 
lumi cunoscute ori din superioara 
problematizare a realului dar din 
felul în care un mediu este in
ventat ori crezul potrivit cu sim
țurile scriitorului. Lumea „evoca
tă" în Princepele suferă aceeași 
metamorfoză semnificativă. Scrii
torul adoptă poziția realistului cu 
doctrină, se înarmează cu fișe de 
personaje, se înconjoară de docu-

mente cu aer doveditor etc. (vor 
apărea chiar și caetele princepe
lui 1) dar scrierea însăși este pro
iectarea aceleiași vocații plastice 
și muzicale într-o lume în chip 
necesar convențională, într-o 
schemă, ea plauzibilă. In acest 
sens scriitorul are dreptate să a- 
vertizeze că „nu a dorit să facă 
o reconstituire istorică fidelă vre
unei domnii" după cum dorința 
sa „de a reda cît mai fidel epoca 
fanariotă" exprimată în realitate 
doar trebuința imperioasă de a 
acredita o anume schemă a a- 
cestei epoci. Epoca fanariotă de 
care are nevoie scriitorul nu este 
chiar aceea istorică ci una în care 
Princepele, messerul Ottaviano fi 
ceilalți să poată exista într-un a- 
numit fel, potrivit vocației scrii
torului. Ei nu „evocă" o epocă ci 
o inventează fără altă rațiune de
cît aceea de a-și oferi iluzia legi
timării. Starea lor este ambiguă,

10000 POEȚI
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arta pare să fie opinia acredita
tă — foarte rar critica a sem
nalat anul trecut — poate din 
vina ei — cărți foarte bune.

— Da, 1968 a fost numit 
se pare „anul romanului".

mi
_ ..__ _____ __ In

1969 au apărut mai multe cărți 
de proză, dar nu la fel de spec
taculoase. Dar și acesta este un 
proces firesc. Doar literatura 
nu merge în progresie aritme
tică. Nu se pot „planifica" acele 
cărți foarte bune despre care 
vorbeați...

REP. : Deci, după opinia dum
neavoastră, nu se întîmplă ni
mic nefiresc...

— Ba da, și am să vă spun ce 
anume, și de ce dau o oarecare 
dreptate celor care dovedesc e- 
xasperare. In primul rind for
mula. o anume formulă de lite
ratură salutată cu mare entu
ziasm acum cîțiva ani, a obosit 
prin repetare și clișeu, compro- 
mițind sau amenințînd să com
promită înseși modelele. Apoi : 
firesc este ca un tinăr vădind 
aplicație pentru literatură să-și 
poată tipări o plachetă. Nefi
resc este ca 80—90 Ia sută din 
acești tineri să se socotească au
tomat scriitori ! Și înainte de 
război se tipăreau mii de pla
chete. Dar „cei 10 mii de poeți 
ai României „cum spunea glu
mind George Călinescu n-au 
dat. firește, tot atîtea mii de 
scriitori. O promisiune și un ta
lent nu înseamnă suficient pen
tru a fi un scriitor. Talentul tre
buie să mai fie condus și spre 
ceva substanțial.

REP. : Oricum, vîrsta literatu
rii coboară vertiginos și nu ne 
îndoim, de pildă, că printre stu
denții dumneavoastră, se vor fi 
găsind și făcători de poezie 
poate, poeți...

— La facultate, ucenicia 
„student în litere" așa cum 
practică ea azi, la un nivel 
perior, cu mijloace științifice, 
cu seminarii de o înaltă ținută, 
cu vehicularea autorilor mo
derni cei mai interesanți, dă o 
anumită indeminare în virtutea 
căreia, ușor găsești 8—10 
denți mai buni care cu o 
mită dăruire naturală și cu dex
teritate pot face foarte 
versuri moderne. Aceasta, 
faza ei pozitivă, este DEPRIN
DEREA CU LIMBAJUL POE
ZIEI. Această limbă s-a învățat 
de omul cult, de filolog. între
barea este, <t? faci cu ea ? Eu 
sînt îndreptățit să mă întreb în 
ce măsură scriitorul tînăr vine 
cu o vibrație proprie, cu experi
ența sa omenească, altfel cădem 
într-o repetiție, o rotire care 
este pînă la urmă descurajantă. 
Și ACFST 
acceptabil, 
trebuie să 
țioase, in 
fenomenului literar. Firește, ab
solut tot ce am spus este vala
bil și pentru noii condeieri ai 
criticii.

REP : Este interesant de ob
servat că pe cît de violent a 
fost izbită lumea literară de nu
mărul mare de cărți apărute, 
reacția a fost aceeași în fața

criticii care le-a respins aproape 
în bloc. Se spune tot mai des că 
debutanții excelenți din genera
ția ’60 au avut și norocul unei 
primiri pe cît de îndreptățită pe 
atît de zgomotoasă din partea 
criticii...

— Norocul a fost al istoriei 
literare ! Așa s-a întîmplat în 
toate timpurile literaturii. Pri
mul val se bucură de criteriul 
noutății. Celui de al doilea, al 
treilea, i se cere mai mult. Poa
te că șansa unui tînăr poet de 
azi ar fi ca, intr-un spirit poe
tic nou, să întoarcă limbajul Ia 
o comunicare extrem de clară 
— mă gîndesc acum la Rilke — 
mergînd împotriva curentului. 
E vorba aici de a simți pulsul 
unui moment literar. Formulele, 
sintagmele poeziei, devin clișee. 
I a artistul autentic există o pu
tere de înfrăgezire. de înnoire. 
E o fatalitate istorică, întotdea-

una ți se dă un moment poetic 
determinat și în raport cu el 
trebuie să reacționezi. Epigon — 
sau in fruntea noului val.

REP. : Nu aveți senzația că 
acest moment de „criză" a lim
bajului poetic a și sosit ? Actele 
mimetice se succed cu mare 
perseverență. Firește, personali
tățile de anvergură i se sustrag. 
Dar peisajul genera] începe să 
devină periculos de monoton...

— Eu am să subliniez că aveți 
dreptate Și aș mai accentua un 
lucru, poate cel mai ambiguu in 
problema producției editoriale. 
N-aș vrea să fac o pledoarie în 
avantajul cuiva — ci al unei e- 
tici profesionale. Există un ra
port — scriitor-public. El nu 
este așa simplu cum pare une
ori. Adevărata popularitate poa
te trece pe un drum mai si
nuos, dar raportul există și ca 
orice raport el implică o dimen
siune etică. Mi-e greu să concep 
un tînăr scriitor care scrie deli
berat cu ideea că nu va fi în
țeles. Partea etică friabilă a a- 
cestci relații a fost dintotdeauna 
atitudinea avangardei. Dar ea 
și-a asumat și condiția ei. Tine-

rii noștri „rebeli" își asumă a- 
titudinea avangardei, riscul lip
sei de audiență, dar în același 
timp solicită statului, editurilor, 
să-i publice, să-i susțină — și 
bănește — pe riscul cui ?

Sînt de părere că tot ce are o 
anumită ținută să vadă lumina 
tiparului. Greu concep redacto
rul care zice „nu". Dar nici nu 
concep ca toate veleitățile, mai 
ales cînd ele refuză aprioric în
cercarea grea a publicului, să 
pretindă acest lucru fără nici un 
sacrificiu personal. Unii scrii
tori buni merg în răspăr cu 
vremea literară, departe de mi
ne gindul de a flata gustul co
mun, dar trebuie să-și accepte 
cu sinceritate condiția. Altfel, 
tot actul de creație e suspect în 
rădăcina lui.

REP. : Fenomenul despre care 
vorbiți este, spre cinstea eticii 
lumii literare, destul de rar. dar 
atîta vreme cît el totuși există, 
merită firește să fie pus în dis
cuție. In definitiv, trebuie să e- 
xiste o anumită modestie în ra
port cu publicul. El susține, pî
nă la urmă, pe scriitor...

și.
de 
se 

su-

stu- 
anu-
ușor 

in

fenomcn nu mai este 
Criteriile de editare 
devină mai preten- 
raport cu creșterea
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plicabil, căruia nu i se pot prevedea antece
dentele și cu atît mai puțin i s-ar putea de
termina un drum, o dezvoltare rațională.

Revenind la producția literară trebuie să re
cunoaștem că o cantitate neobișnuită de cărți 
proaste poate într-adevăr face imposibilă ori 
inutilă acțiunea criticii. Vorbim de critică nu 
numai în accepțiunea curentă, specializată, a 
termenului — aeși aceasta este centrul de gre
utate — dar înțelegînd spiritul critic al întregii 
culturi, exprimat de totalitatea instrumentelor 
dintr-un anumit moment. O „avalanșă" edito
rială însă nu este orice avalanșă. Vorbim cu 
îndreptățire de ea numai atunci cînd spiritul 
critic general are ori a avut condiții speciale 
de diminuare ori chiar dispariție. Astfel încîl 
„inflația", dacă e să o privim din singurul 
unghi normal și util, cel cultural, nu reprezin
tă pur și simplu o cantitate mai mare sau mai 
mică de cărți — împotriva cărora ar fi absurd 
să ne ridicăm — ci oglinda dintr-un anumit mo
ment a spiritului critic. Din acest punct de vede
re, deci, cei care deseori se arată nepăsători 
— olimpiană nepăsare I — de ceea ce, desi
gur impropriu, șe numește „inflație", se situea
ză, conștient ori nu, în afara elementarelor pre
rogative profesionale. Pentru că un critic, ne- 
fiind obligat să țină piept unui torent de cărți 
proaste, de debuturi lipsite de valoare, se cade 
a medita la fluctuația istorică a spiritului cri
tic. Reflexul permanent al acestuia fiind tocmai 
sentimentul valorii de care autorii sau scriito
rii unei epoci sînt sau nu conștienți. Așadar, 
exigența, și apoi valoarea debutului este, pen
tru un critic adevărat, și nu numai pentru el, 
nu doar una în sine, a acelui debut anume, ci 
una reprezentativă. Cu cît mai multe vor fi de
buturile nesemnificative în ele însele cu atît 
scade măruntul interes pentru un caz ori altul 
sporind, în schimb, acuitatea conștiinței critice 
alarmată nu de un debut oarecare dar de des
tinul noțiunii de valoare. Una din funcțiile pe 
care critica și le asumă, oricît de neconstrîn- 
să s-ar considera, este tocmai preluarea acțiunii

spiritului critic 
multiple, r 
o măruntă inventariere contabilicească a debu
tului și șanselor autorilor care s-au decis pen
tru o carieră literară — sub imperiul vocației 
ori al lipsei de ocupație — ci pentru sesiza
rea implicațiilor aspectului cultural pe care le 
dezvăluie. Dacă nu înțelegem să „inventăm" 
probleme, aceea a „inflației" fiind una dintre 
acestea, nu putem fi de acord cu ignorarea sub
stratului real al unora dintre aceste probleme 
într-adevăr inventate I De acord : să nu ne în- 
spăimîntăm de cărțile proaste, dar pentru noi 
nu numărul acestora este îngrijorător, ci oglin
da pe care ele o întind spiritului critic însuși : 
falsă, neadevărată, deformantă. Cînd sîntem 
nevoiți să ne privim în apele tulburi ale unei o- 
glinzi imperfecte nu spargem oglinda pentru ca 
să dovedim că ea este imperfectă. Sau, dacă 
o facem, gestul indică o penibilă asemănare 
cu mistificarea naivă a primitivului neplăcut 
surprins de prima sa oglindire. Probabil însă că 
și în acea îndepărtată împrejurare motivul a- 
dînc, chiar dacă obscur, se indentifică cu naș
terea grea a spiritului critic.

