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PREMIILE U.T.C.
MOTIVS PENTRU 

UN POR TRET
Proletari din toate tarile, uniți-vă I

de Tita Chiper

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ZILEI TINERETULUI
Timm -

PARTICIPANT ACI 
IA REALIZAREA 

SARCINILOR ECONOMICE
Dumitru Gheorghișan 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al U.T.C.

In cuvîntul rostit la Congre
sul al VllI-Iea al U.T.C., dinei 
o înaltă apreciere activității 
organizatei revoluționare în
tregului tineret al patriei care 
la chemarea partidului a fost 
prezent pretutindeni unde s-a 
dus lupta pentru progresul e- 
conomiei și culturii, pentru 
asigurarea unei vieți mai bune 
si mai îmbelșugate celor ce 
muncesc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că și în vii
tor Uniunea Tineretului Co
munist trebuie să asigure pre
zenta tineretului, cu elanul și 
combativitatea ce ii sint carac
teristice in toate sectoarele de 
activitate, aducindu-și contri
buția activă la înfăptuirea tu
turor obiectivelor stabilite de 
partid.

Abordînd cu spirit de răs
pundere problemele legate de 
creșterea contribuției tineretu
lui în realizarea sarcinilor eco
nomice și avînd în vedere că 
terenul cel mai nropice afir
mării calității de utecist îl 
constituie munca ce se desfă
șoară în condițiile progresului 
tehnic, impetuos, organizațiile 
U.T.C. din Capitală. în marea 
lor majoritate, au făcut din 
mobilizarea tineretului la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, principala lor preocu
pare : în acest sens s-au stră
duit să asigure îmbunătățirea 
permanentă a formelor și me
todelor de lucru pentru ca ac
tivitatea desfășurată să cores
pundă tot mai mult cerințelor 
si preocupărilor diferitelor ca
tegorii de tineri, să influențeze 
direct realizarea sarcinilor de 
plan.

Primul trimestru al acestui 
an s-a încheia4 pentru indus
tria orașulu: București cu im
portante realizări. Planul pro
ducției globale a fost realizat 
în proporție de 101,2 la sută, 
cel al producției marfă vîn- 
dută și încasată în proporție 
de 101,5 la sută. Productivita
tea planificată a fost realizată 
în procent de 101,1. iar planul 
de lucrări pentru export a fost 
depășit cu 3,6 la sută față de 
planul cumulat de la începu
tul anului. Evident sint încor
porate aici si roadele muncii 
celor aproape 80 000 de tineri 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
constructori și cercetători, 
membri ai organizațiilor 
U.T.C. din unitățile industriale 
ale orașului, integrați tot mai 
activ în eforturile colectivelor 
de muncă, ca urmare a intensi
ficării activității politico-orga- 
nizatorice de mobilizare a tine
rilor la realizarea și depășirea 
tuturor indicatorilor de plan.

După Congresul al VUI-Jea 
al Uniunii Tineretului Comu-

nist și, mai ales, după Plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 
1966. și Plenara C.C. al U.T.C. 
din ianuarie 1967, organizațiile 
U.T.C. din orașul nostru au 
manifestat o preocupare spo
rită, pentru dezvoltarea la ti
neri a răspunderii față de în
deplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor de pro
ducție. a interesului perma
nent pentru îmbunătățirea 
muncii colectivului din care 
fao parte. Ilustrativ în această 
privință poate fi faptul că da
torită unei munci mai susți
nute desfășurate de organiza
țiile U.T.C., în acest an parti
ciparea tinerilor la dezbaterea 
cifrelor de plan a devenit mai 
largă, contribuția lor la desco
perirea și valorificarea rezer
velor existente pentru sporirea 
producției și productivității 
muncii fiind deosebit de activă 
și fructuoasă. Numai la Uzi
nele „Grivița roșie“, de exem
plu, la dezbaterea cifrelor de

(Continuare în pag. a V-a)
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N-am avut vocație. IntU am 
vrut 5ti dau la Agronomie ; do- 
icam să mă întorc lingă ai mei. 
re urmă am dat la chimie indus
trială. Și... am ajuns aici.

Aici, la Institutul (le mecanica 
fluidelor al Academiei Republi
cii Socialiste România, Olga 
Hițd c cercetător principal.

Tinăra care se dorea inginer 
agronom, lucrează de aproape 11 
ani în institut, a publicat nume
roase lucrări în revista „Studii 
de mecanica aplicată", a scos, in 
colaborare, două carii de speciali
tate. una apărută chiar la înce
putul acestui <ui : „Procese de 
lubrificație, frecare și uzură la 
suprafețele metalice" ; semnează 
articole in cîteva reviste străine 
„Wear", „Engineers Digcst", 
,,Techniques Mondiales".

O „vocație" descoperită în 
chiar desfășurarea muncii de 
cercetare științifică, e poale cea 
mai prețioasă realizare a ingine
rei Olga Biță.

— Aici se făcea, în anul în 
care am venit, numai mecanică 
aplicată. Eram singura femeie in
tr-un colecții de 78 bărbați, aveam 
complexe de inferioritate, (cu 
toate că expresia nu este exactă} 
intr-un cuvînt — n-am fost prea

fericită de repartizare. Știți cum 
am fost ' arai tciizata la prima e- 
i idențiere ? „Tovarășa... deși chi
ui istă. a iaht dat și cu rigla : ca 
un adevărat mecanic". Și toc
mai asta nu voiam, nu vreau nici 
acum indulgențe, nu-mi plac 
apărările specific feminine.

— Din orgoliu r
• - Da, se pure.
Obișnuită un timp cu eroii „mo

dești și corespunzători", o decla
rație de orgoliu mă descumpă
nește. „Cred că in copilărie 
m-am deprins să fiu foarte or
golioasă. intolerantă cu mine". 
O întoarcere mai in trecui, dis- 
i uf ie lungă. Fiică de învățător 
din comuna Folcști, satul Ce- 
nuneni („nume frumos" — „are 
o legendă splendidă") regiunea 
Argeș. Preferata tatălui, ca sin
gura fată, dar nu și protejata lui 
in clasă, ca elevă. Un cuvînt 
foarte des folosit ca exnlicație. 
In nedumeririle fiicei • ..datoria". 
Prima formă de disciplină indi
viduală a pornit de la această 
„datorie" des invocată. Sau, știu 
eu ? Poate fiindcă sini un tempe
rament rațional: nu mă las în

(Continuare în pag. a V-a)

Vești din 
întrecere
• SUCCESE importante în 

cinstea zilei dc 1 Mai a obți
nut și colectivul întreprin
derii „Terapia“ din orașul 
Cluj. Angajamentele inițiale 
de a obține înseninate eco
nomii la producția marfă și 
globală au fost sporite cu 
cîte 3 800 000 lei.

Folosirea la maximum a 
capacităților de producție 
prin realizarea de șarje mi
nim economice, îmbunătăți
rea proceselor de producție 
prin scurtarea ciclului de 
producție și înlocuirea unor 
solvenți mai scumpi, au per
mis creșterea productivității 
muncii cu 4,1% față de an
gajamentul inițial și reali
zarea de economii la prețul 
de cost de peste 910 000 lei.

Beneficiile peste plan se 
cifrează la peste 1 160 000 
lei reprezentînd o creștere 
cu 910 000 lei față de angaja
mentul inițial.

P. B.

Tînărul Nicolae Mocamt, oțe- 
lar destoinic la combinatul hti- 

nedorean

Foto : ION CUCU

Sîmbătă, la Constanța
(li J/Wr

CADRAN
Sint două tipuri dc ne

potriviri ale omului aflat 
pe un anumit post, loc 
de muncă etc. Unul din
tre ele l-a numit plastic 
un tînăr muncitor din- 
tr-un oraș de munte cu 
care am discutat deunăzi 
mai pe-ndelete. A lega ca
lul de gard este expresia

J LEGA
CALl/L

DE GARD“
sa finală, sintetică pen
tru discuția noastră. Epica 
ce a germinat această ex
presie cu valoare dc defi
niție țintește o stare de 
fapt a unor indivizi. După 
un anumit drum, după o 
anumită ascensiune călă
rețul își rezervă plăce
rea unei odihne. Legind 
calul de gard odihna bi
nemeritată riscă să se 
transforme într-o ședere 
prelungită. Răgazul me
ritat devine prin exces 
popasul comodității și 
eludării oricărui efort.

V. ARACHELIAN
(Continuare 

în pag. a Il-a)

Marea sală a spor
turilor din Constanța 
a găzduit sîmbătă un 
eveniment deosebit. 
Peste o mie de tineri 
fi tinere din oraș s-au 
întîlnit — în cadrul 
unei acțiuni întreprin
se de Comitetul oră
șenesc U.T.C. în cins
tea împlinirii a 45 de

ani de la 
U.T.C. — cu 
șui VASILE 
'secretarul comitetului 
de partid de la Șan
tierul Naval. Vechi 
activist în cadrul miș
cării ilegale de tine
ret, tovarășul Silea a 
evocat în fața tinerilor 
cîteva din momentele

crearea 
tovară- 
SILEA,

semnificative legate 
de anii grei ai ile
galității.

A urmat, apoi, un 
frumos spectacol, sus
ținut de formațiile 
artistice clasate pe lo
cul I la recentul con
curs școlar.

I. A.Extinderea mecanizării lucrărilor în cooperativele agricole de producție
Dotarea stațiunilor de ma

șini și tractoare cu un număr 
sporit de mașini agricole a 
permis executarea, anul tre
cut, a 4,9 hectare arătură nor
mală pe un hectar teren ara
bil — mai mult decît dublu 
comparativ cu anul 1962. Pe 
întreaga suprafață de teren ce 
permite pătrunderea mașinilor, 
pregătirea terenului și semă
natul se efectuează în între
gime mecanizat, iar recolta
tul mecanic al păioaselor și 
porumbului. împrăștierea me
canică a substanțelor chimice 
etc. dețin o pondere însem
nată.

Alături de chimizare și iri
gații, de cantitățile sporite de 
semințe de mare productivi
tate folosite, de eforturile per
manente ale țăranilor coope
ratori, mecanizarea a contri
buit în măsură însemnată la 
sporirea producțiilor medii. 
Față de 1962, spre exemplu, 
anul trecut s-a realizat un 
spor mediu la hectar de 365 
kilograme grîu, de 889 kilo
grame porumb, de 345 kilo
grame la floarea soarelui, de 
8 406 kilograme de sfeclă de 
zahăr.

IN FOLOSUL ȘTIINȚEI
PREMIILE

SCOLARE3

DECERNATE
DE FIZICĂ

LA CONCURSURILE
SI MATEMATICĂ

|-ȚO771£ LUCRĂRI EXECUTATE^Î^Æ j

O notă publicată de revista 
Viața Studențească : „în cadrul 
cercului științific de pe lingă 
catedra de structura materiei, de 
la Facultatea de fizică a Uni
versității — București, studenta 
MANUELA CAPRINI, din anul 
IV, a prezentat comunicarea 
Problema momentului electric 
dipolar, de mare actualitate. 
Autoarea urmează să participe la 
experiențele ce se fac la Institutul 
de fizică atomică“... Manuela Ca
prini. în „dosarul“ premianților 
la fazele republicane ale Con
cursului de fizică al elevilor în- 
tîlnim de trei ori acest nume : 
în anii 1961. 1962 și 1963. 
Pasiunea și aptitudinile pentru 
fizică se dovedesc a fi constante 
și trainice. Să observăm și alte 
evoluții. Alegem o perioadă de 
10 ani : 1955—1965. Șapte
licee din Capitală — Liceul 
„Gbeorghe Lazăr“, Liceul nr. 10. 
Liceul „Nicolae Bălcescu“, Liceul 
nr. 15, Liceul „Mibai Viteazu", 
Liceul „Matei Basarab“ și Liceul 
„Dimitrie Cantemir" — se pot 
mîndri că aproape 40 la sută din
tre cîștigătorii premiilor I, II și 
III la etapele republicane ale 
concursurilor dc matematică și 
de fizică au învățat pe băncile 
lor.

Să alcătuim o statistică. Total 
elevi premiați — 192. în prezent 
32 dintre ei sint studenți : 29 ur
mează cursurile Institutului poli
tehnic. Institutului de construcții, 
Institutului de petrol, gaze și 
geologie sau ale facultăților de 
matematică — mecanică și fizică ; 
doi sînt studenți mediciniști, iar 
unul se pregătește să devină geo
graf. 54 sînt cercetători în cadrul

Institutului de fizică atomică, 
Institutului de fizică București, 
Institutului de matematică, Insti- 
tului de cercetări și proiectări 
pentru industria electrotehnică 
sau ingineri proiectanți, 39 lu
crează ca preparatori sau asis
tenți în învățămîntul superior ; 
24 sînt ingineri în întreprinderi 
industriale ; 12 sînt profesori de 
matematică, 11 profesori de 
fizică, unul profesor de română, 
iar cinci au îmbrățișat cariera 
medicală. 14 nu au putut fi găsiți. 
O altă rubrică : patru au făcut 
parte din delegații care au repre
zentat țara noastră la congrese 
științifice internaționale, 22 pre
gătesc examenul de doctorat. 62 
publică frecvent lucrări științifice 
în reviste de specialitate, 27 sînt 
premianți ai mai multor ediții 
ale seminariilor naționale științi
fice studențești.

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a V-a)

în plină activitate — la nou 
linie de cusut mănuși la Fa 
brica de mănuși din Timișoar

MOTOARE SINCRONE
Un grup de cerce

tători de la Institutul 
de energetică al Aca
demiei, au pus la 
punct o nouă schemă 
de funcționare a mo
toarelor sincrone de 
mare putere. Aplicată 
la Combinatul petro-

chimic Ploiești, sche
ma a demonstrat că 
poate elimina tnlre- 
rupe iile provocate 
motoarelor sincrone de 
variațiile de scurtă 
durată ale tensiunii 
în sistemul energetic.

Noua schemă de

funcționare a motoc 
relor sincrone asigur 
continuitatea proccsu 
lui de producție c 
(lucind Combinatuh 
petrochimic Ploiești 
economie anuală de 
milioane lei.

(Agerpres)
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surectia națională an- 
:ist8 din August 1944 
arvat începutul revo- 
i populare in patria 
trâ în istoria țării 
tre a început o epo- 
ouâ s-a deschis larg 
iul eliberăm poporu- 
om&n. drumul pro- 
ilui social.
ături de întregul po- 

tineretul a înscris 
cele zile din August 

pagini de fierbin- 
patriotism. „Uimind 
âtut partidul comu- 

— arăta tovarășul 
DLAE CEAUȘESCU 
ongresul *1 \1II-Iea 
Uniunii Tineretului 
umsl — tineretul a 
cipat cu entuziasm 
iHbphrirea insurecției 
te din August 1944, 
războiul antifascist 

■u eliberarea întregu- 
eriloriu al tării și în- 
erea definitivă a Get
ei hitleriste" • 
spunzînd chemărilor 
dului comunist, mii 
e'ățeni ai Capitalei 

alăturat formațiuni- 
satriotice și unităților 
'.re, luptând cu arma 
rină C-nmunistii și u- 
âi se aflau în prime- 
rinduri ale acestei 
1 drepte.
intre luptătorii for- 
inilor de luptă pa
ce din Capitală se 
iu numeroși tineri de 
Atelierele „Grivița“ 
3 . „Malaxa", de la 
ele „Vulcan“, în 
e cu uteciștii 
'.adrati în formațiuni
le luptă patriotică, 
ri de unitățile arma- 
nmâne, ut*ci«tii au 
parte șl la luptele 

m înfrângerea rezis- 
i armatoloi germane, 
rmatiuntie de 
atică, în 
a luptau 
•roși tineri.
trari. arest" 
bitleriști, luau cu a- 
locuințel*» transforma- 
e trupele fasciste în 
rețe.
■mn de remarcat este 
•dul eroic care a a- 
lr»c la podul Băneasa. 
dimineața zilei de 
ugust. Ostașii unui 
>n din Regimentul 
ardă calare au distrus 
coloană motorizată 
r'tă care voia să-și 
Mda drum snre inte- 
1 Capitalei în aceas- 
iptă s-au distins în 

deosebit tinerii seT- 
i Gheorghe Vîrtosu 
icolae Zamfir.
j același elan au 
it și ostașii subunită- 
din zona satului Pi- 
împreună cu aceș- 

a fost și voluntarul 
Filip Covaciu. un

■ îd vârstă de 19 ani, 
inie electro-auto la 
zaraj din Capitală El 
prezentat în ziua de 
»ugust în sectorul Pi- 

unde o subunitate 
Tarașutiști ducea lupte 

Inimosul flăcău a 
airoa unui soldat că- 
$i s-a avântat asupra 
țiilor dușmane cu 

curai și sînge rece, 
nbuind la disti agerea 

mitraliere și la scoa- 
a din luptă a servan- 

acesteia. în amurgul 
, Filip Govaciu 
)u$it lovit 
îloanțe.
i aprigele 
Băneasa, 
:ra, mulți 
j și-au

ma'i' ă de steiar. care era 
Zăvorită, auri bătăi repezi.

— Deschide I strigă ci
neva.

Steliana sări la geam. 
In geana zorilor desluși

în munca pentru a- 
Aiea producției nece- 
jronhilui

..întregul tinerel patrio- 
— se arăta în apelul 

C.C. al P C.R din 21 sep- 
(embrir 1944 - ttebilie 
să sprijine prin toate mii- 
loavelc- sforțănlc rizboiu 
lui nostru de elibeiare și 
consolidare a indepen
dentei naționale“. Răs
punsul plin de abnegație 
al tinerelului 1» chemarea 
partidului s-a manifestat 
pe cele mai diferite pla
nuri lupta cu arma în 
mină pe front, sprijinirea 
eforturilor penhu crește 
rea producției, pentru re
facerea întreprinderilor și 
căilor ferate distruse de 
război, pentru asigurarea 
frontului cu toate cele ne
cesare infringerii dușma
nului

O problemă de mare în
semnătate de care depin
deau sprijinirea frontului 
și reconstrucția economică

și industriei contitățl «po
nte de cărbune.

în frig și ploaie, lipsiți 
dr echipament de protec
ție tinerii petroliști au 
muncii fără preget pentru 
repunerea în funcțiune a 
insi.il.ițnlor și rafinăriilor 
distruse, aduoîndu-și apor
tul. alături de vârstnici, la 
sporirea producției netroli- 
ere necesare frontului și 
economiei naționale

Dintre numeroasele scri
sori trimise ostașilor de pe 
front, scrisori oglindind, 
în cuvinte simple. înalta 
conștiință patriotică a ti
neretului. spicuim un frag
ment dintr-o scrisoare a 
tinerilor de la Fabrica 
„Voina", scrisoare repro
dusă de „Sctnteia tinere
tului" din 15 ianuarie 
1945 „Tineretul din fa
brica noastră și-a luat o- 
bligația să mărească pro
ducția cu 100 la sută pen
tru ca să ajutăm de aici 
efortul de război. Nu vom

plecat spre front două 
mari eșaloane de tineri vo
luntari, mulți dintre ei 
membri ai partidului co
munist și uteciști

Tinerii ostași, miile de 
tineri voluntari, au înscris 
pagini de neuitat in istoria 
luptelor pentru înfrîngr- 
rca cotropitorilor hitlerișh.

în ziua de 13 septem
brie 1944. ‘ ”
ri>' hortisle 
frontiera de 
Reușiseră să 
unitățile de 
cupaseră 
ciul. Aradul și alte loca
lități. continuîndu-și ofen
siva pe Valea Mureșului. 
La gura defileului însă, in 
zona Păuliș — Cuvin — 
Miniș — Gioroc, dușma- 
njil a fost oprit de ostașii 
Detașamentului „Păuliș" 
alcătuit în majoritate din 
efectivele Școlii de subofi
țeri de infanterie de la 
Radna. Elevii școlii, tineri 
între 19 si 22 de ani. au

trupele bille- 
atacaserft 

vest a țării, 
respingă sub- 
grânicer i. o- 

vremelnlc Curti-

PARTICIPAREA TINERETULUI
LA INSURECȚIA NAȚIONALĂ

liintă 
rindurile 

eu avânt 
patrulau 

■ni ne ofi-

j s-a 
de o rafală

I

încleștări de 
Otopeni și 
ostași ro

dat viața în 
• eroic. Printre aceștia 
lumâră și tinărul Po- 
îu Decebal din Bucu- 
i. elev al unei școli de 
iție, care în ziua de 
august își aniversase 

•Unirea vârstei de 20 
ani. Cu o armă au- 

iată, el a secerat mul ti 
mani, pină cînd a fost 
puns 
? riște.
lovadă 
dat și 
re Steliana Enescu 
na îonescu Prima lu- 

la Oficiul telefonic 
Mislea, iar a doua la 

trala telefonică din n- 
il Slobozia Erau de 
eașj vîrstă ■ 17 ani. în 
ra zilei de 23 August 
4. Steliana Enescu pri- 
e consemnul să nu dea 
i o legătură telefonică 
leriștilor Unitățile mi
re române din zona 
meau și transmiteau 
line. Militarii germani 
eau și ei legături
- Defecțiune la cen- 
lă ' Deranjamente ' răs
ădea tăios Steliana. 
Deodată tresări. în ușa

de baionetele

de patriotism 
tinerele opera

și

ÎNCEPUT.

coi ații a eroului. Arm« au
tomată ce împiedica înain
tarea companiei trebuia 
disirtisd. Godeanu pleacă 
cu o grupă. încurajind pe 
ostași, asaltează prin spate 
poziția nemților, omorind 
doi și rănind trei, luindu-le 
arma automată, un apa 
rat de radio. In acest mo
ment cade lovit mortal de 
un proiectil inamic“.

