
Deschiderea 
lucrărilor plenarei 

Comitetului Central 
al Partidului 

Comunist Român
Luni dimineața, s-au deschis lucrările plenarei Comi

tetului Central al Partidului Comunist Român. Plenara 
va dezbate măsurile privind îmbunătățirea organizării 
și conducerii activității economice financiare a gospodă
riilor agricole de stat, dezvoltarea cooperării economice 
și tehnico-științifice a Republicii Socialiste România cu 
alte țări, precum și unele probleme ale activității ex
terne a partidului și guvernului.

La lucrările plenarei participă, ca invitați, șefii sec
țiilor C.C. al P.C.R., membrii Colegiului central de 
partid, primii secretari ai comitetelor regionale de 
partid, miniștri, cadre cu munci de răspundere din insti
tuții centrale de stat, președinții comitetelor executive 
ale sfaturilor populare regionale, redactori șefi ai ziare
lor centrale.
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

PE ȘANTIERELE
MUNCII VOLUNTAR-PATRIOTICE

ACTIVITATE CONTINUĂ
| Vedere a noii secții de marini 

de pieptănat de la fntrrprin- 
i derca „7’c»<Uiira" • ia;»

Pregătirea 
viitorilor

* VZ ■ V | ■învățători
FLUXUL NEÎNTRERUPT 

AL HĂRNICIEI

Au trecut două săptă- 
mîni de cînd la Galați a 
avut loc festivitatea de de
cernare a Diplomei de o- 
noare a C.C. al U.T.C. or
ganizației regionale Galați 
a U.T.C., răsplată a hăr
niciei de care au făcut do
vadă tinerii din această re- 
giune pe șantierele mun
cii voluntar-patriotice în 
1966. Evenimentul a fost 
de natură să entuziasmeze 
deopotrivă pe toți tinerii 
muncitori, cooperatori, e- 
levi și studenți, să-i mobi
lizeze către obiective mai 
mari, Hotărîrea lor de a 
obține in acest an realizări

• GALATI
și mai importante a fost 
pe deplin confirmată în 
recenta duminică de mar
tie, cînd 30000 de tineri 
au ieșit pe șantierele mun
cii voluntar-patriotice din 
regiune.

La cooperativa agricolă 
de producție „11 lunie“ 
din Pechea. 150 de elevi 
ai liceului din localitate au 
lucrat la terasarea dealului 
ce urmează a fi plantat cu 
viță de vie pe o suprafață 
de 20 de hectare. In cen
trul comunei Tudor Vla-

V. MOINE AGU 
T. OANCEA

(Continuare 
in pag. a V-a)

Tovarășul SIMION PA
NĂ, șeful comisiei tineret 
muncitoresc a comitetului 
regional U. T. C. trans
mite :
• Pe adresa comitetu

lui regional U.T.C. spo
resc chitanțele, din par
tea Întreprinderii de co
lectarea metalelor, certl- 
flctnd succesele tinerilor 
din regiune in ceea ce 
privește îndeplinirea an
gajamentelor la strînge- 
rea și predarea fierului 
vechi. Ultima chitanță a 
fost de natură să rotun
jească cifra de 11 2*0 tone 
fier vechi, predat pînă la 
această oră in Întreaga 
regiune.

• PLOIEȘTI
• 15 hectare — lată o 

altă cifră, ce reprezintă 
suprafața la pășuni îngri
jită de tinerii din raioa
nele Buzău, Teleajen. Mi- 
zil, Cislău în ultimele 
două săptămini.
• Cu 13 000 de bucăți 

s-a mărit, în aceeași pe
rioadă. numărul pomilor 
fructiferi și ornamentali, 
plantați prin contribuția 
tineretului. Cei mai mulți 
,.au răsărit" în raioanele 
Ploiești, Rm. Sărat, Cis
lău.
• In Ploiești, Ia acțiu

nea de duminică, au par
ticipat aproape 2 000 de 
tineri, îngrijind cele trei 
mari parcuri ale orașului. 
Cu o săptămînă in urmă, 
alte 2 000 de tineri con
tribuiseră la amenajarea 
bulevardului și a zonei 
Sud.

Șarja se anunță prin reflexele sale bogate, gata pentru lungul 
drum al întrupării sale în infinite produse.

Prof. V. Fetescu 
directorul Liceului pedago

gic din Iași

Foto: I. CUCU

ASA CHIBZUIESC GOSPODARII
Lucrurile s-au pe

trecut simplu, chiar 
foarte simplu. Cuvîn- 
tul „inițiativă" s-a 
adăugat mult mai tîr- 
ziu, cînd lucrurile au 
ajuns la Comitetul 
U.T.C. Iată despre ce

este vorba. Tinerii din 
organizația U. T. C. 
a sectorului 10 de la 
Exploatarea minieră 
Vulcan își stabileau 
acțiunile de muncă 
voluntar - patriotică

pentru anul în curs ; 
ca de obicei Telin 
loan, secretarul orga
nizației punînd în 
discuție lucrările

(Continuare 
in pag. a V-a) Cor pionieresc

LA UZINA DE UTILAJ

PETROLIER DIN TÎRGOVIȘTE

CE PĂRERE AVEJI 
DESPRE SPORTIVII

învățămîntul pedagogic de 
li vel mediu are în tara noas
tră o tradiție valoroasă. Și azi, 
la catedrele primilor ani de 
școală predau valoroși învă
țători pregătiți în școlile nor
male. Tradiția acestui învăță- 
mînt se cere bine studiată și 
perfectat un învățămînt peda
gogic care să ne permită for
marea învățătorului pentru 
școala modernă de azi. înfiin
țarea liceelor pedagogice este 
primul pas spre realizarea a- 
cestei cerințe.

Ne aflăm după două trimes
tre de activitate a liceului pe
dagogic, întîia experiență ne 
permite să facem unele apre
cieri și propuneri.

în primul rînd, trebuie să 
ne punem problema cine predă 
în aceste licee. Aici trebuie să 
tindem a atinge o ținută uni
versitară. Buna pregătire a 
viitorilor învățători depinde de 
competența profesională a co
lectivului didactic. Profesorul 
de la liceul pedagogic trebuie 
să fie foarte stăpîn pe specia
litate, dar, în aceeași măsură, 
are nevoie de o bogată zestre 
pedagogică. Am insistat asu
pra acestor calități, întrucît 
consider că secțiile de în- 
vățămînt, pentru viitor, tre
buie să facă un studiu a- 
supra efectivului de cadre 
didactice de care dispun și să 
reflecteze care sînt profesorii 
cu calitățile pentru munca la 
catedră în liceele pedagogice. 
Mai mult, aș opinia pentru in
troducerea unul concurs de o- 
cupare a catedrelor la liceele 
pedagogice care să ridice foar
te mult prestigiul acestei ac
tivități. Dar, chiar și în ideea 
existenței acestui concurs, ar 
fi nevoie să se pună, pentru 
cel care vrea să devină profe
sor Ia liceul pedagogic, condi
ția vechimii de cel puțin 10 
ani în învățămînt și să po
sede gradul definitiv sau chiar 
gradul II.

(Continuare in pag, a Il-a)

Scrimerul român
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REFLEXE
COSTISITOARE

Ori prin deasă folosire, ori 
prin savantă invocare, ex
presia de artă culinară și-a 
amputat nuanțele ajungind 
să fie confundată de unii șl 
de alții cu a arunca ceva 
într-o farfurie și a o servi 
clientului însoțită de mai 
multe sau mai puține scuze 
(după cheful ospătarului) 
despre „altceva nu mai avem 
la bufet" sau „e foarte gus
toasă, preparat exotic" sau 
pur și simplu, dincolo de cu
vintele convenționale, ges
tul elocvent „dacă nu-ți pla

ce, scrie acasă". Și. astfel, 
deseori asiști interzis Ia o 
notă de plată pe care o achiți 
substanțial pe niște bucate 
servite cum s-au nimerit. 
Plătești și regreți. Regreți 
și nu vei mai trece pragul 
pe aici. Cine pierde ? Desi
gur că și tu consumator, dar 
mai ales firma.

Treci grăbit pe stradă, n-al 
mincat de citeva ore. Unde 
să intri ? La Cișmigiu 
pentru un simplu pateu 
șl — hai să zicem — o 
bere ?, la „Universității" ?

Nu, desigur. Undeva unde 
poți minca și ceva gustos, Să 
te coste și puțin și să ter
mini și repede. Preparate 
reci, într-o pungă de plastic 
nu-s. Atunci fuga la un bu
fet. Vine și ospătarul, pur- 
tind parcă obuze la picioare, 
te măsoară din ochi și nu 
ți-e greu să-i citești expre
sia ; ce lume, dom’le, pentru 
un pateu (și ăla rece) și-o 
bere să-mi tulbure liniștea !

V. ARACHELIAN

(Continuare in pag. a Il-a)

ANTON PONGRAȚ
campion mondial
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5I SPORT

Cartea de vizită a oamenilor 
despre care scriem astăzi n-are 
nimic deosebit : sînt tineri ohiș- 
nuiți, oameni care trăiesc și 
muncesc într-o mare uzină a 
țării : Uzina de utilaj petrolier, 
din Tîrgoviște. E drept, uneori, 
sînt vedetele zilei căci sînt oa
menii stadionului, înconjurați cu 
dragoste și căldură de mii de 
suporteri pasionați din uzină ca 
și din oraș. De aici, însă, începe 
și răspunderea lor de a purta 
tricoul asociației, de a reprezenta 
cu cinste culorile sportive ale 
uzinei în întrecerile stadionului. 
Și nu numai pe stadion, ci și 
dincolo de porțile lui. Despre 
aceste răspunderi, ca și despre 

le îndeplinesc ci, 
părerea în cadrul 
stre : „Ce părere 

sportivii uzinei", 
reni din uzină. Se- 
dintre ele.

felul cum și 
și-au spus 
anchetei noa 
aveți despre 
numeroși oan 
lectăm citeva

UZINEI ?
CONSTANTIN GHENCIU- 

LESCU, șeful secției montaj II: 
„Așa cum se întîmplă aproape 
peste tot și la noi fotbalul ocupă 
primul loc în ierarhia pasiunilor. 
Echipa de fotbal a uzinei „Me
talul", ne-a oferit, cu ani în 
urmă, satisfacții deosebite: pro
movarea și evoluția în prima 
categorie de fotbal a țării. 
Tntr-un timp record a reușit însă, 
să coboare vertiginos de acolo, 
de unde s-a ridicat. Pare parado
xal, aceiași oameni care au pro
movat echipa în A, aceiași au 
reușit s-o și întoarcă în divizia 
C. Cauzele au fost cercetate în 
fel și chip. Oare în ansamblu 
echipa a fost depășită ca valoare 
tehnică sau potențial fizic ? Nici

vorbă de așa ceva; în echipă 
s-au aflat sportivi deosebit de 
talentați, bine dotați fizic. 
Altceva pare mai convingător și 
anume : lipsa unor calități mo
rale ; voința, dîrzenia, care au 
generat automulțumirea, îngîm- 
farea. Un lucru este cert: ei 
n-au mai acordat aceeași atenție 
evoluției pe stadion, pregătirii la 
antrenamente și mai cu seamă, 
vieții sportive. Unii dintre ei, 
cum este Simionescu sau Ionescu 
Constantin, sînt arhicunoscuți în 
oraș ca scandalagii, ca oameni

VASILE RANGA
(Continuare în pag. a V-a)

In serele din Eforie-sud se pre
gătesc peste un milion fire de 
flori pentru înfrumusețarea li

toralului
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„NOCTURNĂ"

NICI ZIMBETE
Șl NICI SARCASM
• „TREI

ZECI

• „DRAGĂ

Regizorul Gheorghi Danelia • 
cunoscut la noi prin două filme 
„Serioja" și „Pășesc prin Mosco
va", filme în care dincolo de un 
profesionalism adesea neîntîlnit 
la un debutant, aducea prin lu
mea personajelor sale, prin con
flictele lor interioare, o dezbate
re filmică ce pleda pentru since
ritatea și curajul de a te uita în 
ochii semenilor tăi, oricînd și ori
cui, fără să-ți pleci privirea.

Acum, cu „Treizeci și trei", 
Danelia exersează pe lungimea 
de undă a comicului de mora
vuri. Poate cuvîntul „moravuri" 
e prea dur sau este inexact și fil
mul ar fi mai bine delimitat ca 
fiind o satiră de un blind amu
zament. Temă : cultul vedetelor. 
Al vedetelor cu orice preț, cum 
este cazul tehnologului Ivan 
Travkin, devenit erou numai și 
numai pentru că are 33 de 
dinți. De aici, în suită, interesul 
deosebit pe care-l trezește, de la 
Fabrica de băuturi „nespirtoase" 
unde lucrează, în întregul orășel 
și mai departe, la raion, la re
giune și în fine, în Capitală. 
Deci un caz care ar putea, cel 
mult să figureze la o rubrică de 
curiozități este acum pretext a- 
bil, la îndemîna regizorului pen
tru o comedie agreabilă în ciuda 
faptului că realizarea nu este la 
înălțimea pretențiilor, că pe 
alocuri ai impresia că filmul e o 
reluare a unui subiect într-o altă 
distribuție. într-o balanță imagi
nară ar atirna mai greu, în a- 
ceastă scriitură filmică (cum se 
zice acum despre munca regizo
rului), comicul ușor, vaporos 
pînă la o plutire de balonașe de 
săpun, decît posibilitățile unei 
comedii de substanță, care sînt 
de fiecare dată estompate, trecu
te undeva alături de narațiune și 
de interpretarea ei. „Treizeci și 
trei" rămîne pînă la urmă pen
tru Danelia doar un exemplu de 
ceea ce s-ar numi „odihnă acti
vă". Nu-l infirmă, nici nu-l ca
racterizează. îi sporește doar cu 
un titlu filmografia.

BRIGITTE

Șl TREI

întrebarea este — le
gitim — dacă un stu
dent in anul al 111-lea 
al Institutului de teatru, 
poate expune idei asu
pra artei — care impun 
o personalitate artistică 
închegată. Chiar dacă 
am face abstracție de 
faptul că Andrei Șerban 
este considerat deja, de 
regizori cu experiență, 
drept un redutabil coleg, 
sau chiar dacă am omi
te premiile internațio
nale de prestigiu ciști- 
gate, mi se pare utilă 
discuția cu un viitor re
gizor de teatru, care 
promite a fi, prin rea
lizările de pină acum, o 
personalitate artistică a- 
vînd un timbru foarte 
propriu in școala regizo
rală românească.

NEINFRICAȚI LUPTĂTORI
COMUNIȘTI

In lupta eroică desfășurată de 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului comunist, pentru li
bertate, democrație și progres 
social, numeroși militanți revo
luționari și patriot! români, dtnd 
glas frămintărilor și aspirațiilor 
întregului popor au luptat și 
s-au jertfit pentru Înfăptuirea 
acestor idealuri. Printre ei se 
numără și luptătorii comuniști 
antifasciști Pompiliu Stefu și 
Nicolae Mohănescu de la a că
ror executare se împlinesc 25 de 
ani.

Pompiliu Stefu s-a născut Ia 
10 august 1910 intr-o familie de 
muncitori din Turnu Severin. 
După terminarea claselor pri
mare, timp de doi ani urmează 
cursurile unei școli de ucenici 
tipografi. In 1927, absolvind școa
la. se angajează la tipografia 
„Scrisul românesc" din Craiova.

După satisfacerea stagiului 
militar, vine la București unde 
lucrează o perioadă de timp la 
întreprinderea tipografică „Car
tea Românească".

Lucrind alături de muncitori 
înaintați, căliți in focul luptelor 
revoluționare, tinărul Pompi-

25 DE ANI DE LA ASASINAREA
LUI POMPILIU STEFU 

Șl NICOLAE MOHĂNESCU

iiu Stefu primește de la aceș
tia primele noțiuni și imbolduri 
spre lupta de clasă. Nedreptăți
le societății in care trăia, ex
ploatarea la care era supusă 
clasa muncitoare — accentuată 
in acei ani de efectele crizei e- 
conomice — îi dezvoltă un pu
ternic sentiment de revoltă, 
tși dă seama că singura cale 
dezrobire a celor ce muncesc, 
făurire a unei vieți libere 
fericite, este lupta revoluționa
ră — luptă în care se avintă cu 
hotărtre și elan tineresc.

Ia parte astfel la greva din

El 
de 
de 
șl

1935, declanșată de lucrătorii 
de la „Cartea Românească" In 
scopul imbunătățirii condițiilor 
de muncă și salarizare ; partici
pă frecvent la adunările sindi
catului lucrătorilor tipografi.

Contactul permanent cu co
muniștii din întreprinderea unde 
lucra, participarea la ședințele 
organizației de partid ii sădesc 
convingerea fermă în victoria 
finală a clasei muncitoare și ii 
determină să se înroleze in rin
durile P.C.R-

In primăvara anului 1937, 
pleacă de Ia „Cartea Româneas-

1

excelenți tocmai atunci cînd se
sizează intenția regizorului, știu 
să-l traducă — ceea ce tiu e pu
țin deloc. Acei rari actori — cu 
totul excepționali, care domină 
de la. înălțimea talentului lor tot 
restul, copleșesc spectacolul, re
gizorul dispare. Lawrence Oli
vier de exemplu, pentru că am 
vorbit de el.

— De altfel, în majoritatea ca
zurilor Olivier, ca și Barrault 
sînt ei înșiși regizorii marilor lor 
partituri actoricești.

— Deci, concepția artistică re
gizorală, oricum,' primează. De 
aici, imensa răspundere a regizo-

nale. Mi s-a părut, dincolo de 
inventivitate, noutatea aproape 
derutantă a montării, că țineți 
mult la ritm.

— Cît se poate de firesc. Fi
resc oricum, pentru toate timpu
rile teatrului, de trei ori mai 
firesc astăzi, cînd viața însăși te 
obligă, prin superba ei trepidație, 
nemaintîlnită în istorie, să nu ră- 
mîi în urmă. Oamenii se plicti
sesc dacă nu-i obligi să te as
culte, și te ascultă numai cînd 
le spui adevărul despre ei.