Un debut este, direct ori indirect, propria 
noastră oglindire. Mai înainte de a-l desființa 
sau promova —- gestul în sine neavînd, firește, 
aproape nici o importanță — criticul, scriitorul, 
autorul trebuie să se arate preocupați de cau
zele lui și acestea sînt înfipte în ceea ce nu
mim spiritul critic al unei epoci. O literatură 
poate fi îndrumată, dirijată — e cazul să nu 
ne temem de cuvinte — numai în măsura în 
care operele, debuturi ori nu, pot fi privite, în
tr-un fel, ca „pretexte" ale spiritului critic con
știent de sine. A exalta sau a nega fără spirit 
critic — iată o soluție „naturală", „spontană", 
dincolo de bine și de rău dar și dincolo de cul
tură. Iar un critic dezinteresat de semnele, ori
care ar fi ele, ale spiritului critic își neagă fă
ră s-o știe chiar rădăcinile profesiei.

lată deci, motivele pentru care, nu prima dată 
acum, abordăm „problema debuturilor", de 
fapt o problemă permanentă atîta timp cît li
teratura nu va înceta să fie și una din formele 
de manifestare a spiritului critic general.

alterat ori ineficace din cauze 
Deci nu pledăm, se înțelege, pentru

ENȚA
cursuri de strictă specializare 
susținute de cadre didactice și 
cercetători de la alte institute 
tehnice. De pildă, cursul de te
oria sistemelor nelineare, predat 
de dr ing Mihai Popov, mem
bru corespondent al Academiei, 
este frecventat de cadre didac
tice din întregul institut. Par
ticipă și unii studenți din anul 
V alt căror proiecte de diplomă 
necesită o specializare în acest 
domeniu. De asemenea, cursul 
de utilizarea calculatoarelor, 
condus de șef de lucrări ing. Ni- 
colae Necula ce se preaa la 

eanul V. a cunoscut o largă par
ticipare din partea cadrelor di
dactice și a studenților Tot ast- 
fel. cursul de teoriH circuitelor 
integrate, predat de prof dr ing. 
Mihai Drăgănescu. s-a înscris 

• deja în seria cursurilor cu o
mare aderență în rîndul stu- 
dențiloi

In cadrul Facultății de ener
getică. numărul cursurilor fa- 

• cultativ? este relativ redus. Din 
c-de 4 cursuri programate în 
acest semestru, numai pedago- 
gia beneficiază de o frecvență 
destul de largă, pentru că unii 

— studenți vor preda in școli teh- 
™ nice sau în școli profesionale 

Celelalte cursuri sînt frecven- 
Q tate de 3-7 studenți. Un curs 

deosebit de important — este 
A vorba de metodologia și logica 
” cunoașterii științifice — n-a fost 

însă introdus în acest semestru 
@ datorită unor restructurări ale 

tematicii în cadrul disciplinei 
• respective. In semestrul urmă

tor însă, titularul cursului, Cor
ne] Popa, a asigurat că va în- 
cepe predarea acestui curs.

„Cursurile facultative repre- 
• zintă puncte de reper esențiale 

în pregătirea viitorilor specia
liști — își exprimă opinia prof, 
dr. ing. Suzana Gâdea, prorec
tor al institutului. De aceea, 

— este necesară o mai mare pre- 
" ocupare, atît din partea consi

liilor profesorale, cît și din 
partea catedrelor, pentru ca a- 
ceste cursuri să răspundă cerin
țelor dinamicii dezvoltării știin- 

£ ței și tehnicii contemporane. In 
acest context, cursurile faculta- 

_ tive trebuie să aibă un pronun- 
™ țat caracter aplicativ și să nu 

se transforme în simple prele- 
£ geri teoretice. Totodată, ele să 

fie susținute de cadre didactice 
cu experiență care să se bucure 

V în același 
te în fața
blematica să țină seama de spi
ritul nou al dezbaterilor ștlln- 
țifice și tehnice contemporane" 

V In predarea cursurilor facul
tative trebuie să se pornească 

A de la găsirea unor mijloace mo
derne printre care filme. înre
gistrări pe benzi de magneto-

Q fon, reviste străine, aparate 
moderne, iar prelegerile să aibă 

a aracterul unui dialog perma- 
” nent între student — profesor.

9

timp și de autorita- 
studenților, iar prn-

al dezbaterilor ștlln-

De asemenea, cadrele didactice 
să propună teme pentru proiec
tele de diplomă din materia a- 
cestor cursuri, iar la cercurile 
științifice să se efectueze anu
mite lucrări pe baza unei bibli
ografii din prelegerile de Ia 
cursurile facultative. In acest 
fel va exista o mai mare parti
cipare a studenților la proble
matica deschisă de aceste 
cursuri, eliminîndu-se totodată 
neajunsurile care mai persistă 
încă In acest domeniu unde pre
ocupările cadrelor didactice nu 
sînt încă suficiente, pe măsura 
posibilităților existente.

UN
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rințele ei moderne, de echipa
mentul său ultramodern, de ne
cesitățile produselor pe care le 
fabricăm".

CĂUTIND UNELE IMPERA
TIVE. Intr-adevăr, Uzina de Ma
șini Grele București, va fabrica în 
curînd turbine de 330 megawați 
necesare hidrocentralei de la 
Porțile de Fier, produse deci de 
înaltă tehnicitate necesare dez- 

noastre. 
creatorii 

trebuie să aibă, 
mi-am spus, în conduita lor une
le imperative, unele comanda
mente proprii : uzina care 
brică utilaje de bază pentru cea 
mai mare hidrocentrală 
țară numără 2 500 de oameni, 
dintre care jumătate sînt tineri 
— ingineri, tehnicieni, munci
tori ; munca celor mai mulți 
dintre ei întrunește o unanimă 
apreciere, chiar optimă. Coman
damentele pe care le urmăream, 
proprii majorității, neputîndu-le 
tatona numerar, le-am găsit e- 
sențial și chiar global structura
te la același tînăr inginer, re
prezentativ prin mentalitate și 
chiar prin funcția de secretar 
U.T.C- al Otelăriei, secție de ba
ză în uzină, masiv dominată de 
tineri.

voltării civilizației țării 
Creatorii loi, implicit 
de civilizație,

fa-

din

„LASĂ METAFORELE" 1. 
LE-AM LĂSAT ȘI AM MERS

„La noi, astăzi, constructor de 
civilizație e în mod egal și homo 
sapiens de la Academie și homo 
faber de la strung, — dacă mun
cesc cu întreaga lor capacitate. 
Civilizația modernă i 
într-adevăr unele stricte 
sități : cunoștințe solide, 
care concretă, participare totală, 
spirit novator, adaptare rapidă 
la situații noi, permanentă do
rință de perfecționare. Sigur, 
toate astfel enumerate par ca
pitolele unui tratat. Fiindcă sînt 
doar numite. Experiența, însă, le 
dovedește imediat practic. Cu o 
singură condiție-corolar : munca. 
Si curajul. Tn primele luni, cînd 
totul mi se pare greu și incert 
i-am spus șefului de secție că nu 
știu dacă fiecare pas pe care-1

incumbă 
: nece-

califi-

mai des echivocă : ei vor să fie 
autentici reali, complecși, într-o 
lume convențională. Față de 
Groapa acesta este primul și cel 
mai grav defect de viziune. (Lă- 
sîndu-se indus în regretabilă 
eroare de strălucirea vană a lim
bajului epatant, cineva scrie cu 
seriozitate: „In substanța halu
cinantă a basmului, scriitorul 
creează așadar în locul simboluri
lor și caracterelor, tipuri și tipo
logii izbitor de moderne, oameni 
care gîndesc, filozofează, deloc 
mai prejos decît Pascal, Machia
velli, Sartre...").

Axul moral al acestei lumi in
ventate este viciul iar înfățișările 
sub care ni se arată: ruina fas
tuoasă, somptuozitatea lascivă, 
teatralitatea grotescă. Farmecul 
scriiturii — pe care se întemeia
ză și incontestabilul succes al 
autorului — vine și de astă dată 
din tratamentul acordat materiei 
crepusculare acumulată din, to
tuși, foarte divergente surse. 
Scriitorul dispune de o, într-ade
văr, neobișnuită putere de a sili 
un ales limbaj cronicăresc să ex
prime un conținut în ordine fi
rească neaderent. Minciuna, dela
țiunea, coruperea sistematică, ca
lomnia, înșelătoria, zvonul com
promițător, pîra și pînda recipro

