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CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
I

RĂSPUNS

BOGAT CERINȚELOR 
VlRSTEI TINERE

Vești din
întrecere

Organizații

Vîrsta tânăra este epoca dez
voltării posibilităților intelectua
le. a maturizării gințlirii, a cris
talizării aptitudinilor, a stabiliză
rii trăsăturilor morale și dc viață. 
Din această complexitate de atri
bute și imperative ale tinereții 
decurge necesitatea folosirii cit 
mai judicioase a timpului liber, 
orientarea și îndrumarea preocu
părilor. gusturilor. preferințelor 
tinerilor, spre tot ceea ce îi aju
tă în formarea lor ca oameni noi. 
multilateral pregătiți, cu o con-

ii nnu nm SE LH
Este vorba despre trei tineri 

ingineri dc la Uzinele „Electro
nica“. Simplificînd, cele trei in- | 
dividualități distincte care alcă
tuiesc această încercare de por
tret colectiv, au în linii mari tră
sături comune, caracteristice ge
nerației tinere prezente. Este 
vorba numai de acele linii gene
rale care definesc atitudinea so
cială a tinerilor, concepțiile și

Cornel Șandru 
prim-secretar al Comitetului 
regional Brașov al U.T.C.

ccpție științifica despre lume și 
viață. „Uniunea Tineretului Co
munist — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al Mii
lea al U.T.C. — trebuie să ofere 
un larg cadru organizat de acti
vitate plăcută și instructivă, să 
inițieze variate manifestări cul- 
tural-artistice, să dezvolte gustul 
pentru literatură și artă, să orga
nizeze turismul, sportul de masă, 
contribuind la formarea unor ti
neri sănătoși, optimiști, cu un ni
vel ridicat de cultură“.

Intemeindu-și activitatea pe 
cunoașterea mai profundă a pre
ocupărilor și preferințelor tineri
lor, organizațiile U.T.C. din regiu
nea noastră au dobîndit o expe
riență mai bogată în organiza
rea — cu propriile forțe sau în 
colaborare cu alți factori — de 
acțiuni și manifestări cultural-e
ducative. artistice și sportive, ca
re răspund, într-o măsură tot mai

mare, cerințelor și exigențelor tu
turor categoriilor de tineri.

Un loc deosebit. în complexul 
acestor activități, îl ocupă acțiu
nile menite să vină în întâmpina
rea dorinței tinerilor de a cu
noaște politica partidului și sta
tului nostru, de a-și explica știin
țific diverse aspecte ale vieții po
litice, economice, sociale. Neuita
te vor rămîne în conștiința tine
rilor din numeroase orașe și sate 
din regiune întîlnirile pe care 
le-au avut cu membri ai biroului 
comitetului regional dc partid, 
cu alți activiști de partid și de 
stat, care le-au vorbit despre tre
cutul de luptă a poporului și 
partidului, despre realizările ob
ținute în anii noștri și perspecti
vele de dezvoltare ale României 
socialiste, în lumina sarcinilor 
stabilite de Congresul al IX-lea 
al partidului. în același scop, or
ganizațiile U.T.C. le-au oferit, dc 
asemenea, numeroase prilejuri dc 
întâlnire cu reprezentanți de pres-

(Continuare în pag. a 11-a)

o Colectivul Flotației Cen- 
I trale din Baia Mare a reușit 
. ca în cinstea zilei de 1 Mai 
I să prelucreze peste plan 

însemnate cantități de minc- 
! rcu. Angajamentul luat de 
colectivul dc muncă de la 
linia tehnologică nr. 1 mine
reu complex Cavnlc. a fost 
simțitor depășit. Pe ansam
blul unității,
luat în întâmpinare;*, 
tei sărbători, a fost 

! nit in proporție de 
sută.

și uteciști

In cinstea aniversării a 45 de ani de 
la crearea U.T.C., luni 24 aprilie a.c. 
a avut loc la Tur nu Severin cea de a 
IV-a ediție a serilor „Scinteli tinere
tului", pentru constructorii Hidrocen
tralei de la Porțile de Fier. In foto
grafie un aspect de la această ma

nifestare

Foto : O. PLEC AN

distinși eu Diploma de Onoare

FISE PENTRU

UN PORTRET COLECTIV

convingerile lor etice, adeziunea 
la opera pe care o clădește po
porul român înfăptuind politica 
partidului. Altminteri, cei trei ti
neri despre care vom vorbi nu pot 
fi strînși în rama aceluiași por
tret, deși sint de aceeași vîrstă 
și profesie, deși muncesc în ace
lași colectiv, deși au o biografie 
la fel de sumară și lipsită de 
spectaculozitate.

Am considerat că cel mai bun 
portret și-l vor face singuri dacă 
le voi adresa cîteva întrebări ale 
căror răspunsuri vor fi neapărat 
autodefinitorii.

Iată întrebările : 1'. Care sînt 
momentele esențiale din biogra
fia dv ? 2). Ce loc ocupă uzina 
în viața dumneavoastră prezentă 
și in proiectele dv. de perspectivă .J 
3>. Ce raport exista între numele 
dv. și reputația uzinei ? 4). Care 
sînt lucrurile pe care dumnea
voastră le-ați organiza altfel ? 
Recunosc. întrebările nu mi-au 
izbutit. Ele nu obligă la selecția 
trăsăturilor comune ci oferă un 
bun prilej dc separare a indivi
dualităților, vreau să spun că ti-

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. a V-a)

angajamentul 
apropia- 
indepli- 
109,4 la

realizat 
costume 
produse, 

bcnefeciu 
de

« In cursul anului trecut 
Fabrica dc confecții ..Steaua 
roșie“ din Sibiu a 
peste plan 12 000 
bărbătești și alte 
echivalate cu un
suplimentar în valoare 
25 000 000 lei.

Colectivul de aici a reali
zat peste plan. în cinstea 
zilei de 1 Mai pesfe 1 000 
costume bărbătești. Sporul 
de producție s-a realizat în 
întregime fără investiții su
plimentaro, datorită măsuri
lor tchnico-organizatorice 
luate de conducerea fabricii.

Șantierul Combinatului siderurgic Galați. Se lucrează la cele două rezervoare de oxigen li
chid necesare alimentării cuptoarelor oțelăriei

Foto: O. PLEC AN

a C.C. al U.T.C.
Abia coborîse de pe scenă în 

aplauzele înfierbântate ale celor 
peste 500 de tineri prezenți la 
Casa de cultură a tineretului la 
acest moment sărbătoresc în 
viața uteciștilor din raionul Cri- 
vrța roșie, cînd Stîncan Constan
tin, tehnician la „Tehnometal“, 
își auzi rostit numele. Tresări de 
emoție. Doar cu cîteva clipe mai 
înainte, împreună cu ceilalți 
membri ai comitetului U.T.C. pe 
uzină, primise Diploma de Onoa
re al U.T.C., cu care a fost dis
tinsa. organizația lor pentru re
zultate deosebite obținute în 
mobilizarea celor peste 300 de 
tineri la îndeplinirea sarcinilor de 
producție, lată-1, ureînd încă o- 
dată pe scenă, primind o nouă 
diplomă. De data aceasta înalta 
distincție, acordată de Comite
tul Central al U.T.C. îi este atri
buită, lui personal. Sentimentul 
ce-l încearcă acum pe Stîncan 
Constantin este parcă mai mult 
decît bucurie. Retrăiește, într-o 
clipă, momente recente, altele pe
trecute cu ani în urmă, i se pe
rindă prin minte nenumărate fap
te și întîmplări, acțiuni întreprin
se de organizația U.T.C. a între
prinderii în toți cei 5 ani de cînd 
el, repetat, este investit de ute
ciști cu încrederea de a fi secre
tarul comitetului. în tot ceea ce 
a întreprins organizația, fie că e 
vorba de eforturile pentru mobi
lizarea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, de acele 
acțiuni interesante ca „Fafă-n 
față" — un adevărat proces al 
absențelor nemotivate și întîrzie- 
rilor sau dezbaterile din adunări
le generale care au făcut ca ma
joritatea tinerilor să se integreze

riguros și cu convingere în dis
ciplina de producție, sau de ac
țiunile inițiate de organizația 
U.T.C., la turnătorie, pentru fo
losirea cu grijă a fontei, sau cea 
de la sectoarele tablă și S.D.V. 
pentru utilizarea chibzuită, la 
maximum, a ștraifurilor, care 
s-au soldat cu însemnate econo
mii de metal — se află și glo
durile, și munca, și perseverența 
lui. Apoi acțiunile de muncă pa
triotică, mai ales cele „de acasă“, 
prin care tinerii vin în sprijinul 
lucrărilor de extindere și mo
dernizare a întreprinderii, olim
piadele pe meserii, simpozioane
le și conferințele tehnice care, 
dincolo de îmbogățirea cunoștin
țelor, de aplicarea unor noi pro
cedee tehnice ca turnarea cu 
grafit nodular, au trezit la tineri 
interesul pentru perfecționarea 
continuă a pregătirii profesiona-

N1CULINA STOICA
Șeful unității nr. 6 a O.G.L.

Confecția

(Continuare în pag. a V-a)

NICOLAE DAV1D 
economist la serviciul 
organizarea producției 

a Uzinelor „Grivița roșie“.

Teh nicianul
CONSTANTIN STÎNCAN 

secretarul comitetului U.T.C. 
al Întreprinderii „Tehnometal"

Foto : I. MARCOVICI

Ziarele au început să pu
blice scrisori ale diverselor 
colective de muncă din țară 
adresate Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân. persaaial tovarășului 
Nicolae Ceanișcscu. Munci
torii, inginetrii și tehnicienii 
din aceste "unități, pe baza 
numeroaselor propuneri fă
cute pentru înlăturarea iro
sirii timpului de lucru, pen
tru crearea condițiilor nece
sare desfășurării neîntrerup
te a producției se angajează 
in fața conducerii de partid 
să depună toate eforturile 
fizice și intelectuale pentru 
realizarea marilor obiective 
ale cincinalului. Dar semni
ficația lor depășește simpla 
angajare intr-o susținută ac
tivitate de producție, inscri- 
indu-se în înțelegerea supe
rioară a documentelor de 
partid ale plenarei C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966. 
privind acțiunea de continuă
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perfecționare a organizării 
științifice a producției și a 
muncii, descoperirii și valo
rificării neîntrerupte a re
zervelor interne. Intr-un fel. 
la nivelul la care a ajuns 
economia noastră, traduce
rea în viață a indicațiilor de 
partid și primele rezultate 
practice obținute semnifică 
un început generos în efecte 
pozitive pentru întreaga 
noastră viață socială.

In aceste zile, premergă
toare tradiționalei sărbători 
a muncii de la 1 Mai. întrea
ga țară este cuprinsă de un 
mare elan constructiv dublat 
de o lucidă descoperire și 
evaluare a posibilităților in
terne prin valorificarea că
rora — așa cum dovedesc și 
scrisorile publicate în presă 
— oamenii muncii vor în
tâmpina cea de-a XX-a 
aniversare a proclamării Re
publicii cu un bilanț și mai

V. ARACHELIAN
(Continuare în pag. a 11-a)

PE OGORUL FERTIL 
AL COOPERATIVEI

In cartierul nostru din Con
stanța, unde am copilărit, aveam 
pe stradă un camionagiu. Un om 
bătut de soartă. Cu o casă de 
copii, invalid de un picior, tși 
vînduse, la Băltăgești, tot ce moș
tenise și agonisise pentru a-și 
cumpăra un camion. Cu două 
mîrțoage, cu care venise de la 
tară, cărăușa în port. Cînd se îm
băta. și asta o făcea cam des, se 
așeza înaintea cailor cu țoiul de 
secărică în mină, pentru a le vor
bi despre oamenii și lucrurile de 
unde venise.

Camionagiul a fost cel dinții 
om al Băltăgeștiului pe care l-am 
cunoscut și. din dialogul lui cu 
caii, am aflat lucruri zguduitoare 
despre sărăcia acestui sat pe care 
nu-l găseam însemnat pe hărțile 
de școală.

AGRICOLE
Peste ani, un coleg de breas

lă m-a îndemnat să merg 
la Băltăgești pentru a cu

noaște un om aparte...
„Domnule — mi se argumenta 

— ca tipul acela nu știu dacă 
mai întilnești altul. Era inginer 
în Ministerul Agriculturii. Bucu
rești... leafă bună... aprecieri. Dar, 
într-o zi s-a dus la șeful lui și i-a 
spus că dc nti-l trimite în pro
ducție, el tot pleacă. Și ca un fă
cut, sau poate dinadins, a fost tri
mis la dracii în praznic, la Băl
tăgești, un sat prăpădit unde nici 
nu ai cum ajunge. Toți au cre

zut că l-au înfundat. Sînt aici 
niște oameni aspri, duri ca gra
nitul bătrîniloi munți ce le în
chid salul. Cu cîteva zile înain
tea sosirii lui a plecat de aici in
ginerul, un tînăr, șef de promoție 
la Iași. A trecut un an, s-a zbă
tut cu mari greutăți, și totuși nu 
s-a potolit. A fost ales președinte 
Imediat însă a făcut una și mai 
boacănă. A refuzat să mai pri
mească salariul de inginer.

Du-te să-l cunoști, merită oste
neala ; pînă a fi ales președinte 
a fost secretar U.T.C. Și acum,

mi se parc, mai face parte din 
birou“.

S-a intîmplut să sosesc în 
Băltăgești într-o seară cînd 
avea loc adunarea gene

rală a organizației U.T.C. Ingi
nerul Dumitru Năstăsoiu — 
„romanticul“ — vorbea în 
fața tinerilor despre cum va a- 
răta satul in viitor, cum se 
va dezvolta cooperativa și ce 
producții vor fi realizate. „Vom

ION ȘERBU
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Ți-am adus o veste buna...

Răspuns bogat cerințelor
vîrstei tinereRWIA

(Urmare din pag. I)

TINERETUL IN PERIOADA
fflWREFACERII ECONOMIEI

anului 
maselor

ferată 
Stadio- 

multe

Pe

TRADIȚII

GLORIOASE

Urmând neabătut parti
dul comunist. însuflețită d? 
fierbinte patriotism, tinăra 
generație a țârh noastre 
și-a adus contribuția entu
ziastă la reconstrucția e- 
conomică. la epopeea re 
foluției populare Tinerii 
au fost prezenti la toate 
marile acțiuni pentru in
staurarea puteri populare, 
refacerea econom ic națio
nale distruse de război, au 
înscris pagim de abnegație 
în primii ani ai construiri 
socialismului. în anii cînd 
s-au fâunt bazele con
strucției socialiste 
mânia.

...La începutul 
]94-5 cînd lupta ___ .
populare. în frunte cn cla
sa muncitoare, se afla în 
plin avînt pentru instau
rarea unui guvern demo
cratic. tineretul. în frunte 
cu utpciștii. manifesta pe 
străzile orașelor, alături d? 
zecile de mii d? oameni 
ai muncii Tn zius de 24 
februarie 1945 la marea 
demonstrație a oameniloi 
muncii din Capitală și îm
prejurimi. printre cei 
500 000 de oameni ai mun
cii care cereau plecarea i- 
mediată a guvernului Râ- 
descu erau și numeroși ti
neri muncitori Forțele re- 
acțiunii. încercînd să înă
bușe lupta dreaptă a po
porului, au ordonat des
chiderea focului împotriva 
demonstranților. \u căzut 
numeroși morți $i răniți 
Printre victimele agresiunii 
mișelești au fost uciși și 
□neri muncitori Stăneșcu, 
C Voicu. Mircea Tlie. lu- 
lius Heilpem. Alți tineri 
au fost răniți Dar tirul mi
tralierelor n-a înspăimân
tat masele animate de do
rința fierbinte de a aduce 
în fruntea țării un guvern 
democratic. Tinerii au ră
mas și ei la datorie în 
timpul manifestației care a 
durat toată ziua, Russe Ion, 
ucenic la întreprinderea 
„Dacia Traiană" a fost un 
exemplu de neînfricare. 
Chiar 2tunci cînd, ajuns în 
fața palatului regal, s-a 
tras îd coloana din care 
făcea parte, ciuruindu-i 
steagul pe care-1 purta, a 
continuat să strige alături 
de macifestauți : „moarte 
fasciștilor", „arestarea lui 
Rădescu". „Fără a-și pier
de cumpătul — mențio
nează documentele vremii 
— Russe Ion a rămas ne
clintit cu steagul în mînă, 
în mijlocul pieței, îndem- 
nînd pe manifestanți 
se stringa din nou și 
continue manifestația“.

Valul revoluționar 
maselor a învins. La

tinerii lucrau și 
zilele de repaos pentru 
grăbi refacerea haleloi 
a căilor de comunicație, 
șantierul Reșița-Rudeni. 
tete între 16—16 ani aiu
tati la recnndițjonarea tu- 
buriloî pentru proiectilele 
de artilerie, aduse de pe 
front, pentru reîncărcarea 
cu materia) exploziv Pe
ste tot. in țară, tineri mun
citori. țărani, elevi și stu
denti munceau cu entu
ziasm pentru reconstrucția 
țării, deși urmările războiu-

plecau la sat? pentru spri
jinirea țărănimii.

Masele de tineri din 
fabrici și uzine, d? la 
sate, din școli și facultăți 
Și-au strîns rândurile, s-au 
încadrat in frontul larg al 
fmțelot democratice pen
tru obținerea victoriei a- 
ceptoia împotriva reacțiu
nii tn alegerile din 1946 
Aifît pe plan central cit și 
la nivelul județele«». plăși- 
lor. circumscripțiilor elec
toral? s-au creat comisii 
ale tineretului menite să 
sprijin? campania elrcto- 
iălă a Blocului Partidelor 
Democrate. Mii dr tineri 
muncitori, țărani, elevi si 
studenți. an făcut parte 
din echipele de agitatori 
ai B P.D.. au răspîndit zi
are. manifeste, chemări și 
sfișe. au păzit centrele de 
votare împotriva atentate
lor huliganice ale Tracți
unii.

In orașe și sate, tn uzine 
și întreprinderi, au fost 
organizate în această peri
oadă numeroase întruniri 
și mitinguri ale tinerelului 
democrat. în care tînăra 
grneiație era chemată să-și 
aducă contribuția în acea
stă mare confruntare poli
tică dintre forțele demo
cratice conduse de P.C.R 
și forțele reacțiunii care 
se opuneau mersului îna
inte al societății românești.

omului de cilre om.. Tn 
sunetele marșurilor muncii 
și ale luptei să crească și 
să înflorească pe phiurile 
noastre Republica Popu
lară Română, patria bogată 
și fericită, liberă și inde
pendentă a tuturor celoi 
ce muncesc".

Pornită pe făgașul con
strucției socialiste, țara 
noastră avea să cunoască, 
în cadrul efortului gene
ral al poporului, contribu
ția entuziastă a maselor de 
tineri muncitori. Continu
ând activitatea pe tărimul 
reconstrucției începută i- 
mediat după 23 August, 
zeci și zeci de mii de ti
neri din fabrici și uzine, 
de la sate, din școli și fa
cultăți, col la cot, au scris 
cu sapa ji tîmăcopul pe 
marile santierr ale muncii 
voluntare, pagini de epo
pee.

...Oricui trece astăzi 
defileul pitoreso al 
Jiului atenția îi este 
siguranță reținută de 
tul că, aici nu prea 
mult, omul s-a înfruntat cu 
natura și, în folosul oame
nilor, a învins-o. O cale 
ferată, veritabil colier de 
beton și fier aruncat peste 
prăpăstii amețitoare, zeci 
de viaducte, de tuneluri 
săpate în sb'ncă, poduri 
care traversează albia în
spumată a Jiului. Cîtă mun-

cu 
(ap- 
de-

exista). Ca s8 
Craiova, cărbune 
tioșani trebuia să străbați 
n cale lungă d? aproape 
500 km : Petroșani — Si- 
meria •— Tciuș — Copșs 
Mică — Sibiu — Piatra 
Olt — Craiova. Aceasta 
scumpea cărbunele, anga
ja mult timp parcul rulant 
al căilot feiate, și așa des
tul de redus ca urmare a 
distrugerilor provocate de 
război.