— Sînteți desigur nonconfor
mist.

— Sd ne înțelegem, termenii

— La Comedia Franceză ? 
Săli arhipline, în fiecare seară. 
Bunul simț artistic francez nu 
este o legendă. Și nu cred 
este o reacție manifestă față de 
așa zisa avangardă. Cred că lu
crurile stau mult mai simplu : 
teatrul dispare cînd nu există re
lație, poveste adică, oamenii au 
nevoie ca — într-un fel sau al
tul, asta contează mai puțin, im
portant este să fie bine — să le 
propui o fabulă. Shakespeare 
este mare nu numai pentru noi, 
oamenii de specialitate și intelec
tualii ci și pentru marele public 
ce i-a rămas seară de seară, sute

că

După un roman de John
Haase („Erasmus pistruia
tul") comedia americană 

„Dragă Brigitte" e o tipică pro
ducție de tarabă deghizată dis
cret sub formule de succes cert, 
pe o muchie de cuțit între noci
vitatea educativă și evaziune te
matică. Un tată, poet și profesor 
la un colegiu tehnic, trece de la 
zbaterea neputincioasă provo
cată de neaderența fiului la artă 
și literatură la satisfacția de mo
ment și apoi la una rentabilă, 
patronîndu-și fiul (un „fenomen" 
al calculelor rapide care lasă-n 
urmă si mașinile electronice) în
tr-un business de mare anver
gură ■ calculează numerele câști
gătoare ale curselor hipice. Nu 
trebuie să ne punem întrebarea- 
„ce va face tatăl cu sumele cîș- 
tigate" pentru că e mai mult de
cît normal că ele vor fi îndrep
tate, conform firii visătoare a ta
tălui poet, spre fondarea u- 
nei „company" cultural-artistice 
Deci totul pare bine pentru că 
totul se termină cu bine.

Am uitat să amintesc ce a ge
nerat schimbarea unei continue 
mahmureli paterne într-o ferici
re... consistentă. Fiul, micul

Erasmus avea o pasiune secretă 
și mistuitoare pentru B. B. Ini
țiale celebre fi de o circulație 
formidabilă. Deci Brigitte Bardot 
a coborît de pe coperțile colorate 
ale revistelor ilustrate de tiraj și 
scandal, stimulînd nu numai a- 
fectivitatea unui puști hazos și 
cu pistrui ci și fenomenalele sale 
aptutidini de calculator. Ar pu
tea fi un pic de umor aici, dat 
dintr-o altă optică decît aceea 
pe care și-a ales-o filmul. Sîntem 
nevoiți să ne referim nu la ceea 
ce ar fi putut să fie filmul ci la 
ce este. Și ce este el altceva de
cît un prilej de a vedea cîțiva 
excelenți actori, James Steward. 
Ed. Wynn și Billy Mumy (micul 
Erasmus) încercînd să anime si
tuații false ? Nu ne mai mulțu
mesc de loc „întîlnirile" cu acton 
de renume în filmulețe de mina 
a treia, făcute după un rețeta* 
atent din care nu lipsește de data 
asta nici... psihiatria, care a fost 
amestecată din dorința de . a da 
filmului dincolo de probitate ar
tistică și una științifică.

Filmele de acest gen, din care 
face parte și „Dragă Brigitte", au, 
după cum spunea cineva referin- 
du-se la făcăturile artistice meș
teșugărești, doar „urîtul lipsei de 
idei". Dincolo de întîmplări nu 
se ascunde nici zimbet, nici sar
casm.

— Pentru că — tovarășe Șer
ban — mi se pare că se poate 
vorbi, fără teamă de hazardare, 
de o veritabilă școală de regie ro
mânească.

— Sînt de acord. Am avut o 
bursă de studii la Paris, de unde 
m-am întors de curînd, vă pot 
afirma cu precizie, că multe, 
destul de multe spectacole bucu- 
reștene sînt dr un nivel superior 
celor răiitte.'

— CSxtfi lapt credeți că se 
datorP&ză aceîstă măiestrie 
artei spectacolului ?

— Tocmai faptului că avem 
autori de spectacole inventivi, in- 
teligenți și îndrăzneți. Această a- 
firmație — cere precizări. 
Dacă-mi permiteți, o să mă ex
plic. în primul rînd, eu cred că 
regizorul este autorul de netăgă
duit al spectacolului. Se vorbește 
despre un Shakespeare al lui 
Lawrence Olivier — regizo
rul și despre un lonescu al 
lui Radu Beligan. Regizorul 
dă viață operei dramatice așa 
cum el o regîndește, plaștici- 
zînd-o, renunțînd la unele nuan
țe sau accentuînd altele. Iată de 
ce spectacolul — care este cu 
totul altceva decît piesa la lec
tură, are viața sa artistică, pro
prie, nouă.

— Și actorii ?
— Actorii — al căror rol artis

tic nu poate fi uitat, fără ei spec
tacolul în sine se anulează, sînt

ANDREI SERBAM
rului în contextul unei culturi 
noi, răspundere, ea însăși, ca un 
'’ctSle .cultură.

—"«•-țpuneți-mi, pentru că sîn- 
teți încă student, ce doriți ca o- 
bieotiv foarte exact — cum înțe
legeți să vă practicați meseria 
după absolvire ?

— Foarte exact — e greu de 
răspuns. Vn lucru e sigur : doresc 
să pun spectacole în scenă. 
Cum ? Bine, cît mai bine cu pu
tință. Vedeți, nu-mi este încă 
clar, și s-ar putea de altfel să 
nu fie nici o nenorocite că nu-mi 
este clar, ce este aceea un „stil". 
In momentul cînd ești pe scenă 
în fața unui text nou, trebuie să 
uiți tot, dat absolut tot ce știi, 
tot ce-ai văzut la alții, pentru a 
fi sincer, adevărat, și cred, în 
condițiile acestea — nou. Evi
dent, trebuie să ai ce uita, adică 
să știi tot, să vezi tot. O să-mi 
spuneți că e greu. Se poate, dar 
e obligatoriu.

— V-am văzut spectacolele, 
vorbesc de cele premiate la con
cursurile studențești internațio-

ar trebui folosiți cu mai multă 
prudență. Se vorbește prea 
mult — și nediferențiat — des
pre nonconformism, astfel incit 
uneori stereotipia acestei formu
lări devine ea însăși conformistă. 
La Paris am văzut 45 de specta
cole. 35 de piese moderne și 10 
clasice. Am să vă fac o mărturi
sire, cu riscul de a nu fi crezut: 
eu mă plictisesc cu mult mai 
mult la anumite spectacole cu 
piese moderne decît la cele cla
sice. Toate aceste false probleme 
vehiculate pînă la epuizare — 
prezentate în false spectacole în
drăznețe, sfirșesc prin a deveni 
teribil de anoste, de monotone. 
Ies, prin totalizare, din sfera tea- 
trului-artă. Cred că ceea ce am 
învățat în primul rînd la Paris 
a rezultat din nemaipomenita 
varietate a spectacolelor, pe toate 
scările de valori posibile. De la 
cele mai suspecte experiențe a- 
vangardiste, pînă la Comedia 
Franceză.

— Unde cred că în 
domnește melancolia...

staluri
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Din noul peisaj al orașului (SlujTUDOR STANESCU

Pregătirea viitorilor
învățători

3

(Urmare din pag. I)

Activitatea în liceele peda
gogice reclamă, totodată, per
fectionarea necontenită a ca
drelor didactice. In acest scop, 
s-ar putea organiza consfă
tuiri interregionale ale cadre
lor didactice care predau la li
ceele pedagogice, pe teme di
nainte stabilite, în scopul rea
lizării unui schimb de expe
riență.

Un loc deosebit de impor
tant în pregătirea viitorilor în
vățători îl ocupă practica pe
dagogică. Elevii liceelor peda
gogice își încep ucenicia di
dactică în școala de aplicație, 
sub îndrumarea învățătorilor

institutori. întrucît șaoala 
aplicație este „atelierul"

de 
de 

practică pentru viitorii dascăli, 
ea trebuie să fie încadrată cu 
cei mai buni învățători din lo
calitatea respectivă. Și aici, 
cred eu, e nevoie să se intro
ducă concursul pentru ocupa
rea posturilor de institutori, 
iar salarizarea acestora să fie 
stimulativă. întrucît ei fac o 
muncă în plus, de mare răs
pundere. Periodic, la intervale 
de 4—5 ani, ar fi bine să se or
ganizeze cursuri de perfecțio
nare cu toți învățătorii insti
tutori pentru reîmprospătarea 
cunoștințelor de didactică spe
cială, pentru informarea lor.

Buna pregătire a viitorilor 
învățători depinde și de felul 
cum sînt selecționați elevii la 
concursul de admitere. în anul 
acesta comisiile de la con
cursul de 
pedagogic 
președinți 
alte școli, 
derile Regulamentului 
ganizare și funcționare 
Iilor de cultură generală. Con
siderăm că aplicarea mecanică 
a acestor prevederi la condi
țiile liceelor pedagogice este 
greșită. Este absolut necesar ca 
din comisiile de examinare la 
concursurile de admitere în li
ceele pedagogice să facă parte 
profesorii care îi vor pregăti, 
care vor lucra cu elevii selec
ționați, iar ca președinți să fie 
numiți directorul, director ad
junct sau alți profesori care 
predau la liceele pedagogice. 
In felul acesta ar crește spi
ritul de răspundere și s-ar 
asigura o mai bună selecțio
nare a elevilor o depistare a 
acelor candidați care au real
mente cele mai bune cunoș-

comisiile 
admitere la liceul 

au fost formate din 
și profesori 
aplicîndu-se

de la 
preve
de or- 
a șco-

tinte, dar și calități de viitori 
învățători, talent pedagogic.

O altă problemă legată de 
buna pregătire a viitorilor în
vățători se referă la activita
tea cabinetului metodic din li
ceele pedagogice. Cabinetul 
metodic trebuie să fie nu nu
mai centrul de studiere și 
popularizare a experienței îna
intate, pozitive, dar și centrul 
pentru inițierea viitorilor în
vățători în problemele muncii 
de cercetare. Absolvenții li
ceului pedagogic trebuie să 
găsească la cabinetul metodic 
al școlii în care s-au pregătit 
material bibliografic, lucrările 
de specialitate, un sfat, o con
sultație atunci cînd se află în 
fața unor dificultăți. Cabinetul 
metodic al liceului pedagogic 
trebuie să fie o direcție spiri
tuală atît pentru elevi cît și 
pentru absolvenți. La aceasta 
e nevoie să reflectăm cu toți 
și să lucrăm la conceperea și 
înzestrarea cabinetului meto
dic pe măsura nevoilor unui 
liceu de asemenea ținută.

de ani, credincios, pentru că știe 
ca nimeni altul să-și rostească 
marile lui adevăruri filozofice în 
povești deosebit de frumoase, de 
calde, de omenești.

— „Shakespeare cel fără de 
sfîrșit" spunea Goethe... Ader la 
tot ce ați spus dumneavoastră, 
deși, vă mărturisesc, am o mică 
nedumerire. îmi vorbiți cu pa
siune despre teatrul clasic, cu 
mai putină despre cel modem. 
Or, spectacolele pe care le-am 
văzut eu regizate de dumnea
voastră intră destul de net în 
acea categorie care se numește 
îndeobște — modernă.

— Eu iubesc teatrul clasic, nu 
spectacolul clasic, pe care nu-l 
iubesc deloc. Sînt două noțiuni 
diferite. Nu cred că autorii din 
patrimoniul de aur al teatrului 
trebuie prezentați în spectacole 
prăfuite — la propriu și la figu-. 
rat. Dacă modern înseamnă a 
acorda conținutul de idei al ope
rei la cerințele spectacologiei 
contemporane — atunci desigur 
— aș vrea să pot fi numit „mo
dem".

— Deși — și aici trebuie să 
fim atenți la nuanțe. în ceea ce 
ne privește pe noi, spectatorii, ne 
temem că sintem amenințați cu 
scene goale — și că ni se va spu
ne că-i sintetism — și cu actori 
in costume de stradă citind alb 
rolurile lui Romeo și Julieta — 
și că ni se va spune că-i psiholo
gism.

— Aveți dreptate, povestea cu 
„teatrul de lectură" luîndu-se-n 
serios ca spectacol, mi se pare 
ineficientă, dăunătoare chiar, di
zolvarea spectacolului înseamnă 
în fapt renunțarea la ideea de 
teatru. Lectură — poate foarte 
bine oricine face, chiar cu cre
ionul în mină, acasă.

— Probabil, cînd vă expri
mați neîncrederea în experiențele 
din cale afară „avangardiste** —

era de la sine înțeleasă separarea 
de ceea ce este într-adevăr va
loros în teatrul modern, acel tea
tru care ridică probleme grave și 
acute ale vieții noastre contem
porane. In legătură cu aceasta, 
aș vrea șă-mi spuneți ce credeți 
despre repertoriul original.

— Crea că este o discrepanță 
între calitatea interpretativă a 
teatrului românesc și ceea ce se 
scrie pentru el. Lăsînd într-o 
altă discuție calitatea — se scrie 
sau se joacă puține piese 
originale, zone întregi ale vieții 
spirituale și de fiecare zi a omu
lui contemporan nu sînt repre
zentate. Unde sînt acele piese 
pentru și despre tineret — de 
pildă — care într-adevăr să con
vingă ? Pasiunea și încrederea 
mea în dramaturgia originală s-a 
manifestat — sper — prin faptul 
că cele două spectacole studen
țești aveau drept partituri toc
mai două din acele piese româ
nești de actualitate care mi se 
par într-adevăr interesante : „Șe
ful sectorului suflete" și „Nu sînt 
turnul Eiffel".

în sfîrșit, ar trebui să reluăm 
discuția de la capăt pentru o 
problemă ca aceasta, într-adevăr 
imperioasă.

— Probabil o să spuneți ace
lași lucru și despre critica dra
matică.

— Un tînăr care abia înuoM 
meserie trebuie să asculte, cu a- 
tenție ce i se spune. Oaș vă 
mărturisesc c8 critica practicată
— de spectaiol — pe care am 
citit-o despre-mine și despre al
ții, m-a ajutat foarte puțin, o 
consider, ca să folosesc un ter
men cît mai decent — deficitară.

Răspuns la care orice replică
— cu intenții să zicem pedagogi
ce — se dovedea a fi inutilă.

SMARANDA JELESCU

că" angajîndu-se la „Imprimeria 
Națională" unde va lucra pînă 
in momentul arestării sale. Aici 
îl cunoaște pe tinărul Nicolae 
Mohănescu, de care ÎI va lega 
o prietenie strinsă — clădită pe 
comunitatea de idei și aspirații 
și cimentată in acțiunile revo
luționare la care iau parte.

Nicolae Mohănescu se născu
se in București la 2 decembrie 
191*. După terminarea cursurilor 
primare urmează o școală de 
ucenici tipografi specializîndu- 
se in meseria de zețar. El se a- 
propie de mișcarea muncitoreas
că încă in timpul uceniciei cînd 
1a parte la acțiunile lucrătorilor 
tipografi.

La „Imprimeria Națională", 
Pompiliu Stefu șl Nicolae Mo
hănescu, împreună cu alți to
varăși au desfășurat o neobosi
tă activitate in rîndul lucrători
lor tipografi, mobilizîndu-l la 
lupta împotriva exploatării pa
tronale.

In perioada grea a dictaturii 
militaro-fasciste, înfruntind te
roarea sălbatecă dezlănțuită de 
organele represive, Pompiliu 
Stefu și Nicolae Mohănescu. Ia 
fel ca alți comuniști și patrioți 
antifasciști, neprecupețind nici 
un efort, s-au avîntat cu toată 
energia în lupta pentru doho- 
rirea dictaturii fasciste, pentru 
ieșirea României din război și 
alăturarea ei forțelor antihitle
riste, pentru libertatea și inde
pendenta patriei.

In această perioadă, P«mpiliu 
Stefu și Nicolae Mohăneseu des
fășoară o 
gandistlcă 
broșuri și 
partidului 
oamenilor
s-au remarcat și prin activ'tatea 
dusă in colectarea de fonduii și 
alimente pentru deținuți! jFoli- 
tici și familiile lor. i

Urmăriți de Siguranță pentru 
activitatea lor antifascista. Pom
piliu Stefu și Nicolae Mohănes
cu au fost arestați 
25 februarie 1942.

După citeva zile 
Prefectura Poliției 
care timp au avut 
dirză și hotărită 
comuniști, au fost transferați și 
întemnițați Ia închisoarea Jila
va. Judecați de un tribunal mi
litar ei au fost condamnați Ia 
moarte. In dimineața zilei de 
28 martie au fost scoși Încătu
șați din celulele temniței și 
duși in „Valea piersicilor" din 
închisoarea Jilava unde au 
fost executați.

Lupta și jertfa Iui Pompiliu 
Stefu șl Nicolae Mohănescu ca 
și a tuturor militanților revolu
ționari din patria noastră, coz 
stituie un exemplu de i 
ment șl dăruire de sine, 
cauza clasei muncitoare 
întregului popor, pentru 
tatea șl fericirea patriei, 
tirea lor va dăinui veșnic in ini
mile oamenilor muncii, ale tine
retului din țara noastră.

intensă muncă propa- 
tmnărțind manifeste, 

alte materiale ale 
comunist in rindurile 
muncii. Totodată, ei

în ziua de

de arest 
Capitalei, 
o atitudine 
de luptători

la 
in

devotaH 
pentru 
șl a 

i liber- 
Amin-

expri-

FLORIAN TANASESCU

REFLEXE COSTISITOARE
(Urmare din pag. H

Te răzgîndești și pleci. In 
drum îți iese o grădiniță, e 
primăvară și ai sta măcar un 
sfert de oră, măcar Ia o 
bere. Nu găsești un loc la o 
masă înfășată dar ești mo
dest și inimă miloasă : las’ 
că n-o fi foc dacă stau și la 
o masă oropsită. Iuțești in
tr-acolo, te oprește din drum 
glasul cu Iritări al picoliței : 
„Nu vezi că n-are fată de 
masă*. Dai să-i explici că 
poți servi o bere și așa. Da 
de unde. Nu-i fată de masă, 
nu servește nici picată eu

ceară. Are reflexe — con- 
chizi ou înțelegere. N-are 
fată de masă nu te servește. 
Nn a nici igienic și nici as- 
peotuos. Obrazul firmei — 
incerei s-o scuzi. Dar care 
obraz ? — te descoperi în- 
trebind, șl singele îți colo
rează pomeții. Treci in stra
dă șl — cumplită ironie — 
un afiș colorat și cu pistrui 
negri din vara trecută îți 
ride parcă in nas : Aici se 
servește zi (și noapte — se 
putea adăuga cu același ne- 
folos) bere rece și prepara
te delicioase de artă culina

ră. „Artă culinară** ? Ce

ușor se joacă cu vorbele 
T.A.P.L.-ul. Oare a se lipsi 
de client! înseamnă artă cu
linară ?

