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Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27—23 martie a foit 
primită au un viu Intere» de 
toți lucrătorii unității noastre. 
Discuții însuflețite avi subli
niat faptul că măsurile pe care 
partidul le preconizează as
tăzi se încadrează într-un în
treg ansamblu, că ele continuă 
șl aprofundează alte măsuri 
anterioare cu privire la profi
larea și specializarea produc
ției în unitățile agricole de 
stat. Hotărîrea ilustrează, după 
părerea mea, saltul calitativ 
pe care l-a înregistrat, în ulti
ma perioadă, agricultura de 
stat șl pune de acord forma 
sub care ne desfășuram pină 
acum activitatea cu conținutul 
nou al acestei activități. Ori
care din paragrafele hotărîrii 
poate reprezenta, pentru fle
care din noi, pasul dlntîl al

unul plan concret de muncă, 
o perspectivă reală de care ne 
vom apropia. în ceea ce ne 
privește, am și fost Informați 
că devenind întreprindere avi
colă, combinatului nostru I 
se vor aronda fermele care vor

LA COMBINATUL 
AVICOL M. KOGÀLNICEANU

lua ființă pe teritoriul cîtorva 
actual* gospodării de stal 
Practic, aceste unități depin
deau și pînă acum, din punct 
de vedere tehnic, de noi. Noi 
le expediam material pentru 
sortare șl le livram păsări pen
tru sectoarele lor de produc-

Introducere la o nouâ rubrică a ziarului
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ție. La o privire mai atentă, 
este evident că ne aflăm în 
fața unul flux tehnologia, 
fracțlonat însă în chip Inex
plicabil șl, la urma urmei, ne
rentabil. Crearea întreprinderii 
avicole stabilește echilibrul 
atît de necesar activității eco
nomice.

De altfel, necesitatea unor 
schimbări de structură orga
nizatorică noi am simțit-o și 
în propria noastră casă șl în
cercări în acest sens au exis
tat în combinat. O hotărîre cu 
caracter Intern, spre exemplu, 
urma o filieră în care apăreau 
nu mal puțin de doi ingineri 
și patru tehnicieni așa incit 
niciodată o măsură tehnică nu 
se executa întocmai cum fuse
se concepută. Regulamentele 
care creaseră o ademenea rețea 
de verificare a unor decizii 
importante pentru activitatea 
normală a combinatului au a- 
vut o acoperire practică, dar, 
cu timpul, rețeaua aceasta 
complicată a ajuns să nu mai 
corespundă necesităților actua
le de producție, La începutul 
acestui an noi am simplifica! 
și îmbunătățit acest sistem 
Instituind o singură persoa
nă care să decidă,, asupra uti 
lității aplicării Imediate, mo
bile, operative a unei măsur 
sau alta în procesul de pro-

F.RIC MAYER
inginer șr.f al Combinatului
avicol Mlhail Kogălniceanu

Dobrogca
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Prinși în febra trebn- 
rilor zilnice, cel de-al doi
lea sistem de semnalizare 
este întotdeauna utilizat 
lapidar, exact. Comunica
rea este rapidă fără echi- 
vocuri. Ba mai mult, un 
gest, o expresie a ochi
lor. a gurii, a mîinilor, 
a nasului rotunjesc volu
mul informațional nuan- 
țîndu-1 cit e de trebu
ință. E aici ceea ce se 
numește — într-o utiliza
re mai restrînsă — „ope
rativă“ (remarcați nu 
ședință operativă !). Ie
șind din circuitul muncii,

Tradiționalul „hei rup“, 
■— energicul refren născut, 
nu se știe precis unde, la 
Bumbești-Livezeni, sau la 
Saloa-Vișeu, în orice caz 
pe marile șantiere ale 
muncii voluntar-patrio- 
tice — continuă să înso
țească, ca emblemă a hăr
niciei, prinosul pe care și-l 
aduc tinerii. în timpul lor 
liber, la înfrumusețarea o- 
rașclor și satelor patriei. 
L-am auzit, rostit, și dumi
nică, la capătul lui „5“, 
unde se construiește fru
moasa bază sportivă a ra
ionului 30 Decembrie, în 
noile cartiere „Drumul Ta
berei“ și Berceni, pe stră- 
zile raionului Grivița roșie, 
la stadionul Uzinei de ma
șini electrice, in parcul

Tradiționala întrecere
artistică a elevilor

în timp ce mii de tineri din întreprinderi 
șl instituții ieșiseră pe șantierele de muncă 
patriotică ale Capitalei, la casele de cultură 
ale tineretului și în sălile de festivități ale 
diverselor licee, s-a desfășurat, duminică di
mineață, tradiționalul concurs cultural-artis
tic între elevii liceelor din București. De 
data aceasta întrecerea artistică a tinerilor 
artiști amatori a căpătat o îndoită semnifica
ție : evenimentul a fost închinat celei de a

45-a aniversări a organizației Uniunii Tine
retului Comunist.

La Casa de cultură a tineretului din raio
nul 30 Decembrie, timp de șapte ore s-au 
perindat pe scenă diverse formații artistice, 
care s-au bucurat de un deosebit succes, și 
au stîrnit ropote de aplauze. Iată-i pe elevii 
liceului „M. Sadoveanu“ — care de la cei

(Continuare in pag. a V-a)

socialibltatea noastră me
reu mai accentuată ne 
pune în postura de a co
munica mai mult și mai 
divers. Cu familia, cu 
prietenii, cu gama variată 
a slujbașilor serviciilor 
publice. Nimic mai firesc. 
Dar bunele intenții nu 
duc întotdeauna și la e- 
fccte pe potrivă. Căci ne
voia de comunicare poar
tă în miezul său notional 
și pericolul excesului. A 
avea conștiința acestui 
pericol e un fapt rar și, 
implicit, prețios. Ni se 
pare că nicăieri ca aici 
— în planul comunicării 
verbale — exagerările nu 
siut mai comode, dorința 
firească nu poate deveni 
mai repede un viciu. „A

Muzeul de Istorie 
a Partidului Comunist, 
a Mișcării Revolu
ționare și Democratice 
din România este un 
punct de atracție 
pentru toți turiștii ve- 
niți în București. în 
fiecare duminică mii 
de oameni ai muncii 
de toate vîrstele din 
întreaga țară priveso 
și ascultă explicațiile 
ghizilor, străbat să
lile muzeului încărcat 
cu panouri și docu
mente de mare valoa
re istorică care rele
vă aspecte din isto
ria luptei clasei mun
citoare.

Printre paginile

glorioase pe care le 
ilustrează exponatele 
muzeului se află și e- 
pisoade ce vorbesc 
despre lupta tinere
tului care, mobilizați 
de U.T.C., a înscris 
sub steagul partidu
lui, nenumărate fap
te de eroism. In ca
drul acțiunilor pe ca
re le desfășoară în în- 
tîmpinarea celei de a 
45-a aniversări a 
U.T.C., tinerii din 
toate colțurile țârii își 
propun, ca obiectiv 
important — vizitarea 
acestui muzeu. Dumi
nică, numărul tineri
lor vizitatori a trecut 
de 3 000.

(Continuare 
în pag. a V-a)

Gel mal tineri artiști amatori în concur»

Asimilări de produse
pentru șantierele

GALAȚI (de Ia co
respondentul nostru)

Uzina mecanică din 
Galați a devenit 
ultimii ani 
principal al 
lor navale 
llvrîndu-le
Si o bună 
aparatura

în 
furnizorul 

șantlere- 
din țară, 

agregate 
parte din 

necesară

constructorllor navali. 
Recent, aici s-a înre
gistrat asimilarea unei 
noi serii de suban- 
samble șl piese de 
punte. Amintim prin
tre acestea, cele două 
tuburi de vlncluri de 
Încărcare a cargouri
lor de 4 500 tone, vin-

ciur! electrice moder
nizate, instalații de 
cală, armături, capes- 
tane șl multe altele. 
Circa 25 la sută din 
volumul producției 
globale al uzinei din 
Galați îl reprezintă în 
acest an produsele nou 
asimilate.

’Herăstrău, în numeroase 
alte locuri din Capitală. 
Fiindcă și în această zi, în
soțiți de steaguri și nelip
sita voie bună, tinerii au 
fost prezenți în număr 
mare, pe nenumărate șan
tiere.

...La Casa de cultură a 
tineretului din raionul Ni- 
colae Bălcescu există un 
panou unde sînt eviden
țiate organizațiile U.T.C. 
fruntașe în acțiunile de 
muncă patriotică. La sfârși
tul săptămînii vorbea de 
hărnicia tinerilor de la 

Danubiana“. Combinatul 
de cauciuc Jilava. „Trustul 
de utilai greu“. Originalul 
panou de onoare va trebui 
acum actualizat, fiindcă 
duminică s-au înscris în 
r'mdul fruntașilor încă 
mulți alți tineri din orga
nizațiile U.T.C. de la în
treprinderea de încălță
minte „Pionierul“ și În
treprinderea „Tehnica me
dicală“. Ei au amenajat 
doar în cîteca ore 2 000 
m liniari peluze pentru 
flori. , , i xPe un alt șantier, la baza 
sportivă a raionului 30 De
cembrie au lucrat peste

Victor Mașek 
cercetător în sectorul estetică 

al Institutului de Filozofie

Sorin Vieru 
cercetător la centrul de logică 
al Academiei Republicii So

cialiste România

irica românească a înregis
trat în ultimii ani un salt 
valorio considerabil. Un 

accentuat impuls l-a dat, apari
ția în ultimii ani a unei foarte 
valoroase pleiade de poeți ti
neri. apăruți intr-o ambianță 
culturală stimulatoare. Poezia 
lor se arată deosebit de recepti
vă la nou, traversată de febra 
continuă a căutărilor, cu dorin
ța explorării zonelor necunos
cute, specifică sensibilității ar
tistice modeme. Ce raport de
termină acest proces între poe
zie și cititorul său ?

VAI. Li'-: mul poeziei este 
distilat în . tortele unui cele- 
bralism abstract, sensurile me
taforei se voalează, impunind, 
din partea receptorului, un e- 
lort sporit de comprehensiune. 
Efortul de esențializare a lim
bajului poetic a dus însă, pe

planul relațiilor dintre poeți si 
publicul lor, pe de o parte, la 
restrîngerea substanțială (dar 
explicabilă Istoricește, și provi
zoriei. a sferei acestuia, iar pe 
de alta, la considerabila distan
țare a celor doi poli, fapt ce în
greunează fuziunea comunicati
vă dintre operă și subiectul re
ceptor. Nu vom discuta acum 
cine poartă vina, vrem doar să 
semn: I îm o situație obiectiv.!, 
reflectată nu numai în tirajul 
extrem de mic al unor astfel de 
volume, dar și de numeroasele 
scrisori adresate redacțiilor și 
in care cititorii se arată dezar
mați in fața unor asemenea 
poezii.

Problema prezintă o deosebită 
importanță, pentru că, din punct 
de vedere estetic, nici o operă 
de artă nu devine viabilă, nu 
are o existență reală în afara

momentulul receptării ei 
tice. Un mesaj artistic, 
de profund și de sincer, 
astfel să nu-șl afle justificarea 
artistică din cauza nerealizării 
condiției de comunicabilitate, a 
punții de trecere de la monolo
gul interior la discursul pentru

. — Așadar, publicul. Ci
titorul de poezie frecventează, 
in marea lui majoritate, mai a- 
les valorile clasice, tradiționale, 
ale poeziei (difuzate prin școa
lă) dc la Alecsandri la F.mines- 
cu și Coșbuc. Arghezi, Blaga sau 
Bacovia reprezintă deja o treap
tă superioară de familiarizare 
cu poezia. De aceea vreau să 
distingem, în sfera noțiunii de 
public, un grup activ de citi
tori, care „se construiește pe 
sine însuși" (deși nu profesio
nist), reprezentat mai ales de ti-

(Continuare 
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nerl. Lui, în special, cred 
se adresează poezia tinerei 
norații și în general poezia 
dernă.

In ceea ce privește un 
mit grad de rezistență, de de
rută a publicului in fața feno
menului de poezie modernă, e 
bine să ne amintim că rareori 
în istoria culturii, un creator de 
limbaj inedit, purtător al unui 
mesaj tumultuos și neliniștitor, 
își găsește imediat aderență. De 
regulă, el întîmpină împotriviri, 
uneori foarte tenace, pentru că 
violentează moduri de gîndire 
și de percepție comode, tradi
ționale. plasînd cititorul în echi
librul instabil al unui univers 
pe cale de constituire. Cazurile 
lui Tudor Arghezi sau Ion Băr
bii sînt elocvente. Dar nu e mai 
puțin adevărat că. înțelesurile 
profunde ale marilor opere nu 
sînt accesibile cu ușurință une
ori sau poate mai ales nici epi
gonilor care le imită și care 
preiau cel mai adesea doar pro
cedeul, eludînd tocmai esențla-

In noiembrie 1966, cu prele
gerea „Ce este simțul clinic ?“, 
prof. dr. Pius Brînzeu, rectorul 
Institutului de medicină din 
Timișoara, inaugura un curs 
cu totul deosebit de acelea pe 
care viitorii „oameni în alb“ 
le urmâresa zilnic în amfitea
tre. Pentru că poate fi audiat 
de studenții tuturor anilor de 
studii, la alegere, fără obliga
tivitatea unei continue frec
ventări, a fost numit „Cursul 
liber“. Dar, acesta era de fapt 
numai începutul unui intere
sant ciclu de expuneri pe 
tema „Simțul clinio .și arta 
diagnosticului“, menit să adau
ge noi perspective orizontului 
profesional al studenților me- 
diciniști. Fie că se vorbea 
despre importanța cunoașterii 
în medicină ori despre spiritul 
de observație al medicului, fie 
că se făceau referiri teoretice, 
bogat argumentate cu observa
ții și fapte din practica medi
cală în legătură cu baza logică 
a diagnosticului și regulile 
diagnosticului clinic, îndemnul 
la o temeinică șl complexă 
cultură de specialitate, ple
doaria pentru o profundă res-

ponsabilitate a medicului față 
de omul aflat în îngrijirea sa 
au răzbătut din fiecare cuvînt 
al profesorului.

Fără îndoială, izvoarele de 
știință, îndrumările și sfaturile 
cele mai mult căutate și re
ceptate de tinerii studenți în 
anii formării personalității, le 
pot oferi mai ales profesorii 
de aleasă și multilaterală cul
tură, acei dascăli ce își înte
meiază spusele pe o vastă ex
periență personală, verifieîn- 
du-le prin rezultatele unei în
delungate și prodigioase acti
vități profesionale și științifice, 
întilnirile cu aceștia rămîn 
amintiri pururi vii, sînt dese
ori momente de răscruce în 
conturarea și orientarea preo
cupărilor celor care i-au ascul
tat. „Cursul liber“ — prin ex
puneri cu multiple și semni
ficative implicații („Omul și 
secolul XX“, „Igiena mintală“, 
„Aspectul biologic general al 
bolilor canceroase") sau evo
carea personalității unor cori-

ION TRONAC
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Ion Patcadl

Folosim noțiunea de gust în ac-
1 cepția ei metaforică care defi* 

nește facultatea de a dis- 
» spontan între ceea ce 

frumos sau urit, plăcut 
neplăcut, interesant sau plic- 
în artă și realitate. Deci acor- 
atențîa principală esteticului, 

depăși totuși sfera acestuia pen-

cerne 
este 
sau i 
tioos 
diad 
vom c .
tru a face un tur de orizont în vas
ta lume a preocupărilor umane.

Q Facem o distincție netă în
tre „bunul gust" ca expre- 
sie superioară a capacită

ții de a selecta și ierarhiza 
lucrurile după măsura lor și „gustul 
comun' înțeles ca medie statistică 
sau părere a majorității. Trăsăturile 
principale ale bunului gust sînt 
după noi simțul măsurii și respeo- 
tului față de om. spiritul de discer
nă mint și generozitate, relativa sta
bilitate. care 
primejdioase 
dinamismul.

Sîntem — ----------- -------------
sînt caracteristice întotdeauna

ferește de alunecările 
spre extrem, unită cu

de părere că gusturile

sau 
clasa 
pecii-

nu numai pentru o persoană 
alta, ci și pentru grupul, 
socială sau societatea res- 

-â. De aceea, dacă nu vom
sau

1 Vorbind despre gusturile epo
cii noastre „Nu am putea 
oferi un itinerar exact și 

complet sau planete de papa
gal cuprinzînd, trecutul, prezen-’ 
tul și viitorul“. Epoca este mult 
prea complexă, gusturile mult prea 
variate iar căile pe care acestea-vor 
merge prea sinuoase încît să fie po
sibile asemenea ahîFiții. ~ 'Esențiala 
este perspectiva'-din care aceste gus
turi sînt interpretate de membrii so
cietății noastre.

NU putem da rețete și nu 
V putem emite decrete. Astă

NU înseamnă că vom accep
ta acele gusturi care contra
vin aspirațiilor și idealurilor noas
tre de viață. Atît că sîntem de 
părere că fiecare personalitate are 
un sistem propriu de selecție în lu
mi r. a unor înclinații și preferințe 
care in mod firesc nu pot fi aduse ia 
un numitor comun.

Vorbind despre poezie sau 
fotbal, muzică ușoară sau 
modă, automobile sau pictu
ră NU putem face nici o 

ierarhie între ele. Considerăm, că

(Expunere de motive 

privitoare la ceea ce 
ținem sa afirmăm)

impune nimănui preferințe străine 
de structura sa sufletească nimic nu 
ne va împiedica să discutăm deschis 
despre gusturi.

Considerăm reacția de gust 
ca o parte componentă a 
laturii psihologice a conști- 
întemeiată pe temeiuri afec- 
și doar indirect intelec- 

ne scutește

4
inței, 
tive 
tuale; fapt care nu 
de a depăși simpla reacție de gust 
prin căutarea motivării ei raționale, 
a ideilor și concepțiilor care o călău
zesc. Astfel, gusturile — oricît de va
riate ar fi — se înscriu în perime
trul unui ideal sau altul și nu pot fi 
judecate decît din această perspec
tivă.