Vitejește a căzut în lup
tă și utecistul Iosif Petru 
de la fostele uzine „Astra" 
din Brașov. El făcea parte 
din compania a 3-a de vo
luntari și era pușcaș mi- 
tralior. în ziua de 5 mar
tie 1945, în luptele de 
stradă dr la Kopanița, cu 
prețul vieții, și-a salvat 
subunitatea de la încercu
ire. A doua zi și-a jertfit 
viața utecistul Alexandru 
Rusu membru în Comite
tul județean U.T.C.-Brașov. 
In luptele grele de pe rîul 
Hmn și-au vărsat sîngele 
mulți ostași români. Prin
tre eroii căzuți în aceste 
încleștări cu dușmanul se 
numără și utecistul Aurel 
Suciu în vîrstă de 20 de 
ani, muncitor metalurgist, 
secretarul celulei U.TC 
de la Fabrica „Unirea" din 
Cluj. La Muzeul militar 
central se păstrează ultima 
scrisoare a voluntarului 
sergent major Aurel Suciu. 
adresată părinților săi. 
Din rindurile ei se des
prind cît se poate de lim
pede năzuințele pentru 
care a luptat înflăcăratnl 
utecist • „Eu sint militar 
într-o armată democratică 
și lupt contra fascismului 
pentru dezrobirea munci
torilor și pentru liber
tate...”

Eroismul individual și 
de masă al tinerilor pe 
front și-a găsit un izvor 
nesecat în cauza dreaptă 
pentru care luptau. în dra
gostea lor fierbihte față de 
patrie. în legătura trainică 
cu mAsele din interiorul 
tării care își încordaseră 
toate forțele pentru trans
formări revoluționare și 
sprijinirea frontului anti
hitlerist.

Lupta 
front, cu arma în 
lupta eroică pentru spriji
nirea frontului antihitlerist 
au dovedit cu puterea fap- 
tdor patriotismul Fierbinte 
al tineretului, dragostea a- 
cestuia pentru nopor Tu- 
bindu-si patria, poporul 
tineretul a urmat cu nea
bătută hotărîre îndemnul 
partidului. Participarea ac
tivă. entuziastă, plină de 
abnegație a tineretului la 
efortul întregului ponor în 
războiul antihitlerist a 
constituit o minunată ex
presie a uriașei forte mobi
lizatoare a partidului, a 
ecoului larg al chemării 
sale, o puternică..afirmare 
a atașamentului tinerei ge
nerării față’ d» nartidul co 
munist, conducătorul în
cercat al luptei pentru li
bertatea șî independența 
patriei.

Șl LA ȘTIINȚIFICĂ

STUDENȚEASCĂ

vitejeascăI

SESIUNE

Elevii Liceului nr. 6 din Capitală în vizită la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România
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RĂZBOIUL ANTIHITLERIST
câțiva militari germani. 
Un ofițer hitlerist îi po
runci amenințător :

— Deschide dacă vrei 
Să scapi cu viață I...

Operatoarea nici nu se 
gîndea să le dea asculta
re. Dar abia pieri din vă
zul lor, câ geamurile și 
săriră în țăndări. Fasciștii 
trăgeau rafale de automa
te, strigau, izbeau cu pu
tere în ușă și, din cînd 
în cînd, împroșcau pere
ții cu plumbi. Steliana 
trecu la postul ei. Se ghe
mui jos lingă centrală. își 
prinse casca pe cap și in
troduse pe rind fișele în 
locașurile lor. răspunzînd 
cerințelor unităților mili
tare românești care i-au 
trimis totodată; ajutoare.

Cînd a contenit vuietul 
luptei, operatoarea de la 
Mislea încheia opt nopți 
și opt zile de muncă în
cordata, de emoții și tru
dă, opt zile de luptă... își 
făcuse datoria.

Cu același devotament 
a rămas la postul ei și E- 
lena îonescu în abele zile 
de august. Pe străzile Slo
boziei luptele au fost vio
lente. Legăturile telefo
nice între unități și co
mandamentele din alte 
localități erau absolut ne
cesare. Și Elena îonescu 
și-a făcut datoria cu neîn
fricare. în ziua de 29 au
gust, tinăra operatoare a 
fost rănită de mai multe 
ori dai ea nu și-a pierdut 
firea.

Cite fapte de vitejie, 
cîte nume de eroi nu se 
găsesc consemnate în do
cumentele din timpul in
surecției armate și 
războiului antihitlerist I

Chemarea P.C.R : „ 
tul pentru front, ti 
pentru victorie" a avut 
un uriaș ecou însufleți tor 
în rindurile tineretului, 
care, alături de întregul 
popor, și-a încordat for
țele în lupta pentru elibe
rarea întregului teritoriu 
al țării, pentru zdrobirea 
Germaniei hitleriste. însu
flețite de justețea cauzei 
pentru care partidul a ri
dicat la luptă întregul 
popor, masele largi de ti
neri muncitori, țărani, in
telectuali. studenți, și-au 
adus contribuția activă la 
războiul antihitlerist. Ze
cile de mii de tineri aflați 
în rindurile unităților mi
litare au întors armele 
împotriva hitleriștilor lup- 
tind, împreună cu întrea
ga noastră armată, 
la zdrobirea mașinii 
război fasciste.

îndrumată, educată și 
crescută de partid, Uniu-

| nt-a Tineretului Comunist 
I a fost un ajutor credin- 
I cins al partidului în acti- 
| vita tea îndreptată spre 
! mobilizarea maselor tine- 
1 rehilui pentru a contribui 

h sprijinirea frontului anti
hitlerist în condițiile 
noi de după victoria insu
recției. P-C R a îndrumat 
Uniunea Tineretului Co
munist In reorganizarea 
activității. în întărirea rân
durilor sale. în creșterea 
capacității de mobilizare 
a maselor largi de tineri. 
Sub conducerea partidu
lui. U T C a stat in frun
tea acțiunii de mobilizare 

j a tineretului, atât în lupta 
pe frontul antihitlerist,

a țării era refacerea căi
lor ferate, care la sfârșitul 
anului 1944, nu mai repre
zentau decît circa o treime 
din ceea ce exista înainte 
de război. Prin munca e- 
roică a muncitorilor cefe
riști. căile ferate au fost în 
mare parte refăcute, asi- 
gurindu-se la timp trans
porturile pentru front și 
pentru nevoile interne. Ast
fel. muncitorii de la Ate
lierele C.F.R. „Grivița“ 
printre care peste 1 400 de 
tineri, lucrînd în condiții 
foarte grele, în atelierele 
dărăpănate, chiar sub cerul 
libei. pe timp de toamnă 
și iama, au reparat 200 de 
vagoane de clasă. 1 150 
vagoane de marfă și 50 de 
locomotive, au amenajat 
23 de trenuri sanitare.

Muncind împreună cu 
vârstnicii. în condiții extrem 
de grele, tinerii mineri din 
Valea Jiului și Valea Tro- 
tușului au răspuns cu în
flăcărare chemării parti
dului. dind transporturilor

precupeți nimic pentru ca 
fiara hitleristă, cel mai 
mare dușman al libertății, 
să fie învinsă“

în timp ce în fabrici, u- 
zine și pe ogoare, tinere
tul, răspunzînd cu înflă
cărare chemărilor P.C.R., 
își aduce din plin contri
buția la asigurarea frontu
lui cu toate cele necesare, 
tinerii ostași înscriau pagini 
de bărbăție și eroism in 
marile bătălii pentru elibe
rarea întregului teritoriu al 
patriei și, apoi, pentru eli
berarea Ungariei și Ceho
slovaciei. Alături de zecile 
de mii de tineri din unită
țile militare, au plecat pe 
front numeroși tineri vo
luntari. La chemarea par
tidului, mii de tineri, in 
frunte cu uteciștii, s-au în
rolat în detașamentele de 
voluntari pornind să lupte 
cu arma în mînă, pentru 
înfrângerea cit mai grab
nică a Germaniei hitleriste. 
Astfel, în lunile decembrie 
1944 și ianuarie 1945 au

ridicat o stavilă de netre
cut în fata cotropitorilor.

în condițiile grele ale 
luptelor din timpul iernii, 
prin munții Cehoslovaciei, 
prin geruri și viscole, ute- 
ciștii. tinerii din eșaloa
nele de voluntari au dat, a- 
lături de toți ostașii arma
tei române, nenumărate 
pilde de eroism. în ziua de 
13 februarie 1945. în lup
tele de la cota 568, aflată 
la sud-est de comuna 
slovacă lablonovce. au că
zut cei dinții eroi din rin
durile tinerilor voluntari : 
Dumitru Negrea, Petre 
Vîșcu. Tudor Petrișor Cu 
toată îndîriirea dușmanu
lui, cota 568 a fost cuce
rită în dimineața aceea ce
țoasă de februarie în a- 
ceastă încleștare, tinărul 
comunist Constantin Go- 
deanu și-a dat viața în 
chip eroic pentru lichida
rea rezistențelor dușmane. 
„Godeanu a fost un exem
plu viu pentru compania sa 
— se spune în foaia de de-

La Facultatea de chimie 
a Universității bucureș- 
tene a avut loc sesiunea 
anuală de comunicări a 
cercurilor științifice stu
dențești. Cele 17 lucrări 
originale, alese în urma 
unni selecții riguroase, au 
conferit sesiunii din acest 
an caracterul unei mani
festări capabile să de
monstreze interesul și 
pasiunea studenților pen
tru activitatea de cerce
tare științifică.

Au participat membrii 
cercurilor științifice, stu
dent'. cadre didactice din 
facultate, iar ca invitați 
— cadre didactice și stu- 
denți de la Facultatea de 
chimie industrială a In
stitutului politehnic Bucu
rești. O narfe dintre co
municările prezentate în 
cadrul sesiunii urmează 
să fie publicate în reviste 
de specialitate.

In cuvîntul de închide
re. nrof. dr. docent Petre 
Spacu. prorector a' U- 
nhersității București. a 
subliniat nivelul «jtlintiTic 
elevat al lucrărilor pre
zentate si a felicitai din 
partea juriului sesiunii 
pe autorii comunicărilor, 
urindu-le noi succese în 
munca de cercetare stiin-

VASILE BÎRZA
PETRE JUNIE

Scriam, cu cîteva zile în 
urmă, și nu ne luăm vorba 
înapoi, că omul de știință, 
specialist în pedagogie, ar 
trebui să fie mai substanțial 
prezent in romanticul ctmp de 
activitate a cravatelor roșii. 
Promisiunile, entuziaste, bine- 
intenționate, făcute în unele 
momente festive au avut ne
șansa lipsei de materializare, 
sfirșind cu vlăguiala de nerv 
— uneori pină lo totală auto- 
anulare. O situație. Fiindcă a 
existat și alta, poate și mai 
pregnantă, a absenței proble
mei pionierilor din cîmpul de 
activitate a cercetătorului se
rios, cu state de experiență în 
lumea de miracole a copilări
ei. Rezulta de aici un perma
nent dialog, din păcate lipsit 
de finalizarea dorită, purtat 
intre practicianul activității 
pionierești, de cele mai multe 
ori plin de inimoasă și sinceră 
dăruire, dar fără pregătirea 
teoretică adecvată, și omul 
care trebuia să aducă princi
palul punct de vedere știin
țific Primul punea întrebări, 
iar al doilea oferea „păreri" 
(în cel mai bun caz, fiindcă, 
altfel, obișnuia să ceară un 
timp de gîndire de care une
ori nu-și mai amintea a doua 
zi).

Justificările au lost multi
ple, nu le mai discutăm, nu 
vrem să facem nimănui pro
ces de. intenție; au existat și 
destule nepuneri la punct ale 
unor programe, devenite 
astfel, cauza obiective. Urma
rea a fost o pătrundere a 
întîmplătorului, o dominație 
a „sugestiilor", deseori con
tradictorii, venite din diferite 
părți. Am asistat, spre pildă, 
la o asemenea situație când un 
om — fără a-și fundamenta 
pe vreo experiență practică 
principiile puse intr-un refe
rat de îndrumare pionierească 
— afirma un punct de vede
re, iar după un an, același om, 
și tot fără a fi făcut vreun e- 
fort experimental prealabil.

pleda pentru contrariul ideii 
inițiale. Primise o ,rsugestie" 
pe baza căreia își modificase 
concluziile, practică nepermis 
de a fi transformată în lege, 
unde se cere știință In ceea 
ce ne pricește, nu vom osteni 
a atrage atenția că munca a- 
ceasta — ca atltea altele — 
nu se poate face după ureche 
și că afirmarea punctului d” 
vedere științific nu poate fi 
tărăgănată la nesfîrșit, cum 
vor să se justifice unele voci 
în subtcxtul unor prefețe, au
tori care nu dau la iveală de 
prea mulți ani lucrările fun
damentale pe care le tot pro
mit.

lată însă că, astăzi, avem 
plăcerea rostirii unui cuvînt 
de laudă (ce des am face-o, 
și cu ce satisfacție!) cu privi
re la o inițiativă care e doar 
începutul, dar un început 
bun. Sub egida revistei ..Ti
nărul leninist" (nr. 311967) un 
colectiv de pedagogi (conf. 
umv Traian Pop, conf. tiniv. 
George Yăideanu, lector univ. 
Vasile Popescu, prof Nîcolae 
Andrei, prof. I Mihuț) înniă- 
nunchiază un prim buchet de 
idei programatice prevăzute 
pentru activitatea diurnă a 
comandantului de pionieri' .\'u 
vom intra in amănunte, vom 
sublima dom existența, aci, a 
unei opinii limpezi, metodice, 
a unor îndrumări care, deșt 
intr-un spațiu restrîns. cir
cumscriu aria — luată aproa
pe in întregime — a organi
zației pionierești, punctele ei 
cardinale.

Desigur, multe vor trebui 
să fie făcute în continuare — 
printre care activizarea în 
cercetare u profesorilor co
mandanți și fructificarea prin 
tipăritură a experienței lor 
este, poate, esențialul pas ur
mător — dar există un 
de plecare !

Pagina care deschide 
reastră spre distanțe de 

cere consemnată.
eugen florescu

I
1
i

? %

(urmare din pag. Ij 
în cazul nostru, al efor
tului creator, al efortului 
de creștere și desăvârșire 
profesională.

Retrospectiv omul care 
a ajuns pe o anumită 
scară socială — și impli
cit profesională — și-și 
rezervă un răgaz copios 
riscă să fie depășit. De
pășit de condiția profe
siei sale, depășit de cole
gii săi — căci existența 
și realizarea profesională 
nu poate fi concepută în 
afara sistemului compe
titiv — depășit prin sta
rea sa devenită parazi
tară. Omul de odinioară 
potrivit pe locul in care

fusese creditat devine in
comod : incomod pentru 

pentru locul pe ca- 
ocupă 

virtutea 
trecute.

obositoare

Ecranele noastre cunosc în 
continuare ofensiva filmelor 
mediocre șt submediocre. Re
cent, după „Robii", avem oca
zia să vizionăm o producție 
tipic bulevardieră inspirată de 
o piesă de același calibru. E 
vorba de „Relaxează-te, dragă".

Ceea ce inițial părea o satiră 
cu adresă precisă: excesele 
diverselor mode in psihiatrie, 
mai precis un bovarism al 
acestora, rămtne in fapt o co
medioară picantă pină sub 
limita decenței.

Desigur, întotdeauna, pro
ducătorii unor astfel de filme 
cunosc meșteșugul de a simula 
un conflict, pregătindu-l și 
apoi prezentindu-l după rețete 
de succes sigur. Dar aceasta 
trezește o întrebare legitimă : 
Ce fel de „succes" și, mal ales, 
la cine ? Răspunsul il lăsăm pe 
seama publicului, a acelui pu
blic ce se lasă foarte greu dacă 
nu chiar niciodată înșelat >n 
a lua drept film o „peliculă"

in care sint distribuiți actori 
excelenți și îndrăgiți (Fernan- 
del in cazul de față) și puși in 
situația jenantă de a acționa 
după datele unor scenarii du
bioase ce concurează o produc
ție editorială, de o prost ca- 
munflată pornografie, semnată 
de nume pe drept uitate pre
cum : Pitigrilli, Dekobra etc.

Pretextul pelibulei „Rela
xează-te dragă" : o soție de 
mic industriaș, plictisită și 
suficientă, își supune soțul 
unor teste de psihanaliză. De 
aici și pină la un final penibil, 
situații pe care le pot rezuma 
următoarele cuvinte citate din 
dialogul în crescendo al fil
mului : „Conștiința primejdiei 
psihice", „defulare prin con
tagiune", „transfer activ" și, 
atenție la o semantică care nu 
lasă loc echivocului, „infirmie
rele sufletului".

Adică o soție vrea să-și 
păstreze soțul ofertndu-i pe 
rind cele mai bune prietene

pentru ceea ce filmul numește, 
pasămite științific, „transfer 
activ". Dar nu e chiar așa 
simplu, conflictul impune 
problematica soțului fidel 
ciuda oricăror stăruințe 
care este înconjurat de

de 
și 
in 
cu 

o 
companie femenină condusă 
din culise de soție. $i filmul 
se termină cu o discuție 
care soții 
niștii.

în 
Faustin. protago- 

își constată insfîrșlt 
trăinicia și reciprocitatea sen
timentelor și își planifică, 
drept urmare, un concediu ma
ritim prelungit.

Ce păcat, mobila modernă 
nu are funcționalitate in cazul 
de față. Trebuia poate 
divan de „fin de sipete" 
îngerași bucălați pictați pe 
baldachin, pentru acest final.

Nu știm in ce măsură tre
buie amintite, referindu-ne la 
„Relaxează-te, dragă" și cele
lalte personaje. O facem toc
mai pentru a demonstra contu
rul moral al eroilor: o bigotă, 
nevastă de farmacist care-șl 
găsește ușor un dulce pretext 
caritabil pentru adulter (for
mula amintită : „infirmieră a

sufletului"), o tinără care se 
autocaracterizează drept cu
lantă (în raport cu cine, se 
înțelege) și o femeie trecută 
in ciuda faptului că e profe
soară de Yoga (gimnastică ce 
întreține spontaneitatea trupu
lui și sufletului) dispusă repe
de la companii mai mult decît 
agreabile cu bărbații.

Negustorii de peliculă ruti- 
nați in jocul la și sub limita 
decenței se scuză mereu cu 
formula „divertismentului ne
vinovat" sau, termen la modă, 
a deconectării". E o treabă, se 
pare, foarte rentabilă pentru ei. 
Nu și pentru noi cei nevoiți să 
așteptăm filme autentice pe 
care moraliști de ocazie refuză 
să ni le prezinte.

Nu știu de ce dar cred că 
niciodată nu e zadarnic să 
atragem atenția, de cite ori 
este nevoie, asupra repertoriu
lui cinematografelor noastre. 
A cita oară o facem acum ? 
Cine girează in continuare 
aceste „achiziții" imorale șl le 
Oferă spectatorilor noștri ?

TUDOR STANESCU

el, 
re-1 
în 
rite 
său evolutiv 
vedi 
(Desigur, 
om care 
rează in a se depăși, este 
șl va fi din ce în ce mai 
rar î'țtîlnit). Dar ce me
canism interior a fost de
reglat ? Ce slăbiciuni o- 
menești au știrbit virtuți 
dovedite anterior ? în 
primul rînd lipsa educa
ției pentru munca conti
nuă, neobosită, înțelege
rea muncii doar ca un 
intermediar al ajungerii 
la un anumit post și nu ca 
o necesitate vitală, singu
ra posibilă de a acorda 
cele mai mari satisfacții 
morale și materiale. A- 
juns pe o anumită treaptă, 
înconjurat și creditat cu 
aplauze, vechi insuficiențe 
de educație a muncii se 
fac simțite. Vanitatea și 
setea aplauzelor — nu ca 
stimul, ci ca efect final 
— nutreso ambiții laterale 
și filozofia existenței pa
razitare substituie reali
zarea prin muncă.