Construcția liniei ferate 
Petroșani-Craiova (cea. 150 
km) in special partea cea 
mai dificilă a acesteia, în
tre Livezeni și Bumbcsti 
(cea. 35 km) se leagă indi
solubil dc eroismul și en
tuziasmul muncii volun
tare a tineretului. Alături 
de muncitori, tehnicieni și 
ingineri, pe acest șantier 
au lucrat, timp de aproape 
7 luni, din aprilie pînft în 
octombrie 1948. 28 000 de 
brigadieri, tineri din toată 
țăra.

înfruntând ploaia, frigul 
sau arșița, cățărîndu-se pe 
stînci, miile de tineri mun
citori, țărani, elevi și stu- 
denți, care au răspuns cu 
însuflețire chemării parti
dului pentru reconstrucția 
tării și-au adus o contribu
ție inestimabilă la rezolva
rea într-un timp record a 
acestui obiectiv de mare 
însemnătate pentru econo-

Al CONSTRUCTS

să 
să

al 
6 

martie 1945 a fost instau
rat guvernul de lai ga con
centrare democratică con
dus de Dr Petru Groza. 
Aceasta a constituit o mare 
victorie a luptei revoluțio
nare din România pentru 
Jezvoltarea democratică și 
progresistă a țării.

...După 6 martie 1945. 
tineretul și-a sporit contri
buția pe linia refacerii e- 
conomice a țării și spriji
nirii frontului antihitle
rist nînă la victoria finală 
La Fabrica „Vulcan" din 
București, tinerii munci
tori si ucenici lucrau la 
che coane și aruncătoare 
necesare frontului: ei n-au 
șovăit să muncească 10—12 
ore pe zi. cînd a fost ne
voie. iar uneori ..ziua și 
noaptea fără întrerupere". 
La Atelierele C.F.R. ..Gri-

lui, apoi seceta și bolile 
care bîntuiau cu furie ce
reau mari sacrificii.

Mulți tineri muncitori, 
au adus o contribuție im
portantă în acțiunea de 
sprijinire a țărănimii mun
citoare, pentru înfăptuirea 
pe cale revoluționară a re
formei agrare. Aproape nu 
există întreprindere mai 
mare din țară ai cărei 
muncitori vârstnici și ti
neri să nu fi format echipe 
care în timpul liber cutre- 
erau satele dind ajutor ță
rănimii. ducîndu-le în dar 
sau reparindu-le uneltele.

1 000 de ucenici de la 
Atelierele „Grivița" mun
ceau cu rîvnă și dragoste 
fientru repararea unelte- 
or agricole atît de nece

sare satelor. Ucenicii de 
la „Lemaître“ au lucrat a- 
lături de vîrsniej 25 de 
pluguri pentru țărani. La 
„Vulcan" unde din cei 400 
de ucenici peste 90 la sută 
erau uteciști s-au format 
echipe care au mers în 
comuna Pope$ti-I,eordeni 
aiutind țărănimea munci
toare. Al ți tineri de la 
..Gaz și Electricitate". Fa
brica de chibrituri de la 
Leonida și Ford-Rnmână 
au plecat la sate pentru a 
repara uneltele țăranilor 
din Belciucatele. Rîldana, 
'Gîtărăsti, Bnlintinul din 
Deal etc.

Tinerii muncitori de la 
„Metrom", T.A.R., „Astra" 
și alte întreprinderi din 
Brașov de la „Columbia". 
„Orion". „Vlachița" din 
Ploiești precum și din sute 
de alte întreprinderi indu
striale din țară, au format 
echipe care săptămînal

agendei

ani huni, o
a noncom-

A existat, 
prejudecată 
plexării. In cercuri de mai 
puțin elevată gindire omul 
care-și pune întrebări cu 
privire la propria-i exis
tență pe pămînt, frământa
tul, era privit cu oarecare 
îndoială, rezervele extin- 
zîndu-se, uneori, și asupra 
certificatului de încredere 
fără de care un colectiv 
nu-1 poate menține in rin- 
dul său pe individ. Pre
mize ,j(" este un tova
răș de-al nostru ; „X" tră
iește în colectiv : colecti- 
rul este, prin esența sa. op
timist... Concluzia ■ ce-s 
fasoanele astea la tovară
șul .JC ? Jată-l pe tova
rășul „T“ vine corect la 
serviciu, își dă porținnrg 
lui. pleacă acasă cu zîmbe- 
tul pe buze...

SOCIALISTE
Rezultatul alegerilor, vic

toria zdrobitoare asupra 
reacțiunii a demonstrat că 
poporul român urmează 
cu fermitate Partidul Co
munist, că este hotărât să 
ducă mai departe lupta 
revoluționară pentru tri
umful deplin al democra
ției și progresului în Ro
mânia. să măture din ca
lea sa tot ce reprezenta 
trecutul înrobitor. Ultimul 
reprezentant a) forțelor 
reacționare — monarhia 
— avea să fie înlăturat 
la 30 decembrie 1947.

...în primele zile ale a- 
nului 1948, masele largi 
ale tineretului din patria 
noastră încercau sentimen
tul visului împlinit, trăiau 
bucuria întregului popor 
pentru marea victorie în
scrisă pe răbojul istoriei 
României : instaurarea 
publicii.

In fața tineretului 
deschideau orizonturi 
se creau acele condiții de 
viața și muncă, de afir
mare a capacității creatoa
re pentru care alte gene
rații de tineri luptaseră 
fără preget, sacrificîndu-și 
chiar și viața.

„Tineri, tinere, fii al 
poporului român și ai na
ționalităților conlocuitoare 
de pe întreg cuprinsul ță
rii — sp arăta într-un anei 
adresat tineretului — Re
publica este a noastră. 
Prin ea se deschide o eră 
nouă în viața noastră. Era 
minunată a libertății de
pline, a dezvoltării vieții 
noi, era construcției unei 
societăți fără exploatarea

așa, unii, auzind că 
socialismul asigură omului 
liniștea vieții și-au închi
puit că de acum în colo 
dispare orice fel de între
bare omenească de adin- 
cime Pentru aceștia idea
lul era egal cu profesia, ca 
și cum ar exista un ideal 
de croitoreasă, altul de 
pescar ; problema realiză
rii personale în viață se re
ducea la a semna condica 
zilnic (lucru obligatoriu, 
desigur, pe plan admini
strativ) ; fericirea conjugală 
se susținea prin expresia 
„adure toți hanii acasă și 
nu bea", iar egalitatea 
juridică — a bărbatului cu 
femeia o bănuiau unii și 
identitate de structură bio
logică, psihologică etc.

că încordată, dîrză și en
tuziastă au însemnat toate 
acestea acum ?0 de 
cînd pe Valea 
ceput munca 
tineretului pe 
cele mai mari 
reconstrucției 
Livezeni.

Interese economice de 
cea mai mare însemnătate 
cereau o legătură directă 
între bazinul carbonifei 
din Valea Jiului și cimpi- 
ile mănoase ale Olteniei 
(calea ferată directă între 
aceste regiuni ale țării nu

am 
Jiului a in
voluntară a 

unul din 
șantiere ale 

Bumbești-

mia țării, pe care guver
nanții din trecut nu l-au 
putut înfăptui intr-un sfert 
de secol.

Dar șantierul național 
de la Bumbești-Livezeni a 
fost doar unul din multele 
colțuri ale țării unde ră
sunau cìntecele brigadie
rilor. Cu același eroism și 
abnegație a muncit tinere
tul peste tot unde partidul 
și guvernul au încredințat 
construirea unor impor
tante obiective muncii vo
luntare a tineretului.

Construirea căii ferate 
Salva-\ ișeu. a celei de la 
Pecii a-N&dlțc, a remizelor 
C.F.R. Craiova și Brașov, 
îndiguirea luncii Prutului 
pe o lungime de aproape 
60 km, conducta de gaz 
metan Ceanul Mare-Cluj 
(48 km) realizată în mai 
puțin de o lună, Fabrica 
de confecții București, 
construită în mai puțin de 
100 de zile, linia 
Căciulati-Snagov, 
nul Republicii și 
alte șantiere locale au cu
noscut elanul muncii vo
luntare a tineretului, afir- 
mînd cu deosebită tărie, 
în primii ani ai construc
ției socialiste, hotărârea în
tregului tineret de a-și a- 
duce contribuția la crește
rea potențialului economic 
al țarii.

Campania electorală din 
1948, naționalizarea prin
cipalelor mijloace de pro
ducție din industrie (iunie 
1948), trecerea la coopera
tivizarea agriculturii după 
plenara partidului din 
martie 1949, iaurirea apa
ratului de stat socialist, a 
staturilor populare in ca
drul cărora numeroși ti
neri au fost aleși depulați 
(decembrie 1950), îndepli
nirea primelor planuri a- 
nualc de stat pe anii 1949 
și 1950, sînt tot atîtea mo
mente importante la rea
lizarea cărora tineretul și-a 
adus contribuție entuzi
astă.

Aportul tineretului la 
construcția socialismului a 
cunoscut un și mai puter
nic împuls după făurirea 
organizației sale unice re
voluționare — U.T.M. în 
m. ie 1949, organizație 
în :ța căreia stătea sar
cina pusă de partid de n 
deveni o mare școală de 
constructori ai socialismu
lui. Organizația unică a ti
ne jtului a desfășurat o 
vastă activitate pentru a 
face cunoscută în masele 
tineretului linia politică a 
partidului, pentru a mobi
liza și organiza masa tine
retului în lupta pentru în
făptuirea acestei politici.

„Partidul și guvernul — 
arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — dau o 
înaltă apreciere contribu
ției aduse de Uniunea Ti
neretului Comunist, de în
tregul nostru tineret la în
făptuirea politicii de indu
strializare socialistă, la 
desfășurarea revoluției 
culturale, la toate marile 
victorii obținute de poporul 
român in anii socialismu
lui". Această înaltă apre
ciere reprezintă un imbold 
însuflețitor pentru membrii 
organizației revoluționare 
de tineret din patria noa
stră pentru întreaga gene
rație tînără. Și astăzi, ca 
și în primii ani ai con
strucției socialiste, tineretul 
e însuflețit de aceeași ho- 
tărîre : să-și dăruiască în
treaga energie înfăptuirii 
politicii înțelepte a parti
dului comunist, cauzei 
bunăstării întregului po
por. cauzei ridicării Ro- 
mîniei pe culmile civili
zației și progresului.

C. BÄRBULESCU

(Urmare din pag. I) 

bogat în realizări. In între
prinderile și uzinele din 
țară pe cave le-am vizitat în 
aceste zile, convingătoare 
sint iu această direcție 
bilanțurile încheiate după 
parcurgerea primului tri
mestru ai anului. La Brașov, 
Ploiești. Constanța, peste tot 
nenumărate dovezi că oame
nii muncii și-au însușit cu- 
vintul partidului de a nu-și 
precupeți nici îhî efort pen
tru ridicarea nivelului de 
producție, pentru înlăturarea 
timpilor irosiți 
pentru lichidarea 
lor. Secții întregi au t 
zat în această perioadă 
numai 
dar se pot mi 
tul că foarte 
muncitorii lor n-a»i dat 
buturilor nici 
Ochiul critic al 
lui conștient de valoarea so
cială a muncii sale, chibzu
ință bunului gospodar con
vins de importanța bunului 
public încredințat lui spre 
folosirea cu maximă eficien
ță, caracterizează deja multe 
dintre colectivele noastre de 
muncă. în preajma zilei de 
1 Mai, bilanțurile ce se în
tocmesc. dovedesc încă oâa- 
tă spiritul profund științific 
al documentelor de partid și 
hotărîrea fermă a tuturor 
oamenilor muncii de-a nu-și 
precupeți nici un eforr in 
lupta constructivă pentru 
continua. înflorire a Româ
niei Socialiste.

în zadar, 
rebutvri- 

rea’î- 
L nu 

depășiri de plan, 
lindrl și cu fap- 

mu!ț: dintre 
* t re

vii rabat, 
muncit oru-

Primăvara la Deva

titlul
tne omul ?" 

demonstra, just,

Editura însărcinată, prin
tre altele, să dea și expli
cații științifice multiplelor 
fațete ale vieții interioare a 
omului a publicat mulți 
ani broșurele cu 
„Ce 
care se
proveniența din maimuță a 
acestei ființe ajunsă in ul
timele milenii pe o treap
tă „superioară de dezvol
tare, complexă".

Urmarea ? Să cităm 
două exemple strict parti
culare. Elevii de liceu, ne- 
deprin-și cu subțierea ju
decăților 
minții la 
ce?" te

prin supunerea 
filozoficul „de 
descurcă, ni se

CITI FILOZOFIE...
spune, greu cînd este vor
ba de poezia lui Arghezi. 
Sd cităm și volumele de li
teratură între coperțile că
rora plutesc ca-ntr-un ac
variu cu substanță de viață 
rarefiată niște eroi decupați 
din bucăți de principii. 
Cei care întreprindem an
chete sociale ne dăm sea
ma că ei există și în reali
tate — fără a confirma 
autenticitatea literaturii 
proaste I — oameni că
rora le lipsește complexita
tea de dincolo de da șt nu, 
tocmai fiindcă s-au for
mat în afara gîndirii filo
zofice aprofundate.

Faptul ni se pare obiec
tiv relevabil cu atît moi 
mult cu cit am avut cer
cetări de mare tradiție, sa
lutate pe plan mondial,

încercări de creare a unei 
filozofii a omului și, indi
ferent de unele erori, u- 
șor vizibile la lumina 
zilei de azi, avem de 
unde înoda un fir bun. 
Merit esențial era
faptul că discuția se purta 
pentru publicul larg. O
carte scrisă de Ralea se ci
tea de oricine, iar filozo
ful clujean, profesorul D. 
D. Roșea, ne-a dat cîteva 
volume de pledoarie ar
dentă pentru o filozofie 
care să-l ajute pe om nu 
numai să cunoască legi ge
nerale ale naturii și socie
tății foarte necesare, dai 
să se cunoască și pe sine, 
si știe cine este, ce poate, 
de ce trebuie să se fereas
că. la ce trebuie să aspire 
ca om.

O asemenea carte recla-

mă originalitatea de stil și 
de gindire, presupune 
semnătura unui autor care 
afirmă idei filtrate prin 
experiențe proprii, cartea 
de filozofie numindu-se fi
resc carte de literatură fi
lozofică. Singură introdu
cerea unei cărți de Roșea 
(„Existența tragică") 
duce cu 
ideea că omul, pentru 
a fi creator, trebuie să 
aibă în el, asemenea ma
rilor mașini, acea piesă mi
nusculă numită bujie a că
rei insatisfacție electrică 
bipolară dezlănțuie explo
zii capabile să pună în 
mișcare pistoanele energii
lor. Metafora nu este scri
să, o cauți singur, vorbește 
despre nevoia de nemul
țumire față de tine ca 
impuls al înaintării dar 
meritul este al autorului.

gîndul la

Nevoia publică a unei 
filozofii a omului se face 
simțită (C. I. Gulian a 
scris, recent, un studiu, s-a 
înființat și o „Bibiotecă de 
filozofie și sociologie“ dar 
adresa ei se întoarce spre 
specialiști). La 18 ani pro
blema succesului în viață 
se pune acut, „Sociologia 
succesului", carte valo
roasă altfel, cade însă greu 
peste cel ce abia termină 
liceul, iar o logică ele
mentară, un manual de 
psihologie, o definire am
plă, filozofică a idealului 
nu se oferă in librării.

Cîți tineri citesc filozo
fie ? Mulți ? Puțini ? De 
ce da și de ce nu ?

Ar trebui să știm...

EUGEN FLORESCU

tigiu ai vieții științifice, cultural- 
artistice. Un deosebit interes au 
stîrnit serile de poezie și simpo
zioanele, medalioanele și recen
ziile prezentate cu prilejul come
morării unor înaintași, a unor fi
guri proeminente ale culturii, 
științei și artei naționale.

Excursiile și drumețiile se do
vedesc a fi acțiunile cele mai în
drăgite de tineri ; majoritatea or
ganizațiilor U.T C. au satisfăcut 
această preferință organizînd pe
riodic, împreună cu O.N.T., 
excursii la diferite locuri istorice 
sau pitorești care oferă tineriloi 
contactul viu nemijlocit cu tre
cutul glorios al poporului și cu 
frumusețile contemporane ale pa
triei. Mii d° tineri au vizitat Dof- 
tana. Combinatul siderurgic Hu
nedoara, Hidrocentrala „Gheor
ghe Glieorghiu-Dej” de pe Argeș, 
Săvinești și Borzești. Complexul 
hidroenergetic „Porțile de Fier".

Răspunsuri tot mai bogate și 
mai diverse sînt oferite tinerilor 
de toate vârstele și preocupările 
și în ceea ce privește cunoașterea 
marilor valori ale culturii univer
sale si naționale, formarea gustu
lui estetic și a discernămîntului 
în aprecierea operelor de artă. în- 
drumîndu-le lectura, organizînd 
dezbateri pe marginea unor o- 
pere, audiții muzicale, vizionarea 
de expoziții și spectacolelor de 
teatru, muzicale sau coregrafice, 
organizațiile U.T.C. îi ajută pe 
tineri în formarea unei culturi 
generale solide, care se răsfrânge 
pozitiv în comportarea și în în
treaga lor activitate socială. Poa
te fi evidențiată în acest sens 
preocuparea Comitetului U T.C. 
de la liceul nr. 1 din Brașov caro 
în colaborare cu direcțiunea șco
lii organizează cu regularitate me
dalioane literare. întâlniri cu scrii
tori (V. Eftîmiu, E. Barbu) sim
pozioane („Elevi ai școlii — poeți 
ai țării" : O. Goga, St. O. fosif, 
E. Jebeleanu). expoziții de pictură 
ale elevilor, dezbateri pe margi
nea filmelor. Asemenea bogate 
preocupări există și la Uzinele 
„Tractorul" și „Steagul Roșu" 
Brașov-, Liceul nr. 3 — Sibiu, 
Centrul universitar Brașov etc.

Un spațiu larg în agenda pre
ocupărilor cultural-educative a 
organizațiilor U.T.C. din regiunea 
noastră — fie ele din întreprin
deri sau din unitățile agricole, 
din școli sau din facultăți. îl o- 
cupă activitățile menite să spri
jine efortul tinerilor spre îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale, 
spre perfecționarea și autoperfec- 
ționarea în scopul obținerii unor 
rezultate tot mai bune în pro
ducție. Mii de tineri participă la 
concursurile pe meserii, la demon
strațiile practice, la întîlnirile cu 
cadrele de specialiști. De un 
mare succes se bucură „Olimpia
da tinerilor strungari", competiție 
în care întrebările teoretice se 
îmbina strîns cu participarea la 
probele practice. Asemenea olim
piade sînt apreciate la Uzinele 
„Libertatea"-Sibiu, Combinatul 
chimic Făgăraș. întreprinderea 
„Partizanul roșu“ — Brașov și 
altele. Numeroase organizații 
U.T.C. au preluat inițiativa orga
nizațiilor U.T.C. de la Uzinele 
„Tractorul" și Combinatul chi
mic Făgăraș de a stimula tinerii 
ca în timpul liber să-și dedice un 
număr de ore pentru însușirea 
celei de a doua meserii. Această 
inițiativă îi ajută în înțelegerea 
și stăpânirea întregului flux al 
proceselor tehnologice.

Atragerea celor mai buni elevi 
spre cercurile pe materii și a stu
denților spre cercurile științifice, 
spre studierea noutăților apărute 
în domeniul științei, spre rezol
varea unor probleme, întregesc 
eforturile organizațiilor U.T.C. 
îndreptate spre crearea unui cli
mat de muncă propice împlinirii 
dorinței de cunoaștere și cerce
tare. de petrecere în mod util și 
interesant a timpului liber.

Propunîndu-și ca prin întreaga 
lor activitate să cultive în rîndul 
tinerilor înalte trăsături 
să le formeze și să le 
însușiri ca demnitatea, ........
echilibrul și statornicia în viața 
personală și familială, comporta
rea civilizată în toate împrejură
rile, numeroase organizații U.T.C. 
au inițiat acțiuni ce s-au dovedit 
de un larg ecou în conștiința ti
nerilor. în orașul Mediaș a fost 
organizat simpozionul „Sensul

morale, 
dezvolte
cinstea,

fericirii umane în socialism", la 
Făgăraș simpozioanele intitulate 
„In pragul vieții" și „Să discu
tăm despre eroism", în orașul Si
biu — „Prietenie, tovărășie, dra
goste", la Uzinele „Steagul ro
șu" Brașov — „Cum să ne pre
gătim pentru viață" ; acestea ca 
și alte activități de același gen — 
procesele literare și cinematogra
fice, discuțiile despre mediocri
tate. inițiate de multe organizații 
U.T.C. din întreprinderi, institu
ții și școli etc. — stîrnind dezba
teri vii. strîns legate de faptele 
de viață și de muncă ale tineri-, 
lor, au contribuit la crearea îu 
rîndul lor a unei atitudini intran
sigente, combative față de mani
festările de superficialitate în 
problemele majore ale vieții.

