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LA UZINELE „7 NOIEMBRIE“
Pe fantierul

sistemului

hidroenergetic

de la Porțile

de Fier

Constructorii de pe 
șantierul sistemului hi
droenergetic de la Por
țile de Fier au început 
montajul capului inter
mediar al ecluzei din 
amonte, care va grupa 
toate instalațiile de ac
ționat vanele, stavilele 
și porțile ecluzei. Un 
eap intermediar asemă
nător se va construi și 
in aval. Această impor
tantă etapă in construc
ția sistemului hidroener
getic de la Porțile de 
Fier a fost începută cu 

mai devreme.

0 ZI Șl 0 NOAPTE
PONTATOR

Reporterul s-a substituit timp 
de 24 de ore muncii pon- 
tatorului. A făcut acest lu
cru în uzina constructoa
re de mașini — „7 Noiem
brie" din Craiova. Sub ochii lui 
au trecut, prin fața ceasului de 
pontaj. peste 1 600 oameni. Mer
sul voios în coloane lungi și or
donate. au sugerat imaginea for
ței uzinei, ritmurilor mari po 
caro le realizează în fiecare an. 
Starturile grăbite ale unora, ca 
la suta de metri, pentru a intra 
pe poarta uzinei odată cu ulti
mele secunde ale orei de înce
pere a programului, sau mersul 
anemic, nepăsător, al celor ve- 
niți după această oră, sugerau 
cu aceeași plasticitate, acele 
stagnări și poticniri care mai 
apar din cînd în cînd în ritmul 
uzinei. Reporterul întocmește și

(Agerpres)

Fiorea M. Mihai, Ion D. Gheorghe șl Alexandru Burtan, din 
comuna Cringu. raionul Turnu Măgurele — fruntași în acți

unile de muncă voluntar-patriotică
Foto : I. ANDREIȚĂ

el, urmărind înregistrările cea
sului, un raport de pontaj.

Ora 6,30. Camera în care se 
face pontajul. Cele doua ceasuri 
instalate aici așteaptă parcă să 
simtă ritmicitatea cu care se in
troduc (spre perforare), fișele. 
Apar, în coloane vesele, salutînd 
parcă uzina, salariații schimbu
lui I. Pe măsură ce .timpul tre
ce, pc măsură ce se apropie ora 
7, numărul lor crește, atingînd 
la ora 6,30 cifra maximă. Fie
care venit în apropiere de ora 
fixată pentru începerea lucrului 
se grăbește să-și ponteze fișa. 
Reporterul asistă la ccl mai 
simplu gest al dragostei față de 
uzină, al răspunderii față de 
muncă. Se simte bucuros că oa
menii, salutîndu-se, îl salută și 
pe el. Peste bucuria lui se aș
tern, ca un paravan, „serviciile 
prietenești" pe care le fac unii 
salariați celor leneși și comozi, 
celor care n-aud, sau se fac că 
n-aud, chemarea sirenei uzinei. 
Constantin Mărgele pontează, în 
Ioc de o fișă, trei : pe a lui și 
pe cele ale lui Marin Ionescu și 
Cilibia Stelian. Gestul îl repetă, 
cu un aer obișnuit, inginerul 
Ion Trandafir pentru colegul 
său, Nicolae Dăescu. In timp ce 
acesta din urmă vine calm spre 
poarta uzinei, colegul îl strigă, 
ca să fie și mai liniștit: „vezi 
că te-am pontat eu".

Ora 7. Poarta se închide. Pen
tru puțin timp însă. Sosesc în- 
tîrziații. Constat cu surprindere 
că unii nu se mai opresc în 
dreptul ceasului de pontaj. Și 
nu sînt puțini. Merg calm, fără 
grabă, pentru că fișele lor 'au 
fost pontate de „amici“. Un mio 
furt din timpul de lucru al uzi
nei, dar asta nu-i deranjează. 
Intîrziații aruncă priviri crunte

ARHITECTURA
centrului orașului j

De foarte multe ori, trecînd 
prin orașele țării, mai ales a- 
celea cu un bogat trecut isto
ric și artistic, sîntem „prinși“ 
de atmosfera locului, de per
sonalitatea lui, de relațiile, 
mai mult sau mai puțin reu
șite. intre elementele lui con
stitutive. Si de cele mai multe 
ori, ne rămine întipărită ima
ginea centrului, a vetrei ora
șului, care, prin forme, di
mensiuni, volume, prin spa
țiul urban pe care-1 determi
nă. capătă relief și caracter de 
unicitate.

Păstrarea și valorificarea 
zonelor centrale, istorice ale 
orașelor noastre, alteori recon
struirea lor aproape integrală, 
transformarea lor intr-un ele
ment viu, cu deosebită forță 
de participare citadină, este o 
necesitate și a devenit recent 
o preocupare de seamă, reți- 
nind atenția arhitecților și ur
baniștilor.

Procesul radicalelor trans
formări tn viața orașelor adu-
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ce implicit și o modificare 
substanțială a structurii urba
ne, fenomen prezent, dinamic, 
la care participăm cu toții. 
Noile construcții, dezvoltarea 
vertiginoasă a transportului 
în comun, au creat probleme 
de mare complexitate, a că
ror rezolvare cere un studiu 
atent și ale cărui componen
te trebuie să țină seama de 
un mare număr de factori e- 
conomici, tehnici, estetici, lo
cali. Noul și vechiul se înfrun

Screperul-plug, un nou 
utilaj minier conceput de 
specialiști de la întreprin
derea minieră Oradea și 
exploatarea Șorecani, a 
fost construit în Atelierele 
de reparat ale I. M. Ora
dea. Destinat în special 
tăierii cărbunelui brun în 
straturi subțiri, utilajul a 
intrat în exploatare curen
tă la mina Șorecani. In 
abatajul în care este folo
sit acest plug, care taie 
cărbunele, el încarcă și 
transportă fără intervenția 
muncitorilor din abataje, 
s-a ajuns la o producție 
de 3,90 tone pe post, față 
de 2 tone cît se realiza 
în medie prin metoda puș
cării.

In vizită la Grădina Bo
tanică din București

Vizita președintelui
Consiliului de Stat,

Chivu Stoica, în Iran
TEHERAN — Trimișii 

speciali Agerpres, Ion Găle- 
teanu și Victor Stamate, trans
mit : Marți dimineața, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, împreună cu 
persoanele oficiale române 
care-1 însoțesc, au continuat 
vizita în orașul Ispahan.

Dimineața, oaspeții s-au în
dreptat spre Piața Șah, din 
centrul orașului. Pe întregul 
traseu, de la reședfință pînă la 
Piața Șah mii de locuitori ai 
orașului, în special tineri, au 
venit să-i salute pe oaspeți, 
presărînd flori în calea lor. 
Cîntecele, uralele și aplauzele 
au răsunat din nou pe străzile 
orașului.

Ansamblul arhitectural al 
Pieței Șah, cuprinzînd monu
mente remarcabile ca Palatul 
Aii Quapu, moscheele Șah și 
Șeic Lotfolah, a fost construit, 
în timpul domniei șahului 
Abbas I cel Mare, și reprezin
tă o capodoperă a arhitecturii 
și picturii persane din secolul 
al XVI-lea. Vizitînd palatul 
Aii Quapu, oaspeții români 
sînt conduși pe sub mari por
taluri îmbrăcate în marmură, 
cu plăci de faianță colorată. 
In Interior se vizitează marea

sală a tronului, decorată cu 
miniaturi și picturi murale, 
terasa de la ultimul etaj, de 
unde se deschide o largă pa
noramă a orașului și împreju
rimilor sale. In continuare se 
vizitează moscheele Șah și Șelc 
Lotfolah. Fiecare din aceste 
moschei reprezintă o încunu
nare a arhitecturii și artei 
plastice persane.

Continuîndu-și vizita prin 
orașul Ispahan, oaspeții ro
mâni s-au oprit la Muzeul Ar
tizanatului, care grupează ne
numărate opere de artă, în 
special miniaturi care repre
zintă cele mai caracteristice 
tradiții ale artizanatului per
san. Sînt prezentate aici renu
mitele covoare de Ispahan, 
ceramică de artă, mobilă cu 
încrustații, obiecte din metale 
prețioase cizelate cu deosebi
tă migală.

In cursul aceleeași zile, oas
peții români au părăsit Ispa- 
hanul, plecînd spre Teheran. 
Pe aeroport, președintele Con
siliului de Stat a fost condus 
de guvernatorul general al 
Ispahanului, ing. Ebrahim 
Parsa, primarul orașului Ispa-

(Continuare în pag. a Vl-a)

ȘUIERELE
Desecări in lunca Dunării 
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TOVARĂȘUL
GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a V-a)
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SECRETAR...“
(DUPĂ DOUĂ LUNI PE ACELEAȘI URME)

AICI A TRECUT

dinamică vie. Con- | 
sînt. uneori violente “

tă intr-o c. . 
fruntările sint uneori violente 
și pot șoca, alteori există o 
trecere organică între cele 
două faze de dezvoltare urba
nă. Se cere în fond urmări
rea continuă a fenomenului 
și stă în puterea noastră coor
donarea armonioasă și rațio
nală a modificărilor.

In cele ma i multe cazuri, 
noile ansambluri sint edifica
te în afara perimetrului cen
tral, constituind unități aproa
pe autonome; centrul, dens 
construit, avind uneori o cer
tă valoare urbanistică și este
tică, primind cu dificultate în
globarea discordantă a arhitec
turii contemporane, foarte di
ferită de aceea a epocilor tre
cute. Ne imaginăm cu greu 
o clădire modernă de exem

plu în imediata apropiere 
Bisericii Negre sau a F

Arh. I. SIMIONESCÜ

(Continuare în pag. a V-a)
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Iiiiamu 91 
Coasta de Fildeș au hotărît 
stabilească relații diplomatice 
rang de ambasadă.

încercare de laborator la 
ÎNCERC București 

Foto: AGERPRES

STABILIREA

RELAȚII DIPLOMATICE 

ÎNTRE ROMÂNIA

Șl COASTA DE FILDEȘ

în dorința de a realiza o mai 
bună cunoaștere reciprocă și 
de a dezvolta cooperarea între 
cele doua țări ale lor pe baza 
respectării reciproce a suvera
nității și integrității teritoriale, 
egalității în drepturi și neames
tecului în treburile interne, gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia șl guvernul Republicii_ - —■ - .

î Ia

DE

Barometrul 
competenței 

sub zero grade
In răspunsul primit la 

ziar din partea Comitetu
lui raional Roman al 
U.T.C., după publicarea 
paginii „Pe aici a trecut 
tovarășul secretar...", eram 
asigurați că materialul a 
ajutat în ceea ce privește 
cunoașterea și rezolvarea 
cu competență a proble
melor pe care le ridică 
organizațiile U.T.C. din 
raion și că : „sîntem con- 
știenți că lipsurile semna
late ne aparțin, că ele pot 
fi lichidate în activitatea 
noastră viitoare (...) prin 
îndrumarea cu mai multă 
competență a organizații
lor U.T.C. din raionul no
stru.“

Un răspuns promiță
tor și optimist deci. Și 
într-adevăr, revenind după 
două luni pe urmele secre
tarilor comitetului raional 
U.T.C., ne-a întîmpinat 
de la bun început o altă 
atmosferă. Tovarășii se
cretari se dovedeau mereu 
ocupați, erau foarte greu 
de găsit pentru a discuție 
în doi sau nu erau deloc 
de găsit pentru că se a- 
flau în teren. Și trebuie 
spus că deplasările „ope
rative"— mai bine zis 
„fugitive" — au dispărut 
din practica comitetului 
raional U.T.C. Acum, în 
fiecare comună se stă cîte 
2—3 sau patru zile. „Se 
stă" însă la modul propriu. 
Puține dovezi au arătat că 
se șl lucrează. Și, mai ales, 
competent. Argumentele:

Secretarul trece 
lipsurile rămîn
La Văleni, tovarășul se

cretar Constantin Băaărău 
s-a deplasat la brigada nr. 
1 a cooperativei agricole. 
„Am căutat-o pe secretară 
ca să-i văd documentele 
dar n-am găsit-o". Cam a- 
tît. încerc să-l descos, să 
mai aflu ceva. Nimic. Eu 
mai știam însă unele a- 
mănunte. La Văleni, tova
rășul secretar Bădărău a 
discutat și cu o profesoară, 
membră în comitetul co
munal U.T.C., responsa
bilă cu activitatea spor
tivă. Vreo 15 minute, nu 
mai mult. A întrebat-o 
cam cîți membri U.C.F.S. 
are și i s-a răspuns : 50.

D. MATALA

(Continuare 
tn pag. a Il-a)

...Pe ulița principală a satu
lui, șapte zeci și doi de tineri 
se înapoiau de pe șantierul mun
cii voluntar-patriotice. Soarele 
se pierduse pe jumătate la ori
zont. Veneau în sat după ce pa
tru ore se întrecuseră sub faldu
rile steagului brigăzii de muncă 
patriotică pe șantierul cu cea mal 
mare amploare în comuna 
Gîrcov-Corabia — irigațiile.

Pînă pe Ia orele 4 după amia
ză Florin Barză, secretarul co
mitetului organizației de bază 
U.T.C. de la cooperativa agrico
lă, Marin Bicioiu, Virgil Datcu, 
Florin Salbă, Teodor Telea si 
ceilalți lucraseră în cadrul echi
pelor lor la săpatul viei, la semă
nat sau la prășitul sfeclei de za
hăr. Apoi s-au mutat în țarină, 
unde se amenajează cel dc-al 
doilea sistem de irigații al coo
perativei agricole. Și, 150 de hec
tare, din totalul de 500, le-au 
..închis“ în perimetrul acțiunii 
lor de amenajare prin muncă vo
luntară. Tn ziua aceea întorsese
ră ultimele cazmale cu pămînt 
d>n canalele pe care va curge 
apa. Angajamentul colectiv al 
uteciștilor era de acum faptă. 
Și numai în cincisprezece zile ! 
150 de hectare, ce vor produce 
sporit, poartă astfel semnătura 
colectivă a tinerilor din Gîrcov 
pc care faptele îi portretizează, 
le subliniază hărnicia, voința, 
respectul pentru cuvîntul dat. 
atașamentul pentru cooperativa 
agricolă, pasiunea, hotarirea, si
guranța și seriozitatea cu care 
pășesc și pregătesc următorii 
pași spre mai mult, spre mai 
bine.

La Tia Mare, Izbiceni și Ci- 
lieni, pe Valea Oltului, alte cu
noștințe : Marin Ioana, Ștefan 
Raicti, Emilian Zarcu, Alexan
dru Băjan, Marin Mihăilă, Marin 
Albu. Vasile Dăbuleanu ; apoi 
la Traianu, Amărăști, Fărcașele 
și Cioroiu, în Cîmpia Caracalu
lui, la Albeni, Bărbătești, Ștefă- 
nești, Bengești — în Valea Gi- 
lortului; la Hinova, Malovăț, Și-

GH. FECIORU

(Continuare în pag, a V-a)
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ta marginea mării

CRONICA
Sînt excese de zel care duc la 

rezultate mult mai criticabile de- 
cit cele datorate clasicului dezin
teres față de — cum se spune — 
probleme. Există un soi ele tena
citate care duce la pagube ceva 
mai mari decît cele provenite 
din veșnic hulita renunțare. Cul
tura, zice-se, duce la înțelepciu
ne. Joi seara, studioul nostru, ze
los și tenace în a dovedi cit de 
mult ține la educația culturală a 
telespectatorilor, a păcătuit toc
mai fafă de cultură. Nu ne-am 
se zisa dacă am fi dintr-accia 
care deschid aparatele doar sîm- 
băta și duminica; dar mal sînt 
oameni buni — vorba scriitoru
lui pentru copii — care cred în 
televiziune ca instrument de cul
tură, în orice zi a săptămînii.

Totul a pornit de la Concertul 
nr. 5 de Beethoven, adică de la 
o idee sublimă. Ca să ascultăm 
„imperialul", interpretat do Cer- 
kaski — și pentru asemenea ini
țiative, de o asemenea calitate, 
studioul poate conta oricînd pc 
aplauzele noastre — programul 
nu s-a modificat, ci s-a Încărcat. 
Dar de ce-ar fi trebuit modifi
cat ? Ce făceam cu dragii tele
spectatori care doreau să vadă

CULTURALA
SEARĂ DE

nul gust al regizorului Radu Mi- 
ron. Peste acordurile beethove- 
niene, peste imaginea memora
bilă a .solistului american, ni s-au 
suprapus, sfidind concizia, Kale- 
rins — scorpia imblinzită, Ale
xandru l.ăpușneanu, Ltica din 
„Azilul de noapte". Doldora de 
ginduri, puteam, firește, în aș
teptarea emisiunii lui Ion Frun- 
z-ctti. anunțată pentru orele 
22,10, să închid televizorul fără 
pierderi prea grave. Dar știind

JOI

(Urmare dig pag. ?)