Aici, pentru a repune 
în drepturi echilibrul u- 
nui înalt criteriu al pro
gresului, trebuie să ope
răm fără sentimentalism 
minor, fără cintece de ro
manță. Omului trebuie să 
i se explice pe-ndelete 
dar fără rabaturi că un 
asemenea mod de a fi îl 
face inutil locului la care 
prin muncă cinstită a a- 
jnns. Că a lega astfel ca
lul de gard înseamnă a 
fi dominat de apctlțll 
subumane. (Comoditatea, 
lenea, tendința de a-ți 
trage (ie șl celor din preaj
mă chiul subdlmensio- 
nează valoarea omului 
dominat astfel de umbra 
existenței anodine). Că 
drumul muncii ca al ori
cărei perfectibilități e un 
drum lung de-o existență.

acuma doar 
unor me- 

Examenul 
il va do- 

deficitar. 
asemenea 
perseve-



PREMIILE
FACTOR STIMULATOR PENTRU 

VIATA NOASTRĂ CULTURALĂ
Ințiativa acordării, de către 

CcmT.ctul Central al V.T.C., a 
unt» premii literare anuale mi se 
parc dinfe cele mat binevenite: 
ea va constitui, sint sigur, un 
factor stimulator pentru viața 
noastră culturală Af vrea să re
marc. ca pe o trăsătură pflzilivâ 
in activitatea juriului alcătuit 
pentru decernarea acestei premii, 
punerea în discuție publică a 
unor propuneri preliminare. Spre 
deosebire de alte premii literare, 
care sînt acordate în urma unor 
dezbateri oculte și ..strict secre
te“ de data asta categorii dintre 
cele mai largi de cititori au fost 
puse în curent cu o primă se
lecție, destul de largă, făcută de 
juriu; mai mult decît atit, au 
fost solicitate să-și exprime păre

rile. în ■ lupul cel mai liber ți 
franc. în ceea cc mă pri
vește consider propunerile puse 
în discuție ca judicioase ți, 
încă o dală, modul de acordare 
a acestor premii ca un exemplu 
vrednic dc urmat și de alte fo
ruri sau instituții care vor să în
curajeze în chip eficient creația 
literară ți dezbatcica ci publică. 
Te cine a? alege cu din lista ce
lor care candidează pentru pre
miile C.C. al V.T.C. ? La poezie, 
mi se parc că St. Aug. Doinaș 
merită din plin să fie premiat 
pentru remarcabilul său volum 
Omul cu compasul. Este o cu
legere dc versuri în care se con
centrează o experiență literată tic 
peste două decenii, cristalizată 
limpede și pur, în forma austeră

MATEI CÄLINESCU

a baladei, pe care St. Aug. Doi
naș o cultivă ca pe o disciplină 
interioară, văzind tocmai în rigo
rile ci adevărata libertate de ma
nifestare a talentului său.

Recunosc că alegerea ar fi fost 
mult moi dificilă dacă ceilalți 
poefi propuși — și pe care-i pre
țuiesc deopotrivă — n-ar fi pri
mit, cu alte prilejuri, distincții 
intrutotul meritate. La proză, în 
schimb, lucrurile sînt ceva mai 
simple : pentru calitățile lui 
deosebite, pentru viziunea nouă 
pe care-o propune, romanul 
In absența stàpinilor dc Nicolae 
Breban mi s-ar părea, în primul

rînd, calificai pentru premiero. 
S-a constatat adeseori faptul că 
tinerii prozatori — și mă refer la 
cri mai înzestrați — manifestă o 
predilecția pentru formele „scur
te" ale epicii, nuvele și schițe. In 
generația sa Nicolae Breban este 
singurul romancier și. mai mult 
decit atit, romancierul. Proza lui 
în plină evoluție, analitică in 
punctul dc pornire, devine, în 
desfășurarea ei, o explorare a 
zonelor abisale ale sufletului, re- 
curgind din ce în ce mai insis
tent la simbol și metaforă ca 
mijloace dc investigație. Rezulta
tul c o intensă poezie, pentru care 
as oferi drept exemplu ultima parte 
din In absenta stăpînilor, intitu
lată Copilăria lui Herbet, care

aduce o perspectivă inedită în li
teratura noastră asupra virstei in
fantile. Cum însă autorul lui a 
primii recent premiul Academici 
pentru romanul Francisca — 
fără ca acest lucru să fi fost 
specificat între clauzele premiu
lui, mulți au ținut totuși seama 
de astfel de situații, optînd pen
tru scriitori care, deși ar fi meri
tat, n-au mal fost premiațl — 
cred că Sînzlana Pop, autoarea 
interesantului volum da schițe 
Nu te lăsa niciodată, care consti
tuie un debut dintre cele mai 
pline de. promisiuni, poate în mod 
legitim aspira spre acest „premiu 
al tinereții".

NIUNII
INERETULUI

OMUNISI

GRAVITATEA —
INTERIOARĂ

• OPINII • OPINII ® OPINII Ä PROZEI
POEZIA h

ACTUALITATE
GHEORGHE TOMOZEI

știu, dedicațiile pe 
cărți nu se divulgă, 
mai ales atunci cind ti- 
pograficeasca lacrimă 
de tuș nu s-a uscat 
încă pe file, dar acum, 
ciad penița încearcă 
un ..desen“ miniatural 
al ultimei cărți“ de 
poezie a lui Geo Du
mitrescu. sacrilegiul 
poate fi îngăduit. Ra- 
porlind tentativele sale 
poetice la adversitatea 
față de timp, la încer
carea de a se sustra
ge ireversibilului. Geo 
Dumitrescu se mărtu
risea amical despre 
versurile sale ca des
pre ..tentative, pe via- 
p~. de a scoate dc sub 
ienilc și potcoave niș-

• biete aripi probabî- 
Sint cuvinte izvo- 

.e dintr-o aproape 
sălbatică rigoare da
torate unui poet veșnic 
nemulțumit de ceea ce 
comunică, încleștat ir.- 
tr-un război teribil cu 
poezia de comode con
veniențe stilistice, a- 
mintindu-i violent pc 
clasici și trădindu-i 
prin lipsă de origina
litate. cu poezia alcă
tuită după norme ve
tuste „cumsecade" și 
fatal inutilă. Ceea ce 
nu Ie permite oameni
lor Geo Dumitrescu le 
refuză și cuvintelor : 
modificarea valențelor 
reale, aristocratizarea. 
Dar față de mulți din
tre confrații săi care-și 
traduceau dezacordul 
față de rinduiri peri
mate represive doar 
prin violentarea lim
bajului. poetul nostru 
și-a făcut înțeles pro
testul prin atitudine 
civică directă, prin a- 
firmarea unui mod de 
gîndire generos și per
sonal. ocolind artifi
ciile tehnice.

Cartea sa de început 
„Libertatea de a trage 
cu pușca“, apărută în 
1945 și retipărită cu 
un gest de superbă 
modestie ca „anexă“, 
a ultimului său volum. 
..Nevoia de cercuri“ e 
lucrarea unui autor a 
cărui singură „poză“ e 
refuzul tuturor „poze
lor“. E cartea unui 
adolescent cenzurîn- 
du-și pornirile tempe
ramentale. privind in 
jur și privindu-se cu 
obiectivitate, persiflin-

du-se cu voluptate, de
vorator al imaginii cla
sice a tinărului „stî- 
huitor“ dc timpuriu 
subjugat de Eros. Cru
de sini autoportretele 
sale, crudă e și con
damnarea individua
lismului. „Nevoia de 
cercuri" ar părea (cel 
puțin după sugestia 

1 conținută in titlu) o- 
| glinda unui tempera- 
| meni fixat decisiv, a 
I unui însetat de armo- 
I nii. ostenit de par
cursuri sinuoase, cu 

i jungle imagistice și 
, motive lirice ostenitor 
| incendiare. Dar du c 
| deloc așa. Poetul e la 
I fel de fierbinte anco- 
] rat in temporal opc- 
! rînd cu cuvintele zile

lor dc lucru și făcînd 
haz de majuscula săr
bătorească, de lexicul 
arogam al unor cali
grafii. Și e la fel de 
patetic, iși propune 
noi discursuri poetice 
impregnate cu o ironie 
acidă, argint viu in 
clătinare. intimplîn- 
du-se și acum ca iri
zările ei să-l rănească 
pe meșter. Geo Dumi- 
trescu iși pune între
bări și iși răspunde 
pasionat. Și se trădea
ză. Dincolo dc perora
ția tribunului răzbat 
spaimele și puritatea 
structurii sale intime, 
peisajul cu arbori 
contorsionați și roci 
ardente e traver
sat de amețitoare nă
luci de ceară, de 
peneturile multicolore 
ale unor păsări ciuda
te. zăpada unor stele 
pale despică orizontul 
si cuvintul e oprit pe 
buze. Esențial pentru 
poet rămîne ideea co
municării. afirmarea 
unor inaltc idealuri de 
viață, mijloacele in 
care se realizează a- 
ceste esențiale comu- 

i nicări sint pentru el 
de un interes secun
dar. Geo Dumitrescu 
e ceasornicarul in ate
lierul căruia nu vezi 
roți, ci plase în care 

I palpită fluturi exotici. 
I pescarul in casa căruia 
| r.u găsești undițe, ci 
amfore, pictorul in 
odaia căruia spinzură 
in cuie costume de 

I scafandru. Iar aerul e 
I harta fluidă a Atlanti- 
I dei...

In continuarea dezbaterilor pri
vind volumele propuse pentru 
Premiile U.T.C. am organizat și 
la Iași, o masă rotundă cu profe
sorii și studenții facultății de lim
ba și literatura română.

N. Crcțu, asistent universitar — „Consider 
că Blandiana, ca toți poeții aflați la cel de al 
doilea volum a ajuns în punctul său cel mai 
interesant cînd perspectivele garantate de 
remarcabile reușite artistice pot fi descoperite 
clin orice punct de vedere critic. Experiențele, 
exact în înțelesul pe care poeta ni-l recomandă 
i-au creat șanse mari de a ajunge cît mai 
aproape de expresia frumosului faptic. E un 
moment care trebuie consemnat," fie și numai 
pentru faptul că se fondează pe o împletire 
armonioasă între sensibilitate și meditație, 
împletire care ține cont și de cititorul de care 
unii dintre autorii tineri propuși pentru pre
miere țin cont mai puțin. Reproșul unor 
critici potrivit cărora poeta își întreține „fluxul 
memoriei" pe baza unui „contact superficial" 
cu o filozofie la modă este negat tocmai de 
această orientare profund umanistă care asi
gură creației poetei calitatea de expresie a 
spiritului nostru național, nuanțat pe linia 
tradiției ardelenilor".

C. Ceucă, student — „Reluarea în lectură a 
celor două volume ale poetei duce într-adevăr 
la această idee, sugerind mi se pare și faptul 
că merită să constituie firul principal al dis
cuției noastre căci, ce altceva ar putea sta 
la baza unei judecăți de valoare decît dovada 
pe care opera pusă în discuție o face în spnsul 
unei seriozități și’ sincerități artistice ? De 
remarcat însă că cel de al doilea volum al 
poetei se distanțează fața de primul printr-o 
preocupare deosebită de exprimare a marelui 
interior. (Va veni o vreme) axată pc tendința 
perseverentă spre perfecțiune. Mult mai indi
vidualizat față de primul, celui de al doilea 
volum îi sînt mai puternice forța de a pre
dispune cititorul la cîntec și meditație. S-ar 
putea să greșesc, dar mi se pare că în 
aceasta poeta nu aspiră prea mult spre infinit 
sau dacă o face, o face cu destulă reținere. 
Cîteva motive (ca la Goga) o aduc pe poetă 
în mijlocul frămîntărilor acestui pămînt 
(Părinții) dueînd-o la concluzia ca optimismul 
e mai tare decît durerea (Carantina). Exte
riorul e căutat (ca la Blaga) în mediul rural".

Ion Covaci, student — „Susțin că Blandiana 
cultivă o linie labișiană, un romantism contem
poran nobil, la o tensiune spirituală modernă. 
Reușita constă, după mine, tocmai în puterea 
de a forța în mod spectaculos un conținut 
amplu să se încadreze unor forme clasice, sub 
care ideile devin vizibile, formulate cu mare 
precizie. E, în altă ordine de idei, în acest 
gest o sfidare a leneviei spirituale care 
îndepărtează în primul rînd platitudi
nea, ureînd poezia în zonele înalte ale 
obsesiei purității și dilemelor olimpice. Chiar 
neîncrederea în puterea cuvintelor e, în defini
tiv, tot un gest romantic și un exemplu de 
nonconformism. Mai mult decît atit, cel de 
al doilea volum se caracterizează și printr-o 
adevărată vocație a temerității, a negației dia
lectice (Torquatto Tasso). Cronicile literare 
n-au surprins intrutotul esența cărții. înainta
rea Blandianei este sigură, pe o scară valorică 
bine conturată".

Marcel Marinescu, student — „îmi place să 
disting în versurile Blandianei și ceva specific 
adresat generației tinere, în primul rînd acea 
demonstrație virtuoasă a sincerității între co

ordonatele accesibilului. Regretul, exprimat de 
unii față dc candoarea și exuberanța primului 
volum, este cred o dovadă că aceștia ca cititori 
ai Blandianei, de la primele poezii pe care 
le publica Tribuna, acum cîțiva ani și pîna 
acum, nu au făcut pasul pe care poeta deja 
l-a făcut“.

Ion Constantinescu, asistent — „Blandiana 
ocupă, într-adevăr, o poezie remarcabilă în con
textul tinerei generații și prin adevărurile aduse 
în discuție mai sus și cred că, mai ales, prin 
opoziția pe care o face acelui formalism al 
expresiei care e de fapt un formalism al con
ținutului oarecum la modă, o modă, potrivit 
căreia, în spatele cuvintelor, de multe ori nu 
se ascunde mai aproape nimic. Atitudinea

de a ne convinge. Aș dori însă să pun în dis
cuție piesa de teatru a lui I. Omescu.

Imputația de livresc adusă „Veacului de 
iarnă - nu se susține, I. Omescu nefolosind 
dc lanț nici un model în elaborarea dezbaterii 
sale dramatice. Predilecție spre cuvîntul „bun 
ca vinul vechi" vine și ea alături de întreaga 
structură a piesei în sprijinul acestei idei. 
Raportări la operele înaintașilor se pot face 
dar nu pe linia epigonismului ci al unei 
înrudiri de esență.

în ciuda unor slăbiciuni de construcție, 
evidente mai ales la lectură, personajele spec
tacolului au fiecare o dramă a lor care îi 
individualizează. Stridențele de ordin sociolo- 
gist, încercarea de a urca talentul neputincios
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Anei Blandiana este o replică fermă și bine 
argumentată împotriva acestora, a beției de 
cuvinte. Evoluția ei modernă, care are ca 
principiu că adevărul poetic este singura 
expresie prin care creația se poate înțelege 
cu cititorul, refuză deci mitul cuvintelor și 
literaturizarea. Nimic, nici în cadrul primului 
volum, nici în cel de al doilea nu se sprijină 
în mod ostentativ în „cîrja metaforelor fade". 
Chiar Carantina citată de cineva, mi se pare 
o atitudine hotărîtă a Blandianei împotriva 
speculațiilor de ordin lexical prin acea revoltă 
împotriva spiritului de conservare care își 
găsește loc la unii în ocrotirea „plușurilor 
testei". „înmugurind anost". Călcîiul vulne
rabil nu este deci expresia unui limbaj poetic 
ci una a gesturilor fundamentale pe care se 
întipărește pregnant pecetea inteligenței.

Despre George Bălăiță îmi comunic doar 
cîteva impresii generale. Scrisul lui are desigur 
aceeași amprentă a inteligenței, de unde și 
caracteiul pregnant modern al volumului. 
Convorbind despre lonescu. Puterea de abstra
gere a esenței, ciut că e uneori susținută de 
influența lecturilor însă, și-a căpătat dreptul

în cîrca figurilor reprezentative ale istoriei 
naționale, sau de a-1 masca în spatele unor 
modalități stilistice căutate cu luminarea sînt 
înlocuite cu simplitatea caracteristică însăși 
vieții. Neliniștea creatoare a dramaturgului 
dublează neliniștea personajelor în încercarea 
lor de a rezista „veacului de iarnă" devenind 
forța motrice. Transcrierea dramatică a spe
cificului nostru național, gîndirea profundă și 
rezistentă în fața oricărui examen filozofic a 
poporului nostru ne-au dat o piesă de care 
în mod firesc spectatorul timpului nostru avea 
nevoie."

N. Creții, asistent universitar — „Aș sublinia 
în continuare nervul dramatic al piesei între
ținut tocmai de această luptă pentru dăinuire 
în cîmpul căreia personajele încorporează pro
blemele tragice ale epocii, rezolvate abia de 
întreaga desfășurare a istoriei noastre națio
nale. Reproducerea esențelor încarnate într-un 
context dramatic pe baza unui pretext istoric 
înseamnă, după mine, patriotism exprimat cu 
artă și cred ca lucrul acesta mi-a reținut mai 
mult atenția.

în ceea ce privește volumul lui George 
Bălăiță se poate afirma destul de argumentat

că are și el o structură dramatică, apropiindu-se 
într-un fel sau altul de chintesența tuturor 
genurilor de artă care prezente în proporții 
diferite în piesele volumului Conversînd des
pre lonescu fac alcătuirea unui joc, nu de 
puține ori fascinant, al sensibilității. Asistăm 
în acest sens la limitarea caracterului lirico- 
aulobiografic definitoriu pentru primul volum, 
la o aprofundare a epicului și la o dezvăluire 
dinamică a dramaticului, gesturi creatoare 
care se fac sub semnul unor eforturi conside
rabile de maturizare“.

Al. Andreiescu conf. univ. — „Dintre proza
torii contemporani tineri cred că George Bălă
iță este unul dintre cei mai dotați. Darul obser
vației, profunzimea analizei, pasiunea pentru 
nou, fantezia îndreptățesc cele mai frumoase 
speranțe. Volumul Conversînd despre lonescu 
probează cu prisosință toate aceste mari 
calități, punîndu-i în relief mai ales înzestra
rea de scriitor satiric.

Aș adăuga la cele spuse de antevorbitorii 
mei faptul că Ion Omescu s-a afirmat mai întîi 
ca poet. Și este tot poet și în drama Veac 
de iarnă, jucată cu mare succes anul acesta 
pe scena Naționalului ieșean. De aici rezultă 
înclinația sa pentru simbol și grija pentru 
replica cizelată cu aceeași migală cu care 
cîntărește cuvîntul în vers. Dramaturgul își 
propune în piesa simbolică Veac de iarnă, 
care ne plasează în timpul dominației otomane, 
să descifreze semnificațiile mai puțin aparente 
ale eroismului și anume acelea care nu rezultă 
din fapte extraordinare. Eroii lui în care 
palpită aceeași dragoste de țară ca în piesele 
înaintașilor, trebuie să vădească „într-un veac 
de iarnă" calități morale deosebite, care-i în
depărtează de fapta spectaculoasă și-i obligă 
să-și plece fruntea în pulberea umilinții. Acești 
oameni, ca să ne folosim de metaforele autoru
lui, au datoria să vegheze „vieri anonimi, ca 
rădăcina viței să nu înghețe în viforele iernii". 
Reținem,'în acest sens, una din replicile finale 
rostite de Domn (în care nu este evocat un 
anume personaj istoric fiind și el un simbol 
al eroului ivit în „veacul de iarnă"): „Noi... 
sîntem vierii care-ngroapă via ; o trecem prin 
iama, îi scăpăm rădăcina".

Mihai Drăgan, lector universitar — „Adu- 
cînd din nou discuția la G. Bălăiță, aș afirma 
că, după un volum de debut mai mult decît 
promițător (Călătoria, 1964) prozatorul con
firmă cu noua sa carte Conversînd despre 
lonescu predilecția pentru o proză de sub
stanță. Cu toate că autorul nu s-a eliberat 
din vraja lecturilor preferate, efortul său spre 
originalitate este pregnant. Finețea observației, 
adîncimea sondajului psihologic, (în unele 
nuvele), dramatismul interior, gustul pentru 
simbol și sugestie îl individualizează între 
colegii săi de generație, fixîndu-i profilul unui 
prozator modem, deschis mereu înnoirilor.

Referindu-mă la „Călcîiul vulnerabil" aș 
putea să afirm că noul volum de poezii al 
Anei Blandiana, marchează o evidentă schim
bare de optică și totalitate în creația poetei. 
în volumul de debut se dovedea o frenetică 
nereținută, în descendența Magdei Isanos, 
poezia fiind acolo expresia unui suflet dornic 
de perspective vaste. în Călcîiul vulnerabil 
poeta devine deodată reținută, își supra
veghează gesturile dezbătînd probleme la mo
dul grav, matur. Poezia din acest volum este, 
în totalitate, expresia unei candori care se 
echilibrează printr-un gest de interiorizare 
remarcabil".