Și pentru a nu oferi măr
turii din afara breslei gas
tronomice să cităm aici cu
vintele unui neîntrecut mai
stru in arta culinară. Bri- 
latt—Savarin : „Cine pri
mește prieteni și nu are gri
jă pentru reușita mesei, a- 
cela nu e demn să aibă prie
teni*. Oare nu aici trebuie 
căutată explicația statornici
rii sub plan a majorităților 
unității din alimentația pu

blică ?
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PA GIN A ECONOMICĂc
Reprezentînd una din principalele 

căi de creștere a producției și pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
utilizării forței de muncă, sporirea 
eficienței muncii cheltuite capătă — 
pe zi ce trece — o importanță deo
sebită și în gospodăriile agricole de 
stat. Nivelul muncii materializate, 
ponderea acesteia în totalul cheltu
ielilor de producție, redă, convingă
tor, în ce măsură se depun eforturi 
pentru înfăptuirea hotărîrilor de 
partid $i de stat privind intensifica
rea producției agricole, reducerea 
prețului de cost și ridicarea produc
tivității muncii.

Totodată, eficiența muncii chel
tuită oglindește cu multă exactitate 
pregătirea profesională a colectivu
lui, cit de rațional este folosită baza 
tehnico-materială și timpul, întrea
ga activitate depusă pentru promo
varea noului, pentru rentabilizarea 
fiecărui 
ales în

sector de activitate. Și mai 
gospodăriile de stat — ca

1. di- 
din 
Pe 
lu.

Închiderea
ROBINETELOR

RISIPEI DE TIMP

Gospodăria agricolă 
de stat Mircea Vodă, din 
cadrul Trustului Călă
rași, a încheiat anul 1966 
cu bune rezultate : 
4 836 kilograme porumb 
boabe în medie pe a- 
proape două mii patru 
sute de hectare, în sis
tem neirigat ; 2 508 ki
lograme semințe floa- 
rea-soarelui, în medie 
pe aproape nouă sute de

hectare și un beneficiu 
de 4 039 000 lei. Față de 
plan, și productivitatea 
muncii a crescut. Dar... 
Există un „dar" foarte 
bine mascat de aceste 
succese — într-adevăr 
apreciabile — acela al 
modului de utilizare a 
forței de muncă. De pil
dă, mecanizatorii, cate
goria de salariați 
re deține ponderea

CÎTEVA 
UNITĂȚI

r

sector fruntaș al agriculturii noastre, 
ridicarea acestor parametrii ai pro
ducției devine o obligație a fiecărui 
conducător sau simplu tractorist, în
grijitor de animale sau funcționar. 
Acest lucru, cu atît mai mult dacă 
avem în vedere rezervele mari încă 
nefolosite în ce privește creșterea 
productivității muncii prin 
bună și multilaterală 
oamenilor, promovarea noului, ex
ploatarea mașinilor Ia parametrii 
cuprinși în „Cartea tehnică".

• 1N CE MĂSURĂ ESTE FOLO
SITĂ FORȚA DE MUNCĂ ÎN GOS
PODĂRIA AGRICOLĂ DE STAT IN 
CARE LUCRAȚI? • PE CE CĂI 
CONSIDERAȚI CĂ TREBUIE SĂ SE 
ACȚIONEZE 1N SCOPUL UTILIZĂ
RII ACESTEIA CU EFICIENȚĂ 
SPORITĂ ?

Aceste întrebări le-am adresat 
mai multor cadre de conducere și 
economice din cîteva gospodării agri
cole de stat din Trusturile Arad și 
Călărași.

o mai 
pregătire a

CREȘTEREA

EFICIENȚEI
FIECĂREI ORE 

AFECTATE PRO

DUCȚIEI DE CĂTRE 

SPECIALIȘTI

Inginerul — prin cu
noștințele sale multiple, 
prin puterea sa de dis
cernere a lucrurilor, de 
organizare, prin cerce
tările efectuate și con
tribuția adusă la pătrun
derea noului, constituie 
unul din principalii pioni 
ai producției. Specialiștii 
se manifestă peste tot in 
producție pe măsura pre
gătirii lor ? Sînt stimu
lați și ajutați să devină 
cit mai utili producției ? 
în general, răspunsul e 
afirmativ. La G. A. S. 
Mircea Vodă, de pildă, 
munca inginerilor poate 
fi apreciată și pe baza 
realizării unei producții 
suplimentare de aproape 
3 000 000 kilograme po
rumb boabe, cu o eco
nomie la cheltuielile de 
producție de cîteva mi
lioane de lei. Așezînd, 
din proprie inițiativă, 
mai multe experiențe 
pentru stabilirea celei 
mai potrivite agroteh
nici și a dozelor de în
grășăminte pe terenurile 
cîștigate prin desecări și 
îndiguiri și generalizînd 
apoi rezultatele cercetă

rilor, au sporit produc
țiile medii cu peste 1 000 
kilograme la hectar. 
La Aradul Nou, colecti
vul de ingineri al gos
podăriei a generalizat 
în producție rezultatul 
unor cercetări, care a 
condus la reducerea a- 
proape la jumătate a 
cheltuielilor de produc
ție la culturile irigate, 
iar la G.A.S. Ciocănești, 
datorită muncii de mai 
mulți ani, a unor tova
răși ingineri s-a stabilit 
ce plante să se cultive în 
primii ani după asa
nare pe fostele funduri 
de lacuri și bălți pentru 
a avea eficiența maximă.

Ancheta noastră a re
liefat, însă, că priceperea 
specialistului nu este 
întrutotu! folosită. To
varășul inginer Muntea- 
nu Mircea, de la G.A.S. 
Mircea Vodă, aprecia că 
mai bine de 20 la sută 
din timpul de muncă, 
specialistul îl pierde în 
ședințe cu completarea 
unor situații care foarte 
bine ar putea fi întoc
mite de alt salariat, cu

rîndul muncitorilor 
rect productivi 
cadrul gospodăriei, 
tot ciclul producției, 
crările solicitate de agro
tehnica celor două cul
turi — judecind 
normele de lucru 
tate — celelalte 
ale gospodăriei 
parații, revizii etc., etc.) 
le-au 
rea unul 
157 877 ore. 
tru a avea 
mai exact 
cii forței 
a acestora 
buie adăugat că
10 000 de ore au repre
zentat deplasările în gol 
(cam o sută treizeci pen
tru fiecare hectar), iar 
43 000 ore au rămas dis
ponibile. Ce au făcut 
mecanizatorii în acest 
răstimp, echivalent cu 
planul a unsprezece 
tractoare? „N-am urmă
rit niciodată acest lucru 
— ne răspunde tovară
șul MIRCEA MUNTEA- 
NU inginerul — șef al 
gospodăriei. Cînd n-am 
mai avut de lucru la noi, 
ne-am mai deplasat la

după 
adop- 
nevoi 

(re-

pretins cheltui- 
număr 
Dar, 
un 
al 
de 

mai

de 
pen- 

tablou 
dinami- 
muncă 

tre- 
alte

hectare arătură 
Dar se vede 
n-am putut a- 
întregimc dis- 
Mecanizatorii 

probabil, 
la 

nu 
încadrat cu ele >n 
în orice caz, noi 
văzut pe nimeni 
degeaba, iar sala-

vecini pentru a-i ajuta 
in virfurile de campa
nie. Am executat astfel 
16 000
normală, 
treaba că 
coperi in 
ponibilu).
au executat, 
lucrări in cimp sau 
reparații, pentru că 
s-au 
timp, 
n-am 
stînd 
rii a primit toată lumea, 
lună de lună".

Iată deci un robinet 
pe care s-au scurs bani 
— banii însetnnînd sa
larii. Și nu numai atît, 
dar a rămas nefolosită 
rațional forța de muncă, 
fapt ce s-a concretizat 
in carențe la capitolul 
„operativitate" în execu
tarea lucrărilor.

Cauzele care gene
rează o asemenea situa
ție necorespunzătoare 
constau, pe de o parte, 
în modul de organizare 
a muncii, iar pe de altă 
parte, în gradul de cali
ficare al mecanizatorilor.

Mircea

Vodă, de pildă, din 73 
de mecanizatori exis-, 
tenți anul trecut, numai 
17 au avut calificarea 
necesară care să ofere 
garanție sigură a folosi
rii lor la semănat. Și tot 
numai ei au fost cei care 
au lucrat cu cultivatorul 
Ia întreținerea culturilor, 
la recoltatul mecanizat. 
Restul de 53 au lucrat 
la arat, la discuit, la 
transporturi. In timp ce 
primii au avut posibili
tatea să utilizeze din 
plin timpul de lucru (au 
realizat pînă la două 
planuri), în activitatea 
celorlalți au apărut mari 
și numeroase goluri de 
producție. Deci, cîțiva 
trebuie să-i ducă în spa
te pe ceilalți.

Cauzele: organizarea 
necorespunzătoare a 
muncii, slaba calificare 
a peste două treimi din 
numărul mecanizatorilor. 
De ce ? Pentru că nici 
din partea conducerii 
gospodăriei nu s-a ma
nifestat suficientă preo
cupare pentru creșterea 
profesională a mecani
zatorilor, acceptînd cu

CUM FOLOSIȚI

mare ușurință încadra
rea unor oameni fără a 
le verifica 
printr-o cît de 
probă de lucru, 
cum se vede, o 
într-o verigă a 
creează apoi complicații 
în întreg organismul de 
producție al gospodăriei. 
Astfel; lipsa de exigență 
la angajarea mecaniza
torilor a determinat in
stabilitatea acestora, o 
fluctuație care, în decurs 
de numai un an, a ajuns, 
la această gospodărie, 
Ia 60 de oameni.

De asemenea, în ca
drul gospodăriilor agri
cole de stat din Trustul 
Arad, s-a înregistrat a- 
nul trecut o productivi
tate a muncii foarte scă
zută la muncile efectua
te în sistemele de iri
gații.

Unde și în ce fel tre
buie acționat pentru a 
asigura utilizarea rațio
nală a forței de muncă 
din gospodăriile agrico
le de stat, o eficiență 
sporită a muncii chel
tuite ?

DIN

pregâtirea 
simplă 

După 
slăbire 
muncii
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tot felul de alte treburi 
indirect sau aproape de 
loc legate de producție. 
Folosind proporția, re
zultă că în fiecare zi 
o cincime din timpul 
său de muncă inginerul 
nu o acordă, cum ar fi 
normal activității de în
drumare tehnică și de 
concepție, ci o irosește 
pentru treburi mărunte, 
:are nu cer calificare su
perioară.

Iată o nouă mostră de 
felul în care sînt che
mați să-și cheltuias
că timpul de lucru
— zile în șir chiar
— cîțiva specialiști din 
fiecare gospodărie agri
colă de stat din raza 
Trustului Călărași. De 
la centru s-a primit o 
circulară — cea cu nu
mărul 1833 din 8 martie, 
dactilografiată pe o pa
gină și jumătate care 
avea ca dispoziții finale 
următoarele : „în vede
rea organizării în cele 
mai bune condiții a 
campaniei de semănat 
porumb și floarea-soa- 
relui, se vor lua măsuri 
de întocmire imediată

a fișelor de repartizarea 
sarcinilor pe brigăzi și 
oameni. Situațiile, întoc
mite obligatoriu de in
ginerul șef al G.A.S. 
(ele fiind defalcate pe 
brigăzi și oameni), vor 
cuprinde: 1) schița de 
amplasare a culturilor : 
2) ordinele de lucru ; 3) 
ce mașini vor fi folosite 
la efectuarea fiecărei 
lucrări; 4) adeverințele 
de instruire a oameni
lor (semnate) ; 5) repar
tizarea sarcinilor de lu
cru pe brigăzi și oa
meni. Dosarul va fi îna
intat la trust". Semnea
ză tovarășul Gh. Bucu- 
reșteanu și I. Marinescu.

Răspunsul la această 
circulară a costat, în 
fiecare gospodărie agri
colă de stat, pierderea 
de către specialiști a 
cel puțin 30 de ore — 
în timp ce lucrările din 
cîmp reclamau cu strin
gență prezența acolo a 
inginerului agronom, 
pierderea apropiindu-se 
de 1 000 ore. Ne între
băm, cui folosesc hîrtiile 
completate de gospodării

și ajunse în fișetele ce
lor de la Trust ?

„Ore în șîr se pierd, 
fără vreun folos și cu 
întocmirea ordinelor de 
lucru, spune un tovarăș 
de la G.A.S. Mircea 
Vodă. Săptămînal, con
ducerea trebuie să în
tocmească programul de 
lucru pe brigăzi, și, tot 
așa, șeful brigăzii: pe 
zile și oameni. Cel pu
țin o zi cu fiecare bri
gadă se pierde. Și nu
mai bine cînd terminăm, 
vine o ploaie și ne dă 
peste cap țoală planifi
carea noastră foarte fru
mos așezată în pătrățe
lele hîrtiei. Este foarte 
util să se simplifice cît 
mai mult formularisticâ 
umflată și în destul de 
multe cazuri nefolositoa
re, lăsîndu-i-se astfel in
ginerului timpul necesar 
pentru activitatea de 
concepții și de îndruma
re tehnică.

Dezvoltarea intensivă 
a producției agricole, re
ducerea cheltuielilor spe
cifice și .înregistrarea u- 
nui volum ridicat de 
beneficii, sînt direct le
gate de folosirea eficien
tă a forței de muncă, de 
sporirea productivității 
muncii. Situațiile întîi- 
nite în cadrul gospodă
riilor agricole de stat vi
zitate, dovedesc că nu 
peste tot organizarea 
muncii, problema fo
losirii cu eficiență ma
ximă a forței de 
muncă, creșterea efi
cienței muncii cheltui
te, ocupă locul cuve
nit în preocupările con
ducerilor. în nici o uni
tate aceste probleme 
n-au fost analizate, in
terpretarea cifrelor din 
diverse tabele și eviden
ța oprindu-se de fie
care dată numai la co
loanele ce redau pro
ducțiile planificate și

realizate, cheltuielile și 
beneficiile. Interpretarea 
simplistă a faptelor nu 
permite dezvăluirea im
portantelor rezerve exis
tente privind mai buna 
utilizare a mijloacelor 
de producție. De cele 
mai multe ori acesta 
este motivul pentru care 
conducătorii de gospodă
rii de stat solicită trac
toare, semănători, com
bine, aspersoare, pentru 
că — motivează dînșii — 
cele existente nu satis
fac în vîrfurile de cam
panii, se cheltuie sume 
mari cu procurarea lor, 
sînt sustrase de acolo 
unde ar fi într-adevăr 
utile, se angajează mun
citori în plus față de 
numărul impus de ne
voile producției, în timp 
ce în unitățile res
pective, ca, de pildă 
în cele aparținînd trus
tului Gostat Arad, asper- 
soarele au fost folosite 
anul trecut cu numai 70

la sută din capacitate ; 
iar în Trustul Gostat 
Călărași în mai bine 
de jumătate din gos
podăriile agricole de 
stat s-a realizat sub 
400 hectare arătură 
normală cu fiecare trac
tor cu unele mașini 
agricole — combine de 
recoltat porumb, presa 
de balotat paie etc. — 
nici măcar nu s-a rea
lizat planul.

Cumulînd timpii ne
justificat folosiți în fie
care gospodărie agricolă 
de stat din cele două 
trusturi din lipsa cîmpu- 
lui de lucru rezultă pes
te două milioane de ore 
sau echivalentul a circa 
900 de salariați, ne ex
plicăm, într-un fel, întâr
zierile în executarea 
unor lucrări, valorile 
mici ale producției rea
lizate prin munca chel
tuită în unitatea de 
timp. Îmbrățișarea celei 
de-a doua meserii, des
fășurarea unei munci 
mai intense pentru pre
gătirea profesională a 
oamenilor, eliberarea 1

Este posibilă realiza
rea acestui deziderat al 
producției, ca primă la
tură a îmbunătățirii uti
lizării forței de muncă? 
își găsește calitatea 
in situația reală din 
gospodăriile agricole de 
stat ? „Fără îndoială că 
da — vine răspunsul to
varășului inginer NICO- 
LAE GHERESCU, direc
torul ‘ Trustului Gostat 
Arad. In cadrul unități
lor noastre, avem nevoie 
anual de 2 000—2 500 de 
muncitori cu pregătire 
in domeniul irigațiilor — 
motoriști, vadagii etc. 
Intrucit lucrează sezo
nier — timp de lucru 
efectiv sub trei luni de 
zile pe an — putem asi
gura acestor oameni pre
gătirea în cea de a doua 
meserie: de mecaniza
tori, de mecanici de ate
lier, de legumicultori, 
pomicultori, viticultori 
etc. După calculele 
noastre, imbrățișindu-se 
cea de a doua meserie, 
există toate condiții
le unei mai largi 
cooperări intre unită
țile agricole vecine 
privind utilizarea rațio
nală a forței de muncă, 
creșterea productivității 
muncii cu circa 10 la 
sută și, ca urmare, un 
ritm corespunzător la 
executarea lucrărilor de 
campanie".