A aflat că cei 50 de mem
bri sînt numai elevi, nu și 
tii
l-a deranjat 
nunt 
„este 
mai 
U C F.S.".

ineri cooperatori dar nu 
acest amă- 

indicația :A dat 
necesar să faceți 
mulți

Și cu
basta. Să reținem însă 
încă ceva :

Interlocutoarea tovară
șului secretar tiu era de 
multă vreme responsabilă 
cu munca sportiva și deci, 
în orice caz, nu i-ar fi 
folosit prea mult această 
„indicație prețioasă", ci 
ar fi preferat un sprijin 
adex-ârat, care să se simtă 
că vine din partea unui om 
competent. In afară de a- 
ceasta. tovarășa respectivă 
era. tot de puțină vreme, 
și responsabila cercului de 
turism, cerc aproape ine
xistent la data aceea toc
mai din cauza lipsei ei de 
experiență. Tovarășul Bă
dăran n-a întrebat-o aici 
un cuvințcl despre activi
tatea acestui cerc. „Am 
scăpat din vedere" — se 
scuză dînsul.

De la școală însă secre
tarul cu propaganda a 
trecut și pe la biblioteca. 
Era însoțit și de instruc
torul teritorial — amă
nunt nu lipsit de impor
tanță : instructorul învăța 
în felul acesta de la secre
tar cum să muncească el 
însuși- Aici, desigur, 
mai putea întreba 
membrii U.C.F.S., ci 
numărul cititorilor. I 
spus. A mai întrebat: 
din aceștia sînt 
„Două sute“ — .
puns bibliotecara. Și din 
nou : atit. Secretarului 
nici nu i-a trecut prin 
cap măcar să întrebe și 
cîți tineri cooperatori sint 
cititori. Dacă ar fi între
bat ax fi aflat că din cei 
300 de tineri cooperatori 
ai comunei doar 35 sînt 
cititori !a bibliotecă. Iată 
un lucru pe care, de dara 
aceasta, nu se mai poate 
spune că l-a scăpat cu ve
derea, ci că nu l-a sesizat 
ca fenomen. Și, de altfel* 
chiar dacă l-ar fi sesizat, 
mă îndoiesc că ar fi con
tribuit altfel decît dînd 
indicații : „este necesar 
să..." Deoarece am văzut 
că in celălalt caz cei 50 de 
membri U.C.F.S. nu i-au 
dat de gindit în nici un 
fel. Deplasarea de la Vă
leni s-a anulat, așadar, ea 
singură prin lipsa rezulta
telor cu care trebuie să se 
soldeze în mod firesc. Es
te cazul să punem sub 
semnul întrebării tocmai 
competența secretarului 
cu propaganda al raionu
lui U.T.C.

ni embri 
I asta-

nu 
de 
de 
s-a 
citi 

tineri ? 
i-a răs-

dna spunem

si alta

facem !

Planul de muncă pentru 
trimestrul II al comite
tului U.T.C. de la coope
rativa agricolă din Româ
ni, abia întocmit, conți
nea, de fapt doar două o- 
biective concrete : o acți
une de colectare a fieru
lui vechi și o excursie. A- 
tât pentru un întreg tri
mestru 1 La alt nivel, 
planul comitetului comu
nal U.T.C. suferea și el 
din greu de lipsa unor 
activități concrete. Secre
tarul comitetului comu
nal U.T.C. îmi vorbea 
însă despre unele proiecte

// PE AICI

CRETAR...n

imaginile teleglobului, sau cu 
cel — tot dragi — care nu pot 
trăi fără „Varietățile pc pelicu
lă" ? Ce făceam cu cronicarii 
care critică sistematic dezintere
sul studioului față de viața lite
rara cind. mai mult ca sigur, la 
orele 22,30 așteptau cu toții 
„Magazinul literar" ? Și mai e- 
xistă dragii „lelefagi" — cei care 
nu vor să renunțe nici la „tele- 
glob", nici la „varietăți", nici 
măcar la „publicitate". Dacă vrei 
să mulțumești pc toți, nu mul
țumești pe nimeni — e un ade
văr simplu. Ignorat doar de de- 
butanții in ale literaturii care vor 
să fie pe gustul tuturor criticilor. 
Nu poți cîșliga ceva, mai ales

de Radu Coiațu

tin concert de Beethoven, fără_____ , a 
pierde altceva, să zicem un ne
maivăzut dresaj de urși albi. Dar 
dacă nu vrei să-ți iei riscul de a 
modifica, greșești mai mult decît 
fcrindu-tc de riscuri. Căci lată 
ce s-a intimplat, incărcînd.

După concertul simfonic, 
apărut, imediat literele K.L. din 
„Dicționarul de personaje" lungă 
emisiune de mică utilitate inte
lectuală, cam plictisită de pro- 
priu-i ritm monoton, cu toată 
simpatia pe care ne-o inspir?! dis
tincția lui Mircea Șeptilici și bu-

au

A TRECUT
nou raionul să... Ie facă 
mobilizarea.

îndemnul

la formalism

pornește

de activități care nu erau 
nici măcar amintite în 
plan. Am întrebat de ce. 
„Păi, dacă nu le vom pu
tea realiza ? E ceva rău 
in faptul că ne propunem 
mai puține lucruri, odată 
ce realizăm mai mult ?“

Rău nu este într-adevăr, 
este numai foarte grav. O 
asemenea părere dove
dește că planul de muncă 
este socotit o simplă for
malitate, odată ce el nu-și 
propune decît lucruri mă
runte, care nu sînt deloc 
mobilizatoare, nu creează, 
obligativitatea fiecărui 
membru al comitetului 
pentru ceea ce are de 
îndeplinit, pentru activități 
concrete.

„Am ajutat 
U. T. C. * 
muncii“. Cum .... 
tovarășe secretar Podara ? 
Faptele se încăpățînează 
să nu vă dea dreptate. 
„Am participat la instru
irea activului comunal". 
Ce fel de instruire o fi 
fost aceea dacă secretarii, 
membrii birourilor n-au 
învățat să întocmească 
nici un plan de muncă"

Ședințele de comitet. în 
schimb, ca și adunările 
geneiale erau riguros pla
nificate, cu teme, cu ter
mene. M-am uitat peste 
tematica adunărilor gene
rale propuse pentru întreg 
trimestrul II. Iat-o : Adu
nările generale planificate 
pentru brigada I :

— Locul pe care îl o- 
cupa brigada noastră în 
cooperativă.

— Cinstea de a fi ute- 
cist fruntaș.

Adunările generale pen
tru brigada a Il-a

— Cinstea de a fi coo
perator fruntaș.

— Un titlu de cinste : 
fruntaș în producție.

Adunările generale pen
tru brigada a IlI-a

— Cinstea de a fi coo
perator fruntaș.

— Locul pe care î! o- 
cupă brigada noastră 
cooperativă.

Sărăcia de idei a ace
stor teme și repetarea lor 
de la o organizație la 
alta mi s-au părut sus
pecte. Nu erau însă acci
dentale pentru că le-am în- 
tîlnit și la nivelul comite
tului comunal U.T.C. în 
organizațiile subordonate 
acestuia, temele adunări
lor au același caracter vag, 
valabil oriunde și nicăieri 
și se repetă cu aceeași 
consecvență. „Activitatea 
culturală" — la patru or
ganizații, „Tînărul utecist 
fruntaș la învățătură" — 
a trei organizații, „Realități 
românești pe meridianele 
globului“ — la trei orga
nizații etc. Am avut de 
gînd să stau de vorbă și 
cu secretarii organizațiilor 
de bază, să-i întreb dacă

comitetele 
în planificarea 

ați făcut-o,

în

ei erau autorii unei ase
menea 
dar 
cut 
am 
rea.
s-o

sărăcii de teme, 
altă observație m-a fă- 

să renunț: „Abia 
întocmit planifica- 
N-am avut timp 

comunic secretariloi". 
Cind am întrebat, însă, 
cum se stabilesc temele 
adunărilor generale, cei dc 
față au început s-o scalde, 
au spus că de fapt sint 
consultați și tinerii. că 
tovarășul secretar Vasile 
Podara așa le-a spus... 
Și aceasta e un lucra bun, 
dar situația întîlnită e 
cu aît mai gravă, după 
exemplele citate. Cea mai 
bună dovadă a modului 
cum li s-a spus trebuia să 
fie calitatea activității în
săși. E logic, nu ?

0 întreagă

grupare

de forte

se dovedește

inutilă

Săbăoanii erau amintiți 
în pagina noastră de mai 
multe ori. Drept urmare, 
în cele două luni trecute 
mai multe forțe ale raio
nului au fost îndreptate 
aici. Chiar și forțe ale re
giunii și-au adus contribu
ția. Așa, de pildă, tovarășul 
prim secretar Vasile Coz
ma, împreună cu un in
structor regional, au stat, 
în luna februarie, o peri
oadă mai lungă în comună 
și au dat ajutor la orga
nizarea mai multor acți
uni. Rezultatul : la sfîrși- 
tul lunii martie, pe data de 
29, șase brigăzi nu ținu
seră adunările generale. 
Se aștepta probabil tot... 
ajutorul raionului. Și aici 
n-ar trebui omis că am 
exceptat organizația de 
bază de la dispensar pe 
care o aminteam și data 
trecută pentru faptul că 
nu ținuse nici o adunare 
generală, și despre care 
am aflat că nici în trimes
trul I din anul acesta nu 
se putea spune altceva. 
Am discutat, eu și tovară
șul Cozma, cu membrii din 
diferite comitete, care răs
pund de organizațiile res
pective și am aflat că în 
toată luna martie activi
tatea lor pe linie de or
ganizație ar putea fi adu-

nată într?o singură... oră. 
Am mai aflat că materia
lele nu eiau întocmite, dar 
că adunările generale s-ar 
putea lotuși ține a doua 
zi. Și s-au și ținut cîteva. 
lată, nimic do zis, o dova
dă concludentă a „seriozi
tății" cu care au fost pre
gătite aceste adunări.

Și am mai. aflat că cele 
patru membre ale comite
tului comunal U.T.C. și 
comitetului pe cooperati
vă cu care am stat de 
vorbă habar n-aveau ce 
funcție au ele în comi
tetul respectiv, resortul de 
care se ocupă. Știau nu
mai că „răspund" de cîte 
o brigadă, dar și cu răs
punderile astea e o poves
te. Bibliotecara, de pildă, 
răspunde de brigada V și 
n-a mai trecut pe acolo 
din decembrie anul trecut. 
Dar gluma bună e alta : 
secretara organizației de 
bază de la brigada V este 
una din cititoarele frunta
șe și ea a intrat de mai 
multe ori în acest an în 
bibliotecă. Insă biblioteca
ra n-a făcut altceva decît 
să-i împrumute cărți.

Pe de altă parte, intere
sant e faptul că de o sin
gură brigadă din coopera
tivă răspund trei oameni : 
secretarul organizației de 
bază respective, un mem
bru în comitetul U. T. C. 
al cooperativei șl un mem
bru în comitetul comunal 
U.T.C. Trei oameni care 
se încurcă unul pe altul 
sau, mai bine zis. se lasă 
unul pe altul și de aceea 
adunările generale se țin 
atît de greu. Cum a fost 
însă posibilă o asemenea 
situație la numai o lună 
după ce au trecut pe a- 
colo primul secretar al ra
ionului și un instructor al 
comitetului regional 
U.T.C. ? A fost posibilă 
pentru că tovarășul Vasile 
Cozma. înțelegînd greșit 
noțiunea de ..sprijin din 
partea raionului", s-a apu
cat să facă dînsul mobili
zarea, ceea ce nu intră 
de loc în atribuțiile unul 
prim secretar de raion. 
In loc să-i lase pe cei ce 
„răspundeau“ de organi
zații
îndatoririle 
ducă dînsul 
că, pe măsura 
do a le spori
comitetelor U.T.C. simțul 
de răspundere pentru 
funcțiile încredințate, sen
timentul că au o datorie 
față de cei ce i-au ales. 
Dacă ar fi făcut așa ceva, 
măcar dînsul, deși pînă 
la dînsul mai erau secre
tarul comitetului comunal 
U.T.C. și instructorul te
ritorial, nu s-ar fi întîm- 
plat ca membrii organelor 
conducătoare să nu-și cu
noască atribuțiile elemen
tare. Așa însă, pe drept 
cuvînt, ei așteptau din

de !a raion

I

viztune izbutesc să facă din artă 
vorbirii un spectacol atlt de no
bil. Normal, după o expunere de 
densitatea acesteia, Omul nu mal 
i rea alte „forme de educație es
tetică" în numele unui instinct 
de conservare al impresiilor pro
funde. Nu. imediat după emisiu
nea de plastică, la orele 23 in 
loc de 22,30 — uitindu-se și de 
Beethoven și de Shiikespeare și 
de Prier van Eyk și de Gorki și 
de Negruzzi — Începe „Magazi
nul literar", cu o lungă discuție 
despre experiment în literatură, 
problemă care, după cum se știe, 
cere efort de atenție chiar și In 
timpul zilei. Pentru ora aceea de 
noapte avem plăcerea de a auzi 
idei clare, argumente neconlor- 
sionate — problema din păcate, 
e alta : cine le mai aude în ora
șul care doarme ? Poate cronica
rii conștiincioși și scriitorii nelă
muriți. E cam puțin. Pe urmă, 
spre miezul nopții, un actor re
cită Blago — „Vară de. noiem
brie". Intre două strofe, omul co
boară de pe podium și pînă Iși 
găsește un alt loc, orele fiind 
înaintate, poezia se întrerupe 
midie, multe secunde, emoția se 
destramă, torturată de problema: 
dacă actorul a uitat versurile ? 
Să recunoaștem, nu-i o întrebare 
pentru ceasul acesta, dar pînă 
ajungem în finalul poemului 
auzim : „O, o lumea e albastră 
haină in care ne cuprindem, 
strînși în taină..." spaima din 
noi nu se stinge.' In sfîrșit, sîn- 
tem răsplătiți pentru veghea 
noastră: sora lui Labiș evocă 
amintiri despre poet. Interviul e 
foarte frumos, sobru, demn, punc
tat de fotografii ale albumului 
din Mălini, manuscrise din copi
lărie și desene ale lui Labiș, pli
ne de umor melancolic. Marga
reta își aihintește de păpușile pe 
care Labiș i le dăruia : „De ce-s 
atît de bătrîne îl întreba. 
„Nu-s bătrîne, sint triste". Altă
dată : „De ce-s atlt de triste 
„Nu-s triste, Marga, le e foame". 
De mult Televiziunea n-a trans
mis un interviu mai vibrant care, 
încă odată — cine-1 vede ? Cîți 
îl ascultă ? Păcat. Și toate aces
tea — din cauza unui concert 
de Beethoven. Dialectica frumo
sului nu-i mai puțin aspră decît 
cea a vieții; o frumusețe poate 
dăuna altor frumuseți. Shakes- 
peare a scris despre aceasta un 
sonet. Studioului nostru i se cere 
mult mai puțin.

că orarul televiziunii nu e tot una 
cu mersul trenurilor, am holărft 
să păzesc apariția omului de cul
tură răbdind f umilite „Varietă
țile pc peliculă" unde, cum e 
moda, adolescenta iși ciută tris
tețea vîsllnd, tineri normali trag 
cu tunul sau urcă pe un turn 
ritmlndu-șl amorul împărtășit sau 
nu etc., etc. Se spune că aceste 
imagini sînt deconectante. în ce 
mă privește, ele mă pun mai rău 
pe ginduri cu privire la logica 
lumii noastre. Oricum, am străbă
tut acest mic deșert, conform 
proverbului african : „ca să ajungi 
la un om cu miez, merită fiule 
să străbați și pustiul I"

Ion Frunzetti a continuat dru
mul de la Glotto la Brâncuși — 
căruia Dan llăulică îi dăduse în 
trei prelegeri precedente o lumi
nă a glodului șl erudiției rar în- 
tîlnită pe micul ecran — oprin- 
du-se ia Quatrocento-ul fla
mand. Un confrate aprecia arta 
expunerilor lui Frunzetti ca fre
netică. Folosirea adjectivelor ră- 
mine o meserie grea. Frunzetti 
nu fascinează prin frenezie, dim
potrivă : frazele sale ample — 
cu incidențe, paranteze și trimi
teri arborescente — construiesc 
o arhitectură austeră, de mare 
vigoare, supusă unei logici st tin
se, niciodată coruptă de jocul 
îndeobște frivol al cuvintelor. 
Tonul e bărbătesc, fără extaz, 
fără concesii, chipul — impasi
bil, evitînd surîsul de convenien
ță, fotogenic, cetind supunere, 
concentrare și obținîndu-le ime
diat. Din cînd in cînd. o mișcare 
scurtă a mîinilor trădează elanul 
interior bine înfrînat și captează 
cîte o frază care încearcă să 
fugă- Puțini conferențiari la tele-

zitatori, 20 erau tehnicieni 
zootehniști, care făcuseră 
practică luni de zile la 
secția Trifești. Ce le-a mai 
putut oferi nou acestora 
așa-zisul „schimb de ex
periență“ ? Ce au mai pu
tut învăța ? De altfel, 
reacția participanților este 
ea însăși edificatoare: cînd 
au auzit că vor merge la 
Trifești, cei 20 de tehni
cieni au protestat. Dar de 
mers tot s-a mers. Putea 
fi încheiată o consfătuire, 
fără o acțiune practică ? 
Nu >nțtea. Așa că... s-a fă
cut. Formal, dar s-a fă
cut. Ce ar fi raportat alt
fel comitetul raional ?