Opinii consemnate de 
ION CHIRIAC 

Corespondentul „Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

Scrieri reprezentative
Volumul de versuri al lui 

Ștefan Augustin Doinaș, este 
în cel mai înalt grad repre
zentativ ; căci reprezintă pe 
de o parte poetul în chin
tesența operei sale de ti
nerețe, iar pe de altă parte 
un moment important al liris
mului nostru contemporan, la 
tinereștile izvoare ale acestui 
lirism. Cu un sfert de veac în 
urmă, în burgul studențesc al 
Sibiului, bîntuit de fantasme 
romantice — care n-aș putea 
spune că au fost îmblînzite 
de duhul matur al pro
fesorului Lucian Blaga, de
butau poeții moderni ai 
baladei: Radu Stanca, Ște
fan Augustin Doinaș și Toa- 
nichie Olteanu. Considerat 
azi, după trecerea atîtor ani, 
acel întreit debut ne apare 
într-adevăr ca un moment o- 
riglnal în evoluția lirismului 
romiaesc, căruia baladele hij

Ștefan Aug. Doinaș, ca și vas
tele lui poeme erotice ori me
ditative îi asigură forță, no
blețe și strălucire. Autorul a- 
cestei culegeri, care nu în- 
tîmplător se cheamă Omul cu 
compasul, este un poet de în
tâia mărime încă din operele 
născute în primele fervori 
deoarece sensibilitatea lui ar
zătoare s-a conturat împrejur 
de simboluri : simboluri liric 
absorbite și de trăirea lui au
tentica împrospătate. In Soa
rele și scoica, în Sf. Gheor- 
glie cel Fals ori în Mistrețul 
cu colți de argint aceste sim
boluri dau o consistență de 
diamant imaginației fierbinți, 
care devine prin ele dens 
transparentă. în Omul cu 
compasul, în Balada întrebării 
lui Parsifal, în Forma omului, 
meditația firav lirică a lui 
Doinaș e și bogată și sobră 
fiindcă printr-o mare putere

de a-și struni emoțiile spre a 
le da vibrației prelungi în e- 
couri, poetul acesta al elegia
celor risipe interioare atinge, 
la nivelul operelor sale, tre
apta economiei suave. Cin- 
lînd dragostea, în Poem, în 
Stea tristă, în Oră tîrzie, el 
dă unor sentimente și patetice 
și tumultuoase, și grele de 
seve pâmîntești si adiate de 
zborul îngerilor uriași, o ri
goare a plăsmuirii care le a- 
sigurâ clasicitatea. Despre 
Ștefan Aug. Doinaș se poate 
spune că este cel mai tînăr 
clasic al nostru. Aceasta în în
țelesul că poemele sale atit 
de fremătătoare de lirismul 
ce le parcurge de la un vers 
la altul, de-a lungul întregu
lui volum, care dobîndește 
astfel o pregnantă unitate e- 
motivă și muzicală (muzica 
ideației poetice specifică au
torului), se caracterizează 
printr-o individualitate ușor

ION NEGOIȚESCU

de abordat. Cine, dintre ci
titorii lui Doinaș, nu recom
pune în inima sa poemul, cînd 
aude un titlu ca Elegie în ga
mă majoră, Omul din lună sau, 
Vița de vie la paralela 80°, 
Clasicitatea unor poeme cu 
temă dată (mit, legendă, text 
literar) precum Alexandru re- 
fuzînd apa, Funeraliile lui De- 
metrios ori Lucullus pe rui
nele cetății Amisus, le fac 
exemplare pe aria unei rafi
nate pedagogii estetice. In vo
lumul Omul cu compasul, des
tinul poemelor este de a fi 
modele de profunzime a sen
timentului, de vigoare a gîn- 
dirii lirice și de perfecțiune 
a formei Opera lui Ștefan 
Aug. Doinaș, aici adunată, 
constituie nu numai un prilej

de desfătare intelectuală, dar 
și o lecție de poezie.

★
în peisajul tot mai nuan

țat al prozei noastre noi, schi
țele Sînzienei Pop aduc o 
crudă autenticitate și bine ve
nite temerități formale. Pentru 
aceste temerități s-a găsit de 
către unii critici atributul „ab
surd" — fiindcă a ajuns și la 
noi la modă o anumită lite
ratură sobră : nimic însă mai 
nepotrivit. Căci tot ceea ce se 
înlîmplă și este notat în sfera 
de junența exuberantă, de ne
liniște nevîrstnică a acestor 
mici proze nu are vreo le
gătură cu absurdul și litera
tura lui. Dimpotrivă, o vita
litate sănătoasă triumfă peste 
lumea cutreierată de bucurii

ca și de dureri, de dorinți 
inextinguibile — deoarece sînt 
ale atotputernicei firi — și 
cataclism uman. Prin pustie
tatea și dezolarea războiului 
înmugurește viața sau per
sistă cu îndărătnicie trunchiu
rile ei neabătute. întrebări 
premature izbucnesc și dau 
acestor fine observații de via
ță, lirism ; schițele Sînzienei 
Pop nu cunosc nici satira, 
nici duioșia, ci doar un li- 

. rism crud și proaspăt, dureros 
prin gingașa, via lui umani
tate. E adevărat că adevăru
rile imediate, și obișnuite se 
îmbracă aici în forme teme
rare : regulile jocului estetic 
n-au mai fost respectate ; me
canismul epic a fost dereglat 
spre a permite observației a- 
cuitatea fantasmagorică a vîr- 
stelor prime. Dar ui Guașă ori 
în Puține mobile și calme, 
două mici bucăți perfecte și 
edificatoare atît pentru talen
tul Sînzienei Pop, cît și pentru 
posibilitățile generației ei, în 
aceste bucăți care surprind 
aspirațiile naturale ale tinere
ții — visul și dragostea ce se 
vor înțelese — forma devine

imaginație liberă într-un me
diu stăpînit de inerțiile lu
crurilor și ale sufletelor.

★

Cu multă pricepere în con
figurarea faptelor scenice, cu 
iemarcabilă cunoaștere a eco
nomiei dramatice, Ion Omescu 
a realizat o piesă de teatru 
menită succeselor sigure. El 
și-a fixat o schemă de date 
istorice a căror generalitate 
(proprie unei anumite peri
oade a trecutului nostru întu
necat) să-i permită construc
ția simplă și solidă a dramei 
și, în același timp, plăsmuirea 
unor personaje distincte și 
exemplare, care asigură acțiu
nii o desfășurare rapidă și ne
întreruptă : Domnul, fără pu
tere, în țara lui supusă presiu
nii împărățiilor vecine, hră
părețe și ostile, înconjurat de 
boieri nesiguri, foarte dispuși 
să-l trădeze ; fiul de Domn, 
tînăr și generos, dar ușuratic ; 
intriganții de la Stambul care 
rîvnesc tronul Țării Româ
nești. Este loc, deci, într-o a- 
tare situație — și istorică și

dramatică — pentru cinste și 
viclenie, pentru dragostea dc 
țară și trădare, pentru avîn- 
turi nobile și patimi senzuale, 
tărie și lașitate. Dacă Domnul 
se înalță în cîteva momente 
moral — patetice, fiindcă in
teresele statului pretind une
ori sacrificiu și cruzime, fiul 
său, tînăr, simpatic, uman, 
urcă și coboară, de la teme
ritate la slăbiciune (ca și prin
țul de Hamburg al lui Kle- 
ist, dar fără problemele de 
conștiință ale acestui erou) și 
astfel cade. Mai este loc în 
această piesă istorică și pen
tru confruntarea atmosferică 
dintre Orient și Occident, din
tre lumea robiei otomane și 
cultura apuseană, totul însă 
în afara pitorescului inutil, a 
epuizării reconstitutive. Căci 
autorul a tins și a reușit să 
se păstreze permanent în li
mitele dramaticului po care 
și l-a impus, spre a lăsa per
sonajelor mereu liber perime
trul acțiunii, restituindu-ne 
icoana vie a trecutului ro
mânesc.

Oricîte rezerve ar suscii 
cărțile lui Nicolae Breban ram 
printre cele mai uimitoare d 
proza noastră contemporană, 
absența stăpînilor. am impres 
a fost chiar gîndită ca să ir 
critica : altfel cum s-ar expli 
ingenuitatea cu care autorul i 
nunță la precauții elementar» 
El alege o formulă insolită 
roman și evită aproape sistema 
ceea ce proza tradițională 
punea la dispoziție : o intrigă, 
gradație a narațiunii, un subit 
(în prima și în ultima part 
Insă — și asupra acestui lucru 
apăsa — cititorul avertizat tr< 
ușor peste incomoditățile car 
pentru că nu maniera de a co 
pune romanul e lucrul cel n 
interesant la Breban ci caracte 
foarte substanțial al prozei 1 
Se discută de cîtva timp desj 
valoarea experimentului în pro 
Cred că problema e rău pu 
Orice prozator experimente; 
prin chiar faptul de a scrie, 
alte cuvinte opera adevărată 
mîne mereu o experiență imp 
vizibilă chiar și pentru autorul 
Dintre metaforele propuse r 
demult la o întîlnire a scriitori 
europeni în legătură cu sen 
creației o prefer pe aceea c 
vede în scriitor un pilot de înc 
care, nu unul care conduce p< 
rută stabilită un avion de pa 
geri. Dar aceasta nu înseamnă 
experimentul e gratuit, form 
chiar dacă poate implica și 
schimbare bruscă de stil. E 
mare pierdere de vrem să an: 
zăm separat mijloacele de ex] 
nere sau de construcție și să I 
gem din ele concluzia că pro 
torul „experimentează". Miji 
cele acestea trebuie să fie exp 
sia unei materii reale, profun 
altfel nu ne interesează. Cea i 
bună dovadă este că, atunci d 
ne găsim în fața unei opere ei 
nente, ignorăm noutatea strict; 
formulei. Ce importanță are 
N. Breban intitulează roman o 
lăturate de trei episoade fără 
lație aparentă ? Mult mai izbit 
re decît compoziția este la el 
pacitatea de a inventa o lume 
o puternică vitalitate. Tinerii p 
zatori nu greșesc punînd preț 
ineditul mijloacelor, dar greș 
socotind că valoarea prozei 
începe de la felul de a n< 
Nimic nu e mai de neiertat de 
maniera : împrumutarea sau ii 
decvarea mijloacelor. Proza 
Nicolae Breban aduce înainte 
toate un univers uman adînc 
tulburător și o filozofie asu] 
vieții. La acest nivel i se în 
duie romancierului orice ex] 
riență : putem fi ori nu de ac< 
cu intențiile, ca și cu consec 
țele, dar nu putem trece cu ■ 
derea gravitatea interioară a ac 
tei proze, valoarea profundă 
experienței întreprinse. în 
constă ea am arătat altunde 
Am spus atunci că N. Brel 
nu e un analist, din familia 
Camil Petrescu, pentru că 
observă mecanismele suflete 
obișnuite, ceea ce ține de „ 
ționalitatea" vieții afective, < 
coboară în infrastructura bio 
gică a omului. Intr-un fel p: 
cedează în analiza erotică 
Camil Petrescu, un Holban, 
altul Gib I. Mihăescu ori Horte 
sia Papadat-Bengescu. N. B: 
ban e mai aproape de cei c 
urmă. Legile biologice apasă a; 
pra existenței individului ca 
fatalitate ce ține de o existei 
supraindividuală, ca o put» 
obscură și impenetrabilă care 
hotărăște destinul. N. Breban îi 
pinge observația asupra acesl 
strat elementar, primar al fiin 
umane mai departe decît oricii 
fiind poate singurul verita 
dostoievskian din literatura i 
mână.

Intensitatea cu totul neob: 
nuită a prozei lui de aci vir 
Oamenii sînt legați ori despărț 
de forțe neevidente, comport 
mentul lor c adesea straniu, ine 
plicabil ; simțim că e la mijii 
altceva decît obișnuitele raportu 
de iubire sau de ură, de gelozi 
de supunere, de dominare c 
care am fost deprinși de atîtc 
analize psihologice.

Romanul lui N. Breban a fo; 
primit cu surprindere și oarecai 
neînțelegere, (entuziasmant totu: 
articolul lui Valeriu Cristea di 
Viața Românească). I s-a repre 
șat scriitorului tocmai ceea ce- 
făcea originalitatea : analiza dus 
dincolo de psihologia socială sar 
convențională a omului. Dacă ni 
avem prejudecăți, nu se poate si 
nu vedem în In absența stăpini 
lor o carte curajoasă și intere 
sântă, de o mare originalitate, îr 
orice caz cea mai adîncă din 
prozele ultimilor ani.



Fotbal. Handbal, Volei, 
Scrimă. Canotaj, Baschet, 
Box‘ I ’ !1 I Omâ- 
Șah. luIâjztU Popice,

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

în urmi cu ma’ bine de 
doi <ni, cînd ecourile și 
comentariile asupra |ovu- 
riloi Olimpice din Tar» 
soarelui Răsare erau încă 
n centru) preocupărilor 
«pecialiștiloi din lumea în
treagă. unii, mai realiști, 
au trecut la treabă Au 
fost remaniate loturi, s-au 
alcătuit planuri amănunți
te de antrenamente, s-au 
calculat după reguli mate
matice. perspectivele Foar
te tinerele speranțe au 
început să lucreze intens, 
cu dăruire, pentru viitoa

rea mare confruntare din 
capitala aztecă. Lucru fi
resc, de altfel, deoarece se 
știe că manie performanțe 
se obțin cu eforturi mari, 
dună ani și ani de pregă
tire.

La noi, primul pas s-a 
făcut cu nominalizarea 
sportivilor în vederea al
cătuirii lotului olimpic 
ji cu stabilirea obiective
le: intermediare anuale de 
peiformanță La Hunedoa
ra au tost nominalizați 24 
de sportivi, la Ploiești 19, 
la Tirgu Mureș 37. Și exem
plele a: putea continua. A- 
ceasta încă în 1965. Pe la 
jumătatea drumului au a- 
părut unele modificări : 
Hunedoara scade numărul 
sportivilor nominalizați la 
S. Ploieștiul la 8, Tirgu 
Mureș la 12. iar Galațiul, 
numai într-un singuj an, a 
modificat de două ori ci
frele stabilite

Care sînt cauzele reale 
care au dus la astfel de 
modificări ? Ce este obiec
tiv și ce este arbitraj în 
această joacă de-a anga
jamentele ?

După cum se știe, 1967 
este anul preobmpic și e 
firesc să ne întrebăm de 
pe acum, cîți sportivi vor 
ramine în 1968 „app“ 
pentru Mexic ? Pentru că 
dincolo de constatările 
noastre privind ușurința, 
mai exact superficialitatea 
cu care consiliile regionale 
L C.F.S au nominalizat 
Sportivii în vederea lotului 
olimpic, este interesant de 
știut care au fost criteriile 
ce au stat la baza propu
nerilor inițiale și. mai ales, 
de ce s-au adoptat aceste 
cifre premeditat umfla
te și evident, suscep
tibile de modificări pe 
parcurs. La unele con
silii regionale, nominaliza
rea s-a făcut de dragul 
prezentării unor situații ci
frice care să impresioneze 
— crezînd că prin acestea 
își vor justifica activitatea 
râpă tind laude , la altele, 
oierderea pe drum & unor 
autentice speranțe se dato- 
rește calității procesului 
instructiv-educativ ce se 
realizează prin antrena
mentul sportiv, mai exact, 
de lipsa muncii în perspec
tivă. desfășurată de antre
nori care, in destule ca
ruri. au urmărit rezultate 
facile și imediate în dau
na pregătirii temeinice a 
viitorilor sportivi „olim- 
f)ici" Dar să exemplificăm 
ucrurile.

în toate regiunile țării, 
Consiliul General U.C.F.S., 
a delegat specialiști care 
•să îndrume și să aiute ac
țiunea nominalizării spor
tivii-, în strinsă colabo
rare cu organele de resort 
locale. Comisia de la Tirgu 
Mureș, condusă atunci de 
șeful adjunct al secției de 
propagandă din Consiliul 
General al U.C.F.S. tovară
șul Ștefan Bâdulescu in 
prezent la O.N.T.) și în 
componența căreia au mai 
intrat Ladislau Szocs — 
secretar a) Federației Ro
mâne de popice. Dumitru 
Popescu. tot de la Secția 
propagandă, și Mihai Bir- 
san — asistent la IC F.» 
după o lungă documen
tare efectuată în orașe și 
raioane, s-a întrunit împre- 
mă cu membrii Consiliu

lui regional al U.C.F.S. 
pentru stabilirea măsurilor 
a obiectivelor concrete. Tn- 
tr-o concordantă deplină 
de vederi a fost fixat un 
număr de 37 sportivi, 
o cifră care a constituit, 
pentru acea etapă, un an
gajament frumos Poate 
prea frumos și neașteptat. 
Să fi fost intr-adevăr, de
terminată această cifră de 
existența unor posibilități 
reale ? Orieit am fi de a- 
cord cu faptul că Regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară 
s dat sportivi de valoare 
recunoscută, că aici există 
tradiții sportive și certe po-

• Vorbe mori șl... fapte mici sau la pomul lâudat... • De

la operafia de inmul|lre la cea de scădere ți în continuare 

la... formalism • Cînd joaca de-a angajamentele se prl

vește cu pasivitate • A cui căciulă furăm ?

sibilități de desfășurare a 
unei instruiri de jalilate 
în cadrul procesului de an
trenament. nc este greu să 
acceptăm o astfel cir c'fiă. 
mai ales dacă vom avea în 
vedere permanenta creșteae 
valorică a performanțelm 
olimpice. Fără să vrei te 
încearcă gîndul, în aceste 
condiții, să estimezi cam 
cîți sportivi voi îmbrăca 
tieningul cu ..România" in 
Mexic, dacă fiecare regi
une. s-at ține de promisi
une..

Evident, este vorba în

șui antrenor dinaintea du- 
mitale îl pregătește pe... 

eu am 
bat ori- 
și unul

mi ta le il pregateșt
— Pe ăla ? Păi 

doi băieți, care îl 
cînd Și mai am 
la prăjină I

— Bunn I Cum .. ___
mă ? Treceți-i pe tabel. 
Următorul I

...Și lista a luat propor
ții : 73 ! Retușată pe ici, 
pe colo, iat-0 în forma fi
nită cu 37 de sportivi mu
reșeni nominalizați. Intre 
cei 5 atleți, două nume 
atrag atenția : Andrei Sent- 
peteri care are prevăzut

îi chea-

noștri seamănă, ca pregă
tire fizică, psihică, ca 
două picături de apă. A- 
ceasta în locul unoi fișe 
de caiacterizare amănunți
te și responsabile, care 
să cuprindă date concrete 
referitoare la potențialul 
lizic (prin prisma calităților 
motrice și a deprinderilor 
de mișcare) și psihic în an
trenamente și regim com- 
petițional de mare dificul
tate ; în locul unei eviden
țieri a resurselor de orice 
natură, incomplet valorifi
cate, care să îndrume pro-

Inaintarea naționalei a îngenunchiat și la propriu și la figurat, de 
ori, apărarea reprezentativei Ciprului

LÀ ÎNCEPUTUL
DRUMULUI

SPRE ZURICH
UN

„STELE“

CARE APUN

DEVREME
această situație, de o doză 
însemnată de formalism, 
manifestat fie prin .deca... 
„să avem de unde să a- 
legeni" fie în însăși moda
litatea în care brigada a- 
mintită, antrenorii și con
siliul regional al U.C.F.S., 
au făcut nominalizarea.

Semnificative sînt în a- 
cest sens citeva secvențe 
din discuția avută la Con- 
riliul regional Tg. Mureș 
al U.C.F.S., de către co
misia cu pricina.

— Cîți dintre sportivii 
cu care lucrați îi pregătiți 
pentru Mexic, tovarășe an
trenor Ciotea ? vane între
barea președintelui comi
siei.

— Păi, niciunul nu prea 
are șanse...

— Atunci, pentru ce 
primiți salariu ? (întreba
rea cade, grea, fără echi
voc).