că etc. sînt descrise — ele fiind 
adevăratele „personaje" — cu lux 
și pompă, într-un stil vechi de 
cronică bisericească. Personajele, 
lipsite de complexitate organică, 
sînt ilustrate de această calitate 
a vorbirii care ne arată un autor 
preocupat pînă la obsesie de vi
cleșugul limbajului. Cartea con
ține o singură mare inversiune, 
mai tristă decît însăși „melanc
holia'' princepelui: inversiunea 
limbajului. In aceleași cuvinte 
este rostit adevărul fi neadevărul, 
operele de binefacere ale dom
nului sînt lăudate cu aceeași 
pompă stilistică cu care sînt fi 
blestemate, sfințenia nu cunoaște 
altă măsură decît stilul depravă
rii. De Ut Dionisie Eclesiarhul 
pînă la Ion Ghica, un întreg stil 
este reinventat cu talent remarca
bil însă secat de funcționalitate, 
izbăvit (!) de canonul organic. 
Este cel de al doilea defect al a- 
cestei cărți atît de plastice fi, în 
câteva rînduri, muzicale, calități 
oare, altminteri, îi asigură un 
real succes de librărie. Trebuie să 
precizăm că intuiția alegerii su
biectului este incontestabil inspi
rată ca și excelenta idee de a face 
să pulseze sub mormane de pur
pură fi aur sordidul nud din în- 
tîiul roman, Groapa. Princepele 
este, în fine, tot ce poate fi mai 
înalt și mai mîrșav în carte, în 
mediul inventat și evocat cu ace
lași limbaj bun la orice și, prin a- 
ceasta, arma cea mai sigură a 
înstrăinării. Puterea lui este de 
a-l inventa prin evocare pe 'pres
ser Ottaviano, proiecție a slăbi
ciunii și refulării melancolicului 
princepe, simbol, în fond, al de
zumanizării acestuia. E curios\ui, 
personaj principal, princepele e 
mai puțin el însuși cît o prezen
ță în ceilalți, în primul rind fn 
messer. Scriitorul l-a distribuit 
tuturor celorlalte roluri, fiecare 
jucîndu-l în propria sa tonafjtaue. 
Se poate deci observa ușor 
de autonomie a personaiultdjtia- ' 
tura sa, cu alte cuvinte, lirica. Cu 
princepele se întîmplă, în raport 
cu celelalte proiecții ale cărții, 
ce i se întîmplă lui însuși în ra
port cu messerul. Pe peretele dia
conic al bisericii domnești, în sce
nele reprezentînd raiul și iadul, 
judecata de apoi și chipurile sfin
ților, Adam și Eva, arșii pe rug 
și spînzurații, viața lui Isus, So- 
doma și Gomora, Pilot din Pont 
(„ce ținea în mîna dreaptă un 
pește", instrumentul torturii mes- 
serului) princepele nebun a pus 
să fie pictat messerul Ottavia.no, 
imagine în care se recunoaște. Ițn 
fine, pe sine cel mort. Este chiaa 
cheia cărții a cărei existență se 
reduce la existența unui singur ' 
personaj, dovadă peremptorie a 
facturii ei lirice. „Romanul" a- 
cesta nu este, deci, „o sinteză, un 
basm și o operă lirică în același 
timp", ci, dintre acestea, operă 
lirică comparabilă, poate, cu in
vectiva pamfletului cronicăresc 
fără, bineînțeles, smerita ipocrizie .' 
a Popescului, omul „urii de pc 
runceală" după excelenta formu
lă a lui N. Iorga.

C. STANESCU

RAPORT
fac mă poartă pe un pisc, sau 
în prăpastie. „Lasă metaforele, 
mi-a zis. Și muncește". Asta am 
făcut — și merge.

PRETENȚII FĂRĂ ACOPE
RIRE. L-am întrebat pe tînărul 
inginer oțelar ce pretenții are de 
Ia civilizație, în schimbul efor
turilor lui, și mi-a răspuns : „po
sibilitatea de a perpetua și a- 
plica comandamentele enumera
te". Și a adăugat că intențional 
nu se referă de pe acum la răs
plata materială- Fiindcă știe că 
urmîndu-și principiile la care 
singur a aderat, el va fi în cîștig 
și nu cei care au de Ia civiliza
ție pretenții fără acoperire în 
efort și în participarea la cons
trucția ei. ,,Am colegi care nu 
muncesc nici jumătate din cît ai 
fi în stare, care nu dau, deci, 
mai nimic civilizației și care to
tuși, — culmea, — cer. reven
dică, sau măcar jinduiesc toate 
beneficiile ei. Dar culmea mai 
e că uneori le și obțin. Un fost 
coleg, fiul unor iluștri universi
tari, repartizat în proiectare, 
unde n-a realizat nimic fiindcă 
nu se ostenește de loc. a fost 
în schimb „răsplătit" de părinți 
cu un somptuos apartament — 
cadou — într-o vilă ; va urma în 
curînd automobilul și tot ce-și 
va dori

...ȘI VIITORUL LOR. El spu
ne acum despre mine că-mi zdro
besc oasele și capul degeaba, că 
principiile mele sînt naive, iar eu 
spun doar că viitorul va judeca. 
Și va hotărî. Lipsa de participare, 
de creativitate va însemna pentru 
mulți. poate cîțiva ani doar, o ma
re cădere. Spirituală chiar, mai 
degrabă decît materială ; fiindcă 
nu există pe lume o societate 
care să răsplătească după pre
tenții și nu după participare — 
oricît de civilizată ar fi, sau mai 
ales fiind civilizată. Criteriul 
real al însuși progresului de civi
lizație rămîne pretutindeni, per
manent, munca. Atît 
vitate, și ca valoare 
umane".

2,7 MILIOANE

Și ca acti- 
a persoanei

PARTICI
PANT! POTENȚIALI. Respinge-

rea pretențiilor eminamente ma
teriale, refuzul chiar pe viitor al 
bunăstării fără merit nu sînt nici 
piedici anahorete, nici voit întu
necate prevestiri. Lipsa de în
dreptățire și acoperire prin muncă 
este cea care Ie face însă impli
cit iminente, irevocabile. Chiai 
prin evoluția civilizației, care, fi
rește, nu evoluează singură și de 
la sine. Incontestabil tineretul 
participă în marea sa majoritate 
Ia edificarea civilizației noastre, 
majoritatea sfertului de milion de 
tineri — pînă la 29 de ani — care 
lucrează în industrie, plus cei 
1 650 000 de aceeași vîrstă care 
muncesc în agricultură, plus cei 
peste 140 000 care activează în 
învățămînt, cultură, știință. Cu 
alte cuvinte aproape 14 la sută 
din populația tînără acționează 
efectiv și evident în cadrul indus
trial generalizat, populează ar
hitectura nouă a orașelor, bene
ficiază de dotarea industriei și 
agriculturii, funcționează în in
stituțiile de învățămînt și cultu
ră. I

NECESITATEA OBIECTIVĂ-) 
RII. Civilizația aceasta, însă, căre-\ 
ia societatea noastră îi datorește I 
un nivel cît mai ridicat, are ca 
geneză și posibilități de ridica
re un singur factor : munca. Și 
dacă participatea directă a ce
lor aproape 3 milioane de ti
neri la această muncă se impu
ne a fi pe măsura realelor for
țe și incontestabilelor lor posi
bilități, în privința recompensei 
există o obligatorie necesitate 
de obiectivare: în raport cu 
sine la valoarea optimă, cu cei
lalți, — dar cu cei mai capa
bili și eficienți, 
ceea ce efectiv se 
raport cu cerințele 
civilizate, desigur, 
obiectiva măsură în raport 
realele posibilități ale societății 
noastre. Care chiai pentru a îm
plini totalul necesităților de civi
lizație este absolut obligată să 
pună, în fruntea ierarhiei valori
lor, munca. Căci destinul omu
lui contemporan se confundă re
almente doar cu activitatea sa.

în raport cu 
realizează. In 
noii societăți 
dar păstrînd 

cu

Ottavia.no
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recentă anchetă 
Sociologică, or
ganizată din ini
țiativa Cen
trului de do
cumentare al

C.N.E.i' ..... cu tema „Educația 
fizică și timpul liber al studen
ților", a exprimat în cifre o
situație în general cunoscută :
exceptînd studenții din anul I, 
care timp de două ore pe săptă- 
mînă participă la cursul obliga
toriu de educație fizică, peste 80 
la sută din studenții anilor 
II—VI nu vin în contact cu exer
cițiul fizic, nu practică nici o 
disciplină sportivă. Și din pro
centul, și așa destul de redus 
(sub 20 la sută) de studenți pa
sionați de sport, mai mult de 
jumătate reprezintă studenți
angrenați sporadic în manifes
tări sportive de scurtă durată.

Pentru motivarea necesității 
practicării exercițiului fizic de 
către tineretul studențesc s-a 
scris mult. Cine nu știe astăzi că 
educația fizică și sportul con
tribuie la întărirea sănătății, la 
o dezvoltare fizică armonioasă, 
Ia perfecționarea unor calități 
fizice și moral-volitive necesare 
în activitatea cotidiană ? Cine nu 
recunoaște caracterul compensa
tor, recreativ și deconectant al 
exercițiului fizic, al întrecerii 
sportive ? Cine nu acceptă astăzi 
ideea după care omul societății 
moderne este omul multilateral 
dezvoltat, atît sub aspectul pre
gătirii tehnice și intelectuale, cit 
și cel al pregătirii fizice ?

Cum se face însă că persistă 
și se mărește permanent acest 
handicap între recunoașterea 

/

O ECUAȚIE NEREZOLVATÂ:

l

teoretică a necesității și practi
carea efectivă a exercițiilor fi
zice și sportului ?

Cauzele sînt numeroase și au 
mai format și în alte rînduri 
obiectul unor discuții și analize. 
Dar...

Astfel, nu se acționează cu efi
ciență pentru ca, încă din școala 
elementară și liceu, exercițiul 
fizic să devină o deprindere iar 
concursul sportiv, o necesitate. 
Caracterul formal și nea ractiv 
al unor lecții de educație fizică 
din învățămîntul elementar și 
mediu le formează elevilor o 
imagine deformată despre exer
cițiul fizic, creîndu-le unora o 
adevărată repulsie față de acti
vitatea sportivă. Sub aspectul 
asigurării materiale a desfășu
rării activității de educație fi
zică și sport cu elevii, s-au făcut 
în ultimii ani pași mari înainte. 
Există însă și școli în care să
lile și terenurile de sport lip
sesc, după cum lipsesc și efor
turile organizațiilor U.T.C., ale 
unor profesori de educație fizică 
pentru amenajarea în aceste 
școli a unor baze sportive cît de 
modeste.

Fără discuție că interesul sau 
dezinteresul față de activitatea 
sportivă, pe care tinărul il ma
nifestă in anii studenției repre
zintă și o reflectare a modului 
în care a fost rezolvată problema 
educației fizice în școala gene
rală și liceu.

Lăudabila pasiune pentru stu
diu, pentru creațiile literare va
loroase, sau pentru diferitele 
forme ale bogatei noastre vieți 
culturale justifică, însă, numai 
parțial lipsa unor studenți de pe 
terenurile și din sălile de sport. 
Unii studenți, din fericire puțini 
la număr, preferă stadionului 
atmosfera, aerul greu de respi
rat, Ia propriu și Ia figurat, a 
cafe-barurilor.

Așadar, peste 80 la sută din 
studenții anilor II—VI nu în
cearcă plăcerea efortului fizic. 

nu fac sport. Și n-ar fi rău să 
căutăm cauzele.

Sarcina organizării activității 
sportive de masă în instituțiile 
de învățămint superior revine 
asociațiilor studențești, în cola
borare cu catedrele de educație 
fizică și sport.

Comisiile sportive ale consi
liilor asociațiilor studențești din 
institute și facultăți, în cadrul 
colaborării cu catedrele de edu
cație fizică, se rezumă, în majo
ritatea cazurilor, la mobilizarea 
studenților pentru diferite ac
țiuni sportive, al căror cadru 
organizatoric și tehnic este asi
gurat de catedrele respective. Și 
acțiunea de mobilizare are o 
eficiență mai mare sau mai mi
că, după cum din comisiile spor
tive fac parte'studenți mai mult 
sau mai puțin corespunzători 
pentru această muncă, după cum 
șefii comisiilor sportive se ocupă 
numai de probleme sportive sau 
cumulează și din sarcinile celor
lalte comisii ale consiliilor A.S.

