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Tineretul rural: REALITĂȚI»PERSPECTIVE 
•CONFRUNTĂRI

La semnele de întrebare

un tînăr profund angajat 
in viata societății

Conferința 
a constituit, 
o sinteză a 
ce pe care, timp de mai bine de 

o lună, membrii asociațiilor, 
studenții bucureșteni le-au fă
cut în facultățile, în colective, 
le lor de muncă.

Darea de seamă — prezenta
tă de Nicolae Irimie — sublinia 
că analiza din conferință tre
buie să poarte amprenta exi
gențelor crescînde față de for
marea viitorilor specialiști, 
exigențe amplu formulate 
în cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU lades, 
chiderea anului universitar. Un 
asemenea preambul la o dezba
tere studențească, obliga. Iar 
conferința s-a ridicat la nive- 
Iul acestei obligații. Darea de 
seamă a oferit o documentare 
largă și a solicitat adîncirea 
modului în care asociațiile își 
spun ouvîntul în viața profesio
nală a studenților — activitate 
esențială in anii de studiu. Fă
ră îndoială, este relevant să 
poți raporta la finele unui an 
universitar, că din cei aproape

50 000 de studenți cuprinși în
facultățile bucureștene. 86 la
sută se situează în plutonul ce
lor cu note dovedind un nivel 
bun de pregătire — de la 7 în 
sus. Viața și activitatea multor 
mii de studenți reflectă climatul 
de muncă intensă, nu se desfă
șoară pe perimetrul îngust, obli
gat — curs, seminar, lucrări 
practice, studiu în bibliotecă — 
ci este amplificată de o activi
tate de cercetare în cele 400 de 

.. cercuri științifice care ființea
ză la ora actuală. Din ceasurile 

' și zilele consacrate depășirii 
cursului începutului de cerce
tare a- rezultat nu numai, căpă- 
tarea unor deprinderi de mun
că științifică, ci și lucrări — 
1 800 la număr, informa darea 
de seamă — supuse dezbaterii 
de cerc, sesiunilor științifice lo. 
cale ori manifestărilor științifi
ce studențești la nivel național. 
Asociațiile studenților din nu
meroase facultăți •— ale institu
telor Politehnic, Construcții, 
Petrol gaze și geologie, Acade. 
miei de studii economice, bu
năoară — își pot asuma meri-

tul de a se fi ocupat contir.uu 
de aspectele pregătirii profesio- 
nale a studenților, mai cu sea
mă pe calea dezbaterii ample a 
modului în care se comportă 
studenții în procesul de învă- 
țămînt. Rezultatul dezbaterilor 
s-a constituit întotdeauna în 
măsuri adoptate în comun cu 
conducerile facultăților privind 
participarea studenților la 
cursuri, seminar», efectuarea 
lucrărilor de control ori de di
plomă, concretizîndu-se chiar în 
recomandări legate de alcătui
rea planurilor individuale de 
studiu, teme și probleme de re
zolvat • pentru fiecare - disciplină 
în parte. Practica de a discuta 
prompt și într-un spirit com
bativ atitudinea acelor studenți 
care socotesc că pot ajunge la 
o înaltă specializare profesiona
lă și pe calea muncii în asalt, a 
absențelor la cursuri și semi-

„PâmlnriJ din Cîmpia Boia- 
fiului —. ne spune Dumitru Tu- 
dose, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei agrico
le de producție din Stoicănești — 
este productiv dar foarte capri
cios. Azi e moale ți nu poți in
tra eu tractorul, iar în cîteva 
zile se face cremene, de nu te 
mai lipești de el. Perioada opti
mă la semănat — unul din facto
rii hotărîtori în sporirea producți
ei vegetale — este foarte scurtă, 
de trei, maximum patru zile. La 
fel ți la seceriș : nu avem timp 
să răsuflăm între prațile ți recol
tarea păioaselor, mai ales in con
dițiile însămînțării pe scară lar
gă a celei de a doua culturi. A- 
cesta este, de fapt, specificul a-
griculturH — trecem dintr-o 
campanie în aha ți trebuie să 
prindem, întotdeauna, momentul 
cel mai prielnic. Altfel, riscăm să 
compromitem toată munca''.

L. LUSTIG

(Continuare în pag. a ITI-a)

Acum în orele de laborator cu noțHnțele teoretice primite 
orele de curs aprofundate la semnării se leagă nemijlocit 
modelul practic, se decantează cu un ceas mai devreme în fața 
problemelor pe care le vd ridica mîine producția modernă.

în 
de

Am început cu pămînturile 
cooperativei pentru că, fără în
doială, una din condițiile funda
mentale privind randamentul op
tim al cîmpului este executarea 
muncilor agricole la timpul po
trivit. Or, rezultatele de pînă a- 
cum obținute de cooperatorii de 
la Stoicănești învederează price
perea lor la munca cîmpului, pri
cepere „adusă" permanent la zi. 
Priceperea de care dau dovadă 
la creșterea animalelor, la rîndul 
ei, învederează destoinicia tutu
ror oamenilor care au muncit și 
mupc'esc în această cooperativă. 
Necesitatea unui asemenea pre
ambul ni s-a părut a se impune 
cu atît mai mult cu cît cifrele 
cooperativei agricole din Stoîcă- 
nești, prin conținutul lor intrinsec, 
prin valoarea lor sînt de natură 
să „facă" loc câtorva întrebări, 
una din acestea referindu-se la

contravaloarea normei-muncă ob
ținută de cooperatorii de aici.

Am găsit de cuviință, pentru a 
evidenția cît mai exact realitățile 
prezente ale cooperativei, să por
nim tocmai de la acele cifre care 
„explică", la un anu.ai’. nivel, a- 
ceste realități: astfel, în anul 
1949 averea obștească a coope
rativei a fost de 43 510 Iei, iar 
în anul 1970 — 26 milioane lei; 
veniturile bănești în 1950 au fost 
de 190 700 lei, anul acesta vor fi, 
aproximativ, de 13 811000 lei; 
retribuția totală în 1950 s-a „ri
dicat" la 164 520 lei, ajungînd 
în 1970 la 12 540 000 lei — ci
fră estimată și care, ni s-a spus, 
va fi depășită. Cum „explică"

(Continuare în pag. a Il-a)
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Ne-am propus să aflam : ce concluzie desprind responsabilii activității sportive ?

Meteorologii comunică : această imagine va deveni în curînd de actualitate

O săptămînă prin piețele 
Capitalei. Șapte zile cu apara
tul die fotografiat și bloc-no- 
tesul în „cămara" celor aproa
pe un milion și jumătate de 
bucureșteni. în cămara unde 
— pretenția este firească — 
permanent trebuie să existe o 
abundență de produse speci
fice: zarzavaturi, legume, fruc
te. Și. deși în noiembrie, tre
buie spus că această comple
xă și rațională aorovizionare 
există. în perioada ultimelor 
șapte zile, prin piețe au fost 
desfăcute peste zece mii de 
tone diverse legume, îndeosebi 
cartofi, varză, rădăcinoase și 
ardei, peste trei mii tone fruc
te — revenind circa opt și res
pectiv două kilograme și ju
mătate în medie pentru fieca
re locuitor al Bucureștiului. 
Practic n-am întîlnit pe cineva 
plecînd' din piață cu sacoșa 
goală, reproșînd inexistența 
unui sortiment sau altuia, nici 
măcar a nv'H citatului ustu
roi, sau pentru aspectul co
mercial. uneori dubios, al car
tofilor. îndeosebi în urma vi
zitelor în piețe a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. organele 
comerciale ale Capitalei și mai 
ales I.L.F.-ul. au asigurat o 
bună și diversificată aprovi
zionare. în piețele „Doro
banți". „Unirii". „Obor", „Ra
hova". „Traian", „Pantelimon", 
„Ilie Pintilie" multe ■ dintre 
produsele legumicole — car
tofi, fasole. ceapă — se pre
zintă cumpărătorului, sub for
mă ambalată în 
ven abile pentru 
două-trei zile 
săptămînă. De
pe zi se face aprovizionarea 
punctelor de desfacere, dîn- 
du-se astfel posibilitatea și 
gospodinelor ce lucrează în

schimburi să cumpere, 
stare proaspătă, legumele și 
zarzavaturile de care au ne
voie. O notă aparte pentru 
colectivul unității de des
facere I.L.F. din Drumul Ta
berei aflată în cadrul Com
plexului comercial din apro
pierea cinematografului „Fa
vorit" care în orele de vîrf a 
organizat tonete separate pen
tru desfacerea fructelor,

(Continuare în pag. a V-a)
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cantități con- 
consumul pe 

sau pentru o 
două-trei ori

la „locul unde
se Intîmplă 
nimic'

I
i Pentru sportul din sezonul recej 

doar discuții fierbinți?I
I
I
I
I
I
I

Atît poziția sa naturală cît 
și amenajările complexe din 
ultimii ani au adus Brașovu
lui — mai ales datorită stați
unii de la Poiana — faima unei 
adevărate citadele â sporturilor 
de iarnă. Dacă adăugăm impor
tanța pe care alte , centre din 
județ — Predeal, Rîșnov etc — 
o dețin în practicarea discipli
nelor sportive pe gheață și ză
padă, vom avea imaginea exac
tă a atenției de care ar trebui 
să se bucure pregătirea sezonu
lui rece din partea forurilor 
locale.

Iată de ce aîji participat cu

interes și îndreptățite așteptări 
la consfătuirea organizată 
urmă cu cîteva zile, care 
reunit toți factorii 
incumbă diferite răspunderi în 
domeniul practicării sporturilor 
de iarnă în județ.

De la bun început am remar
cat — din planul de măsuri 
prezentat de tovarășul Lăzăruț, 
președintele C.J.E.F.S. — o se
rie de acțiuni lăudabile, menite 
să lărgească baza de masă a 
sporturilor de iarnă — cu pre. 
cădere skiul — să extindă 
practicarea acestora în rîndul 
tineretului și, în special, al co-

în 
a 

cărora le

piilor. Astfel — este, poate, cea 
mai spectaculoasă experiență 
care s-a încercat vreodată la 
noi pc linie sportivă — în Schei 
va funcționa o grădiniță cu pro. 
fii de skî ! ! Cîteva zeci de copii 
vor deprinde abecedarul skiului 
înainte de a învăța primele li
tere ale alfabetului 1 Dintre a- 
cești preșcolari, precum și din
tre sutele de copii care vor 
practica skiul în centrele spe
ciale de Ia Fundata, Rîșnov, 
Săcele, Șirnea și Brașov se pot 
ridica, mîine, veritabili campi
oni ai pîrtiilor albe.

Consemnînd, sub aceleași sem.

ne de admirație, centrul de să
rituri de la Fîntînița — tot pen- 
tru copii — precum și centrele 
de învățare organizată a skiului

I
I
I 

prevăzute a funcționa în aceas- 
tă iarnă Ia Poiana Brașov (două) I 
și la Predeal-, epuizăm înșă ru- I
brica perspectivelor certe — 
dar cu rezultate mai ’ - -
tate — pe care le-am putut __ _
prinde la amintita consfătuire.

Ce oferă, însă, organizatorii |

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a V-a) J

li îndepăr- | 
putut des- |

Tg. Frumos, Hîrlău, Pașcani 
—tîrguri pentru definirea că
rora era suficient să te gin- 
dești la „Locul unde nu s-a 
întîmplat nimic". în anii socia
lismului asemenea așezări tră
iesc într-un ritm de dezvoltare 
necunoscut înainte.

Fără a ignora mult prea re
centa cetățenie urbană a pri
melor două tîrguri moldovenești 
pe care le-am văzut‘în această 
toamnă, nu se poate trece cu 
vederea faptul că chiar înainte 
de ultima împărțire teritorial- 
administrativă ele au fost cen
tre de raion. Sau poate, cu atît 
mai mult, chestiunea se înfăți
șează întîi sub aspectul adap
tării calitative a vechilor centre 
metodice ale culturii de masă 
la condiția" particulară de fo
care ale culturii prin ele însele. 
Vibrația lor trebuie să devină 
totală. „Văicăreala", scuzată 
pînă mai ieri de lipsa unor vi
ori din inventar, de scena pe 
alocuri (încă) necorespunză
toare. nu se mai scuză.- Vrem 
să aflăm, cu alte cuvinte, cum 
se cîntă chiar cu o -„singură" 
vioară, cum se joacă chiar și pe 
„jumătate" de scenă.

în acest sens, este interesant 
că la Hîrlău, tocmai activiștii

ION MURGEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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A murit isbit în cap, în uriașul cap, de gloanțele legio
narilor fasciști. A murit într-o noapte tristă de noiembrie, 
tăvălit în noroi, batjocorit, aruncat într-un șanț de către 
legionari fasciști, l-a privit pînă în ultima clipă pe uci
gașii iui, legionari fasciști, cu ochi mari, deschiși. întrebă
tori. Așa l-au găsit a doua zi niște țărani, în șanțul de pe 
drumul singuratic. Așa l-au arătat fotografiile apărute 
atunci în ziare. ,

în dimineața următoare nopții sălbatece, am văzut pe 
Calea Victoriei o coloană de tineri cu cămăși verzi, brăz
date de curele maro. Sbierau marșuri de bucurie și ba
teau talpa. Celebrau crima. Sărbătoreau pe ucigași. Slă
veau curgerea sîngelui. Preamăreau batjocura.

l-am privit pe acei tineri legionari fasciști,'unii cu fețe 
de inconștienți adolescenți, cu spaimă.

Mă înspăimînta gestul lor. Am crezut întotdeauna și 
voi crede pînă în apusul zilelor mele în virtuțile morale 
ale acestui popor al nostru. Dar, ceea ce vedeam atunci 
depășea măsura . aprecierilor mele,.trecea dincolo de 
judecata mea. Vedeam cangrena verde crescută pe trupul 
sănătos al poporului. Apăruseră escrescențe canceroase 
străine nouă, firii noastre, istoriei noastre. Vedeam fascis
mul în toată hidoșenia lui.

Mărturisesc acum, la treizeci de ani de la acea zi tristă, 
posomorită și rea zi de noiembrie, că m-am îngrozit. Nu 
mă temeam de forța lor, ci mă înspăimînta faptul că a 
fost posibilă apariția fenomenului, că s-a putut să existe 
în țara noastră tineri pervertiți și îndobitociți pînă la a 
accepta fascismul ca formulă politică, pînă 4a a socoti 
crima drept armă politică, pînă la a considera uciderea 
drept înaltă virtute morală.

l-am privit cu ură pe acei tineri legionari fasciști, unii 
cu fețe de inconștienți adolescenți. Fascismul doborîse, 
distrusese și batjocorise una dintre cele mai strălucitoare 
valori spirituale produse pînă atunci de neamul româ
nesc. Secole de cultură, muncă și inteligență se întruchi
paseră în acea minte genială, lorga, omul politic a greșit 
deseori, dar lorga nu e mare pentru că a fost șeful unui 
partid, lorga rămîne ca un rar întrlnit savant ol istoriei, 
ca un uriaș al culturii românești. O asemenea capacitate 
intelectuală nu apare deseori, ci la lungi răstimpuri. Cri
ma legionarilor fasciști fura poporului român o neprețui
tă bogăție, o nemăsurată realizare a lui.

De aceea, i-am urît cu forța pe care numai furtunoa
sele sguduiri lăuntrice ți-o pot da pe criminalii legionari 
fasciști care într-o sălbatecă noapte de noiembrie l-au 
ucis pe lorga, l-au batjocorit și l-au aruncat într-un șanț.

De aceea, i-am urît cu pasiunea pe care numai pro
fundele înțelegeri și iubirea fără margini a tot ce este a! 
neamului tău ți-o pot hrăni pe acei tineri legionari fas
ciști, unii cu fețe de inconștienți adolescenți care în dimi
neața următoare nopții îngrozitoare mărșăluiau pe Calea 
Victoriei, sbierau cîntece de bucurie, celebrau crima, 
sărbătoreau pe ucigași, slăveau curgerea sîngelui și prea
măreau batjocura.

I
g

g

§

l-am urît și n-gm uitat. 
Nu voi uita niciodată.
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Semicentenarul 1 
național al 1

cercetării tehnice I 
studențești i

studenților Adrian Ioanl și Victor 
Panțel din anul IV al Facultății 
de construcții din Cluj pentru 
lucrarea .,Calculul grinzilor înco
voiate avînd secțiuni cu direcții 
principale de inerție variabile în 
lungul lor".

' Decada cărții
PREMIUL I

Duminică, 22 noiembrie s-au în
cheiat lucrările secțiilor tehnice 
ale Seminarului național cu tema 
„Cercetări științifice studențești 
cu aplicații în practică'1.

La București, în cadrul festivită
ții desfășurate în amfiteatrul 
Institutului politehnic, au fost a- 
cordate următoarele premii I :
• Subsecția tehnologia construc

țiilor de mașini : studenților Mir
cea Turcu, Anastasia Burlui, Tra
ian Vasiliu și Gheorghe Sălăjan 
din anul V al Facultății T.C.M. 
din I. P. Cluj pentru lucrarea 
„Optimizarea tehnologiei de pre
lucrare pe mașini unelte automa
te în vederea aplicării unui sistem 
de comandă cu autoadaptare pen
tru reglarea regimului de lucru".

© Subsecția mecanică, organe de 
mașini, industrie ușoară : studen
ților Mihai Rotaru. Virgil Stancu, 
Constantin Pană și Ion Chișu din 
anul V al Facultății de mecanică, 
I. P. Timișoara, pentru lucrarea 
„Aspecte ale coeficientului de si
guranță în raport cu punctul cri
tic al ungerii lagărelor radiale cu 
alunecare4*.

© Subsecția termotehnică, ma
șini energetice, autovehicule și 
transport feroviar : studenților 
Matei Kiraly, Ilie Patriciii și Tra
ian Ispir de la Facultatea de me
canică a I. P. din Galați pentru 
„Realizări în domeniul vehicule
lor cu perne de aer".
• Subsecția metalurgie, mine și 

petrol studenților : Adrian Bot, 
Petru Berce, Ioan Itevnic, Magda
lena Molnar. Nicolae Opriș de la 
Facultatea de mecanică a I. P. 
Cluj pentru studiul influenței u- 
nor lubrifianți solizi asupra pro
ceselor de compactizare și sinteri- 
zare a pulberilor de fier destinate 
pieselor de mașini.

® Subsecția chimie-fizică, orga
nică, tehnologie chimică : studen
ților Mihai Iliescu, Francisc Varga, 
Vasile Sabău de la Facultatea de 
chimie industrială a I. P. Iași 
pentru cercetările în domeniul 
valorificării papetare a stufului 
Arundo-donax.

Subsecția chimie anorganică, 
tehnologie chimică anorganică, 
tehnologia silicaților : Maria Stă- 
nescu Borduz, Lucian Borduz, 
Ioan Sim. absolvenți ai Facultății 
de chimie industrială a I. P. Ti
mișoara, pentru procedeul electro
litic de fabricare a bioxidului de 
mangan.

La Institutul politehnic din Ti
mișoara au fost decernate urmă
toarele premii I :

nt Subsecția mașini electrice și 
electronice : Ervin Hauler din 
anul V al Facultății de electro
tehnică a I. P. Timișoara, pentru 
„Motor linear pentru tracțiune e- 
lectrică**.

t» Subsecția automatică : absol
venților Dan D'urduc. Călin Po
pescu. Lucia Nicolescu ai Facul
tății de automatică a I. P. Bucu
rești pentru „Corelator electronic 
polar".

e Subsecția calculatoare șl elec
tronică : studentelor Dorina Rogo- 
jan și Veturîa Borceanu din anul 
V al Facultății de electrotehnică a 
I. P. Timișoara pentru ..A*- ral 
pentru ridicarea caracteristicilor 
miezului de ferită".

La Institutul politehnic din 
Cluj, unde s-au desfășurat lucră
rile secției de construcții șl arhi
tectură a fost decernat premiul I

AUTOGRAFE Șl 
LIBRĂRII

După „Salonul național al căr- 
ții“, ediția 1970 „Decada cărții 
românești" inaugurată recent, s-a 
impus atenției publice oa un eve
niment cultural de seamă atît în 
Capitală cît și în celelalte centre 
culturale din țară.

Această amplă manifestare edi
torială oare se desfășoară între 20 
și 29 noiembrie, alături de „Luna 
cărții la sate“, a înregistrat o 
călduroasă primire din partea pu
blicului. în cadrul acestei mani
festări unele personalități ale scri
sului românesc contemporan, De- 
mostene Botez, Mihai Beniuc, Ti- 
beriu Utan etc. autori care au 
apărut recent în Editura „Miner
va", „Eminescu“, „Ion Creangă", 
au semnat autografe pe operele 
lor la librăriile „Dacia" și „Mihai 
Eminescu" din București, în ca
drul unor expoziții consacrate a- 
cestui eveniment. La Timișoara, 
Arad, Craiova, Sibiu, Brașov, 
Constanța, Reșița, Deva și în alte 
orașe unde au loc manifestări ase
mănătoare, diverși poeți și proza
tori, critici literari, oameni de 
știință etc. se vor întîlni cu tinerii 
cititori.

Desfășurată sub egida Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă și Centralei Cărții, „Decada 
cărții românești-1 reflectă efortul 
continuu al editurilor și librăriilor 
pentru răspîndirea cărții în rîndul 
publicului cititor.

S. M.

• •• O FI VRUT SA EXER
SEZE ? Noaptea, pe la ora 1,30, 
pit. A. Grămadă din miliția 
orașului Tr. Măgurele a sur
prins un cetățean care încerca 
să pornească o mașină parcată 
pe strada Taberii. Legitimîn- 
du-1 a constatat că se află în 
fața lui Cosmescu Virgil (20 de 
ani) din București, str. Lămîi- 
ței nr. 33, elev la școala de 
conducători auto din oraș. Cum 
asemenea exerciții de condu
cere seamănă a furt de turis
me, C. V. va fi judecat con
form procedurii speciale.

• •• ACCIDENT? Legea 
circulației interzice transpor
tarea persoanelor în remorci 
auto sau în camioane dacă a- 
cestea nu sînt înzestrate cu 
bănci și nu au obloanele zăvo
rite. S-ar putea spune că în
tâmplarea pe care o relatăm 
mai jos este un accident, un 
ghinion. In fapt ea este conse
cința nerespectării unei preve
deri a normelor de circulație, 
rezultatul unei imprudențe. 
Accidentul putea fi evitat. 
Tractoristul Io2n Brenuescu 
(22 de ani) descărcase în curtea 
unui cetățean din comuna Vlă- 
deni niște lemne și se pregă
tea să iasă în drum. Cîțiva 
copii care se jucau pe acolo

l-au rugat să-i ia șl pe el în 
remorcă. Cei cinci puști s-au 
suit bucuroși că I.B. a acceptat 
rugămintea lor. Dar în timp ce 
mergeau pe ulița satului oblo
nul stâng al remorcii s-a des
chis și Ionel Brudeanu, de 
șapte ani, a căzut sub roți 
decedînd pe loc.