CROSUL „SĂ ÌNTÌMPINÀM

1 MAI"

și timpul urit nu 
împiedica desfășu-

ușor putea7—0 (la fel de
14—0) nu-ți mai vine să scrii

De la noi, Emil Dumitriu, cel mereu ocolit 
de antrenorii federali, a fost omul numărul 
unu. (Sper că s-a isprăvit cu aducerea în lot 
a jucătorilor gen Frățilă.) Optarul rapidist 
se simte nemaipomenit de bine in tricoul na
ționalei Uriașul lui talent și-a dat aproape 
întreaga măsură. A condus atacul, a pus mingi 
tuturor, lui Martinovici, lui Lucescu și lui 
Puiu (la un moment dat foarte supărat că 
nu poate să înscrie) lui Dobrin și lui Gher
gheli și a și înscris de trei ori, bucurindu-se de 
fiecare dată ca un copil, sărind in sus și lo 
vind aerul cu pumnul precum Eusebio care 
probabil, este idolul lui secret Martinovici — 
debut frumos, iar Lucescu și lonescu, vulpoi 
bătrini, necruțători, foarte incisivi și foarte 
primejdioși

In afara jocului: Dobrin și Ghergheli Pri
mul — cu acest joc și-a îndeplinit norma de 
maestru al sportului — a avut, e drept, citeva 
sclipiri, la început, dar apoi, tot vrind, pe 
semne, să dea gol, a dat zeci de pase adver
sarului. El a greșit cit toți colegii săi la un 
loc, (cit toți, mai puțin Ghergheli) ceea ce 
dați-mi voie, e prea mult Ghergheli — cum 
l-o fi văzut antrenorul llie Oană printre cei 
mai buni ? 1 — a fugit in toate direcțiile, in
clusiv în jurul propriei sale axe — dar in afară 
de asta n-a făcut nimic Ce-mi folosește mie. 
om din tribună sau om din echipă, că fugi 
90 de minute, dacă majoritatea mingilor le 
trimiți unde cu gîndul nu gindesc și cînd 
tragi la poartă pe terenul 23 August — poarta 
dinspre Bulevardul Muncii — dărimi vră
biile ce trec in zbor peste Dealul Spirei ? I 
Numai cu plăminii, nu se face treabă și-n 
ce mă privește cred că selecționerii ar trebui 
să-l mai lase la vatră

Victoria asupra Ciprului, necesară, absolv 
necesară la un scor homeric ca acesta, vrem 
să fie numai începutul. Fotbalul nostru tră
iește zile bune, urcă spre un loc de frunte in 
ierarhia Europei, dar ca să putem vorbi, in 
sfirșit, despre acea vitală ieșire la mare pe 
care o dorim cu toții, ne trebuie o victorie 
asupra elvețienilor la Zürich, căci pe italieni 
vom ști sa-i infringem la București

Deci, acum, toată atenția spre Zürich. Ne 
trebuie această victorie. Dacă o vom realiza, 
altfel vom discuta apoi.

La scorul de 
să fie 12—0 sau 
la modul grav despre acest meci — cu toate 
că veți vedea mai jos că am avut și nepermise 
slăbiciuni — și te simți îndemnat să vorbești 
mai degrabă despre albastre flori de hiacint, 
livezi de măslini la Famagusta, chitariști pe 
sub lămii și povești de dragoste însoțite de 
tangouri lascive. Cum să vă spun, scorul mă 
scutește de comentarii precise, eu trebuie 
să brodez doar un fir de poveste. Prietenii 
noștri de la Marea Egee, veniți la București 
să se apere cu îndirjire — nu cred nici o 
clipă că au visat la un scor foarte strins — 
au avut nenorociți să cadă în una din cele 
mai ploioase săptămîni ale acestei primăveri 
și totodată să întâlnească un cuplu ; Dimitriu— 
lonescu, cum vezi numai uneori pe la cite o 
fiesta sud-amcricană (in paranteză fie spus, 
dacă lonescu și Dumitriu ar fi putut evolua 
la Paris, mulți dintre ziariștii francezi, necitați 
de către cei ce-au însoțit formația noastră 
in „capitala luminii", care și astăzi mai aruncă 
cu epitete prea puțin agreabile asupra unspre- 
zecelui nostru, ar fi avut ocazia să vadă că 
fotbalul romanesc posedă valori de talie con
tinentală, capabile să răsucească pe cram- 
poane pe toți zeflemiștii de sub bagheta lui 
Justo)

Ploaia și terenul (pe alocuri semănind cu 
Balta Borcei) au constituit, se spune, un nea
juns pentru oaspeți, obișnuiți cu terenurile 
de zgură Așa se spune, dar eu unul cred 
că pe timp frumos, scorul ar fi luat și mai 
mari proporții Gindiți-vă ce ar fi făcut Du
mitriu și lonescu și, poate, și Dobrin (dumi
nică tot atit de util echipei ca și fanionul din 
colțul terenului) pe o vreme nici prea — 
prea, nici foarte — foarte înaintașii noștri 
s-au comportat și așa excelent. Vorbesc numai 
despre înaintași, fiindcă ei singuri au purtat 
jocul Apărătorii, exceptând două trei situații 
de ușoară înghesuială, pur și simplu au șomat 
pe linia de la centrul terenului Ca să se des- 
morțească, Popa, X'untveiller HI și Mocanu 
au trecut ' uneori in linia de înaintare 'și au 
șutat la poarta apărată eroic de Varnavas 
Foarte bun portarul oaspeților și după el, cele 
trei bare care l-au salvat, fiecare de la cile 
un gol. Alături de Varnvas, in ordine, Stylianou 
și Kostas

Ploaia 
au putut —-------- ------
rarea întrecerilor finale ale 
crosului „Să întimpinăm 
1 Mai". Tradiționala compe
tiție desfășurată în mai 
multe etape a adus pe tere
nurile de sport. în parcuri 
sau pe alei, mii de tineri, 
care prin prezența lor au 
venit să contribuie și in acest 
fel la sărbătorirea zilei in
ternaționale a muncii. După 
desfășurarea etapelor pe aso
ciații sportive, cei mai buni 
au luat parte la întrecerile 
în cadrul raioanelor, iar 
primii clasați la fazele pe 
raion s-au întrecut în etapa 
finală pe Capitală, pe tere
nurile sportive ale clubului 
Voința. De menționat că 
aceste competiții au fost re
zervate exclusiv începători
lor. întrecerile finale s-au 
bucurat de prezenta tuturor 
celor calificați în fazele pre
cedente și s-au caracterizat 
prin curse disputate pînă pe 
ultimii metri ai traseului. La 
junioare, de exemplu, tînăra 
textilistă Elena Simioncscu 
demonstrind multă ușurință 
in alergare a trecut repede 
în fruntea concurentelor și 
nu a mai cedat acest loc 
fina a trecut linia de sosire, 
n clasamentul general al 

întrecerii pc primul loc s-au 
clasat participanții din raio
nul 1 Mai (Dlnamo) urmați 
de cei din raionul 23 August 
(Metalul). Prilej de mobili
zare a începătorilor într-o 
activitate sportivă continuă, 
cei ce s-au remarcat la 
această competiție trebuie 
angrenați in cadrul secțiilor 
de performantă pentru a 
porni pe drumul consacrării 
sportive.

cesul pedagogic al 
namentului sportiv 
șurat în perspectiva 
piadei.

Planul a rămas 
plan și comisia Consiliului 
General al U.C.F.S. a ple
cat mulțumită să raporteze 
la București.

Au trecut, de atunci, doi 
ani și ceva. Sfetnic bun, 
timpul a adus modificările 
așteptate Pentru că me
diocritatea performanțelor 
marii majorități a sportivi
lor nominalizați în astfel 
de condiții, i-a exclus au
tomat din rindul „speran
țelor". Așa au rămas deo
camdată doai 12. In
tre ei, înotătorul A- 
dalbert Kovacs prevăzut să 
fie pregătit la o probă care 
nici 
ză . w
rilor Olimpice : 
delfin. Oare 
acesta poate să 
unor oameni de specia
litate ? Deci, din cei 11 
sportiva, la o analiză mai 
amănunțită se poate con
chide. deocamdată, că doar 
doi-trei dintre ei, ar pu
tea face față cerințelor o- 
limpice ; campionul mon
dial de tineret la scrimă 
Anton Pongraț, hocheistul 
Iuliu Szabo și oarecum 
poloistul Nicolae Csiszer. 
Pentru 
aceștia 
cepem 
știut că 
asigura, 
riguroasă, cîteva elemente 
de valoare, dar totuși dis
proporția este foarte mare. 
Mai mult decît atît, modul

antre- 
desfă- 
Oli in

în care au fost selecționați 
sportivii inițial, vădește 
din partea comisiei Consi
liului Genei al al U.C.F.S. 
a Consiliului regional 
U.C.F.S. un deficit serios 
în ceea ce privește preo
cuparea pentru calitate, 
oentru lucruri reale.

Astfel, toată povestea 
nominalizării — acțiune 
pentru care numeroși oa
meni au irosit zeci și zeci 
de zile — se rezumă, 
cum cînd pînă la 
bilanțului 
prea mult, la vorbe și 
hîrtii Cert este că și 
preocupări deosebite 
un interval de cîțiva 
o tradiție sportivă ca 
a mureșenilor putea 
2—3 „stele“. Ne întrebăm 
atunci : în condițiile unei 
preocupări pline de răs
pundere. numărul acesta ar 
fi putut fi mai mare ? Fără 
îndoială eă da I S-a ajuns 
la această stare de luci uri 
datorită lipsei de preocu
pare și răspundere, super
ficialității și formalismului 
cu care au înțeles să mun
cească o serie de factori 
în sarcina cărora cădea re- 
eolvarea unor asemenea im
portante probleme. Astfel 
de situații, din păcate, se 
întîlnesc și în alte regi
uni și ele au, firește, re
percusiuni dintre cele mai 
nefavorabile asupra alcătu
irii unui lot olimpic valo
ros, care să ne dea spe
ranțe și certitudini.

pentru anul olimpic 1968 
norma de 2 ro la înălțime 
și Francisc Szabo cu 4,70 
m la prăjină... Dacă am 
înțeles bine avem in țață 
o situație a unor speranțe 
„olimpice" și nu un ta- 
□el cu viitoarele posibili- 
le recorduri regionale. 
Pentru că se știe baremele 
de participare la Jocurile 
Olimpice este de 2,09 m 
la înălțime și 4,80 m la pră
jină. Asta fără a mai aminti 
că de fapt practic în în
treceri se sare în jurul a 
2.20 m la înălțime și 
probabil peste 5,20 m la 
prăjină Oare în socote
lile făcute, atunci, la în
ceput de drum, nu au tost 
luate în calcul performan 
țele la nivel mondial 
mai ales dinamica lor 
următoarea perioadă de 
timp ? Cunoaște oricine că 
la jocurile olimpice parti
cipă elita sportului mon
dial unde fiecare sportiv, 
vizează o medalie I Confu
zia jocurilor, ca perfor
manțe, cu un campionat 
regional sau o divizie de 
atletism, de exemplu, apare 
cel puțin bizară mai ales 
dacă ne gîndim că la în
tocmirea unui
plan au lucrat 
cu experiență, 
nuăm însă...
te hocheiști 
consemnat la 
caracterizare a 
lui tabel : „foarte bine dez
voltat fizic, calități deose
bite". Apoi ghilimele, una 
sub alta, atestă că tinerii

însă...

0 
în

băiat 
Sare 
nior.

măcar nu figurea- 
în programul Jocu- 

100 m 
amănuntul 

scape

mă ?
Să intre următorul antie-

a se ajunge Ia 
trebuia să 
cu 37 ?

un lot lărgit poate 
printr-o

în- 
Este

numai

cu-
cîntăreț Maurice Chevalier

O prezență remarcabilă la un meci al lui Lucian Popescu 
ce a avut loc la Paris în 1932, în compania pugilistului de < 

loare Al. Brown — marele - - -- —

LUCIAN POPESCU POVESTEȘTE
Adică... stați, Am un 
bun, care promite, 

la înălțime. Este ju- 
Poate că el...
Buun I Cum îl cliea- 

Treceți-I pe tabel.

nor....
— Cîți dintre sportivii 

cu care lucrați îi pregă
tiți pentru Mexic, tova
rășe antrenor Zoltan 
Szabo?

— Păi, niciunul nu prea 
are șanse...

— Atunci pentru ce pri
miți salariu ? Uite, tovară-

astfel de 
specialiști 
Să conti- 

Celor șap- 
li s-a 

rubrica de 
respectivu- fioate 

ecție

VIOREL RABA

• (i.Mifidiorii primului concurs cu motoreta ..Carpati'

• în urma celor circa 600 km 
parcurși în trei etape în cadrul 
primului concurs republican de 
regularitate și rezistență cu mo
toreta „Carpați“, 14 concurenți 
au sosit fără penalizări, cinci — 
cu cîte un punct penalizare, iar 
alți cinci cu cîte două pînă la 
cinci puncte.

După ultima etapă, 23 de mo- 
tocicliști — fără penalizări, 
cu 1—5 puncte penalizare, 
lungul celor trei etape, au 
ticipat la o probă de viteză

tru departajare, disputată pe cir
cuitul din jurul pavilionului Ex
poziției Economiei Naționale, 
După scurgerea celor 20 de mi
nute, cît a durat desfășurarea a- 
cestei probe, a fost desemnat în 
persoana maestrului sportului 
Traian Macarie (Metalul) învin
gător în concursul de regularita
te și rezistență cu motorete de 
fabricație românească.

FINALELE UNIVERSITARE

LA GIMNASTICĂ

• Românii au

cucerit 4 titluri

balcanice la Doi

0 ZI MEMORABILĂ (ud

(Agcrprcs)

Performerele concursului... motoretele „Carpați'

•Hr-

Sala de gimnastică de la com
plexul sportiv al „Tineretului“ 
a găzduit, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, finalele campionatelor 
republicane universitare de gim
nastică. Cei peste 160 de partici- 
panți reprezentînd cluburile 
sportive studențești din 9 centre 
universitare ale țării și-au de
semnat campionii, individual și 
pe echipe, la capătul a două zile 
de întreceri de un bun nivel 
tehnic.

Subliniem succesul gimnaști- 
lor de la I.C.F. care au cîștigat 
locul I șl titlul de campioni pe 
echipe la masculin și feminin. 
In concursul individual s-au im
pus Vasile Coșariu (Politehnica 
— Timișoara) șl Ecaterlna Li- 
sovski (I.C.F.) care au ocupat 
primele locuri la categoria 
maeștri.

Dar. dincolo de o evidentă 
preocupare pentru creșterea ca
litativă a execuțiilor tehnice pe 
care toate echipele au dovedit-o 
(In special la exercițiile liber

alese) se cuvine să subliniem că 
au existat deficiențe care țin de 
latura organizatorică. In legă
tură cu aceasta ne-a vorbit tov. 
conf. NICOLAE BAlAȘU, di
rectorul concursului : „Faptul 
că întrecerile finale și-au 
schimbat locul de desfășurare 
(de la Oradea la București n.n.) 
ne-a determinat să folosim sala 
„Tineretului" care nu oferii cele 
mai bune condiții de concurs 
datorită spațiului redus de care 
dispune. Nu putem deci consem
na nimic in legătură cu rolul 
propagandistic pe care ar fi tre
buit să-l aibă finalele acestor 
campionate în rindul studenților 
întrucît în sală abia dacă au 
avut loc echipele participante 
și oficialii. Consider că un con
curs studențesc dc o atare im
portantă putea fl găzduit într
una din marile săli bucurcștene, 
Floreasca sau Dinamo, care o- 
feră condiții regulamentare de 
întrecere șl mal ales posibilita
tea de a fi vizionate de specta
tori".

• Numeroși spectatori au 
mărit la Istanbul finalele turneu
lui balcanic de box, desfășurate 
sîmbătă seara, O bună impresie 
au lăsat pugiliștii români, care 
au cucerit 4 titluri dc campioni 
balcanici. Surpriza reuniunii fi
nale a fost furnizată de „greul“ 
român Vasile Mariuțan, care l-a 
învins prin abandon în rundul 3 
pe Stretenovici (Iugoslavia) de 
125 kg. Celelalte trei medalii de 
aur au fost cîștigate de N. Gîju 
(cocoș), V. Anloniu (ușoară) 
Gh. Chivăr (mijlocie), 
loc în clasamentul pe 
situat
cu 25 puncte, urmată 
ale Turciei — 17 puncte, Iugo
slaviei — 17 puncte și Bulgariei 
(echipa secundă) cu 13 puncte.

reprezentativa

ur-

Și 
Pe primul 
echipe s-a 

României 
de cele

timpul meu 
liber mă pregăteam 
singur, iar cînd 
în sală erau mulți 
sportivi, continuam «a 
mă antrenez pînă sea
ra tîrziu, după elibe
rarea sălii. Din aceas
tă cauză nu odată am 
avut de furcă cu omul 
de serviciu, pe care-1 
enerva faptul că era 
nevoit să stea după 
mine cu curățenia si 
încuiatul sălii. Aceste 
pasiuni m-au îndemnat 
la sacrificii în întrea
ga activitate 
tică. Eram 
ascultător și 
tuos. Sfătuit dc antre
norul Teică, am pără
sit „garda frontală“ șl, 
treptat, treptat, am a- 
doptat „garda" în pro
fil care îmi oferea 
mai mare securitate. 
Totodată, am început 
să folosesc foarte mult 
■directa de stingă, care, 
încetul cu încetul, prin 
antrenamentul la care 
o supusesem, prin re
petările de sute și mii 
de ori. devenise o lo
vitură de care nu se 
mai putea feri nimeni. 
Munca mea de pregă
tire, firește, conjugată 
cu a antrenorului, era 
dublată de o strictă 
seriozitate în viața de 
toate zilele. Viața unui 
sportiv de performan
ță trebuie să aibă la 
bază o conștiință să
nătoasă, care să-l con
vingă că trebuie să so 
priveze 
plăceri 
Numai ______ ____
de privațiuni (nu con
sumam alcool, nu fu
mam. dormeam cel pu
țin 8 orc pc noupte, nu 
mă încintau și nu mă 
atrăgeau chefurile), 
m-a dus pe drumul 
gloriei sportive. Artei 
de a ști să renunț a- 
tunci cînd trebuie fl 
datoresc cu, în bună 
parte, rezultatele de 
prestigiu pc care le-am 
obtinut șl care au adus 
glorie snortîvă culori
lor patriei. Aceasta 
mă îndeamnă să cred 
că nu intimplător mul
te din insuccesele ac
tualei generații de 
boxeri din țara noastră

pugilis- 
recepttv, 

respec-

de la multe 
ale tinereții, 
această viată

se datoresc lipsei de ■ de 27 decembrie, ara 
prețuire a vieții spor
tive, și rabatului făcut 
unui mod de viață îir 
afara conduitei spor
tive.

încă de tînăr nu
tream gîndul, aveam 
dorința arzătoare să 
devin un boxer cele
bru. Ambiția și perse
verența în 
pregătire 
„arme" de 
izbit mai 
adversarii 
fața cărora au trebuit 
vrind-nevrînd să cede
ze. Dar mai era ceva. 
Cu toată teama de a fi 
considerat lipsit dc 
modestie, pot afirma 
că aveam și talent, 
fără de care nu aș fi 
făcut mare lucru în 
vremea aceea, cînd 
condițiile în care 
pregăteam erau cu to
tul neomenești, mize
rabile. Sala era mică, 
întunecoasă, lipseau 
aparatele de forță, 
materialele și echipa
mentul sportiv. 
...27 decembrie 1927. 
O zi memorabilă 
pentru mine, o zi în 
care n-am putut dor
mi toată noaptea 
era noaptea care 
preceda ziua mea de 
naștere. împlineam 
15 ani. Părinții cum
păraseră un tort în 
care au înfipt 15 lu- 
mînărele albe. M-am 
dat jos din pat spre 
dimineață, ca să 
aprind lumina. Vro
iam să-ini mai aruno 
măcar o dată privi
rile pe pagina întîi a 
„Gazetei Sporturi
lor", care anunța pri
mul meu meci, ca 
amator. Lumina zilei 
nu pătrunsese încă 
prin ferestrele 
merei și trecînd 
lingă masă, pe bijbîi- 
te, să ajung la între
rupătorul din perete, 
am lovit o cană cu 
apă care s-a răstur-

munca 
au 
care s 

tîrziu 
mei, și

ca
pe

dut. In ziua aceea,

nat peste tort...
— Na. mi-am zis.

semn rău. Voi pier-
de meciul cu Nelu
Oprescu.