I
I
I 
I
I

vom avea însă în vedere întotdeauna ■ 
cadrul de ansamblu al sistemului de I 
valori al socialismului. I

I 
I
I

5 Enunțarea unei judecăți de 
gust sau a alteia presupu
ne întotdeauna o apreciere 
în mod explicit sau im- 

f____ vizează o valoare (adevăra
tă sau falsă). De aceea, judecățile de 
gust emise de pe diferite poziții tre
buie cântărite prin prisma criteriilor 
noastre de selecție și, dacă nu pu
tem oferi un standard al gustului,

care 
plicit

(Avertisment privitor

le ceea ce negam)

I
I 

ra „importanța" n 
model de rochie, I 
la elementară nu ’

I
I

re- j 
NU I 
mut. 1 

ioase, defi- I 
rezultatele I 
nu scutesc ■

I
I
I
fc>

omul are necesități materiale și spi
rituale diverse, care pot fi satisfă
cute pe căi nenumărate — fiecare 
de neînlocuit — în așa fel încît nu 
vom putea compara ! • «
unei sonate cu un r 
tot așa cum în școala elementară nu 
aveam voie să adunăm mere cu 
pere

4 Părerile unor personalități 
marcante, de la matematician 
la poet și de la regizor 

la .............
deși
per ____  __  ___ __
oferă nimănui o minte de împrumut. 
Părerile cele mai prestigioase, defi
nițiile dicționarelor sau 
unor sondaje statistice, r.- ---------
pe nimeni de cap propriu.
« Sîntem siguri că într-un 

domeniu atît de vast NU 
pot fi satisfăcute toate cu

riozitățile, vîrstele și ambele sexe. 
Rugăm insistent pe cei nemul
țumiți de rîndurile de mai sus 
caute singuri. Noi am fi fericiți 
le servim măcar cîteva puncte 
reper.

fotbalist sau artist plastic, 
constituie puncte de 

dintre cele mai necesare,

să 
să 
de

timpul trece

STICLĂ ȘI BETON

Foto: FLORIN ȚAGA

ERATĂ (PENTRU INIMĂ GREȘIȚI POSIBILI)
...argumentarea noastră 

a încercat să vă convingă 
de imposibilitatea unor 
edic'e in materie de gust, 
ar fi greși» să credeți că 
libertatea gusturilor se 
pcate manifesta (ăcînd 
abstracție de societate, de 
cerințele acesteia.

...pledăm pentru ierar
hia preferințelor îd func-

• Acest articol

tie de cerințele spirituale 
ale fiecăruia ar fi greșit 
să vă lăsați robiți de ti
rania unei singure prefe
rințe. Monogamia în ma
teria de gust sărăcește pe 
om.

...structura intimă a 
fiecărei personalități se 
exprimă prin gusturile și

DACÀ
preferințele sale, ar fi 
greșit să vă închipuiți că 
ea se formează de Ia sine,

în afara unui complex 
proces de educație,

...viața v-a convins în 
legătură cu marea varia- 
bilitate a gusturilor ar fi 
greșit să credeți intr-un 
relativism total. Mobilita
tea gusturilor nu înseam
nă dispariția oricăror cri
terii, ci face doar mai e-

videntă înlocuirea unora 
cu altele.

...părerile expuse vi 
s-au părut în dezacord cu 
convingerile dumiyea- 
voastră, ar fi greșit să vă 
supărați pe autorul aces
tor rînduri. Nu avea de 
unde să vă cunoască pre
ferințele.

este o introducere la o nouă rubrică care își propune să discute despre gus
turile adevărate și simulările acestora

(Urmare din pag. I)
Iul. Se ajunge astfel la o vul- 
arizare a capodoperelor și la 

.ăspîr.direa unei mode ce de
termină apariția in serie a unor 
creații ce folosesc procedee de 
împrumut, neimpuse organic de 
per. onalitatea poetului sau de 
cer.ntele intime ale operei res
pective.

V.M. — Aici cred că se află 
una din principalele cauze per
turbatoare ale dialogului dintre 
poet si publicul său Dacă erme- 
tizarea expresiei in poezia lui 
Ion Barou sau Nichita Stănes- 
cu isi află justificarea organică 
in efortul crincen de sublimare, 
de concentrare lirică pină la 
cel grad de abstractizare ce-i 
permite poetului să ,,x-adă idei“ 
— in marea majoritate a cazu
rilor ermetismul versurilor u- 
r.or tineri poeți (adesea debu
tanta încă). este nejustificat, ne- 
reprezentînd decii încercarea 
de a fi cu orice preț ..modern“ 
si original. Se confundă aici mo- 
domitUea si profunzimea cu a- 
v-entura lingvistică si cu verba
lismul care indiferent la carac
terul de inteligibilitate al ima- 
gir.ii. pune accentul valoric nu 
pe poezie ca tel și rezultat al 
actului de creație, ci asupra 
procesului de creație ca atare, 
pe poematizare, care devine 
scop in sine. Dar, marele chin 
al poetului e tocmai acela de a 
căuta să facă incomunicabilul — 
comunicabil, si de aceea, marile 
opere poetice, oricîtă dificultate 
ar prczenta descifrarea lor, păs
trează incandescența marilor 
căutări si tensiunea afectivă a 
dorinței de comunicare. Dimpo

trivă, numeroase poezii ale ti
nerilor își cifrează în mod Le- 
justificat mesajul, bîjbîind că
tre zonele incertitudinii și ab
surdității expresiei, dinamitînd 
astfel în chip deliberat punțile 
de contact dintre poezia lor și 
public.

Caracterul „revoluționar" al 
unor asemenea versuri nu 
ascunde decît lipsa talentului, 
gîndirea haotică și vidul su
fletesc al autorilor. Cititorul de 
poezie are dreptate să respingă 
asemenea înșiruiri de cuvinte 
goale, lipsite de orice sens, sus- 
pectîndu-le de contrafacere. 
Iată cîteva mostre alese la în- 
timplare dar cu atît mai în
grijorătoare cu cit se datoresc 
unor debutanți : „Ne descăl- 
țăm din punctele sosirii / Aran
jament de patru obiecte / Luate 
cîte unui 1-a-ntîmplare / Pină 
se face frig la Polul Est “ 
(Tica Jitărașu — „Sorocul de 
protest“).

„Necunoscut îmi e băiatul 
care este. are un vapor tras 
de un elefant fericit, / i-as 
cere hainele cu împrumut, ' și 
ciinii Angliei care l-au ispitit“ 
EGabriela Melinescu — „Desen 
pe o cămașă de băiat" G.L. 
nr fi 1967.)

Poate că astfel de versuri 
pornesc de la intenția sinceră 
a autorilor de a transmite ceva, 
dar nu credem că acest „ceva“ 
nu s-a lăsat exprimat într-o 
formă mai clară si mai puțin 
echivocă, fără a pierde prin 
aceasta cin profunzime. Con
sider că e mai degrabă vorba 
de o anumită comoditate, de un 
anumit teribilism decît de un 
efort poetic autentic, în care
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'Prietenul cel adevă* 
rat la nevoie se cunoa
ște... Proverbul e ve
chi, vechi m și opro
biul pe care înțelepciu
nea populară l-a arun
cat asupra celor care 
se dezinteresează de 
soarta prietenilor spre 
o nUați tulbura micile 
deprimfH egoiste, co
moditatea personală In 
cele ce urmează vom 
relata cazul fostului 
student Al. Pop. L-am 
cunoscut la o oră tirzie 
plimblndu-se pe străzi. 
M-a intrehat cit este 
ceasul, apoi ce mașină 
merge spre gară. Am 
simțit că este dornic 
să vorbească cu cineva 
și am încetinit pasul.

— In trecere prin 
București P

— Da... in trecere 
de cîțiva ani. Am fost, 
exmatriculat din facul
tate.

— Cum se face că 
spuneți acest lucru 
unui necunoscut P

— Povestea e lungă 
și nu cred că poate in
teresa pe cineva.

— Să încercăm.
— Pină și băieții au 

ridicat din umeri cind 
le-am spus că am a- 
juns la ananghie.

— Care băieți P

— Gnfi-cu cart hbau 
de doi ani cafea la 
^TOSCA".

— ȘiP
— Au ridicat din 

umeri înră de acum 
două luni datorită ab
sențelor și -a încă cltor- 
va motive Oare nu mai 
au nici o importanță a- 
cum, își incene poves
tea nocturriul singura
tic, am fost chemat la 
prodecan și mi s-o spus 
că trebuie să fiu exma
triculat pentru a se ter
mina odată cu neca
zurile mele și ale pro
decanului. Cind le-am 
spus băieților au ris, 
și-au amintit de pro
decanii lor și mi-au 
spus să nu fiu naiv a- 
dică să nu iau lucrurile 
în serios. Totuși am 
fost exmatriculat. Băieții 
m-au compătimit și 
atît.

...Prietenia lor s-a o- 
prit aici. Comunicarea 
se realiza doar în ca
drul fix al cafenelei în- 
tre o țigară, cafea și o 
poantă. L-au văzut lip
sind de la facultate, 
l-au văzui cu rădăcini
le în aer dar nu s-au 
întrebat cum continuă 
să trăiască, din ce. Pa
sivitatea a devenit act. 
distructiv. Studentul

PE URMELE
LUI

Valurile clătinau iachtul u- 
șor, iar lanțul scotea un sunet 
ciudat in timp ce ancora era 
ridicată la un ordin al coman
dantului. încet, încet distanța 
dintre .vas și mal creștea, iar 
după un timp doar farul de 
la Constanța ii mai saluta par
că pe navigatorii porniți într-o 
călătorie lungă și îndrăzneață.

Pe Marea Neagră și Marea 
Mediterană călătoria s-a des
fășurat mulțumitor. Nici o fur
tună serioasă n-a pus la în
cercare echipajul vasului și 
iahtul, lntilnirea cu oceanul, 
așteptată cu neliniște, a trecut 
aproape neobservată. Naviga
torii priveau uimiți, in această 
primă călătorie a lor, întin
derea nesfirșită de apă.

...Renunțăm la o descriere 
amănunțită a călătoriei. Ne 
închipuim, firește, cu toții ce 
se poate întimpla pe ocean: 
furtuni, lupte cu pirați, intil- 
niri cu populații aflate, ca 
dezvoltare istorică, în epoca 
de piatră, inimaginabile aven
turi... închipuite totuși de cei 
trei organizatori ai acestei ex
pediții care n-a avut loc încă: 
G.M., N.D., R.P., elevi in clasa 
a Vlll-a a Liceului „Ady-Șin- 
cai“ din Cluj.

Orice navigator ale cărui că
lătorii au rămas în istorie a 
devenit un prieten apropiat al 
eroilor noștri. Citeau nenumă
rate cărți de călătorie, întoc
meau hărți amănunțite ale i- 
tinerariului, unde erau specifi
cați curenții marini, vinturile,

(fost) Al. Pop descope
ră cu stupoare că In cel 
doi ani și-a petrecut 
cîteva ore pe săptăml- 
nă, poate dintre cele 
mai plăcute, în compa
nia unor oameni străini, 
inexistenți pentru el.

— Ce se va întimpla 
cu dumneata acum r

— încă nu știu.
— De ce nu pleci la 

părinți ?
Nu mi-a răspuns. Ti 

era rușine de părinți, 
de cunoscufi. nu avea 
curaj. Le ceruse „prie
tenilor" găzduire, fu
sese in casele lor de 
atîtea ori. Refuz cate
goric, chiar dacă a fost, 
sugerat doar prin ar
cuirea umerilor sau 
simplă tăcere. Mai avea 
o șansă — sala de aștep
tare do la gară. Dispe
rarea înlocuia acea si
guranță cu nuanță de 
infatuare prin care de
butase. Să-i acuzăm 
numai pe „prieteni" de 
nepăsare ? Dar dacă în 
locul lui ar fi fost altul, 
Al. Pop nu s-ar fi pur
tat la fel cu tovarășii 
lui de pină ieri ? Cu si
guranță. da. A fost ex
matriculat, declară el, 
„din cauza absențelor 
și a încă cîtorva moti
ve". Care motive ? De

ce absenta ? Manifesta-* 
se și el indiferență pen
tru viața colegilor de 
facultate, pentru colec
tivul în care trebuia să 
evolueze. Nenorocul lui 
a fost că s-a împriete
nit cu oameni care-i se
mănau. Egoismul, pasi
vitatea față de cel cu 
care se intersectase zil
nic au făcut ca aceste 
tnttlniri să rămină 
timple Intlmplări.

— Te rog, aș dori 
să-i cunosc și eu pe 
amicii dumitale. Mă 
ajuți ?

— Nu prea om chef 
să-i văd, dar U puteți 
găsi ușor.

— La „TOSCA"?
— Da, după nouă 

seara.
— Cum H voi recu

noaște ?
— Unul dintre ei 

poartă un fuior de lină 
pufos, roșu aprins ca 
sîngele. Ei sînt.

A doua zi seara i-am 
găsit.

Voiam să intru în 
vorbă cu ei, să discu
tăm, cind tocmai s-au 
ridicat că plece. Drepți, 
falnici.

— Ninge, a zis unul 
(atunci ningea).

— Atlta pagubă I au 
zis alții, iar eu m-om 
gîndit că altul tot ti- 
năr ca fi ei, și poate 
unul dintre aceia care 
puteau fi profesori ori 
savanțl vestiți dibuia 
fără să găsească o ie
șire din fundătura in 
care alunecase sub pri
virile și chiar cu încu
rajarea viratelor lor de 
băieți „moderni" și cu
rajoși in a-și omori pro
priul timp, propriile vi
suri. propriul viitor.

ALINA POPOVICT

MAGELLAN

un 
de

porturile de unde se putea face 
aprovizionarea etc. în călăto
rie urmau să plece mai mulți. 
Organizatorii aveau in vedere 
pe viitorii marinari, recrutarea 
lor făcîndu-se în urma unei 
selecții și a unor probe foarte 
exigente.

Fiecare trebuia să citească 
toate cărțile de călătorie exis
tente la bibliotecă. Să nu ui
tăm condiția fizică. Un bun 
marinar cunoaște perfect mai 
multe stiluri de înot, știe box, 
judo, se cațără cu ușurință pe 
orice copac (acesta fiind 
presupus catarg). Proba
curaj consta din saltul de pe 
un zid de 2—3 metri.

Cei trei organizatori prin
cipali se ocupau paralel și de 
proiectarea navei. Au făcut un 
studiu serios asupra mai mul
tor ambarcațiuni. în sfirșit, 
după lungi discuții au căzut 
de acord asupra unui tip mo
dern de iaht, căruia urmau 
să-i aducă totuși serioase îm
bunătățiri constructive (capa
citate sporită de încărcare, vi
teză și rezistență mai mare). 
Construirea iahtului a ridicat 
nenumărate probleme : pro
curarea materialului lemnos, 
a motoarelor și a... specialis
tului care să le conducă 
ararea. Soluțiile au venit 
rînd : din Munții Dornei 
mau să procure o specie 
molid rezistent. Cu aceștia, 
legați în plută, urmau să co
boare pe Bistrița pină la Ga
lați, unde, cu ajutorul unui

lu
pe 

ur- 
de

cunoscut — inginer la Șantie
rele navale — trebuiau să în
ceapă construirea vasului.

în cel mai strict secret pla
nul călătoriei a fost aproape 
încheiat. Dar s-a întimplat un 
mic incident: comandantul 
expediției a luat patru la ma
tematică. Dacă in alte împre
jurări întîmplarea putea fi 
trecută cu vederea, de data a- 
ceasta fiind vorba de un con
ducător de expediție, ceilalți 
membri au considerat întâm
plarea gravă. La scurt timp, 
conducerea întregii expediții a 
luat-o școala.

★
„Copiii — ne spunea Petra 

Bucșa, directorul Liceului 
„Ady-Șincatu din Cluj — ofe
ră de foarte multe ori idei ex
trem de interesante pentru 
planurile noastre de activități. 
La „călătoria in jurul lumii“ 
au aderat și copiii din clasele 
mai mici (I—IV). Spiritul de 
aventură, care include ca o 
condiție foarte importantă re
zultatele la învățătură și com
portare, ne-am gîndit să-l 
stimulăm. Programul nostru 
de activități rezervă pionieri
lor și uteciștilor nenumărate 
„călătorii“; e drept, cu trasee 
mai scurte, dar pentru care 
pregătirile sînt începute și,

„Bacii“ s-au reîntors la ei acasă

©

DEVA (de la co
respondentul nos
tru).

După ce au po
posit toată luna 
martie în 5 orașe 
ale regiunii Hune
doara (Deva, Hune
doara, Petroșenl, 
Lupeni și Orăștie, 
unde au fost „vă- 
zuți" de 130 000 de 
spectatori, aproape

jumătate din popu
lația regiunii), „Da
cii“, prin interme
diul a două copii pe 
bandă îngustă sosi
te recent în regiune, 
s-au întors în ve
chile lor cetăți. Pri
mele proiecții la ci
nematografele să
tești au avut loc în 
mod simbolic la 
Oraștioara și Cos-

tești (raionul Orăș
tie) și Sarmizegetu- 
sa, raionul Hațeg, 
adică în capitalele 
Daciei libere și a 
Daciei romanizate. 
Spectatorii din cele 
trei sate au urmărit 
cu viu interes acest 
film care evocă pa
gini de neuitat din 
istoria strămoșilor 
noștri.

IN BIBLIOTECA
„talentul asudă sînge“ cum 
spune Georg Trakl.

8. V. — Noțiunea de „acce
sibilitate“ nu trebuie totuși 
luată ca unic criteriu de apre
ciere. Mesajul poeziei e com
plex și el acționează pe ’căi' 
multiple, nu totdeauna directe 
și lineare. De aceea e mai ptftiv 
dent să nu rămînem la părerea 
că tot ce nu pricepem este de 
neînțeles. Capacitatea de a în-- 
țelege șl gusta evoluează, M'1* 
schimbă în raport cu xlsșt&i; 
nivelul de cultură și educația 
gustului estetic. E nevoie și'.în ' 
poezie de inițiere, de pasiune ■ 
studioasă, ca și în materie de 
plastică sau de muzică. Invitația 
la claritate și accesibilitate fă
cută poeților noștri nu trebuie, 
așadar, să se transforme intr-o 
invitație la lene spirituală si 
incultură adresată cititorului. 
De altfel, exigentele si nivelul 
general al cititorilor de poezie 
de azi n-are nevoie de nici un

fel de rabaturi și concesii ne
principiale. Nu e mai puțin 
adevărat că, de cele mai multe 
ori, nonsensul și ermetismul 
unor poezii nu reprezintă decît 
imitație, modă. Cind avem de- 
a face cu poeți de talent (cum 
e cazul lui Cezar Baltag, al 
Gabrielei Melinescu, al lui Ion 
Alexandru sau., Adrian - Pău- 
nescu), atunci 'cerința princi
pală pe care le-o putem adresa 
este aceea de a nu-și sofistica, 

.'uneori gratuit, mesajul, de a 
nu se teme de simplitatea pro- 
hineimii.