In cadrul conferinței A.S. pe 
institut, al adunărilor generals 
A.S. sau al ședințelor de con
siliu, foarte rar problema acti
vității sportive de masă a făcut 
sau face obiectul unor discuții 
sau analize serioase, competente 
urmate, în consecință, de măsuri 
practice.

Un rol deosebit în organizarea 
și desfășurarea activității spor
tive cu studenții revine cate
drelor de educație fizică și sport 
din instituțiile de învățămînt su
perior. Colaborînd cu comisiile 
sportive ale asociațiilor studen
țești, catedrele au obligația să 
asigure organizarea și desfășu

rarea, pe întreg parcursul anului 
universitar, a unei bogate acti
vități competiționale de masă, cu 
întreceri inter-institute, inter-fa- 
cultăți, inter-ani și inter-grupe, 
la disciplinele îndrăgite de 
studenți și pentru care există 
condiții de practicare. Cupa ani
lor I, campionatele universitare, 
începînd cu etapa inter-grupe și 
terminînd cu etapa inter-inSti- 
tute, apoi diferite competiții și 
concursuri închinate zilelor 
festive, crosuri, marșuri etc., sînt 
competiții intrate în tradiția 
sportivă universitară.

Iată însă că, de la an la an, ci
fra studenților care participă la 
aceste întreceri este în descreș
tere. La Universitatea din Bucu
rești, de exemplu, cea mai mare 
instituție de învățămînt superior 
din țară, dacă în urmă cu 3—4 
ani, în activitatea competițională 
de masă participau peste 2 500 
studenți anual, în primul semes
tru al anului universitar 
1969—1970, în condițiile unei 
toamne lungi și călduroase care 
a oferit condiții optime pentru 
sport în aer liber pînă la înce
putul lunii decembrie cu greu 
au putut fi angrenați în activita
tea competițională circa 900 stu
denți, ceea ce reprezintă mai 
puțin de 10 la sută din totalul 
studenților din Universitate. Nu
mai în două luni de activitate 
sportivă — octombrie, noiembrie, 
1969 — 23 din cele 115 meciuri 
programate in campionatele Uni
versității la handbal, fotbal, bas
chet și volei, nu s-au putut ține 
din cauza neprezentării unor 
echipe reprezentative de facul
tăți. Tradiționalul „Cros de 
toamnă", de-abia a angrenat 100 
de studenți și studente, majori
tatea din anul I. „Cupa de 
toamnă" la tenis de masă s-a 
desfășurat cu mai puțin de 20 
studenți. Și, în sfîrșit, de doi ani 
de zile nici un student nu a par
ticipat la un concurs de șah re
zervat amatorilor.

Am ales pentru exemplificare 
Universitatea, care are totuși 
cea mai bogată activitate com- 
petițională de masă, dintre in
stituțiile de învățămînt superior 
din București.

Dar întrecerile sportive uni
versitare nu prezintă deficiențe 
numai în ceea ce privește mo
bilizarea studenților care concu
rează. ci și în ceea ce privește 
participarea studenților ca spec
tatori. De multe ori cei care 
asistă la un meci între două fa
cultăți sau două institute sînt 
mai puțini numeroși decît spor
tivii ce evoluează în arenă.

Cum se explică această situ
ație ? Lucrează astăzi mai slab 
comisiile sportive ale asociațiilor 
studențești față de anii prece
dent ? Nivelul tehnic al între
cerilor este nesatisfăcător ?

Fără îndoială că nu.
Cred că lipsurile se datorează 

în primul rînd catedrelor de 
educație fizică și sport și unor 
cadre didactice care predau 
educația fizică. în mod cu totul 
eronat se consideră de către lec
torii și asistenții de educație fi
zică și sport că organizarea ac
tivității sportive de masă cu stu
denții trebuie să revină în ex
clusivitate comisiei sportive A.S. 
Unele indicații ale Direcției edu
cației fizice din Ministerul în- 
vățămîntului au fost greșit inter
pretate de conducerile catedre
lor de educație fizică și de către 
membrii acestor catedre. Ponde
rea activității a fost trecută pe 
instruirea și perfecționarea echi
pelor de performanță ale clubu
rilor studențești, unele dintre ele 
avînd în componență mai puțin 

de 50 la sută studenți, echipe 
care consumă mijloace materi
ale, ocupă multe poziții în să
lile de sport studențești și care, 
în ciuda tuturor eforturilor și 
sacrificiilor, nu pot sălta, cu ex
cepții ușor de numărat pe de
getele unei mîini, din coada cla
samentelor divizionare.

Așa se face că o serie de ca
dre didactice de educație fizică 
figurează în planul individual de 
muncă cu 8 ore de antrenament 
pe săptămînă la echipa repre
zentativă, 4 ore în specialitate 
la cursul pentru anul I și nici 
o oră pentru activitatea sportivă 
de masă cu studenții.

Este evident că mai util ar fi 
ca fiecare cadru didactic de edu
cație fizică din învățămîntul su
perior să angreneze într-o acti
vitate sportivă susținută 100 de 
studenți. care doresc să-și desă- 
vîrșească pregătirea fizică și să 
se destindă după orele de stu
diu, decît să pregătească 12 ju
cători de performanță medie, 
deloc reprezentativi pentru in
stitutul respectiv, care-și pro
pun, de la an la an. ca obiectiv, 
evitarea retrogradării.

S-a pus în repetate rînduri 
problema următoare : „Este su
ficientă pentru studenți o lecție 
de educație fizică pe săptămînă. 
și aceasta numai în anul I ? Nu 
ar fi necesar să se instituie, 
prin planurile de învățămînt, 
obligația orelor de educație fi
zică și pentru anii II și III ?

Fără îndoială că o astfel de 
soluție ar rezolva problema, însă 
numai parțial.

Cu, sau fără instituirea obliga
tivității orelor de educație fizică 
la anii mari, studenții ar parti
cipa cu plăcere la aceste ore și 
s-ar întrece în competițiile uni
versitare dacă

— din primul an de studii aso
ciațiile studențești și cadrele di
dactice ale catedrelor de edu
cație fizică ar desfășura o stă
ruitoare muncă de lămurire și

CUM PRIVIM
PIRAMIDA?

PLAN: FOTBAL

convingere pentru practicarea 
exercițiilor fizice și sportului ;

— s-ar renunța la vechile șa
bloane în lecțiile obligatorii de 
educație fizică, folosindu-se 
forme noi, atractive ;

— s-ar renunța la exagerări în 
ceea ce privește predarea unor 
elemente de tehnică pretenți
oase, perfecționîndu-se în 
schimb procedeele tehnice de 
bază, care să permită studen
ților ca, după cîteva lecții, să 
poată practica, cu satisfacții, 
sportul respectiv ;

— lecția de educație fizică ar 
conține elementele necesare re
creării și destinderii, elemente 
de concurs, iar la lecțiile de 
jocuri sportive, mai mult joc 
bilateral ;

— cadrele didactice de edu
cație fizică ar fi tot timpul ală
turi de studenți, la competițiile 
organizate pentru aceștia, asi- 
gurîndu-le asistența tehnică, 
contribuind la mobilizarea lor :

— întrecerile sportive ar avea 
ca obiect și cîștigarea unor tro
fee sportive simbolice (cupe, pla- 

■ chete, fanioane) ;
— s-ăr veni în întîmpinarea 

dorințelor studenților, dîndu-i-se 
posibilitatea să practice, în con
diții corespunzătoare, unele 
discipline sportive interesante și 
utile ca judo, karate,, culturism, 
gimnastică igienică tir cu arcul 
etc. ;

— s-ar planifica în săli mai 
multe ore cu caracter facultativ 
pentru baschet și volei ;

— consiliile asociațiilor stu
dențești ar acorda muncii spor 
tive greutatea cuvenită :

— alături de studenți, la acti
vitatea sportivă, și-ar face sim
țită prezența, în calitate de spec
tatori și suporteri; toți factori' 
care, în institut și facultate, con 
tribuie la procesul instructiv 
educativ (decani, prodecani, ca
dre didactice de la specialității 
de profil etc.) ;

— s-ar face eforturi pentru a 
meliorarea bazei materiale (săli 
terenuri, utilaj, echipament) ; '

— în activitatea de propa
gandă sportivă s-ar folosi mij
loace mai eficiente de mobili
zare, popularizare și informare 
(presă, radio, televiziune, film).

v. teleguțA

prima 
s-a în- 
invită, 

efor-

SĂNIUȚĂ DE ARGINT" 
1970 - CU ETAPĂ FINALĂ 

PE ȚÂRĂ !
Secția sport și pre

gătire militară a C.C. al 
U.T.C. a aprobat ieri ca e- 
tapelor de sanie din cadrul 
„Olimpiadei de iarnă a e- 

• levilor" dotate cu trofeul 
„Săniuța de argint" să li 
se adauge și etapa finală 
pe țară. Sintem în măsură 
să comunicăm, in urma a- 
cestei hotărîri, datele exac
te ale etapelor : pe școală 
și localitate — pînă la 31 
ianuarie ; pe județ — 1 sau 
8 februarie (in funcție de 
timpul favorabil); finala pe 
țară — 14—15 februarie la

. Poiana-Brașov. -

Vacanța fotbalistică, este, după 
cum se știe, un excelent timp al 
concluziilor, al retrospectivelor 
— și mai ales în domenii mai 
puțin frecventate în sezonul plin. 
De aceea, să profităm. Dacă pro
blemele fotbalului de performan
ță au fost reflectate în ziarul 
nostru pe spații largi, duminică 
de duminică, și foarte adesea și 
peste săptămînă — am numit e- 
chipa națională, divizia A, cam
pionatul „juventiștilor" și mai 
sporadic divizia secundă — de 
baza lui de masă — fotbalul la 
nivelul juniorilor — ne-am ocupat 
mai puțin. Avînd însă în vedere 
însemnătatea acestui comparti
ment al activității fotbalistice — 
de care depinde soliditatea fot
balului în general — ne propu
nem să zăbovim puțin asupra u- 
nor aspecte relevate de 
parte a campionatului ce 
cheiat luna trecută, care 
indiscutabil, la meditație 
turi și măsuri practice.