SPRE ECHILIBRU
de IULIAN NEACȘU

FANTASME; rulează la Patria 
(orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).

OMUL DIN SIEKA: rulează la 
Luceafărul (orele 8; 10,15; 12 30;
14,45; 17; 19,15; 21,30), Festival (o- 
rele 8,45; 11; 13 30; 16; 18,30; 21).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI: ru
lează la București (orele 8,45; 11,15; 
13,45, 10,15; 18,45; 21), Favorit (orele 
9.3'J; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Capitol (orele 8; 10; 1215; 14,30; 
16/15).

GALA FILMULUI DIN R.S.F. 
IUGOSLAVIA : rulează la Capitol 
(ora 20,30).

KING KONG EVADEAZA: ru
lează la Victoria (orele 8,45; 11;
13.30. 16, 18,30; 20,45) Feroviar
(oiele 8,o0, 11; 13,30; 16; 13,30; 21). 
Lxcelsior (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16, 18.15; 20,30). Melodia (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

SOARELE ALB» AL PUSTIU
LUI: rulează la Central (orele 
9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

UNGHIUL DE CĂDERE: rulea
ză la Lumina (orele 9,30—15,45 în 
continuare; 19,30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ rulează la Bucegi 
(orele 20: 16; 19), Floreasca (orele 
10; 16; 19 30).

100 DE CARABINE: rulează la 
F.acăra (orele 10,30; 15,30; 18;
20.15) .

ÎN ARȘIȚA NOPȚII: rulează la 
Doina (orele 1130; 13,45; 16; 18.15; 
20 30), Drumul Sării (orele 17,45;
20.15) , Giulești (orele 15,30; 18;
20,30).

CANARUL ȘI VISCOLUL: ru
lează la Drumul Sării (ora 15,39).

TAKZAN OMUL JUNGLEI; 
FIUL LUI TARZAN : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9,30—16.30 în 
continuare). Program de filme do
cumentare (orele 19,30—21) în con
tinuare).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA: 
rulează la Gri vița (orele 9; 11; 13; 
16: 18,15; 20.30) Miorița (orele 9; 
12.15; 13 30; 16: 18 15). 20,30).

BINECUVÂNTAREA: rulează la 
A ; ora (orele 12* 15; 17,45; 20.30).

BHUVAN SHOME: rulează la 
Aurora (ora 9).

GREȘEALA REGELUI: rulează 
la înfrățirea (ora 15,30).

ÎN UMBRA COLTULUI: rulează 
la înfrățirea (orele 17,45; 20).

CADAVRUL VIU: rulează la
Buzești (ora 19 15).

FELDMAREȘALA: rulează la
Buzești (orele 15; 17).

CICLUL DE FILME .AVENTU
RILE LUI FANTOMAS": rulează 
la Dacia (orele 8,45—20 în conti
nuare).

MY FAIR LADY: rulează la U. 
nirea (orele 16,30; 19,15).

MĂSURĂ RISCULUI: rulează la 
Unirea (ora 14,30).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE; rulează 
la Volga (orele 10; 12; 14; 16; 
13,15; 20,30) Lira (orele 15,30: 18;
20.15) .

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND-YARD: rulează la Feren
tari (orele 15,30; 17,45; 20).

SENTINȚA: rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 17.45; 20).

ÎNTÎLNIREA: rulează la Viito
rul (orele 15,30; 18; 20,15).

SECHESTRUL DE PERSOANA ! 
rulează la Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18 15: 20,30). Tomls (ore
le 9—15 în continuare; 18; 20,15).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ: ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15) .

STRĂINII. rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20 30). Vltan (orele 
15.30: 18: 20,15).

MAYERLING: rulează la Munca 
(orele 16; 19).

SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20.15).

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Arta (orele 15,30; 18; 20.15), Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

HIBERNATUS: rulează la Raho
va (orele 16; 18; 20).

A APĂRUT:
NUMĂRUL 

11/1970 AL REVISTEI

„PROBLEME 
ECONOMICE"

DIN CUPRINSUL REVISTEI 
REMARCAM :

Dr. Vasile Rausser : Preocu
pare constant! pentru ridicarea 
calității întregii activități eco
nomice ; Nicolae Ceausescu : 
„România pe drumul construi
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate**. voL 4 (recen
zie) ; Dr. Gh. Șidovan : Planul 
de stat — element central al 
mecanismului economic ; Mi
hai Capătă : Premise ale mo
dernizării sistemului informa
țional economic : Viorel Sâli- 
gean : Centrala industrială — 
între acțiune și espectattvâ.

• •• CREDULII. Jean Nișu- 
lescu. din Constanța, strada 
Cristea Georgescu nr. 8 lucra 
ca merceolog la „Avicola"-Iași. 
Este destul de greu de înțeles 
cum pot fi unii oameni atît de 
creduli îneît să-și închipuie că 
cineva, și încă avînd profesia 
lui J.N., le-ar putea procura 
repartiții pentru locuință nouă 
în bloc trecînd peste normele 
legale. Cu toate acestea în vir
tutea unor promisiuni de acest 
gen, șase persoane i-au dat în 
ultimele luni lui J. Nișulescu 
peste 51 000 lei ca să le asigure 
ordin de repartiție. J. N. a fost 
reținut pentru escrocherie.

• •• DUPĂ IEPURI CU 
TRACTORUL. Nicolae Stoica 
și Victor Burcheci, elevi prac
ticant! la ferma nr. 3 a I.A.S. 
Svorsca — comuna Amărăștii 
de sus. județul Dolj au luat 
într-o seară tractorul... și au 
pornit cu el pe cimp să prindă 
iepuri la lumina farurilor. N. 
Stoica era la volan cînd deo
dată, pe tarla a apărut un 
■rec hiat. V. B. s-a repezit să-l 
prindă. Firi să oprească trac
torul N. S. a sării si el din 
■eerj după iepure dar a căra: 
seb roata —visătoarea 
s-x ’.eruiiit tn^e : !■ drum 
Hire spița! N. 5, a Laeetax din 
▼țață.

Nu mai cad frunzele, pentru 
că nu mai sînt, nu mai este cald, 
pentru că este frig, nu se mai 
transmit în direct meciurile de 
fotbal, ca altădată, pentru că ziua 
s-a scurtat prea de tot, mai ales 
duminica. Plouă, nu mai ne plim
băm „ca niște sportivi" prin tri
bune, plouă, nu ne mai plimbăm 
prea mult, aproape de loc, și ast
fel prietenia noastră cu „acasă" 
se încinge. In acasă există un 
prieten pe masă, un prieten 
de masă, un prieten ciclop în 
ochiul căruia deslușești tot felul 
de minunății pe care altfel ți-ar 
fi și greu să le vezi cu ochiul tău 
atît de mic. De aceea, mai ales 
acum, cînd anotimpul ne închide 
într-o colivie cu zăbrele de țur
țuri și podea de zăpadă, dorin
țele de călătorie sporesc și cine 
altul, dacă nu dînsul, cu marele 
său ochi, ne mai poate ajuta să ni 
le amăgim. în mod firesc ar tre
bui ca televiziunea să-și îmbogă
țească „ochiul" său în care pri
vim seară de seară. Deci progra
mele, ah, aceste programe, vor fi 
mai bune ? Și o singură noapte 
de-ntîi va merita sacrificarea atî- 
tor altor nopți din urmă și din 
înainte ? Cine mai știe !

★
Da, această săptămînă a în

căput toată !n mingea de hand
bal din Cluj. Semnul său este 
semnul handbalului. România a 
cucerit și acest trofeu, ce păcat 
însă că duminică, în ultimul meci 
al turului cu R-D.G.-ul, „băieții* 
noștri și-*u cam aprins paiele în 
cap numai pentru că și-au închi
puit că istoria de la Paris se 
poate repeta și la Cluj. Dar sin
gurul lucru ce mai amintea 
succesul de-atund a fost voce* 
lui Cristian Țopescu în primele 
30 de secunde ale fatflnirii. în 
rest.. Din alt punct de vedere, 
să-i zicem tehnic, Înregistrările 
au fost excelente.

★
Buni tears fete '. Buni tears

băieți! Emisiunea este făcută al
ternativ de către două echipe : 
Elisabeta Mondanos, Titi Acs și 
Maria Moscu, Eugen Todoran. 
Soluția aceasta nu mi se pare cea 
mai fericită, emisiunea schimbîn- 
du-și culoarea de la săptămînă la 
săptămînă. în realitate cred că 
încă nu a fost găsită „compoziția" 
ei, echilibrul între divertisment și 
serios. Un exemplu în acest sens 
mi s-a părut plasarea la interval 
scurt a unei evocări N. Iorga și a 
unei anchete pe marea alternati
vă maxi-mini. Ce au comun cele 
două echipe : dansul și muzica. 
Dar acest „comun" e comun cu 
o sumedenie de alte emisiuni de 
divertisment. Ce nu au ? Tonul. 
De o parte (exceptând un exce
lent colocviu sentimental al lui 
Vartan Arachelian de acum două 
sîmbete) un aer prea distractiv, 
de cealaltă un aer mult prea 
reportericesc. Știu, atât timpul 
scurt de emisie, imposibila pro
gramare, cit și dificultățile „teh
nice" de organizare fac greu 
realizabilă o emisiune pentru ti
neret, daci nu ideală, aproape... 
Greu, greu, dar și mai greu fără 
greu, nu ?

★
N-am înțeles de ce nu se ține 

seama de autoritatea titlului unei

emisiuni ca T elecinemateca. 
Miercuri e telecinematecă și vi
neri film. Și atunci de ce să fie 
împărțită America, America a lui 
Elia Kazan în două, vineri, con
form acestei năstrușnice împărțiri, 
ajungînd zi de „telecinemate
că" (r !). Poate că s-a gîndit ci
neva că dacă tot există două A- 
merici de nord și de sud, atunci 
de ce...

★
Omagiile televiziunii își au tot 

rostul și le întîmpinăm cu bucu
rie. Ar trebui numai să se știe 
cum și când se fac ele. De exem
plu : Lume, lume, film omagial 
închinat Măriei Tănase, a fost 
reprogramat într-o duminică 
după masă, iar un foarte frumos 
medalion Valeriu Valentineanu al 
lui Iosif Bite, duminică seara, pe 
programul 2. Cît despre Tele-re- 
citalul Costache Antoniu n-am 
avea altceva de zis peste cuvin
tele de mulțumire decît că ne-ar 
fi interesat să-I fi auzit pe 
maestrul însuși vorbind mai mult 
despre rolurile sale. în fine : în 
general, tot ce supără mai mult 
In ochiul de ciclop este fixitatea. 
Doar o privire fixă și mă sperii 
de tot ce înconjoară ochiul, de 
gene, de sprâncene, de cap._

ALEXANDRU
MACEDONSKI I

50 DE ANI 
DE LA MOARTE

II.— I I I ■■ £

de NICOLAE BALOTĂ

„Cloria ? Oh I cit de puțin mă 
gîrideam la ea, deși o am depli
nă prin colosalele furtuni ale vie
ții mele". Biată inocentă minciu
nă prin care poetul încearcă mai 
curînd să-și aline vanitatea ul
cerată decît să-i înșele printr-o 
falsă modestie pe cei din jurul 
său. Nu, Macedonski era prea 
conștient de înalta sa valoare, 
de perfecta sa identificare cu 
menirea Poetului, pentru ca să 
nu fie pe deplin încredințat că îi 
vor reveni cununa glorioasă a 
Poeziei și elogiul plin de recu
noștință al posterității. Desigur, 
pentru el „posteritatea a început 
încă din viață, căci loviturile ce 
i s-au adus și ce nu încetează 
sînt prea pătimașe pentru ca 
să nu fie socotite ca frunze de 
nepieritoare glorie". Simplă con
solare a unui suflet sensibil, greu 
încercat? Mîndră conștiință a

niversale ? Nu se revendică el de ' 
la precursorii săi pașoptiști, de la 
clasicii literaturii române, de la . 
Heliade-Rădulescu, Bolintineanu 
și Negruzzi ? A căuta să integrezi 
organic în opera ta o tradiție în
seamnă, în același timp, pentru 
Macedonski, a promova o poezie 
energică, dinamică, plină de o 
pasiune a luptei. Poeziile-ma- 
nifest pe care le lansa uneori 
erau adevărate programe ale u- 
nui pre-avangardism artistic. 
Astfel, în poezia Destul, publica
tă în 1880: „Acum destul cu plîn- 
sul căci inima ți-e seacă / Și chiar 
de ți-ar fi plină e timp să-i zici 
destul: / Poporul nostru este de 
lacrime sătul... / Dar de s-a dus 
o vreme o nouă vreme vine / Și 
ea c-un bici, pe care în mina sa 
îl ține I Plesnind vă strigă vouă: 
Alți timpi, alți lăutari!

Alte timpuri, alți cântăreți. A*

' MUZiCÂLÂ I

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI: 
rulează la FUmura (orele 11; 12,15; 
16; 11*15: 3LX».

CICLUL DE FILME _*LEGENDA 
ȘI ISTORIE*: ruleazl la Modem 
(orele 9: 11; U: IS: IT; 19: 21)

O PĂRERE DEOSEBITA: rulea
ză la Pacea (orele 15.45; li: 2»).

CASTELUL COXDAMNATILOR: 
rulează la Crivat (orele 19; 
18; 9y.

trul „C. Tăr.ase* (Sala Savoy): LA 
GRADINA CĂRĂBUȘ — ori ÎS.20; 
(Calea Victorie!): SOMATUL LU- 
NII — ora 19.»: Circul , Globus*: 
STAR CIRCUS TO — ora' 19,».

MÂR ȚI. M NOIEMBRIE 197»

Teatrul Nagcsal ..I. I- Caragia- 
le“ (Sala Comedia): HEIDELBER- 
GUL DE ALTADATA — ora 39; 
(Sala Studio): CUI I-E FRICA DE 
VIRGINIA WOLF 7 — ora 20 ; 
Teatrul _Luca Sturdza Bulaadra- 
(Schitu MAsurear..): LEONCE ȘI 
LENA — ora 30; (Sala Studio): 
HARFA DE LARBA — ora 20; 
Teatrul de Co—.etLe- CHER AN
TOINE — ora »; Teatrul „Valea 
Jiului- Petroșani In Sala Teatru
lui Mic): DOAMNA SPIRIDUȘ — 
ora 20: Teatrul . C. I. Nottara* 
(Bd. Ma«heru): BĂRBAȚI FARA 
NEVESTE — ora 1»J0: (Sala Stu
dio): NĂZDRĂVANUL OCCIDEN
TULUI — ora 20; Teatrul Evreiesc 
de Stat: SEARA LITERARA SA- 
LOM ALEHEM — ora 10; Stu
dioul LA.T.C.r COMODIELE VRE
MII — ora 29: Teatrul „Ion Va- 
silescu-: FETELE DID INE I — ora 
19.»: Teatrul „Ion Creangă-; 
COMOARA DIN INSULA PI
RAȚILOR — ora ÎS; Teatrul 
„Țăndărică* (Str. Academiei); CĂ
LUȚUL COCOȘAT — ora 17; Tea

MARȚI. M NOIEMBRIE 1970

• 10,00 Teieșcoală : Cetățile
Blrsel si ale Făgărașului « 10,20 
Probleme de geometrie bazate pe 
egalitate • 10,40 Aparate electrice 
Si utilizarea lor (Fizică, clasele 
XI—XII). Prezintă prof. Victor 
Manolache * 11.00 închiderea emi
siunii de dimineață « 14.30—16,15 
— Fotbal : Intîlnirea internaționa
lă amicală dintre echipele Rapid 
București și F. C. Curitiba (Brazi
lia). Comentator Eftimle Ionescu. 
Transmisiune de la Stadionul Re
publicii e 18,00 Deschiderea emi
siunii. Interpreți preferați de mu
zică populară • 18,30 Brățara de 
aur — emisiune-concurs organizată 
de Televiziunea Română In co
laborare cu C.C. al U.T.C. Se în
trec reprezentanți din județele 
Alba. Argeș. Arad, Bacău, Bihor
• 19.15 Publicitate • 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru cel mici
• 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 Reflector • 20,15 Seară de 
teatru : „Omul cu mîrțoaga- de 
Gh. Ciprian • 22,05 Prim plan : 
Botanistul Rudolf Palocsal * 22.35 
Telejurnalul de noapte • 22,45 
Muzică ușoară cu Shirley Bassey
• 23,00 închiderea emisiunii.

r ’ 1

O publicitate deosebită (ti pe 
'deplm meritorie in condițiile in 
care propaganda vieții muzicale 
este lăsată la cola mtimplării), a 
edits ia Studioul de concerte al 
Rcdioteîeciziuim un public en- 
tu-iart, care aștepta cu interes 
reintilnirea eu un oaspete da 
prestigiu: dirișorul elvețian Pier
re Colombo.

Pierre Colombo — personali
tate muzicală de rezonanță euro
peană, remarcat In special din 
activitatea pe care o desfășoară 
de 12 ani ca Președinte al Tri
bunei Internaționale a Compozi
torilor și ca Secretar general al 
Concursului muzical „Regina 
Maria-Jose“ — dirijează pentru a 
doua oară la București. Un con
cert programat în decembrie 1969 
la pupitrul Orchestrei Simfonice 
a Radioteleviziunii ni l-a relevat 
'drept un muzician disponibil 
pentru cele mai diverse stiluri, 
atașat înainte de toate expresiei 
ți conținutului muzical.

In arta dirijorală a lui Pierre 
Colombo nu găsim momente in
candescente, străluciri spectacu
loase ci doar dorința unei lecturi 
atente urmărind înainte de toate 
puritatea stilistică.

Sînt momente în care lipsa 
unei bogate palete de mijloace 
dirijorale impietează asupra des
fășurării discursului muzical (și

PIERRE 
COLOMBO 

în recentul concert decalajele, 
lipsa de vibrație in interpretarea 
unor pagini din Simfonia a 4-a 
și Uvertura „Coriolan“ de Beetho
ven s-au datorat poate acestor 
imprecizii dirijorale), dar liniile 
mari ale arhitectonicii, colorile 
stilistice, au fest urmărr.e per- 
menent.

Și in acest simfonie, ca fi in 
concertul dirijat la București 
anul trecut, Pierre Colombo și-a 
dovedit predilecțiile pentru crea
țiile veacului XX. _

Cele trei Nocturne ale lui De
bussy (Nori, Serbări, Sirene), și 
Mica Simfonie concertantă pen
tru pian, harpă, clavecin și du
blă orchestră de coarde de Frank 
Martin (o partitură mai puțin 
programată dar care în ciuda 
unor lungimi poate capta intere
sul prin soliditatea ei arhitecto
nică, prin meșteșug orchestral, 
printr-o captivantă ansamblare 
timbrală) — au avut poezie, echi
libru.

In Nocturnele lui Debussy au 
fost permanent subliniate forța 
și farmecul detaliilor, am simțit 
fiorul marilor interpretări ale lui 
Ansermet, .ale muzicienilor care 
au fost la începutul veacului in 
apropierea marelui compozitor 
francez.

IOSIF SAVA

propriei valori ? Și una, și alta. 
Poetul murind ar fi putut să pro
fetizeze, căci, fără îndoială, avea 
un dar al divinației poetice: 
peste cincizeci de ani voi fi re
cunoscut, înțeles, glorificat!

într-adevăr, ne închinăm azi 
înaintea augustei umbre a ace
lui poet din care — în bună par
te — purcede poezia noastră mo
dernă. Căci, mai presus de orice, 
acest poet a avut intuiția moder
nității. Spirit sensibil la seisme
le timpului, respirînd efluviile 
poeziei simboliste, îmbibîndu-se 
de aromele excitante ale creației 
ce-i veneau din toate cele patru 
cânturi, Macedonski s-a vrut pe 
sine poet al veacului său și chiar 
al veacului ce avea să vină. Pa
șoptismul său, contactul cu so
cialismul utopic, dar și cunoaș
terea exaltată a poeților moderni 
— un Poe, un Baudelaire, un Le- 
conte de Lisle, Verlaine ori Ma- 
llarmă îl deschid pentru recepta
rea celor mai diverse motive și 
modalități spiritual-estetice apar- 
ținînd vremurilor noi. Noul, mo
demul îl obsedează. Dar, sem
nificativ, pentru el, inovația nu e 
posibilă decît printr-o continua
re a tradiției. Deși admiră ulti
mele curente artistice pariziene, 
el înțelege prea bine că nu poa
te fi posibilă o autentică creație 
poetică românească decît prin 
îmbogățirea unei tradiții. De a- 
ceea, va vorbi mereu, cu elogii, 
chiar în ultimii ani ai vieții sale, 
despre „mișcarea cea mare izvo
râtă de la loan Hbliade-Rădu- 
lescu".

Modernitatea nu înseamnă 
pentru Macedonski mimarea unor 
forme artistice la modă. Poetul 
vizează „complexitatea sufletu
lui modem — iar nu artificiali
tatea lui" — cum arată el în- 
tr-un articol din Literatorul. Cla
sicii deopotrivă cu modernii vor 
fi surse de inspirație. Nu admi
ră el marii poeți ai clasicității u-

vînd sensibilitatea deschisă vre
murilor noi, Macedonski proiec
tează imaginea ideală a unui poet 
nou. El însuși se vede un aseme- . 
nea poet. Ambivalențele sale, 
contradicțiile atît de evidente ale , 
geniului său creator, rupt între -4; 
poli opuși — realitate și ideali- io, 
tate, regresiune în trecut și pro
iecție în viitor, revoltă și accep
tare — toate contribuie la profi- 
larea unei imagini a poetului u- Ț. 
nind contrariile. Omul, sfîșiat u- 
neori de contradicții (orgolios 
pînă la limitele egocentrismului, 
dar și generos pînă la lepădarea 
de sine) este un poet iluminat, 
privând în viitor. Iată-1 prezen- 
tîndu-se pe sine într-o oră tîrzie : 
„Nu, de lume nici o vorbă și de 
glorie nici una: / Scumpi prie- 
teni, luptătorul de-altă dată nu 
mai sînt; / Eu privesc tot înain
te, coi în urmă totdeauna, / Eu , 
mă duc cu ochii-n ceruri, voi cu - 
ochii în pămînt, / Nu: de lume 
nici o vorbă și de glorie nici 
una".