V. M. — Scoțind problema 
' /ecteptării din cadrul strict es
tetic și reformuHnd-o în ter
menii caracterului social al artei, 
reiese limpede că o parte a 
pceziei tinere rămîne datoare 
cititorilor săi. Unii autori tineri 
reflectează, se pare, prea puțin 
la menirea socială a operei lor, 
la modul in care versurile lor 
surprind și exprimă cerințele

șî necesitățile spirituale ale pu
blicului pentru care scriu. 
Opera lor este adresată mai 
degrabă unei „elite" foarte pu
țin numeroasă, iar urechea lor 
este indiferentă la ecoul tre
zit în rîndurile publicului larg. 
Nu mai trebuie demonstrat — 
cum observa- poetul Geo^ Du
mitrescu intr-un articol diu 
Contenipbrânul — caracmWli- 
luzoriu, absurditatea și zădăr
nicia acestei poziții de izolare, 
de aristocrație, disprețuitor in
diferentă a poetului din „Turnul 
de fildeș". Dincolo de toate 
speculațiile, oricît de sofisti
cate. rărnîne evident adevărul 
că pcezia e scrisă pentru a fi 
citită și recitată. Efortul de 
apropiere a publicului de poe
zia modernă nu trebuie lăsat 
doar pe seama acestuia din 
urmă. Este drept, cel care se 
aventurează in peisajul poeziei 
contemporane trebuie să depună 
un efort de orientare in plus,

fără îndoială, în vacanța de 
primăvară și de vară vor avea 
loc. La Padiș se va face o ex
pediție de trei zile cu cazarea 
in corturi. Un alt grup de e- 
levi va trece prin Hunedoara, 
Petroșenl, Tirgu-Jiu, Tumu- 
Severin, Orșova, Cazane, Her- 
culane, Lugoj, Timișoara, O- 
radea. Dar cea mai interesantă 
mi se pare „expediția" pe So
meș, cu bărcile. Cei mai buni 
elevi vor fi eroii acestei că
lătorii originale. Seara se vor 
retrage pe malul apei, vor ri
dica corturile, vor aprinde 
focuri și se va pregăti min- 
carea. Alte amănunte nu di
vulgăm !

Elevii din clasele mai mari, 
care dovedesc înclinații pentru 
diferite discipline, vor parti
cipa, alături de studenți și ca
dre didactice universitare, la 
alte „expediții“.

Unii ii vor însoți pe istorici 
în locurile unde o să se efeă- 
tuieze săpături arheologice, 
alții vor explora peșteri ală
turi de speologi. Botaniștii și 
geologii se vor întilni cu si
guranță in munți".

IO AN KUSU 
corespondentul 

„Scìnteti tineretului“ 
pentru regiunea Cluj

In vizită la Palatul pionierilor

dovada neputinței și lipsei de 
originalitate.

Inflația de cuvinte necontro- 
late, fără o justificare logică 
internă, face ca poeziile res
pective să semene intre ele în 
asemenea măsură, încît devin 
anonime. Ele nu sînt — cum 
remarca foarte bine Ștefan 
Augustin Doinaș — decît „eșan
tioane, fragmente ale unei pan
glici sonore interminabile". Aș 
vrea să mai semnalez apoi un 
alt simptom îngrijorător al li
ricii tinere. Există, cum 
spus, o mulțime de mode 
taminante, caracterizate 
exodul forțelor poetice 
anumite teme, tratate 
succes la început, în cîteva 
opere valoroase, dar devalo
rizate apoi prin uzură. Aș 
enumera aici tema „Geto — 
dacică", „mitul lui Orfeu“ sau 
„tema cuvintelor ce-1 chinuie 
pe poet". Ajunge ca un poet 

.. ____  ____ de talent să descopere un su-
mimetism și modă în, unele pro- biect fructuos ca îndată, 10 

^aUcții poetice. Numeroși tineri --saleroizi să se plaseze pe aceeași 
njoeti își lasă ,,barbă!*.,dțși.-abia tentaiică și să clameze
le-au dat tuleielfe, spre a pșVăa /'plateiea» strune. E limpede 

. i- Qg xjigșemenea stare de fapt nu 
e âe natură să contribuie la 
lărgirea ariei tematice a poe
ziei tinerilor poeți, erie ce are 
încă un registru încă destul de 
restrîns.

V. M. — Credința unor tineri 
autori că nu pot fi profunzi 
șl moderni astăzi decît printr-o 
ermetizare, schematizare și ră
ceală a expresiei, este dezmin
țită de creația foarte valoroasă 
a unor poeți actuali și deosebit 
de interesant! ca Ion Alexandru 
sau Ana Blandtana. Poeți ale că
ror versuri declanșează, firește.

să vină înarmat cu „hărți" șl 
„busole“ adecvate, dar el nu 
trebuie lăsat să caute de unul 
singur drumul spre izvor, poe
tul trebuie să-i iasă în întîm- 
pinare.

Poeziei contemporane îi re
vine înalta menire socială de 
trezire și înălțare a conștiințe
lor. Poetul trebuie să fie con
știent de grava răspundere ce i se 
atribuie poeziei de a-și găsi drum 
larg spre mintea și inima 
poporului. Efortul de creație, 
chinul luptei cu cuvîntul, con
stă tocmai în căutarea unei 
expresii capabile să exprime cit 
mai plastic, complex șl in- 

1 tegral, mesajul. în această 
luptă, versul poate lua forme 
contorsionate, încețoșate, dar 
niciodată el nu va înceta, cind e 
vorba de artă adevărată, să 
rămină în primul rînd mijloc 
de comunicare, pentru a deveni 
scop în sine.

S. V. — Există foarte mult

ăstfel mai „maturi", înfățișgț^ 1«? 
care, desigur, nu-i prinde prm ’ 
artificialul ei. De fapt ei nu. 
s-au găsit încă, sau, mai exact, 
au impresia că s-au găsit în 
alții. Principala cauză pentru 
care aceste poezii sucombă în 
drumul spre artă, stă nu atit 
in gradul lor de dificultate, cît 
în faptul că ele nu sînt per
sonale, imitînd doar anumite 
maniere poetice. Acestor autori 
le lipsește încă o concepție clară 
despre poezie, efortul de abs
tractizare, criptizare și alam- 
bicare a cuvintelor, fiind doaj

arn 
con- 
prin 
spre 

cu

nu fără a cere un anumit efbrt 
creator de- receptare, -puternice 
adeziuni afective la lectură. 
Principala lipsă estetică a pro
ducțiilor poetice la care ne-am 
referit constă tocmai în negli
jarea uneia dțn principalele 
condiții ale existenței operei de 
artă : capacitatea acesteia de a 
deștepta in public o emoție, o 
plăcere estetică autentică, deo
sebită. de orice alt gen de sa
tisfacție spiri’uală și, in lipsa 
căreia, avem de-a face cu orice 
altceva in afară de artă. Cel 
care își transformă poemele în 
șarade, uită că și cea mai pro
fundă poezie de idei se desci
frează și cu inima și că, in 
artă, rațiunea singură, bîjbîie 
ca un orb intr-o sală de muzeu. 
Rezolvarea unor ecuații sau 
formule algebrice „armonios" si 
„elegant“ construite poate da 
și ea satisfacții reale, dar nicio
dată matematicianul n-a pre
tins să-și publice ecuațiile în
tr-o revistă literară.

Ca un asiduu cititor de poezie 
cred că poezia tînără are \nsă 
suficiente resurse să evite „mo
nologul mut și indescifrabil * al 
oratorului din „Scaunele" lui 
Eugen Ionescu. Ea a dat, prin 
cei mai înzestrați reprezentanți 
ai ei. opere profunde ce între
gesc în chip fericit peisajul li
ricii noastre contemporane, 
opere ce și-au ciștigat un pu
blic larg și credincios, care face 
ca volumele lui Nichita Stă- 
nescu, Cezar Baltag, Marin 
Sorescu, Ion Alexandru, Adrian 
Păunescu sau Ana Blandiana 
să dispară în cîteva ore din 
rafturile librăriilor.
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în fabrici șl uzine, pe șantiere de cons

trucții. se află in plină desfășurare acțiunea 
inițiată de conducerea partidului pentru or
ganizarea științifică a producției și a muncii. 
Această acțiune amplă, care a cuprins toate 
sectoarele industriei, este menită să stimule
ze valorificarea deplină, prin fructificarea tu
turor resurselor, a potențialului tehnic și li
man al întreprinderilor.

Calificarea și perfecționarea pregătirii pro
fesionale a cadrelor ocupă un loc de prim 
ordin în această acțiune.

• Cum este con

cepută acțiunea 

de ridicare 

a calificam

• Este ea pusă 

în concordanță cu 

sarcinile actuale 

ale uzinelor

• Contribuie la 

creșterea eficienței 

economice 

a acestora I
Constatările noastre în cîteva uzine constructoare de mașini din Bucurețtl ne permit să formulăm 

cîteva observații, sugestii ți propuneri pe adresa uzinelor țl ministerului în pagina de față

Răspunderea nu trebuie 
împărțită cu nimeni, este 

a directorului uzinei
Ordinul ministrului nr. 

60 din 1962 (asupra ac
tualității și indicațiilor 
sale vom reveni) obligă 
conducerile uzinelor să 
asigure, prin cursuri de 
scurtă aurată, ridicarea 
continuă a calificării pro
fesionale a cadrelor.

Cum se acționează 
practic în spiritul acestui 
ordin ? Conducerea uzi
nei numește, printr-o de
cizie, o comisie centrală 
care să se ocupe de or
ganizarea, îndrumarea și 
desfășurarea activității 
cursurilor. în atribuțiuni- 
le comisiei sint incluse a- 
semenea sarcini : elabo
rarea și avizarea temati
cilor, selecționarea și nu
mirea lectorilor, stabilirea 
și repartizarea sălilor, sta
bilirea numărului de 
cursuri etc. Comisia cen
trală pe uzină și comisiile 
pe. secții sint deci orga
nisme special constituite 
pentru a asigura acțiunii 
de pregătire profesională 
conținutul și direcțiile 
principale de desfășurare. 
Numite prin decizii, de 
activitatea lor răspunzînd 
direct directorul uzinei, 
ele sint investite cu răs
punderi foarte importan
te. Dar...

— Activitatea comisiei 
centrale pe uzina — ne 
spune tovarășul GHEOR
GHE GHIȚA. șeful bi
roului învățămînt de la 
Uzina „23 August“ se 
simte doar în perioada 
elaborării tematicilor și 
numirii responsabililor de 
cursuri. Munca de îndru
mare și urmărire a aces
tora rămine apoi în în
tregime pe seama noastră.

Acest fenomen ne-a 
fost semnalat — și din 
păcate aceasta este reali
tatea și la Uzina „Semă
nătoarea“ și la UREMOAS 
și la „Autobuzul“. Comi
siile centrale pe uzine se 
degrevează de sarcinile 
ce le primesc pentru con
ducerea acțiunii de per
fecționare a calificării și 
le transmit integral servi-

Iciilor de învățămînt. 
Atribuțiunile unor comi
sii (centrală sau pe sec
ții) alcătuite din cadre 
competente și cu munci 
de răspundere devin ast
fel atribuțiunile biroului 
de învățămînt. Dar titu
latura acestor birouri 
este cel puțin pompoasă. 
Aici lucrează unul, sau 
cel mult doi salariați, de 
obicei funcționari, care 
nu fac altceva decît cer 
prezența la cursuri de la 
responsabili și întocmesc 
statistici.

Cele peste 80 de cursuri 
de ridicare a calificării 
existente la Uzina „23 Au
gust“ au fost deschise în 
luna octombrie 1966. In 
acest interval de timp, 
conform deciziei directo
rului general comisia cen
trală pe uzină era obliga
tă să analizeze de două 
ori (adică trimestrial) ac
tivitatea cursurilor și să 
stabilească măsuri care 
să corecteze deficiențele 
ivite. Nu s-a desfășurat 
nici o analiză și — la 
data cînd am fost în uzi
nă — nici nu se inten
ționa. S-ar putea să se 
spună că nu s-au ținut a- 
semenea analize fiindcă 
cursurile s-au desfășurat 
foarte bine. In referate 
— și la biroul învăță
mînt de la „Semănătoa
rea“ și la cel de la „23 
August" — am întîlnit a- 
semenea fraze frumos ti
cluite. Am aflat că ele au 
ajuns și sub ochii condu
cerilor celor două uzine.

In realitate însă — și 
efectuarea la vreme a a- 
nalizelor de care vor
beam ar fi permis depis
tarea cauzelor — unele 
cursuri au o existență pur 
formală, pe eficacitatea 
cărora nu se poate scon
ta. Nu se poate sconta 
datorită modului cum 
a fost concepută organi
zarea lor (încadrarea u- 
nor muncitori cu un ni
vel de pregătire atît de 
variabil, de la categoriile 
a IlI-a pînă la a VUI-a ; 

încadrarea în același curs 
și a muncitorilor pregătiți 
prin școlile profesionale 
și a celor calificați la lo
cul de muncă; încadra
rea unor muncitori care 
lucrează la utilaje com
plexe de înaltă tehnicitate 
alături de muncitori care 
lucrează la utilaje mai 
vechi etc.), cît și datorită 
cunoștințelor pe care le 
transmit tematicile aces
tora. Metodele avansate 
de organizare a muncii 
și a producției, proce
deele tehnologice prevă
zute a fi introduse în fa
bricație prin planul teh
nic, tehnologia produse
lor în cuts de asimilare 
trebuie să le cauți cu 
lupa în tematicile unor 
cursuri de ridicare a cali
ficării. în schimb, unele 
tematici sînt pline de lec
ții pur teoretice, care co
munică adeseori cunoștin
țe rămase în urma tehni
cii existente în uzine. 
Conducerile Uzinelor „23 
August" și UREMOAS ar 
fi trebuit să-și pună ur
mătoarele întrebări : Cine 
a predat și ce a predat la 
cursurile de ridicare a 
calificării din secțiile de 
turnătorie ?

Ar fi ajuns astfel la 
concluzia că în timp ce 
recordurile în materie de 
rebuturi au la bază ase
menea cauze ca : neînsu- 
șirea utilajelor noi de că
tre muncitori, necunoaș
terea proceselor tehnolo
gice nou introduse, ne- 
respectarea rețetelor de fa
bricație (și la UREMOAS 
și la „23 August"), intro
ducerea cu mare înceti
neală a procedeelor teh
nologice avansate (planul 
tehnic al Uzinei „23 Au
gust" prevede extinderea 
procedeelor tehnologice 
noi pentru cel puțin 50 
la sută din volumul pie
selor turnate dar s-a a- 
juns abia la 15—20 la

Cum este demonetizată 
însușirea tehnicii noi

Avem în față programa 
cursului pentru strungari 
din secția locomotive a 
Uzinei „23 August". Ci
tim titlurile lecțiilor, sur
prinși de „praful“ de pe 
noutățile pe care și le 
propun să le transmită. 
„Noțiuni generale despre 
strungărie“ ; „Cuțite de 
strung" (clasificări) ; „Geo
metria cuțitului" ; „Des
crierea strungului" (clasi
ficare, părți componente) ; 
„Operații simple de ma
tematică" ; „Noțiuni de 
teoria așchierii (!)" ; „Ope
rații de strunjire". Prin 
urmare, o alăturare de 
cunoștințe teoretice deja 
știute. Ce este aici nou 
pentru strungarul califi
cat în ultimii ani în a- 
ceastă meserie ? Ce poate 
fi nou, să zicem, cel pu
țin pentru strungarul de 

sută) în cadrul cursu
rilor de ridicare a ca
lificării se țin lecții teo
retice, nelegate de cerin
țele practicii, care vor
besc muncitorilor despre 
metodele clasice de tur
nare și nu, în primul 
rînd, despre cauzele pen
tru care aici se produc 
rebuturi.

întrebarea ne obligă 
însă să ne întoarcem și la 
ordinul nr. 60 al minis
trului.

Perfecționarea cali
ficării, o acțiune atît 
de complexă de la o 
zi la alta, este con
cepută (și din moment 
ce ordinul este în vi
goare uzinele se conduc 
după el) de-a dreptul 
simplist.

Cităm : „Cursurile de 
ridicare a calificării se 
organizează pentru com
pletarea cunoștințelor teo
retice necesare muncito
rilor în vederea trecerii 
de la o categorie inferi
oară la una superioară 
încadrării lor tarifare".

Comentariile sînt de 
prisos. Ordinul în 
cauză este complet 
depășit, și el trebuie 
înlocuit cu altul care 
să servească efectiv 
acțiunii de perfecțio
nare a calificării pro
fesionale a muncitori
lor prin precizarea 
scopului și direcțiilor 
care determină în e- 
tapa actuală conținu
tul ridicării calificării: 
înzestrarea tehnică a 
uzinelor, volumul mare 
de produse și tehnolo
gii noi ce trebuie asi
milate, atingerea pa
rametrilor tehnico-eco- 
nomici planificați pen
tru fiecare produs rea
lizat etc., etc., și nu, 
în primul rînd, „tre
cerea de la o catego
rie de încadrare infe
rioară Ia una superi
oară".

categoria a IlI-a ? Ni
mic T Aceste cunoștințe 
le-a învățat timp de 3 ani 
la școala profesională. 
Dar pentru cei care sînt 
încadrați de mult în ca
tegoriile a Vl-a și a Vil-a 
pentru ce cursurile n-au 
fost organizate diferen
țiat ? Evident, nimic. 
Cursul este curs de ridi
care a calificării doar cu 
numele.

In cadrul anchetei 
am constatat că există 
tendința generală din 
partea celor însărci
nați cu alcătuirea și 
avizarea tematicilor 
de a include in cu
prinsul acestora teme 
generale, că nu există 
un echilibru normal în
tre cunoștințele teore
tice și practica pe care 

acestea Iși propun să le 
transmită.

Ca să nu mai vorbim că 
în unele locuri tematicile 
au fost încărcate și cu lec
ții de matematică elemen
tară. Astfel, la Uzinele 
„Semănătoarea", la secția 
sculărie, toate cursurile au 
lecții despre împărțirea 
cercului în părți egale, 
forjorii vor face ore de 
aritmetică (operații sim
ple, fracții) și, de aseme
nea și strungarii din sec
ția a II-a mecanică.

Nu constituie pre
zența unor astfel de 
temo o bagatelizare a 
cursurilor ? Admițînd 
ca sînt muncitori (dar 
cîți ?) care au nevoie 
de osemenca cunoș
tințe, ce interes vor 
prezenta ele pentru 
ceilalți cursanți, ma
joritatea absolvenți ai 
școlilor profesionale, 
unii absolvenți sau 
elevi ai liceelor sera
le ? Alteori se intro
duc în tematici lecții 
care te fac să crezi că 
te afli în fața unui 
începător în meserie, 
poate nici chiar atit. 

Căci ce fel dc meseriaș 
este miezuitorul care nu 
cunoaște operația de for
mare a miezurilor ? (tur
nătorie oțel — Uzina „23 
August") ajustorul care 
nu cunoaște clasificarea 
pilelor (secția sculerie de 
la „23 August"), strunga
rul care nu are noțiuni 
elementare despre dese
nul tehnic (secția mecani
că — Uzina „Semănătoa
rea") ? Fiasco-ul aces
tor lecții este asigurat 
dinainte.