Avem toate temeiurile 
încredințați că timpul acordat e- 
lucidării și soluționării în pers
pectivă a tuturor problemelor le
gate de dezvoltarea și stimularea 
activității fotbalistice la nivelul 
juniorilor, asigurarea unui cadru 
organizatoric mai bun, a unor 
condiții materiale și morale strict 
necesare, nu va fi cheltuit în za
dar. Pentru că, să ne gîndim : de 
felul cum ne îngrijim de această 
vastă pepinieră a mlădițelor ti
nere, depinde viitorul fotbalului 
nostru. Lucrurile ni se par extrem 
de limpezi, de firești. Spre a-i e- 
difica și convinge pe cei ce ac
ceptă mai greu acest adevăr, le 
vom oferi un argument printr-o 
reprezentare grafică. Fotbalul, de 
la manifestarea lui de masă, pî
nă la cea mai înaltă treapta a 
performanței se reprezintă ca un 
edificiu de forma unei piramide. 

să fim

Dacă vîrful piramidei îl fonpea- serie de .terenuri Jără să
ză naționala, cu eșaloanele ime
diate ale jucătorilor din prima di
vizie, baza piramidei, e clădită

• Au luat sfîrșit întrecerile turneului Internațional de volei (re
zervat echipelor de junioare și juniori) de la Sofia. Competiția 
masculină a fost cîștigată de echipa României, urmată de Bulga
ria B, Bulgaria A și Polonia. In ultimul joc, tinerii voleibaliști ro
mâni au învins cu scorul de 3—0 Bulgaria A. Intr-un alt meci, 
selecționata secundă a Bulgariei a dispus cu 3—0 de formația 
Poloniei.

In turneul feminin s-au înregistrat următoarele rezultate teh
nice : Bulgaria A — România 3—2 ; Bulgaria B—Polonia 3—2. Clasa
ment : 1. Bulgaria A; 2. România; 3. Bulgaria B; 4. Polonia.

« La Bohini (Iugoslavia) a început un concurs internațional de 
schi-fond, la care participă sportivi din mai multe țări europene. 
In proba de 10 km. rezervată juniorilor, victoria a revenit italia
nului Sartori în 35’ 33’’ S/10. Sportivul român Gheorghiu a ocupat 
locul 9 cu timpul de 37’25'” 4/10.

• Federația de specialitate a U.R.S.S. a stabilit ca la ediția 1970 
a campionatului unional de fotbal să participe 17 echipe (primele 
16 formații clasate tn campionatul trecut, precum și echipa câști
gătoare a diviziei secunde). Prima etapă a campionatului este pro
gramată pentru 15 martie.

din miile și miile de fotbaliști 
juniori și școlari. Soliditatea a- 
cestei baze, asigură trăinicia, so
liditatea piscului. Fisurile, seis
mele ce se petrec în acest edifi
ciu, provoacă stricăciuni uneori 
ireparabile.

Trecînd la datele reale, trebuie 
să arătăm că în dezvoltarea acti
vității fotbalistice a juniorilor 
s-au obținut unele succese remar
cabile, revelatorii, O realitate in
contestabilă este însăși institui
rea — prin revenire — a cam
pionatului echipelor de juniori și 
școlari — un sistem competițio- 
nal închegat oare asigură un pro
ces continuu de pregătire și joc. 
Apoi, printr-o simplă enumerare 
a unor cifre — 16 echipe în di
vizia A ; 160 în diviziile B și C, 
1900 echipe în campionatele ju
dețene, apoi cele orășenești de 
seniori și juniori, ale școlilor pro
fesionale și liceelor, cele 188 de 
formații de juniori și școlari și, 
în sfîrșit, cele 2 353 echipe din 
campionatul școlilor generale — 
putem demonstra extinderea vi
zibilă a ariei activității fotbalis
tice din țara noastră, la toate 
nivelurile, indiscutabil ca efect, 
ca rezultat firesc, al condițiilor 
create de partid și guvern dez
voltării întregii noastre mișcări 
sportive. Nu putem face abstrac
ție, aici, de meritele ce revin Fe
derației, care a făcut eforturi 
pentru a plasa această activitate 
pe o orbită viabilă. După cum 
nu putem să reproșăm numai Fe
derației că' în fotbalul juniorilor 
există încă o serie de neîmpliniri, 
de neajunsuri, campionatul a re
levat unele fenomene cu înriu- 
riri negative, stagnante. Aceste 
puncte nevralgice se înscriu pe 
cadranul întregului proces. Ast
fel, sînt echipe de juniori care 
n-au unde se antrena și susține 
partidele. Cauza : au dispărut o

T',- - - ‘ -serve” cineva, fără a se amenaja 
altele în loc. Asistăm așadar la 
o situație paradoxală : în vreme 
ce numărul echipelor crește ver
tiginos, al terenurilor scade... E- 
xistă orașe unde la un teren revin 
între 8—14 echipe. Această si
tuație diminuează calitatea ins
truirii. în aceeași ordine de idei, 
semnalăm faptul că la conduce
rea multor echipe de juniori nu 
se află cadre competente, bine 
pregătite, cu experiență fotbalis
tică și pedagogică. Sigur, nimeni 
nu așteaptă ca la conducerea e- 
chipelor de juniori să existe un 
„H.H.” sau un „T.T.", dar un 
instructor voluntar, nu consti
tuie o problemă, dacă ar exista 
preocuparea recrutării și instrui
rii, în acest sens, a unor foști 
sportivi cu stagii și comportări 
onorabile în fotbalul de perfor
manță. Asistăm, de asemenea, la 
echipe de juniori care apar pe 
teren să joace, care cu ce are, 
cu tricouri rupte, decolorate, de 
croieli diferite care dau un as
pect jalnic team-urilor celor mai 
tineri fotbaliști de performanță.

Din suita lacunelor, mai amintim 
faptul că unele echipe nu se pre
zintă la timp sau absentează de 
la unele partide ori sînt incom
plete din cauză că nu li se asi
gură din vreme fonduri și mij
loace de deplasare ori sînt îm
piedicați unii jucători, de părinți 
sau de școală, să facă deplasa
rea. Nu-s puține cazurile cînd 
tinerilor fotbaliști nu li se asi
gură condiții prielnice de călă
torie, odihnă și hrană. în aceste 
condiții mai miră oare faptul că 
unele meciuri se încheie cu re
zultate ca acestea : 26—0, 18—1, 
14—2 ?...

Desigur, nu ni se pare deloc 
complicat să descoperim vinovă
țiile. Și ne vom referi exclusiv 
la cei cărora le revin răspunderi 
de prim rang în acest domeniu. 
Este vorba de consiliile sportive 
județene, de organele și organi
zațiile U.T.C., consiliile populare 
și cele sindicale, de secțiile de 
fotbal din cadrul asociațiilor 
și cluburilor, și, mai presus 
de toate, de acele organis
me ale Federației care au în 
răspunderea lor juniorii fotbaliști. 
Cortegiul celor care prin lipsă de 
activitate sau incompetență, con
tribuie la existența unor aseme
nea anomalii, se „îngroașă" dacă 
ne gîndim că unitățile de comerț 
nu pun la dispoziția solicitanților 
echipamente și materiale sportive 
adecvate, într-o varietate largă, 
că întreprinderile industriale nu 
produc asemenea materiale în 
cantități satisfăcătoare și la pre
țuri accesibile. Este stupefiant să 
constați că în magazine se găsesc 
numai mingi din import, la pre
țuri greu de achiziționat și că 
industria noastră de pielărie — 
al cărei director general este... 
vicepreședinte al Federației de 
fotbal —• și de mase plastice n-a 
descoperit încă soluția fabricării 
unor mingi ieftine, în cantități 
suficiente la îndemîna oricărui 
copil pasionat de fotbal. Asta în 
vreme ce în alte locuri — așa 
cum s-a întîmplat în Ungaria — 
autocamioane 
Ioane străbat așezările și nu 
una în 
mingi.

Dar 
unor 
punctele de vedere, să relateze 
alte aspecte, și mai concrete, din 
activitatea juniorilor — în cadrul 
acestei dezbateri pe care o ini
țiem — pentru a defini exact si
tuația existentă la Ora actuală în 
acest domeniu și pentru a numi 
remediile ce se reclamă cu acui
tate, n-aș vrea să închei fără a 
arăta că realitățile pomenite, în
grijorătoare într-un fel, există 
pentru că cei care se ocupă de 
fotbal și sînt remunerați pentru 
asta au privit problemele fotba
lului la juniori numai din vîrful 
piramidei. Și, așa cum se știe, 
privirile de sus în jos cam ame
țesc. Totul e, deci, cum și de un
de privim piramida !

VASILE CABULEA

încărcate cu ba- 
e 

care să nu se arunce 3—4

înainte de a da cuvîntul 
specialiști să-și exprime

In perioada vacanței de iarnă, 
mai precis între 21 decembrie 
1969—10 ianuarie 1970, 2'500 de 
elevi din școlile generale, școlile 
profesionale, liceele teoretice, de 
artă, pedagogice și de specialita
te au participat la taberele de 
instruire și odihnă organizate de 
C.C. al U.T.C. și Ministerul ln- 
vățămîntului pentru șefii comisii
lor sportive. La Săcele, lingă Bra
șov, unde a funcționat tabăra 
centrală organizată în două serii, 
la Tîrgu Mureș, Oțelul Roșu, 
Cîmpulung-Muscel, Câmpulung 
Moldovenesc, Odorheiul Secuiesc 
pîrtiile, terenurile și sălile de 
sport mai freamătă încă — pînă 
sîmbătă, ziua Carnavalului de în
chidere. Instruirea temeinică, ac
tivitățile sportive practice, stu
diul în cabinetele metodice ca și 
voioșia excursiilor sau serilor dis
tractive s-au îmbinat armonios 
în programul fiecărei zile. Pre- 
zenți și noi în tabăra de la Să- 

cele, cu obiectivul fotografic, am 
încercat să derulăm, imagine cu 
imagine, filmul unei zile oarecare 
de tabără.

★
...Orele 7 dimineața. Muzica 

veselă a stației de radioficare și 
elevii de serviciu anunță deștep
tarea. Sînt doar cîteva clipe în 
care 650 de elevi și eleve au ui
tat că exact cu opt ore înainte 
regretau că seara de dans se în
cheiase prea devreme. Doar cîte
va clipe pentru că o nouă zi, pli
nă de inedit și exuberanță, îi aș
teaptă. Sumar echipați, așa cum 
le stă bine sportivilor tineri, di
mineața, în aerul tare al munte
lui, organizați pe grupe, conduși 
de profesori, elevii iau cu asalt 
cele zece minute ale înviorării. 
Exercițiile dinamice, alergarea 
ușoară și lupta cu zăpada — nici 
nu s-ar putea fără acest adaos 
plin de haz — se succed cu ra
piditate. Sutele de elevi mai sînt 

încă împreună pe timpul altor 
două momente ale programului: 
la micul dejun și la ceremonialul 
careului de dimineață. După ra
port, după stabilirea „gospodari

JL UNEI ZILE

ÎN TABĂRA DE LA SĂCELE
lor" zilei care vor face de servi
ciu la bucătărie, la dormitoare 
sau telefon, preocupările grupe
lor se diversifică.

Cinci dintre ele, adică 100 de 
elevi, își ocupă locurile în ele

gantele autocare ale O.N.T. care 
îi așteaptă, punctual, pentru a-i 
duce într-o excursie la Poiana 
Brașov. O excursie în care se 
schiază pe renumitele pîrtii, se 

patinează, se întrec echipajele de 
sănii, pînă la căderea serii.