★
Concluzia se impune a- 

proape de la sine : situa
țiile întîlnite în comune 
nu au apărut din senin, 
ci au niște cauze directe 
în stilul de muncă, încă 
defectuos al comitetului 
raional. Este, fără îndoia
lă. adevărat că a fost, îri 
bună parte, înlăturat sti
lul de muncă ..pompieris
tic" criticat de noi. Dar 
acest fapt n-n rezolvat de
cît pc jumătate lucrurile, 
n-a precizat decît cît 
stau în teren secretarii 
comitetului raional U.T.C. 
Se cuvine acum precizat 
și ce anume fac ei în te
ren, în ce fel, se simte 
prezenta convingătoare a 
secretarului, ajutorul, sfa
tul, inițiativa și compe
tența acesteia. Tar această 
prezență este un rezultat 
obligatoriu al unei mari 
dăruiri sufletești, al per
manentei nemulțumiri in
terioare față de ceea ce ai 
făcut pînă acum. Arderea 
intensă, la punctul de to
pire a oțelului, este și ea 
una din calitățile necesa
re muncii de activist.

Sa ne înțelegem 
Revenirea noastră 
două luni de la ....... 
unui material nu înoearcă 
să tragă concluzii nega
tiviste. Nu neagă nimeni 
încercările făcute pînă 
acum, eforturile care au 
dovedit dorința tuturor 
de a înregistra o nouă o- 
rientare în activitate. Nu 
poate fi uitat, de pildă, 
gestul tovarășului Vasile 
Cozma. care, în plină iar
nă, a făcut un drum de 
20 kilometri pe jos pînă 
la Poenari, pentru a ajun
ge la timp la o ședință de 
comitet unde promisese 
că va participa. Un drum 
făcut în asemenea condi
ții îneît, cînd a ajuns, a 
trebuit întîi să so dezghe
țe și după aceea să spună 
pentru ce a venit. Dar nu 
poate fi uitat nici faptul 
că. toț la Poenari, tovară
șul Vașjle Podaru, care 
trebuia să participe la o 
instruire a activului, a lă
sat totul în seama instruc
torului pentru că, dacă ră- 
mînea și el, pierdea mași
na. Și a plecat, punîndu-1 
și pe instructor în situația 
jenantă de a încerca să 
ascundă gestul deloc fru
mos al unui secretar. 
Exemplele acestea dove
desc că dăruirea sufleteas
că nu este în egală măsu
ră un atribut al tuturor. 
Și că nu este întotdeauna 
suficient să ajungi 
în comuna planificată 
să spui că ai fost prezent 
cu adevărat în ea. Faptele 
sînt singurele argumen
te caro arată dacă, ajuns 
cu bine la capătul drumu
lui) n-ai rămas totuși la 
jumătatea lui.

bine, 
după 

apariția

FILMĂM !

ATENȚIUNE,

Tinerețea orașului

CLUJ (de la corespon
dentul nostru)

O veche dorință a 
membrilor secției de crea
ție a cineclubului Casei 
de cultură, „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Cluj, 
realizarea unui film artistic, 
a devenit realitate. S-a 
tras ultimul tur de mani
velă la scurt-metrajul „Re
găsirea". Realizatorii au 
fost tentați să înregistre
ze pe peliculă primii pași 
ai „bacililor" în cetatea u- 
niversitară, universul lot 
fizic. Printre realizatorii 
acestui film se numără: 
Vasile Papp, Coștea Simi- 
on, Isuf Moise, Mircea 
Albu și alții.

Membrii cineclubului 
studențesc clujean au fă
cut un pas îndrăzneț, pre
gătit cu răbdare, care do
vedește că știu să vor
bească despre ei. Acestui 
pas îi vor urma alții. Pro
iectele rămîn, deocamdată, 
un secret al creatorilor.

Iau parte și la o acțiu
ne organizată de comite
tul raional U.T.C. Este 
o consfătuire cu lucrători 
fruntași din sectoarele 
zoolehnico. Au fost invi
tați 70 de tineri S-au pre
zentat — aproape 40. Și 
iată cum se desfășoară con
sfătuirea . secretari ai 
ganizațiiloi de bază din 
sectoarele zootehnice 
ridică să ia cuvinlul 
vorbesc ca la școală, de 
parcă ai spune pe de rost 
o lecție. învîrlindu-se me
reu în jurul problemei e- 
sențiale dar fără s-o atingă 
cumva. Sînt ajutați, chipu
rile, punîndu-li-se între
bări, unele din ele de-a 
dreptul penibile. De e- 
xemplu ;

— Din modul cum se 
comportă tinerii se obser
vă influența organizației 
U.T.C. ?

— Da, sigur că da, răs
punde cu toată seriozitatea 
cel întrebat.

Sau ;
— Ce credeți, mai aveți 

ceva de făcut pentru e- 
ducația tineretului, sau 
ați terminat ?

— Ei, cum o să ter
minăm ?...

— Ai convingerea că vă 
veți realiza obiectivele 
propuse ?
- Da.
— Au constituit o pre

ocupare pentru dv. con
dițiile de muncă și de via
ță ale tinerilor ?

— Da, au constituit.
— Nu-i așa că Pă- 

mîntul se învîrtește în ju
rul soarelui ?

Scuzați, întrebarea a- 
ceasta este din altă parte, 
însă și la celelalte între
bări aveam impresia că-1 
aud vorbind pe un cele
bru personaj. Concluzia 
este aceeași, una sin
gură : pregătirea superfi
cială, mai exact zis : ne- 
pregătirea consfătuirii, 
ceea oc a lăsat tot timpul 
o impresie de improvizat, 
dc artificial. Tovarășul 
prim secretar motiva : 
„Am vrut să vedem ce pot 
spune activiștii fără să fie 
pregătiți, fără să-i anun
țăm dinainte că vor 
vorbi". De acord, dar în 
cazul acesta, comitetul ra
ional U.T.C. avea datoria 
să fie, el cel puțin, pre
gătit bine dinainte, să 
aibă contra-argumente 
concrete, cu care să poată 
interveni în discuție și 
să orienteze consfătuirea 
către scopurile ei practi
ce. Pentru că astfel nu mi 
S-a păraț că a fost atins 
scopul pe care consfătui
rea și-l propusese. Cu atît 
mai mult, cu cît, în în
cheiere. vizita făcută la 
un sector zootehnic al sta
țiunii experimentale agri
cole Trifești, nu s-a ridi
cat nici ea peste nivelul 
restului Din cei 33 de vi-

or-

se
Ș»
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O învățătoare grăsuța și 
care graseiază agreabil, 
zice, gesticulînd cam ana
poda, „Moartea căprioarei"... 
Versurile lui Labiș spuse 
chiar emoționat (nu și emo
ționant) fac totuși plăcere, 
lăsînd rizibilul ușor al si
tuației. Tînăra, învățătoare 
într-o comună de lîngă Ti
mișoara, e ascultată cu răb
dare de artistul emerit G. 
Leahu, directorul Teatrului 
„Matei Millo“, în scopul de 
a o ajuta „ca să devină 
triță pe scenă..."

— Observ cu plăcere 
iubești teatrul — zice direc
torul, după care totuși, cu 
unele gingășii, o sfătuiește 
pe învățătoarea în vîrslă do 
27 ani, să stăruiască în în- 
vățămînt.

...în doi, discutăm despre 
experimentul în teatru care, 
la Timișoara, și-a găsit un 
sediu permanent — sală cu 
172 de fotolii — trăind o 
existență săptămînală, cu 
spectatori, chiar cu oarecari 
succese...

— Dorința unora, ou idei, 
de a pune în scenă... Folo
sirea actorilor mai puțin în
trebuințați... Modalități noi, 
modeme, în exprimai ea sce
nică •— iată cîteva justifi
cări, pentru înființaiea stu
dioului. no explică gazda,

— Poate și entuziasmul, 
care se face simțit și la 
spectacolele de la „172 ?“.

— Bineînțeles. Ați văzut 
„ceva" la noi ?

Am văzut 1

ac-

că

Am văzut trei piese într-o 
seară :

„începem" de Caragiale, 
despre care autorul zicea 
„piesa jucată prima și ul
tima oară", dar este, se vede, 
contrazis, reverențios, de 
mișoreni : „Dactilografii" 
Schisgall ; și o extrem 
necunoscută nouă, și bine ... 
terpretată. piesă a lui Fede- 
rico Garcia Lorca : „Aventu
rile domnului Perlimplin"...

Experimentul a fost no
tabil în scenografia Emiliei 
Jivanov la „Dactilografii“ : 
un mare ceasornic, suspen
dat, întors cu mașinăria că
tre spectator, care măcmînd 
timpul, ticăia mai taro sau 
mai încet, creînd fond so
nor obsesiv, și cu socoteală. 
Apoi tot aici, înzestrații ac
tori tineri Ovidiu Moldovan 
și Dora Kerteș făceau efor
turi către virtuozitatea de a 
mima sentimente și acțiuni 
fără de recuzită... (Experi
mentală treabă, recepționată 
și nu prea de către specta
tori ; dintre care unul, scrii
tor, devenise de-a dreptul 
mai mult iritat, decît nedu
merit...).

Apoi, în 
mult subtext 
piesă a lui 
tată, cu har,........ .........
Florina Cercel și Bitang Di- 
mitrie — s-a recurs, inspirat, 
la colaborarea unui profesor 
— medic... E vorba de dr. 
Pamfil, o somitate în psihia
trie, care a compus muzica 
scenică, a cîntat-o, cu 
și cu talentul dumisale,

ti
de 
de 
in

chitară, și cred, mai cu sea
mă, a oferit prețioase indi
cații, de ordin psihologic, la 
stările de acută gelozie și 
dramă ale bătrînului soț.

...Celălalt spectacol, reali
zat la 172, a fost construit, 
folosind „partiturile" lm Ca- 
ragiale : „Conul Leonida față 
cu reacțiunea", Joldea : „Ki
lometrul 7", și A'.. Mirodan : 
„Cerul nu există". La Miro
dan experimentul, aud, că a 
fost, din nou, mai tare în 
zona scenografiei, unde ta
lentata Dorina Almăjan Popa 
a făcut dovada unei viziuni 
comice, chiar cu nuanțe de 
satiră... " ’ “ ‘
văzut 
doilea 
abțin, 
de a 
viitor 
tema : 
Marietel Sadova...

Aș sugera, direcțiunii tea
trului, să se îngrijească mai 
mult și de popularizarea mi
cului teatru de buzunar, și a 
spectacolelor sale, de care 
destui timișoreni încă... nu 
au auzit I

*

Dar, de văzut n-am 
nimic din cel de al 
spectacol, așa că mă 
Nu însă de la faptul 
aplauda ideea unui 
recital de poezie, cu 
„Dragostea", în regia

să-și îndeplinească 
în loc să 
altă mun-
sa, aceea 
membrilor

și
o

SPEC-

TATOR

savu roasa, cu 
și umor amar, 
Lorca, interpre- 
de alți tineri —

I. GRINEVICI

P. S. Un salut omagial re
gizorului C. Anatol, pe care 
l-am văzut repetînd, din um
brele sălii, piesa „Romulus 
cel Mare", al cărei spectacol 
promite destule lucruri ine
dite I...

I. G.
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Singurul preț al afirmării: MUNCA

„Prima întâlnire cu locul de muncă ? 
O asemenea întâlnire generează și sus
piciune, și tandrețe, și complexe vi
tale, dar în primul rînd o curiozitate 
dintr-acelea cu care aștepți să vezi pri
ma oară un ghețar sau un meteorit, a- 
dică ceva nou, necunoscut. Și o între
bare neliniștitoare : voi reuși sft dove
desc că sînt bine pregătit, să cîștig în
crederea oamenilor? Voi reuși sfi mă 
afirm ?“ (Emil Pătărlăgeanu — medic, 
Cîmpina).

în urmă cu cîteva zile, la Bacău, 9 
tineri medici de țară au trecut cu re
zultate excepționale examenul de secun- 
dariat — în specialitatea chirurgie. 
Pentru ei afirmarea este acum o cer
titudine. După trei ani de muncă, de 
studiu, de reușite — trecerea „exame
nului de capacitate" în profesiune le dă 
dreptul la o perioadă de perfecționare

nor tineri absolvenți de facultate nu 
putem vorbi de ratare. Dar putem 
vorbi de fapte, de mentalități care pot 
pregăti, lent, ratarea...

CONSIDERAȚI CA V-AȚI AFIRMAT 
LA LOCUL DE MUNCA ? PRIN CE ? 
La asemenea întrebări iată ce pot răs
punde astăzi, după cîțiva ani de la ab
solvire

• un tânăr inginer mecanizator : In 
cei doi ani de cînd lucrez aici am reu
șit să mă adaptez bine condițiilor lo
cului de muncă și pot să rezolv cu o- 
perativitate problemele de producție. In 
prezent chiar țin locul inginerului șef 
al stațiunii. Am contribuit la amena
jarea atelierului pentru reparații în 
flux tehnologic continuu, unitatea noa
stră devenind astfel a 41-a din regiu
ne care a introdus această metodă nouă 
de lucru. Ca ceva deosebit, aș mai a- 
dăuga faptul că, folosind resurse ma
teriale și mînă de lucru proprii, am 
reușit, cu cheltuieli minime, să intro
ducem încălzirea centrală în complexul 
de clădiri ale S.M.T.-ului. Proiectul in
stalației l-am întocmit eu însumi, ca 
să meargă treaba mai repede și cu mai 
puține cheltuieli. (Constantin Alexa, 
S.M.T. Horia, raionul Lehliu).

® un tinăr medic de țară : Lucrez

Paul Popcscu a absolvit Institutul a- 
gronomio în anul 1965. S-a afirmat și 
acum este inginer șef la G.A.S. Co- 
dăești — regiunea Iași. La Direcția de 
sistematizare, arhitectură și proiectarea 
construcțiilor din Iași tânărul Nicolae 
Vericescu, socotit un foarte talentat ar
hitect și un bun organizator al produc
ției a fost numit nu de mult șef de 
atelier. Directorul Grupului școlar pro
fesional și tehnic, inginerul Leontin Ma- 
zilu a absolvit facultatea în urmă cu 
numai trei ani. Dragomirna Alexandru, 
o foarte tânără doctoriță, se distinge 
prin competența cu care conduce acti
vitatea spitalului rural din Livezi, ra
ionul Tg. Ocna.

Patru tineri. Nu au discutat nici
odată unii cu alții ; nu se cunosc, nu 
au vreo relație directă. Dar legătura

O prezență familiară orică- 
nji loc de muncă : SPECIA
LISTUL CU PREGĂTIRE su
perioara. îl întâlnim in 
laboratoarele științei — aple- 
cindu-și fruntea peste ocularul 
microscopului, rezolxind lungi 
șiruri de ecuații sau „îndru- 
mind" mașinile s-o facă pen
tru el : pe crestele munților — 
lovind cu ciocanul in fragmen
tul de rocă ; la catedră — prins 
de ascensiunea in spirală a u- 
nei lumi care seamănă mereu 
cu ea însăși și totuși innoîn- 
du-.se și imbogâțindu-se in cu
noștințe și experiențe : lumea 
școlii : pe ogoare — purtând 
mesajul științei... Timp de 
cinci ani a fost beneficiarul u- 
nei „investiții de încredere“ : 
profesori de prestigiu i-au în
drumat pregătirea : a avut in 
folosință biblioteci și labora
toare : a primit bursă, a locuit 
într-o cameră confortabilă a 
căminului studențesc, a servit 
masa la o cantină elegantă. 
După absolvirea facultății, so
cietatea îi pretinde să-și achi
te datoria socială la locul de 
producție unde a fost repar
tizat — valorificindu-și învă
țătura, pasiunea pentru profe
sie, entuziasmul tineresc.