Evident, în aceeași sferă de 
preocupări se înscrie și grija spo
rită a tot mai multor organizații 
U.T.C. de a satisface înclinați^ 
tinerilor spre recreare, spre dis
tracții. Aceasta se ilustrează pnn 
preocuparea sporită pentru îm
bogățirea programelor cluburilor, 
ale caselor de cultură și cămine
lor culturale cu manifestări atrac
tive, cu audiții muzicale, joi ale 
tineretului, serbări cîmpenești, 
duminici cultural-sportive la sate, 
carnavaluri. Se cuvine evidenția
tă activitatea comitetelor raionale 
U.T.C. Sibiu, Mediaș, Sighișoa
ra. Făgăraș care au făcut ca in 
multe organizații U. T. C. să 
se formeze i 
ale petrecerii 
într-un mod 
cuț, Astfel, 
chimic Făgăraș 
tractoare au

adevărate tradiții 
i timpului liber 

atractiv și plă- 
la

Ș> 
intrat în 

carnavalurile tineretului, la Uzi 
ne'.e ..Steagul roșu" — serile 
distractive, la Clubul „Indepen
dența" - Sibiu — joile tineretu
lui, la căminele culturale din co
munele Micfalău, Șercaia și alte
le — duminicile cultural-sportive.

Un bun prieten al tineretului 
îu orele sale libere, un mijloc 
deosebit de fortificare și călire 
este sportul. La formele , multi
ple și variate de manifestări spor
tive participă marea majoritate 
a tineriloi din regiune. Numai la 
„Spartachiadele tineretului" din 
vara și iama anului trecut orga
nizațiile U T.C au antrenat pes
te 155 000 de tineri ; 18 500 de. 
tineri sînt purtători ai insignei de 
polisportiv și ne străduim ca în 
acest an numărul lor să crească.

în dorința de a stimula activi
tatea comitetelor raionale și oră
șenești U.T.C. pentru continua 
perfecționare a modului în care 
se organizează diferite acțiuni 
menite să canalizeze preocupările 
tinerilor în timpul liber. Comite
tul regional U.T.C. a inițiat și 
organizat nemijlocit numeioase 
manifestări de amploare. Aș a- 
minti, astfel, „Carnavalul zăpezii" 
și o întîlnire în aer liber a tinere
tului cu jocul, muzica și poezia 
— ambele manifestări în orașul 
Brașov. Numeroși tineri și-au ex
primat, de asemenea, satisfacția 
pentru modul în care și-au pe
trecut orele cu prilejul serii de 
poezie închinate partidului des
fășurată în orașul Sighișoara sau 
în jurul focului de tabără, precum 
și la duminica sportivă a organi
zațiilor U.T.C. din Sibiu, orga
nizate, de asemenea, cu sprijinul 
direct al Comitetului nostru re
gional U.T.C. Încercînd să des
prindem din pregătirea și modul 
de desfășurare a lor o experiență 
folositoare, aceste acțiuni au fost 
popularizate în toate organizații
le U.T.C.

Comitetul regional U.T.C. se 
va strădui ca și în continuare să 
sprijine eforturile organizațiilor 
ac bază pentru organizarea în 
mod plăcut și educativ al timpu
lui liber al tineretului. Pentru 
realizarea în cit mai bune condi
ții a unor 
gă marea 
ne vom

Combinatul
Uzinele de 

tradiție

activități care să atra- 
masă a tineretului 

—- strădui să ne îm
bunătățim permanent stilul de 
muncă, să ne preocupăm si 
mai serios de ridicarea nivelului 
de cultură generală a fiecărui ac
tivist, de întărirea colaborării cu 
celelalte organizații obștești. Ti
nerii din regiunea noastră trebuie 
să simtă din ce în ce mai mult 
că dorințele lor. căutările crealoa* 
r* specifice vîrstei își gâses? un 
cîmp fertil de afirmare în acțiu
nile inițiate de organizațiile 
U.T.C., în încercările de a răs
punde concret și cu competență 
exigentelor lor firești.
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DAR MAI ALES

Am invitat in jurul ..mesei rotunde“ la o discuție des
pre elevi pe scriitorii MIOARA CREMENE, CONSTAN
TIN CHIRIȚĂ, OCTAV PANCU-IAȘI. MIRCEA S1N- 
TIMBREANV. ALEXANDRU SEN. Rolul de „conducă
tor“ al acestei discuții i l-am atribuit psihologului PAUL 
POPESCU NEVEANU.

Dezbaterea a pornit de la cele două pagini pe care 
ziarul le-a înserat sub titlul „Definiți-vâ ca elevi“ (vezi 
numerele din 9 și 28 martie.

Paul Popescu Nevea- 
nu : Un lucru este cert. 
Există un fenomen de 
opinie publică școlară 
care cuprinde în sfera sa 
de influență multe as
pecte. dar el se referă «u 
precădere la însăși con
diția de a fi elev, cu toa
te implicațiile ei. Pentru 
noi este foarte important 
să cunoaștem acest feno
men in starea lui fireas
că. ..brută". Să vedem ce 
gîndeso, ce simt elevii, 
c m se raportează unul 
la-al tul, care sint norme
le pe care le aGceptă cu 
plăcere și care sînt cele 
pe care le acceptă din o- 
bligație. Să le cunoaștem 
momentele de stabilitate 
și cele de ezitare. Nu ne 
putem aștepta ca tot ceea 
ee conține acest fenomen 
de opinie, gu toate in
flexiunile sale, să fie 
infailibil, să fie 6u desă
vârșire acceptabil. Elevii 
noștri sînt într-o perioa
dă de creștere, de for
mare ; ei au poziții și 
reacții surprinzătoare u- 
neori. Pot dovedi o înțe
legere matură a lucruri
lor de mare importanță, 
dar pot avea și comodi
tăți spirituale. Prin a- 
ceastă prizmâ trebuie să 
privim noi răspunsurile 
elevilor. Mi se pare că 
în ambele pagini apăru
te, orientarea acestei o- 
pinii școlare — prin 
care eu înțeleg acum 
*>odul lor de a se plivi 
și de a se raționa ca elevi, 
ca tineri. în activitatea 
cotidiană. în viața co
lectivului și în raport 
cu acesta, in viața per
sonală — este in gene
ral pozitivă Mai ales 
cind vorbim de adoles
cent. nu trebuie sâ a- 
vem ca unitate de mă
sură patul lui Procust. 
Dar nici nu trebuie să 
răniinem pasivi in mo
mentul in care ei dis
cută despre ci, ocolind 
chestiunile esențiale în 
jurul cărora trebuie să 
pivoteze personalitatea 
elevului. Or, in pagini
le pe care le-am citat, 
observ că sînt întrucît- 
va ocolite aceste aspea- 
te esențiale, lăsîndu-se 
locul unor preferințe 
mai periferice. Nici a- 
cestea nu pot fi ignora
te, pentru că ele iși au 
rostul lor în viața ado
lescentului, dar nu tre
buie lăsate să apară pe 
primul plan nici măcar 
declarativ, într-o discu
ție. darmite în preocu
pările de zi cu zi ale 
elevului.

Deci, nu ca să le repli
căm categoric — „noi 
nu sîntem de acord 
cu voi 1“ — ne-ani
adunat aici. Eu cred 
că trebuie sâ-i corec
tăm cu tact, ajutîndu-i 
să înțeleagă, poate mai 
bine decît înțeleg, ce 
este aceea a fi elev, ce 
atitudine trebuie să ai 
față de tine și de cole
gii tăi, să-i dirijăm 
spre „esențialul“ de 
care vorbeam.

Sen Alexandru : Eu 
discut mult cu adoles
cenții ; am discutat în

esență. Vînătorul poate 
fi blond și cu ochii al
baștri. dar se definește 
ca vînător prin ceea ce 
vînează Tot așa, ele
vul — se definește prin 
datoria lui esențială, în
vățătura.

Mioara Cremene : Din 
acest punct de vedere.

ultimii ani cu cîteva 
sute. Mi-a rămas im
presia, din discuția cu 
unii dintre ei, că au o 
poziție destul de ciuda
tă. față de datoria de a 
învăța. Mi se pare că 
atunci cind cineva îți 
cere să te definești, tre
buie să te gîndești la

al definiției pe care am 
redat-o într-o pagină an
terioară, reieșea că ele
vul ideal este elevul 
contemporan.

Sen Alexandru : No
țiunea aceasta de elev 
ideal nu este prea lim
pede. Mai apare și acea 
tendință de a-i conside
ra pe elevii care înva
ță ca tocilari, ca ele
mente care trebuie puse 
la stîlpul infamiei. Nu e 
deloc bine ; chiar dacă 
tocilarul există in reali
tate, eticheta s-o rupem, 
pentru că degradăm ti
tlul de onoare care i se 
datorează elevului foar
te bun. încă n-am ajuns 
la acel grad de eficiență 
școlară de 99 la sută 
premianți intii : avem 
incă un număr de elevi 
cu cunoștințe puține și 
le facem celor din urmă 
un deserviciu afirmând 
că elevul care învață e 
tocilar. Repet, chiar dacă 
există și tocilari în rîn- 
dul elevilor cu note 
mari.

Octav Pancu-Iași : 
Despre un elev ideal 
nu se poate vorbi ; ar 
însemna să eliminăm 
contrastele care există 
mai mult ca oricînd la 
această vîrstă. Ideal este 
egal cu finisat Nu cred 
că un om priceput cit 
de cît în domeniul edu
cației tinerei generații 
ar putea accepta o idee 
atît de nedialectică.

Paul Popescu Nevea- 
nu : Elev ideal înseam
nă, firește, finalizare, 
desăvirșire, ori anii de 
școală sînt ani tranzi
torii — o perioadă de 
formare și nu de desă- 
vîrșire.

Sen Alexandru : To
tuși, elevul ideal mi «e 
pare elevul pur și sim
plu. Cei care nu sint 
elevi ideali, nu sînt in în
tregime elevi. Așa a 
răspuns o elevă de cla
sa a VlII-a într-una din 
paginile amintite. Mi-a 
plăcut Elevul ideal este 
elevul care învață bine 
și se comportă ca a- 
tare.

Constantin Chiriță : în 
ziar s-a vorbit despre 
elevul modern și din- 
tr-o dată definiția s-a 
transformat in elev 
ideal. Elevul ideal este 
elevul suprem, care nu 
știu dacă va exista vreo
dată.

Paul Popescu Neveanu: 
E dificil să se discute 
despre un elev ideal in 
afara unei școli ideale.

Sen Alexandru : Too- 
mai acest lucru voiam 
îă—1 spun Elevul nu poa
te fi definit numai in 
raport cu el însuși, ci 
trebuie definii și in ra
port cu școala. Concep
tul de elev ideal diferă 
de la școală la școală. 
In tinerețea mea, nu 
știu cu ciți ani în urmă, 
noi nu-i confundam pe 
elevii de Ia „Sf. Sava" 
cu cei de la „Gheorghe 
Lazăr“. Fiecare liceu 
avea specificul lui și, 
mai ales, exigențele lui. 
Noi știam cîtă carte se 
cere la un liceu și cîtă

la altul. Nu cred că 
a procedat greșit Mioa
ra Cremene cînd a pus 
în discuție prestigiul li
ceului. Și mi se pare e- 
sențial ceea ce a spus 
un elev : atîta timp GÎt 
nu există un prestigiu 
nominalizat al liceului, 
nu se poate ajunge la o 
definire limpede a exi
gențelor pe care acesta 
le impune elevilor săi.

Constantin Chiriță : 
Nu știu dacă la acea 
masă rotundă au fost 
chemați și elevi «u o 
pregătire medie. După 
părerea mea, dacă au 
fost chemați numai e- 
levi de nota zece, atunci 
nu am rezolvat mare 
lucru. La asemenea dis
cuții e bine să che
măm mai mulți repre
zentanți ai notelor me
dii, ea să putem înțelege 
— solicitîndu-i să răs
pundă — de ce se men
țin pe această linie a re
zultatelor mijlocii, de ce 
nu-și cer mai mult. U- 
nui elev de nota zece i se 
pare lucrul cel mai fi
resc din lume să învețe 
și el crede că poate e- 
xista un elev ideal. Im
portant este să vedem 
ce gîndesc ceilalți, cei 
care spun, în glumă sau 
în serios, că ideal este 
să iei zece fără să în
veți.

Mircea Sîntimbreanu : 
Eu sînt în căutarea 
cheii discuțiilor. Am im
presia că sîntem în 
defensivă în fața u- 
nor întrebări prea pu

țin importante puse la 
o „masă rotundă" gu e- 
levii. Totul e foarte lim
pede : trebuie să ne pre
ocupe mai mult pregă
tirea elevilor și apoi să 
discutăm dacă e fru
moasă sau nu uniforma. 
Am făcut de curînd niș
te sondaje de cultură în 
rindul unor elevi. în 
fața multor răspunsuri, 
am rămas descumpănit, 
constatind limitele pe 
care unii dintre ei le au 
în pregătirea de cultură 
generală.

Elevii noștri își pun 
întrebări grave, dar nu 
in sensul celor supuse 
discuției la care ne re
ferim. Ei înșiși fao con
statări grave. Vă rela
tez o mărturisire im
presionantă făcută de 
un elev: „In ultimul 
timp, spunea el, s-a 
format un curent sănă
tos de a ajunge erudiți, 
dar sintem pîndiți de 
o specializare voalată, 
pentru că mulți colegi 
neglijează o mare parte 
din materiile predate in 
școală, spunînd că n-au 
nevoie de ele în mese
ria pe care și-o aleg. 
Or, noi trebuie să stu
diem mult, să tindem să 
devenim universali, să 
depășim condiția de spe
cialist, să nu ajungem la 
situația de a fi reprezen
tanți ai unor clanuri". 
O elevă, secretara U.T.C. 
a unei clase, mi-a vorbit 
cu gravitate despre neca
zurile din clasa sa, 
conchizînd că elevii 
trebuie ajutați să-și des
copere pasiunea autenti
că. Iar pasiunea — spu
nea ea — se descoperă 
invâțind cu pasiune. 
Un elev, în general bun, 
îmi declara că pe el 
nu-l interesează decît 
disciplina preferată și 
numai aceasta îi ocupă 
timpul de studiu. La en-

gleză șl la celelalte ma
terii se mulțumește șl 
cu cinci... Vedeți, acestea 
sint probleme care me
rită a fi discutate, me
rită să ne preocupe.

Mioara Cremene : Eu 
nu sint de acord că ele
vul acesta trebuie sriti- 
cat pentru o notă slabă 
la engleză. Talentul și 
pasiunea pentru o anu
mită profesie se cunosc 
si se cultivă în școală.

Sen Alexandru : Și ce 
te faci dacă în numele 
acestui talent, acestei 
pasiuni, elevul își limi
tează la maximum pre
gătirea. cind, știut este 
că în școală el trebuie 
să-și formeze abia ori
zontul vast de cultură 
pe temeiul căruia să se 
dezvolte talentul ? Ce 
nevoie ai de un mate
matician îngust, de un 
chimist care confundă 
un felinar cu un pom ?

Mioara Cremene : Eu 
am discutat cu elevii 
multe lucruri, conside- 
rînd că la această vîrstă 
a adolescenței ei sînt 
niște oameni cu care se 
poate discuta serios, 
care pot da soluții. Vă 
întreb, și insist asupra 
întrebării : există un 
elev al timpului nostru? 
Din punctul de vedere 
al omului care se ocupă 
de psihologia adolescen
tului ?

Octav Pancu-Iași : 
Există, fără îndoială, un 
elev contemporan. So. 
cictatea noastră, cu toi 
ce are ea mai generos 
de plan spiritual, ii in
vestește pe membrii săi 
cu sentimente contem
porane. îl vom socoti pe 
elev contemporan ghi- 
dindu-ne după ceea ce 
vom descoperi în el din 
investițiile pe care le-a 
făcut, in primul rînd 
școala. Trebuie să-l ra
portăm neapărat pe elev 
la școală.

El intră aici, în școa
lă. și stă 11 ani. Depinde 
ce face în acești 11 ani. 
A apărut mai de mult 
o carte, cu materiale 
publicate înlîi în „Scìn
tela tineretului", care 
cuprinde amintirile din 
anii de școală ale unor 
actuali oameni de știin
ță și cultură. La un mo
ment. dat, academicianul 
Horia Hulubei, vorbind 
despre liceul său, spu
nea cam așa : Mie, eînd 
eram în liceu, îmi plă
cea fizica, colegului meu 
de bancă, Mihail Ralea, 
filozofia. Dar ne pre
ocupau toate materiile 
care se predau în școală. 
E drept, aveam și pro
fesori foarte buni. Pro
fesor de română ne-a 
fost Calistrat Hogaș, spre 
exemplu. Și învățam, 
pentru că liceul, prin 
ceea ce ne oferea el, ne
impunea aceasta... Fără
îndoială. prestigiul ele-
vu lui ține, derivă dacă
vreți din prestigiul lice-
ului.

Eu nu- 1 combat, deai,
pe Mircea Sînfîmbreanu, 
cînd el, dîndu-ne niș
te exemple concludente, 
privind sărăcia orizon
tului de cultură al unor 
elevi, spunea că este 
un lux să discutăm des
pre lucruri lăturalnice 
— estetica uniformei, 
cine să plătească la co

fetărie etc. — dacă e- 
levului nu-i este încă 
limpede că el este elev 
prin ceea ce face el e- 
sențial — adică prin în
vățătură.

Mioara Cremene : To
tuși, considerați că uni
forma elevilor, așa cum 
arată ea astăzi, e mul
țumitoare pentru toate 
vîrstele ? Elevii au pro
pus niște soluții...

Sen Alexandru : Uni
forma este foarte im
portantă în viața ele
vului.

Mircea Sîntimbreanu : 
Nu trebuie să organi
zăm un plebiscit pentru 
a afla dacă elevii să 
poarte sau nu unifor
mă. Acestea sînt niște 
probleme cu caracter 
legislativ. Am citit un 
articol în care se spu
nea că în Japonia, înce- 
pînd din clasa I și pînă 
la absolvirea facultății 
toți tinerii sînt îmbră- 
cați în uniformă. Azi,

copii incă, 
ajuns la

am văzut niște elevi al 
Liceului militar. Ce fru
moși erau in uniformele 
lor...

Sen Alexandru : Vă 
spuneam că în tinere
țea mea nu puteai con
funda elevii de la liceul 
„Sf. Sava" cu cei de la 
„Gh. Lazăr". Sigur că 
în primul rînd datorită 
exigențelor existente în 
aceste licee, dar specifi
cul se oglindea și în u- 
niformâ. îmi amintesc 
că șepci le pe care 
purtau elevii P 
„Mihai Viteazul“ 
înfiorătoare. Dar 
din elevi le-ar fi schim
bat pe altele mai fru
moase 7 Esențialul nu 
era pînza ori țesătura 
din care se făceau, ci 
ceea ce reprezentau ele, 
tradiția școlii 
ve. Uniformele 
școli se purtau 
drie.

Constantin 
Ce poate simți 
pentru școala lui 
acesta se numește 
ceul nr. 1 din Bîrlad" ? 
A purta uniforma unui 
liceu cu o asemenea 
denumire nu poate con
stitui o mîndrie. înain
te cînd pronunțai nu
mele Liceului Național

le 
liceului 

' erau 
care

respect i- 
acesLor 

cu mîn-

Chiriță : 
un elev 

cînd 
..El

sau al Liceului Internat 
din Iași trezeai un 
anumit ecou. Aceste nu
me creau o tradiție. Sini 
pentru desființarea tutu
ror numerelor care nu 
deosebesc un liceu de 
altul. Liceele noastre să 
poarte numele lui Sado- 
veanu, Blaga, Grigores- 
cu, Aurel Vlaicu și al 
altor înaintași. Altele 
să-și recapete denumiri
le tradiționale, cum sint 
cele două licee ieșene. 
Iar uniformele să fie 
diferențiate pe școli, să 
le reprezinte.