„De mare folos ne sînt indica
țiile profesorilor și antrenorilor 
care ne însoțesc — ne relata ele
vul Emil Ichim de la Liceul „Al. 

Vlahuță" din Rîmnicu Sărat. Fie 
că este vorba despre inițiere sau 
perfecționare, esențialul este că 
progresăm rapid. Nici n-ar fi de 
conceput ca un șef de comisie 

sportivă să nu fie „în temă" în 
orice ramură! de sport".

Ce se întîmplă cu cei rămași 
„acasă", în tabără ? Ei sînt an
grenați în marea competiție inter
nă „Spartachiada". Fotbalul, în 

pofida zăpezii, angrenează 36 de 
echipe complete (!) în întrecerile 
preliminare. Terenul curățat și 
marcat cu tușe de nisip este o 
mărturie și a spiritului gospodă

resc, al fotbaliștilor. In cele două 
săli de sport din Săcele, la Liceu 
și la Școala profesională de con
strucții, se întrec voleibaliștii și 
baschetbaliștii programați și con- 
stituiți — tot de către ei — în 20 

de formații. La șah și tenis de 
masă peste 100 de concurenți fi
gurează pe tabelele de concurs a- 
fișate în sala celor cincizeci de 
șahuri și șase de mese de tenis, 
așa cum prevede chiar regula
mentul internațional

...Pentru după amiaza zilei, este 
așteptat un oaspete drag : antre
norul federal de atletism prof. 
Petre Zîmbreșteanu „N-am să uit 
multă vreme filmul (realizare 
proprie, de 1 oră — n.n.). 
despre atletismul olimpic mexi
can prezentat și comentat de in
vitatul nostru — ne-a spus eleva 
Liceului pedagogic din Cărei, 
Rozalia Vom. Am îndrăgit, parcă, 
și mai mult acest sport minu
nat".

Dar, iată, s-au întors excursio
niștii. Ei nu vor să piardă nici o 
melodie a concursului de muzică 

ușoară. Tabăra întreagă l-a aplau
dat pe Mircea Vîlcu de la Liceul 
„Aurel Vlaicu" din București 
care a cîștigat premiul întîi, din 
35 de concurenți înscriși inițial, 
cu o compoziție personală. Și nici 
să piardă, cumva, dansul care se 
încheie la orele 23 fix (directorul 
taberei, tov. prof. Septimiu To- 
dea nu cedează la... rugăminți /).

Dimineața la 7, regretele sînt 
din nou uitate... Începe o nouă 
zi a calendarului de tabără. Alte 
activități practice și metodice în 
săli și în aer liber, alți oaspeți, 
alte surprize tonifiante pentru 
orele de distracție. Și filele ca
lendarului, aici în tabără, parcă 
zboară extraordinar de repede

VIOREL RABA

Fotografii: C. CIOBOATA
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VIETNAMUL DE SUD
• Guvernul Revoluționar Provizoriu 
a hota rit suspendarea operațiunilor 

militare cu ocazia Anului Nou vietnamez
• Grevă la Saigon

> SAIGON 7 (Agerpres). —
Postul de radio „Eliberarea" a 

anunțat că Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a hotărît să 
suspende orice operațiuni mili
tare pe o perioadă de patru 
zile, cu ocazia sărbătorilor TET 
— Anul Nou vietnamez. Opera
țiunile militare vor fi întrerupte 
începînd cu ziua de 5 februarie, 
ora 7 (ora locală) pînă în ziua 
de 9 februarie, ora 7 (ora locală).

Agenția V.N.A. precizează că,

SAIGON 7 (Agerpres) — 
Miercuri au declarat o gre
vă de 24 de ore peste 30 000 
de muncitori și funcționari 
de la Saigon, informează a- 
gențiile de presă. Activitatea 
portului Saigon este practic 
paralizată. La grevă, conside
rată ca cea mai mare acțiu
ne de acest fel care a avut 
loc din 1964, participă mun
citori din industrie și trans
porturi care cer reprimirea la 
lucru a 600 din tovarășii lor 
de autoritățile de la Saigon. 
Muncitorii de la Saigon au 
răspuns apelului la grevă, 
deși în Vietnamul de sud au
toritățile au declarat ilegală 
orice acțiune grevistă.

Un reprezentant al sindi
catelor din Vietnamul de sud, 
citat de agenția Reuter, a de
clarat că muncitorii au ho
tărît să prelungească greva 
cu 72 de ore dacă autoritățile 
vor refuza să satisfacă reven
dicările lor.

în această perioadă, soldații, ofi
țerii și funcționarii regimului de 
la Saigon vor putea să se de
plaseze pentru a-și vizita fami
liile în zonele eliberate și aflate 
sub controlul forțelor patriotice, 
cu condiția ca aceștia să nu 
meargă în grupuri și să nu fie 
înarmați. De asemenea, soldații 
trupelor americane și satelite vor 
putea circula fără restricții în 
zonele eliberate trebuind, pentru 
aceasta, să respecte aceleași con
diții.

• ÎN CURSUL NOPȚII de 
marți spre miercuri, forțele pa
triotice din Vietnamul de sud au 
declanșat 37 de bombardamente 
cu rachete și mortiere asupra u- 
nor baze ale trupelor americano- 
saigoneze. Baza de artilerie ame
ricană „Ross“, instalată la 16 ki
lometri sud-est de An Hoa, s-a 
aflat printre principalele obiecti
ve ale atacurilor inițiate de pa- 
trioți.

în ultimele 24 de ore, regiunea 
saigoneză a fost scena unor lupte 
grele între detașamentele patrio- 
ților și unități ale trupelor ina
mice. în același timp, au fost 
semnalate ciocniri violente între 
forțele patriotice și trupele ameri- 
cano-saigoneze la sud de orașul 
Da Nang, în provincia Tam Ky, 
în zona Platourilor înalte și în 
junglele din provincia Quang Tin.

în cursul luptelor ce au avut 
loc în ultimele 48 de ore, for
țele aeriene ale S.U.A. au pierdut 
cinci elicoptere — informează a- 
genția United Press International, 
citînd un comunicat difuzat la 
Saigon.

LA WASHINGTON
ROMANEASCA

Reluarea acțiunilor greviste 

in Italia
ROMA 7 (Agerpres) — O dată 

cu începerea noului an, în Ita
lia au fost reluate acțiunile gre
viste. Cei 90 000 de lucrători 
din transporturile publice, ale 
căror greve au fost declanșate 
la sfîrșitul anului trecut, ca ur
mare a refuzului conducerii în
treprinderilor de a semna noul 
contract colectiv de muncă, au 
oprit miercuri toate mijloacele 
de transport în comun. Timp 
de cinci ore, în cursul dimineții, 
traficul urban a fost paralizat la 
Roma și în alte orașe.

După-amiază au continuat gre
vele turnante.

Tot miercuri au declarat 
grevă și lucrătorii din sectorul 
de distribuire a gazelor. în ace

lași timp a continuat și greva 
funcționarilor din ministerele de 
finanțe și trezoreriei, ceea ce a 
dus la întârzierea efectuării unor 
plăți ca și a încasării impozite
lor.

Ministrul muncii și al preve
derilor sociale, Carlo Donat- 
Cattin, a convocat pe liderii 
celor trei mari centrale sindicale 
pentru a discuta o serie de pro
bleme referitoare la încheierea 
noilor contracte colective de 
muncă. Citînd surse informate 
din capitala Italiei, agențiile de 
presă menționează că se așteap
tă ca ministrul să solicite cen
tralelor sindicale cooperarea în 
vederea sporirii producției in
dustriale.

• „INSTITUTUL SMITH
SONIAN" din Washington, 
cel mai mare complex de mu
zee din Statele Unite ale A- 
mericii, găzduiește în aceste 
zile expoziția de fotografii 
„Vestigiile daco-romane pe te
ritoriul României".

Expoziția a fost organizată 
sub auspiciile institutului 
Smithsonian și Ambasadei Re
publicii Socialiste România 
din Washington. In peste 100 
de fotografii alb-negru și co
lor, sînt prezentate cîteva din
tre cele mai concludente măr
turii arheologice ale frământa
tei istorii a poporului român, 
influența daco-romană asupra 
arhitecturii, sculpturii, unelte
lor, ornamentelor și vieții lo
cuitorilor țării noastre. înce
pînd din secolul al doilea și 
pînă în prezent.

In cuvîntul rostit la verni
sajul expoziției, asistentul se
cretarului pentru relații publi
ce al Institutului Smithsonian, 
dl. Warren, a subliniat bogă
ția și varietatea vestigiilor ar
heologice descoperite pe teri
toriul României și marea lor 
însemnătate istorică. Vorbito
rul a arătat că expoziția va 
călători prin mai multe orașe 
și universități din Statele Uni
te, ea constituind un impor
tant factor pentru cunoașterea 
unei părți a trecutului istoric 
al poporului României de as
tăzi.

Răspunzînd, ambasadorul 
român la Washington, Corne
lia Bogdan, a subliniat, prin
tre altele, contribuția pe care 
o pot aduce astfel de mesaje 
ale artei și culturii popoarelor 
la cauza unei mai bune cu
noașteri a valorilor lor spiri
tuale, la apropierea lor.

La vernisajul expoziției au 
participat șefi de misiuni di
plomatice, membri ai corpului 
diplomatic, oameni de artă și 
cultură, profesori universitari, 
ziariști și un numeros public.

ORIENTUL APROPIAT
© Reuniunea Camerei deputaților din Liban

• Incidente israeliano-egiptene
• REUNIUNEA PRELUN

GITĂ a Camerei deputaților 
din Liban, care a avut loc marți 
noaptea, în legătură cu eveni
mentele survenite în ultima săp
tămînă în regiunile de sud ale 
țării, s-a caracterizat printr-o at
mosferă furtunoasă, relatează din 
Beirut corespondentul agenției 
France Presse. Aceste dezbateri 
au readus la suprafață cele două 
tendințe existente în sînul Adu
nării libaneze referitoare la pre
zența în țară a refugiâților pa
lestinieni. Partizanii sprijinului 
total acordat fedainilor se gru
pează în jurul ministrului de 
interne al țării, Kamal Jumblatt. 
„Libanul, a declarat acesta, tre
buie să contribuie la lupta arabă, 
iar această contribuție rezidă în 
a permite fedainilor să organi
zeze diverse operațiuni avînd ca 
bază de plecare teritoriul liba
nez". Totodată însă, ministrul de 
interne a menționat că este ne
cesară o „coordonare a activită
ții forțelor de comando care co
mit, Uneori, acțiuni dăunătoare 
Libanului, cum este cea de la 
MetouUah, care a provocat se
rioase represalii israeliene".

Liderul celei de a doua gru
pări, care respinge orice coope
rare cu fedainii, este, potrivit 
aceleeași agenții, Raymond Edde, 
reprezentant al partidului de

JAPONIA. — Pavilionul in
dustriei japoneze de automo
bile de la „Expo-'70", în con
strucție ia Osaka, va avea 

forma unor corturi uriașe

Ancheta privind accidentul 

senatorului Edward Kennedy
EDGARTOWN 7 (Agerpres). 