Prin Intrarea în producție, absolven
tul începe exigenta confruntare cu 
viața. Tînărul intelectual este supus 
unui nou examen, cel mai dificil dintre 
toate, se verifică prin încercarea cea 
mai complexă a forțelor proprii ou 
rigorile și răspunderile majore ale unui 
loo de muncă ce-i solicită în egală 
măsură cunoștințele, pasiunea pentru 
profesiune, puterea de dăruire și tăria 
de caracter. Evident, numai în și prin 
această bătălie zilnică, în care își anga
jează masiv resursele intelectuale și 
sufletești, el se valorifică, reprezentat 
în ochii oamenilor și al propriei con
științe do tărie și valoare socială sau, 
dimpotrivă, de slăbiciune, dezertare 
chiar. Fiecare tânăr absolvent are drep
tul și. totodată, datoria dc a se afirma, 
de a-și fructifica aptitudinile, capacita
tea de muncă, puterea de creație. Re
partiția în producție ii creează totodată 
condițiile fundamentale necesare, prin 
garantarea unui cadru dc muncă in 
care să-și poată exercita activitatea. 
Dar, uneori inerția și comoditatea, cău
tarea locului călduț în care să-și exer
cite cuminte, fără eforturi deosebite, 
profesiunea îi determină pe anumiți 
absolvenți să vehiculeze ideea lipsei 
condițiilor de afirmare. De fapt, nu lip
sa de condiții. Gi absența dorinței de 
afirmare motivează asemenea păreri 
preconcepute ale unor oameni Gare vor 
să se strecoare prin viață ca mediocri, 
specialiști cu calificare superioară.

„Condițiile mal dificile de lucru din 
circumscripția sanitară Pitaru. ale că

într-un centru universitar, după care vor 
lucra ca medici specialiști. I-am cunos
cut. Trăiau satisfacția de a li se fi re
cunoscut rezultatele muncii. Medicul 
Marin Lcgfinuș ne spune, nu fără emo
ție în glas :

— Firește că modul ccl mai fericit 
de a face o șconlă bună este acela de 
a fi angrenat intr-o instituție de spe
cialitate cu solide experiențe, și a dis
pune de contactul permanent cu o per
sonalitate importantă din domeniul în 
care te perfecționezi.

Dar și Marin Legfinuș, șl ceilalți co
legi ai săi care și-au cîștigat dreptul 
la o asemenea specializare argumen
tează cu date din experiența lor de me
dici de circă că orice tânăr absolvent 
trebuie singur să se oblige să-și facă 
școala cît mai conștiincios, indiferent 
de condițiile exterioare. „Bolnavul are 

într-o circumscripție de 9 000 de locui
tori, deci grea. M-am stabilit aici îm
preună cu soția mea, care este învă
țătoare. Nu văd prin ce aș putea spune 
că m-am afirmat în mod deosebit. M-am 
străduit ca dispensarul în care mun
cesc să fie bine dotat și întreținut gos
podărește. Sigur, scăderea morbidității 
și a mortalității infantile în circum
scripție este și un rezultat al activi
tății mele. Cam atît... Adică nu. Sătenii 
m-au ales deputat comunal. (Medic pe
diatru Aure] Ciolompea, comuna Rado- 
vanu, raionul Oltenița).

o un tânăr profesor de matematică : 
Am luat examenul de definitivat, ob- 
ținînd 10 la specialitate. Acum sînt di
rector adjunct la Liceal din Brănești. 
(Cristian Bojneac).

• un tînăr preparator universitar: 
încă din studenție m-a pasionat cerce
tarea științifică. Celor trei comunicări, 
publicate ca urmare a activității în 
cercul științific studențesc, le-am adău
gat din 1964, anul absolvirii,- alte 6. 
Examenul de admitere la doctorat l-am 
luat recent cu nota 10. Am sarcini de 

dintre ei se realizează prin dăruirea cu 
care-și îndeplineso îndatoririle profesio
nale, prin trăsături comune, ca iniția
tivă și informare, curajul răspunderii 
personale. Pe asemenea coordonate so
ciale afirmarea tinerilor specialiști, pro
movarea lor în funcție de răspundere, 
e un fenomen de proporții. Societatea 
răsplătește meritele celor mai buni, mai 
talentați, mai activi și, mai mult decît 
atît, socotește că cea mai bună răspla
tă este investirea lor cu noi sarcini, 
cu răspunderi mai mari, dovedind că 
are încredere în talentul și energia lor.

Stăm de vorbă cu șeful Secției sănă
tate din cadrul Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Bacău. No
tăm opinia d-sale t

— Afirmarea nu vine insă de la sine.

rei sate sînt destul de depărtate, nu 
i-au speriat pe soții Elena și Marin 
Gheorghe. Cei doi medici s-au stabilit 
în comună și au GÎștigat respectul și 
prețuirea locuitorilor. Mă bucur din 
toată inima că pot să-i propun cititorilor 
ziarului dumneavoastră ca exemple de 
înțelegere a datoriei de medio și cetă
țean — ne spunea recent doctorul 
Beno losub, medio șef al raionului 
Titu. Fără îndoială, locurile de muncă 
nu oferă în același grad condițiile opti
me cercetării, activității profesionale. 
Nicăieri absolvenții nu vor găsi condi
ții „de seră".

— Repartizat în munca de proiectare, 
era mai greu pentru mine, în special 
din lipsă de timp, dar și datorită unor 
greutăți materiale de experimentare — 
să mă ocup de cercetări. Dar pentru că 
această activitate m-a pasionat încă din 
facultate, m-am străduit și reușeso să 
mă afirm și în acest domeniu. Am dez
voltat tema proiectului de diplomă 
într-o cercetare mai amplă. Zilele tre
cute am prezentat comunicarea „Modi
ficarea fontelor gu oțel lichid". Pregă- 
tindu-ml doctoratul, luGrez și la tema 
..Nitrurarea Gămășilor de cilindri" 
Aparatele și dispozitivele care mi-au 
lipsit le-am construit singur (ing. 
Eugen Jaklovszky, Uzina „Timpuri 
noi“).

— Am acumulat în anii de activitate 
inginerească multe probleme, date. 
Extragerea unor concluzii utile pretinde 
însă cercetări experimentale. Pentru că 
uzina nu are încă un laborator ener
getic, am început să pledez pentru ne

încredere în modic; acesta nu poate 
răspunde la încrederea arătată decit 
printr-o conștiinciozitate infinită*'... I.a 
Ilomocca, în raionul Adjud, ne-arn con
vins că medicul Angliei Zamfir este iu
bit de săteni tocmai pentru conștiincio
zitatea cu care își onorează profesiu
nea, pentru munca sa onestă, pe care 
o ferește de mentalitatea „mi-am atins 
ținta vieții". Despre el se spune : „s-a 
afirmat I" De fapt, în orice domeniu de 
activitate realizarea personalității tână
rului specialist, afirmarea, este legată 
de străduința de a pune în valoare — 
la locul de muncă — cunoștințele, pri
ceperea șl energia sa. în fond, afirma
rea atit de rîvnită de un tinăr și în 
numele căreia se fac atâtea pledoarii 
nu este dccît efectul muncii — singu
rul drum social valabil, eficace al a- 
firmării. Așadar, nu afirmare cu orice 

asistent universitar. Sînt în același timp 
și student. La matematică, în anul al 
il-lea. (Șerban Moldoveanu, Facultatea 
de chimie-București).

Am putea continua încă mult cu a- 
semenea mărturii ale absolvenților. Re
zultatele cert valoroase — mărturisite 
adesea ca obișnuite, normale — obținute 
la locul de muncă îi afirmă fără îndo
ială, întrucît prin ele le sînt recunoscute 
competența, seriozitatea și, desigur, 
conscevcnța cu ei înșiși. Căci a te 
afirma — susțin aceștia prin ceea ce au 
realizat — înseamnă a te duce acolo 
unde este nevoie de tine și a fi con
secvent cu posibilitățile și pregătirea ta, 
pe care nu le poți „trăda" scâzînd rit
mul muncii, picrzîndu-te în acțiuni mi
nore ci, dimpotrivă, avînd tot timpul in 
față obiective de prim ordin în reali
zarea cărora ți se recunosc competența, 
posibilitățile, dragostea de muncă.

Pericolul ratării

Dicționarul consemnează lapidar: 
ratat — care nu a izbutit să se afirme, 
să creeze ceva de valoare. în cazul u-

Ea este un proces continuu, ea se pre
gătește într-o perioadă îndelungată de 
vreme. Și nu se consumă dintr-o dată. 
A te afirma, înseamnă, de fapt, a te a- 
firma în fiecare zi. Profesorul luliu Ha- 
țeganu spunea de la tribuna școlii me
dicale clujene că : „Medicina este știin
ță și conștiință". Privind prin „micro
scopul" acestei cugetări activitatea doc
toriței aflată în fruntea spitalului din 
Livezi, pe ecran so va contura profilul 
unui om pasionat, cu o solidă cultură 
de specialitate, formală de-a lungul li
nei perioade îndelungi de studiu per
severent.

Profesorul Leontin Mazilu, tânărul 
director al Grupului școlar profesional 
și tehnic din Bacău ne spune : 

cesitatea sa și, în același timp, să mă 
ocup de organizarea lui. (Gheorghe 
Popa energetic-șef al Uzinei „Timpuri 
noi").

Și acolo, poate mai ales acolo un
de, Gum arătam, aceste condiții, 
deocamdată, nu satisfao, există te
renul propice unei munci perseve
rente, plină de abnegație pentru ca 
să fie create. Desigur afirmarea într-un 
asemenea cadru este mai grea, presu
pune eforturi mai intense și de durată, 
dar este valoroasă și demnă de stimă, 
pentru că dacă este adevărat că munca 
înnobilează pe om, nu este mai puțin 
adevărat că omul înnobilează munca. 
Dar, dacă absolvenții institutelor agro
nomice, de pildă, au îndrăzneala și 
elanul de a da asemenea bătălii — 
afirmate atît prin respectarea aproâpe 
totală a repartizărilor, cît și prin per
sistența și roadele activității în acel 
loc de muncă — acestea lipsesc multora 
dintre absolvenții universităților. Re
partizați ca profesori în satele mai de
părtate ale regiunii, cu condiții de 
muncă și de viață mai deosebite, desi
gur, nu la nivelul celor de care au be
neficiat în căminele și laboratoarele 
facultăților I — tinerii absolvenți nu se 
prezintă la catedre, sau rămîn puțină 
vreme acolo, dau bir cu fugiții, orbiți 
do „mirajul asfaltului", renunță să-și 
exercite meseria — ne spunea tov. 
PETRE SORIN, adjunat al șefului 
secției învățămînt a Sfatului popular 
al regiunii București.

Desigur, nu peste tot absolven

preț, c| cu prețul muncii, al activități! 
zilnice pusă in slujba oamenilor. Că a- 
cest lucru este în general înțeles, că 
rațiunea pregătirii în anii de școală și 
facultate este înțeleasă în acest spirit, 
o dovedesc munca și rezultatele a nu
meroși absolvenți,

...Fabrica de rulmenți din Bîrlad. In
ginerul Ion Bcrlca, secretarul comite
tului de partid, subliniază :

— Rar so observă la tinerii ingineri 
șl economiști care lucrează în între
prinderea noastră tendința de a trăi din 
dobinzilc „depunerilor" făcute în anii 
studenției. Tinerii specialiști se dove
desc dornici să învețe : in confrunta
rea cu mașinile, de la specialiștii cu ex
periență, in bibliotecă.

L-am cunoscut pe Inginerul Ion Va- 
sile, absolvent din anul 1965. Apoi am 
stat de vorbă cu tovarășii lui de mun
că. Ni s-a precizat: „în organizarea 
științifică a producției în secția forjă, 
opiniile tânărului inginer au căpătat 
greutate; ele sînt primite ca venind 
din partea unul specialist cu Înaltă 
competență". Contopim această caracte
rizare în afirmația secretarului comi

Simion Bulgaru, directorul Trustului 
GOSTAT al regiunii Iași :

— Sînt o mie de îndoieli dacă cineva 
poate studia și realiza ceva valoros o- 
morîndu-și timpul in împrejurări mi
zere. în trustul nostru „lucrează" cîțiva 
tineri specialiști care prin tot ceea ce 
fac dovedesc că dacă munca îl înnobi
lează pe om, reciproca e și mai puter
nică adevărată. D. S. — inginer meca
nic la G.A.S. Codăcști manifestă un to
tal dezinteres față de activitatea gospo
dăriei ; S. P. — repartizat în funcția 
de inginer agronom la G.A.S. Hălău- 
ccști, și-a stabilit sediul exclusiv al ac
tivității sale la... circiumă : I. S. — me
dic veterinar la G.A.S. Broștcni o duce 
numai în scandaluri și beții — provo- 
cînd indignarea oamenilor din sat. Con
secințele sînt dintre cele mai grave: 
sectoarele de care răspunde bat pasul pe 
loc. Printr-o curioasă logică, ci se jus
tifică : la țară, departe de un laborator 
științific... drumul specialistului duce 
către ratare.

Pentru orice specialist „firul cu 
plumb" care indică drumul realizării 
îl constituie sentimentul răspunderii in
dividuale și sociale Tinerii mai sus ci
tați nu pricep că morbul ratării nu 
vine din depărtarea de un institut de

— Pentru mine anii studenției s-au 
constituit intr-o serioasă etapă de mun
că creatoare, urmînd și respectând, 
treaptă cu treaptă, întregul proces de 
învățămînt, desfășurat din prima și 
pînă în ultima zi a studenției. Cred că 
pentru oricare specialist rădăcinile a- 
firmării în profesiune încep în anii de 
școală, de facultate și se desăvîrșesc la 
locul de producție.

Fabrica de rulmenți din Bîrlad. ser
viciul mecanio șef. Inginerul Nicolae 
Hohan, absolvent din anul 1965, a fost 
numit șeful grupului de proiectare. Ve
nise direct din facultate : de la teorie 
la practică. A început-o ca inginer pro
iectant. In facultate s-a numărat prin
tre studenții sîrguincioși. Activitatea ști
ințifică l-a pasionat în mod deosebit. 
A venit în uzină cu hotărîrea de a-și 
pune serios la încercare cunoștințele 
și puterea de muncă :

— Ideile din anii studenției au găsit 
teren prielnic de afirmare. Munca de 
proiectare „m-a furat". De o lună con
duc biroul de proiectări. Nu-i deloc u- 
șor. Diversitatea problemelor, dificul- 

tul e întâmpinat de cele mai 
bune condiții pentru a-și exercita pro
fesiunea : în unele locuri trandafirii și 
brațele deschise eu care este primit nu 
înseamnă și o „așezare la de-a gata“. 
Modul în care-1 primesa oamenii e o 
invitație încrezătoare, un gest de ospi
talitate, nu și un semn că în IoguI res
pectiv lucrurile stau «a pe roze. Eroa
rea elementară care se naște în capul 
unora este că nu ei ar trebui să fie a- 
ceia care să pună umărul la crearea 
unor condiții optime, că nu ei. sînt a- 
ceia de care tocmai acele condiții, mai 
puțin bune, au nevoie la un moment 
dat. Nu ei ci alții, după mentalitatea 
lor, trebuiau să le aștearnă covoare 
persane în cale, să netezească asperită
țile în care tălpile lor trandafirii se pot 
înțepa. Ei uită, sau nu știu, faptul ele
mentar că a eonstrui socialismul este 
o operă socială profund înnoitoare în 
care nimeni nu este scutit de efort, de 
muncă concretă, eficace. Din concepția 
unora ca aceștia s-ar părea că este po
sibil ca unii să netezească drumul, iar 
alții să pășească pe el I Absolventul, 
tocmai pentru că este cel mai proaspăt 
om care a absolvit o Instituție care l-a 
pregătit pentru muncă, nu are dreptul 
să ocolească aceste condiții — evident, 
acolo unde mai sînt — să reclame cu o 
dare neputincioasă din umeri „lipsa 
condițiilor" cînd tOGmal rolul său, 
datoria sa este de a lupta pentru o or
ganizare mal bună, pentru introduce
rea unor metode de luaru mai judi
cioase, pentru denunțarea unor menta
lități retrograde. Afirmarea rîvnită nu 
se produce, desigur, pe loo viran. Dar 
se mai întâmplă <a acel care dorește 
să se afirme să dea bir cu fugiți!, să 
se vaite căinîndu-șl soarta, să dea vina 
pe alții că n-au fertilizat pentru el un 
loo viran, să-șl fîlfîie ca pe un drapel 
zdrențuit șl dat prin noroi propria tea

tetului de partid : „Este spre mlndrla 
tinerilor specialiști din uzina noastră că 
dețin cel mai ridicat procent de con
tribuție la realizarea sarcinilor uzi
nei".