Poetul Nopților nu a creat, 7 
cum se spune uneori, o poezie 
tragică. Asemenea existenței în
seși a poetului, creația acestuia 
este patetică. Suferințele — reale - 
și imaginare — ale omului au 
fost însă depășite prin triumfuri
le unei conștiințe artistice. Lega
tul cel mai de preț al lui Ale
xandra Macedonski — acela pe 
care l-au primit un Arghezi, un 
Barbu, un Philippide — este a- 
ceastă înaltă conștiință a unei arte 
suverane. Din perspectiva celor 
cincizeci de ani care au trecut, 
viața și opera lui Macedonski ne 
apare ca aceea a unui mare con
temporan în fața căruia ne în
clinăm cu recunoștință. „Pros- r 
ternați-vă cînd aripi, mai 
presus, de vijelie, / îl răpesc in 
adîncimea unui vis nețărmurit,—/ 
Oh, lăsați pe-oricare suflet în a 
lui perihelie".Doi sub o umbrelă.

(Urmare din pag. I)I
I
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Ecoul formelor.
Dr. BANU NICOLAE

Galeriile de artă fotografică din Brezolanu 23—25, găzduiesc cea 
de a 10-a bienală internațională de artă fotografică, organizată de 
Fotoclubul medicilor din România. Expoziția cuprinde lucrările a 
165 de expozanți din 24 de țări cu 175 fotografii alb-negru, 41 color 
și 195 de diapozitive.

Privitorul poate aprecia pe lingă varietatea temelor luate din viață 
de zi cu zi si tehnica In care a fost realizată fotografia (solarizare, 
negativ-pozitlv). Se remarcă, printre altele lucrările realizate de 
dr. Glanco Pierrl (Italia), dr. Jean Bourdon (Franța) dr. Nicolae 
Banu (România), dr. Kattegoda (Ceylon), dr. Napoleon Frandin (Ro
mânia).
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cooperatorii cu care am stat 
vorbă aceste rezultate ?

Toți, fără excepție, au avansat 
ca prim argument chibzuință cu 
care s-a lucrat pămîntul, asimila- 

celor mai noi tehnici agri- 
.-.j, crearea, în urma riguroase
lor selecții a animalelor, a unei 

au accentuat 
______ ___ ___ • conducerea, 
cooperatorii în totalitate au dat

Irea
cole,

Izootehnii puternice, 
realismul de care

I dovadă atunci cînd a fost vorba 
despre viitorul cooperativei, vii-

I
I
I
iK;I pn

ple vorbe. Nu sînt simple vorbe 
pentru că „milionarii" de astăzi

I
I
I
I
I
I
1.. _..

I iilor, extinzîndu-i 
tabile și nu este

tor „construit" de la an la an, 
conform unor anticipații „porni
te", întotdeauna, de la realitățile 
materiale existente. In mare, a- 
ceasta ar fi explicația saltului pe 
care cooperativa l-a „făcut" în 
cei peste 20 de ani de existență. 
Dar, au ținut să precizeze inter
locutorii noștri, în ordinea im- 
-ortanței, factorul decisiv a fost 

lotărîrea cooperatorilor de a-și 
pregăti și realiza un viitor sigur, 
prosper. Și acestea nu sînt sim-

au pornit la drum acum două
zeci și unu de ani avînd drept 
„avere" 15 sape, 10 lopeți, 22 
furci, 10 cazmale, 8 coase și 8 
greble, o mașină de bătut po
rumb, 25 pluguri cu rotile, 12 
grape, 13 securi și cam atît. Dar 
averea cea mai de preț a consti
tuit-o experiența lor de agricul
tori, cunoștințele lor empirice, 
de o deosebită importanță, însă, 
pentru a „izbuti" cu bine primul 
pas.

Și primul pas a fost făcut în 
direcția redării fertilității pămîn- 
tului, secătuit în urma unei ex
ploatări neraționale, folosindu-se 
îngrășăminte chimice și puținul 
gunoi de grajd ce-1 produceau 
fermele incipiente. Concomitent 
cu această „ofensivă" s-a trecut 
la amplasarea rațională a cultu- 

-se cele mai ren- 
... _ ,__  este lipsit de interes,

cum vom vedea, să arătăm că au 
fost întreprinse încercări și expe
riențe repetate pentru descoperi
rea celor mai productive soiuri 
care să valorifice optim condițiile 
specifice de sol și climă de aici, 
pentru stabilirea unor soluții a- 
grotehnice superioare de exploa
tare a pămîntului. Relațiile cu 
stațiunile de cercetare au devenit 
permanente, primele succese în 
domeniul creșterii puterii econo
mice a cooperativei agricole da- 
torîndu-se, în mare măsură, cul
tivării unor noi soiuri de cerea
le, aclimatizate și experimentate 
de către aceste stațiuni. Vara 
lună și fierbinte, secetoasă în 
cea de a doua jumătate a ei, cer
noziomul puternic levigat din 
Cîmpia Boianu sînt gazde „pri
mitoare" pentru soiurile timpu
rii de mare productivitate, în 
cultura cărora merită investiți 
banii, timpul și munca cu rezul
tate scontate, ceea ce coopera
torii din Stoicănești au înțeles că 
trebuie să facă și au făcut încă 
din primii ani. Spre exemplu, la 
poramb s-au experimentat nume
roși hibrizi, pînă ce cooperatorii 
s-au oprit la hibrizii 208 și 311 
cu o producție medie de peste 
3 000 kg. porumb boabe la hec
tar. La grîu, pentru a se fixa a- 
supra a două soiuri care au dat 
în 1968, cu toată seceta excesivă, 
2 725 kg. la hectar, s-au încer
cat nu mai puțin de cincispreze
ce soiuri. Și, nu în ultimul rfnd, 
cum spuneam, situația prosperă 
de acum a cooperativei este con
secința atașamentului țăranilor 
cooperatori la interesele econo
mice ale unității și, firește, ale 
lor personale, stricteții cu care 
au respectat „calendarul agricol" 
al Cîmpiei Boianului, au respec
tat normele de „întreținere" 0 
sectorului zootehnic. Dar, ne-au 
spus interlocutorii noștri, toate a- 
cestea au fost posibile, mai ales 
datorită faptului că, în fruntea 
cooperativei au fost întotdeauna

oameni de nădejde, dăruiți mun
cii, receptivi la tot ce este nou în 
materie de tehnică agricolă, re
ceptivi la orice inițiativă venită 
din rîndul cooperatorilor.

Revenind, însă, cifrele, cît vor 
fi ele de reprezentative, nu „în
cap* omul ci, doar, printr-un 
sistem convențional de semne, 
produsul finit, rezultat din truda 
și grija și temeritatea acestuia. Și 
iată ce ne-a spus unul din acești 
oameni cu care am străbătut uli
țele satului: „Fapt este că, după 
cite se vede, indiscutabil, satul 
arată altfel decît acum cinci ani, 
decît acum zece ani ca să nu 
mai vorbesc că arată cu totul 
altfel decît acum douăzeci de 
ani, adică e mai zdravăn in alcă-

asta încă din primii ani. Astfel, 
s-a ajuns la concluzia că, 
cheia propășirii economice a 
cooperativei și, implicit a coope
ratorilor stă nu numai în obține
rea unor rezultate bune și foarte 
bune la cîmp sau la sectorul zoo
tehnic, ci și în alocarea unei 
părți însemnate din venituri 
pentru fondul de acumulare. în 
fiecare an sume importante au 
fost destinate modernizării sec
torului zootehnic, dezvoltării in
tensive a producției agricole ve
getale și, lucra deosebit de im
portant, creării unor ramuri a- 
nexe care să valorifice mare parte 
din produsele pămîntului și ale 
fermelor de animale. Aceste acu
mulări cantitative au permis coo-

va construi o fabrică de nutrețuri 
combinate și un centru de pre- " 
lucrare a laptelui. Ferma de vaci 
s-a dovedit a fi o soluție foarte 
bună pentru valorificarea optimă, - 
și pe loc a produselor solului. 
Această nouă „direcționare" a 
cooperativei spre un profil pro
nunțat zootehnic-industrial, ilu- - 
strează, pregnant, capacitatea 
anticipați vă și organizatorică a ■- 
cooperatorilor, justețea actelor pe 
care aceștia, în urma unei ma
ture chibzuințe, le întreprind. Se - 
înțelege, veniturile vor depăși cu 
mult valoarea normei convențio- 
nale care anul acesta se va ridica 
la circa 41 lei. Și, nu în ultimul 
rînd, trebuie să ne gîndim la a- ~~ 
vantajele în toate planurile — ">

tuirea sa — dacă ar fi să mă re
fer doar la casele spațioase și din 
cărămidă, la străzile pietruite din 
sat. Și dacă acum există aceste 
case — în fiecare an se constru
iesc 40—50 — și înăuntru, cam 
tot ce este de trebuință într-o 
gospodărie de om, dacă oamenii 
au straie curate, și au fiecare cî- 
teva rînduri, dacă blidele sînt 
spălate în fiecare zi de cel pu
țin trei ori toate acestea se dato
rează, în cea mai mare parte, 
cooperativei, faptului că munca 
noastră a dat roade".

La Stoicănești, adăugăm noi, 
rezultatele obținute sînt și dova
da unei totale participări a coo
peratorilor la treburile coopera
tivei, la „jalonarea" viitorului și

peratorilor din Stoicănești să 
treacă la construirea unei ciu- 
percării industriale (pînă acum a 
fost cumpărată mare parte din 
utilaje), pentru care se vor investi 
peste 17 milioane lei — parte, 
din credite acordate de stat — 
beneficiul fiind de peste 1.200.000 
lei la o producție anuală globală 
de șase milioane; în următorii 
anî, aici se vor pune bazele 
unui complex avicol cu o capa
citate de aproape 200 000 pă
sări și unui complex zootehnic 
de 2 000 vaci, cu un rulaj de 
4 000 capete anual care va da 
o producție marfă în va
loare de 24,460.000 lei pe an; 
iar ca o consecință firească a 
acestui număr mare de vite se

social, economic, cultural — de 
care comuna va beneficia în 
urma acestei „reprofilări" a coo
perativei.

Căutînd să descifrăm mai în 
adine bilanțul cooperativei agri
cole din Stoicănești, am consta
tat că, chibzuință de care dau -• 
dovadă cooperatorii de aici, re
ceptivitatea la tehnicile modeme ' 
agricole sau zootehnice, izvorăsc 
și din gradul lor de profesionali
zare, au fost hotărîte, adică, de 
gradul înalt de calificare pe care 
îl dețin. Astfel, aflăm, s-a acordat 
o atenție specială meseriilor a- “ 
gricole și zootehnice, aici exis- 
tînd o adevărată școală la care 
specialiștii cooperativei au predat 
cooperatorilor cunoștințe funda-



IN MUNCA----------------------
IN VIATA DE ORGANIZAȚIE

t i ii i/MH A lor Intre
DEZIDERAT Șl REALITATE OH

atit In perioada 
și mai

lată-na ajunși în punctul ter
minus al anchetei noastre. Stă
rile de lucruri intilnite, într-una 
sau alta din întreprinderile in
dustriale, ne-au determinat să 
extindem investigațiile — ce vi
zau, inițial, doar utilizarea spe
cialiștilor în probleme econo
mice — și asupra modului din 
care este concepută și se desfă
șoară practica în producție a 
studenților. Am avut astfel po
sibilitatea să parcurgem dru
mul ■tinerilor economiști înce- 
pind cu anii în care-și desăvîr- 
șeau pregătirea profesională și 
pînă in momentele cind au deja 
vechime în meserie. Ce conclu
zii se desprind in urma acestor 
sondaje ?

1) In intenție, practica în 
producție a studenților de la 
facultățile cu profil economio 
urmărește apropierea viitorului 
specialist de problemele majore 
ale întreprinderilor. în realitate, 
cu puține excepții, activitatea 
depusă în lunile petrecute in 
incinta unităților industriale, nu 
completează, la nivelul posibili
tăților, cunoștințele teoretice 
însușite în amfiteatre. Astfel in
cit, de multe ori, la angajare, 
tînărul economist se vede pus 
in situația — deloc de invidiat
— de a nu reuși, oricită bună
voință ar avea, să facă față lu
crărilor complexe ce i se încre
dințează. Motivele care conduc 
la o astfel de situație — nefi
rească, subliniem — sînt mai 
multe. Amintim printre altele, 
insuficienta atenție acordată de 
conducerile tehnico-administra- 
tive — în speță de responsabi
lii cu practica — acestui capitol 
al programei de învățămînt, su
perficialitatea urmăririi și con
trolului desfășurării practicii în 
producție de către cadrele didac
tice cu aceste atribuții.

2) . Repartizarea în producție 
a absolvenților nu ține seama 
în nici un fel de locurile unde 
a fost efectuată practica în pro
ducție. (Repercusiunile sînt pre
vizibile). Criteriul hotărîtor îl 
constituie media obținută la sfîr- 
șitul anilor de studii. Opțiunile 
converg către orașele mart Așa 
se face că unele ministere, ca 
de pildă cel al Industriei mi
niere și geologiei sau cel al In
dustriei metalurgice, resimt 
acut lipsa economiștilor, demer
surile pentru obținerea lor 
fiind în prea mică măsură sa
tisfăcute.

3) . O dată, angajați în între
prinderi absolvenții sînt obligati
— prin lege — să traverseze 
perioada de stagiatură. Datori
tă înțelegerii înguste a locului 
și rolului economistului în an
grenajul producției, lipsei unor 
instrucțiuni ferme care să re
glementeze unde anume și ce 
lucrări trebuie să li se încredin
țeze, în pofida pregătirii lor su
perioare, economiștii sînt utili
zați, de cele mai multe ori, ea 
Joly-Joker, cele opt ore de lu
cru fiindu-le acoperite cu di
verse operații de îndosariat, 
liniat, copiat, adunat și scăzut, 
cu alte cuvinte, munca birocra
tică, cel mult de nivelul mediu.

4) . Din păcate, chiar dacă nu 
constituie o regulă, procesul în
depărtării specialistului de mun
ca de concepție, reclamată de în
săși investiția materială și de 
inteligență pe care le înglobea
ză, continuă și în anii de după 
stagiatură, așa încit încorsetarea 
lui în tiparul strimt al rutinei, 
duce, în ultimă instanță, la 
plafonare, lipsă de interes, des
calificare profesională.

★
la Ministerul Invă- 
Stăm de vorbă cu 
inspector general 
— AVRAMESCU.

cruri de acest gen în citeva u- 
nități economice din raza mu
nicipiului București. Fiind de 
acord cu concluzia reieșită in 
anchetă, aș dori să mai adaug, 
că luna iulie, lună în care, în
deobște, se efectuează practica 
coincide și cu examenele de la 
cursurile fără frecvență. Ca
drele didactice, cele ce nu 
sînt plecate în concediu, au, 
așadar, datoria de a fi prezen
te în două locuri, 
chită, cum poate, 
ce-i revin.

— Și atunci ?
— Ar trebui să

o programare a practicii intr-o 
perioadă mai puțin încărcată, 
perioadă în care, in întreprin-

Fiecare se a- 
de atribuțiile

ne gîndim la

laft județene și Municipiului 
București. Absolvenților reparti
zați in producție in acea spe
cialitate sau subramură de spe
cialitate in care a fost pre- 
repartizat, li se reduce perioa
da de stagiu cu durata practi
cii in specialitate.

Evident, prevederile Decretu
lui sint binevenite. în ce stadiu 
se află elaborarea instrucțiuni
lor de care se vorbește Ia Mi
nisterul Invățămîntului ?

— în momentul de față — ne 
spune tovarășul conferențiar 
dr. Mircea Cristea. director ge
neral al Direcției Generale a 
activității educative și sociale a 
studenților — preocupările noas
tre vizează fixarea facultăților ți

PRIMII PAȘI S-AU

f.i
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FĂCUT
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URMĂTORII ?
La încheierea anchetei noastre răspund : • conf. dr. MIRCEA 

CRISTEA, director general, și PANTELIMON AVRAMESCU, 

inspector general în Ministerul Invățămîntului • MIHAI DUMI

TRESCU, director adjunct în Ministerul Muncii • MIHAI DRA

GAN, director în Comitetul de Stat al Planificării

Ne aflăm 
țămîntului. 
tovarășul 
PANTELIMON

— Desigur — ne spune dînsul 
— aspectele legate de practica 
in producție a studenților ne 
sînt, în mare parte, cunoscute. 
In urmă cu un an, o comisie 
a ministerului a constatat lu-

deri să fie în curs de elaborare 
lucrări importante — dări de 
seamă, bilanțuri — la care să 
fie atrași și studenți. Astfel de
vine posibil ca întocmirea — 
atunci cînd se face, a anumitor 
formulare — să fie înlocuită cu 
o muncă de analiză. Aplicarea 
în practică a acestui deziderat 
presupune — se înțelege — 
existența din partea conducerii 
întreprinderilor a unui sprijin 
eficient.

Așadar, cointeresarea directă 
a întreprinderilor în temeinica 
pregătire a viitorilor specialiști. 
Capitol, trebuie 6ă o spunem, 
scăpat din vedere pină în acest 
an. De ce limităm data ? Pen
tru că printr-un Decret al Con
siliului de Stat și anume 158 
din 24 martie, se precizează : 
(cităm din cuprinsul articolului 
29). Ministerul Invățămîntului 
va introduce, incepînd din 1970 
—1971, înainte de practica în 
producție, prerepartizarea stu
denților anului III de la unele 
facultăți și secții pe specialități 
și subramuri de specialitate. 
PrAr-Apartî za re? se va face po
trivit instrucțiunilor elaborate 
de Ministerul Invățămîntului, pe 
baza cererilor ministerelor, a ce
lorlalte organizații și organe cen
trale, precum și a comitetelor 
executive ale sfaturilor popu-

secțiilor la care va începe ac
țiunea de prerepartizare, pre
cum și domeniile în care va fi 
efectuată. Peste puțină vreme 
preconizăm, in acest sens, o 
discuție cu ministerele de resort. 
Din acest stadiu încă, ne-am 
propus să adincim litera Decre
tului, mai exact dacă acolo se 
precizează că prerepartizarea 
să fie făcută pe domenii de spe
cialitate, noi intenționăm să o 
facem chiar pe întreprinderi.

Intenții lăudabile, care încep 
să prindă contur, în urma con
cretizării lor, asigurindu-se o 
mai bună pregătire practică a 
specialiștilor, o mai adecvată 
reprezentare a dictonului „omul 
potrivit, la locul potrivit". Ce 
facem însă cu situațiile in care 
chiar repartizat într-o unitate 
in care a făcut practica, tînăru- 
lui economist, i se încredințea
ză lucrări funcționărești ce nu 
corespund cu aptitudinile și 
pregătirea sa. Cum pot fi evi
tate pe viitor astfel de stări de 
lucruri 7

— întreprinderile la care eco
nomiștii sînt folosiți în funcții 
necorespunzătoare — ne infor
mează tov. MIHAI DUMITRES
CU, director adjunct al Centru
lui de studii pentru conducerea 
economiei și organizarea în 
producție din Ministerul Mun-

mental necesare oricărui munci
tor la cîmp sau la animale, cuno
ștințe verificate permanent în 
practică și aduse la zi, cum spu
neam, cu o promptitudine exem
plară. Efectuarea muncilor agri
cole la timp și conform unor cri
terii științifice care nu admit 
rabat, chimizarea optimă a solu
lui, selectarea celor mai bune 
animale, perfecționarea rasei de 
vite, într-un cuvînt, însușirea 
unor cantități însemnate de cu
noștințe științifice, aplicarea lor 
fermă în practică — iată ce ca
racterizează pe fiecare membru 
al acestei cooperative agricole. 
Este de adăugat, aici, stabiliza
rea cooperatorilor în sectoarele 
pentru care s-au pregătit, s-au

cooperativa lor și, în cea mai 
mare parte, au reușit.

Ajunși aici se cuvine să des
chidem o paranteză „dedicată" 
tinerilor din cooperativa agricolă 
și vom vedea imediat de ce. Una 
din cifrele pilon pe care le-am 
întîlnit în dările de seamă ale 
conducerii, care ne-a fost amin
tită în discuțiile cu cooperatorii 
mai în vîrstă, a fost aceea care 
„totalizează" numărul tinerilor 
antrenați la munci productive în 
sectoarele cooperativei. Pornind 
de la această realitate numerică 
am încercat să „configurăm" 
coeficientul de participare al ti
nerilor la închegarea și consoli
darea a ceea ce astăzi înseamnă 
cooperativa agricolă de producție

conomiștilor. 
stagiatum. cil 
după aceea.

Sugestia este îndreptă 
un amendament: nu susținem 
că Ministerul Munci; trebu 
dea indicații in amănunt 
p-a conținutului activității 
rent diferitelor funcții, con 
răm insă că este de datoria 
terminarea unei lucrări cine 
începute, abandonată apoi, ți 
nume Metodologia de evaluare 
a complexității lucrărilor, me
todologie ce s-ar constitui in
tr-un îndreptar, intr-an cadru 
de orientare în stabilirea regu
lamentelor de organizare ți 
funcționare in întreprinderi.

Ultimii' popas l-am făcut 
Comitetul de Sta: al Plan: 
rii. Am abordat împreună 
tov. MIHAI DRAGAN. dir 
nil Direcției Plan Tei 
forțe de muncă, 
tisfacerii necesar 
economice cu st 
al diverselor mii 
tive.

— Cum considerați că 
In vedere criteriul medii 
putea fi ameliorată orientarea 
tinerilor spec.a~.:r- spre anumi
te ramuri industriale. întrebarea 
solicită un răspuns privind ți 
acoperirea necesitățSor ministe
relor a căror activitate prin spe
cificul loc se desfășoară in locuri 
izolate sau mai dificile.