La Gospodăria de stat 
Mircea Vodă — unitate 
cu peste 6 000 hectare 
și profilată numai pe 
două culturi prășitoare, 
cu vîrfuri de campanii 
de trei ori pe an — pri
măvara la semănat, pe 
timpul aplicării prașile- 
lor și la recoltat — pre
gătirea în cea de a doua 
meserie a mecanizatori
lor apare mai dificilă. 
Aici, după cum afirma 
inginerul șef al gospodă
riei, problema poate fi 
pusă sub alt aspect, al 
pregătirii multilaterale 
a mecanizatorului în 
sensul ca să fie apt pen
tru ca atunci cînd nu 
este solicitat să lucreze 
pe tractor, să poată 
minui și alte agregate 
și instalații din dotare.

Pe această cale ar 
crește și indicele de 
utilizare a mașinilor 
și a timpului de lucru, 
valoarea producției rea
lizată prin consumul 
unei zile-om.

Acest element — va
loarea producției reali
zată prin consumul unei 
zile-om cheltuită — 
subliniază și o altă la

din labirintul hîrtiilor a 
celor pregătiți să înves
tească în producție in
teligență și nu altceva 
apar ca principale și 
imediate cerințe de în
făptuit. Nevoile produc
ției concentrată în uni
tăți specializate, preocu
parea de a spori efici
ența muncii cheltuite o 
pretind ! Și condiții e- 
xistă peste tot. Numai 
că trebuie folosite.

In gospodăriile agri
cole de stat lucrează nu
meroși tineri. Sînt meca
nizatori, îngrijitori de 
animale, specialiști etc. 
Foarte mulți dintre ei 
se află în rîndul frun
tașilor, sînt apreciați 
pentru succesele lor. La 
doi pași de ei lucrează 
însă și alții ale căror 
realizări sînt departe de 
a fi mulțumitoare ; apar 
dovezi ale unei slabe or
ganizări a muncii. Din 
îndreptarea acestor stări 
de lucruri cu toții tre

tură a procesului îmbu
nătățirii utilizării forței 
de muncă : sporirea
eficienței muncii depuse. 
Este o cerință de cea 
mai mare importanță să 
se acționeze pe toate 
căile — creșterea califi
cării profesionale, intro
ducerea progresului teh
nic etc. — In scopul spo
ririi productivității
muncii, astfel Incit, cu o 
cantitate mică de mun
că cheltuită să se ob
țină o producție mare.

Privind prin această 
prismă realizările rapor
tate de către GAS 
„Complex creștere și 
îngrășarea porcinelor" 
Modul pare nesemnifi
cativ. Pentru a realiza 
un spor de producție 
echivalent cu șase porci 
ingrășați și trei purcei 
ințărcați s-a depășit nu
mărul mediu de munci
tori scriptic angajați cu 
38, productivitatea mun
cii pe salariat fiind sub 
cifra de plan cu 41000 
lei. Fără îndoială, există 
și cauze obiective — 
Constructorul, I. C. L. 
București, nici acum n-a 
pus la punct cîteva bu
cătării, s-au înregis
trat defecțiuni la in
stalații etc — dar cele 
mai multe sînt subiecti
ve. La această gospodă
rie, pregătirea profesio
nală a oamenilor nu 
îmbracă o formă conti
nuă, de perspectivă. Se 
crede că este suficient 
dacă îngrijitorul po
sedă cîteva elementa
re cunoștințe de în
treținere a animale
lor, de folosire a in
stalațiilor. Practica in
firmă acest lucru. Necu- 
noscînd suficient de bine 
procesul de producție, 
noii angajați se simt 
copleșiți de greutățile 
producției și dau bir 
cu fugiții. In ultimele 
șase luni au trecut 
prin combinat exact de 
două ori mai mulți în
grijitori decît au rămas 
să lucreze. Conducerea 
gospodăriei, cu con- 
simțămîntul trustului, a 
luat hotărîrea ca de nu
mărul de animale — pe 
care specialiștii care au 
avizat construcția pre
văzută cu un înalt grfid 
de mecanizare l-au sta
bilit ca normă pentru 
un om — să îngrijească 
doi și chiar trei oameni. 
Astfel scad și posibilită
țile de cîștig, crește în 
mod nejustificat prețul 
de cost al producției ob
ținute.

buie să facă o proble
mă. Organizațiile de 
bază U.T.C., ducînd Ia 
îndeplinire unele din 
principalele obiective 
stabilite de Congresul al 
VUI-lea al U.T.C. — 
vor trebui să asigu
re o largă mobiliza
re a tinerilor la cursu
rile de pregătire profe
sională, să-i stimuleze 
prin acțiunile inițiate, în 
pregătirea lor profesio
nală, în sporirea intere
sului pentru utilizarea 
rațională a timpului și 
mașinilor. Din sporirea 
eficienței muncii chel
tuite, din ridicarea per
manentă a pregătirii 
profesionale, reducere'a 
prețului de cost al pro
ducției și sporirea bene
ficiilor, fiecare tînăr să 
facă o problemă de con
știință, un înalt țel de 
atins. Autodepășirea 
să constituie scopul 
muncii de fiecare zi.

Pagină realizată de 
Ing. Gh. FECIORU



LA O MASĂ ROTUNDĂ ORGANIZATĂ RECENT LA REDACȚIE CU UN GRUP 
S-AU EMIS ȘI URMĂTOARELE PĂRERI»

DE ELEVI,

Vă amintiți ? în ziarul nostru din 9 martie a.c., cind încă se mai 
desfășurau tezele sau se consumau rezultatele acestora în cataloage, 
se publica, sub titlul de mai sus, rezultatul unei „teze" în jurul „mesei 
rotunde" cu cîțiva elevi din Capitală. „Subiectele" date au fost mai nu
meroase, în esență, însă, discuțiile — vii, spontane — consemnate în 
stenogramă, converg spre elucidarea unor aspecte ale vieții de școală.

Profesorul „ad-hoc“ — ca să ne exprimăm în termeni școlărești 
— scriitoarea Mioara Cremene, consemna în preambulul „paginii- 
teză“... ne interesează punctul lor de vedere (al interlocutorilor-elevi 
(n.a.) și-l vom transcrie brut, chiar dacă răspunsurile vor fi uneori 
greșite. Ii lăsăm cititorului dreptul la replică, la corecturi".

Așadar, de la bun început ne-am luat îngăduința față de elevii 
invitați la redacție să punem în discuție părerile lor. Și-au afirmat cu
rajul acestei confruntări cu opinia publică în dorința de a se edifica 
ei înșiși dacă au avut sau n-au avut dreptate.

Aflîndu-se în posesia a peste 300 de răspunsuri — de la elevi 
din București, Brașov și Timișoara — la întrebările consemnate în 
încheierea paginii publicate și în jurul cărora redacția propunea să se 
discute, dăm cuvintul astăzi cititorului.

7. Există elevi ideali, dar ei se ocupă numai de 

învățătură, sînt tocilari, egoiști...

2. Ideal este să obții nota 10 fără să înveți...

3. Elevul poate merge în localuri, însoțit, chiar și peste 

orele prevăzute în Regulament...

1. CE-I DATORAȚI, CA 
ELEVI, ȘCOLII ? CUM 
AJUTAȚI LA CREȘ
TEREA PRESTIGIU
LUI EI, ACUM? DAR 
ATUNCI CÎND VEȚI 
FI ABSOLVENȚI?

La această primă întrebare 
răspunsurile sînt de-a dreptul 
impresionante. Semnatarii rîn- 
durilor care ne-au parvenit au 
mers cu gîndul mult mai departe 
decît colegii lor, care au discutat 
în jurul „mesei rotunde".

Marin Aramă — clasa a
X- a — ne spune de la bun 
început: Unii dintre colegii 
noștri, ale căror păreri au a- 
părut în ziar, au privit școala 
„pe dinafară", s-au legat de a- 
mănunte : dacă școala e mică 
sau mare, modernă sau puțin 
demodată ; așezată în centrul 
orașului sau la așa-zisa perife
rie. Și asta contează. Dar eu 
nu m-aș fi gindit in primul 
rind la aceste aspecte exte
rioare...

Nicolae Poiană — clasa a
XI- a : Tot ceea ce știu — sau 
aproape totul — îi datorez șco
lii. Ea simbolizează cultura, 
știința ; ne-a pus în contact cu 
trecutul, prezentul și — de ce 
nu — și cu viitorul. Ea cere 
de la noi puține lucruri ; dra
goste de învățătură, disciplină, 
în schimbul cărora ne oferă 
universul vast al cunoașterii, 
îi datorăm enorm. Dar aici 
valorează faptele, nu cuvin
tele. Așa că e mai bine să ne 
cercetăm carnetul de note.

Un lucru este cert. Elevii își iubesc școala, țin 
la onoarea ei. Nu pun la îndoială prestigiul 
unor școli de veche tradiție și se vor elevi ai 
unor asemenea licee. Dar, devenind elevi ai 
unor licee mai puțin cunoscute, cu o biografie 
mai puțin întinsă în timp, fac totul pentru a 
pune numele acestora — nu numărul — alături 
de al acelor licee cu ani, cu zeci de ani pe 
umeri. în fața cuvintelor prestigiul școlii pun 
două puncte și adaugă : „să aibă profesori buni 
— cu renume — să aibă succese la olimpiade, 
la concursuri artistice și sportive, să aibă flori, 
să fie bine înzestrate etc. Dar, mai presus de 
toate stă — și lucrul acesta îl subliniem — con
vingerea că elevul menține și justifică prestigiul 
școlii : învățătura, conduita, pasiunea și pe acest 
temei sigur, ceea ce va deveni acest elev, seri
ozitatea cu care-și va respecta cuvintul dat șco
lii de a deveni ceva, cineva, „o personalitate 
scris cu literă mare" cum nota un elev intr-o 
scrisoare.

Da, într-adevăr, e mal greu să păstrezi pres
tigiul școlii peste ani, cind nu-i mai ești elev, 
dar cînd, nu o dată, ești întrebat la ce școală ai 
învățat. Foarte mulți din autorii răspunsurilor

primite au insistat asupra acestei idei, pe care, 
reafirmăm, o împărtășim. Nu se poate însă să 
trecem mai departe fără a face o subliniere. Din 
lectura scrisorilor primite răzbate ușor, un „aer" 
de amînare a contribuției la prestigiul școlii 
pentru „după absolvire". Firește că răspunsul 
definitiv la întrebarea : „cum sporești prestigiul 
școlii" se poate da mal tîrziu, atunci cind poți 
spune : „am devenit ceea ce am promis". Dar a 
uita, sau a aminti în treacăt, în numele acestui 
răspuns „de mai tîrziu", pe cel prezent, care stă 
la temelia celui definitiv, este, mărturisim, o 
imensă datorie morală neplătită. Răspunsul de 
acum, esențial, care asigură durabilitatea deve
nirii viitoare, este expediat, în multe din scri
sorile primite, simplist, ca fiind ceva de la sine 
ințeles. Poate pentru că este vorba de o contri
buție cotidiană, — învățătura, disciplina — de 
ceva foarte obișnuit pentru elev, că promisiunile 
viitoare atirnă mai greu, ca formulă, in balanța 
prestigiului. Oricum, această contribuție cotidia
nă îi creează elevului „rezerva" din care va 
da școlii mai mult decît îi poate promite. Deci, 
așa cum bine spunea un elev în răspunsul său, 
merită să te uiți mal des în carnetul de note.

3. PURTAȚI DIN PLĂCERE UNIFORMA SAU DIN OBLIGAȚIE ? UNIFORMA E PE 
GUSTUL VOSTRU, CONTRIBUIE LA DEFINIREA VOASTRĂ CA ELEVI?

Răspunsurile elevilor la această întrebare sînt 
unanime în a afirma că uniforma trebuie purta
tă. Unii o poartă din plăcere, pentru că nu pot 
concepe viața de elev fără această ținută școlă
rească. O poartă cu mîndrie, pentru că le place 
să fie elevi, pentru că ii definește ca o catego
rie distinctă a tineretului. Pentru aceștia nu 
există cuvintul „obligație", intrucît — spunea 
eleva Ioana Ciumeti — „a purta din obligație 
uniforma înseamnă a purta din obligație titlul 
de elev". Alți elevi ne declară însă că poartă 
uniforma din obligație, dar o poartă.

Din plăcere sau din obligație, uniforma este 
considerată ca o ținută vestimentară, specifică

școlii, care impune o disciplină, o atmosferă de 
muncă, de învățătură, de seriozitate. In fond, 
problema dacă trebuie sau nu trebuie purtată 
uniforma, nici nu e nevoie s-o discutăm. Există 
un regulament școlar deopotrivă obligatoriu 
pentru toți elevii, acceptat în mod deliberat de 
către el în momentul în care pășesc pe porțile 
școlii. Acest regulament conține în el și preve
derea obligativității uniformei școlare. Sigur, e 
important ca, alături de obligativitatea unifor
mei, să existe și plăcerea de a o purta. Plăce
rea și mîndria de a purta uniforma școlară pot 
fi cultivate în cadrul unul climat corespunză
tor — climat existent în școlile noastre.

Dar să consemnăm și cîte- 
va propuneri :

Paula Pruncii — clasa a 
X-a : Uniforma este o veche 
tradiție în școala românească, 
știm de la părinți că diferitele 
uniforme adoptate de licee a- 
veau în general un aspect sti
mulator asupra simțului colec
tivității, asupra solidarității 
școlărești. Băieții aveau uni
forme frumoase, de culori di
ferite, după specificul școlii 
uneori chiar strălucitoare. As

Cristina Moraru — clasa a
X- a: Școlii, desigur, îi dato
răm foarte mult. Primele emo
ții, primele bucurii, succesele 
obținute ; alteori insuccesele și 
deprinderea de a lupta cu ele. 
Toate contribuind la formarea 
unei opinii, a unei experiențe.

Dar această primă întreba
re este mai largă : cum se 
ciștigă și se menține presti
giul unei școli ? Iată o pro
blemă foarte discutată în 
scrisorile primite.

Marilena Miu — clasa a X-a: 
Elevul este oglinda școlii sale, 
și pentru ca școala să fie la 
înălțime trebuie in primul rind 
ca elevul să fie cu adevărat 
elev. Cît timp ești elev parcă 
e mai simplu să exprimi școlii 
recunoștința ta, să-i aperi pres
tigiul : atunci înveți, ești dis
ciplinat, în sfîrșit, ești elev. 
După aceea, totul devine mai 
greu. Mie mi se pare că abia 
după absolvire contribuția ta 
la apărarea prestigiului școlii 
capătă profunzime. Contri
buind la sporirea acestui pres
tigiu prin ceea ce devii.

Adriana David — clasa a
XI- a : Deși mi se pot aduce a- 
cuzații, deși țin la prestigiul 
școlii mele, afirm că mă des
part destul de ușor de o școa
lă pentru că am fost nevoită 
de împrejurări să schimb de
seori școlile Nu sînt însă de 
acord că prestigiul școlii de
pinde doar de renumele tova
rășilor profesori. E foarte im
portant să avem profesori 
buni, cunoscuți, renumiți. Dat 
eu cred că prestigiul școlii de
pinde în primul rind de elevi. 
Neapărat de ei, ca elevi și a- 
poi ca absolvenți.

Aurel Ionașcu — clasa a 
Xl-a : Imediat ee un elev are 

tăzi uniformele s-au generali
zat și... uniformizat. Poate că 
ar exista soluții pentru dife
rențierea uniformelor. Consi
der calitatea materialului și 
croielii uniformei necorespun
zătoare. De aceea, poate, unii 
elevi n-o poartă cu plăcere.

Violeta Sava — clasa a X-a : 
Referindu-mă la uniformele 
școlare pentru fete, cred că 
ar trebui să intervină mici 
modificări: bluza să fie con
fecționată dintr-un material 

o atitudine îndoielnică, oame
nii întreabă : „la ce școală în 
vață ?“ și sînt tentați să gîn- 
dească urît despre acea școală. 
E păcat, dar e drept să se în
trebe,

Maria Drăgoi — clasa a X-a : 
Fiecare elev se mîndrește cu 
școala la care învață. Liceul 
nostru este unul dintre cele mai 
bune din oraș, poartă nume
le unui fruntaș pașoptist: „Ef- 
timie Murgu". Și acesta este 
un motiv de mîndrie, aduce 
un plus la dorința de a-i pă
stra prestigiul. O școală care 
poartă un număr, n-are presti
giul pe care îl are una cu un 
nume — cu un nume la care 
să ții.

Florica Cosma — clasa a 
X-a: Sînt multe școli noi în 
țara noastră. Prestigiul aces
tora lî-1 formăm noi, acuma, 
în primul rind, învățind.

Doina Tănase — clasa a X-a; 
Am dorit foarte mult să devin 
elevă a Liceului nr. 1 din Bra
șov. Acum, cînd mă număr 
printre elevii acestei școli cu 
vechi tradiții, cred că este de 
datoria mea să-l respect. Des
pre învățătură și disciplină, 
nici nu discut. E de la sine în
țeles că trebuie să învăț și să 
fiu disciplinată, pentru că alt
fel cum m-aș putea numi ele
vă. Dar nici activitatea extra- 
școlară nu trebuie uitată. Pe 
mine mă bucură că echipa 
noastră de baschet — din care 
fae parte — duse faima liceu
lui cîștigînd concursuri.

Cred că prima mea contri
buție la sporirea prestigiului 
liceului după ce voi fi spus 
„rămas bun, școală dragă" va 
fi intrarea mea în rândurile 
studenților. Cred că voi reuși.

mai fin, un zefir sau eventual 
poplin, sarafanul să fie con
fecționat dintr-un material 
neșifonabil, care să nu prindă 
luciu, iar dacă ar fi posibil 
să se confecționeze o unifor
mă și pentru anotimpul cald : 
o bluză subțire și eventual o 
fustă plisată, cu bretele.