...Regiunea Bacău. S-au construit sute 
de școli noi dotate corespunzător ce
rințelor procesului de învățămînt, s-au 
făcut eforturi considerabile în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de viată și de 
muncă ale corpului didactic. In cele 
mai multe sale se întâlnesc profesori 
care și-au întemeiat familii, și-au a- 
menajat gospodării frumoase, au căpă
tat un binemeritat prestigiu în rîndul 
localnicilor. Poposim in satul Tisa-Sil- 
vestri. Profesorii de matematică Tasica 
și Adrian l’irgu, proaspeți absolvenți ai 
facultății au „descoperit" în procesul 
instrucliv-educativ un vast și autentic 
laborator al creației pedagogice :

— Școala generală este mediul firesc 
al dezvoltării pasiunii pentru matema
tică, ca pepiniera pentru plantele de 
soi. E nevoie numai de prezența „gră
dinarului" — a profesorului cu studii 
superioare — priceput să selecteze ta
lentele, să le îndrume zborul.

cercetări științifice ci dinăuntrul fiin
ței lor, din modul anacronic in care 
gindcsc. „Avem aici mult de muncă — 
ne spune medicul veterinar Gheorghe 
Paul, de la întreprinderea agricolă so
cialistă Tg. Frumos. Și cine e pasio
nat și pregătit nu se poate plînge că 
nu trăiește satisfacții mari. Colegii des
pre care vorbește directorul trustului 
n-au înțeles ce misiune frumoasă avem, 
ce cîmp vast de cercetare, de afirmare, 
de punere în valoare a tot ce poate da 
un om pasionat“. La G.A.S. Trifești, 
tânărul inginer agronom Ion Tutulan 
trăiește sentimentul mîndriei — și mîn- 
dria aceasta are acoperire în propriul 
său efort. în propria sa contribuție la 
sporirea beneficiului gospodăriei — că 
dacă într-un institut de cercetări <e 
măsoară recordurile plantelor, se sta
bilesc criteriile autodepășirii vegetale 
continue, pe întinsele ogoare ale gospo
dăriei sale, sc hotărăsc producțiile mari, 
in bătălia anuală a recoltelor, adueîn- 
du-se serioase amendamente criteriilor 
de producție elaborate de institutele de 
cercetări. Putem atunci vorbi de ra
tare ?...

Prin repartizarea într-un loc de pro
ducție absolventului învățămîntului su
perior i se atribuie o mare răspundere 
socială. Pentru el afirmare înseamnă a- 
coperirea integrală a acestei responsa
bilități. Cunoștințele sale, eforturile 
sale. întreaga sa activitate devin astfel 
o treaptă a progresului societății.

tatea rezolvării lor solicită intens gîn- 
direa inginerească. în fiecare zi trebuie 
să mă documentez — in bibliotecă și în 
secțiile uzinei, să propun soluții noi. A- 
firmarea in domeniul proiectării, unde 
specialiștii înainte dc a contempla pri
ma realizare o gindcsc pe a doua, esto 
fără îndoială obiectul unui proces con
tinuu.

Ce poate însemna o perioadă de doi 
sau trei ani în activitatea unui specia
list sosit de pe băncile facultății in 
uzină, pe ogor, la spital sau în sala de 
clasă ? Atunci cînd tînărul absolvent 
face din îndeplinirea datoriei față de 
societate o chestiune de onoare — 
bilanțul acestei scurte perioade este bo
gat în satisfacții majore. A concepe a- 
firmarea ca pe o țintă zilnică și nu ca 
pe un fotoliu în care te poți instala 
confortabil decretând că „te-ai afirmat" 
— iată secretul satisfacției celor care 
muncesc zi de zi cu aceeași nobilă dă
ruire, care nu prețuiesc afirmarea după 
înălțimea scaunului ci o înțeleg ca pe 
un proces continuu, fără stații și hal
te. A nu te afirma înseamnă de fapt 
a nu munci, a te opri nu la capătul 
drumului ci la umbra primului copac.

mă de ratare, iminentă cînd o aștepți 
cu brațele încrucișate, imposibilă cînd 
pui umărul, din prima clipă, la urnirea 
lucrurilor dintr-un stadiu inert sau mai 
puțin propice progresului într-un anu
mit moment, poate chiar acel moment 
în care absolventul își face intrarea în 
sat sau în uzină, dispensar ori institut 
de cercetări. De aceștia care treG pra
gul profesiei — indiferent de locul de 
muncă — gu brațele încrucișate, ratarea 
se apropie cu pași uriași iar îmbrățișa
rea ei îi sleiește de forțe, de gîndire 
originală și îndrăzneață, de spirit crea
tor. Speriați de micile sau mai marile 
incomodități ale oricărei profesii, ale 
oricărui Iog de muncă, unii dintre ei 
nu dau bir cu fugiții, nu dau înapoi 
dar nici nu merg înainte : se retrag 
într-un colț ferit („stau în banca lor"), 
se supun rutinei și inerției pe care o 
întâlnesc și din care își fac paravan 
personal. Ei devin săvîrșitori de acte 
reflexe, sporind inerția și rutina, auto- 
rizîndu-le cu autoritatea diplomei lor 
universitare. Pentru că este incompara
bil mai mare autoritatea rutinei diplo
mate decît a aceleia cu studii elemen
tare ori medii I Așa îneît, din oameni ai 
progresului ei devin gardieni ai acestuia, 
întemnițîndu-și în același timp, propria 
pregătire și pricepere. $i este limpede 
că pentru un timp cel puțin societatea 
nu știe că ceea ce a dat ca propulsor 
acționează ca frînă, aportul pe care l-a 
calculat este inexistent și va fi resim
țite apoi, cheltuind energie în plus pen
tru a descoperi cine nu a răspuns ape
lului său. Iată de ce prețuim cu atît 
mai mult munca numeroșilor, a majo
rității absolvenților care înțeleg să-și 
facă datoria pentru că înțeleg că numai 
așa se pot afirma, că nimio nu-i îm
piedică, ci dimpotrivă, să găsească în 
satisfacția muncii satisfacția afirmării.

ION TRONAC 
ADRIAN VASILESCU



I

DIALOG ÎN BIBLIOTECĂ
VICTOR MA$EK-PROF MIHAI RATIU

V. M. — A’ vreo să în
cep dricufra despre vlrtu- 
țtle și condițiile literaturii 
de aventun, amintind bu
tada lui D. 1. Suchianu 
care înt’-un articol măr- 
tunsea <u nutrește un pro
fund dvpveț pentru vei 
ca*e nutren un profund 
dirpref față de filmele și 
romanele polițiste. Atitu
dinea criticului rnt se pare 
perfect fustijicală, ca 
sancționînd superficialita
tea șt graba cu care unii 
împing cărțile de acon
turi la periferia literaturii, 
rrfuzindu-lc viza de intrare 
în patrimoniul estetic al 
valorilor literare. Ca de o- 
bicei, 
dizgrațieri s 
lucrările de 
genului, in 
vulgarizează 
degenerează 
cult al crima șt violentei, 
cărți ce speculează instinc
tele pnmare ale cititoru
lui. fiind în evident di
vorț cu orice calități lite
rare. Dar se uită, surprin
zător. reușitele unor foar
te mari scriitori care în
scriu asemenea onere in 
fondul de aur al literatu
rii universale. Aș cita aici, 
cu totul la întâmplare, 
doar cîteva nume ca : Eu- 
gen Suc. Jack London. 
Melville, Jules Vemc, pen
tru literatura de aventuri 
în general sau Conan 

\ ! Fo. ,
terton pentru romanul sau 
nuvela polițistă. Pornim 
așadar de la ideea că li
teratura de aventuri poate 
și trebuie să fie operă de 
artă valoroasă, ea fiind 
srn'ită cu aceleași mijloace 
șt seriozitate ca oricâte alt 
gen de artă. De altfel, 
responsabilitatea criticu
lui ca Și a autorului este 
aici cu atît mai mare, cu 
cît operele respective - c 
adresează unei mase ex
trem de largi de cititori, 
în marca majoritate tineri, 
și de obicei abia în faza 
de formare a unui ideal de 
viață și de cristalizare a 
gustului estetic. Ajuns aici, 
profit tovarășe profesor 
dubla dumneavoastră 
litote de psiholog și de 
dagog cu îndelungată 
periență pentru a rd ' . 
să ne dezvâluiți cîteva din 
„secretele“ puternicei a- 
tracții pe care literatura 
de aventuri o exercită a- 
supra tinerilor cititori.

— Dintotdeauna, 
A mare, a- 

din tiparele 
banalitatea 

în

argumentele acestei 
lini căutate în 

duzină ale 
cărțile care 
„aventura“ șt 

in simplu

perconahtdțt.
caută 

de 
se 
•ă 

literaturn 
mtatâ la 

este cea de 
va cftuta și 

va găsi el acrie modela 
de nctivism dupâ care tin- 
fește. croi excepționali in 
șituații excepționale.

\. M. — Cele afirmate 
de dumneavoastră vin să 
sublinieze încâ o dată 
grava răspundere morală 
pe care și-o asumă auto
rii romanelor de aventuri. 
Chcxterton atrăgea atenția 
rrmpra 
In 
al

prie! sale 
perinada in rarr-pi 
eroi fi modrlc drrnne 
urmat. cu rare sii 
idrntificr pi In care 
crern. il $1 < u»n 
cen mai fri 
arcasi fi tirsi ri

caracterului clic 
unul din eseurile șale, 

genului arătind că re

normelor de conviețuire 
specifice unei societăți p- 
libcrate de condițiile lui 
„liorno homini lupus !" 
Tr linia acertor virtuți edu
cative consider ră se în
scrie. în marc parte, și li
teratura de aventuri din 
țara noastră l a noi. acea
stă literatură și genul de
tecții islic în special nu are 
o tradiție prea veche. A- 
cest lucru poate explica 
și stângăciile sau lipsurile 
unora din cărțile apărute 
în acest răstimp. Rămin 
însâ. ca niște reușite certe 
ale genului, cîteva romane 
printre care : „La miezul 
nopții va cădea o stea" de 
Theodor Constantin. ,,Cu 
toate pânzele sus“ de Radu 
Tudoran „Cercul magic"

principal tineretului, tăs- 
plndmd Intr-un tiraj de 
peste 30 000 de exemplare, 
periodic și cu o regulari
tate pe care și-ar putea-o 
dori orice revistă literară, 
o literatură lipsită de ve
leități artistice și cu un 
conținut moral discutabil.

M. R. — Lectura unora 
din aceste povestiri, de 
cwmplu „Simbamuenii“ 
de Romulus Rărbulescu 
sau ,. Xpokolokyntosis" de 
Ion Caloria, mi-au rea
mintit liternluro de cunos
cută reputație a Dosurilor, 
împotriva efectelor căreia 
am luptat ca profesor, cu 
peste 20 de ani în urmă. 
Izbește în aceste cărțulii, 
cc poartă ca dotă de apa
riție anul 1967, același

I

hotirelot tării noastre. în 
locuri gcegialice dintre 
cele mai senzaționale și 
neașteptate, de la jungla 
Africii ecuatoriale la pu
stiul saharian Nu văd 
pentru cc curajul și ero
ismul moral al românului 
trebuie căutat neapăiat în 
lupta cu triburile vânăto
rilor de capete mu cu pi
rații mărilor nordice cînd 
istoria patriei noastre nr 
poate oferi nenumărate 
exemple de eroism, unde a- 
rentura este și ea in cel mai 
înalt grad prezentă. Una 
din condițiile principala 
ale genului este respecta
rea unei stricte logici a 
acțiunii. Punctul de ple
care trebuie să fie plauzi
bil. victoria eroului țusll- 
ficafă și meritată, mai 
ales convingătoare pentru 
supremația morală pe care 
o reprezintă. Spuneam că 
aceste cărți trebuie să con
tribuie la călirca caracte
rului tinerilor cititori, să 
le cultive curajul și senti
mentul eroicului, așa cum,

LITERATURA
SI MACULATURA
3

DE AVENTURI

r de
CC’ 

’ pe- 
! ex- 
uga

M. R.
Aventura, cu 
dică ieșirea 
comune, din 
cotidiană, intr-o zonă 
care eroismul și curajul se 
intersectează cu pericolul 
și cu riscul — a constituit 
mirajul ce bîntuie visele 
tuturor adolescenților. A- 
cceași sete de aventură, în 
bunul sens al cuvântului, 
prilej de afirmare a celor 
mai valoroase calități fi
zice și morale ale indivi
dului a fost cea care l-a 
făcut pc tinărul român 
Mihai Tican Romano sp se 
îmbarce clandestin pe un 
vas pentru a purta spre 
cele mai îndepărtate col
țuri ale lumii setea de cu
noștințe, dorul de afirmare 
a poporului său. Litera
turo ce zugrăvește aseme
nea fapte și întâmplări 
consumate sub zodia a- 
centurii răspunde așadar 
unor cerințe, unor dimen
siuni și aspirații spirituale 
ale tineretului. Adoles
centul are o curiozitate 
vie, o nevoie de acțiune 
foarte mare și o imaginație 
debordantă. El este ars de 
o mare sete de cunoaștere, 
de dorința de a descoperi 
și explora lumea, de unde 
și dragostea sa pentru că
lătorie, pentru ceea ce M. 
Rnlea numea „aventura 
geografică“. Trebuie să ți
nem apoi seama că acum 
este cîrsfa la care tînăiul 
dobîndește conștiința pro-
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mânui de aventuri și cel 
polițist în special, cir
cumscrie o arenă in care 
se confruntă binele cu răul 
și in care victoria binelui 
constituie o lecție de op
timism și moralitate.

Influența educativă a 
unei astfel de literaturi, 
atunci cînd ea este de ca
litate. se exercită pc mai 
multe planuri și in chip 
mai profund. Mă opresc 
în primul rînd asupra la
turii așa zis spiritual-for- 
mative. L'n bun roman 
detectivistic este o lecție 
de inteligență, el vizează 
dezvoltarea spiritului ana
litic și deductiv, a pers
picacității și spiritului de 
observație. Raționamentul 
logic, elegant și riguros 
construit este o condiție 
indispensabilă a genului. 
Nici un detaliu al struc
turii romanului sau pove
stirii polițiste, cum ob
serva Poe, nu poate fi ex
plicat prin intervenția ha
zardului sau intuiției; ac
țiunea trebuie să se desă
vârșească pas cu pas, cu 
rigoarea logică și poezia 
unei probleme matematice. 
Hercule Poirot de pildă, 
eroul Agathei Christie, 
condamnă acțiunea fizică 
și dezlănțuirea în sine a 
forței bazîndu-se exclusiv 
pe punerea in mișcare a 
„micilor celule cenușii“.

M. R. — Na mai puțin 
importantă mi se pare la
tura moral-formativă prin 
care literatura de aventuri 
își poate aduce contribuția 
în educarea unor impor
tante calități morale. Și 
literatura de aventuri tre
buie să răspundă sarcinii 
majore ce revine literatu
rii noastre în general. 
contribuțid activă la dez
voltarea și consolidarea 
conștiinței socialiste. Pe 
această linie se înscrie 
educarea spiritului de 
vigilență, de dragoste și 
grijă față de cuceririle 
revoluționare ale patriei 
(vezi cărțile ce descriu 
luptele organelor de mili
ție și de securitate împo
triva spionilor sau saboto
rilor), cultivarea curajului, 
voinței și spiritului de sa
crificiu în folosul cauzei 
comune. Cartea polițistă 
poate, de asemenea, con
tribui la educarea unei 
noi atitudini față de avu
tul obștesc în rândul tine
rilor, în sensul respectului 
și înțelegerii adevărate a

de Nicolae Mărgeanu, „Ci- 
reșarii" de C. Chiriță, reu
șite care ne fac să nu mai 
putem prici cu indulgență 
și cu circumstanțe atenu
ante rebuturile artistice 
ce apar din cînd iu cînd 
în colecția 
(Mă refer în 
„Omul de la ora 13“ 
Dragoș Vicol), și mai 
Ies pseudoliteralura publi
cată în colecția „Clubul 
temerarilor“.