— Cred că ar fi bine dană — 
normal este vorba numai de 
una din măsuri — ar fi reactua
lizate contractele dintre stu
dent: ți Întreprinderile care-i 
solicită. Sau, dacă această mo- W 
dalitate se consideră depășită, 
stabilirea unor contracte intre 
întreprinderi și facultăți. In a- A 
cest din urmă caz facultății re- 
venindu-i sarcina nominalizării, 
încă de la sfințitul anului I de A 
studiu, a absolvenților. Pe de " 
altă parte ar trebui studiată po
sibilitatea acordării unor in- 
cemnizații de instalare absol- V 
venților care urmează a fi în
cadrați în unități economice 
care prin specificul lor sînt mai A 
puțin solicitate datorită pozi- 
ției lor geografice. In cel 
din urmă rînd aș vrea să pro- a 
pun ca atunci cînd se face re- W 
pactizarea să se țină mai mult 
seama de locul unde iți au _ 
domiciliul tinerii economiști.

proo.em 
Iui de 
dii supe 
■stere procu;

In noua țesâtorie „Cazane" din orașul Orșova.
Foto: O. PLECAX
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un tînăr profund angajat
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După cum se poate oonstata 
problemele ridicate în cursul 
anchetei noastre sînt in mare 
parte cunoscute și la 
organelor centrale cu 
nemijlocite in rezolvarea lor. 
De notat că primii pași spre 
optimi za rea utilizării economiș
tilor au început să fie vizibili. 
Considerăm însă că se impune 
grăbită acțiunea de stabilire a 
modalităților concrete prin, care 
economistul 
specialistul 
nomice.

nivelul 
atribuții

în viața societății
(Urmare din pag. I)

narii, s-a dovedit, în continua
re, o metodă operantă, capabi
lă să determine reintegrarea în
tr-o activitate de muncă fireas
că, susținută a numeroși stu
denți, așa cum s-a procedat, 
spre exemplu, Ia facultățile de 
Medicină generală, Agricultu
ră, Horticulture, T.C.M., Co
merț.

Rectorul Institutului de con
strucții, prof. univ. dr. docent 
Radu Prișcu spunea la un mo
ment dat, adresîndu-se confe

să 
in

fie intr-adevăr 
probleme eco-

GHIDRIGAN

Viitorii ingineri agronomi și cercetători în laboratoarele Institutului agronomic atn Timișoara.

de cooperativă, rezultate inclu- 
zînd și „participarea" tinerilor, 
aportul lor la aceste rezultate de 
loc de trecut cu vederea. Peste 
o treime din membrii coopera
tori, aflăm, sînt tineri. Din cele 
patru ferme existente în coope
rativă — conform unui sistem 
organizatoric experimental încer
cat, începînd din acest an, la 
Stoicănești — una este condusă 
de Prună F. Gheorghe, secre
tar al comitetului U.T.C. al co
munei. La cei 24 de ani ai 
săi, acest utecist deține unul 
din posturile cheie ale coope
rativei. Pînă a ajunge aici, 
Prună F. Gheorghe a dovedit că 
este unul dintre cei mai destoi
nici și pricepuți oameni la cîmp.

Stoicaneștii propun

ctteva răspunsuri
profesionalizat, lucru de o impor
tanță deosebită în bunul mers al 
treburilor cooperativei. Veniturile 
substanțiale cu care a fost re
tribuit fiecare sector a cointere
sat întreaga masă a cooperatori
lor, i-a obligat la performanțe în 
meseria pe care și-au ales-o în 
cadrul cooperativei. Nu este cazul 
să conchidem, grăbit că, mo
dalitățile de „predare" și asimi
lare al cunoștințelor agrozooteh
nice se substituie acelui necesar 
sistem general de pregătire prin 
scoli speciale despre care vor
beam în primul articol dar, la 
Stoicănești s-au obținut rezultate 
notabile, „rezultate" absolut obli
gatorii pentru ceea ce coopera
torii și-au propus în legătură cu

din Stoicănești.
Departe de a simplifica lucru

rile sau a le evidenția printr-o 
optică „partizană" trebuie să ară
tăm că, prezența tinerilor a con
stituit de la început un factor 
hotărîtor în tot ce s-a întreprins, 
a însemnat, alături de prezența 
mai vîrstnicilor lor tovarăși, ele
mentul de bază pe „umeriî" 
căruia s-au sprijinit toate trebu
rile cooperativei. La cei 45 de 
ani ai săi, Eroul Muncii Socialiste 
Dumitru Tudose, are în „urmă" 
peste cincisprezece ani de „pre
ședinție". La 29 de ani acest om 
a fost investit cu responsabilități 
cu totul deosebite și nu întîmpla- 
rea a făcut să i se confere înalta 
distincție, ci rezultatele obținute

Dumitru Militaru și Nictdescu 
Gheorghe, amîndoi din Stoică
nești, la cei 27 de ani pe care îi 
au, fiecare, „supraveghează" tar
lalele cooperativei în calitate de 
ingineri, cu o vechime pe aceste 
tarlale de peste patru ani. Sec
torul zootehnic, de al cărui „con
trol" se îngrijește tehnicianul 
Militaru Tudorel, a obținut suc
cese răsunătoare, succese dato
rate nu mai puțin și tinerilor 
Joița Tudor, Ciobanu N. Elena, 
Preoteasa Paula, Paraschiva 
Ioana, care lucrează la ferma de 
animale de cinci, șase ani. Tran
scriind numele lui Mihai Anica, 
Cocoșilă Smarandache, Stuparu 
Zinca, Pițigoi Iancu, Spătaru 
Ilinca, Toloș Gheorghe, Mitrea

Vasile, Bibie Florea, Mitrea Ma
rin amintim cîțiva dintre oamenii 
de bază de la cîmp.

Așadar, un contingent de ti
neri, marea lor majoritate fiind 
uteciști, pe care cooperativa se 
sprijină în tot ce face, un 
nucleu ce dinamizează prin forța 
de muncă și inițiativa sa, întregul 
colectiv al cooperativei. Și, nu în 
ultimul rînd, este demnă de luat 
în seamă mărturia pe care gene
rația mai vîrstnică înțelege să o 
depună pentru cei care „au pre
luat ștafeta pămîntului" cu toată 
priceperea și hotărirea, cum ne 
spunea președintele Dumitru Tu- 
dose. Se înțelege, cooperativa a 
evoluat în acești ultimi ani și 
meritul tinerilor nu este numai 
de natură strict „faptică", ci și 
morală, ei înțelegînd să se anga
jeze pe un drum care, chiar dacă 
nu le-a adus de la început deose
bite satisfacții materiale, este și 
drumul lor, al comunei în care 
trăiesc și al cărui viitor nu le este 
indiferent. Or, acest fapt pare a 
spune mai mult decît orice sta
tistici despre conștiința tinerilor 
de aici, despre activitatea lor în 
„mediile" productive. Și dacă în 
următorii ani cooperativa agricolă 
de la Stoicănești va căpăta un 
pronunțat caracter zootehnic-in- 
dustrial, acest lucru se va datora 
și prezenței masive a tineretului, 
faptelor doveditoare în ce privește 
puterea lui de muncă, capacității 
sale organizatorice. Așa îneît, la 
Stoicănești, cifrele cooperativei 
agricole, la o atentă studiere, 
dezvăluie un eșalon de tineri 
care, în mare măsură, i-au hotă- 
rît destinul, au făcut posibile a- 
ceste cifre.

Dacă pină aici am vorbit 
despre cooperativa agricolă din 
Stoicănești fără a face, în mod 
special, referiri la destinul de 
pînă acum și viitor al comunei, 
aceasta se datorește faptului că, 
realitățile prezente ale coopera
tivei, viitorul său se identifică cu

1 
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cel al comunei. Stadiul de dez
voltare al cooperativei a făcut 
posibil un proiect de sistemati
zare al comunei care va „gravita" 
în jurul noilor clădiri ale insti
tuțiilor din comună: școala, un 
impunător centru cultural-admi- 
nistrativ, magazinul universal. 
Vatra satului va oferi, astfel, lo
cuitorilor săi posibilitatea, ca și 
pînă acum, a ridicării unor case 
durabile și confortabile. Fabrica 
de cărămidă a cooperativei agri
cole, cu o producție de peste 4 
milioane cărămizi anual, este una 
din soluțiile „ajutătoare" pentru 
„înnobilarea arhitectonică a co
munei", cum ne spunea secreta
rul consiliului popular din Stoică
nești. Demn de subliniat este că 
„restructurarea" arhitectonică a 
comunei este posibilă, mai ales, 
ca urmare a ascensiunii econo
mice a cooperativei, ascensiune 
materializată și prin retribuția 
lunară 
ratorii.
vantaj deosebit, cooperativa vine 
în ajutorul membrilor săi, refe- 
rindu-ne în continuare la siste
matizarea comunei, acordînd și 
împrumuturi plătibile în rate, pe 
termene lungi, pentru construirea 
de locuințe.

Se desprinde din această mai 
atentă detaliere a factorilor ce au 
determinat drumul ascensional al 
cooperativei agricole din Stoică
nești că rezultatele obținute îi în
drituiesc pe cooperatori să-și an
ticipeze cu încredere viitorul e- 
conomic al cooperativei. Fermele 
cooperativei, a căror rentabilitate 
a început să se măsoare în mili
oane și zeci de milioane, viitoa
rele sectoare anexă agro-industri- 
ale, conferă comunei veleități 
autentice de urbanism agricol, îi 
asigură o impetuoasă și rațională 
dezvoltare în plan economic, so
cial și cultural, iar cooperatorilor, 
perspectiva certă a unor venituri 
permanente și din ce în ce mai 
mari.

a pe care o primesc coope- 
ii. In prelungirea acestui a-

I
I
I
I
I
i
i
i
i
i
i
i
i
i

rinței, că în prezent, pregătirea 
profesională a studentului con
stituie o competiție și nu o ac
tivitate de rutină. Iar în com
petiția aceasta cu reale deter
minante științifice, izbutesc cei 
care socoteso cursul, seminarul 
și examenul ca forme ajutătoa
re, iar studiul zilnic, perma
nent, efortul individual con
știent, hotărîtor în pregătire. 
Privind situația profesională 
dintr-un asemenea unghi, con
ferința a considerat că există 
suficient de multe imperfec
țiuni în activitatea studenților 
și implicit, a asociațiilor lor. A- 
lexandru Soare de la I.P.G.G. a 
abordat frontal aspectul aces
ta : „Valorile statistice, pre
zentate de darea de seamă își 
au”' justificarea. Cifrele reflectă 
sintetic activitatea studenților. 
Dar este reprezentativă cifra 
totală, sînt concludente procen
tele? Trebuie să calculăm lu. 
cid cîți din promovați au în 
spatele promovării prin reexa
minări, note medii și minime, 
cîți din cei cu note peste 7 
sînt din categoria studenților 
care au dat examenele în toam
nă, într-o sesiune — știm cu 
toții — mai puțin exigentă ? 
Răspunsul ne conduce la con
cluzia fermă de a propune mai 
multă asprime în fața medio, 
crității, scoaterea din vocabula
rul universitar — și din prac
tică evident — a reexaminării" 
Darea de seamă remarcase și ea 
lucrul acesta, solicitînd confe
rința să reflecteze asupra fap
tului că 6 000 de studenți, din
tre care 4 000 din institutele teh
nice și economice, n-au promo
vat anul universitar, că 24 la 
sută din totalul studenților nu 
depășeso mediocritatea, toc
mai din rîndul unor asemenea 
studenți puțini dispuși să inves
tească mari eforturi intelectua
le în propria lor formare, se fac 
auzite propuneri de a mări du
rata sesiunii de examene din 
iarnă, însemnînd în mod cert că 
ei se bizuie pe timpul sesiunii 
să învețe, ori, mai degrabă, să 
recupereze ceea ce n-au învă
țat, și nu pe un an universitar.

ReprezentanțiiReprezentanții studenților 
bucureșteni la conferință au do
vedit că problemele le sînt cu
noscute, îi preocupă. Interven-

țiile lor — și ne referim la luă
rile de cuvînt ale președintelui 
Consiliului U. A. S. de Ia uni
versitate, Avram Filipaș, pre
ședintele U7A.S. de la agro
nomie, Gabriel Lăzărescu, stu
dentul Popescu Andrei — Fa
cultatea de drept, Gheorghe 
Stănculescu — Arhitectură, pre
ședintele U. A. S. de la A.S.E., 
Paul Bran — au vizat unele din 
aceste propuneri, exprimînd 
punctul lor de vedere, dar și 
al colegilor. Am putut afla, ast
fel, că în ani și grupe de stu
diu mai cu seamă este aștepta
tă o intervenție mai fermă și 
mai combativă din partea aso
ciațiilor pe linia dezvoltării la 
studenți a sentimentului res
ponsabilității față de propria 
pregătire, utilizîndu-se dezba
terea activității profesionale, a- 
daptarea fiecărui student cu 
măsurile de natură să asigure 
integrarea tuturor studenților, 
în ritmul cotidian de studiu.

Preocupările în sensul opti
mizării muncii profesionale au 
fost duse mai departe. Bunăoa
ră, s-a discutat despre necesita
tea unei mai bune ancorări a 
studenților, încă în timpul stu
diilor, în problemele producției. 
In scopul realizării unui ase
menea deziderat, nu s-a pledat 
doar pentru mai buna folosire 
a perioadelor de practică, ci 
s-a propus extinderea unor ex
periențe ale asociațiilor care 
mijlocesc permanentizarea con
tactului cu profesia. Exemplifi
căm întîlnirile studenților de Ia 
facultățile de Comerț exterior, 
și Finanțe cu cadre din condu
cerea ministerelor de resort, ca
re Ie facilitează cunoașterea 
preocupărilor actuale și de 
perspectivă ale acestor domenii 
de activitate, le orientează mal 
bine pregătirea profesională și 
care pot fi extinse și la alte fa
cultăți. Pare justificată și pro-, 
punerea ca anumite capitole din 
cursurile de specialitate să fie 
cedate unor specialiști din pro
ducție. Ne gindim, totodată, la 
dorința formulată ca cercurile 
științifice studențești să preia 
experiența facultăților de Elec
tronică, Transporturi și Agrono
mie, unde cercetarea studen
țească abordează o tematică 
propusă de producție, și să se 
extindă mijlocul de lucru care 
cuplează în cercetare studenți 
și specialiști din producție ori 
cercetători din institutele spe
cializate. Poate fi semnalată și 
recomandată ca o activitate me
ritorie, posibilă a fi preluată, 
inițiativa studenților de la Ar
hitectură, de a se constitui în
tr-un birou studențesc de pro
iectări.

Conferința, în plenul său, a 
subscris la numeroasele propu
neri . făcute în adunările stu
denților pe linia îmbunătățirii 
procesului de învățămînt, cu a- 
drese _ directe ia anumite 
cursuri, Ia mai potrivita așeza
re a programelor de învăță
mînt, la un sistem îmbunătățit 
de apreciere a cunoștințelor 
profesionale. Dar pentru parti
ciparea mai eficientă a studen
ților la procesul perfecționării 
procesului de învățămînt, con
ferința a considerat că trebuie 
să sporească contribuția stu
denților în activitatea senate
lor, consiliilor profesorale, 
chiar și a catedrelor, prin re
prezentanții. lor aici, cărora le 
cer în viitor intervenții compe
tente, curajoase, gîndite, pe te
meiul consultării cu colegii lor. 

Altminteri abordate proble
mele profesionale, conferința a 
reușit să adopte la capitolul 
contribuția asociațiilor la buna 
pregătire de specialitate a stu
denților, proiecte și obiective 
clare, concrete, realizabile.

_ O analiză cerută de o confe
rință studențească de alegeri, 
presupune cuprinderea în aria 
dezbaterilor a tuturor aspecte
lor care constituie munca aso
ciațiilor. Darea de seamă le-a 
tratat, ouprinzător și analitic, 
pe toate. Din păcate, însă, dez
baterile a>u abordat mai general 
probleme privind activitatea po- 
litico-ideologică a studenților, 
experiențele în acest sens, via
ța culturală patronată de aso- 
ciațiii, aspectele social-gospo- 
dăreș'ti. Cu toate acestea, con-

ferința a izbutit să detașeze ex
periențe, inițiative, propuneri 
ale studenților, în măsură să a- 
dincească și aceste aspecte ale 
muncii de asociație. A reieșit, 
astfel, cu pregnanță necesitatea 
de a adopta în munca politico- 
educativă un pronunțat criteriu 

’ valoric și de eficiență. Aceasta 
presupune diferențierea activi
tăților pe temeiul pregătirii stu
denților, a intereselor și specia
lizării pe care și-o fac. Alt
fel spus, dezbaterile, conferin- 

' țele, informările politice, cercu
rile de filozofie, economie ori 
de alt profil, întîlnirile cu oa- 
țneni de specialitate — fie că se 
țin la Politehnică, Medicină,. A- 
gronomie, Teatru, oa să numim 
citeva domenii, — vor trebui 
să se încadreze în preocupări
le specifice studenților de aici, 
care doreso să-și dubleze pre
gătirea de specialitate cu o pre- 

■ gătire politică și filozofică de 
’• înaltă ținută. în ultimă instan

ță se așteaptă, ea activitatea po- 
litico-ideologică din facultăți să 
determine dezvoltarea eferves
cenței de muncă și studiu in co
lectivele studențești, o eferves
cență orientată spre sensuri ma
jore, să le faciliteze tinerilor 
însușirea unor criterii ferme în 
aprecierea valorilor ideologiei, 
artei și culturii contemporane. 

Se poate consemna că asocia
țiile Centrului universitar Bucu
rești au la dispoziție, acum, 
după conferință, o bogăție de 
idei, experiențe, mijloace deja 
trecute prin girul practicii, au 
inițiative noi — un program care 
va impulsiona și aotivitatea cul
turala — incit timpul liber mă
surat pe care-I au studenții să 
fie ocupat instructiv, pe planul 
fiecărei facultăți, la cluburi, Ia 
casa de cultură, recreativ și 
distractiv — și aotivitatea so- 
cial-gospodărească — mai cu 
seamă, pe linia instaurării în 
căminele studențești a unei con
viețuiri civilizate, propice stu
diului și odihnei, — dar și îm
bogățirea vacanțelor ori mai 
buna rezolvare a unor probleme 
personale ale studenților.

Euînd cuvintul în încheierea 
lucrărilor conferinței, tovarășul 
Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a făcut 
numeroase recomandări re
prezentanților asociațiilor stu
denților din facultățile Capi
talei. privind activitatea lor 
de viitor. Pornind de Ia a- 
devărul că Buoureștiul este cel 
mai mare centru universitar, to
varășul Ion Iliescu recomanda 
asociațiilor de aici să-și per
fecționeze munca, incit acest 
centru să fie și acel oadru de 
muncă obștească de unde să 
pornească cele mai bune expe
riențe, . metode și inițiative me- 

. ritorii a fi preluate. Organizația 
revoluționară a tineretului aș
teaptă de la asociațiile studen
ților din Capitală să intervină 
în problemele de fond ale pro
cesului educativ, iar contribuția 
la formarea specialiștilor pen
tru muncă să fie permanentă, 
ofensivă și substanțială. Pe linia 
aceasta, munca politico-ideolo- 
gică desfășurată de asociații va 
trebui să-i cuprindă în sfera 
de acțiune pe toți studenții, să 
influențeze formarea lor ca ti
neri militanți, profund angajați 
în cerințele prezente și de pers
pectivă ale societății socialiste. 
O asemenea activitate cu deter
minate valorice educative, pro
filată pe cerințele categoriei de 
tineri căreia i se adresează — 
studențimea — presupune un 
stil de muncă specific, o mai 
mare mobilitate din partea con
siliilor asociațiilor de a se a- 
dapta necesităților, de a re
nunța la tipare și șabloane, de 
a perfecționa mijloacele de 
muncă, de a valorifica iniția
tive.

Telegrama pe care, în înche
ierea lucrărilor -participanții Ia 
conferință au adresat-o parti
dului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, cuprinde în esen
ță, angajarea tineretului uni
versitar al Capitalei de a da un 
răspuns faptic îndemnurilor ce 
Ie sînt adresate, printr-o mun
că de studiu, o activitate prac
tică și de cercetare științifică, 
printr-o viață obștească de aso
ciație profund responsabile.
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A 224 RĂSPUNSURI LA
.4/ĂSP/.FEV

TCLl’I- . 
' LICEU Â MEREU ACTUALA ÎNTREBARE

0 meserie nouă:
CALCULATORUL

V-AȚI ALES 

profesia ?O întrebare care, prin repetare, poate apărea banală- în 

fața celor 224 răspunsuri — obținute din liceele „Gh. 
Șincai", „Mihail Sadoveanu" ți nr. 43 — îți dai seama, nu 

numai că nu s-a banalizat, dar continuă să fie de o acută 
actualitate. în cadrul rubricii de față, vom discuta pe înde
lete tema aceasta : „ce vrei să devii". Considerați că faceți 
parte din cei 224 de elevi care ne-au răspuns, că problemele 
lor sint ți ale voastre, ți angajați-vă în dialogul pe care 

„Profesia ta" îl începe.

1. V-ați ales profesia? Care este aceasta?

2. De ce credeți câ vi se potrivește ?

3. Ce știți despre profesia aleasa ?
*

în răspunsurile cercetate de 
noi la liceele amintite, procen
tul de 92 la sută răspunsuri a- 
firmative — „Da, mi-am ales 
profesia" — nu este surprinză
tor. Ne așteptam ca în clasa a 
XII-a, tînărul să fi decis asupra 
a ceea ce va face mai departe 
(cum observați, i>am precizat 
că au decis profesia, și veți con
stata pe parcurs „de ce“). Re
cunoaștem chiar un progres. Cu 
ani în urmă, n-ar fi întrunit un 
procent cert majoritar hotărî ții. 
Și totuși, vom comenta hotărîrea 
„hotărîților", aflați în majorita
te, întrucît vădesc puncte vulne
rabile îngrijorătoare.

Opțiuni hotărfte și hotărî- 
toare, pe care să te bizui, știind 
că nimic nu le va clinti, deoa
rece se referă la o profesie 
gîndită, cunoscută și potrivită 
— sint puține. Din 27 de elevi ai 
clasei a XII-a G umanistă — 
Liceul „Mihail Sadoveanu", 11 
indică exact profesia aleasă, în 
timp oe 14 numesc facultatea 
către care se vor îndrepta ; din- 
tr-un eșantion de 39 de elevi de 
la Liceul Nr. 43, doar 5 își justi
fică — ferm și cu argumente — 
alegerea făcută, restul de 34 op- 
tînd pentru o profesie pentru că 
„îmi place", „mă simt atras", „e 
frumoasă", „știu că economiștii 
sint căutați". Iată ca exemplu, 
două motivații pentru una și a- 
ceeași profesie — geologia : „De 
doj ani la rînd — (V.A., Liceul 
„Mihail Sadoveanu"), vin în 
contact cu geologia, avînd niște 
cercetări proprii. Mi-au dat și 
satisfacții și deziluzii, dar mi-a 
rămas pentru profesie o imen
să atracție. Am ales-o după ee 
am cunoscut-o pe dinăuntru, și 
voi urma fie Școala tehnică de 
geologie de 3 ani, fie Faculta
tea de geologie, profilîndu-mă 
pe speologie și geomorfologie. 
dar numai după ce-mi voi fi 
încheiat cercetările*. Un coleg, 
de la Liceul nr. 43, 
devină tot geolog, 
„Mai cu seamă îmi 
bările. Cred că e o
oare nu te plictisești niciodată. 
Mi se pare frumoasă". Cine va 
deveni geolog dintre cei doi ?