— Ancheta oficială deschisă luni 
la Tribunalul din Edgartown 
(Massachusetts), pentru a stabili 
dacă urmărirea judiciară în afa
cerea accidentului de automobil 
provocat de senatorul Edward 
Kennedy la 18 iulie anul trecut, 
trebuie continuată, își urmează 
cursul. Martorul „vedetă" al an
chetei, senatorul, a compărut în 
fața tribunalului și, după cum a 
afirmat ulterior ziariștilor, el a 
răspuns „în modul cel mai com
plet posibil" întrebărilor puse 
de judecătorul James Boyle. Se
natorul a precizat că a furnizat 
o serie de detalii putînd să fie 
utilizate pentru restabilirea fap
telor. El a arătat că declarațiile 
sale au fost asemănătoare celor 
făcute poliției a doua zi după 
accident, precum și versiunii pe 
care a expus-o într-un interviu

televizat, o săptămînă după a- 
ceea.

Tribunalul a audiat marți pe 
Joseph Gargan și Paul Markham, 
care au participat la reuniunea 
organizată de senator în seara 
accidentului. Cei doi au afirmat 
că au participat împreună cu se
natorul la căutările infructuoase 
ale victimei, după producerea 
accidentului.

Amănuntele anchetei nu se 
cunosc, deoarece audierile se 
desfășoară cu ușile închise. S-a 
aflat, între altele, că tribunalul 
a cerut să i se prezinte portie
ră dreaptă a mașinii cu care s-a 
produs accidentul, pentru a fi 
studiată. Nu se știe care este 
scopul unei astfel de cereri.

Ancheta urmează să se în
cheie joi sau vineri, dar rezul
tatele sale nu vor putea fi cu
noscute decît după elucidarea 
completă a afacerii.

opoziție Blocul Național. Acesta 
a declarat că ,,este imposibilă 
cooperarea între forțele de gue
rilă și autoritățile libaneze, din 
pricina neîncrederii reciproce" și 
și-a reînnoit propunerea de a 
se apela la forțele Națiunilor 
Unite pentru asigurarea stabili
tății și calmului în regiunile de 
sud ale țării. Reuniunea parla
mentului libanez a luat sfîrșit 
fără a se adopta o hotărîre în 
această privință.

• CAIRO —• Avioane israe
liene au încercat să violeze 
miercuri spațiul aerian al Repu
blicii Arabe Unite în regiunile 
Suez, Dahshour, Inshas și Tell 
El Kebir, pentru a bombarda 
instalațiile militare egiptene din 
aceste sectoare — anunță un co
municat militar difuzat de pos
tul de radio Cairo. Comunicatul 
menționează că artileria antiae
riană a R.A.U. a intrat imediat 
în acțiune, obligînd avioanele 
israeliene să se retragă.

*
• TEL AVIV — Un purtă

tor de cuvînt al armatei Israe
lului a anunțat că avioane israe
liene au efectuat miercuri rai
duri asupra unor poziții militare 
egiptene, situate în zona Cana
lului de Suez, precum și în sec
toarele Tel El Kebir, Dahshour 
și Inshas, situate în delta Nilu
lui. Unul din obiective — a men
ționat purtătorul de cuvînt israe- 
lian citat de agenția Associated 
Press —este situat la numai 28 
de kilometri de Cairo. Se pre
cizează că toate aparatele 
zbor israeliene s-au 
bazele lor.

Ședința cabinetului
francez

CONSILIUL DE MINIȘ- 
AL FRANȚEI, întrunitTRI

miercuri în ședință ordinară sub 
președinția șefului statului, a dez
bătut diverse aspecte ale politicii 
franceze în Orientul Mijlociu. Re- 
latînd despre desfășurarea ședin
ței, Leo Hamon, purtătorul de 
cuvînt al guvernului, a relevat 
că embargoul impus de Fran
ța asupra livrărilor de arme 
către țările Orientului Mijlociu 
„variază potrivit calității ofensi
ve a armelor, poziției geografice 
a țărilor cumpărătoare, participă
rii lor directe sau nu la luptă, 
și în fine, evoluției conflictului". 
El a confirmat că „între Franța și 
Libia se desfășoară tratative în 
cadrul unei cooperări lărgite în 
toate domeniile" și a remarcat 
că „de altfel, Franța nu este 
singura țară cu care Libia poar
tă negocieri. Acest stat —*- a spus 
Leo Hamon — se află în tratati
ve cu diverse alte puteri occi
dentale". Purtătorul de cuvînt a 
arătat că guvernul „a re
ținut un anumit număr de pre
cizări" cu privire la comerțul 
francez cu arme, dar a refuzat 
să ofere amănunte ziariștilor.

R. D. GERMANA. — Uzinele de locomotive „Karl Marx" din 
Babelsberg

de
înapoiat la

DE
bazei
la Wheelus va fi

INSTRUC- 
militare a-

TABĂRA
ȚIE afectată 
mericane de 
remisă astăzi forțelor aeriene
libiene, anunță într-o informa
ție transmisă din Tripoli agen
ția M.E.N.

• GUVERNUL AMERICAN 
nu este în nici un fel „preocu
pat" de intenția atribuită guver
nului francez de a acorda un 
ajutor militar Libiei, a declarat 
marți purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat al S.U.A., 
Robert McCloskey. Totuși, a 
adăugat el, „noi sîntem intere
sați de orice informare pe care 
guvernul francez este dispus să 
ne-o furnizeze în legătură cu 
această afacere".

Tratat de prietenie
semnat intre Tunisia și Algeria

La Tunis a avut loc o 
ceremonie, în cadrul căreia 
au fost semnate un tratat 
de prietenie și bunăveci- 
nătate, pecum și o serie 
de acorduri bilaterale pri
vind cooperarea în dome
niile economic și financiar 
între Algeria și Tunisia.

Documentele au fost semnate 
de șeful diplomației algeriene, 
Abdelaziz Bouteflika, aflat în 
vizită oficială la Tunis, și de o- 
mologul său tunisian, Habib 
Bourguiba jr.

încheiat pe o perioadă de 20 
de ani, tratatul stipulează, prin
tre altele, că cele 2 țări se anga
jează „să nu adere la nici un 
pact sau grupare îndreptată îm
potriva vreuneia dintre părțile 
semnatare", să se abțină ,,de la

toate actele de natură să aducă 
prejudicii intereselor unuia dintre 
parteneri și să rezolve toate dis
putele pe cale diplomatică, prin 
negocieri directe sau prin alte 
mijloace pașnice conform princi
piilor Cartei O.N.U.". Pe baza a- 
cestui tratat, Algeria și Tunisia 
au hotărît, pe de altă parte, să 
stabilească o procedură de con
sultări regulate asupra probleme
lor de interes comun. Documen
tul subliniază dorința părților 
semnatare „de a menține între 
ele o pace permanentă, o priete
nie sinceră și raporturi frățești" 
pe baza încrederii mutuale și a 
principiului respectului reciproc 
al suveranității naționale.

în sfîrșit, cele două părți se 
angajează să-și dezvolte relațiile 
în toate domeniile, cu prioritate 
în cel al cooperării economice.

ROMA:

Revenire la 

vechea formulă ?
începutul de an părea dominat de necazurile pricinuite de o 

gripă care a îmbolnăvit aproape 20 000 000 de italieni. A fost un 
revelion cu... medicamente, mai puțin vesel ca altă dată dar la 
fel de zgomotos pentru că cei obligați să rămînă în locuințele 
lor. au azvîrlit pe ferestre — potrivit obiceiului — uriașe canti
tăți de diferite obiecte, mai ales din inventarul bucătăriilor. Dar 
oficialitățile — lipsite de aviditatea pentru pitoresc a reporteri-

— au semnalat faptul că epidemia de gripă a costat econo
mia italiană peste 150 miliarde de lire, sumă de dimensiuni res
pectabile. Totuși, îndată ce 1970 a intrat în drepturile sale gripa 
a încetat de a mai fi preocuparea nr. 1, Vechile probleme po
litice au reapărut în titlurile gazetelor, acaparind pagina întîi 
a marilor cotidiene. S-a reluat o dezbatere ce seamănă cu explo
rarea unui labirint fără ieșire : viitorul formulei de „centru-stîn- 
ga“. Toți cei în cauză preferă să vorbească mai ales despre tre
cutul acestei formule- Or, bilanțurile nu sînt încurajatoare. „Cen- 
trul-stînga" s-a confundat cu tactica imobilismului, cu refuzul 
de a aborda frontal problemele grave. LE MONDE scria că 
„programul de centru-stînga, care la origine enumera o serie 
de reforme a rămas prea adesea enunțiativ sau neîndeplinit", 

înnoirile așteptate au rămas în domeniul făgăduielilor. LE 
SOIR vorbea despre „structuri vetuste, o admirație sclerozată, un 
sistem inadaptat saltului înainte pe care, totuși, țara l-a făcut". 
Contradicțiile societății italiene au generat o suită de crize po
litice pe care schimbările de formații ministeriale nu au reușit 
să le soluționeze în profunzime. Pentru a se ieși din criză s-a 
mizat pe provizorat. „Centru-stînga" a intrat într-un impas pre
lungit pînă în momentul în care, după sciziunea din rîndul so
cialiștilor, refacerea echipei a devenit imposibilă. Atunci s-a năs
cut actualul guvern „monocolor" — compus din democrat-creș- 
tini dar susținut în parlament de foștii parteneri. Ideea revenirii 
la o coaliție este obsedantă mai ales pentru democrat-creștini lip
siți de majoritatea parlamentară indispensabilă unei guvernări 
stabile. Inițial, socialiștii, socialiștii unitari (foștii social-demo- 
crați care au preferat să se regrupeze sub o altă etichetă) și re
publicanii promiseseră reluarea convorbirilor privind coaliția după 
alegerile administrative și regionale din primăvară, așteptate ca 
un test de popularitate. Timpul trebuia, de asemenea, să clari
fice disensiunile dintre socialiști și socialiștii unitari care afec
tează probleme esențiale, prima în ordinea importanței fiind cea 
legată de raporturile cu celelalte forțe de stingă și cu deosebire 
cu comuniștii. Socialiștii unitari au relansat argumente desuete 
din arsenalul anticomunismului și s-au instalat cu încăpățînare 
pe poziții ce s-au dovedit de mult a fi falimentare.