V. M. — Ați atins ți
nui din principalele punc
te nevralgice ale literatu
rii noastre de aventuri. 
Pentru că. în cazul a- 
cestei colecții sub o- 
blăduirca primatului co
mercial, mi se pare că au 
ajuns la „maturitate“ ero
rile cc pindcsc pe scriito
rul tentat de aparenta fa
cilitate a genului. Și dacă 
se cuvine să manifestăm 
vigilență estetică față de 
orice manifestare a litera
turii noastre socialiste, cu 
atît mai mare trebuie să 
fie grija criticului atunci 
cînd e vorba de o colec
ție

„Aventura“ 
special la 

de 
a-

care se adresează in

I cult al forței brute, ace-' 
eași ploaie de pumni, lo
vituri de pumnal și crime, 
pe cit de bestiale pe atît 
de stupide, ce- înlocuiesc 
creionarea caracterologică 
sau motivația psihică a e- 
roilor și acțiunii, elemente 
de conținut -.ce nu pot 
lipsi din nici o carte de 
aventuri cu adevărat va
loroasă. Mi s-ar putea o- 
biecta că în toate aceste 
povestiri există un erou 
pozitiv ce luptă pentru a- 
firmarea bineliii și că ce
rințele etice 'sînt astfel 
respectate. Acesta este însă 
un punct de vedere pur 
formal, deoarece copilul 
uită mai repede mobilul 
acțiunii eroului (adesea el 
însuși foarte artificial și 
greu credibil) și mult mai 
greu „directele“ bine pla
sate ale acestuia sau ar
goul, sub orice critică. în 
care se exprimă răufăcăto
rii și care vine să țină loc 
oricâtor caracterizări tipo
logice. Dar nu este vorba 
numai de asta. Cu rare 
excepții acțiunea acestor 
cărți este plasată în afara

de pildă, o fac cărțile lui 
Jack London sau Karl 
May. In cazul povestirilor 
din colecție însă (vezi și 
„Vînătorii de capete“ de 
Aurel și Andi Lecca, sau 
„Moarte și portocale la 
Palermo" de V. Corbu și 
E. Burada) nici o acți
une nu este cu adevărat 
eroică, pentru că, lupta de 
dragul luptei, curajul gra
tuit, crima sau auto-apă- 
’area nu este încă eroism. 
Și nu întâlnim, fn cazul 
povestirilor polițiste, nici 
acel „eroism intelectual“ 
specific inteligenței deduc
tive a lui Sherlok llolmes 
sau tenacității analitice a 
lui Maigret.

Ușurința cu care Edi
tura tineretului tipărește 
și difuzează în tiraje de 
masă asemenea literatură 
este in contradicție cu e- 
forlul școlii de a modela 
tineri cu o înaltă conștiin
ță cetățenească și cu un 
caracter integru. Primatul 
câștigului comercial nu tre
buie să aibă cîștig de cauză 
față de cel moral sau ar
tistic. Se consideră însă,

probabil, că ceea ce te 
vinde repede și sigur este 
și valoros. Nimic mai falși 
Să nu uităm că avem un 
tineret de educat cave 
prin rîrstiî nu are încă un 
discernământ critic ți al 
cărui gust este înc4 in 
formare. Sti-I dăm litera
tură de aventuri, dar da 
bună calitate.

V. M _ Dacă facem 
abstracție de adaosul „de 
aventuri" '
coste cărți 
pur și simplu 
cam ca atare, 
că se prezintă 
artistic scăzut. - . . , 
de vedere al influenței 
exercitate asupra gustului 
estetic al linarului cititor, 
stilul, limba în care sini 
scrise unele dintre aceste 
povestiri, ca de pildă, A- 
pokolokyntosis, ni se pare 
la fel de nocive ca și cra
vatele „cu balerine" — să 
zicem — răspîndife de co
operația meșteșugărească. 
Rabatul de calitate făcut în 
folosul senzaționalului do
vedește o inexplicabilă 
lipsă de exigență estetică 
a celor ce răspund de a- 
pariția acestei colecții. 
Răsfoind titlurile colecției 
surprinde absența oricărui 
nume de prestigiu din și
rul autorilor ce ou ridicat 
la noi în țară nivelul li
teraturii de aventuri. Atra
gerea acestora către schița 
și nuvela publicabilă in 
colecție ar contribui hotă- 
ritor la remedierea situa
ției existente. Nu văd a- 
poi, de vreme ce lucrările 
originale cu adevărat va
loroase "— nu par a 
îmbulzi pe mesele 
redacției de ce nu s-ar 
traduce mai bine paginile 
cele mai reprezentative a- 
sigurîndu-se astfel circu
lația unor modele cate să 
ridice - prestigiul genului 
și să ascută exigența și 
spiritul critic al cititoru
lui, eliminînd de pe piață 
subproducțiile.

In ceea ce privește te
matica acestor povestbi, 
consider că ea ar putea ex
ploata în mult mai nune 
măsură filonul eroic al 
istoriei patriei noastre. A- 
semenea povestiri pol con
stitui o atractivă introdu
cere in istoria și geografia 
patriei, în cunoașterea rea
lizărilor ei economice și 
știinfifice.

In încheiere, țin să afirm 
încă o dată că discuția de 
față n-a urmărit nicidecum 
să ridice o barieră in ca
lea răspîndirii literaturii 
de aventuri, ci doar in fața 
vulgarității și lipsei de e- 
xigență găzduite cu gene
rozitate între coperfile ți
pătoare ale celor mai mul
te cărți cuprinse într-o co
lecție se distonează puter
nic în contextul realizări
lor literaturii și artei noa
stre.

considrrind a- 
„literatură" 
și Ic jutle- 

conslatăm 
la tm nivel 
Din punct

După baie, un masaj zdravăn ursulețului...

POSTFATÀ LA•>

„VICTORIA DE LA OLTINA
„Iau un punct, la întîm- 

filare, arunîndu-mi ochii pe 
iartă“. Așa își „alege" Paul 

Angliei locul, căruia ii con
sacră o valoroasă carie de ie- 
portaj. Oltino — „unul din 
cele 37 de sale ale fostei pla
se Troian din Dohrogea de 
mai demult", despre care nu 
se pomeneau prea multe lu
cruri pe vremea aceea, dar 
despre ai cărei oameni noi, 
despre faptele lor deosebite 
de muncă, scriitorul așterne 
cu vigoare și romantism plin 
de poezie, într-o măiestrită 
formă artistică, 354 de pa
gini 1

Am trecut recent prin Ol- 
tina. Aici e de prisos să mai 
pui întrebări. Faptele vorbesc 
de la sine. Iată o succintă 
situație statistica, de la scrierea 
cărții și pînă la 23 aprilie 1967, 
data vizitei noastre. Pe atunci 
existau doar 100 ha de vie, 
acum 400; atunci, 100 vaci 
cu lapte — acum, 400; 
atunci, 25 ha orez — acum, 
149 (ultimele 32 ha se ame

najau in ziua sosirii noastre). 
Fondul de bază al coopera
tivei a crescut între timp de 
la 7 milioane la 14 milioa
ne ; tot de ordinul milioane
lor este și creșterea averii 
obștești, de la 12 la 21. Așa
dar, rezultatele, s-au dublat, 
în unele cazuri triplindu-se 
chiar. Or. atingerea lor. rea
lizarea unor asemenea per
formanțe, presupune cu pri
sosință numeroase fapte deo
sebite de muncă, tot Jiîtea 
acte de inițiativă și curaj.

— Ne-ar veni greu să dăm 
exemple nominale, mărturise
ște tovarășul Marin Costea, 
președintele cooperativei a- 
gricole de producție, un tî
năr de 32 de ani, pînă nu 
demult secretar al organiza
ției U.T.C. de Io brigada a 
doua de cîmp. Ceea ce aș 
ține să subliniez e că tinerii, 
ca întotdeauna cei mai recep
tivi la nou (și în condițiile 
satului acest aspect se vede 
mai bine decît la oraș) au 
fost în fruntea tuturoi acțiu
nilor mari, dînd dovadă de o 
inepuizabilă inițiativă colec
tivă.

Mă întrebați mai adineauri 
în legătură cu cartea, cu 
..Victoria“... O avem toți ; 
fiecare a citit-o și-a pus-o la 
loc de cinste. Cum ați văzut 
și dv„ însă, s-au mai schim
bat multe între timp, și me
rită, poate, a fi consemnate. 
M-am întîlnit, pe iarnă, la 
București, cu tovarășul Paul 
Anghel. îmi spunea că va 
veni să scrie partea a doua. 
Noi îl așteptăm...

I. ANDREIȚÂ

Complexul de fabricare a betoanelor de pe șantierul de la Porfile de Fier

Am asistat de multe ori la 
momentul anunțării notelor la 
purtare. învățătorul sau diri
gintele procedează, de regulă, 
cam așa : „Georgescu : a fost 
in acest trimestru foarte 
cuminte, n-a avut nici o aba
tere, are la purtare nota 10, 
Ionescu : Nici o abatere. 10„. 
Marinescu: n-a făcui nimic, 
10... Popescu : ...Popescu a a- 
vui abateri... fuge de Ia ore, 
vorbește urit cu colegii, nu-și 
salută profesorii... l-am scăzut 
două puncie... 8 ’ ș.a.m.d.

S-ar părea că totul e lim
pede. Iau zece cei care n-au 
abateri. Celor indisciplina!,! li 
se scade nota cu un punct, 
două, trei, in funcție de gravi
tatea faptelor negative săvir- 
șite. Regulamentul școlar 
arată pentru ce fapte pot fi 
sancționau elevii și cind li se 
scade nota la purtare. Regu
lamentul nu arată insă de loo 
pentru ce se acordă nota 10 
la purtare și despre acest lu
cru vreau să discut in conti
nuare.

Care sînt deci coordona
tele acestei note ? După ce
criterii se acordă ea ? Nu
poate pretinde nimeni o deli
mitare strictă, un cîntar de
farmacie, dar această notă, 
mai ales cind devine unitate 
de măsură, pentrucă de la ea 
pornim in acordarea celor
lalte. trebuie definită măcar 
în termeni generali.

Dupâ părerea mea în șco
lile noastre există o practică 
deficitară, de felul celei ară
tate mai sus, în ceea ee pri-

NOTA 10 LA PURTARE
vește stabilirea și mai ales 
motivarea notelor la purtare, 
incepind cu cea mai mare, in 
sensul că totul se raportează 
la abaterile elevilor. Există o 
categorie destul de mare de 
elevi care n-au astfel de aba
teri și care sînt notați cu zece. 
De la 9 în jos. notele celelalte 
marchează un număr de aba
teri mai mult sau mai puțin 
grave. în felul acesta, in 
mod paradoxal, caracterul 
educativ al notei este extrem 
de redus, zece devine o noțiu
ne neutră și o formalitate, 
celelalte note sînt concepute 
si simțite mai mult ca o sanc
țiune și toate la un loc re
flectă prea puțin personalita
tea multilaterală a elevului.

Ceea ce devine frapant la 
mulți elevi din categoria celor 
notați cu zece la purtare, este 
faptul că acestora nu li se cere 
nici un efort pentru a dobindi 
această notă. Ei trebuie doar 
să caute permanent să nu 
sâvîrșească vreo faptă care 
le-ar atrage scăderea notei 
respective. Sau, dacă au făcut 
vreo astfel de faptă, să nu se 
afle.

Avem de-a-face cu o peda
gogie răsturnată : aspeciele 
negative ale comportării pre

domină asupra celor pozitive, 
în atenția tuturor stau elevii 
care iau note mici la purtare, 
care au abateri, despre care se 
discută și în consiliul peda
gogic, așa cum cere și regula
mentul. Tot despre ei se vor
bește și în clasă, la dirigenție, 
în adunările organizației 
U.T.C., în careul școlii. Cei
lalți, mai mulți, care au zece 
la purtare, sînt ocoliți. Ei nu 
sînt „cazuri", nu fac greutăți 
și deci nu sînt interesanți. 
Mulți din ei își merită nota 
acordată : sînt sîrguincioși, 
activi, plin de inițiativă, 
atenți cu colegii șj cu cei mai 
vîrstnici, animați de senti
mente frumoase, cu un profil 
moral sănătos. Dar. iarăși, 
destul de mulți obțin nota ma
ximă la purtare pentrucă, 
vorba dirigintelui, „n-au făcut 
nimic". Nu se remarcă prin 
nimic, nu au idealuri, nu 
participă la viața clasei, a 
școlii, asistă doar pasiv la frâ- 
mîntările celorlalți, privin- 
du-i, oarecum, de sus. detașat. 
E adevărat, ei nu au abateri, 
dar nici nu fac opinie împo
triva acestora. Nota zece la 
purtare a devenit un atribut 
comun al lor, deși n-au făcut 
niciodată ceva deosebit ca s-o

merite. Poate că mulți dintre 
cetățenii care trec indiferenți 
pe lingă un gest indecent, un 
act de huliganism, o hoție, 
conducîndu-se după precep
tul : „nu mă bag, n-am văzut 
nimic, n-am auzit nimic", au 
avut în școală nota zece la 
purtare. O notă care, după 
părerea mea, n-au meritat-o. 
Cred că în școlile noastre, di- 
riginții (și, în consecință, șl 
elevii) trec cu ușurință peste 
motivarea notei maxime la 
purtare. Solicitînd unui număr 
de 70 de elevi din clasa a 
Xl-a, deci cu oarecare experi
ență de viață școlară, răs
punsuri la întrebarea : „Pen
tru ce ați primit nota... (10. 
9, 8 etG.) la purtare ?", cel mai 
descumpăniți au fost tocmai 
aceia care aveau nota 10. Sini 
sigur că mulți dintre ei își 
puneau acum pentru prima 
dată o astfel de întrebare.

Dacă 11 elevi au motivat cu 
oarecare certitudine pentru cc 
au primit nota 9 (indicînd însă 
nu elementele pozitive din 
activitatea lor, care i-au ri
dicat la nivelul acestei note, 
ci factorul deosebit ce a de
terminat scăderea notei cu un 
punct), ceilalți 59 de elevi 
notați cu 10 au dat Gele mai

nesigure răspunsuri. 8 nu au 
știut ce să răspundă. în con
știința marii majorități, nota 
10 ia purtare prezenta nu cine 
știe ce calități, ci marca doar 
absența unor fapte negative. 
In consecință 26 de elevi au 
răspuns laconic : „pentrucă 
n-am avut nici o abatere" 18 
elevi au arătat și ce abateri 
cred ei că n-au făcut (n-au 
lipsit de la cursuri, nu sînt 
corigenți, nu au avut conflicte 
cu profesorii etc.). Numai 7 
din elevii chestionați, deci 
12°/o au dat răspunsuri mul
țumitoare, dovedind că sînt 
conștlenți că nota 10 la purta
re presupune din partea lor 
un anumit efort, o activitate 
deosebită,

Pornind de la cele arătate 
mai sus, cred că în apre
cierea purtării elevilor, tre
buie să avem în vedere în 
primul rînd activitatea lor 
pozitivă și abia după aceea să 
luăm în considerație existența 
sau lipsa unor abateri. Elevul 
să fie conștient că a luat 10 
la purtare pentru participarea 
lui la viața clasei, a școlii, a 
societății Ghiar, fie această 
participare, aparent neînsem
nată : serviciul pe clasă ire
proșabil, ajutorul acordat unui

coleg, o inițiativă valoroasă, o 
poezie recitată frumos la ser
barea școlară. In sfîrșit, să 
existe un complex de moti
vări serioase a notei, o con
știință a faptului că elevul 
are la purtare 10 pentru că a 
făcut ceva bun și nu pentru că 
„n-a făcut nimic".

Cred că trebuie să se re
nunțe la ideea că elevul intră 
în școală cu un zece predesti
nat la purtare și că el n-are 
de făcut altceva decît să se 
străduiască să-l păstreze. Așa 
cum el nu pășește la început 
pragul școlii cu cunoștințe de 
cultură generală gata cîști- 
gale, nu vine nici cu trăsături 
morale, de voință, de caracter 
gata formate, ci trebuie, res- 
pectînd anumite norme, anu
mite cerințe exprimate de 
școală, de colectivul clasei, de 
societatea cu care începe să 
intre în contact, să se stră
duiască permanent să obțină 
cel mai bun calificativ. încă 
din primi) ani de școală, din 
clasa I chiar, elevul trebuie 
să știe că în față îi stau anu
mite sarcini concrete privind 
comportarea sa și că nota la 
purtare reflectă tocmai modul 
cum el le-a rezolvat. La 
început aceste sarcini sînt 
puține. Numărul lor va crește 
odată gu vîrsta și posibilitățile 
elevului.

prof. DORU SCARLATESGU
Liceul nr. 2 — Tecuci

»
POPULAR

Valoarea netăgăduită o cânte
cului popular vîne de fapt de a- 
rolo că la crearea lui stau teme
iuri adinei de bucurie sau de 
durere, iar creatoiul '■ău nu e mi 
individ, ci o colectivitate..