Puține răspunsuri nu-ți lasă 
impresia de incertitudine, de ta
tonare, deși răspunsul este 
„mi-am ales profesia*. Cel mai 
frecvent apare verbul „voi în
cerca", și „voi încerca la fa
cultate". Ar fi de apreciat răs
punsul dacă el ar ține numai de 
conștiința că reușita trece prin- 
tr-o încercare în care faci proba 
valorii tale. Or, mare parte din 
subiecții noștri spun „voi în
cerca" cu nesiguranța pe care 
ți-o hrănește netemeinicia ale
gerii și, poate a „pregătirii*, 
acest caz, afirmația „voi da 
facultate* apare ca o loterie, 
o prejudecată, ca un scop 
sine (după liceu neapărat făcui-

dorește să 
pentru că 

plac plim- 
profesie de

in 
la 
ca 
in

tatea) și nu oa mijlocul singur 
— și potrivit — spre profesia si
gură. Lipsa de siguranță expli
că mai bine timorarea cu care 
ajung candidații la concursul de 
admitere decît concurența mare 
feț sine ; pentru că cei care știu 
bine ce vor, și au și pregătirea 
necesară, au și curajul confrun
tării cu 10 candidați pe un loc. 
Continuind ideea, putem afirma 
că aceștia se duo „să lupte" nu 
„să încerce".

Se observă, frapant chiar, lip
sa de criterii în alegerea pro
fesiei. Din această cauză, o bună 
parte din motivații apar nefon
date, sau needificatoare, sau 
de-a dreptul puerile. Dintre toa
te motivațiile oferite la între
barea „De ce credeți că vi se 
potrivește profesia aleasă ?*, cea 
mai îngrijorătoare este numi
rea unei discipline cit de cît pre
ferate, în funcție de care ur
mează „peste puțin timp, ori 
după bacalaureat, ori înaintea 
admiterii* alegerea facultății în 
care se studiază obiectul respec
tiv. C. A., viitor absolvent al 
Liceului „Gh. Șincai", de pildă, 
exprimă poate pentru toți cei 
36.28 la sută care și-au precizat 
disciplina preferată și nu pro
fesia, această eroare : „Nu m-am 
decis asupra profesiunii pe care 
o voi aborda pentru că nu știu 
prea mult despre o profesiune 
ți despre activitatea din cadrul 
ei. în orice caz, plăcîndu-mi fi
zica, vai căuta o profesiune ba
zată pe studiul ei*. E aicj o 
optică răsturnată : nu studiezi 
fizica, sau istoria, sau științele 
naturii, sau matematica pentru 
că altfel nu te poți introduce în 
profesia dorită, ci, invers, pen
tru că le stăpînești, cauți o pro
fesie în care figurează materia 
ta preferată. De aceea, apare și 
atît de des opțiunea „Vreau să 
devin inginer și voi urma poli
tehnica*, fără a ști exact în ce 
specialitate.

Cu aoeastă ultimă remarcă. 
Intrăm intr-un alt strat al hotă- 
rîrii. și anume cum funcționea
ză simțul realității la cei 18—19 
an! în momentul alegerii pro
fesiei. Luînd același eșantion 
de 39 elevi de la Liceul nr. 43, 
constatăm că 18 vor să studieze 
mai departe franceza, iar 9 vor 
să devină economiști. Nimeni nu 
le poate lua dreptul de alegere 
ori contesta interesul sau chiar 
aptitudinile. Dar, dacă te gîn- 
dești că numai în București sint 
43 de licee, iar locuri scoase in 
concurs la franceză doar 50, nu 
se poate să nu te întrebi ce 
șanse de reușită vor avea in
tr-o concurență, poate, de 1 la 
20 ? N-am fi ridicat problema 
dacă situația de mai sus ar fi 
fost singulară. Observațiile noas
tre asupra mai multor clase și 
școli ne spun că funcționează 
din plin spiritul de imitație care

face oa jumătate, sau și mai 
mult, dintr-o clasă să aleagă ar
hitectura, electronica, comerțul 
exterior, limbile străine... Cîte- 
odată curentul esfe determinat 
de un profesor foarte bun, altă 
dată de un coleg cu influență, 
încă o dată sesizăm, că acestea 
nu sint criterii care să deter
mine o opțiune, ci oel mult un 
punct de reper, de ultim mo
ment, fără pretenția maturității 
și alegerii chibruite. Le-am su
gera celor ce au tentația imi
tației să se informeze cîți din
tre colegii de clasă sau chiar 
de liceu ajung oolegi în stu
denție la aceeași secție sau 
facultate. în documentarea noas
tră se află răspunsuri la aceeași 
temă aparținînd unor elevi din 
clasa a VIII-a. Cităm un exem
plu care reprezintă răspunsul 
obținut de diriginta unei clase a 
VIII-a a Liceului nr. 24. „Mă 
atrage arhitectura oare are la 
bază atît matematica cit și de
senul. îmi place datorită fap
tului că în fiecare zi poți ve
dea roadele profesiei și fiindcă

sporirea
Ur

ări» tentațiilor ți creea- 
același timp, unele re- 
cu privire la cores? x>- 
diatre propriile-ți capa îi-

presupune însușirea discipli
nelor preferate. Mă pregătesc 
la aceste materii, citesc reviste 
ți publicații legate de arhitec
tură, urmăresc proiectele afi
șate la Institut'. Nu vrem să-i 
jignim pe cei dintr-a XII-a, dar 
răspunsurile colegilor lor mai 
mici sint mai sigure, mai argu
mentate. Explicabil, intr-un fel; 
înaintarea în studiu,
volumului de cunoștințe 
gește 
ză, în 
zerve 
dența
tăți ți cerințele unei profesii a- 
nume. Dar de aid la derută, U 
nesiguranță, la a te afla în clasa 
a Xll-a In studiul tatonării, e 
de acum un regres față de ca
pacitatea de discemămimt vă
dită in clasa a VIII-a. Se pune 
însă problema de la întrebarea 
cu numărul 3 : „Ce știți despre 
profesia aleasă î“ Dar despre a- 
ceesta, în pagina viitoare.

L. LUCREȚIA 
MARIETA VIDRA Ș CU
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Prin putința de a înmagazi na 
și prelucra cu o viteză extraor
dinară uriașe cantități de date, 
calculatorul electronic — cea 
mai reprezentativă unealtă a se
colului no6tru — este un auxiliar 
de neinlocuit al capacității u- 
mane de calcul. Conducerea u- 
nei economii moderne presu
pune derizii optime care nu pot 
fi elaborate decit pe baza anali
zei unei imense cantități de in
formații a căror culegere, pre
lucrare si transmitere este efec
tuată de computer — ca mijloo 
de bază al automatizări: circui
tului informațional

Directivele Congresului al X- 
lea al P.C.R. prevăd asimilarea 
în fabricația curentă a calcula
toarelor electronice — bază ma
terială necesară pentru extinde
rea pe plar. național a tehnicii 
de calcul și prelucrare a date
lor. pentru promovarea ciberne
ticii și informaticii. în scopul 
modernizării activității de con
ducere și planificare.

Calculatoarele nu lucrează sin
gure. Pregătirea teoretică a lu
crărilor o face OMUL ; el este 
acela care prezintă datele așa 
cum le cere ordinatorul, ..pune 
In ecuație* problemele cele mai 
complexe.

cum se petrec.Pentru a vedea _
de fapt, lucrurile, să presupunem 
că intenționăm să folosim cal
culatorul în stabilirea salariilor. 
Problema este analizată, defal
cată in etape de lucru, se stabi
lește metodologia. succesiunea 
de relații ce trebuie avute în ve
dere (salariul brut, calculul ve
chimii în muncă, al zilelor lu
crate, al concediilor medicale 
sau de odihnă, orele absentate 
etc), formularistica necesară. 
Toată această laborioasă activi
tate este efectuată de așa-numi- 
tui ANALIST DE PROBLEME 
care proiectează sistemul de 
lucru pe calculator, alcătuind 
organigrama și schema logică 
de procedură.

Pentru ca marina să primeas
că ți să prelucreze automat a- 
cest'e date este necesară diviza
rea lor într-un sir de elemente 
care se comunică calculatorului 
sub formă de instrucțiuni. An
samblul acestora alcătuiește 
programele de lucru ale calcu
latorului, „sofțware'-ul (în tra
ducere exactă „parte moale" — 
pentru că e produs exclusiv al 
intelectului). Limbajele denumi
te prescurtat fie COBOL — de la 
expresia americană „Common 
Business Oriented Language",

VĂ AȘTEPTĂM IN !

„Electroprecizia" din Sâcele

ior începînd cu anul II ___
Rulmentul", „Metrorri

ȘCOALA NOASTRĂ!'1
RUBRICA
CONCURS

Stimafii mei colegi de generație, vă plac desenul, fizica 
și chimia ? Ați dori să lucrați într-o întreprindere construc
toare de mașini ? Frecventați atunci o școală profesională 
de pe lîngă o uzină constructoare de mașini și dacă nu sîn- 
teți încă notărîți care școală anume, eu vă recomand cu 
toată sinceritatea și convingerea, Școala profesională „E- 
lectroprecizia" din Săcele. Și v-o prezint, e școala în 
care învăț și eu. Are vîrsta de 18 ani și a dat de-acum 
multe promoții de meseriași.

Cine candidează la examenul de admitere are dreptul 
să-și aleagă una din următoarele meserii: frezor (meseria 
mea preferată)* strungar, electrician, sculer-matrițer, lăcă
tuș mecanic.

în școală, bineînțeles, se studiază materiile necesare me
seriei : chimia, fizica, desenul tehnic, protecția muncii etc. 
dar în anii I și II studiem și româna și matematica — dis
cipline care ne lărgesc orizontul culturii generale. Practica 
are rezervat în orarul anilor I, II» III și IV la sculerii-matri- 
țeri, jumătate din anul școlar. Vă dați seama, deci, cît este 
de important. Tn anul I practica se desfășoară în incinta 
„atelierului-școală"* iar începi 
ne, Ia „Electroprecizia" și „Ri

trecem în uzi- 
. .. i", „Steagul

roșu", Fabrica de șuruburi. Aici, luăm de acum contact di
rect cu meseria și chiar cu viitoarele noastre locuri de mun
că. Colectivul școlar numără astăzi perie 450 de elevi și 
eleve, care învață o meserie, dar care se și gîndesc cu se
riozitate să nu încheie învățătura o dată cu absolvirea șco
lii; mulți vor face și liceul seral, poate și o facultate.

Deocamdată însă au de învățat serios în școală : română, 
matematică, fizică, desen. Nu numai la cursuri și practică, 
ci și în cercurile elevilor. Să știți că în școala noastră se des
fășoară și o activitate cultural-artistică și sportivă foarte 
intensă, iar în curând vom edita și o revistă care este de
dicată nouă, tuturor elevilor. V-am amintit despre cercuri și 
v-aș putea da multe alte amănunte care să vă facă să în
țelegeți ce frumoasă este viața de elev la noi. Dar vă in
vit să veniți la școala mea pentru că veți întîlni aici mese
rii de viitor și o activitate foarte intensă.

LEPĂDATU NICOLAE
elev anul II

FORTRAN — de la „Formula 
Translator*, ALGOL — lim
baj algoritmic, sau ASSEM
BLER — limbaj de asam
blare — , sint înșiruiri de sim
boluri stabilite anterior. A- 
ceastă migăloasă operație de 
elaborare a „pașilor" elementari 
care trebuie executați de calcu
lator este efectuată de PRO
GRAMATORI.

Asigurarea, concomitent cu a- 
similarea în fabricație a com
puterelor, a programelor nece
sare sistemului de prelucrare a 
datelor 
ționale 
creării 
liști și ______

Prin investigarea a peste trei
zeci de cadre din centre de cal
cul, institute, întreprinderi și 
uzine unde calculatorul a deve
nit familiar în conducerea pro
cesului de producție, ancheta 
noastră și-a propus să prezinte 
cititorilor problemele curente 
legate de pregătirea programa
torilor : caracteristicile acestei 
„profesii a tinereții", cunoștin
țele necesitate de ea, perspec
tivele profesionale, rolul pro
gramatorilor în sistemul econo
miei naționale, încercând să fie 
un îndreptar pentru cei care do
resc să îmbrățișeze această pro
fesie.

O primă opinie recomandă a- 
ceastă profesie tuturor absol
venților de liceu care, prin- 
tr-o pregătire de specialitate, pot 
ajunge să cunoască perfect lim- 
baiele de programare, (ing. E- 
milia Mihălcescu — Institutul 
de proiectări pentru automati
zare, matematician Adrian Leu, 
Elena Mănescu, Eugen Maffei. 
Florin Păunescu — Institutul 
central de informatică).

„Este însă de dorit ca respec
tivul programator să aibă încli
nație către studiul matematicii"
— afirmă matematicianul Ton 
Davidescu (Uzina „23 August"). 
Fără a-i cere aprofundarea cu
noștințe'.or teoretice, matema
tic» studiată anterior trebuie să-î 
fi lăsat simțul utilizării raționa
mentelor logice și al bunei stă- 
pîniri a metodelor de inducție 
și deducție matematică".

Cum Insă problemele ridicate 
de programarea unor activități 
științifice sau economice sint 
foarte vaste, implicînd o serie 
de cunoștințe aprofundate din 
domeniul respectiv, o parte din 
subiecții chestionați susțin in
cluderea în categoria programa
torilor numai a absolvenților 
facultăților de mașini de calcul, 
calcul economic și cibernetică e- 
conomică sau de automatizare, 
indiferent de domeniul în care 
vor programa (ing. E. Popu — 
uzinele „Indepe<ndența“-Sibiu, 
ing. R. Savin — matematician 
M. Neață — I.C.S.I.M., matern. 
C. lonesou — I.I.S. „Automati
ca", ing. A. Munteanu — I.P.A.).

Această delimitare îngustează 
însă profilul pregătirii cadrelor 
numai la creatorii de programe 
de aplicație, eliminînd categoria 
celor ce codifică programele — 
pentru care folosirea unor absol
venți universitari este o risipă 
de forță de muncă calificată. De 
aceea împărțirea în programa
tori principali — cu studii su
perioare, de preferință tehnice
— și programatori codificatori
— cu studii medii și speciali
zare postliceală în programa
re, pare să cuprindă am
bele aspecte, cu condiția ca 
specialiștii codificatori să lu
creze neapărat într-un colectiv

la scara economiei na- 
aduce după sine nevoia 
a sute de cadre de ana- 
programatori.

mai mare decit cel necesar unui 
bun practician ; iar un program 
întocmit neeconomic ocupă 
13 ori mai mult timpul 
latorului. Socotind in 
costul unei ore de lucru a 
latorului la 5 000 lei se 
evalua paguba rezultată din in
suficienta calificare a progra
matorilor. Din păcate, nu există 
încă la scară republicană o me
todologie unică de recrutare și 
formare a programatorilor și 
analiștilor.

Marea varietate a domeniilor 
unde se utilizează ordinatoarele 
necesită însă orientarea pro
gramatorilor de nivel superior 
pe tipurile de limbaje de pro
gramare convenabile activității 
în cauză, în timp ce programa
torii codificatori trebuie să cu
noască toate limbajele, aceștia 
din urmă nefiind datori să le 
conceapă, ci să le transpună.

Delimitarea pe nivele de con
cepție și transpunere trebuie 
făcută și în adîncime în funcție 
de locul de activitate. „Trebuie 
specializați codificatori pe lim
baje (COBOL — pentru pro
bleme economice. FORTRAN — 
pentru probleme cu caracter 
tehnico-științific, ASSEMBLER 
— pe lîngă colectivele de „soft
ware" de bază), criteriu care 
trebuie avut în vedere și la pro
gramatorii principali, cu deose
birea că aceștia e necesar să 
posede noțiuni clare despre 
toate limbajele (cercet. șt. I. Că- 
ruțașu — IETC).

Realizarea sistemului națio
nal de informatică necesită al
cătuirea unor programe diver
se : de bază — care alcătuiesc 
„biblioteca" calculatorului, de 
aplicație — prin adaptarea pri
melor la condițiile specifice de 
lucru ale unul anumit sistem de ■ 
prelucrare a datelor, și aplica
tive propriu-zise, utilizate pen
tru transpunerea pe mașină a 
unor probleme profilate. De aici 
se naște necesitatea de a dis
pune de colective numeroase 
specializate în adîncime. Legat 
de această cerință ins. Benja
min Doliner (Uzina „23 August")' 
și ing. A. Mârșav, consi
deră utilă formarea mai mul
tor categorii de programa
tori : de sistem — echivalent 
cercetătorului, pentru progra
mele de bază, de modele pentru 
software-ul de aplicație, ase
mănător cercetătorului matema
tician. principal pentru proble
mele cu aplicație curentă — 
identic ca rol cu inginerul pro
iectant șef și codificator — asi
milat proiectantului. Ultima ca
tegorie, a programatorului acci
dental integrează pe cei care uti
lizează calculatorul în munca 
lor curentă.

Cele spuse pînă aici au în
cercat să ofere cititorilor noștri 
o imagine a necesităților ce a- 
par în acest domeniu nou de ac
tivitate. Deocamdată aici se ac
ționează oarecum la întîmplare, 
fiecare minister după inspirație 
proprie. Totuși, cititorii, credem 
că au putut trage o serie 
concluzii. Accentuăm astfel 
supra faptului că studiile 
specializare postliceală sint 
ficiente pentru primele grade 
de calificare în meseria de pro
gramator, dar cei ce doresc să 
atingă un nivel mai ridicat în 
munca la calculator trebuie să 
absolve mai întîi cursurile în- 
vățămîntului superior. Indife
rent de nivelul de pregătire 
însă, un stagiu de practică în 
producție ușurează formarea 
profesională ca programator. 
Din păcate, nici unul din foru
rile legate de dezvoltarea infor-

de 
calcu- 
medie 
calcu- 
poate

de

de 
su

Mocanu Aurel — Electrotehni
ca — București. Adresați între
barea dv. Ministerului învăță- 
mîntului — direcția generală a 
învățămîntului superior, tehnic și 
economic, București, str. Nuferi
lor nr. 30. Telefon 14 24 00.

Cojocarii Viorica — Broșteni — 
jud. Suceava. — Adresa școlii de 
stenografie din București: Bd. 
Lacul Tei nr. 63 — Sectorul 2. 
La Bacău nu se află.

Vălenaș Nicolae — Săsar — 
jud. Maramureș — Te-aș sfătui 
să te prezinți la Institutul peda
gogic de 3 ani din Baia Mare. 
Ca „umanist" îți va fi greu să 
concurezi cu „realiștii" la o fa
cultate de subingineri.

Bacu Nina — Pitești. Manualul 
de anatomie și fiziologie este bine 
ales, adaugă manualele de chi
mie și fizică din liceu dar foarte 
bine știute. N-ar strica să răsfo
iești din cind în când revista 
„Știință și tehnică". Necunoaște
rea limbii latine nu constituie, în 
cazul de față, un impediment. 
In medicina contemporană mate

matica și fizica sint solicitate în 
mult mai mare măsură.

W. UL — jud. Teleorman. Ci
tește, citește și iar citește. înva
ță temeinic ortografia, caută să 
ajungi maestră în analize grama

137, sau emisiunii: „De strajă 
patriei".

Anica I. — Arad — Am impre
sia că nici de data asta adoles
cența dumitale nu pare a se fi 
încheiat. Alegerea limbii arabe

antrenament foarte bun pentru 
funcția denumită „simțul reali
tății". Cred că îți este necesar un 
astfel de antrenament I

Indinf C. — Snagov — Liceul, 
indiferent de secție, dă dreptul la 
examenul dorit; se cer probe 
practice la atletism, gimnastică, 
un joc sportiv la alegere (între 
volei, baschet și handbal), pro
bă scrisă la anatomie și fiziolo
gia omului.

C. M. Lugoj — Firește și li-

drept) orice facultate poate pre
fața o carieră de ziarist căci zia
rul contemporan se naște din 
contribuția cotidiană a unei 
echipe de specialiști. Nu se spe
cifică o secție de ziaristică.

L. P. Alba Iulia. —Crede-mă, 
stimată L. P., e mai bine profe
soară. Socot că o activitate care 
urmărește să împărtășească celor 
mici frumusețile științei și artei 
este în mai mare măsură un izvor 
de satisfacții decît o îndeletnici

VIAȚA BATE LA UȘA
de SEN ALEXANDRU

ticale, învață istoria și geografia 
României, istoria literaturii româ
ne și universale. După cît înțeleg 
ai destul timp să realizezi toate 
acestea.

Nuțoiu Vacile — Viișoara — 
jud. Bacău, îți mulțumesc pen
tru tema de articol sugerată. O 
voi comunica redacției. Cît des
pre școala care te interesează, 
numai autoritățile respective te 
pot lămuri cu privare la acest tip 
de școli. Poate ar fi potrivit să 
te adresezi ziarului „Apărarea 
patriei" București, str. Izvor nr.

este destul de superficial justifi
cată, la celealte specialități ps 
care mi le-ai indicat pregătesc 
mai ales profesori, iar dumneata 
nu ți-ai descoperit vreo vocație 
pentru această profesiune. Am 
impresia că, în cazul de față „a-ți 
găsi un loc în viață" se confun
dă cu „a pluti la suprafața lu
crurilor".

în ceea ce mă privește, socot 
că-ți este necesară o profesiune 
care să te readucă pe pămînt. Ce 
ai spune dacă ți-aș sugera să te 
faci asistentă medicală ? Ar fi un

cențiațu facultăților de biologie 
pot deveni cercetători științifici 
ca oricare alți specialiști cu studii 
superioare ; biologii colaborează 
cu medicii, fizicienii, chimiștii, 
psihologii, antropologii, astfel că 
o contribuție în acest sens își gă
sește locul în ceea ce privește 
„viața oamenilor". Dar acest fel 
de îndeletnicire nu este în func
ție de facultate ci de student. 
Cercurile științifice studențești 
îi oferă posibilitatea de a-și do
vedi aptitudinile.