Mai insistăm și asupra 
unei alte probleme : le
garea temei teoretice de 
aspectele practice de Ia 
locul de muncă. Am a- 
sistat la UREMOAS la 
un curs de perfecționare 
a controlorilor. Tema : 
„Proprietăți mecanice, 
chimice și tehnologice ale 
metalelor". Ne-am fi aș
teptat să urmărim o lec
ție „pe viu" cu exempli
ficarea proprietăților me
talelor la produsele rea
lizate în uzină (pe care 
de fapt cursanții le con
trolează). Am fost marto
rii unei lecții care n-a 
ieșit cu nimic din sfera 
noțiunilor teoretice. Con
trolorii aveau nevoie de 
analizarea fenomenelor 
practice ale temei pentru 
a putea să decidă mai 
exact și mai rapid ce con
secințe au aceste proprie
tăți asupra calității pie
selor. Lecția a fost, ca să 
ne exprimăm în termeni 
specifici, un rebut pe 
care s-a pus ștampila su
perficialității.

Ce relevă cele relatate?
Comoditate în gîn- 

dire și formalism din 
partea celor oare ela
borează astfel de te
matici ; superficiali
tate și lipsă de răs
pundere din partea 
comisiilor de avizare 
(dacă, bineînțeles, ac
tivează) ; demonetiza
rea noțiunii de tehni
că nouă în fața mun
citorilor care sînt o

bligați să audă mereu 
aceleași și aceleași lu
cruri, să aflo drept 
„noutăți" probleme 
arhicunoscute.

Astfel de tematici nu 
constituie o bază pentru 
perfecționarea calificării 
profesionale.

Caracterul dinamic, efi
cient, al cursurilor dc ri
dicare a calificării este a- 
sigurat nu prin numărul

0 definiție : lectorul — 
pionul central.

Realitatea insă o infirmă

Pionul principal pe 
tabla dc șah a perfecțio
nării calificării profesio
nale este și trebuie să fie 
lectorul. El trebuie să fie 
în primul rînd un om cu 
o competență tehnică re
cunoscută și un bun pe
dagog. Deficiențele întîl- 
nite în cuprinsul unor 
tematici, în cadrul unor 
lecții și cursuri la care 
am asistat, ne-au îndem
nat să facem o statistică: 
cîți ingineri predau h 
cele circa 150 de cursuri 
din cele 4 uzine anche
tate ?

A fost greu să alcătuim 
o statistica exactă (pentru 
că nu se cunoaște nici 
măcar această situație!) 
dar numărul inginerilor 
lectori nu depășește în 
nici un caz proporția de 
50 la sută. De ce ?

— Cadrele inginerești 
încearcă pe orice cale să 
se sustragă de la munca 
de lector — primim ex
plicații de la birourile de 
învățămînt. Sîntem obli
gați să încredințăm a- 
ceastă sarcină în cea mai 
mare parte maiștrilor.

Ajungem, cu aceasta, 
în fața unui adevărat pa
radox. Cursurile de ridi
care a calificării sînt che
mate să ofere muncitori
lor cunoștințe despre pro
cesele tehnologice noi, 
despre metodele de mun
că avansate, despre utila
jele nou intrate în uzină, 
într-un cuvînt despre ceea 
ce trebuie să facă aceștia 
pentru creșterea eficien
ței activității economice 
a uzinei, și oamenii care 
prin atribuțiile lor pro
fesionale- răspund de re
zolvarea acestor sarcini 
se eschivează de la mun
ca de lector. Munca ingi
nerului — fie el proiec
tant, tehnolog sau simplu 
inginer în secție — nu 
poate fi separată nici o 
clipă de nivelul de cu
noștințe tehnice ale oa
menilor cu care lucrează. 
El este deci direct intere
sat și direct răspunzător 
de pregătirea acestora.

— îmi dau seama că 
nu obțin rezultate prea 
bune la cursul pe care-1 
conduc — spunea ing. A. 
Volanschi de la Uzina 

mare de lecții (tip de toa
te pentru toți), ci prin 
organizarea lor diferen
țiată, pe categorii de în
cadrare, în funcție de ni
velul de tehnicitate al u- 
tilajelor și instalațiilor la 
care lucrează, de volumul 
de cunoștințe, de tehnică 
nouă pe care le transmit, 
prin posibilitățile concre
te pe care le oferă pen
tru aplicarea lor în prac
tică.

„23 August". Dar ce pot 
- să fac eu mai mult ?
Muncitorii cu categorii 
mici nu vor să le frec
venteze.

Sîntem de acord cu to
varășul inginer că mobi
lizarea la unele cursuri 
lasă de dorit (și asupra 
acestei probleme vom 
mai reveni). Dar a fi con
vins că faci o muncă for
mală și a accepta s-o des- 
fășori mai departe așa, a- 
jungi la o dublă abatere: 
compromiți o acțiune de 
la care se așteaptă rezul
tate și arunci o lumină 
nefavorabilă chiar asupra 
pregătirii tale de inginer.

Cazul de mai sus este 
un „original" cu multe 
copii în cele patru uzine. 
Unii lectori, izbindu-se 
de anumite greutăți, în 
loc să ceara concursul 
conducerii uzinei, condu
cerii secțiilor, pentru re
zolvarea lor, acceptă cu 
bună știință să facă o 
muncă formală. Rezulta
tul ? Perpetuarea de la o 
perioadă la alta a cursu
rilor de ridicare a califi
cării lipsite de finalitatea 
scontată.

întrebîndu-1 pe tovară
șul FLORIN PAȘOL, 
maistru principal în sec
ția uzinaj a UREMOAS, 
despre mersul cursurilor, 
ne-a răspuns aproape pe 
nerăsuflate :

— Merg bine, merg 
bine. Noi n-avem pro
bleme.

Cercetînd activitatea 
cursului am avut surpriza 
să constatăm altceva: 
prezența la curs era 
foarte slabă (din 69 
cursanți erau numai 19). 
Răspunsul maistrului sea
mănă cu o automulțumire 
poleită pe care el însuși 
n-ar trebui s-o accepte.

Am participat la o con
sfătuire a lectorilor din 
Uzina „Semănătoarea". 
Cei prezenți au fost invi
tați să-și spună părerea 
despre eficacitatea cursu
rilor în actuala organiza
re, dacă ele corespund 
cerințelor impuse de 
producție. Nu s-a auzit 
nici o voce care să sus
țină că ar trebui altfel 
procedat, că altceva ar 
trebui să li se transmită

celor care sînt cuprinși 
la cursurile de ridicare a 
calificării (despre defici
ențele cursurilor de la U- 
zina „Semănătoarea" am 
vorbit mai sus).

Această atitudine 
completează de fapt 
una din explicațiile 
anacronismului semna
lat între ce trebuie să 
constituie cursurile și 
ce sînt în realitate. De

Rețineți, în primul rînd, 
această explicație...

Ceea ce te izbește par- 
curgînd „cataloagele" (e- 
xistente la majoritatea 
cursurilor) este marele 
număr al celor absenți, 
în multe locuri am găsit 
raportul „absenți"-„pre- 
zenți" complet răsturnat.

La Uzinele Autobuzul, 
la cercul de sudori, la te
mele II și IV au fost pre- 
zenți 6 tineri din 23 în
scriși, la ora de desen 
tehnic, la prima expune
re, din 18 tineri au venit 
3. în secția aparataj a U- 
zinei „23 August", la lec
ția din 9 martie, din 30 
de cursanți au fost pre- 
zenți numai 2.

Avem la îndemînă ase
menea exemple cu zecile. 
Ele constituie cea mai 
pregnantă expresie a for
malismului în care aces
tea se scaldă. Și mai con
vingător este faptul că în 
mai multe locuri nici nu 
se țin (deși în volumino
sul dosar existent la bi
roul învățămînt figurează 
și pentru aceste cercuri 

aceea, în asigurarea 
succesului actualelor 
forme de perfecționa
re, nu trebuie omis 
aspectul important al 
transformării lectoru
lui într-un adevărat 
pion de transmitere 
al noului, răspunzător 
pentru ce predă, cum 
predă și ce rezultate 
obține la cursurile de 
ridicare a calificării.

responsabili, lectori, 
membri ai comisiilor cen
trale care răspund de 
buna lor desfășurare). La 
Uzina „23 August", de 
exemplu, la secția meca
nică, la cele 26 teme a 
celor 7 cercuri s-au înre
gistrat 22 lipsuri ale lec
torilor iar în opt cazuri 
aceștia nu s-au prezentat 
deloc. Un alt exemplu de 
acest gen ni-1 oferă cer
cul de la turnătoria de 
fontă. Cursul a început 
pe data de 27 octombrie, 
împărțit pe două serii. 
De atunci și pînă la data 
anchetei noastre se ținu
seră doar patru teme din 
cele nouă planificate. La 
cele patru teme au lip
sit, în medie, 50 de 
cursanți, una din lecții 
fiind ținută pe scară timp 
de cinci minute I

Cauzele slabei frec
vențe sînt maî multe 
(și asupra unora din 
ele ne-am pronunțat 
și în celelalte capito

le) dar una din ele nu 
trebuie minimalizată 
deloc. Ea aparține or
ganizațiilor U.T.C. 
Frecvența cea mai 
slabă Ia cursuri o au 
tinerii.

Secretarii organizațiilor 
U.T.C. din aceste uzine 
sînt în stare să-ți vor
bească ore în șir despre 
cauzele care nu depind 
de posibilitățile lor de 
înlăturare. Ba că temati
cile nu au fost bine în
tocmite și pe tineri nu-i 
interesează lecțiile, ba că 
programul pentru cursuri 
nu se respectă. Am în
tîlnit și noi asemenea de
ficiențe dar n-am întîlnit 
atitudini ferme din par
tea organizațiilor U.T.C. 
de a sesiza aceste nea
junsuri conducerii uzinei, 
comitetului de partid.

Am întîlnit în 
schimb situații cînd 
membrii comitetelor 
U.T.C. nu cunosc 
frecvența tinerilor la 
cursuri, unii dintre ei 
nu participă la cursuri 
deși au aceleași obli
gații pentru ridicarea 
calificării ca și ceilalți 
muncitori.

Am întîlnit o slabă 
muncă politică în rîndul 
tinerilor pentru a-i deter
mina să acorde cea mai 
mare importanță pregăti
rii lor profesionale.

Cele patru uzine sînt 
pe teritoriul a trei comi
tete raionale („16 Fe
bruarie", „23 August“ și 
„N. Bălcescu"). Interven
ția acestora în determina
rea unei atitudini de răs
pundere din partea tine
rilor pentru perfecționa
rea pregătirii profesiona
le s-a oprit la stadiul in
formare. Măsurile prac
tice, concrete, sîut aștep
tate și acum în uzine.

Anchetă realizată de
Ing. N. UDROIU 

CONSTANTIN PRIESCU

în întreprinderi se folosesc căi diverse 
pentru perfecționarea pregătirii profesio
nale a cadrelor. Ne-am oprit astăzi numai 
asupra cursurilor de ridicare a calificării, 
pentru că ele au raza de acțiune cea mai 
mare și cea mai directă. Ea este determi
nată de faptul că acestea se desfășoară în
tr-un cadru organizat, au în general un 
caracter permanent, și se adresează unui 
număr foarte mare de muncitori.

Așezarea lor pe o bază științifică, cît mai 
eficientă, are o însemnătate de prim or
din pentru fiecare întreprindere în etapa 
actuală. Concluziile anchetei noastre ne 
conduc Ia următoarele propuneri.

1 Ministerul, pornind de la 
nivelul actual de tehni
citate al uzinelor, să sta

bilească direcții clare pentru 
conducerile întreprinderilor 
privind felul cum trebuie con
cepute și organizate aceste 
cursuri, delimitind precis com
petențele și răspunderile la fie
care nivel, serviciu, sector, sec
ție și atelier.

2 Să se asigure un nivel 
tehnic corespunzător 
cursurilor prin numirea 

ca lectori a unor cadre tehnice 
cu pregătire superioară (ingi- 
neri-tehnologi, ingineri-proiec- 
tanți, ingineri principali de sec
ție) și numai acolo unde nu 
există posibilități să se apeleze 
la maiștri și tehnicieni, la mun
citori cu experiență.

3 Controlul asupra desfă
șurării cursurilor, conți
nutului și eficacității lor, 

să fie exercitat fie de către ser
viciile de organizare a produc
ției, fie de către serviciile teh
nice. In aceste servicii ar putea 
să activeze (și într-un caz și în 
celălalt) o grupă de organizare 
a calificării și ridicării califică
rii profesionale.

4 Stabilirea muncitorilor, 
pentru care se impune 
într-un moment sau al

tul să frecventeze aceste 
cursuri, să se facă de către șe
ful secției împreună cu maiștrii 
și tehnologii respectivi. în felul 
acesta frecvența devine o sar
cină de serviciu obligatorie șl 
îndeplinirea sau neindeplinirea 
ei poate fi tratată ca atare.

5 Brigăzile de specialiști 
din minister, cînd se de
plasează în uzine pen

tru a analiza anumite probleme, 
să aibă obligatoriu in plan și 
analize asupra desfășurării 
cursurilor de calificare și de ri
dicare a caliiicării și să stabi
lească, pe baza situației din 
uzină, măsuri corespunzătoare.



Fotbal, Handbal, Volei, 
Scnmâ, Canotaj Baschet. 
BoXi rrmi °ină- 
Șah, LuJumAjIU Popice,

Ciclism. Polo. Tenis, 
Natațae, Box, Tir, Șah

„Cupa campionilor europeni" la volei

Din nou o finală 
românească

CAMPIONATUL ( A1K.OHII
A LA FOTBAL ...Șl ASTĂZI

pe învingătorii for
mației S. K Leipzig

Ediția 19K7 s cele 
xfiai mari compeht 
europene la voie 
masculin a demon 
strat odată în piu
vai' 
mâ nesc A doua nară.
două formații romă-
nesti : Rapid și Dina-
mo Rucurcjti iși di«-
putì in finală prețio-
tul trofeu. Recitarea
P'”fnrmantei din edi-
ti a precedenta oferă
iubitnriloT acestei dis-
Ciplline o surpriză ine-
ditii deosebit de plâ-
cutii protagoniștii or
lor donă finale se vor
inai

eșlcm. Această na

în vitrina prestigioasă 
a clubul.» Rap-r

EDU.ARD DFR7FI 
— Dinamo : De-abia 
întorși acasă, dar rii- 
sufltnd ușurați, căci 
se înțelege, adversarul 
n-a renunțat nici o 
clipă la prezența în 
finală, privim cu aten
ție către Podul Grant. 
Am reeditat perfor
manța de a ajunge în

CÎND AȘ VREA SĂ LAUD... Portarul piteștean Comon, învins de data aceasta, încearcă 
A„ imposibilul...

Fotografiile paginii VIOREL RABA pi ■

a' anpremieră. prile- 
piitì de mocnii din 
campionatul national.
AșacIar. într-un fel.
final a ediției acestui
an ;i C.C.E. va avea
practic 3 manșe, pe

ni le dorim din
plin spectaculoase și
pasumate. așa cum
ne-am obișnuit și se 
cuvine să așteptăm 
din partea celor mai 
mari voleibaliști ai 
țârii.

De altfel, aceasta 
este și dorința finalis
telor exprimate de că
pitanii celor două 
echipe.

AUREL DRĂGAN 
Rapid : Ii felicităm

tă prestigiul de care 
se bucură voleiul ro
mânesc. Performanta 
ne obligă la o dispută 
valoroasă sub toate 
aspectele. Dincolo de 
victoria uneia sau al
teia dintre competi
toare, trebuie să tri
umfe clasa voleiului 
românesc, printr-un 
spectacol de mare ți
nută. de o ireproșa
bilă sportivitate,

în ceea ce ne pri
vește, am intensificat 
de mult pregătirile 
pentru finală și, bine
înțeles, dorim cu ar
doare ca revanșa să 
ne fie favorabilă, în 
așa fel îneît. să ..așe
zăm din nou trofeul

finală și dorim să 
reedităm cucerirea 
trofeului. In partida 
de duminică ne do
rim un asalt de bun 
augur și apoi, bine
înțeles, două victorii 
în finală, chiar dacă 
s-ar părea că ne su
praestimăm valoarea. 
Oricum, va fi un duci 
interesant, o dispută 
voleibalistică de zile 
mari, și ne bucurăm 
din toată inima că fi
nala se desfășoară din 
nou acasă, între două 
echipe românești.

c cîțiva ani buni, cam pc la 
înfloritul merilor, Realul se 
distanțează în campioană; în 

primăvara aceasta a ajutat-o foarte 
mult și norocul. Și dacă zeii vor mai 
fi de partea ei încă două duminici, 
giulc.ștanii care de mai bine de cinci
zeci de ani așteaptă s-o vadă cam
pioană (pe drum, mulți au ajuns 
bunici șl nu mai pot merge la sta
dion nici în cirji) își vor vedea visul 
cu ochii, iar noi, cei de pe margine, 
vom vedea ce n-am mal văzut — cel 
puțin așa mi s-au dat promisiuni.

Și acum să trecem puțin la anali
za meciurilor din cea mai săracă 
etapă a campionatului. Astăzi, as 
vrea să laud. Iutii de toate, jocul Jiu
lui. Minerii, despre care, in toamnă, 
la meciul cu Dinamo București, 
scriam că alcătuiesc o formație teh
nică, sudată, capabilă să dea peste 
cap orice mare favorit, au fost dumi
nică, e.vcelenți. După ciorba chioară

de Fânuș Neagu
care ni s-a servit in deschidere la
tita plictiseală oftă ne-au arătat pru- 
narii. greu să mai vezi pe undeva), 
jocul lor simplu, viguros, acționat 
spre poartă, ne-a limpezit nervii. 
Peron eseu, Martinovici, Libardi, Sto- 
cker — sini oameni care știu ce da
torează publicului și de aceea vom 
merge să-i urmărim cu plăcere ori 
de cile ori vor veni la București. De 
ce, întreb. Jiul nu e trimisă peste 
hotare și sint preferate formații plic
ticoase Pentru că a venit de au
rind din B ? După mine... dar n-are 
nici-un rost, tot n-o s-asculte ni
meni.

Și pentru că sint pus pe laude, 
trebui’' să spun că ion lonescu, ma
rele tunar al Realului, este la ora 
actuală singurul atacant central din 
România care știe să înscrie din ori
ce poziție, și in special, aș zice, din

cele imposibile. Golul semnat de el 
a electrizat pur și simplu galeria dor
nică de lauri, masată la tribuna 
doua.

Principalele urmăritoare ale găra- 
rilor — Universitatea Craiova și Di
namo București, plătite sa fi fost de 
către giuleșteni și n-ar fi jucat atît 
de slab. Oltenii (pentru prima oară, se 
spune) și-au părăsit locurile cu mult 
înainte de sfirșitul partidei. Oble- 
menco și toată linia lui de cinciari 
(derivat de la nota 5) au făcut un 
meci de groază : ratări, bflbiieli, pa
se la adversar, etc. care ar fi scos 
din sările și o mașină de calculat 
erorile. Iar bunii clujeni, timp de 90 
de minute, s-au jucat de-a „dă-o-n 
plopi și cit mai departe". Cit despre 
portarul lor, mo gîndesc că omul 
ar trebui trimis la handbal.