Tatiana Bodea — clasa a 
X-a: Nu ne-ar displace să 
se creeze tipuri de uniforme 
pe școli sau pe orașe. în sfîr
șit, să se diferențieze și in

2, EXISTA SAU NU „E- 
LEVUL IDEAL ?“ ; 
CE CALITĂȚI ÎN
TRUNEȘTE EL? CE 
CALITĂȚI ÎNTRU
NEȘTE, DUPĂ PĂ
REREA VOASTRĂ, 
COLEGUL ADEVĂ
RAT? DAR ADEVĂ
RATA COLEGĂ?

Elev ideal ? Există sau nu 
există ! Cuvintele au fost 
pronunțate și consemnate în 
pagina la început amintită. 
Elevii care ne-au răspuns au 
luat titulatura „ad litteram" 
șl au răspuns, cu mici excep
ții : „nu există". Dar să lă
săm comentariul după repro
ducerea cîtorva răspunsuri.

Maria Nicolau — clasa a 
X-a : în școală ne formăm ca
racterul, personalitatea. Mulți 
dintre cei care au trecut prin 
școală au devenit oameni care 
slujesc societatea în mod stră
lucit. Aceștia ne sînt întotdeau

ceea ce privește vîrsta celui 
care o poartă.

Ioana Ciumeti — clasa a
X- a : Nu pot spune că aspec
tul uniformei e pe gustul meu. 
Materialul ar putea fi mai 
bun, iar aspectul mai tineresc, 
mai potrivit vîrstei noastre; 
chiar și coloritul.

Mariana Cerchez — clasa a
XI- a: Uniforma de azi, vara 
e prea călduroasă, iar iarna 
nu ține de cald.

Maria Nicolae — clasa a 
X-a : Creatorii de modele ar 
trebui să nu ne neîndreptățeas- 
că. Cred că se pot confecționa 
uniforme bune, din culori pas
telate, potrivit vîrstei noastre, 
care să ne dea un aer mai 
vesel și nu unul mohorît.

Sanda Săndulescu — clasa a
IX-a  : Mi-ar place să avem și 
uniforme de gală. Cred că 
fusta bleumarin cu bluza albă 
constituie o îmbinare mai fe
ricită, mai elegantă.

Se pare că au dreptate; 
subscriem la părerile lor. Dar 
desigur, vor mai fi lucruri de 
adăugat.

na dați ca exemplu și ni se 
spune despre ei : „au fost elevi 
ideali". Sincer vorbind, eu nu 
cred în existența elevului 
ideal. Un elev ideal are numai 
note maxime, o purtare ire
proșabilă și întotdeauna are 
o atitudine corectă ; cînd i se 
cere părerea, cînd se întîmplă 
ceva în colectiv. Prima condi
ție este realizabilă întru totul. 
Celelalte, însă, sînt discutabile.

Constmari Săndulescu — 
clasa a X-a : După părerea 
mea pot exista și chiar există 
elevi ideali. Ce e drept — o 
spun spre regretul nostru — 
nu sînt atît de mulți ; poate 
de aceea unii dintre colegii 
mei le neagă existența.

Irina Neicu — clasa a
VIII-a  : Elevul ideal ? Sigur 
că există. El este întruchipat 
în mulți tineri care învață. 
Elev ideal nu înseamnă 
altceva decît să fii cu 
adevărat elev. De ce este 
atît de greu acest lucru ? Poți 
avea personalitatea ta distinc
tă, și o ai mai cu seamă dacă 
ești în totul foarte bun. Nu

Discuția continua, 

întrebările rămin 

valabile dar, fire

ște, intrucit s-au 

ridicat noi întrebă

ri, noi aspecte dis

cutabile, dezbate

rea noastră iși lăr

gește sfera. Deci, 

ne vom „reintilni" 

i nt r-un număr 

viitor al ziarului. 

înțeleg atunci de ce se spune, 
în pagina citată, că atunci cind 
se laudă strădania la învăță
tură se laudă de fapt egoismul. 
Nu înțeleg de ce se crede că a 
fi elev fruntaș înseamnă nea
părat a fi un elev egoist, to
cilar, antisportiv, lipsit de re
ceptivitate pentru distracție. E 
fals !

Sanda Săndulescu — clasa 
a X-a : Elevul ideal în toate 
privințele nu există căci așa 
cum spune un cunoscut dicton 
latinesc „Errare^iumanum est" 
Pot exista elevi care se apro
pie de ideal în sensul larg al 
cuvîntului, ale căror defecte 
trec neobservate pe lîngă ca
lități. Pot fi și elevi egoiști și 
din acei care-și bravează cali
tățile, dar atunci nu-i trecem

întrebarea : „există elev ideal?" l-a derutat pe 
elevi. Răspunsurile, aproape toate, ne semnalea
ză o căutare cu orice preț a tipului de elev care 
să se încadreze în schema „elevului ideal". Mulți 
dintre semnatari i-au schițat portretul, i-au de
finitivat calitățile, depărtîndu-se de cele mal 
multe ori de ceea ce au în față, de realitatea 
școlilor, unii afirmind chiar că „elevul ideal ar 
fi un supraom". Sigur că nu există un „tip 
STAS" al elevului ideal. Dar există foarte mulți 
elevi ideali (chiar printre cei care ne-au răs
puns). Irina Neicu, ai cărei răspuns l-am con
semnat, are dreptate : „Elev ideal nu înseamnă 
altceva decit să fii cu adevărat elev". II intilnim 
in fiecare clasă, în fiecare școală. E vorba de 
elevul de la panoul de onoare pe care, ei, cei
lalți, cei mai mulți îl onorează, îl cinstesc, pen
tru învățătură și ținută demnă.

Se pare, deci, că lucrul cel mai Important nu 
este definiția elevului ideal. (Poate că formula 
nici nu este cea mai potrivită ; cum nota o elevă 
,.e prea stridentă"). Ii lăsăm In continuare peda
gogului și elevului dreptul de a clarifica dacă 
putem sau nu vorbi despre „elevul Ideal".

Altceva ne-a reținut atenția, din lectura răs
punsurilor. Existența elevului ideal este respin
să nu atît pentru „stridența formulei", cit pe te
meiul unei comodități personale. Cunoaștem eti
cheta care 1 se pune elevului foarte bun : toci
lar, bucher, egoist etc., etc. Dar cine i-o pune ?

Elevul mediocru, comod, superficial, cel ci s 
Iș! face un titlu de glorie din a trece cit MM 
ușor prin școală. In numele propriei lor situapg 
departe de a fi ideale, resping calitățile defini
torii ale „elevului... elev".

Răspunsurile conțin și multe definiții, citate. 
Un asemenea citat am reprodus și noi in răs
punsul unei eleve : cunoscutul dicton latineso 
„Errare humanum est..." Dar cine pleacă la drum 
cu o asemenea deviză cedează propriei comodi
tăți căci dictonul nu e întreg și morala Iui e in 
a doua parte : „perseverare diabolicum". Alți 
elevi au încercat să ne convingă că nu există om 
desăvirșit, că nu este propriu să spui despre 
un elev că ar fi desăvirșit, ideal, ei aflindu-se la 
vîrsta formării, în drum spre desăvîrșire — 
desăvîrșire care durează toată viața. „Virsta 
noastră, este vîrsta viitorului, — nota în răs
punsul său elevul Ion Anton — ne perfecționăm 
continuu ; trecutul nostru numără doar cițiva 
ani". Am reprodus acest răspuns pentru că, de 
aici, din acest mod de a gîndi se naște justifica
rea lipsei unor cerințe maxime, a unei autoexi- 
gențe maxime, tentația de a accepta prea mult 
timp „micile defecte" In perspectiva dobindiril 
„marilor calități" viitoare. Din păcate, avem 
elevi care amină confruntarea cu ei înșiși — cu 
calitățile și defectele lor — amînarea care este 
periculoasă prin posibilitatea de a deveni o 
formulă de viață.

4. CARE SÎNT LOCU
RILE DE ÎNTÎLNIRE, 
DE DISTRACȚIE ETC. 
UNDE SOCOTIȚI AC
CEPTABILĂ PRE
ZENȚA ELEVULUI ? 
ÎN CE CONDIȚII?

Să recapitulăm : pe lîngă 
locurile obișnuite de distracție 
oaspeții noștri erau de părere 
că pot frecventa restaurantele, 
barurile, că pot sta mai tîrziu 
de 9 și jumătate „cum scrie 
în carnetul de elev", chiar 
pînă la orele 11 sau 12 noap
tea. Este drept că au adăugat 
„dacă sînt însoțiți de părinți" 
și „cu condiția să se poarte 
civilizat".

Ce ne-au răspuns colegii 
lor ?

Unii merg cîteodată cu părinții, „să servească 
masa", la restaurant, cum se exprimă elevul 
Mircea Popescu, și i se pare la fel de firesc cum 
ar servi masa acasă. Alții ne spun că se duc la 
local să serbeze un eveniment — Anul Nou, o 
onomastică, o nuntă ; In sfirșit, merg la restau
rant cu diferite prilejuri ; iar alții notează, fără 
a da nume, că au colegi care merg la restau
rante, în localuri — de zi sau de noapte — și 
fără prilejuri anumite. Acestea fiind in genere 
răspunsurile, nu reproducem mai multe în ex- 
tenso.

De observat este insă următorul lucru : că și 
aici, ca șl în ceea ce privește uniforma, elevii — 
cel mai mulți — nu-șl fac rabat de la regula
mentul școlar, nu-1 cosideră benevol și, ca atare 
găsesc nepotrivit localul ca un cadru de întîi- 
nire a elevilor. Totuși, sînt elevi care merg în 
localuri. Nu este un fenomen general, dar ori- 
cît de mic ar fi numărul lor față de acei care 
nu acceptă și nu merg în localuri la această 
vîrstă, nu putem neglija problema ca atare. In
teresant este faptul că și în pagina amintită și 
In răspunsurile primite ca ecou, acei care de
clară „mergem" sau „se poate merge într-un 
local", adaugă, „In orice caz însoțiți de părinți", 
sau „de maturi", „nu singuri". Elevul nu ajunge 
singur în restaurant. Modul în care ne-au răs
puns mulți indică o serie întreagă de oameni — 
dintre care nu lipsesc părinții — care le cultivă,

„gustul" restaurantului, al barului. Cu părinții, 
cu „prietenii" mai mari, mersul în localuri devi
ne o obinșuință de care se fac vinovați, alături 
de elevii în cauză, cei care nu-și dau seama de 
acest mod cu totul nepotrivit de a utiliza timpul 
liber.

Iată insă ce spune Lucian Blaga — clasa a 
X-a: „Cred că frecventarea localurilor se dato
rează unei organizări necorespunzătoare a tim
pului liber de care se bucură elevii. Venim la 
școală cu plăcere, și nu numai la cursuri. Dar 
sîntem invitați uneori la conferințe plicticoase, 
la activități care nu ne solicită pe plan spiritual, 
într-atît sînt de banale și pe care le frecventăm 
astăzi pentru că, fiind organizate în cadrul șco
lii, nu le putem ignora. Pe aceeași linie se în
scriu și reuniunile care, desfășurîndu-se la școa
lă, trebuie să respecte anumite „canoane", care 
afectează spontaneitatea și farmecul lor. Un 
răspuns pe care-1 socotim judicios, șl-1 propu
nem atenției celor răspunzători de organizarea 
cadrului necesar dezvoltării spirituale a elevu
lui recreării, distracției acestuia. O sugestie: ce 
vă spune repertoriul cultural al marilor și mi
cilor orașe in raport cu nevoile acestei categorii 
însemnate pe care o formează școlărimea ? A- 
cesta ar fi un alt aspect al aceleeași probleme, 
aspect se pare neglijat In dese cazuri.

LU CREȚI-A fcUSTIG

în categoria elevilor Ideali. E- 
levul ideal e altfel: e bun la 
învățătură, e generos. îți tre
buie o mare voință să fii un 
astfel de elev, o deosebită or
dine în viața personală, un 
echilibru interior. Asemenea 
elevi avem. Poate n-ar tre
bui să-i numim elevi ideali. 
Sună prea strident.

Cristina Moraru — clasa a
X-a:  „Elevul ideal" — expresia 
este prea pretențioasă. Că este 
ideal nu se poate spune despre 
ceva sau despre cineva decît 
atunci cînd nu are defecte și 
nu este caracterizat decit prin 
calități. Ne-am obișnuit să nu 
cerem să fie ideal unui om (cu 
atît mai puțin unui elev). Sînt 
insă o serie de atribute care îi

PAULA PRUNCU — clasa a 
X-a : Elevul, înainte de orice 
este un tînăr în formare și 
trebuie să se poarte în orice 
împrejurare potrivit vîrstei. 
Socotesc precizarea necesară 
pentru că unii dintre noi uită 
tocmai acest lucru. Cei care 
uită înlocuiesc distracția sănă
toasă, necesară, adică jocuri
le, activitățile din cluburi, orele 
libere petrecute în plimbări, 
la spectacole, cu ore consuma
te în localuri, în atitudini care 
lezează simțul decenței.

CONSTANTIN TĂNASE — 
clasa a IX-a: Dacă ne gîn- 
dim bine, cel mai plăcut loc 
de întîlnire pentru noi, elevii, 
este chiar școala. Cred că nu 
va zîmbi nimeni dacă voi a- 
firma că ne putem întîlni aici 
nu numai în ceasurile de în
vățătură ci și în cele rezer
vate destinderii.

CRISTINA MORARU — 
clasa a X-a: Un elev poate 
frecventa diferite spectacole, 
manifestări sportive. Cu con- 

sînt necesare unui elev pentru 
a-și merita in primul rind 
titlul de elev, apoi pentru că 
fiecare om are tendința de 
a-și corecta greșelile, defecte
le, de a-și înmulți calitățile. 
Citisem undeva : „Desăvîrșirea 
este scopul suprem și inacce
sibil al omului". La prima ve
dere cuvintele citate par um
brite de scepticism și totuși, 
toți (sau aproape toți) tindem 
spre desăvîrșire. Știm că nu o 
vom atinge niciodată și cu toa
te acestea continuăm șă învă
țăm, să lucrăm. Calitățile unui 
elev ideal sînt calitățile pe 
care le dorim fiecărui om, 
pentru că elevului nu-i sînt 
necesare anumite calități pe 
care, după terminarea școlii, 
să le păstreze doar in amintire.

, diția să nu-i răpească prea 
mult timp. Pentru că princi- 

, pala lui activitate rămîne în
vățătura, ori pentru ea are 
nevoie de forță și putere de 
muncă, care se obțin prin o- 
dihnă.

NICOLAE POIANA — clasa 
a Xl-a : Dacă acțiunile re
creative sînt organizate de 
școală, locul de întîlnire va fi, 
evident, școala. Un elev este 
însă un viitor om matur. El 
trebuie să cunoască viața sub 
multiplele-i aspecte, deci ni
mic nu trebuie să-i fie străin. 
Totuși, nu sînt de acord cu 
prezența elevilor în localuri 
(indiferent dacă sînt de zi și 
cu atît mai mult dacă sînt de 
noapte) considerînd că aces
tea nu reprezintă locuri de 
distracție în general și, în mod 
special, locuri potrivite cu 
vîrsta și ocupația lor.
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FRAȚILA

CRONICĂ ÎN DOUĂ PĂRȚI

FĂNUȘ NEAGU

Partea-ntîi (mai lungă) în 
care va fi vorba de cuplajul 
de la București. Steaua, au
toarea celei mai frumoase re
prize de fotbal în actualul 
campionat — e vorba despre 
repriza a doua din meciul cu 
Dinamo-BuGUrești — „ a arun
cat în aer" pronosportul și, 
dacă Gineva o fi jucat împo
triva ei (cunosc și eu pe unul 
care-a mers împotriva noro
cului toată viața și într-o zi 
s-a umplut de aur) să știe că 
„a spart banGa". Surpriza a- 
ceasta, care-i dă, în sfîrșit, 
speranțe roze bătrînului Bra
șov, i-a dus pe militari către 
mijlocul plutonului. Greu se 
vor mai putea apropia de mult 
rîvnitul loo unu pe care altă
dată ședeau liniștiți ca la ei 
acasă.

Meciul — cenușiu, aproape 
negru — mi s-a părut că a du
rat patru ore. S-a jucat fără 
nici un pic de vlagă, fără inte
res ; cineva din afară ar fi pu
tut crede că noi, spectatorii, 
avem nevoie de cele două 
puncte, și nu echipele. Stegarii 
parcă tot au mai mișcat, cîteo- 
dată. Am putut nota două o- 
cazii rarisime, irosite de Seli- 
mesi și Necula și golul lui 
Gorfi, pornit dintr-o greșală a 
lui Jenei. In schimb, militarii 
(exceptînd două șuturi expe
diate de Sorin) n-au arătat ni- 
mio. Voinea fuge de colo-colo,

ca unu] care caută buruieni 
de dragoste printre scaieți. 
Constantin strigă la el, dar 
nu-i trimite mingi, Jenei tră
iește din amintiri. Singuri Du
mitru Nicolae și Negrea trag 
cu dinții. Prea puțin.

Derbiul fără bine Gunoscuta 
poftă de joc a lui Dumitriu II, 
s-ar fi consumat la aceeași 
temperatură. Niki, marele ur
maș al lui Ozon, a pus trei 
stropi de aur pe cerul gol și 
ziua s-a făcut frumoasă. Mi-e 
drag băiatul acesta (chiar și 
atunci cînd creionul meu în
seamnă pe hîrtie vorbe aspre) 
fiindcă el reprezintă tipul ju
cătorului preferat. Fără poan
tele lui, fotbalul n-ar mai a- 
vea haz. Cel puțin la noi. Niki 
știe ce așteaptă galeria de la 
el, și-i dă ceea ce ea îi cere. 
Nu contează că-și taie șansele 
pentru selecționare în lot. E 
robul clipei și stăpînul ei. Mai 
tîrziu... Nu există mai tîrziu, 
ci numai acum. Uneori jocul 
costă, se întoarce împotriva 
lui. El știe. Și plătește. Iar data 
viitoare va încerca din nou, 
și va încerca mereu, duminică 
de duminică, „copil teribil", 
sortit deopotrivă izbînzii și 
tristeții, și într-o clipă — pe 
care o vrem cît mai tîrziu I — 
cînd va urca printre noi, în 
tribună, și-1 vom fi uitat, ochii 
noștri vor căuta, acolo jos, în 
teren, un alt băiat «are să ne

încînte, să ne vrăjească și să 
ne supere. Căci publicul bucu- 
reștean pe acești băieți îi iu
bește din toată inima — și 
fără îndoială ei sînt creația 
lui. Genul de jucător Ozon — 
Dumitriu — talente uriașe care 
se sacrifică publicului — nu 
l-am mai întîlnit nicăieri aiu
rea, și din această pricină mi-e 
de două ori mai drag... „Rea
lul", dacă se află azi în frun
tea plutonului, o datorează, în 
primul rînd, celor doi „din 
față" : Dumitriu și Ioneseu. Și 
se apropie un cîștigător, un 
băiat negricios, doldora de ta
lent : juniorul Neagu.