Dar nu l-am pier-

obținut prima mea 
victorie, la puncte, 
în fata unui boxer 
bine cotat pe atunci. 
Am mai susținut 
încă 12 meciuri ca 
amator, iar în 1928 
am cucerit primul 
titlu dc campion la 
categoria muscă. în
cepeam să prind... 
aripi. Toți prietenii, 
mulți manageri, 
sfătuiau să trec 
profesionism, că am 
talent „cu carul", că 
mă voi umple de 
bani și cîte altele. în 
1929 am abandonat 
amatorismul dar nu 
pentru a mă umple 
de bani, ci pentru că 
la profesionism acti
vau boxeri mult 
mai valoroși, cu care 
ardeam de dorința 
de a mă întrece. Do
ream să obțin victo
rii de răsunet, do
ream să se vorbească 
despre mine, aveam 
încredere în puterile 
mele, că mă pot în
trece cu cei mal buni 
sportivi ai lumii, că 
pot învinge ; doream 
să obțin acea glo
rie sportivă care tre
zește respect și des
pre care se vorbește 
ani și ani de zile. 
Nu am fugit nicioda
tă după bani, dovadă 
poate fi și faptul că 
în 1932 am fost soli
citat să boxez în El
veția. pentru 500 000 
lei. Mi 
pun în 
ropean 
muscă, 
oferta.
mama era
SÎ trebuia să rămîn 
lingă ca. Refuzul 
meu a stîrnit stupe
facție. Multora nu le 
venea să creadă că 
pot refuza suma de 
500 000 lei : și-atuncl 
la rugămintea mea, 
..Gazeta Sporturilor" 
a nublicat pe paglha 
întîi propunerea or
ganizatorilor elveți
eni, Iar dedesubt, în 
facsimil, refuzul 
meu.

mă 
Ia

se cerea să 
joc titlul eu- 
la categoria 
Am refuzat 

deoarece 
bolnavă

(va urma)
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LA BEA1IZAREA SARCINIIllll ECONOMICE
Reduceri de prețuri 

la unele bunuri de larg 
consum

Succesele obținute în în
deplinirea planului de stat 
pe anuJ 1966 în domeniul 
producției industriale și a- 
cricole, sporirea productivi
tății muncii și reducerea 
prețului de tost. depășirea 
planului în primul trimes
tru al anului 196", au creat 
condițiile pentru luarea 
unor noi măsuri în vederea 
înfăptuirii sarcinilor trasa
te de Congresul al ÎX-lea 
al P.C.R. cu privire la creș
terea sistematică a nivelu
lui de trai al populației.

Pe această linie se în
scrie recenta hotărîre a 
Consiliului de Miniștri eu 
privire la reducerea prețu
rilor de desfacere cu amă
nuntul la unele produse a- 
limentare. metalurgice, e- 
lectrotehnice. din lemn, 
textile și încălțăminte, pre
cum și diverse produse de 
igienă și uz gospodăresc. 
Reducerea de prețuri cu
prinde circa 600 sortimente, 
noile prețuri ale produselor 
respective urmînd să intre 
în vigoare luni. 24 aprilie.

Prețurile de vînzare cu 
amănuntul la principalele 
grupe de produse se reduc 
după cum urmează :

La unele produse alimen
tare. La untură de porc și 
untură de pasăre între 21 și 
39 la sută ; la biscuiți între 
5 și 32 la sută : la suc de 
roșii, nectar de fructe și 
alte băuturi răcoritoare — 
între 13 și 27 la sută etc.

La unele produse meta
lurgice. electrotehnice și 
din lemn : la mașinile de 
cusut „Ileana" între 13 și 23 
la sută : la aparate de radio

(Urmare din pag. I)

...După absolvirea liceului, pre- 
mianții concursurilor rie matema
tica și de fizică au bătut la 
porțile institutelor de învățămînt 
superior — unii animați de pa
siunea științei, alții de idealul 
unei profesiunii (pe care o cre
deau precisă). Cei mai mulți s-au 
Nucurat de aprecierea unor 
eminenți savanți — care au 
„descoperit“ la ei pasiunea și 
talentul pentru știință, i-au ajutat 
să-și găsească propriile orizonturi 
în profesiune Dar acest lucru 
s-a petrecut abia după 2—3 ani 
de activitate universitară, în 
care premianții concursurilor șco
lare au trebuit, practic, să se 
remarce a doua oară.

SIMONA SÂLAGEANU —cer
cetătoare la Institutul de fizică 
atomică, relatează ..S-ar păre3 
că am evoluat pe traiectoria idea
lă — adică, fiind elevă la Liceul 
nr. 10 am participat la concursul 
de fizică, unde am cîștigat un 
premiu republican, am urmat 
apoi Facultatea de fizică, iar 
acum sint fizician într-un mare 
institut. S-ar părea, dar... în anii 
studenției n-am activat în nici un 
cerc științific. Prima mea lucrare 
științifică a fost... proiectul de 
diplomă — realizat în cadrul co
lectivului de spectroscopie nu
cleară. de la Institutul de fizică 
atomică. A fost o reușită. Acum 
lucrez în cadrul acestui colectiv. 
Activitatea într-un cerc studen
țesc m-ar fi ajutat, insă, să depă
șesc în facultate o etapă (mă 
refer la etapa de inițiere în 
cercetarea științifică), pe care a 
trebuit s-o depășesc in cadrul 
institutului“. Se putea evita pier
derea celor 2—3 ani ? Da ’. —
însă numai in cazul în care 
l ceul și organizatorii concursuri
lor școlare de matematică și de 
fizică — in speță Societatea de 
științe matematice și Societatea 
de 'dinte fizico-chimice — ar fi 
avut un rol activ, adică i-ar fi 
recomendat pe cistigâtorii acestor 
importante premii — încă din

Motive pentru un portret
(Urmgre din pag. I) 

văia primelor impulsuri, pe cit 
se poate, calculez exact.
- Ce?
— Posibilitățile mele, raportul 

între dorință și realizare... Un 
exemplu, poate puțin in afara 
discuției: în liceu eu nu m-cm 
îndrăgostit de eroii Iul Teodo- 
reanu. Mie-mi plăcea cum scrie 
Bebreanu. Și Camil Petrescu.

Obișnuită un timp cu eroii mă- 
lăicț-visători, în fond incapabili 
de vreun scop, declarativi, o re
cunoaștere a calcului mă descum
pănește, cu tot ineditul exempli
ficării. Redusă doar la respecta
rea unei discipline, la calificare 
și la orgoliu — viața ar putea fi 
reprezentată, iarăși, ca un drum 
roz. numai ceva mai geometric 
trasat. Si simplu de parcurs ; cu 
un adevăr static la buzunar; 
breloc.

— Numisem ..complexele de 
inferioritate". Erau și nu erau. 

cu iranzistoare „Dunărea" 
cu 22 la sută ; la aspiratoa
re de praf ..Record" — cu 
14 la sută ; la unele baterii 
electrice — între 25 șl 43 la 
sută : la unele tipuri de mo
bilă pentru copii între 10 și 
13 la sută ; la unele tipuri 
de cărucioare pentru copii 
între 5 șl 26 la sută.

La uncie produse textile 
și de încălțăminte : La tri
cotaje pentru copii pînă la 
vîrsta de 5 ani între 8 și 49 
la sută ; la unele țesături 
de bumbac între 9 și 20 la 
sută, la confecții din țesă
turi imitație de blană — cu 
22 la sută ; la pantofi de te
nis și ghete de baschet în
tre 6 și 29 la sută : la san
dale de plajă din polietile
nă și polivinil între 10 și 
44 la sută.

De asemenea se reduc 
prețurile la unele jucării 
din mase plastice — între 
10 șl 64 la sută ; la discuri 
didactice — între 44 și 57 
la sută : la unele produse 
de igienă, printre care să
pun de toaletă și pastă de 
dinți — între 5 și 43 la 
sută.

In hotărîre se prevede, 
de asemenea, desființarea, 
cu începere de la data de 
24 aprilie, a adausului de 
preț de 10 la sută la mar
meladă. perceput oentru 
acoperirea cheltuielilor de 
transport ale mărfurilor 
vîndute la sate.

Prin această nouă redu
cere de prețuri populația 
va realiza o economie a- 
nuală de peste 300 milioa
ne lei. (Agerpres) 

primele săptămîni de studenție 
— unor catedre sau chiar unor 
profesori. Dar nu s-a întîmplat 
așa. Cei care au înlesnit zborul 
s-au mulțumit să privească evo
luția celor cu ale căror rezultate 
s-au mîndrit, „din zborul păsări
lor“ — de la care înălțime toate 
trăsăturile specifice dispar și 
peisajul se uniformizează... Pa
radoxul începe încă din momen
tul anunțării premiilor. Rareori 
întîlnim ambianța care ar trebui 
să se formeze în jurul unor ase
menea festivități și să dea mo
mentului premierii cuceritorilor 
trofeelor „olimpice“ aureola 
unui mare eveniment în viața 
școlii. Să ne mai mirăm pe 

Cum sint valorificate in folosul științei 
premiile decernate la concursurile 
școlare de fizică și matematică

urmă că după 7—S ani. liceele nu 
mai știu nimic despre mulți din
tre foștii elevi eminenți — cu 
toate că în sălile în care se 
susțin strălucite examene stu
dențești sau de doctorat, se pre
zintă importante comunicări ști
ințifice, auzim rostindu-se: „A 
învățat la Liceul nr. 15, sau la 
Liceul „Mihai Viteazu“ sau la 
Liceul „Gh. Lazăr“...

Uneori însă în licee nu se 
depun suficiente strădanii nici 
pentru ca premianții concursurilor 
de matematică și de fizică să-și 
aleagă profesiunea pentru care 
au dovedit, încă din anii de 
școală — prin premiile cucerite 
— că au aptitudini. Iată cîteva 
mărturisiri.

DOINA PĂUNESCU — stu
dentă în anul II, Facultatea de 
matematică-mecanică : „Sint inte- 
gralistă. am note bune, de aceea 
sînt mulțumită... Vă mirați că mă

La început, colegii mei aveau 
solide cunoștințe de mecanică. 
Dar și eu le aveam pe ale mele 
de chimie. Mi se părea că nu e 
n-.meni care să mi le aprecieze 
și poate de aici venea stinfe- 
neola de la început.

Dacă acum. în Institutul de 
mecanica fluidelor n-ar avea și 
cunoștințe de chimie ar tre
bui să învețe și încă destul de 
repede. înțelegerea interacțiunii 
nu mai îngăduie studierea izo
lată a unui fenomen ; o mașină 
nu mai e perfectă, cînd e perfec
tă numai din punct de vedere 
mecanic. Dacă ar veni acum un 
„mecanic pur“ — să-i spunem 
așa — el ar fi „complexat“. Iar 
tînăra chimistă care voia să plece 
din institut („cum se vede, nu 
sint totdeauna disciplinată“) a e- 
laborat. împreună cu inginerul 
Ion Dincă, o metodă de rodare 
chimică a motoarelor, aplicată in
dustrial, din 1962, la toate mo-

Corul ..Madrigal“ al Conservatorului bucureștean interpretează o piesă vocală din secolul 16...
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ACTUALITATEA
S-a înapoiat în 

Capitală, venind din 
Uniunea Sovietică, 
delegația română 
care, intre 17—20 a- 
prilie, a participat 
la lucrările Confe
rinței științifice u- 
nionale : ..Triumful 
teoriei leniniste a 
revoluției socialis
te", de la Leningrad.

Din delegație au 
făcut parte Augustin 
Deac, director ad
junct al Institutului 
de studii istorice și 
social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R. 
și Ion Gheorghiu, 
prodecan al Facul
tății de istorie din 
:adrul Universității 
bucureștene.

(Agerpres) 

SUCEAVA (de la 
corespondentul nos
tru).

Timp de cîteva 
luni pe ecranele ci
nematografelor din 
regiunea Suceava va 
rula noul film docu
mentar Nicolae La
bi?, producția Studiou
lui Al. Sabia. In a- 
cest timp admira
torii versurilor lui 
Labiș, oameni din 
rindurile cărora s-a 
ivit strălucirea talen
tului său vor trăi e- 
moția unei noi întîl- 
niri cu cel ce a fost 
poetul luptei cu iner
ția. In mod semni
ficativ premiera filmu
lui a avut Ioc zilele

mulțumesc numai cu trecerea 
examenelor ? Ce să fac — mă 
sufocă regretul că nu urmez 
fizica. Am fost doar premiantă 
„olimpică“. Am hotărît să mă 
înscriu la matematică într-un 
„moment de slăbiciune" — la 
sfaturile unor amici. Sînt con
vinsă acum că am vocația fizicii. 
Nu m-a îndrumat însă nimeni. în 
liceu, la fizică, am avut în fie
care an alt profesor...“

EDUARD RâDĂCEANU — 
doctorand : ..Am absolvit Liceul 
..Nicolae Bălcescu“. apoi am 
urmai Politehnica. în anii stu
denției am cucerit premiul I la 
un seminar științific național, cu 
o lucrare pregătită în cadrul 

cercului de automatică. Acum îmi 
dau examenele de doctoral. Tot 
ce am realizat după absolvirea 
liceului însumează eforturi deo
sebite. în liceu am cucerit un 
premiu republican la Concursul 
de fizică. Cu o îndrumare mai 
atentă m-aș fi dedicat fizicii ; 
privesc înapoi cu nostalgie, dar 
și cu certitudinea că puteam 
realiza mult mai mult în dome
niul fizicii.

Ni s-au relatat mai multe ase
menea cazuri : „toți elevii sînt 
contopiți la un loc într-un sin
gur „elev“ : clasa. Cu acest nou 
..elev“ lucrează profesorul, nu 
cu indivizii“...

Orice sistem școlar își dovedeș
te superioritatea și prin „elastici
tatea" lui de adaptare la nevoile 
societății. La noi au luat ființă, 
în funcție de necesitățile societă
ții, licee de balet, licee de 
muzică, licee de arte plastice, 
licee industriale. Statistica de 

toarele din cadrul unităților 
M.T.A.N.A. .

Din discuția de acum se pare 
că, așa cum „datoria“ era cuvîntul 
favorit tatălui, pentru inginera 
Olga Biță, unul lămuritor șt cu 
capacități de definire ar fi „in
teracțiunea“. Contextul în care 
îl folosește nu e totdeauna unul 
direct de specialitate, în prima 
clipă mi se pare chiar o „aefor- 
mație profesională". Dar de fapt, 
e un răspuns, o trimitere înapoi 
la ceea ce m-a surprins mai mult, 
o răsturnare a „rețetei" cu care 
polemizasem tacit (și pe care n-o 
cred total și pentru totdeauna 
vestejită)“. „Am fost, de pildă, 4 
ani secretară U.T.C. (în 1964 am 
fost primită în partid). Situația 
îți dă, îți poate da, mari satisfac
ții individuale, cu condiția privi
rii faptelor în interacțiune. Dacă 
lupți pentru educarea conștiinței 
oamenilor pentru transformarea 
lor, implicit trebuie să te trans
formi. Vechea intoleranță față de 

trecute Ia Fălticeni, o- 
rașul adolescenței 
poetului.

CONSTANȚA (prin 
telefon)

La Grupul școlar 
comercial din Con
stanța s-a desfășurat, 
vineri și sîmbătă, un 
schimb de experiență 
metodico-didactic la 
care au participat 
maiștrii-instructori de 
la cele 13 școli pro
fesionale din cadrul 
Ministerului Comerțu
lui Interior. Schimbul 
de experiență și-a 
propus să prezinte 
principalele probleme 
legate de instruirea 
practică în școală și în 
producție a viitorilor 
lucrători din comer
țul de stat.

mai sus dovedește că elevii care 
în anii de liceu se disting în 
cadrul concursurilor de matema
tică și fizică, se realizează în 
domeniile respective, dar că 
o îndrumare mai atentă poale 
conduce către rezultate superioa
re. In clasele speciale de mate
matică și de fizică ei nu găsesc 
această îndrumare. Conf. univ. 
Tiberiu Roman*, secretar general 
al Societății de matematică, arată 
că... superioritatea programului 
de învățămînt în aceste clase 
constă, doar în predarea matema
ticii sau a fizicii într-un număr 
mai mare de ore. Or, scopul 
liceului nu poate fi acela de a 
îngrămădi o mare cantitate de 
material asimilabil ci să dezvolte 
o mare putere de a învăța. în 
aceste clase, conținutul progra
mului de învățămînt ar trebui să 
urmărească dezvoltarea la elevi 
a unei mai mari elasticități inte
lectuale, a capacității de a se 
apleca cu tenacitate asupra unor 
studii grele.

Față de cele arătate, ni se 
pare realistă o propunere ca 
aceea privind înființarea unor 
licee-internat cu clase spe
ciale de matematică și fizică, 
care să funcționeze pe lin
gă universitățile din Bucu
rești. Iași și Cluj. Licee cu 
program special, unde să fie 
admiși, prin concurs, elevi din 
întreaga țară ,care dovedesc încli
nații deosebite penlru matematică 
sau fizică ; aici pot fi transferați, 
anual, elevii care se disting la 
fazele republicane ale concursu
rilor de matematică și de fizică. 
Numeroși oameni de știință sus
țin că asemenea licee nu numai 
că ar avea posibilitatea celei 
mai competente îndrumări a 
elevilor care dovedesc aptitudini 
pentru matematică sau fizică, 
dar că ele ar fi și o „punte de 
legătură“ între liceu și facultate. 
Continuitatea îndrumării ar evita 
acea perioadă de 2—3 ani pe 
care studentul o „petrece“ în 
afara activității științifice, pînă 
se remarca a doua oară.

mine, cred că nu m-a făcut into
lerantă față de alții, deși situația 
mea, greșit înțeleasă, ar fi putut 
să mă ispitească la asta. Poți de
termina numai dacă înțelegi, dacă, 
în fiecare caz, pornești de la 
cauzele reale, în căutarea cărora 
depui eforturi... Multă vreme am 
răspuns de învățămînt pe linie de 
organizație și nu pot să vă spun 
cît sînge rău îmi făceam că la 
unele forme nu veneau oamenii. 
Cîteodată mă înfurii, îmi ies din 
fire, chit că după aceea îmi pare 
foarte rău și-mi reproșez... „A, 
sigur, nu vor să învețe... chiul, 
dezinteres" — știam totul pe de
gete. M-am calmat: bine — nu 
vor să învețe. Dar ce învață ? Un 
colectiv calificat, cuprinzînd și 
cîțiva colegi de-ai mei, a 
revizuit conferințele, referatele de 
la formele de învățămînt nefrec- 
veniate. Și am descoperit exem
ple simpliste, plicticoase, monoto
nie în expunere... Sondaje în ate
liere de la om la om : ce vor 
să știe ? Vor să știe despre re
voluția tehnico-științifică, despre 
laser, vor prelegeri de estetică. 
S-au organizat cursuri despre 
ceea ce voiau să știe în adevăr; 
cin, încep să se preocupe în in
teresul lor, expunerile sint în mai

Spectacole 

cinematografice 

pentru elevi

CALAȚI (de la coresponden
tul nostru).

Din aceste zile, elevii școlilor 
profesionale și de cultură gene
rală din orașul Brăila beneficiază 
de o inițiativă a comitetului 
orășenesc al U.T.C. și a condu
cerii cinematografului Flacăra. 
Este vorba despre prezentarea 
unui ciclu de filme pentru copii 
și tineret. Spectacolele destinate 
lor au loc în fiecare sîmbătă șl 
duminică și în zilele de sărbători 
legale.
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17,15 : Pentru noi, femeile I ; 
18,00 : Pentru cei mici : Știți să 
desenați, copii ? : „Fram, ursul 
polar“ de Cezar Petrescu (I). 
Povestește și desenează Iurie 
Darie ; 18,20 ; Pentru tineretul 
școlar : 1001 de întrebări : Cheia 
semnelor tăinuite ; 18,50 : Publi
citate ; 18,58 : Ora exactă : 19,00 : 
Telejurnalul de seară. Agenda 
economică ; 19.27 : Buletinul
meteorologic: 19,30 : Călătorii
geografice : Călătoria căpitanului 
Cook (sfîrșitul seriei) ; 20,00 : în 
direct... Transmisiune în direct 
de la I.P.R.S. Băneasa : 20,30 : 
Șah ; 20.40 : Cabinet medical
TV ; Primul ajutor în caz de 
electrocutare ; 21,00 : Seară de 
teatru : „Stana“ — dramă popu
lară de Dumitru Stan Petruțiu și 
Nicolae Pîrvu, după Ion Agîrbi- 
ceanu. Interpretează colectivul 
Teatrului de Stat din Sibiu. In 
pauză : Poșta televiziunii; 23.00 : 
Telejurnalul de noapte ; 23,15 : 
închiderea emisiunii.

Arad — blocuri noi in cartierul Podgoria

puțin didacticiste, dar au audi
tori mai mulți. Ca și excursiile. 
Legătura nu-i tocmai bună — 
tiec de la una la alta. Înainte ne 
zbateam pentru reuniuni. N-a
veam loc, n-aveam totdeauna 
orchestră, aprovizionare, dar a- 
veam... plan de distracție. De 
fapt, era un fel de șablon cu mu
zică. Pretențiile au crescut. Nu 
mai puteam concura modernita
tea vieții: condițiile hune în care 
se distrează un om de la noi, care 
cîștigă bine, se îmbracă bine, 
dansează civilizat, noi nu le putem 
oferi. Pe urmă — ce-i asta : vrei 
nu vrei hai să ne distrăm sîm
bătă seara ? S-a renunțat. Mai 
bine, cine vrea, merge în ex
cursie. Aici să vedeți mobilizare... 
Cred că dac-am reușit ceva hun 
în munca politică se datorește și 
formației mele științifice : să pri
vesc lucrurile la obiect, în inter- 4 
acțiune, să urmăresc care este in
teresul real".