Mioara Cremene : E- 
levii au dreptate atunci 
cînd își spun părerea 
despre aspectul unifor
mei. în nici un caz nu-i 
putem obliga să poarte 
uniforma de acum 
de ani. Pentru că 
tualele uniforme nu sînt 
moderne, pentru că sînt 
de o calitate inferioară, 
se mototolesc, se dis
trug repede elevii nu le 
poartă cu plăcere, le 
poartă numai la școală...

Mircea Sîntimbreanu : 
S-ar putea ca din aces
te cauze elevul să poar
te uniforma numai din 
constrîngere, cît timp 
este la școală iar în a- 
fară să renunțe la ea. 
N-am văzut în orașul 
Brașov nici o fată pur- 
tînd pe stradă ciorapi 
gri de bumbao așa cum 
îi cere uniforma. Toate 
aveau ciorapi de mă
tase...

Mioara Cremene: în 
întîlnirea pe care am 
avut-o, elevii au discu
tat foarte aprins despre 
relațiile dintre băieți și 
fete, și-au pus proble
ma dacă să frecventeze 
localurile, pînă la ce 
ore, au propus chiar să 
aibă niște localuri ale 
lor, au dat diverse răs
punsuri la aceste între
bări firești ale lor. Ce 
părere aveți ?

Constantin Chiriță : 
Nu cred că trebuie să 
ne amestecăm noi în a- 
ceastâ chestiune, sau să 
tragem neapărat 
concluzii.
mîna unei fele, să plă
tească ea 
sau băiatul
lucruri delicate, gin
gașe. Să-i lăsăm pe 
elevi să găsească răs
punsurile, să procede
ze cum vor în astfel 
de cazuri. Am convin
gerea că nu vor greși...

Mircea Sîntimbreanu : 
Eu nu cred că în pro
gramul zilnic al unui

150 
ac-

localul 
preocupare. Nici nu pot 
să-mi imaginez ca un 
băiat de 17 ani sâ spu
nă : azi e ziua 
local... Am 
timpul elevilor, 
bit cu o clasă 
și mi s-a răspuns 
sinceritate. Am aflat că 
elevii își fao lecțiile, 
dorm destul, se uită la 
programul de la televi
zor, citesc; nici unul 
nu mi-a spus că a fost 
la „local" Nu cumva e 
o falsă problemă ? Nu 
cumva „problema loca
lului" interesează un 
grup foarte mic de ti
neri răsfățați ?

Mioara Cremene : 
Credeți că e bine ca un 
elev să consume alcool?

Octav Pancu-Iași : 
Nu numai că nu e bine, 
dar ar trebui să existe 
hotârîri ferme care să 
interzică vînzarea alcoo
lului tinerilor pînă la 18 
ani.

Sen Alexandru : 
mă întreb de cei 
cei prezenți. care 
tem cam de aceeași 
vîrstă, cînd eram tineri 
dormeam cîte 2—3 ore 
pe noapte, învățam de 
ne ieșea sufletul, eram 
perfect sănătoși și per
fect liniștiți fără să 
simțim nevoia localu
lui ? Ce-i împinge pe ti
nerii de azi să se poarte 
altfel ? Am discutat cu 
o fată de 19 ani care 
spunea : „Totul mi se 
cuvine. Părinții noștri 
au luptat ca noi să a- 
vem tot ce ne trebuie“. 
Și ea se bucura de toa
te plăcerile vieții. Nu 
se simțea obligată cu 
nimic. Aici mi se pare 
a fi esențialul. în ce 
măsură toți acești ti
neri au sentimentul da
toriei față de societate?

Mircea Sintimbrcanu : 
Alexandru Sen are drep
tate. ■
mul 
gații 
sura 
îndeplinit 
să mă 
drepturile lui. Iar prin
tre acestea in ultimul 
rînd mă voi gîndi la 
dreptul de a-i da un 
local anume. Cred că în 
acest spirit trebuie 
judecăm lucrurile, 
nu vorbim de patul lui 
Procust atîta vreme 
elevul este încă destul 
de micuț...

Octav Pancu-Iași : 
Dintr-un anumit punct 
de vedere nu mi se par 
absurde unele din pre
tențiile elevilor. Elevul 
este Ia vîrstă cînd 
crește sub toate rapor
turile, cînd înterpătrun-

mea de 
sondai 

am vor- 
înlreagă 

cu

Eu 
noi, 
sîn-

Elevul are in pri' 
rînd
și numai
în

niște obli- 
în mă- 

care și le-a 
bine încep 
gîndesc la

să
Să

cît

deși unii sînt 
iar alții au 
maturitate.

Constantin 
Noi știm mai 
se potrivește elevilor și 
ce nu. Ei doar ne repetă 
in alte condiții. De a- 
ceea trebuie să înțele
gem și niște erupții fi
rești la aceste vîrste. 
Trebuie să-i ajutăm să 
discearnă singuri ce li 
se potrivește și ce nu, 
iar acest lucru se face 
printr-o educație atentă.

Mioara Cremene : Și 
cine face această edu
cație ? Școala, familia ?

Mircea Sîntimbreanu : 
Răspund cu un exemplu: 
Un profesor cum este 
Cuzâ Constantin, din 
Brașov, face analize li
terare cutremurător 
frumoase ; 
puns elevii 
și poeme

de 
drept răs- 
recilă strofe 
întregi din

poeții noștri. A- 
lecții sînt de o 

valoare educa- 
Dacâ, însă, un

mare 
tivă. 
profesor nu are puterea 
de a emoționa, cl nu va 
avea nici un fel de in
fluență educativă asu
pra elevilor săi. Elevii 
unui asemenea profesor 
nu vor ști nici cind tre
buie să sărute mîna fe
telor și nici alte lucruri 
mai esențiale. Adevărul 
este că în unele locuri 
nu 
o 
funcțională. Liceul nr. 1 
din Brașov l-a avut ca 
profesor pe Ciprian 
Porumbescu și tot aici 
a avut loc acum 85 de 
ani premiera operetei 
„Crai nou". N-a existat 
oră de dirigenție în care 
să nu se vorbească des
pre asta. Și totuși, pen-

se ține seama de 
educație fireasca,

tru a „atrage“ elevii la 
cor, diriginții sînt îm
puterniciți să scadă 
nota la purtare, să-i a- 
rnenințe pe elevi cu 
tunsul. Trebuie sâ vă 
spun că aici cea mai de
testată activitate exlra-- 
școlară este corul, 
școala în care a 
profesor Ciprian 
rumbescu. Tot așa 
administrativ se 
vă și alte aspecte edu
cative. In aceeași școa
lă există o tradiție 
fanfarei. Elevii 
frumos despre 
dar regretă că 
n-are o formație de Ghi
tare electrice. De ce 
oare trebuie să-l pui să 
sufle dintr-un trombon 
cînd lui îi place chi
tara ?

Paul Popescu Nevea
nu : Discuția noastră a 
fost interesantă și 
nu se încheie acum 
aici. Elevul nu este un 
produs finit, el se for
mează și se desăvîrșeș- 
te. Iar noi trebuie să 
veghem ca această de
săvirșire să se petreacă 
cît mai complet, într-o 
manieră cultă. Așadar, 
avem de-a face cu un 
elev modern ?

Sen Alexandru : Ele
vul modern trebuie să 
răspundă la exigențele 
școlii astfel incit să-și

în 
fost 
Ro
de 

rezol-

a 
vorbesc 
fanfară, 

școala

ea
Ș>

însușească o cultură ge
nerală satisfăcătoare 
pentru a putea apoi 
răspunde la necesitățile 
vieții in societatea noas
tră. Și să aibă o com
portare de așa natură 
incit societatea să-l ac
cepte cu bucurie. Aces
te chestiuni erau vala
bile și pe timpul lui 
Decebal, pentru că și a- 
tunci elevul care nu era 
ideal, era sancționat cu 
„sancțiunile“ vremii.

Mircea Sîntimbreanu : 
Neveanu a spus că ele
vul nu este un produs 
finit. Deci nu poate fi 
vorba de elev ideal din 
moment ce este încă un 
„semifabricat“. Nu con
sider ideal un 
are absolut 
rubricile nota 
posibil ca un 
nisl ideal să nu 
un elev ideal. S-ar pu
ica ca un eminent chi
rurg să fi avut o notă 
proastă la anatomie. 
Dar acestea sînt excep
ții. Și cred că, in defini
tiv, norma ideală o în
deplinește un elev ca- 
re-și realizează sarcini
le prevăzute în proce
sul de învățămint, pre
cum și celelalte obliga
ții școlare, se poartă fi
resc, potrivit cu vîrstă 
lui, în contextul coti
dian.

elev care 
la toate 
10. Este 
profesio- 

fi fost

Nu putem trage o linie, ca la un calcul matematic, 
ți aduna exact ce a rezultat din discuție. Esențială 
este, socotim noi, orientarea ei firească, pe parcurs, 
spre elementele cu adevărat definitorii pentru viața 
de elev. Acceptîndu-se ideea că elevul nu este un 
produs finit — cum se exprima unul dintre inter
locutori — s-au subscris propunerii de a nu-i pune 
etichete — pozitive sau negative — ci de a-l privi în 
evoluția sa firească (sau care ar trebui să fie cea 
firească).

Elev ideal, modern, sau elev contemporan ? — cum 
i se va spune, vom vedea cînd vom discuta cu .-elevii 
— acceptînd sugestia unui vorbitor — despre ceea 
ce cred ei că este contemporan în viața lor. Impor
tant este însă alt aspect : că nu se acceptă evadări 
din cadrul exact al definiției pe care școala o dă 
elevului. Elevul este elev prin ceea ce face el în 
școală : prin învățătură, prin atitudinea lui respon
sabilă de adolescent, căruia, într-o succesiune ierar
hică, societatea, școala și familia îi impun o înda
torire limpede — să se pregătească pentru viață.

Ni se pare cu adevărat valoroasă pledoaria pentru 
prestigiul elevului ca elev. Ni se par reale solicitările 
la adresa școlii, do a-i conferi elevului prestigiul prin 
cadrul său de exigență și cultură ; solicitările, deo
potrivă, la adresa elevului, de a-i păstra și a-i aduce 
adăugiri calitative, prin activitatea de azi și cea 
viitoare, prestigiului liceului.

Așadar, în afara învățăturii nu se poate discuta 
despre elev, despre calitățile lui. Subscriem acestui 
punct de vedere, și socotim reală afirmația că, abia 
după aceea, după ce avem certitudinea că tînărul se 
respectă ca elev, ne putem permite „luxul“ să discu
tăm și despre estetica uniformei și despre cofetărie, 
și despre plimbări... Elemente care fac parte din 
universul de preocupări al elevului, dar nu în 
măsura în care să-l poată defini.

Discuție organizată de 
LUCREȚIA LUST1G 

MARIETA VIDRAȘCU

niște
Să-i săruți

la cofetărie 
mi se par 

delicate, 
Să-i lăsăm

de sistemul de valori și 
nu trebuie să-i limităm 
căile de cunoaștere, ci 
să-l ajutăm în ierarhi
zarea acestor valori. In 
acest sens mi se pare 
că regulamentul școlar 
e nediferențiat. Nu se 
poate să aplicăm unui 
elev de 18 ani același 
regim ca unui școlar 
mic. Să luăm un singur 
aspect: ora pînă la care 
poate întîrzia un 
seara. Emisiunea radio
fonică „Noapte 
copii", de la ora 8, nu 
cred că se adresează și 
elevului din clasa a 
Xl-a. I se cere elevului 
să devină un om cult, să 
meargă la concerte, la 
spectacole. Regulamen
tul prevede ca elevul să 
frecventeze doar mati- 
neele teatrale ; spectaco
lele interesante șl pen
tru el, au loc însă, seara, 
deoarece C.S.C.A. întîr- 
zie nejustificat, să impu
nă teatrelor, filarmonici
lor programe pentru e- 
levi la matineele de joi, 
sîmbătă și duminică. Și 
alte necesități ale elevi
lor sînt tratate în regu
lamentul școlar în bloc, 
la fel pentru toți elevii,

elev

bună

Pentru ca să îm
părtășească cele ce 
vor urma, semnata
rul acestor rinduri a 
trebuit să-și schimbe 
identitatea.

— îmi pare rău, dar 
nu vă pot primi la 
oră, — mi-a răspuns, 
scuzindu-se, 
tele. Aflînd 
clasă se află un zia
rist, elevii ar putea să 
devină, fără voia lor, 
gravi, ar fi mai reți
nuți. Și n-aș dori ca 
tocmai într-un astfel 
de moment...

De comun acord, 
am convenit atunci să 
trec drept student.

Zis și făcut.
...Clopoțelul sună de 

intrare la ultima oră. 
In sala clasei a Xl-a 
E, reală, o voce spar
ge liniștea: „Diri- 
genția, în clădirea 
nouă 1“ Ușor intrigați
— de atîția ani învă
țau în sala aceasta I
— elevii își iau ser
vietele și trec dincolo.

Iar dincolo, surpri
za. La catedră, ascuns 
după o vază încărcată 
cu narcise, li aștepta 
dirigintele. Emoțio
nați de întîmplare 
(era prima oară cînd 
profesorul intra îna
intea lor în clasă!) 
elevii își iau locurile 
în bănci. Surpriza 
continuă. Pe banca 
fiecăruia (locurile fu
seseră respectate ai
doma sălii din care 
veniseră) se odihnea 
un plic mic, de felici
tare, alături de un 
buchet de flori proas
pete. Pe felicitare — 
cîteva cifre, cuvin
te : 1956, anul primu
lui pas în școală. Sub 
cifră, pe un portativ 
liniat aidoma caietu
lui de clasa intii: a 
mic de mină; 'A 
mare de mină — cali
grafiat de degete cu
minți, stîngace. Pe 
celălalt colț al felici
tării: 1967 ultimul an 
de liceu, marcat prin- 
tr-o complicată ecua
ție de granul n, de-o 
axă a icșilor și igre- 
cilor. Dedesubt, ura
rea : „Succes la ba
calaureat, succes în 
viață I — iar jos, în 
partea dreaptă : 1977
— revederea. Pe cea
laltă parte a felicită
rii, o frîntură de vers :

Născut dintr-un 
crîmpei de soare /

Și o fărîmă de 
pămînt,

dirigin- 
că în

Gaudeamus
Firul gingaș, curat 

și sfînt /
A-mbobocit și-a dat o 
floare“.

Pe tablă — desena
tă frumos, cu cretă 
colorată — aceeași 
urare.

...Șl ora începe. Ca 
întotdeauna, profeso
rul strigă catalogul. 
Vocea trădează, insă, 
emoție, aceeași emo
ție, care îmbujorează 
și chipul elevilor. Toți 
sint prezenți — 37, 
băieți și fete.

— Astăzi nu vom 
avea o temă anume. 
Este ultima oră de 
dirigente și aș vrea 
să ne amintim de anii 
de școală, de etapa 
căreia peste cîteva 
zile îi vom pune un 
semn spre a-i marca 
parcursul, pregătin- 
du-ne pentru o alta.

Timpul se derulea
ză cu 11 ani in urmă, 
gindul cutreieră a- 
mintirile, selectează 
momentele. Dirigin
tele evocă etapele mai 
deosebite ale acestui 
itinerar străbătut îm
preună, cînd 
greu, cînd mai 
dar împreună, 
pierderi, fără
trări de conștiință, că 
s-ar mai fi putut face 
ceva și n-ai încercat

mai 
ușor, 
fără 

mus-

totul pentru realiza
rea lui.

Vorbesc, apoi, elevii. 
Fiecare, absolut fie
care ține 
tească un 
timplare, 
acum la 
ori care-i 
mult pe limbă.

Dincolo de anecdo
tica amintirilor, elevii 
au numai cuvinte cal- 

mulțumire, 
dirigintele

să poves- 
fapt, o in
cur e-i vine 

indemină 
stătea de

de, de 
pentru ___ _
lor. Omul acesta le-a 
fost, din clasa a IV-a, 
instructor de pionier. 
Cravatele, pe care 
fiecare le păstrează 
cu sfințenie, au fost 
prinse pe pieptul ce
lor de 9 ani de miinile 
lui. Mai tirziu, matu- 
rizindu-se elevii, omul 
acesta, in același timp 
secretar al comitetu
lui U.T.C. al școlii, a 
fost părtaș la emo
țiile primirii fiecăruia 
din ei in organizația 
U.T.C. Din clasa a 
Vil-a și pînă acum, 
intr-a Xl-a, timp de 
5 ani, el le-a fost 
diriginte, le-a canali
zat eforturile pe fă
gașul fertil al învă
țăturii, i-a îndrumat 
cu tact și finețe, pre- 
gătindu-i pentru via
ță. Le-a fost, în 
același timp, prieten;

le este și le va rami- 
ne un adevărat prie
ten.

Cunoscind toate a- 
cestea, transpuneți- 
vă, dragi cititori, in 
momentul la care 
participam și veți în
țelege, veți simți 
emoția ce-i cuprin
dea pe elevi și pe di
riginte, pe care-o tră
iam alături de ei, și 
pe care cu greu „stu
dentul" (fără carnețel 
și însemnări) încearcă 
să v-o redea acum in 
cuvinte.

Poate de aceea, 
urarea simplă, fi
rească de succes în 
viață care-i așteaptă 
era mai încărcată ca 
oricînd de semnifica
ții, acum cind: 
„...Firul gingaș, curat 
și sfînt
A-mbobocit și-a dat 
o floare“.

I. ANDREIȚA

P. S. Descoperin- 
du-și la sfirșitul orei 
de dirigenție, adevă
rata identitate, repor
terul a consemnat lo
cul acestui emoțio
nant eveniment: Li
ceul nr. 2 „Mihai 
Eminescu" din Con
stanța. Iar instructo
rul de pionieri, secre
tarul comitetului 
U.T.C. al școlii, diri
gintele care a întovă
rășit 5 ani pe elevii 
acestei clase — a 
Xl-a E, reală este 
profesorul Teodor 
Roșea.

Emoționați încă, 
elevii au acceptat să 
facem împreună și
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COLOCVIU 
LA UZINELE 
„23 AUGUST'

în ședința cercului literar ni Uzinelor ..23 
August" *-au discutat citeva dintre lucrările 
propuse pentru premiile U.T.C.-ului. Pnrti- 
cipanții «-au referit la acele volume care li 
s-au părut demne de remarcat prin calitatea 
mesajului, prin nivelul intelectual al proble
maticii. Un criteriu aplicat cu spontaneitate 
a fost cel al expresivității și limpezimii lim
bajului artistic folosit. Preferințele au fa
vorizat acele lucrări cu un continui intere
sant. abordat cu elevație și expuse intr-o 
formă accesibilă, dc o ..originalitate-* (înțelea
să ca obsesie a modurilor incâ neexperimen- 
tatc) moderată. Opțiuni ferme, argumentate 
au fost formulate in sprijinul volumelor 
..Răsfrinccri" dc Cezar Baltag și „în absența 
stăninilor" dc Nicolae Breban, opinii favora
bile au fost exprimate pe marginea volu
melor lui Geo Dumitrcscu și Șt. \ug. Doinaș, 
dovedind larga audiență pe care și-au cîști- 
gat-o acești poeți.

NICOLAE CRISTINESCU — tehnician

Dintre volumele de poezii — în care anul 
1966 a fost foarte bogat — m-a interesat 
mult volumul lui Geo Dumitrcscu : „Nevoia 
de cercuri". Anexa volumului. „Libertatea de 
a trage cu pușca", demonstrează concludent 
profunzimea spirituală și rezonanța socială 
prin care impresionează poetul încă de la 
debut, „Nevoia de cercuri“ conține o poezie

• OPINII • OPINII

de subtilă calitate intelectuală, cu o perma
nentă pornire polemică. Pasiunea dcsftvirșiril 
umane este exprimată aici convingător. ..Cor
eul*' spre care aspiră poetul este simbolul 
desăvirșirii umane, al echilibrului perfect, 
al formelor perfecte (aceeași aspirație este 
exprimată de invocarea de către poet a lui 
Euclid) Volumul ilustrează originalitatea 
poetului și în poezia erotică.

PARASCHIV CHIRILA — montai locomotive

Poeziile cuprinse în volumul „Omul cu

Această „ieșire din sine" amplifică orizontul 
poetic, mărește put<-rea dc comunicare.