De la Craiova am reținut un 
singur nume : portarul Papuc, 
salvator a două goluri. Dar 
la Craiova doame-dumnezeulel 
— se joacă, cum au arătat Ieri, 
după sistemul : tare și toți 
după ea. In felul acesta nu 
poți emite pretenții la șefie.

Farul a surclasat Progresul. 
Anul ăsta nu prea le priește 
la mare nici băieților de la 
București. Deslănțuie lancu ăla 
niște furtuni de te bagă în 
sperieți.

Dinamo București rămîne 
performeră a jocurilor în 
deplasare. Nelu Nunweiller, 
în continuare, excepțional (mi
nus duritățile).

Partea a doua. Valentin Pă- 
unescu, într-o rubrică din 
„Sportul popular" ne aduce la

Papuc stopează un

cunoștință o convorbire a per
soanei sale cu centrul atacant 
Frățilă. Discuțiunea s-a pur
tat la Cîmpina, în aer limpede 
și proprice ideilor, lucru care, 
însă, nu se simte în stilul ju
mulit al însemnării. Sînt acu
zat, în subtext, că acum vreo 
două-trei săptămîni am încer
cat să-l „desființez" pe Fră
țilă. Tradus pe românește, eu 
am spus că Frățilă joacă foar
te slab — în acest sens puteți 
citi și cronicile din celelalte 
ziare pe marginea meciului 
Dinamo-Bucureti—Dinamo Pi
tești. Dar, iată la Paris, unde 
reprezentativa noastră a înre
gistrat o victorie de prestigiu, 
Frățilă a marcat un gol și V.P. 
vine să mă întrebe, că de ce, 
domnule etc. Pentru că atunci, 
Frățilă juca foarte slab, sti
mabile. Pentru golul de la Pa
ris îi string mîna, dar nu pot

nou atac rapidist.
FOTO: R. VIOREL

repeta gestul cînd, duminică, 
26 martie, la patru zile după 
meciul de la Paris, aud la 
Radio : „pentru a cincea oară, 
Frățilă nu e capabil să stope
ze o minge". Va să zică, nu 
numai eu.

Dar condeierul de la „Spor
tul popular" vrea să-mi plă
tească o poliță, mie și numai 
mie, căci eu singur am scris 
despre niște articole semnate 
de el cu majuscule, că sînt 
complet neinspirate.

Văzîndu-1 cu palmele făcute 
căuș în așteptarea unui cocoloș 
de la un ospăț unde de ani de 
zile dorește să capete o in
vitație, încerc un sentiment 
mai mult decît jenant. O în
trebare nu-mi iese din gînduri: 
„De ce n-a publicat el con
vorbirea avută cu fotbalistul 
Frățilă, înaintea meciului din 
Franța ?“

DUPĂ VICTORIA
DE LA PARIS

«Ecoul victoriei fotbaliștilor români la Paris nu 
s-a stins încă : presa franceză continuă să comen- 
tctae favorabil jocul echipei române. Valoarea re
zultatului crește și prin aceea că evoluția „trico
lorilor" francezi se bucură de aprecieri pozitive. 
Făcînd abstracție de epitetele cu care-i onorează 
pe jucătorii noștri cronicarii francezi, victoria ve
nită la scurtă vreme după un alt 2—1 la Atena cu 
reprezentativa greacă, bucură pe toți iubitorii spor
tului din (ara noastră. Palmaresul echipei noastre 
se împodobește cu o victorie de prestigiu. Și în 
etapa actuală, premergătoare unor confruntări ofi
ciale, este binevenită, e ca un tonic stimulator. 
Scurta noastră anchetă printre „autori" și... un 
spectator atestă cu prisosință acest lucru.

Primul nostru interlocutor, ce! mai tînăr com
ponent al naționalei : studentul MIRCEA LUCESCU 
de la Politehnica București.

— încă de la plecare ne-am dat seama că avem 
de susținut o partidă foarte grea. Urmărisem, cu 
multe zile înainte, presa sportivă franceză dar mai 
ales după sosirea la Paris și văzusem cît de mult 
se dorește o victorie pentru echipa antrenată 
de Just Fontaine. Despre unii dintre fotba
liștii lor fruntași Gondet, Eon, Lech, Blancheț, 
adulații publicului, erau scrise coloane întregi. 
Evident și pentru a impresiona. Noi insă am in
trat pe teren cu gindul să facem un meci bun și 
să ciștigăm. Publicul, obiectiv — scanda toi 
timpul — și atacurile insistente ne-au descumpă
nit la început. Dar apărarea noastră, în frunte cu 
Ioneseu, atent șl curajos Nunvciller III cu inter
vențiile salutare de ultim moment, Mocanu, Ghe 
gheli și Dobrin, a scos echipa din clipele grele și 
i-a dat acel avînt care nu mal departe decît în 
minutul 12 s-a concretizat printr-un gol care a 
făcut să amuțească tribunele. Din acest moment

psihologic, lucrurile au luat o întorsătură în fa
voarea noastră. Nu puține an fost fazele cînd pu
blicul ne aplauda in ciuda întrezăririi înfringerii 
francezilor. Am ciștigat șl ne bucurăm mult. Un 
ziarist de la Milano, care a urmărit meciul, spu
nea că noi am învins pe teren străin cu armele lui 
„Inter" : apărare fermă și contraatacuri rapide, pe
riculoase. Nu-și ascundea temerea că ta București 
îi vom învinge și pe italieni.

Cealaltă extremă a naționalei noastre, jucătorul 
SORIN AVRAM de la Clubul Steaua, a făcut și el o 
partidă bună la Paris :

— Noi ne-am dat seama că franoezii țin mult la 
o victorie. Era prima formație alcătuită de noul 
antrenor. Just Fontaine, o personalitate în fotbalul 
mondial, cu o mare priză la public, și ca atare o 
victorie ar fi însemnat un certificat de garanție, 
pe care-1 prezenta antrenorul. Contrar declarații
lor făcute că francezii vor încerca să-și impună 
jocul, echipa noastră a adoptat o tactică adecvată, 
de temporizare de liniștire a jocului, pentru a-i 
scoate din ritm pe francezi. Ea ne-a reușit și am 
ciștigat. Există însă și o altă explicație pe care n-o 
simt spectatorii decît numai noi, jucătorii. Am avut 
pe de o parte multă încredere în noi, în propriile 
forțe și In coechipieri, iar pe de altă parte, o do
rință nestrămutată să ne întoarcem acasă cu o 
victorie de prestigiu. Ne dădeam seama că aceasta 
ne ajută mult în următoarele intilniri oficiale...

tn tribunele stadionului .,23 August" pe o bancă 
dar nu a rezervelor, l-am întîlnit pe jucătorul ra- 
.pidist ION IONESCU. care a avut o evoluție im
presionantă în jocul cu Grecia și pe care ziarele 
franceze, neștiind că el nu va mai face parte din 
înaintarea română, îl considerau inamicul numă
rul 1.

— Normal, îmi pare rău că n-am jucat. Dar,

uitați (îmi arată piciorul încă în gips) păcătosul 
de accident m-a împiedicat. Și cît aș fi dorit ! Nu 
e la indemîna oricui să spună că a făcut parte din 
formația care a învins Franța la Paris. Eu consi
der acel 2—1 ca o victorie prețioasă. Și o dato

rez elasticității echipei, iegăturii bune intre apă
rare și atac. Mi-au plăcut in mod deosebit Mișu, 
Nelu, Mocanu, Ghergheli și Lucescu, care deși n-a 
avut nici un antrenament a jucat bine, a fost clar
văzător și foarte util echipei.

Dar să ascultăm opiniile antrenorului principal 
al echipei, tovarășul ILIE OANĂ. De ce să nu fim 
drepți, este o victorie și a muncii sale :

— Unele semnale de alarmă din perioada pre
gătirilor ne-au cam speriat și de aceea ne-am pus 
serios pe treabă, antrenori și jucători. Cunoșteam 
oarecum jocul francezilor și am căutat să adoptăm 
o tactică in consecință. Apărarea lor in linie și jo
cul la ofseid. le-am dejucat prin combinații cu par
ticiparea mijlocașilor și la finalizare. Arma prin
cipală a fost temporizarea jocului de către mij
locași și extremele noastre. întreaga echipă a lup
tat mult dar compartimentul ce mai bun a fost 
apărarea. Deși francezii au avut inițiativa mai 
mult, meritul jucătorilor noștri este că in aceste 
momente de dominare au știut să anihileze fotba
liști de clasă cum sint Loubet. extrema stingă, cel 

mai periculos. Gondet și Lech, înaintașii centrali, 
Lavaud, Piumi și Dogiiani, apărători tenaci.

Și opinia unui spectator care a văzut meciul Ia 
televizor, inginer ANDREI POPA, Ministerul In

dustriei Construcțiilor : Dincolo de „ghinioanele" 
francezilor și „sorții" care ne-au surîs nouă, rezul
tatul este valoros și el obligă mai mult și mai greu 
decît s-ar părea.

VASILE CABULEA

(Urmare din pag. I) 

care își petrec majoritatea timpu
lui în restaurante.

Aceasta nu-i cartea de vizită a 
tuturor sportivilor uzinei, și nici 
a tuturor fotbaliștilor. Cine nu-1 
cunoaște pe triplul nostru cam
pion la lupte, Constantin Pătrașcu, 
pe fotbalistul Bucimeanu, sau pe 
gimnaștii Ghiță Filip, Pahonțu 
Mircea, Melciu Stelian ? Ei lu
crează în secția montaj II și pre
zenta lor aici este o mîndrie pen
tru secția noastră.

PRICOP SPIRIDON — sudor s 
„Tn uzina aceasta lucrez de 11 
ani, și mi-e dragă ca și cînd aș 
fi lucrat aici o viată întreagă. 
Muncesc cu plăcere și dragoste. 
N-aș vrea să vorbesc de pasiu
nea pentru meseria mea de 
sudor, o consider una dintre cele 
mai frumoase și utile, așa cum 
fiecare este îndreptățit să spună 
despre profesia lui. Și nu înțe
leg, de ce unii dintre fotbaliști, 
de dragul mingei uită de me
serie, de muncă. Sînt unii dintre 
ei care fac totul numai să nu 
muncească. Parcă le-ar fi rușine 
că sînt tehnicienii* lăcătuși sau 
strungari. Ce fac în schimb ? Iși 
duc viața de pe o zi pe alta, 
petrecîndu-și timpul dintre două 
meciuri sau antrenamente pe 
stradă, la cîrciumă. Se poate 
vorbi oare în asemenea condiții 
că iubesc uzina, că li-i drag lo
cul de muncă ? Nici vorbă. 
Dragostea pentru uzină începe 
și se sfîrșește, la ei, odată cu 
semnarea statului de plată.

N-avem nici un motiv să-i 
lăsăm tn pace, cu apucăturile 
lor, cu modul de a înțelege, în 
felul lor, munca și viata, căci ei

bună recomandare pentru acest 
eveniment a fost, dincolo de 
aprecierile pline de căldură ale 
tovarășilor săi de muncă, propria 
carte de vizită, carnetul cu note 
numai de zece".

SĂNDUȚU ALEXANDRU, 
inginer, șeful secției turnătorie: 
„De o bună bucată de vreme nu 
mai merg Ia fotbal. Asemenea 
celorlalți sportivi, într-un joc de 
fotbal, în evoluția unui fotbalist, 
nu cauți niciodată un simplu 
spectacol. Tmi place să-i văd 
acolo pe gazonul verde, dove- 
dindu-și toată măiestria, toată 
pasiunea ; îmi place să înțeleg că 
cei 11 fotbaliști sînt oamenii 
uzinei noastre, care muncesc cot 
la cot cu noi, așa cum fac mulți 
dintre sportivii secției noastre și 
nu sînt niște simpli componenți 
ai unei formații. Tmi place să-i 
știu oameni compleți și pasionați, 
nu niște răsfăța ti care ne fac o 
favoare delectîndu-ne într-un 
fel, timp de 90 de minute și pe 
urmă... Oricît i-am aprecia, 
atunci cînd îi întîlnim pe stradă, 
în localuri, în loc să fie la 
muncă sau să-și caute loc Ia 
bibliotecă, într-o sală a liceului 
sau la un cinematograf, nu ni-i 
mai putem apropia inimii".

Despre inginerul Sănduțu am 
aflat că încă de pe cînd era stu
dent alerga, dintr-un oraș 
îjitr-altul unde era programată 
să joace echipa „Metalul" Tîr
goviște. Era neîndoielnic imbol
dul pasiunii, dar nici un moment

preziua meciului. E drept, la 
cîteva zile secția de lupte a sanc
ționat aspru pe cei vinovați, și 
mai ales Dinu Gheorghe, auto
rul principal, a fost e'iminat din 
lot. O singură greșeală care ne-a 
privat de satisfacția de a avea 
o echipă de lupte în prima cate
gorie a țării".

TOADER DUMITRU, secretar 
al comitetului U.T.C. al uzinei : 
Știam de multă vreme că fotbaliș
tii, și majoritatea sînt uteciști, 
nu iau parte activă la viața or
ganizației noastre. Ne-am mulțu
mit să-i criticăm, din cînd în 
cînd, dar n-am luat nici o măsu
ră eficace pentru antrenarea lor 
în activitatea organizației. Și de 
aici, am făcut în ultimă instan
ță, rabat obligațiilor obștești ale 
sportivilor, practic le-am îngăduit 
cu bună știință comportări ne
sportive în virtutea simplului fapt 
că sînt fotbaliști... Este cert, orga
nizația noastră nu și-a îndeplinit 
nici pe departe sarcinile ce-i 
revin în educarea comunistă a 
sportivilor. Acum, ajutați de or
ganizația de partid, am stabilit 
unele măsuri pentru antrenarea 
tuturor sportivilor la muncă, în 
secțiile uzinei, la școală pentru 
continuarea studiilor".

★
...Opinii exprimate fără re

zerve cu sinceritate, și căldură, 
cum mărturiseau interlocutorii 
noștri. Mulți dintre ei sînt spec-

Scrlmerul român 
Anton Pongraț 

campion mondial

Sportivul român An
ton Pongraț a repurtat 
un strălucit succes în 
cadrul campionatelor 
mondiale de scrimă, 
fientru tineret, care au 
oc la Teheran. El a cu

cerit medalia de aur în 
proba de spadă, totali- 
zînd în turneul final 4 
victorii din 5 posibile. 
Anton Pongraț a arătat 
o formă excepțională, 
asalturile sale fiind de
seori aplaudate de spec
tatorii iranieni. Nou) 
campion mondial este 
în vîrstă de 19 ani. El

este student în anul 1 
al Institutului Medico- 
Farmaceutic din Tg. 
Mureș. Pongraț face 
parte din clubul spor
tiv universitar „Medi
cina".

Iată clasamentul fi
nal al probei de spadă s 
1. Anton Pongraț (Ro
mânia) 4 victorii ; 2.
Kauter (Elveția) 3 vic
torii ; 3. Erdoș (Unga
ria) 2 victorii ; 4. Stric
ker (Elveția) 2 victorii; 
5. Rutkowski (Polonia) 
2 victorii; 6. Muskow- 
sld (Ungaria) 1 vic
torie.

Tînărul „vitezist" Ștefan Popa, student în anul V la I.P.G.G. a obținut un rezultat promițător în cadrul 
concursului de tir „Gupa primăverii".
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ne reprezintă pe noi, uzina, sînt, 
se știe bine, ambasadorii noștri 
în întrecerile cu sportivi din alte 
uzine. Există o singură soluție : 
să-i ajutăm să privească munca 
la fel ca noi, ca pe o mare 
pasiune a vieții".

De neînchipuil este însă fap
tul că în „ajutorul" acestor 
sportivi cu apucături parazitare, 
n-au sărit încă toți oamenii din 
jurul lor. tn unele secții ale 
uzinei se mai păstrează obiceiul 
ca fotbaliștii să fie pontați fictiv, 
să fie chiar evidențiați și premiați 
uneori, deși lipsesc cu regulari
tate de la muncă, pretextînd di
ferite motive. Or, despre dra
gostea pentru meserie nu se 
poate vorbi ca despre un lucru 
fictiv. Dacă ei nu prețuiesc 
munca, dacă nu sînt pe deplin 
ajutați să înțeleagă un lucru 
elementar, credem că este cazul 
ca direcția uzinei să intervină 
sancționînd. deopotrivă, pe cei ce 
nu muncesc, ca și pe cei care 
acoperă asemenea grave dezer
tări, de la cea mai elementară 
obligație cetățenească și socială 
— munca.

NEAGU VIRGIL: dispecer, 
secția vane: „Orice spectator, 
cred eu, apreciază la un sportiv 
nu numai anumite dexterități 
tehnice, ci mai ales calități mo
rale : puterea de luptă, voința, 
dîrzenia, o pasiune deplină. 
Acesta ar fi chipul sportivului 
zilelor noastre. Și la noi avem

CE PĂRERE AVEȚI 
DESPRE 

SPORTIVII 
UZINEI ?

Pe șantierele muncii voluntar - patriotice: activitate continuă
• GALAȚI

(Urmare din pag.

dimirescu, tinerii lucrau la 
extinderea parcului cu în
că un hectar, plantau plopi 
ți arțari, în timp ce alte 
trei brigăzi executau șan
țuri pe terenurile destinate 
irigațiilor.