Inginera Olga Biță pare să fie, 
ca om, un echilibru ajuns ? for
mație pozitivă, disciplină, tem- 
permanent rațional, ferit de am
biții disproporționate; o carieră 
izbutită, căreia i se potf pre
vedea răspunderi mai mari, împli-

(Urmare din pag. I)

plan au hiat cuvîntul peste 
136 tineri care au făcut 52 
propuneri, dintre care multe 
și-au șl dovedit deja eficiența.

în același timp, traducînd în 
viață Hotăririle Congresului al 
VUI-lea al U.T.C.. majoritatea 
organizațiilor, printre care se 
evidențiază cele de la Uzinele 
„23 August", întreprinderea 
poligrafică „Luceafărul", Da- 
nubiann, Mase plastice. Fila
tura românească de bumbac 
și altele au îmbunătățit con
lucrarea cu organele sindicale 
in vederea mobilizării tinere
tului în întrecerea socialistă, 
organizind în comun schimburi 
de experiență, simpozioane și 
conferințe tehnice, demonstra
ții practice pentru a face cu
noscute experiența și metodele 
de muncă ale fruntașilor. A 
sporit numărul organizațiilor 
de bază, care analizează perio
dic și cu mai multă eficiență, 
în ședințele de birou și adu
nările generale U.T.C. felul 
cum tinerii își respectă cuvîn
tul dai în fața colectivului. Ca 
rezultat al muncii politice sus
ținute, desfășurate de organele 
și organizațiile U.T.C. din Ca
pitală, în anul 1966 au fost de
clarați fruntași în producție 
peste 17 500 de tineri, iar de 
la începutul anului și pînă în 
prezent circa 22 000 de tineri 
se mențin evidențiați lună de 
lună în întrecerea socialistă.

în realizarea sarcinilor sta
bilite de partid, privind dez
voltarea producției industriale, 
o importanță deosebită o are 
după cum se știe respectarea 
riguroasă în toate întreprinde
rile, în toate domeniile de ac
tivitate a disciplinei. Organi
zațiile U.T.C. din Capitală au 
întreprins în această privință 
numeroase acțiuni pentru a 
determina pe fiecare tînăr să 
se încadreze în disciplina de 
producție, să utilizeze complet 
timpul de lucru, să combată 
neglijența în mînuirea și în
grijirea mașinilor, să evite în
călcările disciplinei tehnolo
gice, a normelor de protecție 
a muncii etc. Luînd atitudine 
la timp împotriva acestor ma
nifestări, folosind înrîurirea 
pozitivă a opiniei colective in
transigente, organizațiile U.T.C. 
de la Uzinele Electronica, Gri- 
vița roșie, Combinatul pentru 
industrializarea lemnului Pi
pera, Uzina de mașini electrice 
București, Dacia. Autobuzul și’ 
altele au organizat dezbateri 
în adunările U.T.C. pe proble
me ale disciplinei muncito
rești : în comun cu sindicatele 
au pus în discuția întregului 
colectiv de muncitori manifes
tările de indisciplină ale unor 
tineri ; au inițiat unele acțiuni 
educative de masă în vederea 
formării și dezvoltării la tineri 
a dragostei și răspunderii față 
de muncă și meseria aleasă, 
luînd poziție față de acei care 
dau rebuturi și lucrează cu un 
consum mare de materii pri
me, materiale și în mod deo
sebit de metal.

O contribuție importantă îsi 
aduc organizațiile U.T.C. în în
deplinirea sarcinilor stabilite 
de partid privind organizarea 
.științifică a producției și a 
muncii. Numeroase organizații 
U.T.C. au organizat cicluri de 
expuneri legate de organiza
rea științifică a producției și 
a muncii. în cadrul cărora că
di e de specialitate, cercetători . 
de la Academia Republicii So
cialiste România au expli
cat tinerilor importanța mă- 

niri, viitoare titluri științifice... 
Probabil se pregătește pentru 
doctorat.

— Să zicem nu, deocamdată. 
Am multe lucruri pe care le-aș 
putea comprima, reformula, pen
tru teza de doctorat. Poate chiar 
m-ar fi tentat ideea: în două- 
trei luni aveam deja teza. Dar, 
iarăși un calcul simplu : ce vreau? 
să aduc ceva nou sau să iau o 
nouă diplomă ? In momentul de 
față teza mea (rezumat de „can
titate") n-ar reprezenta nimic 
nou, nici măcar pentru mine.

Repet o întrebare pe care am 
pus-o mai înainte. Credeam că 
răspunsul, întîrziat atunci, avea 
nevoie de desfășurarea unor ar
gumente. Se produsese și aș
teptam afirmația.

— Vă considerați un om reali
zat ?

— Nu. Din nefericire îmi lip
sește — și-mi va lipsi — o expe
riență fundamentală. Cînd n-ai 
copii — nu știi ce vîrstă ai. ești 
mereu tînăr, poate puțin ridicol, 
n-ai o răspundere adincă, aproa
pe biologică. N-ai la ce te ra
porta.

Motivele acestui portret sînt 
cele cîteva „nu“-uri din cuprins. 

surilor luate de partid pen
tru creșterea productivității 
muncii și a eficienței econo
mice a tuturor întreprinderilor 
industriale. Au fost întreprinse, 
de asemenea, acțiuni pentru 
folosirea mai judicioasă de că
tre tineri a timpului afectat 
producției, in această privință 
remareîndu-se inițiativa orga
nizației U.T.C.. de la Semănă
toarea plivind utilizarea fiecă
rui minut de lucru cu maxi
mum <le eficiență pentru pro
ducție, inițiativă care s-a bu
curat de ecou in multe între
prinderi din țară. De aseme
nea. s-au organizat consultații 
și schimburi de experiență în
tre tineri proiectanți și execu- 
tanți, consfătuiri ale tinerilor 
ingineri pe ramuri de produc
ție. iar prin organizarea con
cursului „Prieten al cărții teh
nice“ și a olimpiadelor pe me
serii. organizațiile U.T.C. an
trenează o mare parte a tine
rilor la îmbogățirea cunoștin
țelor tehnice, la aplicarea in 
producție a tot ce este mai 
nou în domeniul de activitate 
respectiv. Asemenea acțiuni, 
mult îndrăgite și apreciate de 
tineri, au fost organizate la 
Fabrica de mașini-unelte și 
agregate București, uzinele „23 
August", Electronica, Tehno- 
metal și altele.

In condițiile unei industrii 
moderne un factor hotărî- 
tor în îndeplinirea sarcini
lor de producție, jn folosi
rea cu maximă eficacitate 
a utilajelor și instalațiilor, 
în creșterea productivității 
și asigurarea unor produse 
de înaltă calitate și teh
nicitate îl reprezintă gradul de 
pregătire profesională. Organi
zațiile U.T.C. și-au desfășurat 
.și în această privință mai bine 
munca, reușind să antreneze 
peste 32 000 tineri la cursurile 
de calificare și ridicarea cali
ficării ce au loc în întreprin
deri. Totodată, organizațiile 
U.T.C. au manifestat mai mul
tă preocupare pentru creșterea 
contribuției lor la îmbunătăți
rea tematicii cursurilor, la re
comandarea celor mai buni ti
neri ingineri și tehnicieni pen
tru conducerea acestora, selec
ționarea și recomandarea tine
rilor.

In același timp, organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi, de pe 
șantierele de construcții în 
care activează peste 8 000 de 
uteciști au inițiat numeroase 
activități educative — dezba
teri în cadrul adunărilor ge
nerale. simpozioane, întîlniri cu 
specialiști — prin care au cău
tat să convingă tinerii că în 
condițiile actuale, procesul de 
pregătire profesională și de 
dezvoltare a cunoștințelor de 
cultură generală nu se poate 
încheia odată cu absolvirea 
școlii profesionale sau tehnice 
și că avîntul științei și tehnicii 
cere tineretului ca, paralel cu 
participarea sa în procesul de 
producție, să-și perfecționeze 
în mod continuu calificarea, 
să-și însușească cunoștințele 
tehnice de cultură generală, 
în scopul de a stăpîni cu pri
cepere tehnica înaintată cu 
care sînt înzestrate fabricile și 
uzinele, de a reuși să contri
buie la perfecționarea acestora 
și la buna organizare și con
ducere a producției.

I. C. M. A. ANUNȚĂ:

CONCURS PENTRU OCUPAREA 
UNOR POSTOR! 01 SPECIALISTI
„Institutul de Cercetări 

pentru Mecanizarea Agri
culturii anunță scoaterea la 
concurs a următoarelor pos
turi de specialiști, in ziua 
de 10 iunie 1967, orele 16 
a. c. la sediul institutului 
din Bd. Agronomilor nr. 6, 
București—Băneasa, raionul 
30 Decembrie :

• un post șef laborator 
din cadrul secției de Meca
nizarea Lucrărilor Solului 
de Semănat și întreținerea 
Culturilor (specialitatea in
giner—mecanică agricolă).

• un post de șef laborator 
din cadrul secției Aparate 
de Măsurat și Analize (spe. 
cialitatea inginer electro
nist).

• un post de șef laborator 
din cadrul secției Exploata
rea Agregatelor Agricole, 
Elaborarea de Norme și in
troducerea in producție a 
rezultatelor cercetărilor 
(specialitatea inginer—me
canică agricolă).

• un post șef laborator 
mecanizare din cadrul Sta
țiunii Experimentale ICCA. 
Lovrin, raionul Sinnicolau 
Mare, regiunea Banat (spe
cialitatea inginer-mecani- 
că agricolă).

• 5 (cinci) posturi cerce
tători principali din cadrul 
secției Exploatarea Agrega
telor Agricole’, Elaborarea 
de Norme și introducerea 
in producție a rezultatelor 
cercetărilor (specialitatea 
inginer—mecanică agricolă).

• un post cercetător pen
tru laboratorul de mecani
zare din cadrul Stațiunii 
Experimentale ICCA. Șim-

Din cele de mai sus se de 
prinde că majoritatea organ* 
lor șl organizațiilor U.T.C. d! 
Capitală avînd conștiința mi 
rilor sarcini ce le revin și 
vind in vedere că principal 
mijloc de educație comunis 
a tineretului il reprezin 
munca, activitatea in sluji 
societății, se ocupă cu m 
multă răspundere de diferite 
laturi ale participării tineret! 
lui in procesul de producți 
Avînd în vedere, însă, că i 
precierea reală a activităl 
fiecărei organizații U.T.C. tr 
buie făcută in raport cu ri 
zultatele obținute de tineri 
producție și analizind cu ex 
gență munca și activitatea o 
ganizației noastre orășeneș 
nu ne putem declara mulți 
miți. Aceasta, fiindcă n-a 
reușit decit în parte să răspur 
dem, in toate sectoarele, ex 
gențelor pe care le impun sa 
cinile actuale. Alături de tine 
harnici, conștiincioși care- 
îndeplinesc ca pe o înaltă îi 
datorire etică sarcinile de pr< 
ducție lună de lună, se întî 
nesc aproape in fiecare într 
prindere și tineri — e adevăr 
din ce în ce mai puțini • 
care nu obțin rezultate sati 
făcătoare în procesul de pr< 
ducție. care nu se incadrea; 
în normele disciplinei munc 
torești, nu manifestă grijă fa 
de mașini și utilaje, față c 
pregătirea profesională, nu- 
organizează corespunzător Ii 
cui de muncă.

Evident, pentru înlăturări 
acestor deficiențe va trebui : 
depunem eforturi susținute, : 
mobilizăm atît forțele cît 
spiritul de răspundere al ti 
turor membrilor organizați* 
dar în primul rînd al cadrel* 
de conducere din organizat 
Va trebui, de asemenea, să st; 
ruim mai mult în ceea ce pr 
ve.ște extinderea .și genera]iz. 
rea unor inițiative valoros: 
care-și dovedesc eficiența, 
metodelor bune pe care le fi 
losesc unele organizații, j 
acest sens ne propunem să as 
gurăm o mai largă extindei 
inițiativei pornită de la Uz 
nele „Semănătoarea" : „fiecai 
minut fructificat cu valoare 
maximă pentru producție" pri 
cum și alte inițiative valoros: 
— cea a organizației U.T.C. c 
la Uzinele „Autobuzul“, cai 
se referă la buna organizare 
locului de muncă, la mențin* 
rea ordinei și curățeniei și foi 
marea si dezvoltarea unei at 
tudini înaintate față de munc.

Conștiente de necesitate 
creșterii contribuției tinereți 
lui la realizarea ritmică și 1 
toți indicatorii, a planului d 
stat, la organizarea superioar 
a prodifeției și a muncii, la re 
ducerea consumului de mate 
riale și materii prime, în cor 
dițiile respectării stricte.a noi 
melor disciplinei muncitoreșt 
organele și organizațiile U.T.C 
din Capitală vor persevera î 
îmbunătățirea permanentă 
stilului și metodelor de munci 
vor manifesta mai multă prec 
cupare pentru întărirea între 
gii munci politico-educative. î 
vederea creșterii exigenței faț 
de felul în care fiecare tînă 
își realizează sarcinile de pre 
ducție.

nic — Craiova (specialita
tea inginer—mecanică agri
colă).

Actele necesare pentru 
înscrierea la concurs :

a) Copie legalizată de pe 
diploma de examen de stat 
sau diplome echivalente in 
specialitatea respectivă ale 
unor Instituții de învăță
mînt Superior din țară, pre
cum și diplome din străină
tate echivalente.

b) Copie de pe certifica
tul de naștere.

c) Certificatul de sănă
tate.

d) Dovada situației mi
litare.

e) Dovada stagiului.
f) Autobiografia.
De asemenea cererea de 

înscriere la concurs va fi 
însoțită — in afara actelor 
de mai sus — și de urmă
toarele :

• copie de pe diploma de 
Doctor in științe (dacă este 
cazul).

• memoriu de activitate 
împreună cu o listă de lu
crări (dacă este cazul).

• un exemplar al celor 
mai importante lucrări ști
ințifice ale candidatului 
(dacă este cazul)

Actele de mai sus se vor 
depune cu cel puțin 15 zile 
înainte de data ținerii con
cursului.

Concursul va consta din- 
tr-o probă scrisă și o pro
bă orală.

Pentru informații supli
mentare, vă puteți adresa 
Secretariatului Științific din 
cadrul Institutului de la a- 
dresa de mai sus.
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Știrile din „surse dorn
ic de încredere" și dez
mințirile oficiale in ter
meni care cultivă echi
vocul alternează. Politi
ca britanică la ..est do 
>uez" se află plantă in 
rona semnelor de in- 
Tebare și. se pare, că 
ăspunsurile nu pot fi 
»’»ținute. deocamdată, 
*e malurile Tamisci. 
.ondra a dezmințit 
»rompt afirmațiile din 
•olnanele unor ziare, 
itribuite lui Denis Hen
ri. ministrul britanic 
tl apărării, potrivit că- 
ora Anglia iși va re- 
rage pînâ în Î970 toa- 
r trupele din Malave- 
ia și Singaporc. Deci.

retragere completă 
iare exclusă. Dcclara- 
ia purtătorului de cu
ini nu exclude, insă, o 
etragere parțială. în- 
r-un ademenea caz a- 
•are firească tentația 
mei întrebări : retrage- 
ea parțiala va osca 
ioar un caracter simbo- 
ic sau va fi realmente 
i ușurare pentru buge- 
ul militar britanic ? 
'chipa Wilson trebuie 
ă acționeze cu abili- 
ate navigînd printre 
tîncile submarine alo 
nai multor opoziții, 
'sie un fapt notoriu 
â S.U.A. cărora li s-a 
lăturat Australia ple- 
leazâ pentru continua- 
ea prezenței britanice 
i acest punct nevraJ- 
>c. Washingtonul pri
ește existența bazelor 
ngleze prin prizma 
ropriilor sale interese, 
ir glasurile oficiale de 
i Canberra nu fac dc- 
it să repete tezele a- 
îericauc. Pentru Singa- 
ore și Malaiezia pro- 
lema arc alte aspecte, 
mglia a retras ]] 000 
in cei 158 000 militari 
izlocați în Asia de 
□d-est si după FRAN- 
E PRESSE la Londra

| se ia în considerare
I ..anularea angajamen

telor sale“ in această
| zona la începutul dece

niului următor (pînă in
I aprilie 1968 ar ureia <i 
' mai fie retrași 10 000 

soldați britanici). Pen-
1 tru Anglia, renunțarea 
i la bazele de la ..est de 
I Suez“ poate insem- 
J na o economie de 
| 230 000 000 lire sterli

ne. Insă, retragerea en-
I gleză ar avea reper- 
j cusiuni pentru finan- 
I țelc statului Singapore 
. unde îndelungata do

minație a Angliei a dus 
la o repartiție anormală 
a forței de muncă : 
intr-o corespondență 

I din Londra se arăta că 
o cincime din populația 

| activă este afectată ba
zei britanice. Soarta a- 
ceslor oameni azvîrliți 
inevitabil șomajului 
preocupă oficialitățile 

j locale. Dar. concomi- 
i tenl. Harold Wilson tre

buie să ia în considerare 
si propria sa opinie pu- 

j blică. Proaspătul eșec 
| electoral planează dea- 
I supra formației ministe- 
I riale laburiste și deși 
I la Londra se declară că' 

nimic nu se va schimba 
in politica de pînă 
acum totuși premierul 
este înclinat spre unele 

i măsuri caro să mai cal
meze spiritele. Or. ase
menea măsuri ar fi mai 

, comode Ia „est de 
Suez". locul este mai 
complicat decit lasă să 
se întrevadă la supra- 

J față. Londra se găsește 
i in fața multor nccu- 
| noscute : una din ele 
1 este Piața comună. 
, Intrarea Angliei în clu- 
[ hui ..celor șase" ar o- 
i bliga-o să-și asume mai 
■ multe răspunderi con

tinentale și ar avea 
j drept consecință elibe- 
I rarea parțială sau tola- 
• lă de poverile asiatice-

în caz contrnr. reduce
rile ar putea fi operate 
la capitolul cheltuieli
lor militnre din Euro
pa. însă, indiferent de 
evoluția europeană r.i- 
mîn dilema adenilă și 
nota de plată pe care 
trebuie ■ -o achite trezo
reria britanică pentru a 
acoperi cheltuielile din 
acest colț nl lumii. în 
sfirșit. la lista întrebă
rilor se adaugă una ca
pitală : atitudinea fi
nală n Washingtonului. 
Un deputat englez po
vestea în TIMES că la 
Washington un membru 
influent ai personalului 
Casei Albe i-a spus: 
..Crede-ină. vă iubim 
pentru Shakcspearc. 
pentru regină și pentru 
alîc asemenea motive. 
Cind. insă, este vorba 
sa se facă față proble
melor lunii», englezii nu 
pot fi găsiți căci sînt 
plecați să ia masa". De
putatul explica această 
părere (s-o numim cu 
blîndețe ironică) prin 
conringcrca care dom
nește la Washington ca 
..Anglia nu mai este 
dispusă să plătească 
prețul pentru poziția sa

in cadrul alianței". 
Există. însă, și alt gen 
de obligații pentru An
glia decit cele de ordin 
general caro decurg din 
..relațiile speciale" din
tre Londra și Washing
ton. ..Este pur și simplu 
posibil ca undeva. in
tr-un seif la Whitehall. 
să se afle un acord 
anglo-amcrican care să 
prevadă că Marca Bri
tanic va menține trupe 
in Malavczia și Singa
porc" — opinia un co
mentator londonez.

Premierul Wilson va 
traversa oceanul la în
ceputul lui iunie. Con
vorbirile sale la M a- 
shington vor aborda, 
probabil, această sferă 
de problemă. George 
Brown. ministrul de ex
terne al Angliei, a reali
zat prologul acestui 
voiai : prezența sa la 
Washington a pregătit 
terenul pentru Wilson. 
Pînă în iunie observa
torii se vor mulțumi să 
consemneze oscilațiile 
politicii engleze, alter
nanța promisiunilor și a 
retractărilor...

EUGENIU OBREA

„tripartitelor' ?
Reuniunea „finală" a Comite

tului tripartit anglo-americano- 
vcst-gcnnan in vederea soluțio
nării mult discutatei probleme a 
compensării ehclluiclilor în de- 
X'i.ze pentru întreținerea trupelor 
străine staționate pe teritoriul 
R.F.G.. se va ține la 27 aprilie la 
Londra sau la Bonn, au declinat 
surse bine infonnalc din capitala 
britanică. Din partea Angliei, la 
tratative va participa George 
Thomson. ministru de stat la mi
nisterul de externe.