Dinamo București, săgeata sfârși

turilor de campionat, a lăsat la Bra
șov amindouă punctele. Datcu, Popa 
și Nunwetller III au fost și de data 
asta, ca-n atitea rîndnri, cei mai buni 
ai echipei din Ștefan cel Mare. Ti
nerii lor colegi de la înaintare um- 
blă-n copci și parcă nu prea le e 
dorul acasă. E greu să-mi închipui că 
s-au înfumurai, îmi zic că sint nu
mai lipsiți de experiență și-mi opresc 
creionul să aștearnă pe hirtie vorbele 
pe care le-ar merita. Dar nu le pu
tem acorda la nesfîrșlt zîmbete de 
îngăduință. Cind va reintra Pircă- 
lab, alt grai se va auzi, dar se pare 
că Dumitru Nicolaie a dat cit a pu
tut de tare. Steagul roșu aducindu-și 
aminte de epoca sa de glorie urcă 
spre partea clasamentului în care îi 
sta bine.

In sfirșit, arădanii au obținut, o 
victorie. Le trebuia ca aerul, apa, 
sarea, laptele și toate trufandalele 
primăverii.

CLASAMENTUL

Rapid (19 10 5 4 32—17 n
Univ. Craiova i 19 10 3 6 27—25 23
Din. Buc. / 19 9 4 6 26—18 22
Steaua / 19 9 3 7 28—17 21
Farul / 19 8 5 6 30—26 21
Din. Pitești 19 10 0 9 28—27 20
Petrolul f .19 838 18—16 19
Progresul 19 8 3 8 21—22 19
Steagul Roșu 19 8 3 8 24—28 19
Jiul 19 8 2 9 32—24 18
U.T.A. 19 4 8 7 18—27 16
Univ. Cluj 19 4 7 8 14—20 15
Politehnica 19 5 5 9 24—31 1B
C.S.M.S. 19 4 5 10 21—45 13

Cluburile sportive stiieitești
„Dinamo“ 
București 

nu a 
confirmat 
așteptările

Duminică seara în sala 
sporturilor de la Floreas- 
ca in primul meci al se
mifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni“ la 
handbal masculin, echipa 
Dukla Praga a învins cu 
«rarul 10-7 (4-3) echi
pa Dinamo București. 
Oaspeții au desfășurat 
un joc bun, repurtind o 
meritată victorie. Dina- 
movișlii au avut nume
roase ocazii de a înscrie. 
Ei au trimis de 5 ori ba
lonul in bare. Returul va 
a\ea loc la 16 aprilie la 
Praga.

„Cupa 
Voința“ 

la ciclism
Sîmbătă și duminică 

s-au disputat pe șoseaua 
București-Ploiești între
cerile competiției de ci
clism pentru „Cupa 
Voința“. Prima probă, în 
lungime de 80 km, a fost 
ciștigată de Gh. Moldo- 
veanu — lh 49’ 51" (me
die orară 43,620 km (care 
a dispus în ordine de I. 
Cosma și C. Grigore. 
Duminică, pe o distanță 
de 120 km, a avut loc cea 
de a doua etapă ciștigată 
la șprintu] final de C. 
Dumitrescu, cronometrat 
in 2h 54’ 02” (medie orară 
41.300km). Au urmat in 
clasament C. Grigore, 
Gh. Suciu, Șt. Suciu. Ga- 
briel Moiceanu, toți in 
același timp cu învingă
torul.

Silviu Chelaru (C.S.S.) 
un tînăr sulițaș de la 
care se așteaptă confir

mări
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Va reedita Rapid jocul excelent din semifinale, în fața echipei Dinamo în noua „ediție româ
nească" a C.C.E. la volei ?

„VITEZA PICIOARELOR NU SUBȚIAZĂ OBRAZUL"

ECOURI

înființarea cluburilor 
studențești in toate cen
trele universitare din 
țară, a înviorat incontes
tabil, activitatea sportivă 
a studenților. Mai mult, 
în competițiile de anver
gură cu caracter republi
can, se face simțită tot 
mai pregnant prezenta 
sportivilor acestor clu
buri studențești, care as
piră la titluri și recorduri. 
In fond, tendința ca în 
următorii ani sportul u- 
niversitar de performanță 
să crească pînă la vîrful 
performanțelor republica
ne, nu reprezintă decît 
acele aspirații firești, nor
male date fiind condițiile 
create și rezervele de 
care dispune învățămîn- 
tul superior. Tinînd sea
ma de toate acestea, ce 
măsuri are în vedere Di
recția educației fizice și 
sportului universitar din 
Ministerul Invățămintu- 
lui în scopul consolidă
rii organizatorice a clu
burilor sportive studen
țești ?

— Pentru întărirea, din

acest punct de vedere, a 
cluburilor ne-am îndrep
tat forțele spre creșterea 
rolului, a competentei și 
răspunderii catedrelor de 
educație fizică din facul
tăți în ceea ce privește 
asigurarea și asistența 
tehnică a sportivilor de 
performanță. Avem, de 
asemenea, în vedere să 
dezvoltăm în centrele și 
cluburile universitare a- 
cele ramuri și discipline 

| sportive care plac studen
ților și care se bucură de 

' tradiție, de condiții mate
riale deosebite și cadre de 
specialiști pregătiți la ni- 

| vel superior. Bineînțeles, 
| corelînd această acțiune, 

permanent, cu obiectivele 
ramurilor sportive cu 
pondere olimpică, cu ne
cesitățile de a da țării 
sportivi de mare perfor- 

| manță. Sînt de părere că 
dispersarea forțelor în 

I prea multe secții de per- 
. formanță ale unui club 

este un impediment se
rios.

In legătură cu activita
tea sportivă de perfor

Praghezii, siguri în apărare, 
deviază un nou șut al lui 

Ivănescu

Campionatul republican de 
rugbi a continuat duminică. Iată 
rezultatele înregistrate : Progre
sul Bucurcști-Precizia Săccle 
9-3 ; Dinaino București-Agro- 
nomia Cluj 16-0 ; Știința Petro- 
șenl-Glorla București 0-0 ; Rul
mentul Bîrlad-Stcaua 6-22 ; Fa
rul Constanța-Grivița roșie 0-3 ; 
Rapid Buourești-Politehnica Iași 
3-18.

manță trebuie subliniat 
că. în special la jocuri 
sportive, cluburile univer
sitare au obținut unele 
rezultate bune. Nu același

Interviul nostru cu to
varășul lector univ.

Alexandru 
Forțu 

director în Ministerul 
învățământului

lucru se poate spune des- 
Dre preocuparea pentru j 
dezvoltarea unor sporturi ( 
individuale ca atletismul, ■ 
.gimnastica, canotajul, ti- I 
rul, scrima etc. care fac 
parte din programul jocu
rilor olimpice și a uni
versiadelor.

în sala sporturilor Floreasca s-au 
disputat duminică două meciuri con- 
tînd pentru turneul înter-bucureștean 
de baschet masculin. Steaua a învins 
cu 75-72 (43-36) pe Dinamo iar Rapid 
a întrecut cu 71-68 (40-27) pe Politeh
nica.

Bazinul acoperit de la Floreasca a 
găzduit duminică dimineața a doua 
întîlnire internațională de polo pe apă

dintre echipele selecționate ale Româ
niei și Italiei. Din nou, victoria a re
venit jucătorilor români, caro au cîș- 
tigat cu scorul de 7-6 (3-0, 1-2, 1-1, 
2-3). Punctele echipei noastre au fost 
realizate de Grințescu (4), Szabo (2) și 
Firoiu. Pentru oaspeți au marcat Lo- 
varatori (3), Borlocco I, Zecchin și 
Marsili. Jocul a fost arbitrat de iugos
lavul Al. Seifert.

— Ce ne puteți spune . 
despre noul regulament *• 
al campionatelor univer
sitare elaborat recent ?

— Noul regulament de 
desfășurare a campiona
telor universitare, preve
de întreceri la un număr 
de 15 discipline sportive: 
unele dintre acestea au 
fost incluse avîndu-se în 
vedere, pe de o parte, cri
terii ce țin de obiectivele 
sportului nostru de per
formanță, iar pe de altă 
parte, popularitatea de 
care se bucură în rîndul 
studenților. Este vorba 
despre natație, canotaj 
academic și caiac-canoe. 
Pină la etapele pe cen
tru universitar, în func
ție de preferințe și tradi
țiile locale, se vor putea 
organiza întreceri și la 
alte discipline sub for
ma competițiilor univer
sitare tradiționale (cupa 
anilor I, cupa „30 De
cembrie". divizia studen
țească de atletism etc.). 
La toate aceste con
cursuri, se introduce o- 
bligativitatea participării 
la fazele finale pe țară 
numai a sportivilor cla
sificați de la categoria 
a II-a în sus. Recentele 
campionate universitare 
de schi și șah s-au desfă
șurat sub acest amenda
ment și nivelul calitativ 
a fost promițător, lucru 
confirmat și de rezulta
tele pc care le-au obținut 
sportivii noștri în cam
pionatele republicane.

In ceea ce privește sis
temul competițional stu
dențesc, studiem împre
ună cu U.C.F.S. și 
U.A.S.R. o nouă formă 
care să asigure condiții 
mai bune de pregătire 
echipelor noastre și o 
mai rațională gospodărire 
a fondurilor.

Important în momentul 
de față este să întărim 
secțiile existente și să 
creștem răspunderea spe
cialiștilor din cadrul clu
burilor, pentru organiza
rea la un nivel înalt a 
procesului de pregătire 
sportivă. Incontestabil că 
în activitatea cluburilor 
sportive universitare se 
manifestă încă destule 
lipsuri. Unele dintre a-

Articolele „Viteza picioarelor 
nu subțiază obrazul..." și „Raba
tul făcut vieții sportive — tribut 
greu performanțelor" publicate, 
recent, în paginile ziarului 
„Scânteia tineretului" au pro
vocat o vie și binevenită dezba
tere. In ce mă privește, aș vrea 
să-mi spun și eu părerea.

Cu un deceniu în urmă, am 
deținut titlul de campion și 
recordman al țarii în proba de 
aruncare a ciocanului. Ca majo
ritatea dintre „eroii" stadioane
lor și eu am îndrăgit de timpuriu 
sportul. Profesorul meu de educa
ție fizică, Cornel Morțun, un 
educator și pedagog minunat, 
prin mîinile căruia au trecut 
peste 30 de generații de elevi, 
prezent și azi în mijlocul tinere
tului — ne-a recompensat pe cei 
mai buni din clasă, dueîndu-ne 
la Jocurile Balcanice ce se 
desfășurau pe Stadionul ANEF, 
actualul „Republicii", în anul 
1937. Aveam 12 ani și eram 
numai ochi și urechi. Din acea 
clipă, am îndrăgit atletismul, că
ruia i-am rămas fidel și astăzi, 
cînd pregătesc, tot la atletism, stu
denții Institutului de Cultură 
Fizică. Pentru a ajunge campion 
socotesc că nu am făcut lucruri 
extraordinare, așa cum poate-și

A ȘTI SA RENUNȚI
închipuie unii. Dar de la profe
sorul meu am învățat că munca 
și viața ordonată nu pot fi nici
odată suplinite de nici o metodă 
de antrenament. Talentul, pentru 
a se manifesta, trebuie să fie 
întovărășit de o pregătire rațio
nală, perseverentă, de o muncă 
plină de pasiune, de acea tărie 
morală, calitate indispensabilă 
sportivului de performanță. Din 
păcate nu o au mulți tineri foar
te talentați și care, din diferite 
motive nu se realizează, nu valo
rifică marile posibilități și nu 
confirmă speranțele profesorului 
sau antrenorului. Și pentru mine, 
la vîrsta aceea, erau nenumărate 
tentații, care mai de -Care,’ mai 
îmbietoare. Trebuia totuși să știi 
să alegi, sau mai degrabă să știi 
să renunți în favoarea împlinirii 
idealurilor propuse. Mi-am fixat 
ca țeluri să termin școala, stu
diile în primul rînd, și paralel, 
să-mi desăvîrșpsc pregătirea și 
măiestria sportivă. Aceste două

lucruri, nu le-am pierdut nici o 
clipă din vedere și de aceea, din 
ce în ce mai conștient, mi-am 
dat seama că „secretul" succe
selor în orice domeniu nu se 
rezumă doar la timpul strict de 
pregătire (de pildă, la cele două 
ore de antrenament repetate de 
3—4 ori pe săptamînă). Cînd 
dqrești să realizezi ceva cu 
pasiune, cînd vezi un țel în 
perspectivă, trebuie să trăiești 
orice clipă cu gîndul la el. Poate 
această convingere, la care am 
ajuns, mai devreme decît alții, 
mai talentati poate decît mine, 
m-a ajutat să-mr realizeze multe 
visuri îndrăznețe și să am tot 
atîtea satisfacții (8 ani conse
cutiv campion republican, 8 
recorduri, multe victorii interna- 
ținanle etc.).

Repartizarea judicioasă a timpu
lui de muncă, m-a preocupat 
permanent. Pentru că școala și 
stadionul îmi solicitau eforturi 
serioase, timpul liber trebuia să-l

drămuiesc foarte atent. Distrac
țiile, spre deosebire de alți tineri 
la care ocupă un loc predomi
nant, la mine se aflau undeva la 
periferia preocupărilor. Tutunul, 
băuturile alcoolice, și mai ales 

"petrecerile prelungite în noapte, 
nu fac „casă bună" cu activi
tatea sportivă. Tu general dău
nează sănătății, dar și mai mult 
spoitului. Am preferat, pentru 
destindere, spectacolele de tea
tru, filmele (fără exces) și mai 
cu seamă clipele de repaus 
într.-un. cadru natural : excursiile 
pe munte, atît vara cît și iarna, 
schiul, jocurile sportive și dis
tractive, vara înotul.

Neînsușindu-și temeinic arta 
renunțării, sportivi care promi
teau mult la vîrsta junioratului, 
adevărate stele ale atletismului, 
au devenit acum niște umbre a 
ceea ce au fost sau ce-ar fi tre
buit să devină. Cunoscutul săritor 
la înălțime, Alexandru Spiridon, 
constituie un asemenea exemplu.

Acum 4 ani a obținut rezultate 
excepționale. Apoi, însă, progresul 
a devenit regres ; indolența față 
de școală, ca și față de propria 
pregătire, concesiile făcute unor 
preocupări lăturalnice, i-au di
minuat forța, voința și implicit 
valoarea. Ducînd o viață nespor
tivă, arborînd, cu infatuare’o ati
tudine de dispreț pentru carte și 
antrenamente, irmplîndu-și timpul 
afectat pregătirii, cu chefuri și 
distracții desuete, tînărul aruncă
tor de ciocan, Virgil Țibulschi, 
un autentic talent, posesor al 
unor calități excepționale, merge, 
în performanțele sportive, ca 
racul. Timpul nu c iremediabil 
pierdut ca acest atlet să se regă
sească. Alți tineri ca Mircea 
Pascu sau Valeria Bufanu, ne 
oferă și ei exemple de sportivi 
ce duc o viață ușuratică. ires
ponsabilă, care pe unde trec 
creează veșnic probleme. Rezul
tatele pe care le obțin, slabe. în 
regres, sînt în deplină concor

danță cu aceste trăsături de care 
aminteam.

Aici e cazul să abordăm încă 
un aspect al problemei care 
vizează atribuțiile, responsabili
tatea antrenorului. Pentru că, 
un bun antrenor trebuie să se 
preocupe și să cunoască și aceste 
laturi ; neglijarea lor sau necu
noașterea lor îl va dezorienta în 
aprecierea eficienței procesului 
de pregătire. Și în al doilea arti
col citat, datorat antrenorului 
Lixandru Pândele sînt numeroase 
exemple care demonstrează că 
antrenorul trebuie să înțeleagă 
că un factor la fel de important, 
și care de fapt constituie „cheia" 
succeselor, este educația sportivi
lor pc care-i pregătești, urmată 
de antoeducație și perfecționare 
continuă. în condițiile actuale, 
cînd rezultatele sportive ating 
cuhni nebănuite, campionilor li 
se cere. în primul rînd, să fie 
talentați. să aibă calități fizice și 
psihice deosebite, iar antrenori
lor să efectueze o muncă de 
calitate în pregătire, în acest 
proces complex să îmbine armo
nios toți factorii și să cunoască 
toți parametri. Fără un nivel in
telectual ridicat, sportivul zilelor 
noastre nu-și va putea valorifica 
la adevărata valoare posibilitățile.

Lector univ.
DUMITRU CONSTANTIN

maestru al sportului

cestea provin din lipsă de 
experiență in conducerea 
și orientarea activiti.. 
sportive a birourilor, sec
țiilor și cluburilor, iar al
tele din desfășurarea unei 
munci lipsite de perspec
tivă. In acest sens, pe 
baza unei analize temei
nice, avind in vedere tra
dițiile existente in fiecare 
institut și centru univer
sitar, baza materială și 
cadrele cu o calificare 
superioară de care dis
pune fiecare club, trebuie 
stabilite secțiile pe ramu
ră de sport cărora li se va 
acorda atenție în perioa
da următoare.

— Ce măsuri are in ve
dere Direcția dumnea
voastră pentru dezvolta
rea activității sportive de 
masă a tineretului uni
versitar ?

Acest lucru ne pre
ocupă -și am început cu 
lărgirea bazei materiale, 
prin amenajarea - terenu
rilor -sportive simpie- pe 
lmgâ complexele studen
țești și cămine, cu inves
tiții reduse și participarea 
studenților la acțiunile de 
muncă patriotică. Accio 
unde este posibil vor fi 
amenajate experimental 
uncie încăperi, dotate cu 
utilaj simplu și puse la 
dispoziția studenților, 
pentru a putea fi practi
cate citeva tipuri de „cir
cuit" în scopul dezvoltă
rii fizice generale (prin 
acest „circuit“ ințelegind 
un grupaj de exerciții la 
aparate, intr-o anumită 
succesiune).

Pentru aceasta trebuie 
însă amenajate pe lingă 
fiecare local de invăță- 
mînt baze sportive sim
ple : un teren de baschet, 
handbal sau volei, o sală 
cu o masă de ping-pong, 
citeva aparate de gimnas
tică etc., unde studenții 
sa poată oricind să se re
laxeze, făcind exerciții de 
gimnastică etc. E necesar 
ca in fiecare cămin stu
dențesc să se amenajeze, o 
sală eu mese de ping- 
pong și de șah, cîteva 
spaliere, un portic de 
gimnastică etc. Date fiind 
condițiile în care-și fac 
studenții pregătirea pro
fesională (unora le cere 
să lucreze la planșe intens 
cîteva ore in șir) este ne
cesar ca, după fiecare oră 
eventual, studentul să 
poată efectua timp de cî
teva minute mișcări de 
relaxare. în alte țări, 
există o mare varietate 
de materiale sportive des
tinate acestui scop : corzi 
elastice, extensoare, bare 
care se montează la ca
naturile ușii ș.a. Studierea 
acestei experiențe, pre
cum și o largă consultare 
a specialiștilor din țara 
noastră, ar oferi suges'ii 
valoroase pentru diversi
ficarea producției de ma
terial sportiv adecvat.