însă volumul col mai indicat dezbaterii 
mi se parc cel al lui (czar Baltag : „Râs- 
fringeri“. Este o poezie a problematicii spi
rituale, de o adincime deosebită.

GHEORGHE ( IIIR(ULF.SCU — economist

Este greu de ales din lista de lucrări pro
puse pentru premiile U.T.C.-ului, pentru că 
conține personalități bine conturate, adesea 
consacrate dc o prezență foarte vio, susținută

LIMPEZIMEA
: - - . ■ ■. - • ■ . • - • - ' ■ ---------—

• OPINII
simț al versului deosebit îndreptățesc candi
datura lui Cezar Baltag ia premiul U.T.C.- 
ului.

TRAIAN BADULESCU — tehnician

Dintre volumele de proză propuse pentru 
premiu m-a interesat cel al lui Vasile 
Rebreanu. Aceste schite au o cuprindere tema
tică amplă : manifestări umane în momen
tele cele mai diferite ale vieții, de la copi
lărie pină la bătrînețe și moarte, surprinse 
cu un simț remarcabil al realului, al deta
liului elocvent. Am o rezervă în privința 
poziției scriitorului în peisajul prozei noastre 
actuale. Mi se parc că Vasile Rebreanu se 
menține în zona de influență a lui Marin 
Preda.

Dar volumul de proză cel mai interesant 
apărut în ultima vreme mi se pare a fi cel

LIMBAJULUI ARTISTIC
compasul“ de Șt. Aug. Doinaș sînt surprin
zătoare în contextul poetic prezent. Poezia 
lui Doinaș se prezintă în forme tradiționale. 
Interesantă este prezența baladei la un poet 
modern, cu o sensibilitate și problematică 
modernă. Doinaș parc un poet clasic, mai 
ales datorită aspectului exterior al poeziei. 
Dar, așa cum critica a subliniat-o, este un 
clasic dublat de un romantic. Personalitatea 
poetului se apropie dc tensiunea dramatică, 
de problematizările patetice ale romanticilor.

M-a interesat evoluția pe care o consem
nează noul volum al Anei Blandiana. Față 
de primul, dominat do viața interioară, acesta 
ilustrează o orientare spre lumea exterioară.

în viața literară. Totuși șl eu optez pentru 
volumul lui Cezar Baltag. Poeziile traduc 
o sensibilitate acută, care găsește ecou in 
orice cititor. Deși problematica este filozo
fică, poezia nu e inaccesibilă, nu e străină 
de viața interioară a fiecăruia. între altele, 
dramatica problemă a timpului este expusă 
in termeni de un lirism expresiv. De aceea, 
nu mi se pare suficient dc motivată rezerva 
celor ce vorbesc despre cerebralismul lui Ce
zar Baltag. Cred că trăirea autentică c pre
zentă permanent în poezia sa, că probleme
le filozofice nu sînt formulate și discutate 
abstract. Consider că asocierea unei proble
matici grave, majore, cu forță lirică și cu un

al lui Nicolae Breban. Am urmărit în roma
nul „In absența stăpînilor" evoluția, îmbo
gățirea mijloacelor evidențiate de „Francisca“. 
Noul roman oferă o analiză cuprinzătoare, 
amplă, a condiției omului, reprezentată în cele 
trei ipostaze fundamentale: copilăria, ma
turitatea, bătrînețea.

DUMITRU DUMITRESCU

Spre deosebire de Breban, alți scriitori 
cultivă’ subtilități stilistice derutante. De 
pildă, cartea lui G. Bălăiță „Conversing des-

pre foneseu" pune cititorul, uneori, în difi
cultate : formula cărții, stilul el «înt mai 
dificile, cer un efort de descifrară deosebit. 
Conținutul ei interesează orice tfnir, mesa
jul ei este important, valoros, dar modul ta 
care este expus încurcă de foarte multe oiH 
mai ales pe cei cu puține lecturi ta domeniul 
prozei.

GHIZIBEL ADRIAN — inginer

O concentrare prea mare cu sincope în ex
primate, care duc la lipsă de claritate, mi se 
parc că poale fi reproșată și Sfnzianei Pop. 
Volumul ei „Nu te lăsa niciodată“ ridică citi
torului neavizat probleme deosebite : poate 
scriitoarea e foarte evoluată sau poate nu e 
definitiv formală. Oricum, e greu abordabilă 
pentru* cititorul fără o lectură mai bogată ; 
bănuiesc că pentru cei cu pasiunea diversi
tăților de stil în proză este foarte interesantă. 
Există fără îndoială și schițe inteligibile, acce
sibile oricui. Multe ilustrează sensibilitatea 
deosebită a autoarei, capacitatea de a sugera 
stări incerte, inefabile. Asemenea schițe sînt 
„Ploaia" sau „La marginea orașului“. De ase
menea, reportajele Sînzianei Pop dovedesa 
receptivitate, simțul detaliului esențial, capa
citatea de a crea atmosferă. însă, schițe ca, 
de pilda, „Unde e tatăl nostru“ derutează, e 
greu de înțeles ce vizează autoarea. Evident, 
subtilitatea este o calitate artistică, dar cred 
că nu atunci cînd maschează mesajul, cînd 
privează creația de o audiență mai largă.

Evidențiind interesul publicului larg pentru 
fenomenul literar al tinerilor în special, dis
cuțiile de la Uzinele „23 August“ au stăruit 
asupra unor lucrări de valoare unanim re
cunoscută. Pe marginea creațiilor care pro
pun un limbaj inedit, îndrăzneț, s-a discutat 
măsura în care comunică mesaje noi șl care 
respectă o condiție Importantă a liternturiH 
capacitatea de a fi receptată.

Pentru premiul de proză, nu 
unul ci două volume, sini cele 
spre care mă simt obligat 
să-mi indrept atenția : ÎN AB
SENȚA STAPÎN1LOR de Ni
colae Breban și CONVERSÎND 
DESPRE IONESCV de George 
Bălăiță Xmindouă aceste cărți 
repreziuă, în evoluția autori
lor lor, prozatori din generația 
tinără. momente de afirmare 
prestigioasă a personalității li
terare. ammdouă aduc mărtu
ria convingătoare a maturității 
unor talente care, fără a se fi 
consumat prea mult in nesfir- 
șite tatonări de formule (sau 
nefăcînd-o public 1) au trecut 
cu decizie la atacarea unor 
probleme mart ale existenței 
și ale omului.

Primul aspect ce solicită a- 
tenția in cartea lui N. Breban 
este formula inedită a construc
ției, foarte diferită de a roma
nului antertor Francisca, aceea 
mult mai aproape de tehnica 
narativă tradițională. în noua 
carte avem de a face cu trei 
mari secțiuni (părți) care stau, 
fiecare față de celelalte, in
tr-un raport de netangență to
tală, epic vorbind ; cu toate a- 
cestea autorul își intitulează 
narațiunea roman lăsindu-ne a 
pricepe că ceea ce il preocupă 
nu este o continuitate exteri
oară de evenimente, ci una 
de spirit și de substructură. în- 
tr-adevăr. de ți cele trei episoa
de au fiecare o existență auto
nomă, firele „intrigii' netre- 
cind niciodată dintr-un com
partiment in celălalt, ele con
stituie, totuși, prin simpla jux
tapunere, un ansamblu, o uni
tate ale cărei componente se 
sprijină și se luminează reci
proc. Nu e greu de bănuit că 
multe din sensurile importan
te ale cărții s-ar pierde dacă 
cele trei părți ale ei ar fi con
siderate independent, ca nu
vele de sine stătătoare țl nu 
ața cum le-a gindit autorul, 
subordonindu-le, de fapt, unei

teme unice. Abia în această 
perspectivă poate fi sesizată in
tenția majoră a romancierului 
care a conceput toată construc
ția ca pe o amplă figurare a 
manifestării vârstelor, privite 
categorial dar exemplificate 
desigur prin destinele unor in
divizi.

Forța cărții stă în recea ei 
viziune demistificatoare, in 
realismul nemilos, crud chiar,

e totdeauna afirmativ și dina
mic.

Celălalt autor, George Bălăi
ță, cu toate diferențele care 
țin și de formula literară și de 
viziune, se integrează, pe o 
dimensiune a scrisului său, 
familiei literare din care des
cinde și N. Breban : aceea a 
analiștilor. Una din nuvelele 
sale reprezentative, ce ar jus
tifica o astfel de afiliere, este

MARILE TEME

EXISTENTEI
cu care prozatorul își urmă
rește tipurile, actele lor. Zone 
ale existenței pe care literatu
ra mai veche le privise de ati- 
tea ori unilinear, idealizindu-le 
ibătrînețea înseamnă patriar
halitate, copilăria — inocență 
ș.a.m.d.) romanul lui N. Bre
ban le vede cu altă optică, ne- 
ferindu-se de aspectele dezgus
tătoare. procesele obscure ale 
decrepitudinii fizice (Bătrîni) 
sau imaginea copilăriei răvăși
te de clocotul instinctelor (ul
tima secvență), totul nerestrîns 
însă la mărunta notație natu
ralistă ci înălțat la o viziune 
existențială al cărei sens ultim

întoarcerea eroului cunoscut, 
piesă de rezistență a volumului 
Conversînd despre lonescu. A- 
vem acolo analiza unui caz de 
dezagregare morală, dar nu li
near — expozitiv, ca in atîtea 
alte povestiri de război, ci ur
mărit în toată complexitatea 
implicațiilor lui, pină in mani
festările paradoxale, deconcer
tante, cu un simț al observației 
și al discernerii nuanțelor cu 
totul excepțional. Sensul nuve
lei este să se arate cum un vi
ciu moral, lașitatea, e transpor
tat în patologie, tot interesul 
stînd in împingerea analizei că
tre descifrarea mutațiilor ob

scure, petrecute în subcon
știent, a obsesiilor și stărilor 
tulburi. Formula prozatorului 
e aceea a realismului psiholo
gic, nu insă unul consecvent ci 
discontinuu, impus astfel de 
specificul unui material care 
nu urmează peste tot legile cu
noscute ale psihologiei. în con
tact cu o astfel dc realitate 
unduitoare, C. Bălăiță are tac
tul artistic de a rupe din loc 
in loc firul analizei logice, na
rațiunea sa dobindind dintr-o 
dată o multiplicitate de sen
suri, intr-o măsură descifrabi
lă iar în alta răminînd difu
ză. Obscur nu e însă nicioda
tă acest prozator, căci păstrea
ză totdeauna o privire lucidă 
asupra lucrurilor. Alte nuvele 
din volum (Conversînd despre 
lonescu, Palladion) pornesc 
dintr-o altfel de atitudine, re- 
velîndu-ne în G. Bălăiță un 
promotor redutabil al fanteziei 
comice. în Palladion, procedind 
ca toți autorii de alegorii sati
rice, prozatorul îți delimitează 
un spațiu imaginar pe care îl 
populează cu eroii unei viziuni 
caricaturale. Acest regat uto
pic este acceleratul fără locuri 
unde urmează să se îmbarce 
cei cinci protagoniști ai unui 
joc ciudat, numit Palladion. 
Mai departe, autorul procedea
ză prin filmări cu încetinitorul. 
Astfel, cele mai ascunse vicii 
și uneori doar nevinovate ego- 
isme, ies la iveală în chip 
monstruos, se dilată și ne co
pleșesc. Imaginația autorului e 
inepuizabilă, efectele comice 
explodează în ample cascade 
— toate acestea nefiind insă 
expresia unei pofte de joc ci a 
unei încordări și chiar crispări 
dureroase. Perspectiva prozato
rului e totdeauna oravă. Situați 
prin creația lor în prima linie 
a noii proze românești, cei doi 
scriitori sînt deschiși reali
tăților noastre cele mai diver
se pe care le tratează cu talent.

• «•••««

NICOLAE BALOTĂ

Chiar și pentru cei 
t_are au urmărit de aproa
pe drumul poetic al lui 
Ștefan Augustin Doinaș, 
cunoscînd poeziile sale 
atunci cînd ele au fost 
scrise, e surprinzătoare — 
acum cînd vedem acele 
poezii adunate în acest vo
lum al său — e surprinză
toare. zic, maturitatea tim
purie a poetului baladelor 
din anii ’40, ca și prospe
țimea poetului ajuns la 
maturitatea artei sale, a 
poetului iubitor de noi 
încercări din anii ’60.

Baladele pe care o 
cochetărie editorială le-a 
așezat la sfirșitul volumu
lui. in realitate au apărut 
la începutul carierei poe
tice a lui Doinaș. Cu 
poeziile ciclului Toa
te sînt prezente. Ștefan 
Augustin Doinaș își mar
chează aderențele la reali
tatea tuturor celor ce „sînt 
prezente” și contribuie — 
cum spune el — „la edifi
carea mea zilnică, la ex
taz”. E un nou program 
poetic si, chiar, un pro
gram de viața care se 
desenează în acest ciclu 
(Echilibru. Farul, Bolnav 
de faptă, timpul, Ovidiu la

INERETULUI

OMUNIST

Tripticul ingeniozității 
creatoare

Tomîs). In centrul său e 
una din acele poezii — 
Omul cu compasul care dă 
titlul volumului — care 
„păstrind în forma lor 
eternul chip / al lucrurilor 
lumii trecătoare”, fac din 
Ștefan Augustin Doinaș 
unul din cei mai apreciați 
poeți de azi.

Vasile Rebreanu nu mai 
este demult la prima sa 
carte. Dar autorul volumu
lui de proze scurte Do 
chemat bărbatul pe stele 
este un experimentator 
pasionat care, cu fiecare 
lucrare a sa vrea, parcă, 
să reia totul de la 
început. Această pasiune a 
începutului, a căii noi, este 
poate singurul numitor 
comun al căutărilor felu
rite din acest volum.

Se pot distinge în 
proza lui Vasile Rebrea
nu anumite structuri obse
sive. Acestea determină 
alegerea temelor, atmos
fera, ritmul interior al na
rațiunilor, și chiar modali
tățile tehnice la care 
recurge scriitorul. II vezi 
urmărind anumite situații 
ori mai exact, anumite ex
periențe limită umane.

Războiul, desigur, e un 
cîmp privilegiat al acestor 
experiențe. Uneori V. 
Rebreanu urmărește solda- 
tesca fascistă (ca în Urile 
făpturi ne chinuiesc pri
virea, în Cînd se deschi
de ușa ori în patetica schi
ță Am biruit bărbați ate- 
nieni, care ne amintește 
proza lui H. Bcill). Proza
torul nostru caută în lu
mea violenței, a umilințe
lor, exceselor, a morții imi
nente prilejul unor eva
ziuni în imaginar, ca și 
originea unor cu totul 
particulare stări magice 
(Horror vacui, Marșul, 
Schiță etc.). De altfel, se 
pare că o anumită trăire 
magică, de sorginte folclo
rică, îl preocupă pe poves
titorul ardelean. Există la 
el un tărîm de vis, o ex
periență halucinantă a rea
lului privit din unghiuri 
atît de apropiate îneît ia 
proporții fantastice, ca și 
o aplecare spre o psiholo
gie primitivă. Aceasta este 
uneori psihologia magic- 
infantilă (Despărțirea, El), 
alteori e primitivismul et
nografic al descântecelor 
și superstițiilor (Clinele 
negru, De supus, Uite-o).

Mitizarea datelor psiholo
gico este, de asemenea, 
încercată. (Străinii, Mobila, 
Semnele). Dc altfel, inte
resul povestitorului pentru 
dcscîntcc și pentru o anu
mită literatură fantastică 
populară, se vădește și în 
structura poematică a unor 
piese din volumul său. 
Proza lui Rebreanu este 
străbătută de o autentică 
vînă poetică (Brun, Cine 
îmi va dărui dimineața ?, 
Poteca). Această vînă ali
mentează parabolele salo 
în care adie miresme de 
apolog popular (în pădure, 
Cînd vine omul dc la tîrg, 
In căutarea idealului).

„De chemat bărbatul pe 
stele” este cartea unui 
scriitor care, stâpîn pe 
mijloacele sale, e oricînd 
gata sâ-și riște talentul 
înceicînd unelte și modali
tăți noi. De aceea, volumul 
lui Vasile Rebreanu este o 
realizare în aceeași măsură, 
în care este o promisiune.

Rareori convențiile care 
dau cheag unei drame 
istorice au fost mai atent 
aplicate ca în piesa lui 
Ion Omescu. Veac de 
iarnă, pentru ca aceleași 
convenții — care prea de

aproape și numai ele res
pectate ucid o alcătuire 
dramatică — să fie cu 
mai multă vioiciune încăl
cate, ca în aceeași piesă. 
Iată un autor dramatic — 
începător 1 — plin de
scrupulele dar și de li
bertățile unui cunoscător 
al genului. E evidentă, 
înainte de toate, intenția 
sa de a evoca veridic — 
scrupulos — un conflict po
sibil din trecutul țării noas
tre. Zic posibil, pentru că 
Ion Ornescu nu ne prezintă 
un fapt real istoric, ci o si
tuație istorică în care mai 
multe asemenea fapte își 
pot da întîlnire. Autorul 
își permite să proiecteze 
nu numai incidentele unei 
acțiuni calchiate pe mersul 
unui eveniment istoric dat, 
ci să creeze evenimentul 
însuși. Desigur, istoria 
țarii noastre ne oferă — 
pe un fundal de lacrimi, 
sînge și triumfuri — atîtea 
gesturi la care Veacul de 
iarnă face aluzie. De atî
tea ori, domnitorii în 
dilemă jucînd jocul de 
balanță al marilor puteri, 
boieri leali ori pizmași, 
femei cu *etea măririlor 
ori cupiditatea averii, au

brăzdat și însîngerat scena 
acestei istorii. „Domnul" 
din drama lui Ion Omes
cu este un asemenea dom
nitor posibil, lovit de 
năpraznele istoriei, avînd 
lucid, o înaltă conștiință a 
menirii sale („Domnia nu 
e un privilegiu. E jertfă 
de sine. Datorie"). Fiul 
său. Radu, aduce sporul 
dc entuziasm al tinereții 
dar și egoismul celui 
carc-și caută propria feri
cire mai presus de orice. 
Căci eroii lui Ion Omescu 
nu sînt doar fantoșe jucînd 
un rol prestabilit de con
venția dramei istorice, ci 
sînt ființe vii, mișeîndu-se 
liber, dramatic. Intrigă și 
iubire, conflictul eticului 
cu pasionalul, acțiunea des- 
ffișurîndu-se vertiginos, ne- 
încurcîndu-se în tiradele 
tradiționale ale genului, 
dar acordînd cuvîntulni 
demnitatea sa în valențele 
sale active, sînt cîtcva din 
aspectele — în același 
timp calități — pe care 
cititorii și. sperăm, specta
torii le vor înlîlni șl gusta 
în drama istorică a lui Ion 
Omescu.

REINTILNIRE
CU FOLCLORUL

Nostalgia frumoșii

10 la 12 ziua. Ja- 
senîlului e văzută

în proza noastră epică — de altfel 
ca și în lirică, pe cînd critica mai aș
teaptă încă și pentru ea această ploaie • 
roditoare — s-a impus de curînd o 
generație cu trăsături proprii, puter
nic conturate, o generație frămîntată 
de mari tensiuni interioare, pe care 
caută să și le clarifice în felul ei pro
priu. Profund problematică, ea caută să 
vadă dincolo de realitatea descifrabilă 
pentru un ochi obișnuit în profunzimile 
umane, uneori aproape insondabile dar 
totuși reale, care se proiectează adesea 
și asupra lumii exterioare, transfigu- 
rînd-o uneori cu intensități și umbre 
aproape halucinante. A învățat-o, a 
înclinat-o spre această atitudine copi
lăria ei desfășurată sub umbrele și în
trebările cutremurătoare ale celui mai 
înfiorător război pe care l-a cunoscut 
pînă acum omenirea. O generație care 
caută să-și făurească o artă poetică 
proprie, care să fie modernă — contem
porană cu căutările similare de pe alte 
meleaguri ale Europei de astăzi — fără 
să rupă legăturile cu marile tradiții ale 
literaturii noastre; o generație care, 
de exemplu, caută să asimileze altfel 
folclorul și să realizeze altfel raportul 
dintre rural și urban, așa cum îl im
pune realitatea zilelor noastre, fără să 
cadă în facilitatea unei simple decupări 
meșteșugărești a fotografiilor după 
această realitate.