La ieșirea din Tecuci, 
în satul Matca, la Rateș, 
peste 2 000 de tineri au 
taluzat într-o singură zi 
15 mp de deal săpînd 
2 500 mc de pămînt. In 
orașul Tecuci s-a lucrat la 
taluzarea malurilor riului 
și la curățirea parcului 
1 Mai. La Brăila, orașul 
care se pregătește să-și 
serbeze in curind virsta de 
600 de ani, tinerii au con
tinuat și in această dumi
nică lucrările începute în 
Grădina Mare, in Parcul 
Monument, pe bulevarde
le Cuza, Karl Marx, la 
Lacul Sărat și Vadul Co
lectorului amenafînd pelu

ze, săpînd gropi pentru 
arbori ornamentali. Un 
mare volum de muncă au 
depus la noul stadion.

Fruntașii confirmă... Am 
desprins acest adevăr de-a 
lungul întregului traseu 
străbătut în raioanele Te
cuci, Făurei, Focșani, Bu
foni, în orașele Brăila, 
Galați și altele. Și fiindcă 
acțiunile de duminică 
n-au fost încă contabiliza
te vă oferim spre ilustrare 
rezultatele acțiunilor din 
duminica precedentă, la- 
tă-le: 97 tone metal vechi, 
2 200 gropi pentru plan
tatul pomilor, 26 parcuri 
curățite de uscături și 
frunze, 12,3 hectare tera
se, 814 hectare islaz cu
rățite de mărăcinișuri, 4,5 
hectare împăduriri, 5 200 
bucăți plopi plantați, pre
cum și alte lucrări de iri
gație și amenajarea baze
lor sportive.

Notînd entuziasta parti
cipare a tinerilor se cuvi
ne însă să notăm și par
tea de contribuție a orga

nizatorilor. Din păcate, la 
acest capitol, duminică s-a 
înregistrat și o notă proas
tă. Ea aparține Sfatului 
popular al orașului Galați 
care, neluînd măsurile cu
venite, a făcut ca peste 
300 de studenți veniți la 
muncă, să nu poată lucra, 
iar alte cîteva sute de 
elevi și profesori să se o- 
cupe cu strînsul hîrtiilor 
dintre blocuri. Tehnicia
nul însărcinat cu „îndru
marea" avea el însuși ne
voie de... îndrumare.

AȘA CHIBZUIESC 

GOSPODARII
(Urmare din pag. I) 

ce vor fi efectuate, volu
mul contribuției lor. „Fie
rul vechi" a stîmit discu
ții aprinse. Tinerii s-au 
arătat nemulțumiți, de rea
lizările din anul trecut și. 
pentru ca toți să se sim
tă răspunzători în această

privință, s-a hotărît ca a- 
cum să se stabilească pre
cis obligația fiecăruia. Dar 
cît anume ? Aid era totul. 
Unii vorbeau de ore, alții 
de kilograme, alții de su
te. Se făceau calcule, so
coteli, dar unul dintre ti
nerii Tiberiu Hobici, Ian- 
cu Toader, Petru Glig, 
Romanescu Alexandru,
Mireșteanu Alexandru,
au propus : „Posibilități 
avem. Fiecare om să sirin
gă o tonă". Toți cei 30 de 
uteciști au fost de acord. 
N-au trecut decît vreo 
două luni de la acea a- 
dunare, dar din cele 30 de 
tone au fost colectate de
ja 12.

Numai că ldeea a depă
șit limitele sectorului 10. 
Inițiativa a fost preluată 
de organizațiile din secto
rul 3, 5 și altele. Un amă
nunt r organizația nr. 3 C, 
a cărei membri se mîndresc 
că schimbul lor a dat da

la începutul anului o mie 
de tone cărbune peste 
plan, a reușit să-și îndepli
nească și acest angajament. 
Cei 15 uteciști, în cadrul 
a trei acțiuni, au colec
tat 15 tone fier vechi. Fie
care tînăr o tonă. Și acțiu
nile vor continua.

Cui să adresăm felicită
rile ? Autorilor inițiativei 
sau celor care au și tradu- 
s-o în faptă ? Le merită 
deopotrivă.

SCHIMBAȚI

CALENDARUL !

In toate regiunile țării 
primăvara a adus un suflu 
de entuziasm tineresc, con
cretizat în numeroase ac
țiuni de muncă voluntar- 
patriotică Se înfrumuse
țează localitățile, se string 
cantități însemnate de fier 
vechi, sînt curățate și în
treținuta pășunile, se pre

gătesc suprafețe întinse 
pentru irigat, se plantează 
pomi etc.

Din calendarul anului 
1967 au trecut mai bine 
de două luni și jumătate. 
Ne informăm la Comitetul 
raional U.T.C. Costești 
— Argeș care au fost ac
țiunile voluntar-patriotice 
desfășurate în această pe
rioadă.

— Nici una, ne răspun
de tovarășul prim-secretar 
Voicu. încă nu ne-am pro
pus obiectivele I

Răspunsul e intr-adevăr 
suprinzător. S-ar putea, ca 
pe la Costești să nu cir
cule proverbul „cine se 
scoală de dimineață. “. 
s-ar putea, de asemenea, 
ca aici să se lucreze după 
calendarul în „stil vechi" 
Firește, trebuie să existe o 
explicație... Ne-ntrehăm 
însă : comitetul regional 
U.T.C. o cunoaște ? Și da
că o cunoaște ?....

V. BAVESCU

sportivi apreciați ca muncitori 
harnici și mereu preocupați de 
meseria lor. Un exemplu : luptă
torul Gheorghe Popescu, șeful de 
brigadă al sudorilor. Sportiv 
pasionat, el este în același timp 
un om care duce o viață cumpă
tată de familie, are preocupări 
multilaterale menite să-i lărgească 
orizontul de cultură generală".

MINCULESCU ION — con
trolor tehnic, secția turnătorie ■ 
„Așa se joacă pe la Tîrgo- 
viște... Nici nu te miră c-au 
ajuns în C. Asemenea „aprecieri" 
s-au auzit nu odată în tribunele 
stadionului, cu privire la băieții 
noștri. Cît de bine ne simțim în 
asemenea ocazii... Și dacă ar fi 
vorba numai despre ei mai treacă 
meargă. Dar faptele lor sînt 
puse alături de numele asocia
ției, al uzinei, căci fiecare în 
parte, echipa în ansamblu, poartă 
numele nostru comun, al meta- 
lurgistilor din Tîrgoviște. Altfel 
se înțelege, ei n-ar reprezenta 
decît o simplă formație anoni
mă...

Nu-i mai puțin adevărat că nu 
toți sportivii sînt la fel Avem 
chiar și fotbaliști deosebit de 
apreciați și ca muncitori și ca 
sportivi : Olaru C-tin, elev la 
seral, a avut de curind cinstea 
de-a fi primit în partid. Cea mai

nu și-a neglijat învățătura, de 
vreme ce acum conduce una din 
secțiile principale ale uzinei. 
Necazul său mărturisit, în 
sensul că în ultimii ani n-a mai 
văzut in orașul in care lucrează 
nici un meci de fotbal, trebuie 
înțeles ca o opinie drastică la 
comportarea echipei.

CRĂCIUN ION — strungar, 
secția vane : „Toți din uzină mă 
știu de microbist. Și așa este. Mă 
duc mereu Ia fotbal, și, deși s-ar 
părea curios, o fac pentru 
Buciumeanu, un fotbalist talentat 
pe care n-ai să-l vezi niciodată 
lovindu-și sau măcar apostrofîn- 
du-și adversarul. Știu că se an
trenează cu sîrguință și în asta 
se află de bună seamă secretele 
evoluției sale deosebit de promi
țătoare. îmi place la fel tehni
cianul Chiriță“.

Sint în uzină oameni care-i 
privesc pe sportivi ca pe niște ju
cării, ca pe niște oameni care 
se dedică în exclusivitate 
stadionului. In rest, nu-i in
teresează ce fac, dacă muncesc, 
dacă învață, dacă au o atitudine 
civilizată în familie, în societate ; 
este o chestiune personală a 
sportivilor, zic aceștia. Și în acest 
fel, este de la sine înțeles, că 
oamenii au fost astfel practic 
ajutați să facă ce vor, să ducă o 
viață unilaterală, fără satisfacțiile 
pe care ți le oferă munca.

PETRE GHEORGHE, mais
tru : „Anul trecut echipa noastră 
de lupte a făcut tentativa de a 
promova în categoria A. Și eram 
convinși că vom izbuti. Pentru 
că, în ansamblu, echipa cuprin
de luptători talentați, oameni 
integri, devotați pasiunii pentru 
sport, responsabili față de culo
rile asociației sportive. Dar se 
pare că ne-a urmărit ghinionul ; 
în meciul cheie, la Constanța, 
am pierdut și nu pentru lipsa de 
pregătire și talent a luptătorilor 
uzinei ci, așa cum au justificat 
trei dintre ei, pentru o scăpare 
copilărească, un chef petrecut în

tatorii obișnuiți, zilnici, ai sta
dioanelor. Gestul lor plin de 
generozitate de-a încuraja lupta 
sportivilor uzinei, de a aplauda 
victoria, statornicia lor proverbia
lă in pasiuni, trebuie răsplătite. 
Este firesc să răspunzi pasiunii și 
devotamentului cu pasiune și 
devotament, dar trebuie să recu
noașteți, mai ales noi fotbaliștii, că 
oamenii uzinei, tovarășii voștri 
de muncă, vă așteaptă cam de 
mult să le respectați măcar dra
gostea cu care sînteți inconjurați. 
Există fără îndoială un cadru 
prielnic de pregătire și afirmare 
a sportivilor talentați, există po
sibilități ca aceștia să reprezinte 
culorile asociației cu toată răs
punderea, să ofere din plin sa
tisfacțiile așteptate de miile de 
muncitori ai uzinei. Dacă în de
cursul evoluției sportivilor s-au 
petrecut și fapte condamnabile, 
comitetul U.T.C., asociația spor
tivă a uzinei poartă o principală 
răspundere, căci era de datoria 
acestor organe — cărora le revine 
sarcina educării tinerilor sportivi 
— să intervină prompt și eficace 
în apărarea culorilor sportive ale 
uzinei. Consiliul asociației spor
tive s-a complăcut în situația de a 
rezolva doar problemele de ordin 
tehnic și a nesocotit cu bună 
știință preocunarea pentru for
marea și educarea sportivilor. 
Talentul, pasiunea pentru sport 
nu îndreptățește pe nimeni să 
facă rabat unor principii de con
duită în societate, nu absolvă 
sportivii sub nici o formă de la 
obligația fiecărui cetățean de a 
munci. Asemenea coordonate sînt 
indispensabile, elemente carac
teristice în procesul de instruire 
și educare a oricărui sportiv, in
vestit să reprezinte culorile spor
tive ale unui colectiv de muncă, 
ale unei uzine de prestigiu cum 
este Uzina de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște.
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Proclamația 
noilor conducători
din Sierra leone ICT

vădit

TUNISIA. Vedere din Bizerta.

zează
După

In capitala statului Sierra 
Leone a fost dată publici
tății o Proclamație prin 
care Consiliul național al 
reformei, care a preluat 
joi puterea în stat, și-a 
asumat întreaga autoritate 
legislativă și executivă.

Prin același document a fost 
dizolvată Camera Reprezentan
ților, menționîndu-se că toate 
prevederile din constituție ce 
contravin proclamației sînt 
anulate. In baza noilor puteri, 
Consiliul este împuternicit să 
aresteze orice persoană a cărei 
reținere „este considerată ne
cesară în interesul securității 
publice". Documentul este 
semnat de locțiitorul președin
telui Consiliului național al 
reformei, William Leigh, șeful 
poliției din Sierra Leone.

Unsprezece judecători 
Tribunalului Suprem și 
Curții de Apel din Sierra 
Leone au depus jurămîntul, 
duminică seara, acceptînd mo
dificările aduse constituției.

Agenția Reuter, citind obser
vatori din Freetown, relatează 
că proclamația de duminică 
nu ar suspenda vechea consti
tuție „în întregimea ei". Noua 
conducere a țării, apreciază 
aceeași observatori,/ „pare să 
lase liberă calea pentru o re
vocare ulterioară a puterilor 
asumate".

Documentul prevede, între 
altele, funcționarea normală 
în continuare a serviciilor pu
blice din țară. Totodată, s-a 
specificat că „orice mențiune 
din Constituție privind guver
natorul general, primul mi
nistru sau guvernul, vor fi 
considerate ca referiri ce pri
vesc Consiliul național 
reformei".

ÎN ORAȘELE Parma, Mila
no șl Florența au continuat fes
tivitățile prilejuite de împlini
rea a 100 de ani de la nașterea 
celebrului dirijor Toscanini. La 
Parma, președintele Italiei, Giu
seppe Saragat, a adus omagiul 
său renumitului dirijor, care a 
fost șl un cunoscut luptător îm
potriva fascismului.

La Florența a avut loc un 
festival muzical consacrat săr
bătoririi centenarului nașterii 
lui Toscanini.

PREȘEDINTELE Pakistanu
lui, Ayub Khan, a rostit o cu- 
vîntare în fața oamenilor de 
știință și corpului didactic al 
Universității și colegiilor din 
orașul Lahore, In care a subli
niat că menținerea independen
ței țării depinde în mare măsu
ră de progresul realizat în do
meniul științei și dezvoltării 
economice. Ayub Khan a che
mat oamenii de știință din Pa
kistan să depună o muncă sus
ținută pentru dezvoltarea știin
ței și aplicarea realizărilor știin
țifice în vederea dezvoltării e- 
conomice a țării.

Eșuarea încercării
J

de recuperare
a lui „Torrey Canyon"

Șansele de recuperare a pe
trolierului gigant „Torrey Ca
nyon", blocat între stînci în 
regiunea Seven RoGks, sînt în 
momentul de față minime. Co
mandantul remorcherului olan
dez „Utrecht“, care participă 
la operațiunile de degajare a 
petrolierului, a anunțat într-un 
mesaj transmis prin radio, că, 
în cursul furtunii de duminică, 
carcasa vasului s-a rupt în 
două, iar cablurile care îl legau 
de navele de salvare, au fost 
distruse. „Fluxul negru" de pe
trol înaintează vertiginos spre 
țărm, invadînd numeroase pla
je ale Peninsulei Carnwall. Zo
na catastrofei a devenit teatrul 
unor adevărate operațiuni mi
litare, la care participă peste 
2 000 de soldați și marinari. Pe 
uscat, operațiunile se desfășoa
ră pe o întindere de 112 kilo
metri. Cantități enorme de 
detergenți au fost aruncate 
deja în mare pentru neutrali
zarea zonei poluate.

Primul ministru englez, Ha
rold Wilson, a anunțat, după 
ședința ținută duminică cu o 
serie de membri ai cabinetului 
său, că, în eventualitatea în 
care „Torrey Canyon" va fi 
recuperat, acesta nu va primi 
autorizația să pătrundă în 
apele teritoriale ale Angliei. în 
cazul unui eșeo a) operațiuni
lor de salvare, un comitet pre
zidat de Zuckerman, consilier 
științific ai guvernului britanic, 
urmează să decidă măsurile ee 
vor trebui adoptate.

Deschiderea Congresului
Uniunii Internaționale

a Studenților
ULAN BATOR 27 (prin 

telefon). — In după-amia- 
za zilei de 26 martie a.c., 
în capitala R. P. Mongole, 
Ulan Bator, a avut loc des
chiderea festivă a lucrări
lor celui de al IX-Iea Con
gres al U.I.S.

La adunarea care a avut 
loc cu această ocazie, în 
sala Marelui Hural Popu
lar, au luat parte cîteva 
sute de participant!, dele
gați ai organizațiilor mem
bre și asociate, observatori, 
reprezentanți ai organiza
țiilor studențești, precum 
și personalități ale vieții

politice mongole și ai stu
denților gazdă. La Con
gres participă și o delega
ție a U.A.S.R. condusă de 
tovarășul Mircea Anghe- 
lescu, președintele Comi
tetului Executiv al 
U.A.S.R.

Participanții Ia Congres 
au fost salutați de J. Sam- 
bu, președintele Prezidiu
lui Marelui Hural Popular, 
de Z. Volcruhulicky, preșe
dintele U.I.S. și de C. Pu- 
revjav, primul secretar al 
Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Revo
luționar Monogol.

Cea de-a 6-a Conferință na
țională a „Tinerilor socialiști" 
din Marea Britanie (organizația 
de tineret a Partidului labu
rist), care și-a deschis lucră
rile la 25 martie la Llandudno, 
examinează o serie de pro
bleme ale situației interne a 
țării, precum șt probleme de 
politică externă.

într-o serie de rezoluții, 
conferința a condamnat ac
tuala politică de înghețare a 
prețurilor și salariilor, caracte- 
rizind-o drept ostilă interese
lor maselor muncitoare. Ea 
s-a pronunțat împotriva orică
rei forme de control asupra 
majorării salariilor și a spri
jinit cererea privind naționali
zarea ramurilor-cheie ale eco
nomiei. Potrivit părerii mai 
multor delegați care au luat 
cuvîntul la conferință, înlătu
rarea actualelor greutăți fi
nanciare pe care le întimpină 
Anglia poate fi realizată pe 
calea reducerii 
militare legate de 
trupelor britanice dincolo de 
frontierele țării și .
zicerea exportului de capital 
particular în străinătate. Con
ferința a adoptat o rezoluție 
împotriva aderării Angliei la

celor mai 
industriale

mari 
?i fi-

Piața comună, calificată 
grupare a 
monopoluri 
nanciare.

Lucrările
dura pină la

conferinței
29 martie.

vor

cheltuielilor 
staționarea

prin inter-

na-Studenții Universității 
ționale din Ciudad de Mexico 
au organizat o demonstrație 
de protest împotriva războiu
lui dus de S.U.A. în Vietnam. 
Demonstrația s-a desfășurat 
pe stăzile principale ale capi
talei mexicane.