E. M. Loco — De fapt (și de

re care are drept scop să înfru
musețeze ceea ce natura n-a con
siderat că trebuie să facă astfel și 
deci să... falsifice realitatea. De a- 
ceea îmi asum riscul și nu-ți dau 
adresa cerută. Ca să-ți las timp 
de gîndire I

Băceanu Geta — în învăță- 
mîntul din țara noastră funcțio
nează facultăți de farmacie în ca
drul institutelor medico-farma- 
ceutice și secțiilor de farmacie în 
cadrul școlilor postliceale sanita
re. Absolvenții facultăților devin 
farmaciști și sint cadre superioare,

absolvenții școlilor postliceale de
vin asistenți de farmacie și sint 
cadre medii. Anii de studii sînt 
cei pe care-i știi.

Grosu Gh. și Golpar Maftei -~ 
București. Adresați-vă la „Na- 
vrom", Direcția navigației civile, 
București, Bd. Dinicu Golescu 
38 (serviciul personal) rugîndu-i 
să-Vă dea lămuririle cerute.

Către corespondenții mei. 
N-am putut răspunde unor co
respondenți care-mi cereau in
formații privind administrația în
vățămîntului : transferuri, echi
valări de studii, acte școlare ne
cesare etc. Nu posed astfel de 
informații.

De asemenea nu m-am simțit 
în stare să răspund unor cores
pondenți care-mi solicitau biblio
grafii amănunțite pentru cele mai 
felurite discipline. Vremea în 
care un singur om, fie el și Pico 
della Mirandola se putea mîn- 
dri că știe tot ce se poate 
ști și încă ceva pe deasupra (de 
allis) a trecut, vai! de mult. în 
sfârșit, nu pot răspunde acelor co
respondenți care omit informații
le despre ei înșiși (interese, apti
tudini, rezultate școlare, activi
tăți extrașcolare, aspirații) deoa
rece nu-i cunosc în suficientă 
măsură.

de programare al cărui coordo
nator să fie programatorul prin
cipal, acesta urmind să țină în 
permanentă legătura cu colec
tivul de analiști (ing. A. Engler
— I.C.S.I.M., ing. E. Cosmovici
— I.E.T.C., Ion Davideanu — 
Uzina „23 August", ing. G. Ver- 
tan — I.C.P.E.H.-Reșița, ing. 
E. Maftei — I.C.I.).

Cit de importantă pentru e- 
conomia națională este forma
rea unor buni programatori a 
reieșit și dintr-o anchetă efec
tuată in Anglia care a stabilit 
că timpul de scriere a unui pro
gram de către un cadru slab 
pregătit este cu circa 28 de ore

maticii și a industriei calcula
toarelor nu a luat pînă acum 
inițiativa orientării profesionale 
a tinerilor în această direcție, 
deși formarea cadrelor consti
tuie pentru ministerele intere
sate o răspundere socială nu 
mai puțin însemnată decît cea 
economică, de care se ocupă cu 
precădere.

Dar despre modul actual de 
pregătire al programatorilor, 
despre eficiența și lacunele 
cursurilor existente ne vom ocu
pa în continuarea anchetei noas
tre, într-un număr viitor.

ENA PETRAN

Vreji să încercați și dvs. să rezolvați probleme 

din cele utilizate la testele concursului de ad* 

mitere pentru programatori ? lată cîteva :

1. Se dă următorul grup de li
tere : e-f-g-h ; j-k-1 ; n-o;
respectînd același criteriu de 
succesiune, ce literă urmează : 
p, q, r, s, t ? (timp de rezolvare 
— 15 secunde).

2. De cite ori se suprapune 
minutarul peste orar de la ora 
zero la 12 ziua ? — de 12 ori, 
niciodată, de. 13 ori, de 24 ori. 
(timp de rezolvare — 15 se
cunde).

3. Ciți străbunici au avut toți 
străbunicii Dvs ? (timp de gin- 
dire — 1 minut).

4. Un contabil, în loc să îm
partă, a înmulțit un număr cu 
10 și a obținut 100. Dacă nu gre
șea, ce număr obține ?

5. Completați într-un minut 
locul gol din cele două șiruri de 
numere conform criteriului fo
losit :

4 5 6 7 8 9
61 52 63 ? 46 18.
Răspunsuri: 1) q ; 2) 13 ori; 
3) 64 ; 4) 1; 5) 94 (pătratul lui 
7 scris invers).
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AHMED SEKU TURE a trimis tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, o telegramă în care se spune :

Vizitele delegației
Marelui Hural Popular

DOAR
Am onoarea de a vă informa că Republica Guineea a fost 

obiectul unui incalificabil atac al imperialismului portughez 
care a debarcat mercenari europeni și africani în mai multe 
puncte ale capitalei, la 22 noiembrie a.c., orele 2,00 dimineața. 
Această agresiune se caracterizează prin Încercarea de a 
submina cuceririle revoluției socialiste guineeze, în cadrul 
revoluției socialiste mondiale.

Sîntem siguri de solidaritatea dv. militantă.

al R.P Mongole

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis domnu
lui AHMED SEKU TURE, președintele Republicii Guineea 
o telegramă cu următorul conținut:

I
Am onoarea a vă confirma primirea mesajului dv. din 

22 noiembrie a.c.
Am aflat cu adîncă indignare despre atacul imperialismu

lui portughez împotriva statului guineez, despre debarcarea 
de mercenari în diferite puncte ale capitalei Republicii Gui
neea, la 22 noiembrie a.c.

Sîntem convinși că poporul guineez, factor activ în lupta 
împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialis- 
mului, va acționa unit, sub conducerea Partidului Democratic 
ddn Guineea, și va Infringe forțele invadatoare.

Vă asigur, Excelență, că poporul și guvernul român sînt 
solidari cu lupta dreaptă a poporului guineez prieten pentru 
libertate, independență și suveranitate națională, împotriva 
agresiunii imperialiste.

Biroul Marii Adunări Națio
nale a oferit, luni seara, o recep
ție la Palatul M.A.N., în onoarea 
delegației Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole, condusă de 
Dondogiin ’ Tevegmid, președin
tele Marelui Hural Popular care 
ne vizitează țara.

La recepție au luat parte Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Vasile Vilcu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Mihai Dalea, președintele 
Comisiei permanente pentru po
litică externă a M.A.N„ Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Kovacs Gyorgy, Hie 
Murgulescu și Gheorghe Ne- 
cula, vicepreședinți ai M.A.N„ 
Eugen Jebeleanu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, Ion

Crăciun, ministrul industriei 
ușoare, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Au participat Damdinneren- 
ghiin Bataa, ambasadorul R. P. 
Mongole la București și membri 
ai ambasadei.

*

în cursul zilei de luni delega
ția Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole, a fă
cut o vizită în județul Brașov. 
Membrii delegației au fost înso
țiți de Dumitra Balalia. președin
tele Comisiei permanente a Ma
rii Adunări Naționale pentru 
consiliile populare și administra
ția ce stat Au fost vizitate Coo
perativa agricolă de producție 
Hărman, I.A3. Prejmer și Uzina 
de autocamioane din Brașov.

Activitate intensă

DISCUȚII FIERBINȚI
(Urmare din pag. I)

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis dom
nului YEOH GHIM SENG, președinte A. I. al Republicii 
Singapore, o telegramă in care se spune :

Adînc întristat de dispariția președintelui Republicii Sin
gapore, Yusof bin Ishak, vă rog să primiți din partea Con
siliului de Stat, a guvernului Republicii Socialiste România 
și a mea personal sincere condoleanțe.

Vă rog să transmiteți profunda noastră compasiune fami
liei îndoliate.

la Porțile de Fier
Pe șantierele Sistemului hidro- mi tent cu aceste operații,

energetic și de navigație Porțile stmctorii și montani își ccn
de Fier, lucrările de restabilire activitatea normali la princ
completă a situației după acciden- le obiective ale sistemului 1
tul din ziua de 21 noiem- energetic. Drrmtoică și ten
brie a. c. se realizează, în exemplu, programul de bet
conformitate cu programul stabi- la ecluză s-a realizat integra
lit Breșa din batardeul la adă- hidroagregatele nr. 3 și 4.
postul căruia se execută barajul sînt în montaj, se lucreaz
deversor, a fost închisă. Se lu- ritm accelerat în vederea p-
crează în continuare la consolă- lor în funcțiune înainte d'
darea digului, astfel ca în cnrind stabilite, așa cum p

dentul nu a afectat și nu va a- arumat colective* de con 
fecta lucrările definitive. Conco- tori și mentori.

sportivi din județul Brașov, 
perspectivă imediată, miilor 
amatori de ski, bob, patinaj, 
niuș etc. din țară și de peste 
hotare care, ca în fiecare an, 
vor lua cu asalt stațiunile de 
iarnă ?

Au fost pregătite din timp 
toate condițiile necesare pen
tru ca iubitorii sporturilor de 
sezon să-și poată împlini pasiu
nea, să plece mulțumiți, satis- 
făcuți după cîteva ore petrecute 
pe pirtie sau pe luciul gheții ? 
Au fost înlăturate numeroasele 
neajunsuri care au grevat atît 
de neplăcut în anii trecuți asu
pra practicării, în proporție de 
masă, a sporturilor de iarnă ?

Să începem cu patinoarul arti
ficial din Poaina Brașov, ce 
care constructorii l-au predat 
beneficiarului cu multe defecți
uni ce trebuie remediate. Tova
rășul Tacs, directorul Adminis
trației bazelor sportive din Bra
șov, ne informează, insă, că in 
acest sezon e prea tîrziu să se 
mai poată repara ceva, patinoa
rul urmind să fie pus la punct 
în anul care vine. Pînă atunci el 
va sta la dispoziția publicului și 
a patinatorilor din cluburile 
brașovene dar datorită vestia
relor inutilizabile va fi impro
priu unor competiții de anver
gură. Chiar așa, însă, folosirea 
lui ridică riscurile unor acci
dente. Nici patinoarul artificial 
din Brașov, de sub Tîmpa. nu 
poate fi folosit dedt pe trei sfer
turi, ceea ce înseamnă că si 
în acest an la Brașov se va pa
tina in condiții modeste, netă
găduit de modeste față de in-

ca 
de 

să-

vestițiile făcute. Datorită neînțe
legerilor care caracterizează — 
se pare — relațiile între Admi
nistrația bazelor sportive și 
Trusturile 5 construcții și 10 
instalații din Brașov, pîrtia de 
slalom de ta Ruia nu a fost a- 
menajată în partea inferioară, 
iar pîrtiile Lupului, Sulinar șl 
cea de slalom uriaș nu vor pu
tea fi predate în termenul stabi
lit de președintele CJ.E.F.S. (1 
decembrie) nu înțelegem pe ce 
baze șt totuși, de ce așa tîrziu.

O altă problemă, aceea a pro
curării materialelor sportive 
de sezon (fie prin cumpărare, 
fie prin închiriere) rămîne. de
ocamdată, deschisă. Reprezen
tantul organelor comerciale lo
cale. tovarășul Nagy, a aflat 
abia la consfătuire că „comerțul 
va prospecta cererile cumpără
torilor și v> contracta materia
lele sportive necesare" — cum 
se spunea în pianul de măsuri 
prezentat de președintele 
CJ.E.F.S El a solicitat, pe bună 
dreptate, să : se comunice nece
sarul de materiale sportive 
pentru a putea încheia contrac
tele cu producătorii. Oricum, ni 
se nare că aceasta situație poate 
primi cu greu o rezolvare op
timă abia acum. (în ședință !) în 
pragul sezonului și ne miră că, 
ceți în anii trecuți in magazine 
s-a resimțit lipsa materialelor 
sportive necesare și fenomenul 
a’ fost criticat, iar organizatorii 
și-au luat angajamente, ei s-au 
menținut și de data asta într-0 
nejusiificetă pasivitate.

Este puțin probabil ca activi
tatea centrelor de închiriere să 
denăreasta. Ia rîndul ei. nivelul 
criticat în ultimele sezoane.

CAPITALEIIj
LA ÎNTÎLNIREA 

CU CUMPĂRĂTORII

MINUTUL 91

(Urmare din pag. I)

cartofilor, și a verzei, preve
nind astfel aglomerarea.

Dar... Există un dar care în 
urma raidului întreprins sîn
tem îndreptățiți să spunem că 
înseamnă încă neajunsuri de 
ordin organizatoric, iar pe a- 
locuri abdicări de la etica lu
crătorului din comerț. „E 
foarte neplăcut să vii în piață, 
să conștați că ceea ce cauți 
există, dar trebuie să aștepți 
de nu știu cite ori la rînd să 
cumperi, de aici cartofi, de 
dincolo verdeață, din altă par
te ceapă. De ce 
vizionate toate 
piață ? Sau, de 
tinde peste tot 
produselor ? De
„Amzei" de cîteva ziie nu se 
mai găsește ceapă preambala- 
tă, pînă să cumperi un kilo
gram trebuind să aștepți acum 
de două-trei 
timp**, 
ratoare 
biana“). 
gangul 
cum le 
se aprovizioneze... Noi ne așe
zăm civilizat la rînd, nu ne 
pierdem răbdarea așteptîndu-1 
pe vînzător să vină din maga
zie, unde credem că aranjează 
marfa și ei se folosesc de tot 
felul de relații. De ce li se 
permite — (Maria Văsescu, 
casnică, strada Bujoreni). Am 
încercat să-i identificăm pe 
cei din gang care, nu știu prin

nu sînt apro- 
tonetele din 

ce nu se. ex- 
preambalarea 
pildă, aici, in.

ori mai mult 
(Ana Marinescu, ope- 

chimistă ’la „Danu- 
„Priviți, vâ rog în 

acela și veți vedea 
este unora înlesnit să

ce mijloace, intraseră în po
sesia a doi saci de cartofi și a 
altor cantități de legume. 
N-am apucat decît să-i foto
grafiem, pentru că de îndată 
ce au prins de veste s-au „to
pit" în mulțime, părăsind mar
fa. O invitație pentru orga
nele de administrare a pieței 
„Unirii" unde am surprins ca
zul, să vegheze mai atent asu
pra modului în care unii lu
crători din comerț înțeleg 
să... comercializeze. „Am în
țeles și înțelegem greutățile 
provocate de inundațiile din 
primăvară în ce privește a- 
provizionarea cu legume. Mi 
se pare că este o datorie a fie
căruia să înțelegem acest 
cru, să găsim soluții în 
cătăria noastră, pentru a 
stingheri aprovizionarea 
ansamblu. Ar trebui, totuși, 
extinsă mai rapid desfacerea 
produselor preambalate, mai 
multă preocupare pentru ca 
unitățile I.L.F. să realizeze o 
aprovizionare mai satisfăcă
toare cu produse semiir.dus- 
trializate — varză murată, 
castraveții și murăturile*, (ing. 
Petre Docre — I.T.B.).

în piețele ..Traian*, 
zei**, „7 Noiembrie* în toată 
această perioadă comparti
mentul ..Gostat" s-a prezen
tat la întîlnirea cu cumpără
torii, cu un sortiment destul 
de sărac de legume și fructe, 
cu cantități insuficiente și de 
calitate slabă. Cartofii de pil
dă, erau plini de pămînt, cea-

pa avînd aspect comercial 
cam departe de cerințele cum
părătorilor, iar fasolea era du
blată de corpurile străine ră
mase de la treier. De ce aseme
nea stări de fapt la magazine
le de prezentare ?

Sînt apreciabile eforturile 
depuse în ultima vreme de că
tre aceia ce au în sfera pre
ocupărilor aprovizionarea pie-

țelor. Se simte nevoia ca 'efor
turile făcute în acest sens să 
fie dublate de altele pe linie 
organizatorică și comercială. 
Extinderea desfacerii mărfuri
lor preambalate, precum și 
repartizarea judicioasă a măr
furilor pe întregul teritoriu al 
Capitalei, constituie, după o- 
pinia noastră, imperativele zi-

• La Bacău. U.TJL a făcut 
duminici ce! mai bun meri al 
ei din actualul campionat. Go
lul primit se datoreste unei e- 
rori comise ce Lereter, care a 
„bfibiit" o minge în preajma 
propriului careu. Atacul oaspe
ților și-a creat cttev» ocazii de 
gol. dar gool-keeperul băcăua
nilor, Ghiță, a apărat magis
trat Flavius Domide și Florian 
Dumitrescu au jucat bine, fi
ind notați de observatorul fe
deral Gheorghe Ola cu nota 8.

• „Golul înscris de craio- 
veanul Donose, în prima repri
ză a jocului cu „U.“ Cluj, a 
fost realizat în condiții regula
mentare", este de părere an

.A.T-

roro i
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zarea zilnică, în funcție de cantitatea produselor 

fi solicitări, a punctelor de desfacere.
(Urmare din pag. l-a)

FOTO 1. Cum să nu se ajungă la aglomerări, la 
timp pierdut de către cumpărător cind duminica 
dimineața, deci in vîrf de activitate în piețe, In
tr-un singur loc, și doar de către un singur vîn
zător, se desfăcea o legumă devenită trufanda...

FOTO 2. Spanac, fasole, ceapă, fructe. De ce 
toate acestea pe masa unuia fi aceluiafi vînzător ?, 
Mulți dintre cei aflați la rînd sugereau speciali-

FOTO 3. Iată o imagine ce am dori să fie singu
lară : intr-unui din gangurile din vecinătatea pieței 
„Unirii“ cei doi încărcau în prccriii saci cartofii 
din piață. Surprinfi în flagrant delict, au dispărut, 
părăsind produsele. Cine sini ei ? Dacă procurase
ră in mod cinstit produsele, de ce le-au părăsit ? 
Tocmai imposibilitatea de a da răspuns la aceste 
întrebări ne invită să fim foarte atenți cu cei ce 

ne înconjoară chiar și la piață—

Foto : G CIOBOATĂ

POTO &

culturali locali au făcut un test 
în rîndurile populației orașului 

l a trei ani, cerîn- 
. să-și precizeze ce

rințele culturale cele mai strin
gente. în 1968 au fost înmînate 
309 de chestionare și nu a putut 
fi recuperat nici unul. („Oamenii 
se temeau că le vom cere bani* 
(!?) îmi mărturisește Paul 

ilancu, directorul Casei de cul
tură.) Din cele 360 de chestio
nare Înmînate în 1969 au putut 
fi recuperate 31, fără niște 

I răspunsuri precise. In sfirșit, în
1970 au fost difuzate 500 de 
chestionare și s-au recuperat 
420. Răspunsurile, după cum a- 

I rată același director, cuprind 
propuneri, sugestii, îndreptări 

I venite mai ales din partea ti
neretului. Se desprinde, în pri- 

I mul rînd, exigența cu care este 
I apreciat actul de cultură. La

Pașcani muncitorul Mihai Mat
tel (Uzina mecanică) se arată 
nemulțumit de ținuta spectaco
lelor profesioniste prezentate 
pe scenele pășcănene : „Nu 
mai vorbim ca sîntem îmbro
bodiți cu afișe mincinoase, dar 
și atunci cind capetele de afiș 
sînt prezente la noi, am impre
sia că sînfem expediați cu te miri 
ce. Artiștii care vin pe scena 
noastră uită că jocul lor din 
turneu noi îl putem compara 
cu spectacolul de teatru ori de 
alt gen de la televiziune, ori
cum mai îngrijit decît ceea ce 
ajunge aici Ia noi".

Exigențele publicului au cres
cut. Cu atît mai mult acest pu
blic este atent Ia calitatea ma
nifestărilor de cultură pornite 
din mijlocul lui.

în toate cele trei orașe enu
merarea multor acțiuni și ac
tivități culturale prinse bine în 
hîrtii de report (și convingă
toare sub acest aspect) lasă 
impresia unei temperaturi con
stante de mai mulți ani, o 
temperatură „de umbră". Intîi 
de toate e vorba de 
unui 
cal, 
dele 
nite ------ ____
șești". Ne-a izbit neplăcut acea

Im rtnourue 
pe parcursul 
du-i acesteia

„umbra' 
anume sentimentalism lo- 
a obișnuinței cu mo
de „culturalizare" deve- 
acum aproape „strămo-

stă mentalitate. Chiar oameni 
cu înaltă răspundere afirmă : 
„Ce putem aștepta mai mult de 
la Hirlău, Tg. Frumos..." De 
parcă aici, ta Tg. Frumos și 
Hirlău de-abia ieri s-ar fi în
cheiat alfabetizarea! Aceiași 
oameni se grăbesc însă și pun 
în balanță exemplul „greu" 
(vom vedea cît de discutabilă 
este „greutatea" acestui exem
plu) al Pașcanilor. încă de la 
Iași, Intr-o discuție la Comite
tul județean al U.T.C., am au
zit rostindu-se această scuză în 
numele locului „periferic" al

trenorul echipei reprezentative 
de fotbal, Angelo Niculescu. 
prezent în cetatea Băniei în ca
litate de observator federaL 
Arbitrul Chevork Ghemingean 
a fost, însă, de cu totul altă 
părere. El a văzut că portarul 
Ștefan fusese faultat..

Țarălungă, ta primul meci de 
campionat sub culorile Univer
sității, nu a jucat strălucit. De 
două ori a centrat însă exce
lent, între careul mic și punc
tul de la II m, dar Oblemenco 
a greșit de fiecare dată ținta.

• 60 de minute, cit a avut re
surse fizice, Emerich Dem- 
brovschi a fost omul nr. 1 al 
compartimentului ofensiv bă- 
căoan. Angelo Niculescu l-a in
clus în lotul național pentru 
meciul cu Olanda, cu intenția 
de a-1 folosi — așa cum ne spu. 
nea ieri — măcar 30 de minu
te. Dar iată și numele celor
lalți 17 „tricolori" care vor fa
ce deplasarea la Amsterdam : 
Răducanu, Adamache, Sătmă- 
reanu, Hălmăgeanu, Dinu, Lu. 
pescu, Mocanu, Vigu, Dumitru, 
Radu Nunweiller, Anca, Nea- 
gu, Dobrin, Dumitrache, Flo
rian Dumitrescu, Domide și 
Tătaru.

Vineri, dr. Tomescu i-a dat 
jos gipsul Iui Dinu, care a în
ceput imediat antrenamentele 
pentru „reeducarea" piciorului.

• Pentru a face o „parale
lă" între Politehnica Iași din 
campionatul trecut și cea din 
campionatul aflat In desfășura
re, vă propunem să urmăriți, 
comparativ, situația ei în cla
sament după consumarea a 11 
etape :
15. Politehnica 11 2 2 7 7.13 6 
2. “ 11 6 3 2 23-16 15
Așadar, o singură asemănare: 

după 11 etape — locul 2. Nu
mai că, în campionatul trecut 
studenții ieșeni ocupau locul 
2... din coadă !