In această generație de prozatori — 
în care se înscriu nume ca acelea ale 
lui D. R. Popescu, Nicolae Velea, Ștefan 
Bănulescu, Fănuș Neagu, trăsături co
mune vizibile care atestă că avem în 
față un fenomen autentic de viață li
terară și nu un simplu efect de modă — 
Vasile Rebreanu se înscrie cu o fiziono
mie proprie Viziunea dramatică, pînă 
la aspecte halucinante, a vieții ; func
țiunea dominantă a simbolului ca mijloc 
de realizare artistică a acestei viziuni ; 
prezența difuză dar aproape ubicuă a 
folclorului, cu eliminarea oricărei ten
tații spre pitoresc, cu refuzul de a ră- 
mîne în locurile lor comune — căci 
și folclorul are asemenea locuri — ori- 
cît ar fi ele de frumoase, numai fiindcă 
ele au constituit hrana artistică a unor 
mari predecesori ca Mihail Sadoveanu, 
care le-au epuizat într-un fel farmecul; 
înclinarea spre laturile lui mal puțin 
cunoscute, mai bogate în tensiuni in
terioare și în viziuni halucinante, ca 
eresurile și descîntecole : reîntoarcerea 
frecventă spre amintirile copilăriei sub 
marile aripi de întuneric ale războiului 
trecut — toate acestea capătă o lu
mină aparte în epica lui Vasile Re
breanu. Poetul este pentru el un per
pelii adolescent — dacă nu chiar un 
copil perpetu — care in opera tui re
creează lumea în lumina candorii in
fantile. iubindu-și personajele care îi 
rămîn credincioase și blestemindu-le,

dominîndu-le într-o viziune de umbre 
dantești pe cele care o neagă sau o 
sfărîmă brutal. De aici și reîntîlnirea 
inedită cu folclorul, ca viziune candidă 
a lumii, nu numai ca sentiment intens 
al armoniei cosmice, al familiarității 
cu celelalte viețuitoare ale pămîntului. 
al posibilității de a comunica chiar cu 
lumea neînsuflețită — dar și ca lume 
a spaimelor gîndirii și imaginației în 
fața tainelor încă nedezlegate ale vieții 
așa cum apar ele în eresuri și în des- 
cîntece.

Toate aceste trăsături se disting mull 
mai puternic clarificate artistic în ul
timul volum de povestiri al lui Vasile 
Rebreanu : De chemat bărbatul pe stele 
Titlul însuși e luat din universul poe
tic al descîntecului. Scriitorul își cu
noaște din ce în ce mai bine propria 
personalitate, își stăpînește din ce în 
ce mai calm uneltele artistice proprii 
Teribilismele — cu inevitabilele stri
dențe pe care le aduc — se răresr 
apreciabil. Prozatorul diferențiază din 
ce în ce mai lucid între poza epatantă 
și afirmarea unei originalități de sub 
stanță.

Ultimul volum al lui Vasile Re
breanu reia astfel — sub semnul vizibi’. 
al îndreptării spre maturitatea artistică 
— temele fundamentale ale universului 
său poetic. Analiza lumii psihice a co
pilului se oprește — ca de obicei la 
Vasile Rebreanu — cu predilecție asu
pra momentului dramatic al desprin
derii de ea, momentul critic al puber
tății, cu stările lui interioare nedefi
nite, aproape de vis (început de vară 
El, Duminica, Fluviul) sau al trecerii 
dincolo, spre stările de incantație dar 
și de tristețe ale primei experiențe ero
tice (Somnul de la " 
guarul). Psihologia 
tot ca o cădere, pe alt plan, în copilă
rie (Clinele negru). ** 
lui în viață e satisfăcută în eroii săi, 
adesea pe calea imaginației (Pe terasă 
cu fața spre musafiri. Mobila). Moartea 
apare folcloric ca un personaj privit 
cu liniște, cu humor chiar (în pădure, 
O simpatică bâtrină surdă). Prin con
trast, forțele răului coboară peste lume 
întunecimi halucinante. Hitlerismul o 
îmbolnăvește cu duhoarea lui pestilen
țială. demențială (Poteca, Horror vacui, 
Sobiță). Războiul e o ciumă care in
toxică sufletul oamenilor slabi de fire 
(Ordaliile, Muta pămîntului). Egoismul 
îl împietrește (Străinii, Așteptarea).

Lirismul, inerent personalității auto
rului. inventivitatea lui metaforică și 
apelul foarte frecvent la funcțiunile 
multiplicatoare de înțelesuri ale simbo
lului dau acestei lumi complexe o su
avă intensitate de viață. Cartea în
treagă devine astfel un mic poem, 
scris in cinstea și în apărarea purității 
luminoase a sufletului omenesc.
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ÎS,00 — Pentru cei mici. în loc 
de cinema : „Jocul de-a carna
valul“ : 18,10 — Pentru tineretul 
școlar. Studioul pionierilor ; 18,50 
— Publicitate ; 18.58 — Ora
exactă ; 19,00 — Telejurnalul de 
seară. Agenda economică ; 19,27 
— Buletinul meteorologic ; 19,30 
— ..Mult e dulce și frumoasă“. 
Emisiune de limba română con- 
temporanâ. Prezintă prof. univ. 
Boris Cazacu. membru cores
pondent al Academiei : 19.40 — 
La ordinea zilei ! Organizarea 

. științifică a muncii și a produc
ție! ; 20,00 — GONG. Emisiune 
de actualitate teatrală ; 20,15 — 
TELEGLOB. Emisiune de călă
torii geografice : Pe urmele inca
șilor ; 20.40 — Soliști de operă 
interpretînd romanțe ; 21,00 — 
Memoria peliculei : Cum se dis
trau bunicii : 21,20 — Film do
cumentar artistic : FLAMENCO. 
22.00 — Muzica la ea acasă. Emi
siune despre și cu Filarmonica 
de stat ..George Enescu" ; 22.30 
— Dosarul Nr... ; 22,40 — Din 
culisele muzicii ușoare ; 23,00 — 
Telejurnalul de noapte ; 23,10 — 
închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. IJ 
le Șt cîte alte acțiuni ale organi
zației U T.C. nu-și cer parcă, in 
acest moment, dreptul de a con
tura meritele secretarului U.T.C. 
de la Tehnometal.

Alături de el afyi tineri, trăiesc, 
pe cit lasă să se înțeleagă emo
ția de pe chipurile lor. aceleași 
simțăminte. Stelian Andrei su
dor la Uzinele „Gririțn roșie". La 
cei 29 de ani ai săi. are o boga
tă experiență de viață Cei mai 
vechi colegi ai săi de muncă din 
secția turnătorie îl cunosc de 13 
ani. iar de la 17 am l-au ales 
mereu în comitetul U T.C- al 
secției Drumul parcurs in uzină, 
in organizație nu este însă bogat 
numai in ani. ci în primul rînd 
în rezultate Anii de muncă au 
rodit in cele 4 steluțe de fruntaș 
în întrecerea socialistă obținute 
consecutiv, iar anii de activitate 
tn cadrul organizației U.T.C. 
i-au adus acum o răsplata deose
bea Diploma de onoare a C C. 
alUTC

Aceleași sentimente, nesedi- 
mentate încă se deslușesc și în cu
vintele inginerului Ionel Borcea. 
în trei ani. dp rînd este secreta
rul organizației U.T C de lo Di
recția regională C.F.R Bucu
rești urma ppnfru a treia oară 
treptele unor momente asemănă
toare de două ori a primit di
ploma de onoare în numele or
ganizației U-T-C De data aceas
ta, pe diplomă este înscris nu
mele său încercăm să aflăm de 
la el motivele Din modestie ne-a 
spus numai cîteva cuvinte despre 
exigența în îndeplinirea sarcini
lor, cu cei din jur ca și cu sine 
însuși, despre rolul exemplului 
personal la locul de muncă și în 
piața de organizație Dincolo de 
aceste cuvinte obișnuite se as
cund fapte care, fără îndoială, 
depășesc modestia. Iar cel mai 

- convingător argument îl conrii- 
1 tuie cei trei ani de activitate, 

fiecare marcat ascendent prin- 
tr-un moment de imbold ca și a- 
cesta. 

I

nă • în a 
agină • In 
• în acea

oă fac porte : Ortwin 
Gzamowski, Burk
hardt Ebert, Martin 
Comber. Dieter I elf- 

finet, Iurgen Golctz 
Iurgen Waller.

N outâți...
„olimpice"

• Comitetul de or
ganizare a Jocurilor 
Olimpice de la Ciu- 
dad de Mexico o 
confirmai că întrece
rile ultimei „Săptâ- 
mini prrnlimpice" se 
vor desfășura Intre 
4 și 29 octombrie. în 
program sînt incluse 
întreceri la toate dis
ciplinele cuprinse în 
programul Jocurilor 
Olimpice, cu excep
ția fotbalului, halte
relor, probelor hipice 
ți maratonului. Co
mitetul de organizare 
a apreciat că înscrie
rile la întrecerile ce
lei de-a treia „Sap- 
tămîni preolimpice" 
se vor include lo 15 
august pentru probele 
pe echipe și 4 octom
brie pentru cele indi
viduale.

nerii mei interlocutori au găsit u- 
șo> posibilitatea evadării din cor
setul comun. Numai cu biogra
fia n-au avut încotro Momentele 
esențiale au aproximativ aceleași 
titluri

Florian Burduj : Liceul. Intra
rea în producție. Facultatea. Re
venirea in producție. Primirea în 
partid. Cooptarea în colectivul 
de ingineri proiectanți.

Stelian Petruțescu : Liceul.
Școala (ehnică-radio. Producție. 
Facultatea. încadrarea în uzină ca 
inginer tehnolog.

Comcliu Ițcou : Bacalaureatul. 
Facultatea. Intrarea în producție, 
primirea în partid. Vreau să re
produc însă și răspunsul desfă
șurat al lui Ițcou ■ „Cel mai mare, 
eveniment de pînă acum în ce 
privește devenirea mea profesio
nală a fost intrarea la facultate. 
Făcusem liceul în provincie, la 
Boloșani. și cunoașteți timorările 
cu care se prezintă un provincial 
lo un examen de admitere intr-o 
facultate din București Apoi în
ceputul muncii de proiectant Am 
visat acest lucru încă din liceu.

în 1966 am fost primit în par
tid A fost o mare satisfacție mo
rală pentru că mi-a fost acordat 
votul de încredere suprem în ce 
privește prezența mea. nu numai 
profesional, ci și politic. în mer
sul înamte al unei țări.

în sfîrșit să socotim ca tră
sătură mmună a celor trei tineri 
— dorința de realizare profesio
nală maximă, ascendența socială, 
morală si profesională ca act vo
litiv. si nu ca un șir de împre
jurări fericite.

De aici încolo însă cele trei 
perfonaje încep să se despartă.

Raportîndu-si existența la una 
din componentele ei esențiale • 
locul de muncă, locul de afirmare, 
profesională și socială, și-au defi-

I

Folosind din plin capacitatea de lucru a mașinilor, mecani zatorii din Dobrogea insămin- 
tează acum ultimele suprafețe cu porumb

S-AU înființat primele întreprinderi
AGRICOLE DE STAT EXPERIMENTALE

Dînd viată prevederiloi hotă- 
rîrii plenarei C.C. al P.C.R. din 
27-28 martie. Departamentul Gos
tat a trecut la înființarea prime
lor întreprinderi agricole de stat 
experimentale. în prima etapă au 
luat ființa 29 întreprinderi. Pen
tru ca rezultatele să fie cît mai 
concludente, aceste întreprinderi 
cuprind unități cu dotare și pu
tere economică de nivel mediu.

Fiecare întreprindere cuprinde

Pe valea Oltului, 
una din cele mai pito
rești văi ale țării, la 
înălțimi ce se apropie 
aproape 2 000 m în 
munții Coziei este 
gata și își așteaptă 
oaspeții cabana cu a- 
celași nume. Clădirea 
este utilată ultramo
dern și dispune de 13 
camere cu 40 de

locuri. Are terasă cu 
deschidere amplă 
spre priveliștea văii 
Oltului și a munților 
Făgăraș, apă curentă, 
bufet permanent.

*
La Sibiu a intrat 

in funcțiune, parțial, 
unul din cele mai fru
moase hoteluri turis
tice ale țării. Clădi-

ISTORIC“
A aparul nr. 1 (aprilie 1967) al revistei

Cu fiecare zi, noul dig al portului Constanța înaintează

Foto: I. AND RE IȚA

FRONTPRIMUL

In sumarul revistei se află 
printre altele, grupajul Eroi, 
fapte, mărturii, materialele 
1877 în documentele vremii, 
Taina vasului „Radetzki", 
Transilvania și războiul de 
independență, articolele 
Histria și Rurebista, de D. 
Pippidi, Un prinț valah pe 
drumurile Europei, de I. 
lonașcu și Horea — schiță 
a portretului intelectual de 
St. Pasau.

O convorbire cu tovarășii 
Constantin Pîrvulescu și 
Ștefan Voitec are ca temă 
Cum s-a înfăptuit Frontul 
Unic Muncitoresc. Miron 
Constant) nescu analizează 
cîteva Articole necunoscute

nit, divers, punctele de vedere. 
Ce loc ocupă uzina în viața unui 
tînăr, in proiectele lui de viitor ? 
Se poate răspunde prin clișee cu
noscute, prin cuvinte mari, dar se 
mai poate răspunde și așa :

Burduj : Viața mea — vă rog 
să mă iertați că folosesc o for
mulă ultrauzată, dar, să mă cre
deți, este vorba de un adevăr 
strict — se împletește cu istoria 
acestei uzine. M-arn angajat aici 
cînd se împlineau zece ani de la 
fabricarea primului aparat de 
radio al uzinei. Am plecat pe 
urmă la facultate, dar practica 
de producție tot aici am făcut-o. 
M-am întors apoi în producție 
și-am devenit proiectant și lucrez 
în munca asta de cițiva ani. Ton
te astea pînă la vîrsta „respecta
bilă" de 28 de ani. Dacă ar fl 
vorba numai de un mijloc de 
existentă și nimic altceva, atunci 
afirmația n-ar fi îndreptățită, dar 
ce concluzie pot eu să trag a- 
tiinci cînd e de-acum un lucru 
foarte obișnuit să mă gîndesc și 
acasă la proiectele pe care le 
execut ? De multe ori, cele mai 
hune idei mi-au venit cînd nu e- 
ram în uzină. Nu știu să preci
zez exact ce loc ocupă în viața 
și în proiectele mele de viitor u- 
zina, pentru că pentru mine mun
ca pe care o fac aici constituie 
obiect nl pasiunii mele. Mă pre
ocupă acum, în cel mai înalt 
grad, problema participării mele 
la munca de cercetare în uzină, 
care abia s-o înfiripat. Prima 
temă mi-am si cnnturat-o : Osci
lograf cu dinzonală mare pentru 
control și reglaj. Asta mă pasio- 

Lt ,

j

mai multe ferme, care 
unitățile de producție 
specializate în unul din cele trei 
sectoare — vegetal, zootehnic sau 
industrial — și în cadrul acestora 
pe un număr restrîns de pro
duse. Se preconizează ca fermele 
să fie mai mici decît actualele 
gospodării agricole de stat, astfel 
îneît conducerea producției să 
poată fi cuprinsă mai bine de 
către specialiști. Fermele de pro-

constituie 
de bază,

rea construită într-un 
stil fastuos și ultra
modern dispune de 
peste 400 locuri în 
garsoniere și aparta
mente confortabile iar 
la parter funcționează 
un mare restaurant- 
bar, braserie, com
plex alimentar și sa
loane de coafură-fri- 
zerie.

aie lui Marx cu privire la 
Unirea Principatelor.

în acest număr, revista 
începe publicarea integrală 
a stenogramei Conferinței 
de la lalta, din februarie 
1945.

Revista mal 
prima parte a 
inedite ale lui 
Argetoianu.

Paginile revistei mai cu
prind numeroase alte arti
cole, note și însemnări, un 
panoramio editorial, poșta 
redacției.

La început de drum. Ma
gazin istoric publică salutu
rile pe care i le adresează 
numeroase personalități cul
turale și științifice din țară 
și de peste hotare.

nează și o fac aici in uzină, mă 
gîndesc la ea și acasă... Credeți 
că, în acest caz, pot să fac o ie
rarhizare a lucrurilor care-mi 
populează existența ?

Tovarășul Burduj este, indis
cutabil, un sentimental.

Ițcou : Nu văd evoluția mea 
pe nici un plan decît ca trecînd 
prin uzină. Pentru că am fost în
trebat de proiecte, am intenția 
ca, într-un viitor oarecare, să îm
brățișez o muncă universitară, 
științifică. Tocmai de aceea mun
cesc acum 
gă menirea 
uzina mai .... 
educativă. Sînt satisfăcut că lu
crez la proiectare, este domeniul 
care in uzină te obligă la perfec
țiune. Aici intervine confruntarea 
conceptelor teoretice cu realiza
rea lor practică Vreau să spun 
că uzina valorifică într-un înalt 
grad însușirile, pregătirea, capa
citatea inginerului.

Mai exact, mai analitic, acest 
băiat cu ochi albaștri își judecă 
existența, stadiile, situația actu
ală raportînd totul la coordona
tele mari ale aspirațiilor sale. Fără 
să piardă din vedere un scop fi
nal mai îndepărlat, este mulțumit 
de etapele parcurse. Afecțiunea 
față de uzină are un resort intim 
precis • uzina ii oferă prilejul de 
a imagina și alcătui proiectele u- 
nor aparate electronice, îi oferă 
posibilitatea de a crea — lucru la 
care a visai din liceu. îi oferă 
apoi posibilitate" de a se perfec
ționa ca specialist. li oferă după 
aceea cadrul social pentru cu
noașterea oamenilor (după pro

în uzină. Pe lîn- 
pregătirii practice, 

are și o menire

i

ducție vegetală, de exemplu, vor 
cuprinde 500-1 500 ha pentru cul
turi de cîmp, 100-200 ha pentru 
culturi de legume de cîmp, 
150-200 ha pentru plantații viti
cole, 200-300 ha livezi. Ele sînt 
conduse nemijlocit de specialiști, 
care răspund de întregul proces 
de producție, iar lucrătorii per
manenti participă efectiv la toa
te muncile și în tot timpul anu
lui. folosind întreaga gamă de 
mașini și instalații după cerin
țele producției.

Experiența dobîndită de aces
tea va permite ca în fiecare 
regiune sa se treacă la noua 
formă de conducere, planificare, 
finanțare și organizare a agri
culturii de stat.

Paralel cu înființarea acestor 
întreprinderi au fost organizate 
patru întreprinderi experimentale 
etalon la Dragalina, Roseti-Lun- 
că, Mihăilești și Murfatlar. Scopul 
urmărit prin crearea unităților 
etalon este de a experimenta cele 
mai modeme metode și tehnolo
gii urmînd a fi aplicate și în alte 
unități cu condiții similare.

(Agerpres)

tn

pria-i expresie: „un minunat 
mijloc de a cunoaște oamenii").

Petruțescu: Faptul că răs
pund, ca tehnolog, de calitatea 
radioreceptoarelor mă pune în 
contact mai direct cu viața uzi
nei, cu acele laturi ale activității 
ei care, pe unul ca mine, îl cu
ceresc, îl acaparează. Mă ocup 
de aceea de unele cursuri de ri
dicarea calificării profesionale si 
specializare, mă preocupă niște 
măsuri noi pentru organizarea 
producției, mă preocupă apoi rea
lizarea unui aparat semiautomat 
de control al circuitelor filare... 
Toate se înlănțuie... Dc vreme ce 
sînt atît de angajat în viața uzi
nei, atît de preocupat, se cheamă 
că îmi place și, așa stînd lucru
rile, n-am avut timp să socotesc 
locul pe care-l ocupă uzina 
viața mea...

Petruțescu nu s-a gîndit 
locul pe care-l ocupă uzina 
viața lui pentru că în el uzina 
trăiește ca ceva organic, greu 
de separat. Munca, datorie socia
lă. devine la această tînără gene
rație un lucru mal mult decît 
înțeles și practicat din obligati
vitate morală. Ea face parte din 
Inventarul intim, este necesitatea 
creației, tărîmuî de valorificare o 
capacităților.