După cum informează agenția 
France Presse, comitetul va tre
bui printre altele, să confirme a- 
cordul dc principiu inlenvnit în
tre cele trei părți. în baza căruia 
Marea Britanie va recupera apro
ximativ 72 milioane lire din cele 
82 pe care le va cheltui in anul 
financiar 1967 -1968 pentru în
treținerea forțelor sale staționate 
pe Rin. VIETNAMUL DE SUD. Atac al forțelor patriotice

SE TEMI

• CORESPONDENTUL agen
ției l’.P.I. transmite că dc trei 
zile, la sud dc Da Nang, una 
din cele mai importante baze 
militare ' americane din Vietna
mul dc sud, au loc lupte violen
te intre trupele americane și 
forțele patriotice. Au fost înre
gistrate deja pierderi grele in 
oameni și armament. Un atac 
puternic 3 fost lansat de patrioți 
și împotriva pozițiilor deținute 
de pușcașii marini americani. 
Ia aproximativ 128 km sud do 
zona demilitarizată. Americanii 
au cerut ajutorul artileriei și 
aviației. La sud de Saigon, pa- 
trioții au doborit un avion stra
tegic american de tipul „B-52“. 

într-un comunicat al agenției 
„Eliberarea" se anunță că for
țele armate ale F.N.E. din Viet
namul dc sud. care Ia 9 aprilie 
au atacat cu mortîere aerodro
mul pentru elicoptere din nro- 
vincia Gia Lai al diviziei 1 
aeropurtate americane, au scos 
din luptă 115 soldați americani 
și au distrus 28 de elicoptere.

Nici reuniunea care 
a\mt ioc săplămîna 

•eeutâ în capitala ni- 
eriană n-a izbutit să 
tenueze conflictul din- 
re Lagos și Enugu. De 
Itfel, observatorii nici 
u sperau așa ceva. Era 
Iar că atîta vreme cit 
ozițiile celor două 
ărți râmîneau ne- 
ehimbate, nu se putea 
îce nici un pas pe 
alea lichidării crizei 
in Nigeria. Oare or- 
anizatorii intilnirii nu 
tiau aceasta ? O știau, 
rident, dar au sperat 

probabil — că 
Ijukwu se va teme de 
onsecințele unei even- 
lalc folosiri a forței 
e către guvernul lui 
iowon și. ca atare, fie 
ă va participa la reu- 
iunc, fie că va fi dis- 
us la concesii. Faptul 
ă Lagosul a susținut 
ă ordinea de zi a in- 
ilnirii era una obișnui- 
ă. ,.de lucru", și că 
leci nu se referea la 
riză. a fost conside- 
at in cercurile politice 
a un simplu „gest", 
nenit să evite noi 
erturi și să lase deschi- 
ă ușa pentru orice 
ranjament.
Dar Ojukwu n-a 

larticipat nici de astă 
lată : el și-a motivat 
ibținerea pornind de la 
mnoscuta sa poziție

potrivit căreia condiția 
primordială a reluării 
dialogului o constituie 
punerea in practică a 
acordurilor de la Abu
ri. Se știe că aceste 
acorduri, încheiate la o 
întrunire a șefilor nige
rieni. ținută în ianuarie 
în localitatea ghaneză 
Aburi, prevăd, in esen
ță, instituirea in Nige
ria a unui sistem con- 
federal.

între timp seria de 
..măsuri unilaterale", 
adică de măsuri meni
te — în coucepția ojuk- 
wistă — să pună în 
practică, de către gu
vernul de la Enugu. a 
acordurilor menționate, 
continuă. După decre
tul privitor la vărsarea 
sumelor (impozite, taxe, 
venituri ele.) către 
trezoreria regională. O- 
jukxvu a anunțat pre
luarea de către guver
nul său a porturilor, 
căilor ferate, telecomu
nicațiilor și stațiilor de 
radiodifuziune federale 
de pe teritoriul provin
ciei Orientale. Se pare 
că în prezent această 
provincie nu mai are 
comun cu restul Nige
riei decit moneta și, 
foarte vag, sistemul 
bancar (afectat și el 
foarte mult de decretul 
cu privire la vărsă- 
minte).

După cum am mai

arătat și cu alt prilej, 
Ojukwu n-a încetat, pa
ralel cu măsurile luate, 
să se pronunțe pentru o 
înțelegere între părțile 
în litigiu, propunînd 
pentru aceasta o întru
nire a liderilor nige
rieni. Aceștia ar urma 
să discute ..termenii a- 
socierii“ regiunilor com
ponente ale Nigeriei, 
evident „în spiritul a- 
cordurilor de la Aburi“.

Unii observatori s-au 
mirat de ce Lagosul 
n-a acceptat propune
rea lui Ojukwu privind 
o reuniune care să re
zolve situația. Oare Go
ii on și ceilalți conducă
tori nu afirmă zilnic că 
ei tocmai asta doresc ? 
N-au și inițiat ei mai 
multe întîlniri, printre 
care și cea de săplămî
na trecută ? La o exa
minare mai atentă se 
poate observa că, totuși, 
nu e vorba de nici un 
paradox. Părțile în liti
giu doresc o reuniune, 
doresc rezolvarea con
flictului, dar fiecare în 
felul său.

Totuși întrunirea s-ar 
putea realiza de aici 
înainte. Cel puțin așa a 
lăsat să se înțeleagă 
Ojukwu într-o declara
ție făcută sîmbălă unor 
diplomați străini. El a 
afirmat cu acest prilej 
că în cursul unei con

vorbiri telefonice avută 
în aceeași zi cu Yakubu 
Gowon, s-a căzut de 
acord asupra unei noi 
întîlniri în afara grani
țelor țării. Cei doi ar fi 
convenit, de asemenea, 
să stabilească contacte 
mai strînse și să renun
țe la forță ca mijloc de 
soluționare a crizei. 
Din aceste declarații nu 
putea — conform obi
ceiului — să lipsească 
și amenințările. De astă 
dată guvernatorul de 
la Enugu a avertizat că 
dacă vreunui cetățean 
din est îi va fi retras 
pașaportul federal ni
gerian, provincia Orien
tală nu se va mai con
sidera ca făcînd parte 
din federație.

LE MONDE este de 
părere că, indiferent 
cum vor evolua lucru
rile de acum înainte, 
criza nigeriana infirmă 
teza potrivit căreia pre
luarea puterii de către 
militari în unele țări a- 
fricane ar fi de natură 
să asigure stabilitatea 
politică. De aceea, ac
tualii lideri nigerieni 
pot ieși din criză nu
mai înfăptuind dolean
țele populației, atît pe 
plan economic, cît și pe 
plan politic.

ION D. GOIA

• LUNA viitoare firma „Phi
lips Lamps'* va pune în vînzare 
în Marea Britanie primele sale 
aparate de televizor pentru e- 
misiunile în culori. Aceste apa
rate voi' putea să capteze auto
mat programele transmise pe 
toate canalele de B.B.C. (postul 
de radio britanic) și de „Inde
pendent Television Authority“ 
(I.T.A.). Noile aparate, al căror 
ecran este de 63.5 cm, vor costa 
între 314 și 341 lire sterline, 
sumă apreciată la Londra

fiind foarte mare. Ele' vor putea 
recepționa, de asemenea, emi
siunile in alb și negru. Emisiu
nile in culori ale B.B.C. și 
I.T.A.. care vor începe în luna 
septembrie anul acesta, vor fi 
efectuate pe baza sistemului 
vest-german Pali.

e LT. COI,. EYADEMA, șeful 
statului Togolez, a scăpat cu 
viață in urma unui atentat co
mis luni dimineața de unul din 
membrii plutonului de onoare 
al jandarmeriei.

Agenția France Presse apreci
ază, potrivit primelor informa
ții. că motivul atentatului ar fi 
fost răzbunarea personală a co
mandantului Bodjolle. fostul sef 
de stat major, actualmente în
chis pentru diverse delicte dc 
drept comun cu care autorul a- 
tentatului ar fi. rudă.

© UN SONDAJ întreprins 
agenția Associated Press 
rîndurile membrilor Congresu
lui din partea Partidului demo
crat a arătat că dacă nu vor 
exista nici un fel de semne de 
reglementare a războiului din 
Vietnam pînă la alegerile pre
zidențiale din 1968, 102 deputați 
democrați consideră că pre
ședintele Johnson va trebui să 
ducă o luptă dificilă pentru re
alegerea sa. Numai 30 de mem
bri ai Senatului și Camerei Re
prezentanților au afirmat că a- 
ceastă problemă nu va agrava 
poziție» politică a lui Johnson.

• CIPRIANO de Larranaga, 
reprezentantul „guvernului
basc" la New York, a invitat 
duminică Statele Unite și alte 
țări occidentale să trimită ob
servatori la Bilbao, unde sc va 
desfășura la I Mai o importanta 
manifestație. în ciuda măsurilor 
represive adoptate vinerea tre-

cută dc guvernul spaniol, a de
clarat Larranaga, mii de mun
citori basci, însoțiți dc studenți 
și cetățeni reprezentind toate 
păturile populației, sînt hotăriți 
să demonstreze în această zi 
pentru a cere libertate politică, 
progres social și dreptate socia
lă.

de 
in

R. P. UNGARA. Podul Elisabeta din Budapesta

Rezultatele alegerilor

din. două landuri vest-germane
Luni dimineața au fost 

anunțate rezultatele oficia
le provizorii ale alegerilor 
care au avut loc duminică 
pentru reînnoirea dietelor 
landurilor vest-germane 
Schleswig—Halstein și Re
nania—Palatinat.

Partidul creștin-democrat a 
realizat un anumit progres, ob- 
ținînd 49 de mandate in dieta 
landului Renania—Palatinat 
(cu trei mandate mai mult

întrunirea

5, celor 10“
Ieri la Washington a început 

reuniunea „Grupului celor zece" 
împreună cu Consiliul de Admi
nistrație al Fondului Monetar In
ternațional care va examina pro
blema unei reforme a sistemului 
monetar interoccidental. Din 
„grupul celor zece" care reunește 
principalele țări capitaliste ale 
lumii fac parte : S.U.A., Marea 
Britanie, Canada, Suedia, Japo
nia, Franța, R. F. a Germaniei, 
Italia, Belgia și Olanda.

Supleanții miniștrilor de finan
țe ai țărilor participante la reu
niune s-au întrunit duminică 
după-amiaza și au examinat co
municatul dat publicității săp- 
tămîna trecută la München de 
miniștrii de finanțe ai țărilor 
Pieței comune, precum și rapor
tul Comitetului monetar al C.E.E. 
In acest comunicat țările Pieței 
comune au propus evitarea unei 
eventuale penurii de lichidități 
monetare printr-o sporire a drep
turilor de extragere de sume de 
la Fondul Monetar Internațional 
și, pe de altă parte, o sporire a 
numărului de voturi de care dis
pun cei „șase" în cadrul F.M.I.

decit in dieta precedentă) și 34 
de mandate in Schleswig— 
Holstein leite a avut și pînă 
acum). Partidul social-demo
crat a înregistrat pierderi în 
primul dintre landurile men
ționate, obținînd numai 39 de 
mandate (cu 4 mai puțin decit 
in trecuta dietă și tin ușor 
ciștig în celălalt land (30 de 
mandate in noua dietă față de 
29 in cea precedentă). Confir
med tendința manifestată și 
in alte landuri. Partidul liber- 
democrat a pierdut numeroase 
voturi și mandate. Acest partid 
urmează să dețină doar patru 
mandate in dieta landului 
Schleswig—Holstein (cu un 
mandat mai puțin) și opt in 
dieta landului Renania—Pala
tinat) cu trei mandate mai 
puțin.

Pierderile liber-democraților 
au favorizat, în general, 
dul de extremă dreaptă 
nal-democrat, care va 
pentru prima dată, cite 
deputați în fiecare din 
două diete. Conducătorii 
tui partid se declară, 
„dezamăgiți" de numărul 
rilor obținute, care este intr-a
devăr mult inferior pro
nosticurilor, ca și celui obținut 
în alegerile anterioare pentru 
dietele landurilor Hessa și 
Bavaria.

parti- 
națio- 
avea, 
patru 

• cele 
aces- 
însă, 

votu-

Operația

în cursul ședinței, reprezen
tantul S.U.A. nu a expus o pozi
ție definitivă în legătură cu pro
punerile țărilor Pieței comune, 
dar, după cum s-a lăsat să se 
înțeleagă la Washington, Statele 
Unite, la fel ca și Marea Brita
nie, nu sînt de acord cu ele.'

„Surveyor-3" 

continuă 

excavările

Sonda lunară americană 
,.Surveyor-3" a efectuat din 
nou duminică operații de 
excavare a solului lunar și a 
transmis o nouă serie de 30 
de fotografii ale acestuia, 
apreciate ca fiind de excelen
tă calitate.

Cele aproape 2 000 de 
fotografii transmise pînă în 
prezent au demonstrat exis
tența, la locul de aselenizare, 
a unui sol granulos, compa
rat de specialiștii americani 
cu nisipul umed obișnuit dc 
plajă, suficient de rezistent însă 
pentru a permite aselenizarea 1 
in bune condiții a unei nave 
spațiale având echipaj uman j 
Ia bord.

JAPONIA. Noi construcții într-un cartier al Tokio-ulul

Scrutinul 
de la Djibouti

REDAC'11

In Somalia France
ză au avut loc dumi
nică alegeri pentru 
desemnarea reprezen
tantului acestui teri
toriu în Adunarea 
Națională . a Franței. 
(După referendumul 
din 19 martie, cînd 
61,3 la sută din -ale
gători s-au pronunțat 
în favoarea asocie
rii la Franța, Somalia 
Franceză a rămas cu 
statutul de „teritoriu 
de peste muri“ al 
Franței — nr.).

Principalii candi
dați au fost Abdulka- 
der Moussa Aii, din 
partea Partidului U- 
niunea Democratică 
A.F.A.R., și Farah 
Idriss Abani, din par
tea Partidului Aduna

rea Democratică 
A.F.A.R.

Corespondenții de 
presă precizează, că 
dc fapt, la alegerile 
de duminică a avut 
loc o luptă electorală 
între cele două triburi

rivale din Somalia 
Franceză — afarii și 
somalezii. Din cei 
40 000 de alegători 
23 000 au fost afări și 
14 700 somalezi. Res
tul francezi și arabi.

Succesul unei expoziții 
românești la Viena
Expoziția pictorului Mihu Vul- 

cănescu, deschisă in Palais Pal- 
ffy la Viena, între 5—14 aprilie, 
s-a bucurat de succes. „Picturile 
și grafica lui, scrie “Volksblatt", 
vădesc o personalitate interesan
tă, Picturile în ulei, pline de at
mosferă, mai ales cele cu tema
tică italiană, conțin o poezie 
delicată“.

T1A București, Plata .Sclntelf TeL 17.60.10. Tiparul Combinatul Potle.aflc .Casa Sclntell'

Falnicul leu, vestitor 
al filmelor METRO- 
GOLDWYN — MA- 
YER, vrea parcă să 
exprime soliditatea fir
mei care l-a ales ca 
emblemă. Cu toate că 
iși păstrează semefia 

leul care și-a căpătat 
celebritatea mondială 
are necazuri.

El refuză deocamda
tă să-și mărturisească 
spaima ce l-a cuprins 
in fața primejdiei de 
a fi „mîncat" de alții. 
Tocmai lui. rege al a- 
nimalelor care și-a în
ghițit de atîtea 
concurența, să-i 
teamă... Mîndru 
faima și forța sa, leul 
— sau mai bine zis pa
tronul care se ascunde 
îndărătul 
bleme — 
reziste.

Crupul deținătorilor 
celui mai masiv pa
chet de acțiuni al com
paniei Metro Coldwyn 
Mayer, condus de ac
tualul președinte Ro- 
bert O'Brien. înfruntă 
grupul „dizident“ con
dus dc Philip Levin. 
„Lupta — după cum 
afirmă săptămînalul 
„ECONOMIST“ — s-a 
încheiat cu victoria 
clară a actualilor stă- 
pîni... dar pacea pare 
să se fi instaurat nu
mai pentru un mo
ment". Levin contestă 
valabilitatea a 800 000 
de voturi, iar O'Brein 
și-a impus punctul de 
vedere cu o majorita
te de 700 000 voturi, 
(la adoptarea hotă firi- 
lor în adunarea gene
rală a acționarilor, fie
care acțiune are valoa
rea unui cot și deci de
ținătorul celui mai ma
siv pachet își putea 
impune inevitabil vo
ința).

Dacă ar fi vorba nu
mai de gravul „dizi- 
denților“. leul n-ar fi 
atît de speriat, dar 
faptul că monopolurile 
din diferite ramuri in
dustriale vătrund în in
dustria filmului consti
tuie tin motiv supli
mentar îndreptățit de 
spaimă.

Pe de altă parte leul 
are de făcut față con
curenței altor case de 
film și de aceea caută 
să-și dezvolte activita
tea. „The 20 th Centu
ri/ Fox" și-a deschis 
studiouri noi și M.G.M. 
proiectează să pășeas
că pe același drum. A- 
cum, leul oftează că nu 
s-a încuscrit cu vul
pea. (fox — în limba 
engleză), pentru ca am
bele firme să nu fie 
devorate de regii mai 
puternici decit ai jun
glei, și anume regi ne
încoronați ai petrolului 
sau armamentului.

Z. F.

ori 
fie 
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„catalizator“
In atmosfera agitată a reuniunii „la nivel înalt’ a O.S A , a 

trecut aproape neobservată o hotărire a ..comitetului adniin’istra- 
tiv-mstituțional" al conferinței ministeriale care a precedat in- 
țilnirca șefilor de state. E vorba de hotărirca prin care se acceptă 
intrarea în Organizația Statelor Americane a unui nou membru • 
Trinidad și Tobago.

Discreta cooptare în O.S.A. a unui membru ar Comraon- 
J'ea... u.i cu statut de dominiou britanic, este un fapt cu semni
ficații și implicații notabile. Ea scoate în lumină un aspect mai 
puțin cunoscut al dificultăților politice ale Londrei : slăbirea 
pozițiilor engleze in acea parte a Commonwealthului situată in 
vecinătatea (geografică) a Statelor Unite.

,Trinidad Și Tobago — scrie NEUE ZÜRCHER 
ZEITUNG intr-o corespondență din Washington — apare, după 
unele indicii și indiscreții din cercuri politice bine informate 
ca un prim pas intr-o mișcare mai amplă. E vorba de un pre
cedent pentru includerea in O.S.A. și a altor componente ale 
zonei britanice de influență din Caraibi și Pacific’.

Aflăm, astfel, că seducțiile „ajutorului economic" american au 
fost exercitate insistent în ultimul an asupra cercurilor guverna
mentale din Trinidad și Tobago. Două delegații economice și una 
tehnica au vizitat acest dominion britanic. La sfirșitul lui sep
tembrie trecut, Ș.U.A. au acordat un „ajutor" de 20 milioane 
dolari guvernului de la Port of Spain. Respectivelor cercuri gu- 

— rc,cva corespondentul lui NEUE ZÜRCHER 
ztiit NG referindu-se la surse din departamentele economice ale 
administrației americane - „li s-a arătat că nu e neapărat ne
cesar sa se deslipeașcă imediat de Commonwealth dar li s-a 
atras atenția că America nu înțelege să aplice programe dc ajutor 
dc genul „Alianței pentru progres* țărilor care vor rămîne 
membre ale Commonwealthului".

în urmă cu aproape doi ani, in iulie 1965, revista NEWSWEEK 
dezvăluia preocuparea unor experți din Departamentul dc Stat 
ai S.U.A. pentru „o modalitate de aplicare voalată a doctrinei 
Monroe la posesiunile sau dominioanele britanice din emisfera 
occidentala. Mai precis, sc făcea aluzie directă la un plan pentru 
atragerea acestor teritorii în „sfera americană". NEWSWEEK 
indica și instrumentul ales pentru această operațiune. „O.S.A. — 
propice"CV*S^a amer’cana ~ Pare să fie catalizatorul cel mai

Precum se vede, scontind pe dificultățile britanice, , expert»* 
americani au scos repede din dosare planurile lor „discrete" Cu 
eptsodul Trinidad și Tobago respectivele planuri au intrat in 
Plina faza executorie. Oficialități din secretariatul permanent al 

• re ata NEW ZÜRCHER ZEITUNG în corespondența 
citată mal sus — dau ca foarte probabilă adeziunea apropiată a 
Jamaicai și ceva mai îndepărtată a Guyanei britanice

Operația „catalizator O.S.A." dirijată dc „marele aliat ameri
can in zona britanica de Influență din Caraibi și Pacific nu 
provoacă, firește, nici o bucurie la Londra...

EM. RUCÄR