De undeva a izbucnit o poves
te pe care s-a însăilat o melodie 
și pleacă în lume. Dai ea va fi 
șlc/uifd meieu, în timp, de sute 
și mii de artiști anonimi.

Cu douăzeci de ani in urmă, 
povestea un mare poet, am scris 
cîteva versuri populare despre 
dragostea unui flăcău. Le-am re
găsit intr-un cinice mult mai lir- 
ziu, peste ani dar in clntecul a- 
cela abia de am mai putut ghici 
geneza. Și era atît de frumoasă, 
atît de impresionantă bogăția me
lodică, vorbele adăugate, că 
m-am simții mic, prea mic in 
cmțiparație cu puterea imagina- 
ttda a creatorilor lui Era de fapt 
așa cum îl gindixem cu, cum H 
înfrumusețaseră ei, dat cum nu 
reușisem să-l făuresc eu.

Clntecul popular este un imens 
cîmp de studiu.

Din cele mai vechi timpuri, 
murii ginditori i-au căutat izvoa
rele, aplecindu-se cu grijă și sfia
lă, spre creația populară. Dacă 
ne-ain referi doar la rapsodia 
cne.sciană. acel nemuritor buchet 
de melodii pe care marele com
pozitor le închină ca pe un oma
giu poporului.

Nimic nu e gratuit In compo
ziția cântecului popular, de aceea 
și mesajul său e clar, pătrunză
tor ca o infuzie și cu un descin- 
tec. Pentru a păstra mereu 
nealterat. acest tezaur, pen
tru a-l feri de. intemperiile 
care-i dau tîrcoale, s-ar cu
veni mm multă grijă. Fiindcă, 
de la un timp, se constată tot 
mai mult această tendință. Sînt 
oameni care cred că au descope
rit „secretul fabricației" și e ne
voie Să li se arate că e falsă, 

| dăunătoare această părere. Ci 
producția lor e un surogat peni
bil. Și încă ceva Nu simpla cu 
legere a cintecuhii, cum fac unu 
interpreți sau folcloriști, e totul 
ci căutarea freamătului adine și 
adevărat care l-o generat. Nu 
diversitatea melodică, uneoii fals 
înflorată, ci culoarea adevărată 
a locului, autenticitatea, sensul 
adine al mesajului său ne trebuie. 
Sînt doar cîteva elemente esen
țiale de care uimează să se țină 
seama atunci cînd un clntec e 
cules.

Artiștilor bum le cade in sar
cină datoria de a respecta cu 
sfințenie autenticitatea cintecului 
pe care-l interpretează, de a-i da 
prin talentul lor un spot de fru
musețe, de strălucire. Deforma
rea in interpretare pa care un ar
tist o dă cintecului popular, fie 
el cît de talentat, e un atentat lat 
frumos și la istorie. Cum ar ară
ta „țîpuriturile“ din Oaș, modifi
cate de capriciul unui interpret ? 
Dar doina olteană

Sâ fie lăudați bunii interpreți 
și certați cei care nu înțeleg a- 
ceastă lege.

O cronică a cintecului popular 
ar pune la punct o seamă de gre
șeli care mai scapă, at scoate in 
evidență valorile și non-valorile. 
Expresia calmă, adâncă a creației 
populare se cere păstrată așa 
cum emană de la autorul său — 
popoi ul.

N. D. CARPEN

rWHM
ELEGIILE LUI

NICHITA STĂNESCU

Dacă e să credem 
că tipul de sensibili
tate pe care-1 repre
zintă Nichita Stăues- 
cu va semăna gongu
lui ei inițial, putem fi 
siguri de cîteva tră
sături ce-i aparțin și 
ei și marii poezii în 
genere. E vorba în- 
tîi de o sensibilita
te excepțională care, 
în deplină cunoștință 
de cauză, se autodes- 
crie cu flagrantă în 
veghea unei solide 
gîndiri. în al doilea 
rînd intră în joc o 
mare forță expresivă 
izvorîtă din împreju
rări geografice și în 
stare de a descoperi 
în momente de alar
mă a sentimentelor 
cine știe ce seism, di- 
zolvîndu-1 în străluci
rea durabilă a unor 
viziuni încordate.

Nu trebuie să sur
prindă pe nimeni 
faptul că Nichita Stă- 
nescu nu are datele, 
comune pînă astăzi, 
alo unui poet popu
lar. El intenționează 
probabil (și părerea 
mea este că va reuși) 
să instaureze un mod 
al său de populari
tate. Blaga nu a fost 
și nu va fi niciodată 
popular în sensul în 
care a fost Coșbuc, 
dar este popular în 
sensul său strict

Adrian 
Păunescu

Dacă la Coșbuc t» 
poezie citită presupu
ne de îndată corelarea 
esteticului cu istori
cul, cu etnicul, la Bla
ga — între cititor și 
poet — se creează o 
complicitate numai 
estetică Popularitatea 
unui astfel de poet 
este de aceea specia 
lă. Ea există numai 
in măsura în caie po
etul și-a creat ci
titorii.

Poet unic — ca 
oricare poet autentici 
— Nichita Stănescu 
are șansa de a coin
cide ca dezvoltare cu 
momentul, poate cel 
mai prielnic în isto
ria poeziei române, al 
eliberării de sub dic
tatura unuia sau al
tuia dintre modurile 
poetice. Dar așa cum 
deschiderea corolei 
unei flori nu se face 
numai la impulsul 
luminii, ci și în spe
ranța, tn bănuiala că 
lumina există, tot 
astfel poezia lui Ni
chita Stănescu și cu 
el a celorlalți poeți 
de excepție a fost nu 
numai favorizată de 
bunul gust al unei 
întregi obști, ba a fa-

vorizat ea însăși for
marea acestui gust, 
prin simplă și cura
joasă apariție.

Poezia lui Nichita 
Stănescu este pentru 
mine jumătate com
plicată. jumătate mis
terioasă. simplă dacă 
îi dai tîrcoale, tulbu
rătoare, dacă îi de
termini detenta.

11 elegii cartea cea 
mai unitară a lui 
Nichita Stănescu, ex
plozie calmă a unui 
spirit nu numai tînăr 
ci și gînditor, consti
tuie — după opinia 
mea —- un vîrf dis
tinct al poeziei româ
ne. Ea dovedește cît 
de mare potențial 
meditativ se ascunde 
în priveliștea liricii 
noastre.

Nu trebuie să spe
rie pe nimeni noțiu
nea de elegie. Ea 
este, încă, potolirea 
în sentiment. în sen
zație, a unui uriaș de
ficit al individului în 
raport cu absolutul.

11 elegii este car
tea unul poet atît de 
important și de no
bil, îneît eu — care 
măcar în rîvna mea 
sînt orgolios — pot 
să mă uit și să mă 
neg o clipă, pentru 
a-mi mărturisi public 
emoția de a-i fi fost 
cititor.



REPLICA
OMENIEI

pun na- 
prinzin- 

ște falsa 
ajutat să 

planezi intr-un lâ-
ritțl H printr-o
a«a-:isâ libertate fi neanga- 
jare in gestul de dragoste, 
s-a intilntt în fata noastră 
■» a altor tovarăși cu tatăl, 
declarat de ca. al copilu
lui. Lărrimîndă, tinăra plă
tește destul de greu risul 
de astă toamnă, dv după 
o onornastică soldată cri 
respectiva cunoștință. El ? 
— ..nu cunoaște persoana“ 
decît foarte puțin, nu știe 
de ce l-a ales „tocmai pe 
el" să fie tată al unui co
pil co.re „nu este al lui". 
Răspuns rece, impasibil. 
A-am vrea să frustrăm a- 
devârul. de aceea vom aș
tepta proba științifică de 
după naștere, ca să ne con
vingem și noi. dar oareca
re experiență ne îndeamnă

ta l-a luat

$î se fi 
la dezui

capi 
fiul

mai 
tatăl, are 
mere ' 
se 
mei

Foto; 1. ANDREIȚ.X

AZI SE DESCHIDE

LA GOTTWALDOV

CALEIDOSCOPSȚI1
CĂRĂMIZI MAI UȘOARE

DECIT APA

lin procadeu pa
tentat de inginerul 
vest-german Fern- 
hof permite fabrica
rea de cărămizi caro, 
cu o greutate speci
fică de 0.6 0,8. sint 
mai ușoare docil apa. 
In acest procedeu, 
argila brută este a- 
mcstccală cu un spu
mant do flotalic. Mi
cile perle din matc-

Viață probabi
lă pe Jupiter ?

Fc planeta Juplter, 
cea mai mare plane
tă a sistemului nos
tru solar, există pro
babil multe din cle
mentele constitutive 
alo vieții sau chiar 
celule vii.

La acest rezultat 
au ajuns acum cer
cetători americani 
după încercări de la
borator făcute cu o 
atmosferă simulată a 
planetei Jupiter.
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rial spumant se eva
porează în cursul 
procesului de ardere; 
ele lasă în cărămidă 
pori fini, do formă 
rotundă în structu
ra argilei la uscare 
șl ardere nu se for- 
mcrizĂ totuși crăpă
turi, deoarece perle
le de material spu
mant cedează elastic 
presiunii ivite la 
contracția argilei.

Noile cărămizi de
numite ..Porolon", au 
fost puse la 
alît de bine.

«ub formă de cără
midă celulară, ele au 
o rezistentă la com
presiune mal marc 
de 100 k|'cmp. F.le 
pot fi folosite șl 
pentru pereți por
tant!.

Pe suprafața po
roasă a cărămizilor 
„Poroton”. aderă bi
ne mortarul și ten
cuiala. Tratarea lor 
este foarte ușoară. 
Cărămizile pot fi tă
iate cu fierăstrăul, 
frezate șl șlefuite. 
Prin ele pot fi lesne 
pozate conductele e- 
lectrice și sanitaro 
Baterea de cuie și 
cirlige nu întimpină 
dificultăți.

HIPERTENSIUNE

PARATRÄZNET RADIOACTIV

La Institutul de 
cercetări științifico 
„Boris Kidnici"
(R.S.F.I.) s-a realizat 
un paratrăsnet origi
nal. Este vorba de o 
prăjină in virful că
reia se află o fiolă 
cu cobalt radipactiv 
6(1. Radiația cobaltu
lui ionizează aerul si

îl face bun condu
cător de electricita
te. Ca urmare devi
ne mal ușoară capta
rea fulgerelor dea
supra obiectului pro
tejat.

Raza de acțiune a 
unui astfgl de para
trăsnet este de 200

Cum ee digeră 
unele alimente?

Care este „gradul 
digostivitățli diferi
telor alimente"? Mas
ticația joacă un rol 
important în digestie. 
La spitalul englez 
New Castle Upon 
Tvnc s-a încercat lă
murirea experimen
tală a acestor pro
bleme Zece volun
tari s-au hrănit timp 
de cîteva zile cu di
ferite alimente înve
lite în niște mici 
plase de bumbac.

Iată cîteva din re
zultatele cele mai 
surprinzătoare ale a- 
cestei experiențe : 
legumele și carnea 
slabă sint deosebit 
de dificile do dige
rat. iar carnea cru
dă este mal „ușoară" 
decît carnea fiartă : 
în plus, o masticație 
redusă la un sfert 
din timpul obișnuit 
nu tulbură cu nimic 
cursul digestiei.

Un colectiv do cer
cetători de la Uni
versitatea Kio-Siu 
din Japonia au a- 
nunțat că au reușit 
să sintetizeze sub
stanța care, aflată în 
singele omului, pro
voacă hipertensiunea 
arterială.

Timp de 30 de 
studii diverse 
fost efectuate în
bnratoare ele specia
litate din S.U.A.. 
Anglia. UR.S.S.. El
veția, Canada. Ja
ponia și alte țări,

ani 
au 
la

relevlndu-se existen
ța unei substanțe cu 
efect hipertensiv, 
care a fost botezată 
angiotensinn, depis
tată în singele Iepu
rilor. al cailor și al 
bovinelor. ' Dar 
ceastă substanță, ca
racterizată prin 
stabilitatea sa 
mică si prin c 
tatea extrem de re
dusă în care 
fi Identificată, 
putut plnă în 
zent să fie 
în singele omului — 
ba nici măcar nu i 
s-a putut stabili

a-

î in- 
chi- 

canti-

putea 
, nu a 

pre- 
Izolată

în acestprezenta 
mediu.

Cercetătorii japo
nezi se pare însă că 
au reușit, nu numai 
s-o izoleze, dar și 
nă-i determine struc
tura chimică. ba 
chiar și să o sinteti
zeze. Dacă practica 
va confirma această 
Informatic, probabil 
că în anii următori 
știința medicală va 
primi un substanțial 
ajutor în cunoaște
rea orlginei boalei 
hipertensive și poa
te chiar în tratarea 
el.

SPECTFCGRAF ACUSTIC ULTRARAPID

Laboratoarele so
cietății „Telephoncs 
Beli" din New York 
au realizat un nou 
spoctrograf ultrarapid 
care poate executa 
direct spectrograme 
în numai 80 min, fo-

loslnd o panglică 
magnetică standard.

în funcțiune. in
strumentul baleiază 
panglica de 400 ori 
în benzi înguste de 
frecvente succesive 
din ce în ce mai

înalte pînă la 7 000 
Hz, ?i informațiile 
date de fiecare bale
iaj sint transmise u- 
nei hlrlil electrosen- 
Slbile pe care se în
scrie spectrul 
frecvență și de 
plltudine.

do
am-

O ZI Șl O NOAPTE
PONT ATOR...

SPARTACU8 - film pentru e- 
cran panoramic — 
rulează la Patria (orele 9; 
12.45; 10.30; 20.15).

DOAMNA DE PE ȘINE — 
cinemascop —
rulează la Republica (orele 
9.30; 11.43; 14; 16.30; 16,45; 21).

ANGELICA Șl REGELE - 
cinemascop —
rulează la Luceafărul (orele 
8,45; 11; 13.30; 10; 18,30; 21),
București (orele 8,45; 11; 13,30; 
10; 18.30; 21).

OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop —
rulează la Festival (orele 8.30; 
11; 13.30; 16; 18.30; 21). Modern 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 
21). Bucegi (orele 9.30; 12; 16; 
18.15; 20.30).

ANGELICA MARCHIZA ..ÎN
GERILOR". MINUNATA AN
GELICA

rulează la Grivita (orele 10; 
15.30; 19,30)

A DISPĂRUT UN FREGONARD 
rulează la Capitol (orele 9.30; 
11.45; 14. 18.15; 18.30; 20.45),
Melodia (orele 9. 11.15; 13,30;
10; 18,30: 21). Flamura (orele
9. 11.15. 13.30; 16; 18,15; 20,30). 

ÎNVIEREA
— (ambele serii) —
rulează la Doina (orele 11,30;
10. 19.30).

DACII
— cinemascop —
rulează la Munca (orele 15.30; 
18; 20.30). Moșilor (orele
15.30; 18). Lumina (orele 9.15; 
11.30; 13.45; 16. 1815; 20,45).

SUCCES CIIARLIE I
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9; 
11.15; 13.45; 16; 18,15; 20,30),
Excelsloi »orele 9.30: 11.45: 14; 
16.15, 18.30; 20.45). Feroviar
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45).

pe „nu" în 
:i ține m >rțiș de el. 
îndărătnicește pînă 
unanizare • f vaită dc 
fata a dormit tpest 

) snh o scara ; 
fiica lui. crește, 
condiții nu toc- 

. în timp ce el. 
singur două ca- 

..Dacă o fi. zicea, să 
radă că este copilul 
atunci voi plăti pen- 

alimentară“ Pivă una 
alta, nu-l interesează,
creascS-i copilul cum va 
vrea, pe unde va putea.
r~> să-l judece. același copil, 
mai tîrziu ? Nu-l intere
sează.

Tristețea neomeniei 
avut însă pfile iul să 
prelungească, fiindcă, 
proane ceruta de adevărul 
vieții, a venit replica : nu. 
nouă nu ne este specifică 
această atitudine, oamenii 
noștri iu trese copiii Dintr-o 
comună a raionului Slati
na ne scriu doi învățători

„Sin tem căsătoriți de 11 
ani. Nu avem copii, fiind
că... n-am avut. Am dori 
totuși să avem Am înțeles 
din articol că fata va da 
naștere unui copil. Dorim 
să-l luăm noi. Să fie al 
nostru. In acest scop, vă 
rugăm a ne indica numele 
și adresa fetei, sau poate că 
e mai bine s-o chemați dv. 
să-i dați adresa noastră și 
să ne scrie fără jenă. Ac
ceptăm să vină să nască 
chiar aici, la noi bineînțe
les dacă aceasta i-ar fi do
rința".