Avem în vedere și a- 
tragerea studenților ani
lor mai mari la o acti
vitate sportivă sistemati
că. știut fiind că ei în 
momentul de față con
form proeramei de învă- 
țămînt rămîn in afara 
sferei obligativității nor
mei didactice de educație 
fizică după ce promovea
ză primul an. Pentru a- 
ceasta, catedrele au. res
ponsabilitatea organizării 
consecvente a concursuri
lor cu caracter „de casă“ 
inter-grupe. inter-ani șl 
lnter-facultăți, acțiuni la 
care pot și trebuie să-și 
aducă o contribuție mult 
îmbunătățită organizațiile 
U.T.C. și A. S. din insti
tute.

Interviu realizat d® 
VIOREL RABA



OASPEȚI

Al TINERETULUI

DIN ROMANIA
Luni dimineață a sorit In Ca- 

Îiitală o delegație a Cr»m««moîu- 
ui conduși de tovarăș»] Ser

ghei Pavlm. prim-c»crrtaT al 
CC al UT C L care la Invitația 
C C al U T C face o rinta de 
prietenie în țara nnastră

Din delegație far parte Cer- 
kez Vtat Ălep. membru al Birou
lui C.C. al U.T C.L., prim secre
tar al U.TC.L.. din R.S.S Gru
zină. Panldn Boris. membru a] 
Biroului C C al U T C L.. redac
tor șef al ziarului ..Komsomols- 
kaia Pravda". Durvineț Ă’asile, 
adjunct al șefului Secției relații 
internaționale. Vasiliev a Evghenia, 
membră a C.C. al U.T C.L., stu
dentă la I.C F. Moscova.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa. au fost prezenți tovarășul Pe
tru Enache. prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.. secretari ai C.C. a! 
U.T.C., membri ai Biroului, acti
viști ai C.C. al U.T.C Un grup 
de pionieri au oferit buchete de 
flori membrilor delegației.

A fost, de asemenea, de fată 
A V Basov. ambasador al U- 
niunii Sovietice la București, 
precum și alți membri ai am
basadei.

în cursul zilei, tovarășul 
Petru Enache. a primit Ia C.C, 

al UTC. delegația U.TC.L 
condusă de Serghei Pavlov 
prim-secretar al C.C al 
U T C.L La primire au parti
cipat secretari și membri ai 
Biroului CC al U.T.C. A fnM 
de față A. V. Basov. ambasa
dor al Uniunii Sovietice 
Bucui ești.

Cu acest prilej a avut Ion o 
discuție care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească 
In cadrul acestei întîlniri, tova
rășul Serghei Pavlov a decla
rat : „Venind în vizită în țara 
dumneavoastră — am simțit 
încă din primele momente căl
dura cu care am fost întîmpi- 
națj Sîntem convinși că vizita 
pe care o face delegația Comso- 
molului în România, va contri
bui la dezvoltarea relațiilor 
prietenești dintre organizațiile 
și tineretul țărilor noastre“.

Seara, in cinstea delegației 
Comsomolului, Secretariatul 
C.C al UTC, a oferit o masă 
tovărășească la restaurantul 
„Atheneă Palace”.

• In această pagină • In 
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Pe șantierele primăverii
(Urmare din pag. I)

în pădurea cu bujori
La sosire pe aeroportul Băneasa
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INFORMAJH

In intimpinarea celei de a 45-a
aniversări a

300 de elevi de la grupul 
școlar petrol-chimie și de 
la Școala profesională a 
Fabricii de confecții și 
tricotaje. Săpau gropi, 
plantau pomi. Ample acți
uni de muncă au avut loc 
și în raioanele Grivița ro
șie, 16 Februarie, Tudor 
Vladimirescu ca și în cele
lalte raioane din Capitală.

căror secretari sînt Vlșan 
Mario, Bcrnea Maria, Lică 
Nicolae, Crăciun Vasile, 
Neagu Oprea, Pitaru Va
sile și alții.

Paralel cu aceasta s-au 
organizat acțiuni de plan
tara în aliniament pe tra
seele — - - 
nești, 
Dăncasa-Radomirești,

-w

&

U.T.C
Serile 

„Scinteii 

tineretului“

Tradiționala

întrecere artistică
a elevilor

ACTUAL I T A TEA

Peștera din muzeu
DESCHIDEREA FESTIVALULUI

DE ARTĂ STUDENȚEASCĂ

DIN BUCUREȘTI

Muieul de Is- 
naturală „Gri- 
Antipa" din 

Capitală. vizitatorii 
vor avea in curînd 
surpriza de a desco
peri printre expo
nate și... o originală 
peșteră.

Realizatorii ei : 
doctorul docent Mi
ta! C. 
membra 
dent al 
directorul 
Nicolae 
conservatorul mode- 
list al muzeului, cu 
sprijinul personalu
lui muzeului și al 
specialiștilor de Ia 
Institutul de speolo
gie ..Emil Kacoviță“-

In dorința de

Li «fia cum s-a născut 
ideea realizării unei 
peșteri in muzeu, 
rpe-am adresat tova
rășului Băcescu ;

— In lumea în
treagă ideea aceasta 
a fost o problemă 
greu de pus in prac
tică. Totuși sînt cî
teva muzee care au 
redat unele aspecte 
din peșteri (de exem
plu, la Madrid pen
tru a pune la înde- 
mina vizitatorilor 
faimoasele opere de 
arta ale omului pa
leolitic. s-a realizat 
intr-un parc, o re
plică a vestitei Alta
mira : o altă peșteră 
arătind viața omului 
din epoca bronzului

s-a amenajat in Nor
vegia : in Sarawac 
s-a reprodus peștera 
din Niab. cu piese 
originale : la Chi
cago și in Elveția s-a 
încercat reprezenta
rea faunei din pe
rioada glaciaiă).

Ideea care stă la 
baza realizării pește
rii din muzeul nostru 
— idee care m-a 
frămintat mai bine 
de 10 ani — a fost 
aceea de a reprezen
ta formațiile de cal- 
cită mai interesante, 
formate dc șuvoaiele 
de ape subterane ale 
caratului în sutele de 
peșteri răspindite pe 
tot cuprinsul patriei 
noastre. M-a urmă
rit de asemenea gîn- 
dul că datorită ope
rei dc inovator mu- 
zeolog a lui Grigore 
Antipa. muzeul nos
tru posedă o mulți
me dc peisaje, (dio- 
rame) reprczentînd 
medii importante din 
lume sau din țara 
noastră, dar lipsea 
tocmai peisajul sub- 
pămîntean în care 
supraviețuiesc atîtea 
forme străvechi de 
viață.

— Peștera reali
zată de dv. este co-

pia uneia singure 
sau ați folosit ele
mente din mai multe 
peșteri din țară ?

— Ea copiază în 
buna parte peștera 
do Ia Cloșani. cu 
faimoasele ei flori 
do piatră, dar arc re
produse alături și 
helicfitele dr la 
Cioaca cu Brebenei, 
bazine de apă subte
rană și depozite fn- 
silifere ale urșilor de 
grote 
Gura 
chiar 
originale.

Pentru a-i Informa 
pe vizitatori, la in
trare. se află o hartă 
îd culori, indicînd 
zonele cu grote și 
planul peșterii noas
tre. iar ta ieșire un 
panou imens, conti
nuă vederea peisa
jului carstic, oferind 
și două aspecte de 
artă paleolitică din 
peșterile apusene.

închinată centena
rului nașterii mare
lui savant Grigore 
Antipa. peștera rea
lizată de data aceas
ta de mîna omului, 
va sta in curînd la 
îndemîna vizitatori-

La Casa studenților s-a des
chis duminică cel de aJ III-lea 
Festival de artă studențeasca 
din Centru] Universitar Bucu
rești.

Timp de 3 șăptămîni cele 2 
jurii, conduse de artistul po
porului Costache Antoniu, vor 
viziona piese de teatru, pro
grame de estradă, dansuri eto. 
(n cadrul festivalului se va 
prezenta deasemenea o gală 
de filme realizate de către stu- 
denți.

Duminică seară cînd au avut 
loc și vernisajul expoziției de 
Arte plastice și a] celui de al 
doilea Salon de artă fotogra
fică studențească, ansamblul 
Casei de cultură a studenților 
a prezentat un spectacol fol
cloric.

KARACAȘIAN

Bàcesca. 
corespon- 

Acadcmiei, 
muzeului, 
Pușca«». din Meziad. 

Dobrogci si 
cîteva piese
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neavînd nimic 
preferă, bună- 
îm păr tușească
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vorbi discuții" — nu 
cum s-ar crede — 
un dulce pleonasm ci o 
dramatică revelare a unui 
anumit tip uman, a omu
lui care 
de spus 
oară, să 
părerile altcuiva. De obi
cei pe cele mai comode și 
cele mai posibile de ad
notări marginale. E aici 
viciul logoreil și infirmi-

latea minții nededată cu 
judecata proprie, cu opi
nia profundă și personală. 
Oricum ai lua-o omul 
nostru ișl face din 
de-al doilea sistem 
semnalizare pretextul 
citării prezenței sale 
de cele mai multe ori 
colo unde nu-i fierbe 
oala. ..Așa cum spunea 
antevorbitorul meu... (ur
mează numele, calitatea 
însoțite cu infinite reve
rențe) împărtășesc si eu 
părerea că... (urmează re-

petarea Inclusiv a virgu
lelor) și cred că... (șin
ei onizarea cu supozițiile 
exprimate continuă) de a- 
ceca propun să... (evident 
ceea ce s-a mai propus) 
etc etc" Omul și-a făcut 
datoria, omul a împărtă
șit părerea aparent cea 
mai autorizată. E însă 
doar un aspect al proble
mei plasticizate în expre
sia ..să vorbim discuții". 
Colportajul de știri can
canière ar fi o altă fațetă, 
Iar birfa ordinară...

RAZBOI ȘI PACE — (seria a 
n-a) film pentru ecraD panora
mic — cinemascop

rulează la Patria (orele 11.15; 
13.45 ; 16.15 ; 18.45 ; 21,15).

BOBII
rulează la Republica (orele 
9. 11.30: 14; 16,15; 18.45;
21.15), Capitol (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21). Modern 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

EIO CONCHOS — cinemascop, 
rulează la București (orele 
8 45 ; 11 : 13.30 ; 16 ; 18.30 : 21), 
Luceafărul (orele 9. ; 11.15 ;
13.30 . 16 ; 18.30 : 21). Melodia 
(orele 8.30 ; 11 ; 13.30 : 16 ;
18.30 ; 21)

BUMERANGUL — cinemascop, 
rulează la Festiva) (orele 9,15; 
21.30; 13,-15, 16 : 18.45; 21). 
Grivita (orele 9.30 ; 12 : 15.45 ; 
1?, : 20.30).

CAVALERUL FĂRĂ ZALE 
rulează la Union (orele 15.30 ; 
13 : 20.30)

DACII — cinemascop.
rulează la Lumina (orele 8 30 ; 
11 ; 13.20 ; 16 ; 18.30 ; 21). Mio
rii (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 . 
26 ; 18.20 . 21). Progresul (o- 
rele 11; 15.30; 18; 20.30). Dru
mul Sării (orele 15,30; 18,20; 
20.30)

CAVALERUL FĂRĂ ZALE.
rulează la Doina, dimineața
fcrelt 8—10),

SECRETUL CIPRULUI.
rulează la Doina, (orele 11,30;
13.45 . 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

LEAC CONTRA DRAGOSTEI, 
rulează la Giulești (orele
15.30 ; 18 . 20.30).

PERSPECTIVA ÎN PICTURA. 
- SCRISOARE DIN GERMA
NIA. DE LA ATOM LA CRIS
TAL. MĂNUȘĂ HRĂPĂREȚUL 
HADMED. ADAM ȘI EVA.

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

ÎNAINTE DE RĂZBOI.
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 14 ; 16 ; 18 ; 
20).

SCARA CURAJULUI,
rulează la Flamura (orele
9.30 ; 12 ; 16 . 18.15 ; 20.30),
Excelsior (orele 9.45 ; 12 ; 14 ; 
16.15 : 19.30 ; 20.45).

NUME STRĂIN.
rulează la Feroviar (orele
9 . 11,15 : 13.30 ; 16. 13.30 ; 21). 
Gloria (orele 9.15 ; 11,30 ;
13.45 . 16 ; 18.15 ; 20.30).

CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 
rulează la Buzești (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

OMUL CARE L-A UCIS PE LI- 
BERTY VALANCE.

rulează la Bucegi (orele
8.30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30). Ar
ta (orele 9 : 11,15 ; 13,30; 15,45;
13,30; 20,45),

UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE,

rulează la Unirea (orele 11 ;
15.30 : 18 ; 20.30).

MONDO CANE - ambele serii, 
rulează la Vitan (orele 11 ;
15.30 ; 19)

NU SÎNT DEMN DE TINE, 
rulează la Moșilor (orele
15.30 ; 18 ; 20.30).

APELUL — cinemascop, 
rulează la Munca (orele 16 ; 
18.15 ; 20,30)

ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 

rulează la Popular (orele
10.30 : 15 ; 17,45 ; 20.30).

ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ, 
rulează la Flacăra (orele 
15.30 18 : 20.30)

IVEEK-END LA ZUYDCOOTE 
— cinemascop.

rulează la Colentina (orele 
15.30 ; 17.45 ; 20).

THERESE DESQUEYROUX 
rulează la Rahova (orele 
15.30 : 18 ; 20.30).

BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI. 
rulează la Lira (orele 15.30 ; 
18 ; 20.30).

JANDARMUL DIN SAINT TRO
PEZ — cinemascop, 

rulează la Volga (orele 8,30 ; 
10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45).

(Urmare din pag. I) 

ducție. Această persoană este 
șeful de sector, singurul în 
măsură să cunoască, în orice 
moment, situația reală din ha
lele cu păsări. In același timp, 
am simplificat manevra cu 
hîrtii, evidențe, statistici, cen
tralizări, care lua fiecăruia din 
noi o sâptămînă din patru, 
încredințînd spre rezolvare o 
serie din astfel de sarcini con
tabililor de secții ; am dat, 
astfel, tehnicienilor posibilita
tea să urmărească în mai mare 
măsură procesul de producție, 
să-1 controleze și să-1 dirijeze 
în funcție de imperativele 
imediate.

Am înfățișat toate acestea 
câ să arăt ,că Hofărîrea Plena
rei C.C. al P.C.R. din 27—28 
martie vine direct în sprijinul 
nostru pentru că izvorăște din 
necesități reale, existente în 
toate unitățile de stat, nu nu
mai în combinatul avicol „Mi
hail Kogălniceanu". In Hotărîre 
se spune că, pe viitor, activi
tatea unităților agricole de stat 
va fi astfel organizată îneît 
specialiștii agricoli să-și poată 
desfășura activitatea nemijlo
cit in producție, că trecerea la 
conducerea directă a exploată
rii agricole va da cadrelor de 
specialitate posibilitatea să-și 
pună în valoare experiența 
cunoștințele tehnice și capaci
tatea organizatorică, ceea ce 
va avea drept rezultat crește 
rea tehnicității în conducerea 
producției si folosirea mai efi
cientă a bazei materiale de 
care dispune agricultura noas
tră de stat.

Pornind de aici șl corelînd

în aceste zile de primă
vară in fiecare comună, in 
fiecare sal din raionul 
Drăgăncșii-Olt, regiunea 
Argeș, tinerii, mobilizați de 
organele și organizațiile 
U.T.C. au ieșit în masă la 
acțiunile de muncă patrio
tică de înfrumusețare a lo
calităților, de colectare a 
metalelor vechi. în cursul 
acțiunilor organizate de 
la începutul lunii aprilie au 
participat peste 3 500 de 
tineri.

Merită scos în evidență 
acțiunile organizate în co
munele Balta Sărată. Crîn- 
gent, C.ălmățui. Radomi- 
rești, Călinești. Crăciunei 
unde tinerii din fiecare or
ganizație au colectat și 
predat între 500 și l 500 
kg fier vechi, evidențiin- 
du-se în mod deosebit or
ganizațiile U. T. C. ai

Drăgănești-Stoir.ă- 
Văleni-Stoicănești, 

o 
unui număr de peste 3 500 
plopi. Mari suprafețe au 
fost plantate cu salcîmi 
în fond silvic comunal, la 
Văleni 4 ha, Bălănrștl 2 
ha, Șerhănești 9 ' Dră- 
gănești 4 ha și în alte lo
calități. O contribuție de 
seamă la acestea și-a a- 
dus-o tineretul constituit 
în brigăzi de muncă patrio
tică.

O interesantă manifesta
re a prilejuit „Ziua ocro
tirii natui ii", desfășurată, 
în acest an, sub semnul unei 
adevărate revărsări de 
hărnicie și voie hună. Sute 
de tineri din Stoicănești, 
Drăgănești, Dăneasa, Cră
ciunei prezenți în pădurea 
Călugăreasca, au efectuat 
lucrări de protecție a bujo
rului roșu 
care au 
entuziastă 
nească.

românesc, după 
participat la o 
serbare cîmpe-

GH. MAZILU
activist U.T.C.

(Urmare din gag. I)

(Urmare 
din pag. f)

mici din clasa a IlI-a 
(șapte pitici și o 
zină) pină la „Feții 
Frumoși", „bunicuțe
le" și „Ilenele Co- 
sînzene" din cursul 
superior, interpre- 
tînd cu grație, în- 
tr-un decor sărbăto
resc, feeria „In îm
părăția basmului", 
inspirată din folclo
rul nostru. După 40 
minute de 
trecem din atmosfe
ra feerică, de basm, 
in frămîntata epocă 
feudală din vremea 
Lăpușneanului. O 
clasă a IX-a de la 
liceul 
Groza“ 
proprii, 
scenă drama istorică 
„Nepoții lui Ștefan" 
— adaptare a elevu
lui Dan Năstase din 
clasa a 
nuvela 
gruzzi. 
istorică
telor, semnificația lor 
patriotică au fost

concurs,

„Dr. Petru 
cu resurse 
a pus în

după
Ne

înțelegerea 
a evenimen-

redate întocmai, po
trivit viziunii scrii
torului. Replica mo
dernă, dramatică, au 
dat-o elevii liceului 
„I. L. Caragiale" cu 
piesa lui Mihail Se- 
bastian „Steaua fără 
nume“. O punere în 
scenă uzînd de toate 
mijloacele decorati
ve, aproape cu nimic 
mai prejos decît în- 
tr-un teatru profe
sionist, piesa a fost 
tot așa de bine in
terpretată de elevii 
claselor a X-a și a 
Xl-a.