Ultimele luni ale lui 1969 au fost martore ale unor frămîntări 
sociale accentuate, exprimate într-o mișcare grevistă de proporții 
impresionante. Evoluția politică a fost complicată prin atentatele 
din decembrie care au produs un puternic șoc în opinia publică, 
în aceste împrejurări, Mariano Rumor a lansat un apel la reîn
noirea coaliției de „centru-stînga". într-un interviu acordat zia
rului LA STAMPA premierul a reamintit că ,,un cabinet mono
color este prin el însuși slab, dezechilibrat... nu poate reprezenta 
decît un expedient, o fază de tranziție" și, ca atare, „trebuie 
refăcută formula centru-stînga și asta cît mai repede posibil". 
Rumor semnala, totuși, dificultățile adăugind : „Nu mă gîndesc 
că un asemenea guvern se va putea reaiiza mîine...". Dar el le 
cerea foștilor parteneri „să renunțe la divergențe și la bănuielile 
reciproce". Le cerea, oare, imposibilul ?

în acest început de ianuarie s-au întîlnit la Roma secretarii 
celor patru partide ale vechii coaliții pentru a discuta relua
rea colaborării guvernamentale. Inițiativa a aparținut democrat- 
creștinilor. Scurtele declarații făcute presei după reuniune nu 
îngăduie aprecieri concludente. S-au rostit fraze lapidare, impre
cise („întîlnirea a fost folositoare", „există posibilități de apro
piere" etc) iar de Martino, liderul socialiștilor, a preferat să se 
abțină de la o caracterizare a schimbului de vederi. Se afirmă 
că o nouă întîlnire va avea loc, dar data ei exactă nu a fost sta
bilită (ceea ce ar putea constitui un indiciu asupra bilanțului 
reuniunii de luni). Direcțiunea partidului socialist se întrunește 
joi pentru a dezbate situația. Abia după aceea se va preciza mo
mentul reîntâlnirii exponenților celor patru partide.

Relansarea formulei de ,,centru-stînga" întîmpină dificultăți 
deoarece nu este vorba doar de întocmirea unei liste de priorități, 
de examinarea problemelor ce urmează a fi soluționate, de un-" 
program de reforme. Neînțelegerile provin din optica diferită 
privind orientarea de ansamblu a viitoarei coaliții: unii doresc 
o simplă reeditare a vechii manieri de guvernare cu adausuri 
„înnoitoare" neesențiale. Există, însă, forțe politice care concep 
noul guvern drept un instrument pentru aplicarea unei politici de 
..mină forte". Pentru aceste forțe, „centrul-stînga" trebuie să 
fie doar eticheta aplicată unei politici de dreapta, care să abando
neze orice tentativă de maleabilitate în raporturile cu acele sec
toare ale vieții politice care reprezintă interesele păturilor popu
lare. Patronatul neliniștit de implicațiile mișcărilor greviste ar dori 
să obțină o orientare represivă antimuncitorească, să introducă un 
climat de intimidare. Scrisoarea pe care liderii sindicali, aparți- 
nînd celor trei mari centrale, au adresat-o președintelui Saragat 
pentru a semnala măsurile represive împotriva greviștilor, reflectă 
tensiunea de pe frontul social. Cei ce muncesc avertizează ferm 
asupra primejdiei unei deplasări spre dreapta a politicii oficiale 
cu consecințele grave pe care le presupune. Comuniștii subliniază 
că formarea unui guvern ce ar purta o puternică amprentă de 
dreapta „ar da satisfacție forțelor care mizează pe confuzie și alar
mism". P.C.L a cerut tuturor forțelor muncitorești și populare „să 
întărească acțiunile politice unitare împotriva amenințărilor și 
șantajului dreptei, pentru o cotitură democratică, pentru a im
pune soluțiile cerute de mase"-

Va putea fi format un guvern de „centru-stînga" înainte de 
alegerile din primăvară ? Unii comentatori răspund afirmativ dar 
își iau și măsuri de precauție pentru că antagonismele dintre 
cele patru partide chemate să formeze noua echipă ministerială 
nu pot fi depășite doar grație apelurilor ce pledează pentru re
nunțarea la bănuielile reciproce". LE MONDE afirmă că Rumor 
„joacă ultima sa carte" și că un eșec ar putea aduce din nou pe 
alegători în fața urnelor.

EUGENIU OBREA

• UN COMUNICAT OFICIAL 
anunță că următoarea întîlnire 
intre cancelarul R.F. a Germa
niei, Willy Brandt, și președin
tele Franței, Georges Pompidou, 
x a avea loc la Paris la 29 ia
nuarie. Ea va fi prima din cele 
două întîlniri anuale la nivel 
înalt, prevăzute de tratatul de 
prietenie franco-vest-german.

Furt de arme 
in Cipru

• UN GRUP de aproximativ 
20 de ciprioți greci, înarmați și 
mascați. au atacat în cursul 
nopții de marți spre miercuri un 
post al gărzii naționale din lo
calitatea Omodhos, în distric
tul Limassol. Aceștia au sustras 
o mare cantitate de arme auto
mate și muniții. In urma cerce-

țărilor întreprinse de poliție, s-a 
constatat că grupul aparține or
ganizației clandestine cipriote 
„Frontul Național". Acest atac 
reprezintă o a doua operație de 
acest fel, efectuată de către te
roriștii naționaliști în ultimele 
zile. Săptămînă trecută, ei au 
furat, în urma unei acțiuni si
milare, în apropiere de Limas
sol, aproximativ 1 000 de kilo
grame de dinamită și muniții.

• INTR-UN COMUNICAT 
difuzat la Bogota, comanda
mentul forțelor armate co
lumbiene a anunțat că 89 de 
militari au fost uciși în 
cursul luptelor duse în anul 
1969 cu detașamentele de par
tizani din această țară. Co
municatul menționează, de 
asemenea, că în aceeași pe
rioadă, un număr de 183 de 
partizani au fost capturați.

Luptele .cele mai importante 
au avut loc în departamentele 
Tolima, Huila, Antioquia, 
Valle del Cauca și Munții 
Orientali.

Collins — secretar 
de stat adjunct

• ASTRONAUTUL MICHAEL 
COLLINS a depus marți seara 
în cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la Departamentul de 
stat al S. U. A., jurămîntul în 
noua sa funcție de secretar de 
stat adjunct pentru problemele 
publice. Collins, cel care a pilo
tat astronava „Apollo-ll“ cu aju
torul căreia omul a pus pentru 
prima dată piciorul pe Lună, a 
declarat că sarcinile ce le incum
bă noua sa muncă ridică „mai 
multe probleme, în mai multe 
domenii, decît călătoria pe care 
a întreprins-o spre Lună".

• COMITETUL ALGERO- 
IRAKIAN instituit de conferin
ța arabă la nivel înalt pentru 
a media în conflictul dintre A- 
rabia Saudită și Republica 
Populară a Yemenului de Sud, 
urmează să sosească în următoa
rele zile la Aden, anunță coti
dianul egiptean „Al-Gumhuria". 
Surse oficiale din capitala Ye
menului de Sud, citate de agen
ția M.E.N., au făcut cunoscut că 
oficialitățile de la Aden au a- 
doptat' toate măstirile necesare 
pentru a facilita activitatea 
membrilor comitetului. Potrivit 
înțelegerii intervenite între păr
țile în conflict membrii comi
tetului vor vizita regiunea Wa-

diah contestată de cele două 
părți. După vizitele la Aden și 
Ryad comitetul va prezenta Li
gii arabe un raport.

• AFLAT LA MONROVIA, în 
cadrul turneului pe care îl efec
tuează într-o serie de capitale 
africane, secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant, a avut întrevederi cu 
președintele Liberiei, William 
Tubman. Convorbirile au fost 
consacrate unui schimb de pă
reri privind problemele majore 
ale continentului african, printre 
care și evoluția situației din Ni
geria. Totodată, într-o declarație 
făcută la Monrovia, U Thant a

relevat contribuția pe care o a- 
duce Organizației Națiunilor U- 
nite la soluționarea unor proble
me dificile.

La 6 ianuarie, Sherlock Holmes a împlinit venerabila vîrstă 
de 116 ani. La petrecerea pe care a organizat-o cu această ocazie 
a fost prezent și unul dintre celebrii răufăcători urmăriți de el 
— profesorul Moriarty.

Serbarea a fost organizată de cei 360 de membri ai Clubului 
Sherlock Holmes din Londra, în saloanele hotelului Charing, 
în cursul serii, invitații au discutat în jurul căminelor hotelului 
cele mai cunoscute aventuri ale eroului lor. Ca regulă generală, 
păzită cu o strictețe britanică, printre membrii acestui club nu 
se numără nici un polițist sau detectiv, fiindcă „aceștia iau crima 
mult prea în serios". Clubul a fost fondat în anul 1951 și pen
tru a deveni membru al său este necesar să plătești o taxă de 
2 lire sterline și să... ai o șapcă . asemănătoare celei pe care o 
purta Holmes.

Colette Flesch, prima femeie- 
primar al orașului Luxemburg, 
își asistă locțiitorul semnînd în 

cartea de onoare

Casa Albă — nr. 2
• PREȘEDINTELE RICHARD 

NIXON intenționează să creeze 
în California a doua Casă Albă, 
conferind reședinței sale parti
culare din San Clemente statu
tul de sediu complementar al 
puterii executive. Confirmînd 
această intenție a președintelui, 
purtătorul său de cuvînt, Ronald 
Ziegler, a declarat că „crearea 
unei Case Albe pe coasta califor- 
niană este de natură să apropie 
Estul dc Vestul Americii și să 
ofere locuitorilor coastei apuse
ne sentimentul unei participări 
mai active la viața guvernului 
lor".

• ÎNTRE AUTORITĂȚILE a- 
mericane și franceze a interve
nit un acord privind măsurile 
care să fie întreprinse pentru a 
combate transportul ilegal de 
heroină din Franța în S.U.A. De 
asemenea. S.U.A. au inițiat dis
cuții cu Turcia pentru ca aceas
ta din urmă să interzică culti
varea opiumului, „materia pri
mă" care servește la prepararea 
heroinei.

Făcînd parte dintr-o largă

campanie de luptă contra trafi
cului de stupefiante, acordul cu 
Franța va permite ca un număr 
sporit de agenți ai brigăzii ame
ricane a stupefiantelor să an
cheteze pe teritoriul francez 
pentru depistarea centrelor de 
fabricare și expediere a dro
gurilor în S.U.A.

. 9 UN COMUNICAT BIA- 
FREZ informează că trupele 
generalului Odumegwu O- 
jukwu au reușit să reocupe 
trei sate situate la aproxi
mativ 30 de kilometri de o- 
rașul Owerri și înaintează 
în prezent pe drumul prin
cipal ce duce spre Port 
Harcourt.

Potrivit comunicatului a- 
mintit, trupele biafreze au 
stăvilit pentru moment îna
intarea forțelor federale în 
sectorul Onitsha, unde au 
avut loc săptămînă trecută 
lupte grele.

Știrile difuzate anterior de 
autoritățile biafreze semna
lau o intensificare a ofen
sivei federale în toate sec
toarele și în primul rînd în 
împrejurimile orașului Ower
ri, ultima redută biafreză.
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