DUPĂ GUAM

R. P. 
RIA. La 
de montaj a Uzi
nei de transfor
matori din Sofia.

VICEPREȘEDINTELE S.U.A., 
Hubert Humphrey, a sosit du
minică noaptea la Geneva, pri
ma etapă a turneului de două 
săptămini pe care îl întreprin
de într-o serie de țări vest-eu- 
ropene. La Geneva, apoi la 
Haga, Bonn, Roma, Londra, 
Paris și Bruxelles, Humphrey 
va conferi cu oficialitățile țări
lor respective asupra unor pro
bleme ale actualității interna
ționale.

Astăzi, vicepreședintele S.U.A. 
va avea convorbiri cu William 
Foster, conducătorul delegației 
S.U.A. la lucrările Comitetului 
celor 18 pentru dezarmare, și 
cu Michael Blumenthal, șeful 
delegației americane la tratati
vele „Rundei Kennedy".

In Piața centrală a orașului 
Verona a avut loc un miting 
de protest împotriva agresiu
nii Statelor Unite în Vietnam. 
Sute de tineri și tinere au 
scandat lozinci de condamnare 
a politicii Statelor Unite în 
Asia de sud-est. La miting a 
fost adoptată o rezoluție in 
care se cere încetarea imediată 
a bombardamentelor ameri
cane asupra teritoriului Repu
blicii Democrate Vietnam.

APROAPE 100 de profesori ai 
Universității din Syracuse, sta
tul New York, au adresat un 
apel președintelui S.U.A., Lyn
don Johnson, cerînd încetarea 
imediată a bombardamentelor 
americane împotriva R.D. Viet
nam.

IN LOCALITATEA Mbanda- 
ka (provincia ecuatorială din 
Congo — Kinshasa) au Juat sfîr- 
șit lucrările consfătuirii șefilor 
reprezentanțelor diplomatice ale 
Congo — Kinshasa) acreditați 
în (ărilc Europei și în America. 
La consfătuire au luat parte 
președintele Joseph Mobutu și 
ministrul afacerilor externe, 
Justin Bomboko. Potrivit postu
lui de radio Kinshasa, consfă
tuirea a avut drept scop să ex
plice diplomatilor politica eco
nomică promovată de guvernul 
congolez, precum și însemnăta
tea reformei administrative și 
constituționale. Pe de altă par
te, participantii la conferință 
au fost informați pe larg des
pre politica externă a Congo- 
ulni șl despre pregătirile pen
tru desfășurarea sesiunii O.U.A.. 
programată în septembrie a.c. 
la Kinshasa.

MEMBRII guvernului și de
putății parlamentului cambod
gian au depus jurămînt de lo
ialitate față de șeful statului 
cambodgian, prințul Norodom 
Sianuk. Ei s-au angajat să nu 
facă parte niciodată dintr-un 
complot îndreptat împotriva 
statului, să nu servească intere
selor imperialismului și să de
pună toate eforturile servirii 
cauzei țării și guvernului.

Conferința Ligii naționale a 
tinerilor liberali din Marea 
Britanie, care își desfășoară lu
crările la Great Yarmouth (co
mitetul Norfolk), a adoptat o 
moțiune în care cere guvernu
lui 'Să retragă în decursul unei 
perioade de cinci ani trupele 
britanice staționate pe terito
riul Republicii Federale'a Ger
maniei. Se cere, de asemenea, 
retragerea Marii Bfitanii din 
blocurile militare din care face 
parte.

rr

Discuțiile de la Guam 
s-au purtat cu ușile închi
se și părăsind insula din 
Pacific care și-a pierdut 
rezonanțele turistice, do- 
bindindu-le pe cele ale 
unei baze militare, prota
goniștii reuniunii ameri- 
cano-saigoneze au ma
nifestat discreție. Chiar și 
limbutul Ky s-a văzut ne
voit să-și cenzureze avîntu- 
rile oratorice, oferind o 
declarație care — deși 
bogată în violențe de 
limbaj — se deosebea de 
cea pe care a făcut-o zia
riștilor la începerea confe
rinței. Ky care fusese avi
zat de nemulțumirea 
Washingtonului ar fi în
cercat să iasă din încurcătu
ră : „Data viitoare voi fi 
obligat să găsesc un tradu
cător mai bun de engleză". 
Dar discreția (chiar dacă 
s-a manifestat pină Ia ni
velul cel mai înalt — pre
ședintele Johnson a afirmat 
că „nu au fost adoptate 
noi programe spectaculoa
se") nu a putut spulbera 
convingerea, bazată pe 
fapte, a opiniei publice, că 
in Guam s-au luat măsuri 
pentru amplificarea inter
venției americane.' Reuniu-

nea a avut un caracter mi
litar — ea a fost menită 
să definitiveze noile pla
nuri împotriva poporului 
vietnamez. Frazele despre 
„țeluri nobile" și „intenții 
pașnice" nu constituie 
decît un firav camuflaj. 
Elementul esențial in ceea 
ce privește politica vietna
meză a S.U.A., îl repre
zintă hotărirea Casei Albe 
de a persevera pe drumul 
agresiunii, de a lărgi „esca
ladarea" cu prețul unor 
imense distrugeri și jertfe 
de sînge. Dincolo de ter
menii voit impreciși ai co
municatului din Guam se 
află decizia de a acționa 
pentru aplicarea unor noi 
planuri militare „progre
sive și eșalonate" care să 
intensifice intervenția 
S.U.A. in Vietnam. în
frângerile repetate pe care 
le-au suferit nu i-au trezit 
la realitate pe promotorii 
agresiunii. Ei se afundă și 
mai mult in labirintul unei 
politici care nu le promite 
decit noi eșecuri.

Din relatări care pro
vin din surse americane 
reiese că Washingtonul vi- 

o nouă „escaladare", 
revista NEW-

SWEEK, în pofida dez
mințirilor, generalul West
moreland ar urmări să ob
țină incă 100 000 de soldați 
peste numărul planificat 
pentru acest an. Aceasta 

, ar însemna ca efectivele 
S.U.A. din Vietnam să de
pășească o jumătate de mi
lion de militari. In același 
context trebuie plasată și 
hotărirea de a utiliza pe 
scară largă și fără parava
ne bazele tailandeze. Co
mandamentul S.U.A. speră 
că, astfel, bombardierele 
americane își vor mări 
raza de acțiune. Dar pla
nurile nu se limitează la 
acest cadru. Ele sint de o 
asemenea natură încît 
chiar președintele Johnson 
a ținut să avertizeze că 
războiul din Vietnam va 
fi „lung, dureros, sîngeros, 
și marcat de noi sacrifi
cii". Durerile, vărsările de 
sînge și sacrificiile ar pu
tea fi evitate dacă Was
hingtonul ar adopta o ati
tudine realistă și dacă în 
locul unei „soluții prin for
ță" (dealtfel, iluzorie, de
oarece poporul vietnamez 
nu poate fi învins pe 
cimpul de luptă), ar ex
plora drumul către o re-

>

glementare pașnică a aces
tui conflict pe care S.U.A. 
l-au provocat.

„Dacă guvernul ameri
can dorește intr-adevăr 
convorbiri — se arata în 
mesajul președintelui Ho 
Și Min adresat președinte
lui Johnson — el trebuie, 
in primul rind, să pună 
capăt necondiționat bom
bardamentelor și tuturor 
celorlalte acțiuni de răz
boi împotriva R. D. Viet
nam. Numai după înceta
rea necondiționată a bom
bardamentelor S.U.A. și a 
tuturor celorlalte acțiuni 
de război împotriva R. D. 
Vietnam, R. D. Vietnam 
și S.U.A. pot duce trata
tive și pot discuta proble
me care preocupă cele 
două părți".

In opinia publică ameri
cană se reînnoiesc cere
rile pentru o reviziure ra
dicală a politicii vietna
meze a Casei Albe. Sena
torul Fulbright a acuzat 
Administrația că „încearcă 
să obțină o victorie mili
tară în Vietnam în locul 
căutării unei soluții de 
compromis care să pună 
capăt războiului". Potrivit 
lui Fulbright politica

S.U.A. este „nerealistă". De 
altfel, atitudini critice la 
adresa politicii 
în Vietnam pot fi întilnite 
și in rîndurile „aliaților" 
europeni ai S.U.A. Refuzul 
francez de a participa 
Ia ' viitoarea reuniune 
S.E.A.T.O. exprimă net 
dezacordul dintre Paris și 
Washington. Absența mi
nistrului de externe brita
nic introduce un element 
neprevăzut. Chiar 1 
este vorba, realmente, 
obligații 
prezența sa la Londra, 
faptul că Brown 
participa 
S.E.A.T.O.
sentimentul de izolare care 
domnește 
cu referire

Măsurile 
„consiliul 
Guam reamintesc opiniei 
publice gravitatea conse- 
cinețelor agresiunii ameri
cane din Vietnam. Promo
torii noilor pași ai „escal- 
dări i" nu trebuie, însă, să 
se legene în iluzii : po
porul vietnamez nu va pu
tea fi învins. Cauza lui 
dreaptă va birui.

americane din Chile

care

dacă 
de 

necesită

nu va 
la reuniunea 

va amplifica

la Washington 
la Vietnam.

stabilite de 
de război" din

M. RAMURA

In Chile se fac ultimele pregă
tiri în vederea alegerilor munici
pale de la 2 aprilie. Un număr de 
3 052 000 cetățeni se află im '-ziși 
pe listele electorale, dar obs^iva
lorii se așteaptă ca abținerii^ să 
se ridice la 25 la sută. In cadrul 
scrutinului urmează să fie aleși 
1 629 membri ai consiliilor muni
cipale din 276 municipalități. 
Partidul guvernamental demo
crat-creștin a denumit alegerile 
municipale drept un „plebiscit" 
care va stabili, pe calea vo
tului, în ce măsură poporul 
chilian este pentru sau îm
potriva programului președin
telui Frei. Cu toate că se 
așteaptă ca partidul de guvernă- 
mînt să obțină cele mai multe vo
turi, procentajele vor fi urmărite 
cu multă atenție. Observatorii din 
Santiago de Chile apreciază că se 
poate anticipa o reducere ușoară 
a procentajului voturilor acordate 
candidaților democrat-Creștini, lu
cru explicat prin „dezamăgirea 
provocată de faptul că în cei doi 
ani de existență a sa, regimul Fre- 
nu a reușit să traducă in via"' 
prea multe reforme" (U.P.l.) U^ 
procentaj sub 39 la sută — sub
liniază observatorii — va fi con
siderat drept un regres

2. CER ÎNCĂRCAT
In ziua cînd în urmă cu 

„ce ani, la Roma, 
semnat Tratatul 
stitnire a Pieței 
capitala italiană 
perită cu nori 
se cernea o ploaie deasă. 
Nu deținem detalii me
teorologice despre ambian
ța zilei de 25 martie 1967 
în capitalele „celor șase". 
Unele aprecieri ale colegi
lor noștri vest-europeni 
schițează însă atmosfera 
aniversării unui deceniu 
de existență a C.E.E. 
„Cerul de-asupra Pieței 
comune este și rămîne în
cărcat" remarcă malițios 
DIE WELT. în conso
nanță cu ziarul vest-ger- 
man, agenția FRANCE 
PRESSE își sintetizează 
bilanțul aniversativ : „Este 
indicat, așadar, să nu ne 
facem prea multe iluzii".

Practic, Piața comună 
nu depășește astăzi stadiul 
unei uniuni vamale. Obiec
tivul principal al promoto
rilor C.E.E., crearea 
uniuni politice, a 
neatins. „Integrarea poli
tică a micii Europe — con
stată LE FIGARO s-a

himeră". Convul-
era 

de con- 
comune, 
era aco- 
grei și

unei 
rămas

o
siunile din interiorul Pieței 
comune în legătură cu ten
dințele de creare a unor 
organisme și mecanisme 
supranaționale au de
monstrat și demonstrează 
inconsistența, caracterul 
nerealist al tezelor susți
nute de adepții „integră
rii". Cea mai directă în
cercare de a se încredința 
prerogative supranaționale 
Comisiei executive a 
C.E.E., a declanșat (1965) 
cea mai profundă criză pe 
care a cunoscut-o Piața 
comună. Franța a practicat 
un an întreg politica 
„scaunului gol" respingînd 
și făcind să eșueze încercă
rile de imixtiune, sub 
orice formă, în suverani
tatea deplină a statului. 
Parisul a arătat ferm că 
nu va accepta ca economia 
franceză să fie condusă 
dinafară, ca destinele eco
nomiei sale să fie dirijate 
de un organism străin. 
Poziția aceasta a fost con
secvent afirmată și reafir
mată (premierul Pompidou 
a ținut să reactualizeze în 
declarațiile făcute presei

săptămîna trecută, „opozi
ția netă față de presiunile 
integraționiste").

Festivitățile aniversative 
de la Roma, prevăzute a 
se desfășura „Ia nivel 
înalt" în aprilie nu vor 
putea eluda, oricît ar fi 
îmbibate de festivism zîm- 
băreț, zonele reci ale di
vergențelor și contradic
țiilor fundamentale, 
tru că, așa cum 
L’AURORE „după 
vor aminti trecutul, 
șase șefi de state europene, 
se vor găsi, evident, în 
situația de a lua în discu
ție viitorul acestei părți din 
Europa. Și aici lucrurile 
intră pe terenul unor in
certitudini- și al unor di
vergențe cu adevărat în
fricoșătoare". E vorba, în 
primul rînd, de cele două 
concepții diametral opuse 
care se manifestă cu pri
vire la evoluția viitoarelor 
relații politice dintre sta
tele membre ale Pieței co
mune. Concepția franceză, 
după cum se știe, are în 
vedere o „Europă a state
lor" și respinge orice for
mă organizatorică supra-

Pen- 
scrie 

ce 
cei

națională, care ar duce la 
știrbirea independenței și 
suveranității statelor. Pro
motorii „integrării politice" 
din rindul celor șase pro
movează concepția unei 
„mici Europe" in genul 
unui „suprastat". O re
conciliere intre cele două 
concepții nu e de prevă
zut. Este insă necesar să 
subliniem, in acest context, 
că după ultima criză din 
Piața comună, in rindul 
celor cinci parteneri ai 
Franței se manifestă „o 
reținere tot mai pronunțată 
față de abandonarea unor 
drepturi suverane" (DIE 
PRESSE). Fenomen lesne 
de înțeles in lumina cu
rentului puternic din largi 
cercuri economice și poli
tice ale țărilor C.E.E. îm
potriva sacrificării intere
selor naționale pe altarul 
„integrării".

In strînsă corelație cu 
divergențele privind „uni
ficarea politică" și cu re- 
cunoașerea mereu mai evi
dentă a pericolelor „inte
grării" trebuie privite și 
tendințele ce-și fac loc în 
rindul partenerilor C.E.E. I

Mii de turiști francezi masați pe coasta Normandiei, care 
nu a văzut încă niciodată o afluență atît de mare în această 
perioadă a anului, asistă la retragerea fenomenală a apelor 

plastic 
„mareea

Oceanului Atlantic. Agenția France Presse remarcă 
că ceea ce este denumit, pe drept sau pe nedrept, 
secolului" a provocat o neobișnuită maree... umană.

Apele Atlanticului au început să se retragă încă de . 
seară. In dreptul orașului Gaen, plaja s-a lărgit considerabil 
și de sub apele oceanului a apărut epava cuirasatului „Amiral 
Courbert". La Havre au ieșit la suprafață vestigii ale epocii 
neolitice : Pietre mari, plate, dispuse intr-o formă circulară, 
pe care specialiștii le consideră monumente funerare. La 
Granville, retragerea apelor oceanului este cea mai pronun
țată.

Pină acum nu a fost semnalat nici un- incident.

ANGLIA. Demonstrație Ia Lon
dra „pentru înghețarea prețurilor 

și nu a salariilor"

pentru o depășire a limite
lor înguste ale acestei 
grupări economice închise. 
Curentul ce se manifestă 
mereu mai puternic în Eu
ropa spre depășirea divi
zării artificiale a continen
tului scoate în evidență cu 
o acuitate crescîndâ, nece
sitatea unei cooperări cit 
mai largi în domeniul eco
nomic, tehnico-științific în
tre toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială.

Tocmai sub imperiul 
realităților din Europa 
anului 1967 se aud cu in
sistența voci care afirmă, 
precum cunoscutul publi
cist francez Raymond Aa
ron, că „mica Europă a 
celor șase seamănă deja 
foarte mult cu o relicvă 
imbătrînită a unui trecut 
care moare".

Asemenea considerații 
sună ca un recviem, nepo
trivit pentru festivitățile 
jubiliare ale „deceniului 
C.E.E.". Ele au însă me
ritul de a reflecta foarte 
exact esența lucrurilor.

siderat drept un regres pentru 
partidul democrat-creștin și un 
indiciu pricind necesitatea ca pre
ședintele Frei să înceapă tratative 
conciliatorii cu unele fracțiuni ale 
opoziției pe care le-a ignorat pină 
în prezent. Un asemenea procen
taj va fi interpretat de asemenea 
drept o lovitură dată popularită
ții personale a președintelui 
Eduardo Frei.

La reuniunea

S.E.A.T.O.

Pakistanul 
va trimite doar 

un observator

EM. RUCÂR

In capitala pakistaneză s-a 
anunțat că Pakistanul va fi re
prezentat la apropiata reuniune 
a S.E.A.T.O., ce va avea loc la 
Washington Ia 18 aprilie, de că
tre un ambasador cu titlu de 
observator și nu de ministrul de 
externe. Surse imformate din 
Islamabad au menționat că Pakis
tanul nu este interesat în această 
reuniune, deoarece, după cum s-a 
anunțat, ordinea de zi prevede 
„discutarea mersului războiului 
din Vietnam, problemă în ' care 
Pakistanul nu este interesat".

Anunțarea neparticipării mi
nistrului pakistanez, vine la scurt 
timp după ce s-a aflat că nici 
miniștrii Franței și Marii Britanii 
nu vor participa Ia această reu
niune.

secolului

ieri
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