După ce am asis
tat cîteva ceasuri la 
programele artistice 
date de elevii licee
lor. ne întrebăm da
că nu e firesc ca să 
fie reînființate tru
pele de „teatru șco
lar“, care în vacanță 
să pornească în tur
nee (și excursie) prin 
țară, stimulînd și în 
altfel, nu numai de 
la catedră înclinația 
artistică șl pe cei 
care vor să pătrundă 
în imperiul Thaliei.

GEORGE GRIGORIUt 
Salut faptul că o „seară“ 
a „Scinteii tineretului" a 
fost dedicată muzicii u- 
șoare. Am scris o melo
die pentru acest eveni
ment — o bucată orche
strală pe care o va inter
preta orchestra Sincron. 
Melodia nu are încă un 
titlu și aș fi bucuros 
dacă participanții la a- 
ceastă întîlnire îi vor 
găsi numele potrivit

„Cursul liber**

fei ai medicinei românești 
(Francisc I. Rainer, Dan Theo- 
dorescu) — creează în acest 
sens un cadru mai propice, 
depășind limitele unei anumi
te discipline, profilul restrins 
al facultăților. Tn fiecare joi 
seara, el oferă tuturor studen
ților prilejul de a-i asculta pe 
cei mai prestigioși profesori ai 
institutului sau, ca invitați de 
onoare, din celelalte centre 
universitare — acad. prof. 
Theodor Burghele va confe
renția despre „Nou în chi
rurgie", prof. dr. Octavian 
Fodor, rectorul Institutului 
medico-farmaceutic din Cluj, 
va susține tema „Medici
na în școală". Viitorii me
dici participă astfel la în- 
tîlniri de largă anvergură ști
ințifică și culturală, în care, 
prin sinteze asupra unor pro
bleme majore, de stringentă 
actualitate, li se deschid nu
meroase orizonturi de infor
mație și gîndire. Desigur, nu 
odată, prin expuneri ca „Ac
tualitatea chirurgiei în cadrul 
medicinei moderne și perspec
tivele acesteia în următoarele 
decenii“ sau „Aspecte ale pa
tologiei infecțioase în me-

acest paragraf din Hotărîre cu 
altul în care se spune că, 
pentru asimilarea unor cunoș
tințe profesionale profunde, 
încă din timpul practicii, vi
itorii specialiști vor lucra e- 
fectiv în unitățile de produc
ție, învâțînd astfel să mînuias- 
că tehnica și să conducă pro
cesul de producție agricolă, aș 
\rrea să mă refer la încă un 
aspect. Eu cred că referirile nu 
se fac, aici, numai la specia
liștii cu studii superioare, ci 
și la tehnicienii cu studii me
dii. Cred că este de mare im
portanță să înțelegem bine și

dicina modernă și viitoare“, 
auditorii sînt învățați să intu
iască și să distingă, în fluxul 
ideilor și al datelor științifice- 
noi, mugurii celor mai rodnice 
creații ale viitorului, li se 
transmite dorința de a parti
cipa la dezvoltarea cercetări
lor

„Un curs destinat să contri
buie la formarea unei culturi 
medicale superioare, ale cărui 
prelegeri sint susținute de cele 
mai bune cadre didactice ale 
institutului și proeminente per
sonalități medicale din cele
lalte centre universitare" — 
așa este definit „cursul liber“ 
de inițiatorul său, prof. dr. 
docent Pius Brînzeu. Accepțiu
nea acordată noțiunii de „cul
tură medicală“ de către orga
nizatorii acestui curs se contu
rează, însă, exact abia prin 
imaginea integrală a succesiu
nii temelor. Expunerea unor 
probleme de specialitate este 
armonic și organic corelată cu 
domenii aparent exterioare, 
dar, în fapt, profund legate de 
aceasta — literatură, artele 
plastice, științele umaniste — 
condiționînd de multe ori 
însăși exercitarea activității 
profesionale. Prelegeri ca „Psv-

hologia — știința omului", 
„Caracter și personalitate", 
„Informație și opinie", „Pe
diatria in artă" devin astfel 
tot atîtea pledoarii pentru îm
binarea pregătirii de speciali
tate a medicului cu dobîndirea 
culturii generale, argumente 
ale ideii că lărgirea orizontu
lui cultural este implicit înso
țită de o adîncire a cunoaște
rii specialității, făcută fără 
îngustime de spirit și pedan
terie.

Intre altele, din acest motiv 
interesul pentru „cursul liber" 
a trecut pragul Institutului de 
medicină. îl frecventează și 
studenți din facultățile Uni
versității, ale Politehnicii — 
deocamdată puțini, 
prelegerile nu sînt 
în toate facultățile 
universitar. Ceea ce 
pentru mediciniști o 
de cultură medicală, 
astfel pentru colegii lor din 
alte facultăți o problemă de 
cultură generală. La rîndul lor, 
studenții mediciniști ar dori să 
participe la „cursuri libere“ 
similare, organizate de facultă
țile Universității, de Institu
tul politehnic. Este o dorință a 
cărei realizare are toate teme
iurile de a se produce.

RADU ȘERB AN. Ce voi 
discuta in jurul mesei ro
tunde ? Despre muzica nu
mită atit de impropriu u- 
șoară și care se dovedește 
a fi unul din cele mai di
ficile genuri. Dar deocam
dată atit. Restul duminică 
16 februarie.

TELEVIZIUNE
MARȚI 11 APRILIE

deoarece 
anunțate 
centrului 
constituie 
problemă 

devine

17,15 — Pentru noi femeile ;
18.00 — Pentru cei mici. Poves-_ 
tiri pe degete; 18.20 — Pentru' 
tineretul școlar. 1001 de între
bări ; 18.50 — Publicitate ; 18,58 
— Ora exactă ; 19.00 — Telejur
nalul de seară. Agenda econo
mică ; 19.27 — Buletinul meteo
rologic. 19,30 — Călătorii geo
grafice : Călătoria căpitanului 
Cook (VIII) ; 20,00 — In direct... 
Din nou despre calitate ; 20,30 — 
Șah ; 20,40 — Cabinet medical 
TV. îngrijirea femeii în primele 
3 luni de sarcină ; 21,00 Istoria 
teatrului universal (XXV). Teatru] 
lui Leonid Andreev și Franck 
Wedekind. Prezintă conf. univ. dr. 
Ovidiu Drimba ; 22,30 — Reci
talul pianistului polonez Rvszard 
Bakst; 22.50 — Telejurnalul de 
noapte.

ză la nivelul celor mai produc
tive combinate similare din 
lume : 88 la sută din puicuțe
le obținute după incubație au 
ajuns în halele de ouat, iar 
din acestea, 80 la sută au ouat 
zilnic.

Treptele pe care am pășit 
pînă aici pot fi exprimate și 
ele prin cifre dar, analizînd 
rezultatele finale, este neapâ 
rat necesar să desprindem 
concluziile corespunzătoare cu 
privire la căile de valorificare 
a rezervelor, de remediere a 
neajunsurilor sesizare. Dificul
tatea noastră cea mai mare își

nu-i puteam transmite numai 
principii. Și atunci, timp de 
un an de zile am organizat în 
fiecare secție un ciclu de lecții 
cu caracter practic imediat 
despre alimentația păsărilor, 
așternut permanent, ventilație, 
igienă, profilaxie, rase și hi
brizi, despre specificul crește
rii păsărilor în sistem semiin- 
tensiv, intensiv, industria] etc. 
încercînd să familiarizăm oa
menii cu exigențele celei mai 
pretențioase tehnologii. După 
patru ani aceste măsuri au dat 
rezultate bune, dar nu uităm 
că pînă în 1966 ne realizam

Valoarea superioară 
a experienței specialiștilor

în sensul acesta Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
27—28 martie. Propria noastră 
experiență ne-o dovedește. 
Combinatul avicol „Mihail Ko
gălniceanu“ este relativ tînăr ; 
a fost înființat în a doua ju
mătate a anului 1963. El are o 
rapacitate de 2 500 000 ouă de 
incubat, 1 400 000 pui de o zi, 
320 000 de puicuțe și 200 tone 
de carne anual. Procen’ele, 
care exprimă nivelul calitativ 
al activității noastre, ne situea-

avea sursa în lipsa de expe
riență a cadrelor. Din acest 
punct de vedere, procesul de 
instruire nu se pare, astăzi, 
încă, deficitar. De cînd lucrez 
aici, am luat parte, e adevă
rat, la un curs de două săp- 
tămîni organizat de Departa
ment și alcătuit mai mult din 
prezentarea unor principii teo
retice, dar personalului nostru 
tehnic cu calificare medie și 
mai ales îngrijitoarelor din 
hale, personal tînăr în propor
ție de aproape sută la sută,

sarcinile de plan cu un număr 
de 7 brigăzi, fiecare în medie 
cu cîte 15 oameni, că în 1966 
numărul brigăzilor s-a redus 
la patru, ca să ajungem la două 
brigăzi în anul acesta, fiecare 
cuprinzînd, în medie, 23 de 
oameni. Nu uităm că norma 
de deservire a unei îngrijitoare, 
de 16 000 de pui astăzi era 
în 1963 de trei ori mai mică. 
Raportînd spațiul de creștere 
la numărul de îngrijitoare vom 
vedea că raportul acesta s-a 
modificat mereu, în sensul că

de la opt îngrijitoare pentru 
fiecare 2 000 mp am ajuns la 
două și avem create toate con
dițiile să rămînă numai una. 
Sigur că astăzi rentabilitatea 
unității noastre a crescut față 
de acum patru ani și că nive
lul profesional al cadrelor 
(cinci din cei șapte tehnicieni 
cu pregătire medie, patru din 
cei cinci ingineri pe care îi 
avem și o bună parte din în
grijitoare lucrează în combi
nai încă din anul înființării 
lui» ne-a aju’at la aceasta, dar 
n-am fi putut atinge, oare, 
rentabilitatea de acum, încă 
din primul an de producție ? 
Iată o întrebare la care se poa
te răspunde afirmativ foarte 
ușor.

Cred, de aceea, că o măsură 
care să preconizeze exis'ența 
unei modalități de ridicare a 
nivelului profesional al cadre
lor. indiferent de pregătirea 
lor, respectă sprijinul Hotărîrii 
și se va dovedi foarte utilă. 
Mă refer, de pildă, la faptul 
că personalul cu care ar urma 
să fie încadrat un combinat 
avicol, nou, poate participa, 
sub o formă sau alta, la proce
sul de producție care se des
fășoară în combinatul nostru, 
în felul acesta, gradul de efi
ciență al noului combinat, 
cînd personalul instruit pe a- 
ceastă cale va lucra efectiv 
acolo, va putea fi, încă de la 
început, foarte aproape de 
parametrii săi reali de func
ționare.
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pentru Europa
să 

relațiilor 
a sugera 

acorduri

ZILNIC

vic|ii publice, revenirea la calin și legalitate.

cu eficacitate. Dacă In perioada electorală

EUGENIU OBREA

JAPONIA — Piața Shinjuku din Tokio mutate la Utapao
Primele „B-52“

le Bomi »• deftfMoar'i lu
crările unei secții b Camerei 
de comerț internaționale, la 
care participă reprezentanți 
al vieții economice din Ita
lia. Participanțil la lucrări 
deabat probleme ale relații
lor economice Eat-Vest.

In referatul pe care l-a 
prezentat ing. Bono. admi
nistrator delegat unic și di
rector general al „Fiat“. a 
subliniat că cooperarea Ita
liei cu țările socialiste euro
pene se înscrie pe linia dez
voltării generale a relațiilor 
ti schimburilor între popoa
re șt îndeosebi între țările 
est șl vcst-europenc. Vorbi
torul a afirmat că. în pre
zent. sporește numărul acor
durilor comerciale, precum 
și al acordurilor în alte do
menii între principalele țări 
din Europa răsăriteană șl 
occidentală. Italia a obținut 
rezultate Importante prin 
acordul „Fiat" cu Uniunea 
Sovietică, precum șl prin 
acorduri ale firmelor Eni. 
Olivetti. Pirelli, Snia — Vis- 
oosa șl altele, cu întreprinderi 
din țările Europei răsărite
ne. Ing. Bono a arătat că 
specialiștii italieni în dome
niul economici trebuie 
studieze problema 
Est-Vest pentru 
partenerilor acele ______
care sînt mai utile dezvoltă
rii cooperării.

Guvernul de la Pre
toria n-a respectat 
niciodată vreo reco
mandare a O.N.U. — 
Bau a altul for inter
național — in legătu
ră cu Africa de sud- 
vest ; orice botărire 
cu privire !a acest te
ritoriu era pur și sim
plu ignorată. Tactica 
a fost aplicată cu con
secvență. Vorster și ai 
săi recurgind la for
mula ignorării in spe
ranța că aceasta ar fi 
calea care le mai pu
tea prelungi cit de 
cit stăpinirea asupra 
Africii de sud-vest. în 
urma rezoluției O.N.U. 
din 27 octombrie 1966. 
care anula mandatul 
Pretoriei asupra teri
toriului sud-vest afri
can.

Dar, firește, atitudi
nea guvernului sud- 
african n-a împiedicat 
forurile in drept să 
acționeze in continua
re pentru rezolvarea 
dosarului Africii de 
sud-vest (numită, in 
mod frecx’ent „țara 
diamantelor". în pro
ducția cărora deține 
locul doi în lumea ca
pitalistă. De la crea
rea sa (in octombrie 
1966) și pină in pre
zent. Comitetul Spe
cial al O.N.U. pentru 
Africa de sud-vest 
(din care fac parte 
reprezentanți ai R.A.U. 
Canadei. CchGSlf”“'’’- 
ei. Republicii 
Etiopiei, Italiei, 
landei. Japoniei, 
xicnlul, Nigeriei, 
kistanului. Senegalu
lui, S.U.A. șl U-R-S.S.) 
• examinat mijloace

Cehoslovaci-
Chile, 

Fin- 
Me- 
Pa-

Cauzele incendiului
din cabina „Apolo*

După reo» ■iptftminl d» cercetări, la Washington a fort dat 
Snhlicltățil raportul oficial al Comiciei de anchetă ampra Incen- 

lulul izhncnit la 27 ianuarie la Cape Kennedy fntr-o cabină 
spațială „Apolo“ și car» a provocat moartea cosmonauților Virgil 
Grisaom, Edward White și Roger Chaffee.

Apreciind că „este foarte pro
babil ca daficiența inițială sft nu 
fie cunoscută niciodată“, autorii 
raportului afirmă că incendiul a 
fost provocat, probabil de un 
scurt circuit produs în partea 
Btingft a planșeului cabinei unde 
se află sistemul de control al ali
mentării cu oxigen. „Scurt cir
cuitul a rezultat, pe cît se pare, 
din funcționarea defectuoasă sau 
dintr-o deficiență minoră a echi
pamentului electronic, sau din 
deteriorarea izolației cablurilor“.

Cele 3 000 de pagini ale rapor
tului conțin după cum arată 
agenția Associated Press nu
meroase critici la adresa Admi
nistrației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic și la adresa fir
melor care au livrat instalațiile 
folosite în cabina „Apolo“. Ast
fel, raportul relevă „numeroa
se deficiențe în proiectarea, exe
cutarea și controlul de calitate" 
a echipamentului cabinei.

Autorii raportului enumeră o 
serie de condiții care au favori
zat catastrofa de la Cape 
Kennedy, inclusiv folosirea oxige
nului pur, prezența unor cabluri 
electrice vulnerabile și instala
țiile inadecvate salvării echipaju
lui.

Raportul conține, de asemenea, 
recomandări pentru înlăturarea 
lipsurilor constatate.

★
Raportul oficial al comisiei 

de anchetă asupra catastrofei 
de la Cape Kennedy, a declarat 
congresmenul Olin Teague, con
stituie „un act de acuzare“ la

adresa Administrației național» 
pentru problemele aeronautice șl 
cercetarea spațiului cosmic, pre
cum șl la adresa principalului 
furnizor al instalațiilor cabinei, 
societatea „North American A- 
viation". Tcague, președintele 
subcomisiei Camerei Reprezen
tanților pentru problemele spa
țiale, a declarat că a fost „sur
prins** de neglijența manifesta
tă de N.A-S.A. șl de societatea 
menționată în ce privește secu
ritatea cosmonautilor.

Senatorul 
președintele 
riale pentru 
țiul cosmic, 
dul său, că 
existența unor proceduri șl 
practici periculoase atît din par
tea N.A.S.A., ‘ firmelor
furnizoare.

Clinton Anderson, 
Comisiei senato- 

aeronautiefi și spa- 
a declarat, la rîn- 
raportul a relevat 

unor proceduri

— Imagine din centrul Kievului, Kresclatlo

Ie practice care să 
permită populației din 
teritoriul respectiv 
să-și exercite dreptul 
la autodeterminare și 
independență. S-a ho- 
tărit ca rezultatele 
cercetărilor Comitetu
lui, consemnate într- 
un raport, să fie dez
bătute în cadrul sesiu
nii extraordinare a 
Adunării Generale a 
O.N.U. care se va des
chide la 21 aprilie.

In urmă cu 20 de ani, în aprilie 1947, 
lua ființă unul din cele mai importante or
ganisme regionale ale Organizației Națiuni
lor Unite: Comisia economică a O.N.U. 
pentru Europa.

Conform Cartei Națiunilor Unite, de 
problemele de ordin economic, social, cul
tural, educativ, sanitar și altele, care sînt de 
competența O.N.U. se ocupă în mod curent 
Consiliul Economic (ti Social. Dat fiind 
complexitatea problemelor și întinderea 
ariei geografice, Consiliul Economic și So
cial și-a creat o serie de otgane printre 
care se numără și comisiile economice re
gionale. Apariția acestor comisii a fost de
terminată, de asemenea, de necesitatea resim
țită ds statele membre de a studia și a ana
liza multilateral o serie de probleme și fe-

nomene de ordin economic pe o bază re
gională, precum și aspectele schimburilor 
comerciale dintre țările unei anumite re
giuni cit și între acestea și restul lumii.

In primii ani ai activității sale, Comisia 
economică a O.N.U. pentru Europa s-a 
ocupat, în special, de problemele refacerii 
economiei europene distrusă în mare parte 
în perioada celui de al doilea război mon
dial și de facilitarea colaborării în domenii
le economic, tehnic și științific. Dezvolta
rea și apariția unor noi ramuri ale indus
triei a făcut necesar ca în cadrul comisiei 
să ființeze organe subsidiare pe o proble
matică foarte variată: energie, siderurgie, 
cărbune, gaze, chimie, lemn, agricultură 
etc. Acumularea unei experiențe valoroase 
de-a lungul celor 21 de sesiuni, a atras în 
numeroase cazuri citarea activității comi
siei in diferite rapoarte prezentate Adunării 
Generale sau la reuniunile Comitetului E- 
conomic și Social. Comisia a dat posibili
tate statelor membre să confrunte experien
ța lor în diferite domenii, contribuind deo
potrivă la strîngerea legăturilor economice 
dintre Est și Vest, ca fi la realizarea pro
gramului O.N.U. de sprijinire a țărilor în 
curs de dezvoltare.