Deși tovarășul Furnică, activist 
al C.J.E.F.S., ne-a asigurat că 
centrele de închiriere din Pre
deal și Poiana Brașov vor func
ționa în bune condiții, am 
aflat din discuțiile cu alți par- 
ticipanți la consfătuire (tovarășii 
Munteanu, Cojocaru) că aceste 
centre nu dispun — cel puțin la 
ora actuală — de material spor
tiv în sortimentele cerute, su
ficient și de calitate. Iar repre
zentantul Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de pro
ducție nici nu a participat mă
car ta consfătuirea de la Bra
șov !

Este necesar ca, alături de 
contribuția masivă a organiza, 
țiiloc U.T.C., la organizarea ac
tivităților cu caracter de masă, 
să participe în mai mare mă
sură CJ.E.F.S. — prin instruc
torii și activiștii săi, cluburile 
sportive din localitate. Necesi
tatea unei colaborări mai strinse 
între toți factorii cu atribuții în 
domeniul sporturilor de iarnă a 
fost, de asemenea, subliniată de 
mai mulți parttepanți și rele
vată, de altfel, și de discuțiile 
contradictorii asupra unor pro
bleme importante a căror rezol
vare a fost aminată. Pînă cînd ?

în generat din dezbaterile la 
care am asistat am înțeles că, 
alături de perspective frumoase 
— dar se pare' că încă mult 
prea îndepărtate — în multe 
puncte entuziasmul cu care or
ganizatorii sportivi brașoveni 
așteaptă sosirea zăpezii nu este 
argumentat cu elemente practi. 
ce. că sezonul îi va surprinde 
descoperiți în cîteva din cele 
mai importante aspecte ale ac. 
tivității sportive de masă.

Tocmai de aceea nu am price
put de ce s-a încercat să se dea 
discuțiilor o tentă „de princi
piu", cind zăpada poate să cadă 
dintr-o clipă în alta și sînt ne
cesare, dimpotrivă, măsuri ope
rative.

în aceeași ordine de idei am 
sugera ca asemenea consfătuiri 
să fie organizate nu în pragul 
sezonului alb, ci la sfirșitul lui, 
cind, pe baza experiențelor reu
șite, precum și a neajunsurilor 
semnalate se pot trage conclu
ziile pe temeiul cărora să fie 
fundamentată și pregătită, din 
timp, activitatea din sezonul 
următor.

» »

DUMITRU VIȘAN

ne-au înfățișat un adevărat pa
noramic al activităților cultu
rale din oraș. S-a insistat cu 
precădere asupra diferitelor 
secții ale Universității populare 
nou create și avind cursurile la 
zi. Intrtnd însă la secția de 
confecții a fabricii „Moldova" 
din Iași, care își are unul din 
sedii la Hirlău, o „cursantă" 
(Bidica Verginia), prezentă în 
cataloagele Universității pînă la 
ultima lecție, nu dăduse de fapt 
pe la Casa de cultură din ziua 
de 17 mai 1 Probabil că Uni
versitatea populară din Hirlău

Activitate 
intensă la judo

Cu cîteva zile în urmă, în 
sala Sportului din Bratisla
va a avut loo turneul spe
ranțelor olimpice, competi 
ție la care au participat ju
doka din Bulgaria, Polonia, 
Ungaria. R.D. Germană, Ro 
m&nia, Cehoslovacia (cu 2 
echipe) Cuba și U.R.S.S. 
Sportivii români, deși la pri
mele lor confruntări de ma
re anvergură, au avut o 
comportare bună, ba cate
goria 58 kg, Al. Filip a ocu
pat locul 7; la 65 kg, Gfa. 
Darna — locul 7; Mircea 
Notopol a fost eliminat de 
cîștigătorul turneului, cuba
nezul Lamas.

La categoria 85 kg, Al. 
Dumitru a ocupat locul 4: 
el a primit o diplomă de 
consolare, atribuită sporti
vului favorit, care 'părăseș
te competiția învins din în- 
tîmplare; astfel de situații 
sînt frecvente în judo și, din 
păcate, chiar unui sportiv 
de-al nostru i s-a întimplat 
ața ceva.

• Campionatul Capitalei

Judo-ul își va desemna, în 
aceste zile, campioana na
țională pe echipe. In finala 
pentru titlul de campioană 
a municipiului București,
1. E.F.S. a dispus de Rapid 
cu 3—1, întîlnire din care 
redăm doar rezultatele no
tabile ■ la 63 kg, Sabin Lu
cian, meci nul cu Dan 
Georgescu ; 70 kg, Bazil Tă- 
tărăscu a cîștigat prin supe
rioritate tehnică la Vasile 
Gheorghe; 80 kg, I. Herman 
învingător prin abandonul 
lui Cristian Lascu; 93 kg.. 
Gh. Boșcu, victorios prin ip- 
pon la Florin Sandu; peste 
93 kg, Sorin Arjoca, pierde 
la juniorul D. Alexandru 
Locul trei a fost cîștigat de 
Școala sportivă de elevi nr
2, iar următorul de A.S.E. 
De remarcat frumoasa corn- 
portare a sportivilor V. Pe
tre, M. Lorentz, Viorel Cre- 
țu, V. Nicolae, de la Gloria 
— Presă și Edituri, patru 
sportivi deosebit de dotați 
pentru sportul kimonourilor 
albe.

ILIE GHEORGHE
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MECIUL ROMÂNIA - FRANJA
Penultima verificare a lotu

lui național de rugbi s-a con
sumat în compania unei se
lecționate divizionare. Loc de 
desfășurare, Stadionul „23 Au- 
gust“ din București, scena ma
rii întîlniri care va avea loc la 
29 noiembrie, România—Fran
ța, întîlnire de tradiție, aștep
tată cu un interes enorm.

Urmărind în special retușa- 
rea carențelor semnalate în 
celelalte verificări, adică pa
sele, placajul și forța de îm
pingere a grămezii, cu o orien
tare cît mai bună în teren, se- 
lecționabilii au făcut un joc 
frumos și util. La capitolul 
condiție fizică, componenții lo
tului au dat dovadă de o pre
gătire bună. După opinia noas
tră, trebuie, însă lucrat în zi
lele care au mai rămas — și 
mai ales în ultima verificare 
de miercuri la care vor parti
cipa și cei doi „francezi1*, Iri- 
mescu și Ciobănel — pentru o 
mai bună circulație a balonu
lui pe linia de trei sferturi, 
înaintarea — la rîndul ei — va

locul nașterii marelui scriitor, 
nu se mai citește nimic decît 
tot literatură polițistă ? Faptul 
e demn de tot interesul științi
fic al sociologilor și, în primul 
rînd, al activiștilor culturali 
locali și de la județ.

La Hirlău discutăm despre 
poezie la Casa de cultură. Un 
tînăr profesor de matematici 
n-a mai putut „răbda" și a luat 
cuvintul : „Cind se mai ter
mină oare cu poezia de astăzi, 
simbolistă ?“ Am căutat să-1 
conving că, deși poezia actuală, 
aceea care se scrie astăzi, nu

VARIANTE
CULTURALE

Hîrlăului față de, firește, cen
trul de județ.

Secretarul Comitetului orășe
nesc al U.T.C. din Pașcani, 
Gh. Pătrașcu, muncitorii Mihai 
Maftei, Radu Lucian, Ion Ju- 
grin, Vasile Fălticeanu, meto- 
dista Veronica Maxim, elevii 
Neamțu Margareta, Romanescu 
Nicoleta, Teodorescu Dorel ș.a. 
subliniau toți că, deși viața 
culturală nu este lipsită de un 
oarecare relief, ea nu este con
stant la același nivel, există 
încă locuri urxie nu se în- 
timplă nimic : de exemplu li
ceul teoretic (elevj din clasa a 
XII : „Ea noi în liceu acum 
chiar că nu se mai face nimic"). 
Ea Hirlău directorul Casei de 
cultură. Paul Iancu și secreta
rul Comitetului orășenesc al 
U.T.C., profesorul Ion Ieremia,

are și cursuri prin corespon
dență și acest lucru i-a scăpat 
tovarășului Paul Iancu.

La Pașcani — unde s-a năs
cut Mihail Sadoveanu — con
sultăm împreună cu bibliotecara 
Ștefana Harasim (la biblioteca 
clubului Uzinei mecanice) fișele 
celor mai „bogați" cititori : în 
exclusivitate literatură poli
țistă. „Asta se cere". într-ade- 
văr, nu te poți opune „cererii" 
însă ni se pare curios, cu atît 
mai mult cu cit știm că aici au 
avut loc nu de mult niște zile 
omagiale cu prilejul aniversării 
din acest an a marelui scriitor. 
Pentru cine și pentru ce s-au 
organizat aceste omagiale 
zile ? Ce fel de „cititori" au 
luat parte la ele și cită putere 
de convingere au avut chiar și 
omagialele cuvinte dacă aici, în

este deloo lipsită de căutări 
formaliste, experimente mo
derniste care nu duc nicăieri, 
etc. ceea ce e mai bun în ea 
merită măcar încercarea de a 
o citi fără prejudecăți și în 
orice caz nu un anihilism pri
pit merită versurile de azi. „La 
noi în cancelarie (la Liceul din 
Hirlău — n.n.) a urmat profe
sorul, într-o zi, cineva a citit 
O strofă de Ion Barbu și nimeni 
n-a înțeles nimic". Mărturisire, 
ori dezvăluire, tristă dacă ne 
gindim la rolul profesorului de 
limbă și literatură română în 
școală, a cărui datorie este de a 
familiariza pe elevi cu poezia 
modernă, cu adevărata poezie 
modernă. Să spunem, deci, că la 
Hirlău tînărul profesor de mate
matici descifrează poezia ca pe 
un rebus dar să adăugăm și că

avea o sarcină dificilă și de 
mare răspundere în meciul cu 
Franța. Iată de ce și aici tre- 

■buie să se mai insiste la antre
namente.

Nu trebuie, sub nici un mo
tiv, să ne gindim că partida cu 
francezii poate fi decisă , prin 
transformarea unor lovituri de 
pedeapsă de care am putea be
neficia. în acest meci vom avea 
nevoie de eseuri și, pentru a- 
ceasta, baloanele cîștigate din 
tușe vor trebui bine valorifica
te, sarcină care va reveni, deo
potrivă, înaintării și liniei de 
trei sferturi.

Sînt cîteva considerații, pe 
care le socotim utile, demne 
de atenția antrenorilor XV-lui 
național.

★
Partida România — Franța 

va avea loc duminica viitoare 
Ia ora 14,30 pe stadionul „23 
August" din Capitală, în des
chidere, meciul de fotbal Stea
ua — Progresul.

GABRIEL FLOREA

scritorii invitați în mijlocul ti
neretului ajung de obicei numai 
pînă la Cotnari.

în fața unei astfel de situații 
se nasc, desigur, mai multe în
trebări. O categorie, nu neîn
semnată, a tineretului de pe a- 
ceste „vechi plaiuri" acceptă, 
ca oriunde în altă parte a țării, 
„ritmurile" moderne (de exem
plu în dans, muzică) dar mani
festă o paradoxală rezistență 
față de conținutul modern al 
culturii. Peste tot mi s-a vorbit 
(începînd cu lașul) despre 
„faima" estradei din Pașcani. 
Dar nicăieri aproape (sau în 
mare grabă) despre succesul 
Festivalului de poezie de la 
Iași despre care știm că nu a 
avut loc doar la Iași ci nume
roase alte acțiuni s-au desfă
șurat în județ. Cu ce efect ? 
Desigur, nu ne-am așteptat la 
o imagine idilică : sate și orașe 
pline, de oameni cu volume de 
poezii în mină, recitind pe 
străzi și pe ulițe. însă prea se 
fac multe „festivaluri" cărora, 
luîndu-le urma, nu Ie descoperi 
deloc urmele !

Festivaluri de poezie fără 
urme, turnee artistice „minci
noase", intelectuali (ca profeso
rul de matematică) refractari 
din principiu la valori culturale 
mai dificile, literatură polițistă 
„pentru că se cere" acolo unde < 
s-a născut autorul Baltagului 
(dar nu spunea G. Călinescu că 
Baltagul este și un roman „no- 
lițist?!); „faima" pe plan>ju
dețean a unei formații ce es
tradă, prejudecata larg întreți
nută a „depărtării de centru" 
—- iată cîteva din obiectivele de 
studiu și soluționare ce stau în 
fața activiștilor culturali și a 
îndrumătorilor activității cul
turale din aceste locuri precum 
și, firește, a celor de la Iași, 
în plus, se cere încă recitită a- 
tît la Pașcani cît și la Tg. Fru
mos și Hirlău o poezie de Ni
colae Labiș, prezentă altădată 
pe toate scenele culturii de 
masă șl „intitulată „Era entu
ziasmului", se cer reținute i- 
deile ei, dar și ritmurile ei 
ferme.



O CONTRIBUȚIE ÎNSEMNATĂ LA CAUZA APROPIERII 

DINTRE POPOARE Șl A PĂCII ÎN LUME
Delegația

ECOUL INTERNATIONAL
AL VIZITEI PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU

IN R.P. ULGARIA
Comentând vizita făcută in 

R.x P. Bulgaria de delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele . Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, presa din numeroase țari 
relevă însemnătatea pe care 
convorbirile purtate cu tovară
șul Todor Jlvkov și alți condu
cători bulgari, precum și Trata
tul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală semnat la So
fia o au pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări. 
Este evidențiată, de asemenea, 
'contribuția pe care vizita o a- 
duoe la cauza întăririi colaboră
rii și unității țărilor socialiste, 
la consolidarea păcii în Balcani 
și in întreaga Europă.

Pornind de la principiile re
lațiilor dintre statele socialiste, 
cele două țări se obligă și pe 
viitor să dezvolte colaborarea 
dintre ele in domeniul economic 
și tehnico-științific, subliniază 
intr-un comentariu ziarul „RA- 
BOTMCF.SKO DELO". Ele iși 
asumă . obligația de a contribui 
la dezvoltarea și întărirea legă
turilor economice și a colaboră
rii în cadrul C.A.E.R., precum 
și' cu celelalte state socialiste. 
Aceasta prezintă o însemnătate 
excepțional de mare, atît pentru 
cele două state, cit și pentru 
întreaga comunitate socialistă...

„Tratatul semnat între Bul
garia și România este un tra
tat de prietenie și colaborare 
nu numai intre două popoare 
prietene, scrie ziarul. El este 
bazat pe principiile Cartei 
O.N.U. și constituie o contribu
ție serioasă in întărirea unității 
și coeziunii statelor socialiste. 
El are o mare însemnătate pen
tru consolidarea păcii și colabo
rării in Balcani, pentru realiza
rea visului secular al tuturor 
popoarelor de a trăi in pace și 
siguranfă, de a clădi o lume 
fără arme și războaie".

La riadul său, ziarul „ZE- 
MEDELSKO ZNAME" subli
niază că „relațiile dintre Bulga
ria și România sint favorizate 
și de apropierea geografică di
rectă, de posibilitățile pe care 
le creează această împrejurare 
pentru dezvoltarea cit mai efi
cientă a colaborării in toate do
meniile vieții, in interesul con
strucției socialiste, în interesul 
consolidării păcii în Balcani, in 
Europa și in lume... In ce pri
vește forța sa de acțiune — să

reamintim, scrie ziarul, că el 
este continuarea tratatului de 
alianță din 1948, care a demon
strat eficacitatea și conformita
tea sa cu scopul. Al doilea tra
tat. adaptat cerințelor pe care 
le impun ritmul furtunos de 
dezvoltare a țărilor noastre in 
actuala etapă și schimbările in
tervenite în situația internațio
nală, va fi, fără îndoială, un in
strument și mai eficace pentru 
înaintarea pe mai departe a 
Bulgariei și României pe calea 
construcției socialiste"...

„OTECESTVEN FRONT" re
levă că „Iuind în considerare 
schimbările din cele două țări, 
progresul pe calea socialismului 
și comunismului, tratatul des
chide perspective pentru o și 
mai vastă colaborare pe baza 
reunluției tehnico-științitice care 
se realizează in prezent în Bul
garia și România, sub conduce
rea partidelor comuniste bulgar 
și român".

Ziarul „AFTENPOSTEN", co
tidianul norvegian cu cel mai 
mare tiraj, publică o corespon
dența a trimisului său special 
care relatează despre vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, in R. P. 
Bulgaria. Menționînd că scopul 
principal al vizitei a fost reîn
noirea Tratatului de prietenie 
cu Bulgaria, ziarul face apre
cieri cu privire la activitatea 
diplomatică largă desfășurată de 
conducerea de partid și de stat 
a României și la politica țării 
noastre in Balcani. El subliniază 
că „discuțiilor dîn capitala Bul
gariei Ii se acordă o mare im
portanță, pentru faptul că ele 
constituie un nou pas pe calea 
apropierii înregistrate în ulti
mul timp intre statele balcani
ce". După ce amintește unele 
^.cțiuni pe calea apropierii între 
statele din această zonă a lumii, 
ziarul subliniază că „în aceste 
condiții de destindere, România 
joacă un rol activ".

Ziarul sovietic „PRAVDA" 
publică informații referitoa
re la vizita făcută de de
legația română în Bulgaria, 
subliniind că în tratatul sem
nat cu acest prilej se vor
bește despre întărirea prie
teniei tradiționale și colaborării 
multilaterale intre cele două 
țări. în document, relevă ziarul, 
se constată că una din princi
palele premise ale asigurării 
securității europene o constituie 
inviolabilitatea frontierelor din 
Europa, create după cel de-al 
doilea război mondial.

Intr-o corespundență trans
misă din Sofia, relevind faptul 
că noul tratat urmărește întări
rea și adincirea colaborării mul
tilaterale a popoarelor român și 
bulgar, ziarul budapestan 
„NEI'SZ ABADS AG“ subliniază 
că acest tratat este important și 
pentru „consolidarea unității și 
frăției țărilor socialiste, crearea 
unei atmosfere de colaborare șj 
înțelegere reciprocă in Balcani 
și în întreaga lume".

La rindul său, ziarul ceho
slovac „SVOBODNE SLOVO" 
subliniază că noul Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, semnat la Sofia intre 
Bulgaria și România „deschide 
largi posibilități colaborării în 
domeniul politic, economic, 
științific și cultural intre am
bele țări". Tratatul, relevă zia
rul, prevede și dezvoltarea re
lațiilor eoonomice bilaterale, 
specializarea și oooperarea in 
diverse ramuri ale economiei 
naționale.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Bulgaria, ca și vi
zita sa recentă în Iugoslavia, 
constituie o expresie a relațiilor 
de prietenie și colaborare strân
să cu toate țările socialiste, 
principiu pe care România ii 
pune la baza întregii sale poli
tici externe, a subliniat intr-o 
emisiune a sa televiziunea vest- 
germană. Referindu-se în conti
nuare la faptul că, in repetate 
rinduri, România a fost pro
motoarea unor inițiative privind 
crearea de zone ale păcii și în
țelegerii în diferite regiuni ale 
lumii, comentariul televiziunii 
subliniază că „In Balcani, regiu
ne supranumită odinioară „buto
iul de bulbere al Europei", e- 
xistă astăzi condiții obiective 
pentru asigurarea unui climat de 
destindere, propice unei colabo
rări eficiente între toate statele 
din această zonă, independent de 
concepțiile și structura lor po
litică...".

Ziarul „LE FIGARO", rele
vind intensa activitate depusă 
de șeful statului român, Nicolae 
Ceaușescu. in domeniul asigură
rii unui climat de încredere și 
bune relații intre țări din dife
rite regiuni ale lumii, subliniază 
rolul convorbirilor romăno-bul- 
gare in contextul raporturilor 
balcanice. „A destinde atmo
sfera in Balcani, a crea aici o 
zonă de pace denuclearizata, a 
spori schimburile comerciale, 
culturale și politice intre țările 
balcanice constituie unul din o- 
biectivele sale principale".

C.C. 3l P.C.R. 
la al X-tea Congres 

al P. M.S. II.
Luni după-amfază. în marea 

Sală de festivități a Case-, de 
cultură a muncitorilor construc
tori din capitala unga-ă. s-au 
deschis lucrările celui de-al X- 
iea Congres al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar. La lu
crări iau parte 690 de delegați 
din țară și delegații de partid 
din străinătate.

Delegația Partidului Comu
nist Român este condusă de to
varășul Paul Nîculescu-Mrzri. 
membru al Comitetului Execut..', 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Lucrările Congresului au fost 
deschise de către Jeno Foek. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U.. președinte al 
guvernului Revoluționar Mun- 
titoresc-Țărănesc Ungar.

A luat apoi cuvintul Janoe 
Kadar, care a prezentat Con
gresului raportul de activ: ate 
al Comitetului Central

Duminică s-au desfășurat în Bavaria 
ultimele alegeri de land ale acestui an. 
Prin aceasta s-a încheiat un an electoral 
extrem de agitat, in cursul căruia, la 
scurt timp după alegerile pentru Bun
destag din toamna trecută, la urne s-au 
prezentat din nou. in cinci landuri fede
rale (Renania de nord — Westfalia. Saar. 
Saxonia inferioară — in vară Hessa și 
Bavaria — în toamnă) circa două treimi 
din electoratul vest-german. Opoziția 
ereștin-democrată a plasat întregul an 
electoral provincial 1979 sub semnul unei 
lupte indirjite împotriva liniei adoptate 
de noul guvern federal îndeosebi in do
meniul politicii externe, lovitura princi
pală fiind îndreptată de regulă in direc
ția subminării bazei relativ șubrede a 
Partidului Liber-Democrat. partener de 
coaliție al social-demoeraților la Bonn.

in s ară, această tactică a opoziției dă
duse roade, liber-democrații nereușind să 
se mențină in landtagurile din Saxonia 
inferioară ți Saar. Criza internă a P.LJ)_ 
declanșată de aceste insuccese, marcată 
prin trecerea in tabăra opoziției a unor 
deputați din aripa de dreapta a partidu
lui. fusese depășită prin rezultatele exce
lente obținute de liberali in Hessa (râ
mi nerea in landtag cu peste 10 Ia sută 
din voturi). Hessa, evident punctul cul
minant al acestui an electoraL era ultima 
posibilitate reală a opoziției de a-și vedea 
împlinite ambițiile la nivelul federației 
— slăbirea stabilității și a capacității de 
acțiune a guvernului, racolarea de noi

dizidenți liberali și. eventual, punerea în 
minoritate a guvernului în parlament. In 
Bavaria, liberalii nefiind reprezentări în 
landtag, această posibilitate nu mai 
exista, răminerea lor în continuare în a- 
fara parlamentului bavarez neputînd a- 
fecta poziția guvernului federal. Cu toate 
acestea, opoziția (reprezentată aici de

COMENTARIUL ZILEI

Scrutinul
bavarez

U.C.S. — aripa bavareză a creștin-demo- 
craților, condusă de Strauss) și-a con
ceput și desfășurat intensa și masiva 
campanie electorală sub același semn al 
unui test cu privire la politica guvernu
lui federal.