în acest proces, acești tineri 
diferiți au o atitudine activă. în 
cel mai înalt grad, fiecare în fe
lul Iul caracteristic. Iată, oglin
dită această atitudine în relația 
pe care o stabilesc ei între nu
mele lor și reputația uzinei — u- 
zina fiind, în toate cele trei că

la 
în

pro

a 
de

în-

lim cu asalt muntele — spunea 
el atunci — și-l vom sili «4 ro
dească pentru noi. Vom aduce 
in sat curentul electric, rum con- 
\lrui o șosea. Vom ridica lin că
min cultural cu sală de cinemato
graf, ca la oraș. Femeile cînd vor 
pleca In ci mp își vru lăsn copiii 
In grădiniță, im seara, cînd ne 
vom întoarce de In muncă, vom 
merge sâ ne spălăm In hain co
munală pe care o vom construi".

Convingerea inginerului
nestrămutată, ini planurile sale 
de-n dreptul ciudate.

\m rămas in noaptea aceea in 
Băhâgești. Către ziuă s-a pornit 
o ploaie rece și deasă de toamnă. 
\ trebuit să ne luăm așternutul 

și să ne mutăm la adăpost în- 
Ir-un cotlon al odăii. Prin acope
rișul vechi de paie al căsuței, 
ploaia trecea ca printr-o silă. 
N-am mai putut dormi. Lipin- 
du-și fruntea de fereastră, ingi
nerul mi-a mărturisit un gînd:

— în primul rînd o să înve
lim casele. O să dăm jos paiele 
și punem acoperiș ca lumea.

Biserica era singura zidire 
satului care nu aven acoperiș 
paie.

— Fă-mi să înțeleg — l-am 
trehnt atunci — de ce ai renun
țat la salariul de inginer ; e un 
drppf nl dumitale, muncești pen
tru el.

— în orice caz. nu din roman
tism și nici împins de un spirit 
de bravadă, cum spun unii Nu, 
domnule, sînt fiu de țăran, țăran 
cu carie. Am încercat să pornesc 
de la nivelul de viață al satului, 
al oamenilcn și mi-am zis că dacă 
mă vor strînge nevoile, daca n-o 
să am încotro, va trebui să fac 
tot ce-i posibil ca să trăim mai 
bine. Dacă nu mă înțelegi, eti- 
chetează-mă și dumneata cum oi 
vrea, dar convingerile și planuri
le să știi că nu mi le schimb.

Satul era sărac, locurile foarte 
vitrege, o împărăție de piatră, 
dură, numai pe alocuri acoperită 
cu un strat superficial de pă- 
mînt. Se cultiva doar orz și 
ovăz în anii huni, dacă se ob
țineau 400—600 kg In hectar.

— In ce crezi ? Ești specialist, 
pe ce-ți fondezi convingerile ?

— în oameni. Muncind în co
mun. putem face lucruri mari. 
Oamenii de la noi sînt dîrzi, din 
totdeauna s-au străduit să ridi
ce satul. Le-am spus aseară tine
rilor că vom construi o șosea pen
tru a nu mai fi un sat izolat. Șo
seaua e un vis de peste 30 de ani 
al oamenilor de aici. Toate par-, 
fidele care s-au perindat la pu
tere în timpul burgheziei, toți 

DE LUCRU
zurl, o prelungire a numelui 
lor. a ființei lor.

Florian Burduj spune: Du
pă proiectele mele s-au realizat 
aparate de măsură și control care 
asigură performanțele cerute. Și, 
totuși, îmi reproșez mereu o par
te care îmi revine atunci cînd 
produselor uzinei li se reproșea
ză ceva. Mi-aș dori o documen
tare mai bună. Am niște comple
te : de pildă, în legătură cu fap
tul că ar trebui să cunosc mai 
bine cîteva limbi străine. învăț. 
Dacă nu rezolv asta timpul mă 
handicapează.

Petruțescu : Radioreceptoa
rele noastre au început să-și ciș- 
tige locul în ierarhia producției 
electronice pe plan mondial. E 
un început. Ocupîndu-mă de ca
litate, am un nume gravat invi
zibil, în acest început.

Ițcou : Dacă trec prin oraș și 
văd în vitrine aparatele noastre 
de radio mă opresc și le exami
nez în rînd cu trecătorii, cu ochii 
lor. în vitrine se află șl aparate 
de radio de import. Comparația 
cu ele o fac și la uzină, mereu, 
dar acolo, la vitrină, cînd nimfe 
nu mai poate fi schimbat, am o 
emoție de concurent.

Cu „numele gravat invizibil", 
scris cu cerneala simpatică a exa
menului de conștiință, pe fron
tonul fiecărui produs nl uzinei cei 
trei tineri își leagă numele 
de uzină ■ unul ca o chestiune 
de orgoliu, altul ca o cerință gra
vă a realizării personale: altul 
ca un stimulent în munca lui <4 a 
creație — toate, de fapt, impli- 
cînd răspunderea personală.

tă 
te

a avea o șosea. In multe cazuri 
oamenii s-au lipsit da cele tre
buincioase și au dat bani și bu
cale pentru construirea ei. Spre 
Siliștea, Dunărea, Țepeș Vodă. 
Crucea, in opt direcții ou fost 
începute șosele, dar nici una nu 
a fost terminată. Căpătiile de cîte 
500—600 metri de șosea sini tot 
atîlea rise și speranțe frinte...

In toamna aceea am mai fost 
de două ori la Băltăgești pentru 
a scrie despre acțiunea de lerasa- 
re a dealurilor sterpe pentru 
plantarea lor cu viță de vie.

Trecuseră vreo doi ani cînd, 
într-o zi — in 1959 — în ziarul 
local am intîlnil o știre • Răltă- 
geșli, primul sat complet electri
ficat din Dobrogea. Sătenii, cu 
sprijinul statului și al cooperati
vei agricole, au construit 6 km. de 
rețea de înaltă tensiune și 7 km. 
de joasă tensiune. A fost instnln- 

rețea electrică pa absolut toa- 
ulițele”.

Cum arată acum Băltăgeștiul 
în păienjenișul firelor de 
curent electric ? Meditînd 

mai mult, știrea devenea de-a 
dreptul senzațională. Lo ce nivel 
de dezvoltare ajunsese cooperati
va agricolă în acest scurt răgaz 
pentru ca absolut toți sătenii 
să-și permită sâ introducă in case 
curentul electric ? Și apoi, mai 
era ceva. Normativele tehnice nu 
permiteau introducerea curentu
lui electric intr-o casă învelită cu 
paie sau în care pătrunde apa, 
umezeala.

Luat cu treburi, n-am putut a- 
junge imediat la Băltăgești. In- 
tr-o dimineață, mă pomenesc însă 
căutat de inginerul Năstăsoiu.

— Vrei să-mi dai o mină de 
ajutor ? — mi s-a adresat el. Mai 
mulți oameni de la noi vor să-și 
cumpere aparate de radio. Pri
mii din sat. Eu nu mă prea pri
cep și n-aș vrea să-i pun să ia 
aparate proaste. N-ai un cunoscut 
de specialitate ?

N-am uitat nici azi scena din 
magazin cînd inginerul, punin- 
du-i in brațe aparatul de radio, 
i-a urat cooperatorului Nițu Ni- 
colae, fost argat, cu șapte copii 
mărunți acasă, să-1 stăpînească 
sănătos. Era primul posesor de 
aparat de radio din Băltăgești.

Cum aveam să aflu, eveni
mentul a ambiționat tot satul. In 
săptămîhile, în lunile următoare, 
de cîte ori venea inginerul la 
Constanța aducea cu el și cițiva 
cooperatori pentru a-și cumpăra 
aparate de radio. Aparatul de 
radio este azi în gospodăria unui 
băltăgean un lucru necesar și 
tot atît de banal ca o sapă. Dacă 
raportăm la cele 300 de familii 
ale cooperativei agricole, cele 60 
de televizoare nu mai sînt nici 
ele o noutate.

In august, anul trecut, m-am 
întîlnit de două ori cu inginerul 
Dumitru Năstăsoiu. De data a- 
ceasta în București. Necazurile, 
cum le numea el, îl puseseră din 
nou pe drumuri. Realizaseră o 
mare producție de grîu. (La sfîr
șit de an, cooperativa agricolă din 
Băltăgești avea să primească — 
în țara griului — medalia de aur 
pentru cea mai mare producție 
de grîu din regiune. Obținuseră pe 
600 ha, o recoltă medie de 
2 663 kilograme. Și nu era 
o întimplare. în 1964 primi
se medalia de bronz, iar in 1965 
medalia de argint. Inițial contrac
tase cu statul 30 de vagoane de 
grîu. Livrase 60 vagoane. Con
form planului de producție, nu 
puteau da însă avans decît 12 lei. 
El consideră că este bine și că se 
pot da 20. Griul era... în bancă, 
porumbul se prezenta excelent.

— De ce să dăm în decembrie 
cîte 20 000—30 000 lei oamenilor, 
cînd ei acum au nevoie de bani. 
Au oamenii copii, în septembrie 
încep școlile. Trebuie să le cum
pere uniforme, cele trebuincioa
se. Apoi, oamenii trebuie să-și ia 
lemne pentru iarnă, începe sezo
nul pregătirii conservelor.

Au pentru această chestiune de 
răspundere, de autoperfecționare, 
de orgoliu personal și colectiv, o 
impresionantă rezervă de energie.

Au și idei. Iată. Cea de a pa
tra întrebare („Care sînt lucru
rile pe care dumneavoastră le-ați 
organiza altfel ?"). Întrebarea a 
fost pusă cu scopul precis de a 
investiga substanța activă a con
științei lor.

Nu se gîndesc la lucruri mă
runte, nu vor să mute o mașină 
din colțul din stingă în colțul 
din dreapta. Tirul lor e mai larg. 
Burduj, de pildă, ar începe totul 
cu facultatea de electronică, pen
tru că facultatea — spune el — 
pregătește actualmente cadre di
dactice și nu ingineri. Studentul 
nu primește în facultate deprin
deri inginerești. Ar pune mai ma
re accent pe proiectele realizate 
în facultate și pe realizarea lor 
tehnologică (aspect necunoscut 
de studenți). El mai lucrase în 
uzină și înainte de facultate, dar 
mulți dintre colegii Iui, ajunși în 
producție, nu și-au putut realiza 
mult timp capacitatea producti
vă datorită lipsei de pregătire 
practică.

Apoi, în legătură cu cercetarea 
științifică Burduf este de păre
re că un centru de cercetări a- 
filiat unei uzine face mai mult 
decît unul disparat. După el, o 
cercetare în domeniul electroni
cii, care nu este bazată pe nevoi
le imediate ale producției nu-și 
are rostul. El nu vede un cerce
tător electronist care să-și facă 
munca în bibliotecă și nu tn mij-

De sus, din capul satului, a- 
colo unde începe șoseaua 
ce leagă satul de drumul 

național Rururești—Constanța, 
priveam zilele trecute Băltăgeș- 
tlul. în xtînga, sus, o mare da 
roșu și alb contura sectorul gos
podăresc al cooperativei: grajdu
rile. magazii, saivane etc. Adă
postesc sute de taurine, trei mii 
de oi și sute de porci. O mare 
dezvoltare au hotărit să dea co
operatorii acestui sector în anii 
următori. Ferma de porcine, spre 
exemplu, va fi dezvoltată la 920 
de capete, cea de ovine la 6000.

Tradițiile sînt continuate. în 
centrul administrativ al satului, 
cu zidării mirosind încă a var 
proaspăt, tinerii aduceau din 
cîmp pâmint pentru a amenaja 
pp slîncile vinete un parc.

împreună cu inginerul Nâstă- 
soiu am intrat in toate clădirile 
centrului administrativ. Mai în- 
tîi în grădiniță, o construcție 
mare, solidă, cu săli de joacă, 
dormitoare, cancelarie, spălătorie, 
holuri, sufragerie și bucătărie. 
Am fost apoi la baia comunală 
cu 10 dușuri și 4 căzi, cu calori
fere și multe alte dichisuri, am 
intrat in sala de cinematograf a 
căminului cultural și am urcat la 
etaj, la bibliotecă și la sălile de 
club. La școală, meșterii pregă
teau înSlfarea altor ziduri.

Construim o sală de gimnasti
că și un laborator de fizică și 
chimie — m-au lămurit oamenii. 
Acum. în zilele uri te, copiii fac 
gimnastică în clasă și nu-i bine ; 
le construim o sală specială.

— Pe urmă ce o să mai con.*- 
truiți ?

— Planurile nu le epuizăm ni
ciodată. Realizarea unuia este pis
ta de plecare a altuia. De cea 
mai mare urgență este însă in
troducerea încălzirii centrale in 
școală, la grădiniță, la cămin și 
sediu.

In biroul inginerului un grafic 
mare purta o inscripție ciudată I 
„Nici un pas înapoi!"

Iar o extravaganță, mi-am zis.
— Pentru țăranul cooperator 

din Băltăgești — mi-a explicat 
el — diagrama producțiilor, a va
lorii zilei-muncă trebuie să aibă 
de la un an la celălalt un singur 
sens, cel pozitiv. Cu cinci 
zece kilograme dacă crește 
ducția medie la o cultură 
alta, dar sporul de recoltă 
bule să se realizeze; cu ___
bani dacă va crește valoarea zi
lei-muncă dar omul trebuie să 
aibă garanția că va crește. Pri
vește evoluția : de la cițiva lei 
în 1957 și 1958, la doispre
zece în anul următor, apoi 
optspreceze, douăzeci și doi, do
uăzeci și trei, treizeci și unu. trei
zeci și cinci, treizeci și șase anul 
trecut. Anii n-au fost întotdeauna 
la fel de buni. Uneori, după un 
an bun a urmat unul secetos ; 
noi însă am prevăzut, am chib
zuit. Anul 1965, de exemplu, a 
fost un an excepțional pentru 
noi. Mulți vecini de-ai noștri s-au 
grăbit să ridice mult valoarea zi
lei-muncă. Noi am hotărit să im- 
părțim doar 24 lei și produse 
pînă la 35 lei. Puteam numai 
bani să dăm cel puțin 39 de lei. 
Toți cooperatorii au fost însă de 
acord că decît să huzurim un an. 
mai bine să ne achităm creditele 
pe care ni le dăduse statul, sâ 
luăm măsuri pentru lărgirea pro
ducției. Ne-am plătit toate dato
riile. Am fost prima cooperativi 
agricolă din raion care s-a auto- 
finanțat.

...Băltăgești, un sat, o coope
rativă agricolă, oameni dîrji, har
nici, cunoscuți dincolo de hota
rele raionului și regiunii, despre 
care se vorbește cu respect. Cîte 
planuri și cîte înfăptuiri vor mai 
purta semnătura „romanticului” 
din Băltăgești. a colaboratoriloi 
săi ? Azi punem aci punct repor
tajului. Va urma !

sau 
pro
sati 
tre- 

zece

loctd aparatelor și mecanismelor. 
„Cercetarea — spune el — se fa
ce în prelungirea simțurilor noa
stre practice". Apoi, în uzină 
Proiectantul ar trebui să-și reali
zeze proiectul și tehnologic, prac
tic, să-și confrunte și să-și corije
ze singur inadvertențele dintre 
conceptul teorectic și ccl tehno
logic.

Sâ continuăm cu ideile altuia 
dintre tinerii noștri. Printre al
tele, Petruțescu s-ar apuca sâ 
analizeze în uzină raportul din
tre numărul de muncitori și per
sonalul tehnic-funcționăresc. Con
sideră, de asemenea, că o anali
ză a fondului de timp de lucru 
disponibil al muncitorilor ar scoa
te în evidență resurse importante 
de economie.

Ițcou crede că prea multă a- 
tenție se dă nivelării cunoștințe
lor. „A venit — spune el — vre
mea să ne ocupăm mai mult de 
cei buni, de cei înzestrați și în
drăgostiți de specialitatea lor — 
oameni pe care intr-adevăr meri
tă să-i ajuți, și să nu ne mai iro
sim răbdarea și timpul cu cei 
care nu vor să învețe sau 
au alte chemări. Oamenii tre
buie ajutați să-și direcționeze 
personal vocația".

Nu luăm în discuție treburile 
de bucătărie în legătură cu a- 
cestei idei. Ele au fost reprodu
se aici pentru simplul lor act de 
prezență. în mintea. In structura 
spirituală, în preocupările celm 
trei. Ele definesc intensitatea ct> 
care trăiesc acești tineri în pli
nul activității generale, gradul lo\ 
de conectare la efervescența crea
toare contemporană. E o linie 
groasă, dreptunghiulară, care-i în
scrie, totuși. în același portret 
portretul tinerei generații a ță
rii, educată de partidul comuniș
tilor să se așeze în primul froni 
de lucru al construcției socialist?,
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• Noi masuri luate la Enugu • Declarațiile

colonelului Cowon

Adunarea Națională fran
ceză și-a consacrat marți 
dezbaterile consecințelor 
naufragiului petrolierului 
gigant „Torrcy Canyon“, 
ce s-au făcut simțite și 
pentru Franța.

i» O Dar es Salaam

Poliția din Baton Rnu- 
ge (Statul Louisiana, 
S. V. \.) a deschis 
foc asupra unei de
monstrații a studenți
lor de la Universitatea 
„Southern". care profes
au împotriva încălcării 
dc către autorități a au
tonomiei univ ersitatere. 
bapte student» au (ost 
răniți. Ordinul dc des
chidere a focului a fost 
dat in momentul cînd 
studenții au blocat clă
direa universității, obli- 
gind conducerea să re
înnoiască contractul a 
doi profesori îndepărtați 
dc la catedră. Majorita
tea studenților de la V- 
niversitatca din Baton 
Rougr o alcătuiesc stu
denții de culoare.

în orașul Santa Fe 
(Argentina) a avut loc o 
manifestație de protest 
a studenților împotriva 
noii legi cu privire la 
statutul universităților. 
1 cgea interzice pmicșo
rilor și studenților din 
institutele de invățămint 
superior din Argentina 
să desfășoare o activi
tate politică. Demonstra
ții asemănătoare au a- 
vut loc și la diferite fa
cultăți ale Universității 
din Bucnos Aires.

După reținerea de către guvernul de la Enugu a unui 
al doilea avion al companiei ..Nigeria Ainvays“ și după de
cretul emis la Enugu ce prevede că toate companiile care 
operează pe teritoriul Nigeriei orientale trebuie să fie de 
acum încolo înregistrate in capitala provinciei și nu la Lagos. 
It. col. Ynkuln» Govvon, șeful guvernului federal al Nigeriei, a 
declarat luni că au fost luate o seric de măsuri pentru a îm
piedica „acțiunile ilegale" ale guvernatorului oriental.

Potrivit unor surse bine infor
mate din Lagos, citate dc agenția 
France Pressc, unitățile ai matei 
federale sint in stare de alarmă.

Pc dc altă parte, șeful guver
nului central a respins propune
rea guvernatorului oriental pri
vind medierea dc către- Organiza
ția Unității Africane în scopul 
soluționării crizei nigcricnc. Acea
sta pentru că, a spus Gowon. si
tuația din Nigeria este o proble
mă internă, și pe de altă parte, 
acceptarea unei invitații venind 
de la Ojukwu ar fi echivalentă 
cu recunoașterea ..de facto" a a- 
cestuia de către statele africane 
și ar lăsa să se creadă că este 
vorba de o dispută între două 
state suverane. Alte motive pen
tru care It. col. Gowon nu este 
dc acord cu medierea sînt refu
zul lui Ojukwu dc a recunoaște 
autoritatea guvernului central yi 
lipsa unei invitații pentru medie
re emanînd dc la Lagos.

In sfîrșit, agenfiile de presă 
informează că marți guvernul 
provinciei orientale nigericne a 
anunțat stabilirea unui buget al 
provinciei destinat -serviciilor pu
blice pc anul fiscal curent. Gu
vernatorul oriental Ojukwu a de
clarat că bugetul va fi de 39.5 
milioane lire sterline — cu 9 mili
oane mai mare decît cel de anul 
trecut.

Colonelul Ojukwu a afirmat cu

c.ccst prilej că, deși mai există 
posibilitatea inițierii unor nego
cieri intre liderii nigerieni pen
tru găsirea unei soluții pașnice a 
actualei crize, perspectivele fede
rației sini „triste și neclare".