Republica Socialistă România a contri
buit activ la lucrările sesiunilor ~ 
economice a O.N.U. pentru Europa. Din 
inițiativa țării noastre au fost adoptate re
zoluții menite să contribuie la intensificarea 
colaborării țărilor membre. România a fost 
una din țările care au propus crearea co
mitetului gazului, includerea în sfera de 
activitate a Comisiei a problemelor chimiei, 
petrochimiei și petrolului. Au fost primite

Comisiei

cu interes propunerile românești pri 
organizarea de colocvii internaționale 
tru dezvoltarea industriei cu participarea 
unor reprezentanți ai țărilor în curs de dez
voltare, studiul asupra piețelor chimice etc.

Din cele 11 documente adoptate în una
nimitate la ultima sesiune a comisiei trei 
au fost inițiale de țara noashă, iar la alte 
trei România a fost coautoare.

Documentele adoptate la propunerea 
țării noastre se referă la activitatea Comi
siei în raport cu rezoluția din 1965 a Adu
nării Generale a O.N.U. cu privire la rela
țiile de bună vecinătate și cooperare dintre 
țări, avînd regimuri sociale și politice dife
rite, la organizarea „Anului turistic inter
național" și la dezvoltarea turismului pe 
plan european, la pregătirea colocviului 
mondial al industrializării. Largul interes 
față de aceste inițiative s-a exprimat în 
aderarea a numeroase țări, în calitate de 
coautoare, la proiectele prezentate de Ro
mânia. România a participat, de asemenea, 
la redactarea unor rezoluții privind aniver
sarea a 20 de ani de la înființarea Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa ; coo
perarea diferitelor organe de conducere a 
O.N.U. in domeniul comerțului, tehnicii.

In Europa se afirmă puternic năzuințele 
către întărirea relațiilor economice între 
țările continentului, pe baza respectării 
suveranității și independenței naționale, a 
deplinei egalități și a avantajului reciproc. 
Sesiunea jubiliară a Comisiei va prilejui o 
nouă afirmare a eforturilor pentru dezvol
tarea colaborării europene fi internațio-

IOAN TIMOFTE

• IN CAPITALA R. P. Mon
gole au luat sfîrșit lucrările Con
gresului al IX-lea al Uniunii In
ternaționale a Studenților. Ca 
președinte al U.I.S. a fost reales 
Zbynek Vokrouhlicky.

• PREȘEDINTELE Indiei, 
Sarvepalli Radhakrishnan, a 
anunțat duminică intenția Ba 
de a Ba retrage la 12 mai a.c., 
o dată cu expirarea manda
tului său prezidențial. Cores
pondentul agenției France Pre- 
sse menționează că, potrivit 
unor Burse informate, opoziția 
a hotărit să sprijine candida
tura la președențla republicii 
a lui Kola Suddarao, președin
tele Curții Supreme. Aceleași 
surse menționează că premierul 
Indira Gandhl ar dori să obțină 
sprijinul pentru candidatura lui 
Zakir Hussain, actualul vice
președinte al țării.

Întocmi nn 
studiu aprofundat" a- 
supra situației terito
riului sud-vest afri
can șl abia după 
aceea să se stabilească 
in ce condiții populația 
de aici ar putea ajunge 
la autodeterminare și 
Independență. Nume
roși membri al Comi
tetului, și în primul 
rind cel africani, 
și-au manifestat deza
cordul cu acest pro-

© SENATUL Congresului Na
țional Chilian a aprobat în una
nimitate o rezoluție prin care 
cheamă guvernul la reluarea 
relațiilor comerciale cu Cuba. 
Chile și-a întrerupt relațiile co
merciale cu Cuba în baza unei 
hotărîrî a Organizației Statelor 
Americane.

• POSTUL de radio Bagdad 
a anunțat că societatea Iraq 
Petroleum Company a plătit 
duminică guvernului irakian 
suma de 2 168 000 lire sterline 
reprezentînd o parte din re- 
devențele datorate de I.P.C. 
Irakului, conform unul acord 
semnat recent. Pină în prezent 
I.P.C. a achitat 21 124 000 lire, 
din totalul acestor redevențe ce 
însumează 40 milioane lire, iar 
Khaled Al-Shawl, ministrul de 
finanțe ad-interim a declarat 
că Irakul așteaptă să-i fie achi
tată întreaga sumă.

O FOSTUL PREȘEDINTE 
Braziliei, Juscelino Kubitschek, 
s-a înapoiat duminică în (ară, 
punind astfel capăt unui exil 
ce a durat trei ani. El a fost 
autorizat de noul guvern bra
zilian să revină Ia Rio de 
Janeiro cu condiția să se ab
țină de la orice activitate po
litică.

Kubitschek fusese privat de 
drepturile politice pe timp de 
zece ani de către fostul guvern 
brazilian, condus de președin
tele Castello Branco, la puțin 
timp după răsturnarea de la 
putere 3 președintelui Joao 
Goulart, în 1964. în cercurile 
politice braziliene se consideră, 
că înapoierea în țară a lui 
Kubitschek trebuie interpre
tată ca un factor favorabil „re
concilierii naționale“.

O VICEPREȘEDINTELE S.U.A. 
Hubert Humphrey, și-a încheiat 
luni dimineața turneul său 
vest-europcan. El a părăsit 
Bruxellesul, ultima etapă a 
turneului, pentru a se reîntoar- ® 
ce la Washington.

O.N.U. eă oreeze un 
Consiliu de adminis
trație care să preia 
conducerea teritoriu
lui și să elimine pe 
reprezentanții autori
tăților rasiste sud-a- 
fricane. Consiliul de 
administrație ar avea 
misiunea de a pregăti 
măsurile necesare în 
vederea alegerii unul 
organ legislativ și a 
anul guvern oare oă 
reprezinte interesele

Soarta „țării diamantelor"

Cn trei săptămînl 
înaintea proiectatei 
sesiuni, la 30 martie. 
Comitetul special al 
O.N.U. șl-a încheiat 
examinările. întrucît 
nu s-a putut ajunge la 
un punct de vedere 
unitar, s-a hotărit ca 
in cadrul sesiunii de 
la 21 aprilie să se 
examineze toate pro
punerile provenind de 
la membrii Comitetu
lui. Acestea, în prin
cipal, se polarizează 
in jurul a două pro
iecte : unul americaDO- 

șlitaliano-canadian 
altul african.

Primul proiect 
vede crearea 
„Consiliu al Națiuni
lor Unite pentru A- 
frica de sud — vest" 
care să aibă misiunea

pre- 
unul

lect care Implică o 
tergiversare a lucruri
lor, o întirzlere a pu
nerii în aplicare a ho- 
tăririi O.N.U. din 27 
octombrie. Cel patru 
reprezentanți africani 
au prezentat un me
morandum — care în 
cele din urmă a deve
nit un proiect african 
— conținind propuneri 
concrete de lichidare 
a regimului rasist in
stituit de Pretoria în 
Africa de sud-vest. 
Memorandumul cere 
ca vastul teritoriu a- 
frican de pe malurile 
Atlanticului să dobîn- 
deascâ independența 
pînă în Iunie 1968. In 
acest scop se face pro
punerea ca sesiunea 
extraordinară a Adu
nării Generale a

populației africane șl 
să poată conduce des
tinele țării după obțl- 
□erea independenței. 
S-a pregătit șl un pro
iect de rezoluție prin 
care Adunarea Gene
rală să recomande 
Consiliului de Securi
tate adoptarea unor 
măsnrl concrete în 
cazul cînd guvernul 
R. S. A. va continua 
să ignoreze hotărîrile 
O.N.U. cu prvire la 
Africa de sud-vest.

Conducătorii de la 
Pretoria, neliniștiți de 
desfășurarea dezbate
rii din cadrul O.N.U. 
au început să se miște, 
să „probeze" că el, 
chipurile, ar promova 
autonomizarea in te
ritoriul aflat sub stă- 
plnirea lor. Astfel, gu-

vernul R.S.A. și-a a- 
nunțat recent Intenția 
de a crea în Africa de 
6Ud-vest un așa- 
numit „teritoriu auto
nom", Ovamboland, pe 
undeva pe la granița 
cu Angola. Aceasta nu 
reprezintă însă nimic 
altceva decît crearea 
unui bantustan (rezer
vație pentru popula
ția de culoare) de ti
pul celor existente în 
Republica Sud-A- 
frlcană. Grupul țărilor 
afro-aslatlce membre 
ale O.N.U. au condam
nat cu tărie proiectul 
„Ovamboland". Intr-un 
comunicat dat recent 
publicității, grupul a- 
fro-aslatlo 
proiectul 
deoarece
R.S.A. asupra terito
riului a fost infirmăt; 
prin el însă guvernul 
de la Pretoria urmă
rește să ignore res
ponsabilitatea O.N.U. 
asupra Africi de sud- 
vest. Planul așa-zisu- 
lui „guvern autonom" 
■ e arată în comunicat, 
reprezintă o extin
dere a politicii de a- 
partheld și urmărește 
divizarea teritoriului, 
pentru a menține do
minația rasiștilor sud- 
afrlcani.

Africanii așteaptă 
de la sesiunea ex
traordinară a O.N.U. 
măsuri concrete care 
să ducă la aplicarea 
rezoluției din octom
brie și la obținerea de 
către Africa de sud- 
vest a independenței 
de stat.

ION D. GOIA

• DIN LOCALITATEA fran
ceză Lingreville (Departamen
tul Manche) s-a anunțat că pata 
de petrol ce acoperă apele ocea
nice ca urmare a naufragiului 
vasului gigant „Torrey Can- 
yon“, a atins țărmul Franței. 
Stratul de petrol nu mal este 
compact, ci se prezintă sub 
forma unor pete mici gelati
noase. de culoare Închisă. Uni
tăți ale forțelor aeriene șl ma
ritime franceze au fost mobi
lizate pentru a împiedica extin
derea petelor de petrol. In 
acest scop, în zona amenințată 
de poluare au fost instalate sta
vile din material plastic.

• FOSTUL CANDIDAT repu
blican la președinția S.U.A., 
Barry Goldwater, a făcut un 
apel indirect fostului guverna
tor democrat al statului Alaba
ma, George Wallace, de a spri
jini Partidul republican în ale
gerile prezidențiale din 1968, 
renunțînd la intenția sa de a 
prezenta o candidatură proprie. 
Wallace, cunoscut pentru vede
rile sale rasiste, și-a prezentat 
și în 1964 candidatura la postul 
de președinte al S.U.A., dar a 
retras-o după ce Goldwater a 
fost confirmat drept candidat de 
Partidul republican.

• SITUAȚIA B6 menține în
cordată în regiunea localității 
Mari (situată la 64 kilometri 
sud-vest de Nicosia), unde a 
avut loo duminică o nouă cioc
nire între clprloțli greci șl ci- 
prloțil turci. Unități britanice șl 
suedeze din cadru] forțelor 
O.N.U. staționate în Cipru, an 
Intervenit pentru a pune capăt 
schimbului de focuri.

arată că 
este Ilegal, 

mandatul

Oua Albă a pregătit un preludiu psihologio pentru Punta del 
Eate, La „ranch"-ul din Trxas al președintelui au fost Invitați 
ambasadorii latino-nmcricani cărora li s-a oferit un neașteptat 
prilej do a evada din monotonia vieții diplomatice a Washingtonu
lui. Reporteri cu trecere pe lingă bucătari au notat kilogramele de 
carne consumate, evidențiind maxima dărnicie a serviciilor admi
nistrative ale Casei Albe. Dar gazdele au vădit preocupare nu numai 
pentm partea gastronomică. Un „western" a fost montat sub 
supraveghere prezidențială pentru a introduce pe oaspeți in 
atmosfera lexAnă a unei epoci istorice cu destule rezonanțe actuale. 
Banchet, spectacol, promenadă — Casa Albă s-a dovedit generoasă 
cu oaspeții el. Fiecare secvență a întîlnlrii fusese calculata pentru 
„îmbunătățirii climatului“. Washingtonul dorește să se dea uitării 
amintiri mai îndepărtate și mai recente. Totuși citeva kilograme do 
carne, un „western“ plus o risipă de zîmbeto și fraze binevoitoare 
pot șterge din memorie Istoria tragică consumată la Santo 
Domingo ?

Do pe străzile capitalei domnlcane au dispărut pușcașii marini 
purtînd inscripția atît de cunoscută prin aceste locuri i „U.S. 
Army". Cei care au poposit în încercatul oraș n-au mai descoperit 
nici tancurile, nici baricadele, nici sîrma ghimpată care mutila 
străzilo. Reporterul de la NEW YORK POST observa tineri pe 
scutere în compania unor feto atrăgătoare, lustragii neobosiți care 
pentru zece cenți transformă pantofii într-o veritabilă oglindă și, 
într-un elan liric, nota ca „briza mării piaptănă frunzele palmieri
lor". Dar confratele american nu se lăsa, totuși, înșelat do aparen
țe. Punînd punct descrierilor romanțioase, afirma categoric că „la 
Santo Domingo nu esto liniște". Este adevărat, împușcaturile s-au 
rărit și ele pot fi auzito mai ales noaptea, la orclo cînd orașul 
doarme. Linia frontului, o linie marcată prin singcle vărsat, a dispă
rut. Circulația este normală — barierele caro închideau străzile, 
sacii de nisip din spatele cărora pîndea moartea, aparțin unul 
trecut apăsător. Și, totuși, încordarea persistă la Santo Domingo.

Dominicanilor sătui do război și do intervenție, Balaguer Io-a 
promis normalizarea 
Promisiunile nu 
s-au realizat. Li
niștea pe care 
Balaguer pretin
dea că o va în
trona în țară 
esto iluzorie. 
Președintele, a- 
dus la putere 
prin presiunile 
lipsite de subtili
tate ale Wa
shingtonului, nu 
își poate permite 
decît gesturi sim
bolico de autori
tate. Chemarea 
la ordine a for
țelor de extremă 
dreaptă care de
țin posturi-che- 
ie în armată 
este anevoioasă. 
Ofițerii reacțio
nari acționează 
după bunul plac. 
Ei sînt o forță 
căreia Balaguer 
nu i 6e poate opune 
militarii au stat cuminți în cazarmă, îndată după despuierea urne
lor au reapărut în stradă agresivi, dornici să se răfuiască singeros 
cu adversarii lor de ieri — „constituționaliștii". Atentatele se țin 
lanț și victimele sînt mereu aceleași — militanți ai stîngii, perso
nalități cu vederi democratice. Autorii atentatelor sînt de multe 
ori cunoscuți. Uneori, ajung chiar în mîinile poliției. Dar nu
mai pentru citeva ore. Aviatorii de Ia San Isidro, cartierul general 
al dreptei, amenință cu represiuni și anemica poliție nu îndrăz
nește să fie fermă. „Astăzi, mai mult ca oricînd, armata reprezintă 
un stat în stat, o forță necontrolată cu care președintele republicii 
trebuie să parlamenteze de la egal la egal“ — scrie LE MONDE 
DIPLOMATIQUE. în aceste împrejurări, peste Santo Domingo 
tronează nesiguranța, actele de violență se înmulțesc, dat fiind to
leranța autorităților. Generalul Imbert Barreras, împotriva căruia 
s-a săvîrșit un atentat, dezvăluia că oamenii ex-dictatorului Trujillo 
complotează pentru a acapara puterea. O stare de tensiune a pus 
»tăpînire pe oraș.

Problemelor de ordin politic li se adaugă dificultățile eco
nomice. „Din punct de vedere economic sîntem pe marginea pră- 
pastiei — afirma fostul președinte Juan Bosch. Șomajul a Aiat 
proporții alarmante. Seceta și ciclonul Ines au diminuat posibili
tățile exportului de zahăr, cafea și cacao. Deficitul bugetar va 
atinge, probabil, 113 milioane pesos. Datoriile externe reprezintă 
400 milioane dolari. La Santo Domingo, oficialitățile adresează 
chemări la austeritate. Dar pe seama cui se realizează austeri
tatea ? Monopolurile străine și bogătașii locali continuă afacerile 
lor rentabile.

Instabilitatea își are originea în amestecul Washingtonului. 
Fără intervenția nord-americană, mica republică insulară și-ar fi 
redobîndit liniștea. Prezența americană (de asta dată, camuflată), 
este la fel de puternică ca și în zilele cînd 30 000 pucași-marini 
împînzeau străzile din Santo Domingo. „Adevăratul stăpîn în 
țara mea sînt Statele Unite — declara Juan Bosch. Am spus-o în 
ziua debarcării pușcașilor-marini și o repet acum...“

Dar despre toate acestea nu s-a vorbit nici la petrecerea din 
„ranch“-ul prezidențial și, pe semne, nu se va vorbi nici la Punta 
del Este...

La baza militară aeria
nă Utapao, din sudul Tai- 
landei, au aterizat luni di
mineața primele trei bom
bardiere strategice ameri
cane de tipul „B-52", stră
mutate de la baza militară 
din insula Guam.

Potrivit unei declarații a co
mandamentului militar ameri
can din Vietnamul de sud, pînă

la sfîrșitul lunii aprilie la această 
bază vor mai fi aduse nouă ase
menea avioane din Guam. Bom
bardierele staționate la Utapao 
vor fi folosite de aviația ameri
cană în raidurile de bomarda- 
ment întreprinse asupra poziții
lor sud-vietnameze și asupra te
ritoriului R. D. Vietnam. Scopul 
strămutării lor este, după cum 
afirmă comandamentul american, 
do „a scurta timpul de zbor ne
cesar pentru efectuarea bombar
damentelor asupra Vietnamului“.

Baza aeriană de la Utapao a 
fost cedată forțelor militare ame
ricane de către autoritățile tai- 
landeze, în baza unui acord sem
nat între guvernele celor două 
state.

Sondaj concludent

Ultimul sondaj al In
stitutului Gallup arată 
că numărul membrilor 
Partidului democrat care 
se pronunță împotriva 
războiului din Vietnam, 
a crescut de două ori, în 
comparație cu anul tre
cut. Patru din zece de- 
mocrați chestionați s-au 
pronunțat împotriva po
liticii guvernului în Viet
nam.

Un sondaj efectuat în 
rîndul unor cetățeni a- 
parținînd unor orientări 
politice diferite arată că 
45 la sută dezaprobă po
litica S.U.A. în Vietnam,

ANGLIA — Vedere panoramică a podului londonez de peste Tamisa
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