Care sint concluziile care se desprind 
din rezultatele alegerilor din Bavaria ? 
Pe de o parte, ele au confirmat tradiția : 
U.C.S. și-a menținut majoritatea absolu
tă, obținind 56,4 la sută din sufragii și

124 din cele 204 mandate pentru Maxi- 
milianeum (cu un spor de 14 locuri față 
de landtagul anterior); pe de altă parte, 
ele au confirmat, de asemenea, reviri
mentul liber-democraților, care au rea
lizat performanța remarcabilă de a rein
tra cu 5,5 Ia sută din voturi (10 mandate) 
in landtagul din Miinchen, punînd în um
bră pierderea a 9 mandate de către par
tenerul său de coaliție de la Bonn.

AI doilea eveniment major al scrutinu
lui bavarez alături de succesul liberali
lor, a fost înfrîngerea netă (2,9 la sută 
din voturi) a Partidului Național Demo
crat (neofascist) care pierde astfel, in ge
neral în favoarea U.C.S., toate cele 15 
mandate pe care le obținuse în 1966, con- 
firmind regresul constant al acestei gru
pări în ultimii doi ani. înfrîngerea 
P.N.D. in Bavaria capătă o semnificație în 
plus prin caracterul „tradiționalist", con
servator al acestei provincii, unde își des
fășoară activitatea majoritatea organiza
țiilor de extremă dreaptă.

Succesul liber-democraților cum subli
nia și un purtător de cuvînt al P.S.D., 
vine să justifice „viabilitatea coaliției gu
vernamentale dintre P.S.D. și P.L.D.“ 
Este clar că succesul din Hessa, precum 
și unele evenimente interne, ca recenta 
„afacere Geldner", care a dezvăluit mij
loace și metode folosite de opoziție, nu 
au întîrziat să se repercuteze favorabil 
asupra poziției P.L.D. în rindul electora
tului.

BAZIL ȘTEFAN

Viiita tovarășului Gheorghe Rădulescu 
in R. P. Chineză

PEKIN. — Corespondentul A- 
gerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Tovarășul Gheorghe Ra
dulescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C.' al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și persoanele care il 
Însoțesc au fost luni oaspeții 
membrilor Comunei populare 
„Prietenia chino-română" din 
suburbiile Pekinului. La sosire, 
oaspeții români au fost salutați 
de reprezentanți ai conducerii 
comunei și de numeroși țărani, 
care au ovaționat îndelung pen
tru prietenia dintre cele două 
popoare.

Tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu și persoanele care îl însoțesc 
au fost informați despre succe
sele repurtate de această co
mună populară, despre preocu
pările ei de viitor.

Au fost vizitate diferite sec
toare de producție. Tovarășul 
Gheorghe Rădulescu s-a întreți
nut cordial cu membrii comunei 
și a urat harnicului ei colectiv 
succese și mai mari in activita
tea sa.

Conducerea comunei populare 
i-a rugat pe oaspeții români să 
transmită un cald salut priete
nesc membrilor cooperativei 
agricole de producție „Prietenia 
româno-chineză".

Creșterea 
schimburilor 

româno-cipriote
La Nicosia a fost semnat pro

tocolul privind listele de măr
furi ce vor face obiectul schim
burilor dintre Republica Socia
listă România și Republica Ci
pru în anul 1971. Protocolul 
prevede sporirea schimburilor 
reciproce cu 25 la sută față de 
anul trecut. România va exporta 
in Cipru tractoare, autovehicule, 
mașini agricole, diverse mașini, 
echipament industrial, materiale 
de construcții, produse din lemn, 
anvelope etc. și va importa ci
trice, piei, diverse țesături tex
tile, lină și alte produse.

0. N. U.:

Proiect de rezoluție 
inițiat de România, 

adoptat in unanimitate

• LA BERLIN a avut loc șe
dința Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru construcții.

In cadrul comisiei au fost dis
cutate probleme referitoare la 
specializarea și cooperarea în 
producție. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme cu carac
ter tehnic, precum și referitoa
re la colaborarea țărilor mem
bre ale C.A.E.R. in vederea în
tocmirii de prognoze privind 
tendințele de dezvoltare in in
dustria construcțiilor și indus
tria materialelor de construcții.

•LA PRAGA a avut loc a 
13-a ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru industria 
ușoară, la care au participat de
legații din Bulgaria. Cehoslova
cia, R.D.G., Mongolia, Polonia, 
România. Ungaria și U.R.S.S.

• IN CLĂDIREA fostului 
Consiliu de control s-a desfășu
rat luni cea de-a 11-a întilnire 
ordinară a reprezentanților ce- 
ior patru puteri în cadrul schim
burilor de păreri asupra proble
melor privind Berlinul Occiden
tal. In cursul acestei reuniuni, 
care a durat peste 7 ore, amba
sadorii au continuat dezbaterile 
asupra „Chestiunilor aflate în 
prezent în studiu" — se preci
zează într-un comunicat dat pu
blicității. S-a convenit ca ur
mătoarea întilnire să aibă loc la 
10 decembrie.

Sub auspiciile Comitetului 
pentru relații culturale cu 
străinătatea al R.P.D. Co
reene. la 19 noiembrie a.c. la 
Phenian a avut loc vernisa
jul unei expoziții românești 
de fotografii, infățișind as
pecte din realizările obținute 
de poporul român in anii 
construcției socialismului. 
Expoziția la a cărei deschi
dere au participat Kim Guan 
Săp. vicepreședinte al Comi
tetului pentru relații cultu
rale cu străinătatea, și alte 
persoane oficiale, se bucură 
de aprecieri pozitive din 
partea vizitatorilor.

Montreal

Mesajul lui 
James Cross
Diplomatul britanic James 

Cross, răpit de membrii organiza
ției „Frontul pentru eliberarea 
Quebec-ului“, a trimis poliției 
din Montreal un nou mesaj. După 
cum s-a făcut cunoscut la 
Ottawa, Cross ar fi asigurat într-o

scrisoare că se află în viață și 
este sănătos. EI a informat că te
roriștii îl tratează ca pe un pri
zonier politic și-l vor menține în 
această situație pînă cînd cererile 
organizației, de a fi puși în li
bertate un număr din membrii 
săi arestați, vor fi satisfăcute. 
Cross a fost răpit la 5 octombrie 
de către membrii acestei organi
zații.

0 declarație a lui 
Walter Scheel
„Tratatul încheiat între R. F. a 

Germaniei și Polonia este con
form Constituției ți nu necesită 
ratificarea de către o majoritate 
de două treimi în parlament", a 
declarat Walter Scheel, ministrul 
afacerilor externe, într-un interviu 
acordat ziarului „Bild am Zonn- 
tag“. Ministrul a subliniat că 
Tratatul a fost examinat de mi
nisterele federale înainte de pa
rafare și apreciat ca fiind conform 
cu prevederile actualei constituții 
vest-germane.

Această luare de poziție repre
zintă o replică la subterfugiul 
procedural al opoziției creștin-de- 
mocrate oare declară că, pentru a 
fi aprobat, acest tratat ar necesi
ta o majoritate de două treimi.

NEW YORK — Trimisul 
special Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite: Proiectul 
de rezoluție inițiat de delega
ția română la punctul înscris 
de țara noastră pe agenda 
actualei sesiuni a O.N.U. — 
„Rolul științei și tehnologie: 
modeme în dezvoltarea națiu
nilor și necesitatea întăririi 
cooperării economice și tehnî- 
co-științifice între state" — a 
fost adoptat în unanimitate, 
luni de către Comitetul pen
tru problemele economice și 
financiare al Adunării Gene
rale. Documentul înscrie pe 
lista coautorilor 20 de state 
din toate regiunile geografice, 
aparținîr.d unor sisteme social 
politice diferite, fapt care evi
dențiază importanța inițiativei 
românești, largul consens rea
lizat în legătură cu necesita
tea intensificării eforturilor 
statelor pentru lărgirea coope
rării internaționale zn dome
niile vizate. în scopul facili
tății progresului economic și 
social al națiunilor, al promo
vării cauzei păcii și cooperă
rii internaționale.

Revoluția adoptată pornește 
de Ia recunoașterea faptului 
că, față de progresele uriașe 
ale științei și tehnologiei și a- 
plicarea lor la dezvoltare, 
ceea ce s-a realizat pînă acum 
pe linia cooperării internațio
nale în acest domeniu este 
încă insuficient Intensificarea 
preocupărilor în această direc
ție se impune, de aceea, ca 
un obiectiv important și 
actual.

în acest context, rezoluția 
stipulează importanta pe care 
o reprezintă stabilirea unor 
legături de colaborare directă 
între instituțiile de speciali
tate din diverse țări.

Luînd cuvîntul după vota
rea proiectului de rezoluție 
menționat. reprezentantul 
permanent al României la 
Națiunile Unite, ambasado
rul Gheorghe Diaconescu, a 
subliniat că adoptarea în u- 
nanimitate a acestui docu-

Acord sovicto-chinei 
privind schimburile 
de mărfuri și plăți

Li Cian, ministru adjunct al 
comerțului exterior al R. P. Chi
neze, și I. T. Grișin, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al
U. R.S.S., șeful delegației comer
ciale guvernamentale sovietice 
aflate la Pekin, au semnat un a- 
cord privind schimburile de 
mărfuri și plățile dintre cele 
două țări, informează agențiile. 
China Nouă și TASS.

La semnare au fost de față 
Li Sien-nien, vicepremier ai Con
siliului de Stat al R. P. Chineze,
V. S. Tolstikov, ambasadorul 
U.R.S.S. în R. P. Chineză, 
membrii delegației sovietice și re
prezentanți ai Ministerului Co
merțului Exterior al R. P. Chi
neze.

SOSIREA LA MOSCOVA 
A NOULUI AMBASADOR 

AL R. P. CHINEZE
Noul ambasador extraordinar 

și plenipotențiar al R.P. Chine
ze în U.R.S.S., Liu Sin-ciuan, 
a sosit la 22 noiembrie la Mos
cova, anunță agenția TASS.

Luni, Andrei Gromîko, mini
strul de externe al Uniunii So
vietice, l-a primit pe noul am
basador al R.P. Chineze, în le
gătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare.

meat de către Comitetul pen
tru problemele economice și 
financiare ..are după, păre
rea noastră, multiple semni
ficații care decurg atît din 
caracterul deosebit de actual 
al temei, cît, mai ales, din 
dorința comună de a acționa 
pentru promovarea progresu
lui în acest domeniu major al 
cooperării internaționale. Con
sensul întrunit subliniază o- 
dată mai mult rolul proemi
nent pe care utilizarea știin
țe: și tehnologiei modeme îl 
joacă în cadrul eforturilor pe 
care statele le desfășoară în 
vederea asigurării progresului 
lor economic și social pre
cum și interesul care există 
ce a utiliza mai eficace aceste 
instrumente pentru accelera
rea dezvoltări: economice".

„LUNOHOD-1" 
a îndeplinit 
cu succes 

programul său
„Lunohod-1“ a îndeplinit în 

întregime programul său de acti
vitate pe durata zilei selenare, 
realizindu-se astfel prima etapă a 
ineditei experiențe cosmice de 
creare a unor mijloace de trans
port pe Lună, relatează agenția 
TASS.

în timpul celor cinci zile de 
experiență, lunamobilul a efectuat 
diferite manevre în vederea ex
perimentării capacității sale de 
deplasare pe Lună. Totodată, au 
fost exersate metodele de dirija
re a aparatului de pe Pămînt, 
prin mijloace telefotometrice și 
de televiziune. După parcurgerea, 
în perioada respectivă, a uhei 
distanțe de 197 metri s-a stabilit 
că atît agregatele lunamobilului, 
dt și sistemele sale de dirijare și 
de observare cu ajutorul televi
ziunii sînt suficient de trainice și 
dau rezultate bune, confirmîn- 
du-se astfel experimental datele 
obțmrte la proiectarea aparatu
lui.

Consiliul de Securitate 
cere încetarea atacului 
armat împotriva Guineei

• ADOPTAREA PROIECTULUI DE REZOLUȚIE 
AL TARILOR AFRO-ASIATICE • O MISIUNE 

O.N.U. VA PLECA LA CONAKRY

Evident. Marea Britanie 
usigbeazâ eu toate pinzele 
sus spre portul care se nu
mește ..Piața comună". Unele 
ajustări ale fostelor programe 
economice laburiste mar
chează atmosfera de pregă
tire pentru aderare. Tendin
țele spre schimbări menite 
să adapteze economia brita
nică Ia cerințele Pieței co
mune s-au făcut simțite chiar 
de la debutul sesiunii parla
mentare de toamnă de Ia 
Westminster. Ceea ce primul 
ministru Heath spunea con
ferinței conservatoare, în lim
bajul prețios cerut de circum
stanțe, „Am venit la putere 
ca să schimbăm cursul isto
riei acestei națiuni", nu li 
5-a mai părut laburiștilor sim
plă „retorică", atunci cînd au 
luat cunoștință de programul 
radical schimbat, prezentat de 
Anthony Barber, ministrul 
de finanțe. Erau răsturnate 
fără milă unele dintre cele 
mai îndrăgite planuri econo
mice laburiste. Programul, 
prezentat de Anthony Bar
ber anunța pe frontul in
dustrial desființarea pentru 
viitorii ani, a ajutorului gu
vernamental destinat indus-

ducerea cu 6 pence la fie
care liră înseamnă o redu
cere de 2,5 la sută a impo
zitelor, o măsură care con
trabalansează, nu numai pro
pagandistic, eforturile finan
ciare reclamate prin același 
program economic.

Preocupările conservatori
lor se îndreaptă acum, după 
majorările înregistrate la 
serviciile sociale, spre intro
ducerea unei legislații care 
să interzică „grevele neofici
ale", (care nu sînt declarate 
sau aprobate la nivelul cel 
mai înalt al sindicatelor și 
anunțate in prealabil guver
nului). In această privință, 
intențiile conservatoare co
incid cu demersurile infruc
tuoase ale laburiștilor din 
1968. Pe atunci, opoziția dirză 
a sindicatelor a silit guver
nul laburist să recunoască o 
înfrîngere și să abandoneze 
un proiect de lege. Revitali- 
zarea aceluiați proiect de 
lege privind „relațiile de 
producție" este și o sugestie 
des repetată de „cei șase". Și 
după cum atîția ani de tato
nări au dovedit că aderarea 
nu se va înfăptui fără com
promisuri majore, conserva-

NEW YORK. — Consiliul de 
Securitate al O.N.U., s-a reunit 
de urgență duminică după-amia- 
ză pentru a examina plîngerea 
Guineei în legătură cu agresiunea 
unor trupe de mercenari care au 
pătruns pe teritoriul acestei țări.

In deschiderea dezbaterilor, 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a dat citire mesajului tri
mis de președintele Guineei, 
Seku Ture, precum și raportului 
primit din partea reprezentantu
lui Programului pentru dezvolta
re al O.N.U. la Conakry, care 
confirmă prezența unor trupe 
străine în Guineea. După citirea 
acestor două documente și pre
zentarea plîngerii de către repre
zentantul Guineei, ședința a fost 
întreruptă timp de două ore, pen
tru consultări între membrii Con
siliului de Securitate, timp în 
care a fost înaintat de către re
prezentanții statelor Burundi, Ne
pal, Sierra Leone, Siria și Zam
bia un proiect de rezoluție.

La reluarea dezbaterilor au 
luat cuvîntul reprezentanții Ara-

biei Saudite, Mauritaniei și Re
publicii Mali, ultimul acuzînd 
Portugalia de a fi declanșat, cu 
ajutorul unor mercenari albi și 
africani ud război de agresiune 
împotriva Guineei. După respin
gerea unui amendament propus 
de reprezentantul S.U.A. în le
gătură cu alcătuirea unei misiuni 
de anchetă ce va fi trimisă la 
Conakry, a fost adoptat în una
nimitate proiectul de rezoluție 
propus de grupul țărilor afro- 
asiatice, care cere retragerea ime
diată a mercenarilor și încetarea 
„atacului armat" împotriva Repu
blicii Guineea. Rezoluția autori
zează trimiterea la Conakry a u- 
nei misiuni a O.N.U. pentru a 
examina la fața locului situația 
creată prin „atacul armat" asupra 
Guineei și să recomande măsuri
le ce se impun în cazul cîud a- 
cest act de agresiune nu va fi 
curmat. Președintele pe luna în 
curs al Consiliului de Securitate 
a fost autorizat să ia toate mă
surile necesare traducerii în 
practică a prevederilor acestei 
rezoluții.

Proteste in S.U.A. împotriva 
raidurilor aviației americane 

asupra R. D. Vietnam

ANGLIA:

Preludiu 
la aderare

Raidurile de bombardament ale 
aviației americane asupra terito
riului R. D. Vietnam întreprinse 
la sfîrșitul săptămînii trecute au 
stîmit noi proteste în S.U.A. 
După luările de poziție din partea 
unor congresmeni americani, cri
tici se fac prezente și în coloanele 
presei.

Ziarul „NEW YORK TIMES", 
relevînd neliniștea provocată de 
aceste bombardamente în rîndu- 
rile opiniei publice americane, 
scrie ; „Raidurile trezesc îngrijo
rări atît în ceea ce privește natu
ra cît și semnificația lor“. Ziarul 
pune la îndoială afirmațiile minis
trului apărării Laird privind o- 
biectivul „limitat" al acestor 
bombardamente, • citînd, în acest 
sens, informații potrivit cărora 
bombardamentele au fost între
prinse pînă în împrejurimile Ha
noiului. „NEW YORK TIMES11 
își exprimă oricum îndoiala asu
pra obiectivelor urmărite de Pen
tagon prin aceste raiduri, rele

vînd că „experiența trecută a ară
tat că prin bombardarea Vietna
mului de nord sînt puține motive 
să se creadă că ele pot schimba 
atît situația militară dt și cea 
politică". Dimpotrivă, conchide 
ziarul, ca și în trecut astfel de 
bombardamente provoacă o reac
ție contrarie celei scontate la 
Pentagon.

• Șeful delegației R.D. Viet
nam la tratativele de la Paris, 
Xuan Thuy, a anunțat luni, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că delegația țării sale nu va 
participa la ședința prevăzută 
să aibă loc Ia 25 noiembrie, ma- 
nifestîndu-și astfel protestul e- 
nergic față de ultimele bombar
damente americane asupra te
ritoriului R. D. Vietnam.

Delegația Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud a anun
țat, la rindul său, că. în semn 
de solidaritate cu delegația R.D. 
Vietnam, nu va participa nici ea 
la ședința din 25 noiembrie.

triei. S-a renunțat la Corpora
ția pentru reorganizarea in
dustrială, înființată de Harold 
Wilson cu scopul de a per
mite guvernului să cumpere 
acțiuni în industria privată. 
Și inai depatre, ca un prelu
diu la intrarea Marii Brita
nii în Piața comună, subsi
diile destinate fermierilor 
vor fi transferate Ia alte ca
pitole pentru ca prețurile re
lativ scăzute ale alimentelor 
să se ridice la nivelul acelora 
din țările comunității econo
mice vest-europene. Redu
ceri au fost anunțate și pen
tru serviciile sociale, ocro
tirea sănătății, învățămint și 
asigurări sociale : costul pre
scripțiilor medicale se va ri
dica cu 60 Ia sută și chiria
șii statului vor plăti impo
zite majorate. La muzeele și 
galeriile de artă intrarea nu 
va mai fi gratuită. Aceste 
măsuri au fost, însă, complc- 
mentate de îndeplinirea, în
tr-o oarecare măsură, a unei 
mai vechi promisiuni conser
vatoare lansată în timpul a- 
Iegerilor trecute : reducerea 
taxelor pe venituri, capitol 
pe care laburiștii îl încăr
caseră excesiv în ultima pe
rioadă a guvernării lor. Re

torii vor să se dispen
seze de orice balast stinjeni- 
tor și aceasta chiar cu riscul 
de a pierde din popularita
te în țară. „Știm că va trebui 
să înghițim doctoria amară 
și să traversăm doi ani de 
sondaje de opinie dezas
truoase, pină cind lucrurile 
vor începe să se îndrepte" — 
recunoștea o autoritate con
servatoare. Riposta sindica
telor a venit imediat ; 2 000 
de delegați la Conferința na
țională a sindicatelor au con
damnat proiectul, la S de
cembrie vor fi organizate de
monstrații și greve împotriva 
legislației antisindicale și 
T.U.C. va convoca un con
gres extraordinar în ianua
rie 1971. în același scop.

Dincolo de Canalul Mînecii, 
insistențele britanice pentru 
aderare și obținerea de condi
ții avantajoase ar putea fi o- 
norate, după toate aprecierile, 
prin adoptarea unei perioade 
de tranziție de 5 ani — un 
compromis între diferitele 
termene (de 3 și 6 ani) so
licitați de Marea Britanie 
pentru adaptarea industriei 
și agriculturii la cele comu
nitare.

DOINA TOPOR

Președintele
9

Republicii Singapore
a încetat din viată
SINGAPORE. — La 23 

noiembrie a încetat din viață 
Inche Yusof bin Ishak, pre
ședintele Republicii Singa
pore.

Inche Yusof bin Ishak, s-a 
născut în anul 1910, într-o fa
milie de funcționari, în loca
litatea Perak din Malayezia. 
După terminarea studiilor 
desfășoară o intensă activita
te publicistică. în anul 1946 
devine director al ziarului 
„Utusan Melayn", principalul 
periodic din Malaya.

La începutul anului 1959, 
Inche Yusof bin Ishak, este 
numit președinte al serviciului 
public din Administrația An- 
glo-singaporeză.

9
La 3 decembrie 1959, con

form noii constituții a țării, 
Inche Y’osuf bin Ishak este 
ales primul șef, de naționali
tate malayeză, al statului Sin
gapore. Adunarea Legislativă 
îl alege din nou în aceeași 
demnitate la 1 ianuarie 1964.

Inche Yusof bin Ishak spri
jină guvernul condus de Lee 
Kuan Yew în acțiunea desfă
șurată la 9 august 1965, care 
a dus la separarea Singapo- 
relui de Federația Malayeză.

La 22 decembrie 1965, Par
lamentul votează noua consti
tuție a țării, iar în funcția de 
președinte al Republicii este 
ales din nou Inche Yusof bin 
Ishak.
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