MAREA Britanic șl State
le Unite au încheiat un acord 
pentru o perioadă dc 50 de 
ani in baza căruia cele două 
țări vor putea folosi in co
mun. în scopuri militare, 
insulele Arhipelagului Cha- 
gos. precum și insulele Al- 
dabra. Farquhar și Dcsro- 
chcs din Oceanul Indian, se 
spune intr-o Carte Albă dată 
publicității mar(i seara la 
Londra.

Cartea Albă 
aceste insule, 
Aldabrci. care 
posesia Angliei, au fost cum
părate recent de guvernul 
britanic.

în cercurile informate din 
Londra se apreciază că a- 
ceste insule ar putea deveni 
„baze de schimb" pentru a- 
vioanclc cu rază lungă de 
acțiune ..F-lll“ după even
tuala evacuare a bazelor en
gleze din Adcn și Singaporc 
in conformitate cu o varian
tă nouă a politicii britanice 
la est de Sucz.

Făcînd un bilanț al operațiu
nilor întreprinse pentru a opri 
înaintarea stratului dc petrol, mi
nistrul de interne francez, Chris
tian Foucbct. a menționat că de 
pe plajele poluate, pe o suprafață 
de 90 Kmp. au fost recuperate a- 
proximativ 4 200 tone petrol. 
Foucbct a precizat că la ofen
siva împotriva valului negru de 
petrol au participat 12 nave mi
litare. 6 avioane și 8 elicoptere. 
De-a lungul țărmului francez, pe 
o întindere dc 13 km, au fost 
instalate stăvilare din material 
plastic.

Fouchet a declarat că autori
tățile franceze vor sprijini poziția 
guvernului britanic în cursul reu
niunii Organizației maritime con
sultative inter-guvcmamentalc, 
ce va avea loc la Londra în zi
lele de 4 și 5 mai. El a subliniat, 
că, pentru a se preveni repetarea 
unei catastrofe de proporția ace
leia a petrolierului „Torrev Can
yon“, se impune o serioasă revi
zuire a convențiilor maritime in
ternaționale.

I

R. P. D. COREEANA. — 
Elevi de la un liceu din 
Phenian în vizită la Obser

vatorul astronomic
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Cu prilejul celei de-a treia ani
versări a constituirii Republicii 
Unite Tanganica și Zanzibar, la 
Dar cs Salaam și în alte localități 
din țară au avut loc festivități 
consacrate acestui eveniment. 
Miercuri dimineața locuitori ai 
capitalei Tanzaniei, reprezentanți 
ai forțelor armate, «ni organizații
lor de tineret și sindicatelor oa
menilor muncii au participat la 
parada militară care a avut Ioc 
pe stadionul central din Dar es 
Salaam. Parad.a militară a fost 
urmată dc o mare demonstra
ție.

La festivitățile de la Dar cs 
Salaam au participat președintele 
Julius Nyerere, vicepreședinți ai 
Tanzaniei, membri ai guvernului, 
personalități ale vieții politice și 
reprezentanți ai organizațiilor oa
menilor muncii din această țară.

amintește că 
cu excepția 
deja era în

O

O informație cu caracter politico—diplomatic din capitala 
Suediei atrăgea, la mijlocul săptăminii trecute, atenția obser
vatorilor. în fata comisiei pentiu afacerile externe a Riksda- 
gului, ministrul dc externe suedez, Torstcn Nilsson. confir
ma, la 20 aprilie, că Suedia nu va mai cere la Saigon agre
mentul pentru un nou ambasador in Vietnamul de sud. Prac
tic, de peste un an contactele diplomatice ale Stockholmului 
cu Saigon ul erau inlrerupte. Din martie 1966, ambasadorul 
suedez la Bangkok, acreditat și in capitala sud-v ietnamezâ n-a 
mai fost la Saigon Gestul guvernului suedez care, numind 
acum un nou ambasador in capitala tailandeză nu a reînnoit 
dubla acreditare (și pentru Vietnamul de sud) are o semni
ficație foarte precisă. Este vorba dc o rupere (de facto) a 
relațiilor diplomatice ” ‘ : -

o GUVERNUL lui Ian Smith 
a hotărît marți să prelungească 
pe o perioadă de încă trei luni 
„starea excepțională“ în Rho
desia. in ciuda unui raport al 
Consiliului Constituțional care 
califica arestările și restricțiile 
impuse de guvern drept „inu
mane".

• MEMBRII delegației Came
rei Economice Federale a Aus
triei, condusă de ing. Rudolf 
Salinger, președintele Camerei, 
care se află în vizită la Bel
grad. au avut convorbiri cu An- 
tun Bole, președintele Camerei 
Economice Federale a R.S.F. 
Iugoslavia și cu alti reprezen
tanți ai vieții economice din a- 
ceastă țară.

General® a. O.N.U.
DANEMARCA. — Recent, 
pe străzile orașului Copen
haga numeroși manifestant! 
au protestat împotriva lo
viturii militare de la Atena

DEZBATERILE IN PROBLEMA
AFRICII DE SUD-VEST

Lucrările sesiunii spe
ciale a Adunării Generale 
a O.N.U. au continuat 
marți prin cuvîntările ros
tite de reprezentanții Ca
nadei. Angliei. Pakistanu
lui. Zambiei, Uniunii So
vietice și Republicii Chile.

Reprezentantul Canadei, Geor
ge Ignatieff, a prezentat proiec
tul elaborat de S.U.A., Italia și 
Canada în care se propune, în 
esență, soluționarea „treptată" a 
problemei Africii de sud-vest. 
Primul pas ar consta în numirea 
de către secretarul general a unui 
reprezentant special al O.N.U., 
care să procedeze la un studiu 
aprofundat al situației și să pre
zinte un raport la viitoarea se
siune a Adunării Generale. Sint 
preconizate contacte cu toate 
părțile interesate. Proiectul a fost 
sprijinit de reprezentantul brita
nic, lordul Caradon, dar a con
stituit obiectul unor vii critici din 
partea delegațiilor Pakistanului și 
Zambiei. Ambasadorul pakista
nez, Aga Shahi, a declarat că 
planul occidental implică „apro
barea tacită a administrării ile
gale a Africii de sud-vest de că
tre Republica Sud-Africană și a 
practicii odioase a apartheidului". 
Conducătorul delegației Zambiei, 
Ehk Mudenda, a subliniat la rin- 
dul său câ există întregul volum 
de informații asupra problemei 
în dezbatere și nu sînt necesare

noi studii, ci măsuri eficiente 
prin care să fie transpusă în via
ță rezoluția O.N.U. în baza că
reia Republica Sud-Africană a 
fost lipsită de mandatul asupra 
Africii de sud-vest. Mudenda a 
sprijinit proiectul prezentat în șe
dința anterioară de un grup de 
țări afro-asiatice.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, Vasili 
Kuznețov. Uniunea Sovietică, a 
subliniat el, este întru totul soli
dară cu statele africane, care 
sprijină pe deplin și fără condi
ții cererile legitime ale populației 
sud-vest-africane cu privire la li
chidarea regimului colonial ra
sist. Evacuarea rasiștilor sud-afri- 
cani, a forțelor armate și poliție
nești ale R.S.A., lichidarea admi
nistrației rasiste constituie, după 
cum a declarat delegatul sovietic, 
condiția primordială pentru ga
rantarea independenței Africii de 
sud-vest. Kuznețov a subliniat ne
cesitatea de a se pune capăt spri
jinului politic, economic, militar 
și de altă natură acordat de 
unele puteri occidentale regimu
lui rasist sud-african.

Jose Pinera Carvallo. reprezen
tantul Republicii Chile, a pre
zentat apoi proiectul elaborat de 
Mexic, Japonia și Chile. Proiec
tul prevede crearea unui meca
nism O.N.U.. care să adminis
treze teritoriul în „perioada de 
trecere“, fără a preciza data a- 
cordării independenței Africii de 
sud-vest.

R. P. BULGARIA. — Res
taurantul „Bicivota" (Buto
iul) de la stațiunea „Țăr
mul însorit" unde se ser- 

vinuri și mîncăruri 
naționale

relațiilor diplomatice dintre Suedia și regimul saigonez. 
Exact în felul acesta interpretează lucrurile cea mai marc 
parte a presei suedeze. „De o bună bucată de vreme — scrie 
cotidianul SVENSKA DAGBLADET - guvernul arc in ve
dere o poziție de desolidarizare netă față de regimul sud- 
vietnamez. Schimbarea ambasadorului la Bangkok a oferit 
doar momentul și ocazia potrivită pentru o acțiune publică, 
oficială în acest sens". La riiulul lui, referindu-se in mod 
vădit la amploarea mișcării suedeze dc condamnare a agre
siunii și de solidarizare cu lupta dreaptă a poporului vietna
mez, ziarul AFTONBLADET (apropiat cercurilor guverna
mentale), sublinia că gestul Stockholmului fată dc junta lui 
Ky, „exprimă dc fapt opinia unui vast curent popular și 
poziția unanimă a populației suedeze'*.

Precizările făcute de Torstcn Nilsson la sfirșitul săptăminii

trecute în cadrul unei întruniri la „Clubul muncitoresc'* din 
capitala Suediei aruncă o lumină și mai puternică asupra de
ciziei suedeze. Nilsson a spus că „întreaga desfășurare a si
tuației din Vietnam a impus, aproape ca o necesitate, o ase
menea poziție din partea guvernului". Recunoașterea sta
tului sud-vietnamez de către Suedia în 1957 — a relevat el — 
„s-a bazat pe presupunerea că acest stat arc o structură nor
mală sau, in orice caz, va evolua in această direcție... Guver
nul de !a Saigon nu reprezintă însă in nici un fel poporul 
Vietnamului de sud. Aceasta este rațiunea pentru care do
rim să accentuăm distanțarea de autoritățile sud-vietname- 
ze". Ministrul de externe suedez a mai ținut să sublinieze 
că dezbaterile de politică externă desfășurate în Riksdag 
anul acesta au evidențiat „o veritabilă unanimitate a parti
delor politice în abordarea problemei vietnameze și în pri
mul rînd, în aprecierea pericolelor escaladării războiului'*.

Dacă amintim cererile repetate ale guvernului de la Stok- 
holm pentru încetarea bombardamentelor aviației S.U.A. asu
pra Republicii Democrate Vietnam și recenta referire a pre
mierului suedez la „necesitatea frînării tendințelor pericu
loase din politica americană“, gestul „diplomatic'* al Suediei 
capătă semnificații ce nu pot fi ignorate. El țintește, evident, 
nu numai

• LA INVITAȚIA lui Janos 
Peter, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Ungare, la Buda
pesta a sosit Pierre Harmel, 
ministrul de externe al Belgiei. 
El va avea convorbiri cu con
ducători de stat ai R. P. Un
gare.

• AUTORITĂȚILE irlandeze 
întreprind măsuri de represiu
ne împotriva micilor fermieri, 
care refuză să plătească impo
zitele locale speciale și demons
trează pentru îmbunătățirea si-

Ancheta

Ziarul „NEXV OB- 
LEANS STATES 
ITEM" anunță că 
mai multe persoane 
implicate în ancheta 
procurorului distric
tului Orleans, Jim 
Garrison, privind e- 
xistența unui complot 
în vederea asasinai ii 
peședintelui Kenne- 
dy. sînt agent i ai 
C.l.A. (serviciul de 
spionaj american). 
Potrivit ziarului, Gor- 
don Novei, fost pro
prietar de bar din 
New Orleans. care a 
fugit în statul Ohio 
pentru a nu fi ares-

de la New Orleans
și C. I. A
tot de Garrison este, 
dintre toți suspecții, 
cel ce a avut relațiile 
cele mai strìnse cu A- 
genția Centrală de 
Investigații. „Novei 
lucra pentru C. I. A. 
— scrie ziarul — și 
se va servi de rela
țiile sale pentru a 
răspunde acuzațiilor 
lui Garrison".

Gordon Novei se 
află în libertate, pe 
o cauțiune de 10 000 
dolari la Columbus 
(Ohio) unde a fost a- 
restat pentru partici
parea sa la o spargere 
efectuată la un depo-

zit de muniții în a- 
propiere de Houma 
(Louisiana). Procuro
rul Garrison cere 
extrădarea lui. Expli
citul activitățile lui 
Novei la New Or
leans, ziarul citat 
menționează că el 
conduce o agenție de 
publicitate „Evergre- 
en" care era, în rea
litate, un centru de 
legătură al C.l.A. Po
liția din orașul Hou
ma a anunțat, pe de 
altă parte, că dosarul 
spargerii de la depo
zitul de muniții a 
dispărut.

Marți dimineața. în ju
rul orei 9.00, aviația ame
ricană a atacat prin sur
prindere o serie de obiec
tive economice din capi
tala RD. Vietnam, Hanoi.

Avioane de tip „F-105" s-au 
apropiat de oraș, zburînd la o 
mare altitudine pentru a de
ruta unitățile locale de apărare 
antiaeriană și au coborît apoi 
in picaj atacind depoul de lo
comotive și triajul căilor fe
rate, podul de peste Fluviul 
Roșu, care leagă cele două 
părți ale Hanoiului, și depozi
tul de carburanți situat in 
aceeași zonă.

Unitățile de apărare anti
aeriană ale Armatei Populare 
Vietnameze au dat însă o ri
postă hotărîtă inamicului, do- 
borînd mai multe avioane, 
împreună cu un grup de co
respondenți ai presei străine, 
mă aflam în acel moment la 
sediul Comisiei de anchetare a 
crimelor comise de americani 
în Vietnam, pentru a lua cu
noștință de armele de distru-

regimul marionetă saigonez.

MODERNE
In lumea întreagă arhi- 

tecții ridică problema lo
cuințelor și orașelor viito
rului. în Anglia se consi
deră că în următorii 25 de 
ani vor trebui construite 
tot atitea clădiri cîtc exis
tă în prezent pentru a ține 
pasul cu ritmul creșterii 
populației. Unii arbitecți 
apreciază că problema cere 
soluționări imediate deoa
rece asistăm la un flux 
continuu al populației spre 
orașe. Desigur, problema 
are multiple aspecte. Vo-

tuațicl lor materiale. Detașa
mente de poliție au confiscat 
luni uneltele și bunurile perso
nale ale micilor fermieri în co
mitatul Kilkenny, din centrul 
țării, și au arestat 19 fermieri, 
membri ai Asociației naționale 
a fermierilor (N.F.A.). Premie
rul Irlandei, Jack Lvnch, a 
avertizat pe liderii N.F.A. că va 
interzice organizația lor. dacă 
aceasta nu va pune capăt ma
nifestațiilor de protest.

• LA PHENIAN s-au înche
iat lucrările sesiunii Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene. Adunarea a dezbătut în
deplinirea bugetului de stat pe 
anul trecut și a adoptat noul 
buget. De asemenea, au fost 
aprobate decretele emise de 
Prezidiul Adunării Populare 
Supreme intre sesiuni.

e SITUAȚIA din protectora
tul britanic Aden. continuă să 
râmină încordată, anunță agen
țiile dc presă. Instituirea stării 
excepționale nu a dat rezulta
tele scontate de autoritățile co
lonialiste. iar manifestațiile 
continuă să aibă Ioc în diverse 
localități ale Adenului. Trupele 
britanice, anunță agenț'a Reu- 
ter. au operat din nou arestări 
in suburbia Othman din z\den. 
In timpul operațiunilor de ares
tări au fost rănite mai multe 
persoane.

• SENATUL american a a- 
probat in unanimitate Tratatul 
cu privire la „Principiile care 
conduc activitatea statelor în
explorarea și folosirea spațiului 
cosmic, a Lunii și altor corpuri
cerești" Tratatul urmează să
fie trimis spre ratificare preșe
dintelui Johnson.

Un nou atac al aviației->

americane asupra Hanoiului
gere în masă utilizate de 
agresori. Din adăposturile im
provizate in jurul clădirii, am 
văzut trombele de fum și 
flăcările provocate de explo
ziile bombelor lansate de 
aviația americană.

Atacul aviației s-a repetat în 
aceeași dimineață, fiind în
cercată fără succes distru
gerea podului, lung de peste 
1 700 metri, de pe Fluviul 
Roșu. După încetarea alarmei, 
care a durat o jumătate de 
oră, s-a putut constata că 
aviația a utilizat în atacul său 
bombe de 1 000 și 2 000 livre.

Imediat după încetarea bom
bardamentelor aeriene am vizi
tat obiectivele supuse atacului. 
Sint unități economice obișnui
te — o gară, un triaj de cale

ferată, un pod, toate destinate 
aprovizionării Hanoiului cu 
mărfurile necesare.

La gară și la triaj au căzut 
multe bombe asupra obiective
lor vizate, insă cele mai multe 
au căzut in cartierele înveci
nate, distrugind locuințe și 
ucigind oameni complet nevi- 
novați.

Bombardamentele efectuate 
marți de aviația americană 
demonstrează încă o dată 
caracterul inuman — fără 
scrupule — al acțiunilor agre
sive întreprinse de imperialiștii 
americani împotriva eroicului 
popor vietnamez.

ADRIAN IONESCU
Corespondentul

Agerpres la Hanoi

bile, care să poată fi pro
duse rapid.

Arhitectul englez Arthur 
Quămiby propune con
struirea în fabrici a unor 
camere finisate din sticlă 
și poliestcr, căptușite cu 
tennoplastic. Grupate, a- 
ceste camere care s-ar pu
tea vinde separat și în 
orice număr, ar putea fi 
aranjate după dorința și 
necesitățile fiecărei fami
lii. Ar fi un aranjament în 
genul cuburilor din jocu
rile pentru cei mici. Dar, 
extrem de scumpe la ora 
actuală, astfel de locuințe 
ar rămîne doar un privi
legiu al celor avuți. Posi
bilitatea supraetajării lor, 
folosirii scărilor interioare, 
teraselor și mobilitatea lor 
sînt caracteristici care fac 
aceste locuințe, cel puțin 
teoretic, avantajoase. Pro
babil, dacă proiectul se va 
realiza vreodată, va fi greu

să-și
ase-

lumul uriaș al construcții
lor necesită standardizarea 
prefabricatelor și construi
rea de întreprinderi mult 
mai mari decît cele care 
exista în prezent. Dar, con
comitent, se are în vedere, 
pe lingă folosirea materia
lelor tradiționale ca : be
tonul, cheresteaua, cărămi
da, și a unor materiale mo
derne ca termoplasticul. 
Cercetările efectuate în 
prezent urmăresc să pună 
la dispoziția constructori- ____ _______ ,_ _
lor materiale ușoare, flexi-să convingi locatarii să se

deprindă cu astfel de case 
care nu au faima tradițio
nalelor locuințe din beton 
și cărămidă. Și în plus, 
rămîne și problema costu
lui. Cîți ar putea 
permită luxul unei 
menea locuințe ?

Proiectul arhitectului en
glez pare modest pe lîngă 
planurile îndrăznețe pe 
care mai mulți arbitecți 
francezi și indieni le-au 
creat pentru ridicarea în 
India, de data aceasta, a 
unui „oraș ideal“ care se 
va numi Auroville. Prevă
zut să adăpostească 50 000 
de oameni orașul ar urma 
să fie un loc de întîlnire 
al reprezentanților popoa
relor. un adevărat oraș in
ternațional. Desfășurat pe 
toată întinderea imagina
ției constructorilor ’_2, 
planul prevede un oraș 
circular avînd în centru 
un parc al „unității“ do
minat de sanctuarul „ade-

lui,

vărului". In jurul parcului 
se vor ridica clădiri mo
derne împărțite în patru 
zone : zona locuințelor, 
zona internațională, unde 
diferite țări din lume vor 
avea pavilioane, zona cul
turală, cu facultăți, școli 
de artă, societăți știin
țifice, săli de sport și zona 
industrială grupînd indus
triile necesare vieții orașu
lui imaginat. Energia fur
nizată orașului va fi de 
origină atomică sau solară, 
iar apa de ploaie și apa 
de mare desalinizată cu 
ajutorul energiei atomice 
vor aproviziona orașul. 
„Mini-automobile“ vor cir
cula 
te, în 
speră 
oraș, 
viață 
nă în anii... 1980—1990. 
Deocamdată, proiectul este 
doar pe hîrtic...

DOINA TOPOR

pe șosele suspenda- 
sfîrșit totul, așa cum 

arhitecții acestui 
va contribui la o 
armonioasă, moder- 

i anii.
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