Semnează. în numele fa
miliei Nicolescu. învățăto
rul Nicolescu Ștefan, co
muna Pleșoiu-Slatina.

...E greu de spus dacă 
rinăra. după ce va deveni 
mamă, se va putea despărți 
de copilul ei. Dar iată alt 
gest, de o cu totul altă fac
tură de omenească sensibi
litate. — marea, neegalata 

| dragoste de copii.
EUGEN FLORESCU

sau 
in 

ideale.

n-a 
se 
a-

Cu șapte ani în urmă, 
Gotfwaldotului — important 
centru al industriei incâlțâ- 
inintcl din Cehoslovacta — i 
se adăogn un nou punct de 
interes public înființarea li
nei grupe de creație cine
matografică destinată pro
ducției de filme pentru ti
neret fi copii. Inaugurarea 
noului microstudiou a coincis 
cu o întîlnire de lucru o ci
neaștilor. criticilor, pedagogi
lor și scriitorilor cehi. Site 
bicctul discuțiilor . arta des
tinată tînărului și copilului, 
Reușita conferinței i-a deter
minat pe autori ș-o perma
nentizeze, astfel că în fiecare 
an cineaștii aveau paslbllitq-. 
tea să verifice influența fil
melor asupra spectatorilor (se 
organizau totodațâ iiițîjiuri 
cu micii șl marii spectatori). 
La a cincia ediție a întîlniri- 
lor — în 1965 — cQnfe-ința 
anuală și-a lărgit sfera deve
nind Festiva! Internațional al 
filmului pentru tineret fi 
copii iar emblema competi
ției ..PantafiLl de feu
directe aluzii publicitare la 
încălțămintea produsă aici) 
a devenit medalia de onome 
care se decerne pentru ma
rele premiu. Azi, la Got
twaldov, cineaști din nume
roase țări ale lumii se întîl- 
nesc pentru a doua oară la 
festivalul a cărui tradiție abia 
începe. Cinematografia ro
mână este prezentă cu meri
tuosul film de lung metraj i

„Diminețile unui băiat cu- 
minte“' (regia Andrei Blaut, 
scenariul Constantin Stoiciu) 
fi scurt-metraiul artistic „Nă- 
ică și barza" (al doilea din 
fermecătorul serial realizat de 
regizoarea Elisabeta Bostan). 
Printre numeroasele filme 
prezentate la festival, un plu
ton masiv îl alcătuiesc peli
culele cineaștilor din țara 
gazdă. Printre candidații t ehi 
la palmares se află Kiirel 
Zeman (cu „Dirijabilul fu
rai" — după Jules \’eme) 
Milan Vosmik (cu două pe
licule din serialul aventuri
lor lui Martin, un puști de
tectiv care aduce însă teri
bil cu Timur al lui Gaidar), 
Jiri Hanibal („Bunicul, Kij- 
lian și eu“ — văzul în aces
te zile și pe ecranele bucu- 
reștene), Josef Pinkava („Nu-i 
loc pentru șoareci in mașina 
noastră"), Jan Valașek („Cînd 
Dominic iși sărbătorește 
ziua") — to(i binecunoscuți 
pentru afirmarea pe care le-a 
conșacraț-o preocuparea pen
tru filmul aestindt tineretului 
și copiilor. Specific festiva
lului de la Gottwaldoo este 
alcătuirea — pe lingă juriul 
specialiștilor — a unui juriu 
format din reprezentanți ai 
tinerilor între 14 și 18 ani 
care acordă, de asemenea, pre
mii. Un alt eveniment nota
bil al festivalurilor de la 
Gottwaldov îl reprezintă se- 
minariile pe o temă legată 
de arta destinată tinerelului.

Ducă la prima ediție discu
țiile s-au purtat în iurut im
portanței pe ca/e o reoiczin- 
tă arta cinematografpen
tru spectatorul copil și tînăr, 
seminarul din acest an va 
avea ca temă o întrebare a- 
proape reportericească „Cine 
este eroul preferat al tână
rului spectator și pentru ce?" 
Discuțiile se vor purta în 
patru secții: de creație, pe
dagogie. psihologie fi distri
buția filmelor. Festivalul i:a 
prilejui fi realizarea unor 
manifestări artistice, sportive, 
carnavaluri ale tineretului din 
oraș la care vor participa 
cineaștii

Organizatorii festivalului 
și-au propus ca ații prin fil
mele selecționate, cil și prin 
tema seminarului său — să de
finească cu autoritate profilul 
generos al eroului preferat 
de către tînărul spectator.

Dar, despre toate acestea, 
vom reveni în coresponden
țele noastre telefonice de la 
Gottwaldoo.

• înaintea plecării la 
rich, unde la 24 mai va sus
ține returul cu echipa Elve
ției în cadrul campionatului 
european, selecționata de fot
bal a țării noastre va jtica 
astăzi un meci de verificare 
cu Dynamo Berlin. Jocul în
cepe la ora 19 pe stadionul 
Republicii și se. va desfășura 
la lumina reflectoarelor.

2S• In zilele de 27 și 
mai va avea loc la Tirana 
meciul atletic dintre echipele 
de tineret ale României și Al
baniei. în aceleași zile la Ber
lin se desfășoară concursurile 
Dnamoviadei. Țara noastră 
va li reprezentată dc echipa 
Dinamo București.

• Stadionul Dinamo 
Capitală, găzduiește 
după-ainiază. un 
cuplaj handbalistic. 
16,30 se vor înlîlni echipele 
masculine Universitatea Bucu
rești și Dinamo Bacău. iar 
în continuare se va desfășura 
dcrbiid campjpnațu.lui mascu
lin, care ya opune formațiile 
bucureștene Dinamo și Stea-

din 
astăzi 

interesant 
La ora

ar televiziune
JOI 18

18,00 : Pentru copii. In loc de 
cinema: Filmul „Luna Part" ; 
18.10 : Studioul pionierilor ;
19,00 : Telejurnalul de seară ;
19.30 : Mult e dulce și frumoasă...
Emisiune de limbă română și 
contemporană. Vorbește lectorul 
universitar Grigore Brâncuș. 
19,40 : La ordinea zilei : Organic 
zarea științifică a producției și a 
muncii ; 20,00 ; Teleglob. Emi
siune de călătorii geografice ;
20.30 : Moment muzical. „Rapșp-

MAI 1967

(Agerpres)

Antract la Teatrul National „Vasile Alecsandri" din lași

dia spaniolă“ de Ravel. Transmi
siune de la Sofia ; 20,50 : Stijdipul 
mic : „Insomnie“ de Dumitru Șo- 
lomon ; 21,15 : întrebări la care 
s-a răspuns... întrebări la care nu 
s-a răspuns încă. Emisiune de 
știință ; 21,45 : Parada yedetplor. 
Francii Șchobol ; 22,00 : De la
Giotto la Brâncuși ; 22,20 ; Mari 
ansambluri : Ansamblul „Giprian 
Porumbescu“ — Suceava ; 22,45 : 
Telejurnalul de noapte ; 23,00 :
închiderea emisiunii.

ceasujui, ca și cum el ar fi de 
vină- Un Bărbat, Nicolae R. FJne, 
face pe — politicosul (mersi de 
așa politețe) și dă întiietale la 
pontaj celor trei fete. Cine sînt 
ele ? „Pontatoarele noastre, (ova- 
lășc" — îmi spune portarul, care 
le ținuse locul pînă atunci. 
Iau fișele de pontai și notez nu
mele loi : Ileana Grigore, Adria
na Zamlii. El ena Minai.

Ora 7,30. Poarta uzinei se des
chide din nou Au trecut deja 30 
minute de la încqperea pro
gramului și intră navetiștii (care 
au aprobare de ia direcție să în- 
tîrz.ie ? 1), vreo 30;—10 de sala- 
liați. \poi șe face lipiște.

Ora 7.40. Una din ponlatoare- 
Ic întîrziațe — Elena Mihai — 
reapare și ridică fișele. Dc ce 
tocmai după 40 minute ? în
trebarea rărnîne fără răspuns. 
O căutăm peste un timp la bi
roul ei.

— Care este situația prezen
ței pe ziua de azi ?

— Nu știu. Eu fac situația zi
lei de ieri.

— Bine, dar măcar așa, cu 
titlu informativ, nu puteți să-mi 
spuneți cîți muncitori au venit 
la timp, cîți au intîrziat, cîți lip
sesc nemotivat ?

— Asta, doar mîine dimi
neață...

Reporterul-pontator ia și el o 
pauză. De fapt vizitează cîteva 
secții. Peste tot remarcă că lu
crul se desfășoară cu intensitate, 
oam.enii șîot Concentrați asupra 
mașinilor, asupra, reperelor pe 
care le au de executat. Tn sec
ția II prelucrare privirile îi sînt 
atrase de un panou cu regula
mentul inițiativei ..Fiecare mi
nut fructificat eu valoare maxi
mă pentru producție“ Alături, 
un alt panou, „Minutul acuză“ 

• — un deget este îndreptat ne
cruțător spre cei ce întîrzie de 
la program, absentează nemoti
vat, se plimbă prin secții. Mai 
precis, era îndreptat căci acum 
pe tablă nu e scris nimic. Ca 
și în caietul special de urmărire 
a inițiativei pe care tovarășul 
Gheorghe Tănase, secretarul 
comitetului U.T.C. nu l-a mai 
completat de la 5 aprilie. Cine 
de la cine s-a molipsit ? Panoul 
din secție de la caietul secre
tarului sau invers ? Să mediteze 
comitetul U.T.C. asuora acestui 
răspuns și va ajunge la conclu
zia Firească : inițiativa, după ce 
a luat un start bun, a fost lăsa
tă să se desfășoare de la sine.

Ora 15,15. Părăsesc postul de 
la ceasul de pontaj și merg din

nou în secții. Au trecut 30 dc 
minute de cînd schimbul II a 
intrat în program și lucrul nu a 
început decît în secția prelucrări 
mecanice. N-am înțeles de ce 
maiștrii admit să se irosească, 
cu atîta ușurință, timpul de lu
cru al uzinei. Acum, cînd în în
treaga țară s-a declanșat o ade
vărată bătălie pentru fructifica
rea timpului de lucru, aici cl 
este scăpat printre degete.

Ora 23.00. Reporterul reîntîl- 
nește, ca intr-un film rulat de 
două ori. aceeași imagine din 
schimbul dc dimineață. Tînărul 
Paul Bobocel pontează și pen
tru Constantin Nicolae, care 
plecase mai devreme. Ștefan Zo- 
lilă pontează și pentru Dumitru 
Marin. Alexandru Anghel pon
tează 3—4 fișe.

în urma celor constatate de 
reporterul-pontator timp de 24 
de ore Ia Uzina „7 Noiembrie“ 
din Craîova se 
cluzii :

® Sistemul 
poarta uzinei 
secțiilor 
două < 
pentru 
uzinei. Dimineața, 
produc adevărate busculade. Spa
țiul unde se pontează este foarte 
strimt. în momentele de „mare 
aglomerație“ (ora 6.50), se pier
de timp chiar pentru pontaj.

• Pontatoarele și maiștrii, care 
au datoria de a urmări modul 
în care se execută pontajul. 
nu-șj îndeplinesc în mod corect 
aceste atribuțiuni. Ei contribuie 
la situația creată fie „închizînd 
ochii“ asupra abaterilor, fie fă- 
cindu-le ei înșiși.

• Cei 400 de navetiști ai uzi
nei frustrează zilnic uzina de la 
30 minute din timpul ei do 
lucru. 400 X 30 = 12 000 minute, 
adică 200 ore irosite.

Uzina „7 Noiembrie“ a obți
nut în acest an rezultate hune 
(în aprilie, de pildă, producția 
globală a fost îndeplinită în pro
porție de 101.7 la sută, produc
tivitatea muncii pe salariat 102,9 
la sută). Aceste rezultate pot și 
trebuie să fie îmbunătățite prin 
utilizarea mai eficientă a timpu
lui de muncă.

impun cîteva con-

pontajului de la 
și nu în cadrul 

defectuos. Cele, 
sini insuficiente

r este 
ceasuri 

cei 1600 de salariați ai 
la pontai, se

P. S. La ora la care scriem 
aceste rînduri, ne parvine știrea : 
conducerea întreprinderii a fă
cut o cerere către minister pen
tru repartizarea a 4 ceasuri de 
pontaj. împreună cu cele exis
tente se va crea astfel posibi
litatea de a fi montate în secții.

Ewa Krzyzewska în „Reîn
toarcerea pe pămint".

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop —
rulează la Aurora (orele 9.30; 
12.15: 15; 17.45; 20.30), Floreas- 
ca (orele 9; 11.15; 13.30; 16;
18.30: 20.45)

ÎNDRĂGOSTIȚI! DIN MA- 
RONA

rulează la Tomis (orele 9; 
11.15; 13.30; 16. 18.15; 20.30).

COPIII LUI DON QUIJOTE 
rulează la Giulești (orele 
15.30: 18; 20.30).

TUNELUL
— cinemascop —
rulează la Unirea (orele 15.30; 
18).

UN FILM CU O FATA FER
MECĂTOARE

rulează la Dacia (orele 8.30; 
16.45). în continuarea 19 21.

REÎNTOARCEREA PE PAMÎNT
— cinemascop —
rulează la Central (orele 9; 
11,45: 17.45; 20.45).

RÎDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18)

RELAXEAZA-TE. DRAGA ! 
rulează la Arta (orele 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18,15; 20.45).

ROBII
rulează la Popular (orele 
10,30; 15; 18; 20.30). Rahova 
(orele 15.30; 18; 20.30).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Miorița (orele 9; 
11.1-5; 13.30; 16; 18.30; 21).

OMUL DIN RIO
rulează la Volga (orele 9; 
11.15: 13,30: 16: 18.30; 21).

SCARA CURAJULUI 
rulează la Crîngași (orele 
15.45: 18; 20,15).

THERESE DESQUYEROUX 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15.30; 17,45; 20).

CONTINUĂRI »CONTINUĂRI

Pe șantierele 
de irigații

mian — în depresiunea Severi- 
nului — tinerii, foarte mulți ti
neri pun umărul la înfăptuirea 
acestor măsuri de mare amploa
re Nu-și precupețesc efortiil 
pentru ca indicația dată de partid 
— de a asigura o folosire supe
rioară a pămîntului — să devi
nă realitate.

La Traianu, în raionul Cara
cal. tinerii s-au angajat să ame
najeze 20 hectare pentru iri
gații. Trebuiau săpate canale și 
la trei metri adincime... Aveau 
la îndemină tot ceea ce le tre
buia, dar importanța lucrării, vo
lumul de muncă, îi făceau să a- 
mine prima lovitură de tîrnăcop. 
A intervenit însă Ștefan Buțuși- 
nă ; „Eu am lucrat la Salva-Vișeu. 
Am fost brigadier. Acolo am 
spart stînci. am construit viaduc
te și în creier de munte am dat 
cale liberă trenurilor. Dar voi, 
aici, de ce vă speria ți ? Cine se 
încumetă, mîine să vină sub 
steagul brigăzii ?“

A doua zi. fostul brigadier a 
muncit ca acum douăzeci de ani. 
Alături de el, încă o sută două

zeci și opt de flăcăi îi urmau 
exemplul. Ritmul de lucru a fost 
neînchipuit de mare ; fiecare, 
zilnic. a realizat cit în patru 
zile de rnuncâ obișnuită. Tinerii 
și-au atras aprecierea unanimă. 
Suportul aprecierilor ? Irigațiile, 
plusul de recoltă — cinci șute, 
o mie, două mii, trei mii de ki
lograme. sau mai mult — obți
nut anual de pe fiecare hectar. 
Cînd se va strînge recolta, în 
vara și toamna aceasta, peste 
doi ani, peste zece sau treizeci, 
în inima fiecâmia dintie tinerii 
de azi vor încolți aceleași amin
tiri...... In primăvara lui '67, sub
steagul brigăzii de muncă pa
triotică dus de Ștefan Butușină 
și eu am săpat la aceste canale ; 
si eu am contribuit la crearea 
unor noi condiții în care să 
germineze semințele și să se 
dezvolte plantele“.

„La dumneavoastră se irigă 
am întrebat la Albeni. în raionul 
Gilort și în alte sate de prin îm
prejurimi. Același răspuns : da. 
Circa o mie de hectare se a- 
daugă în acest an celor aproape 
trei mii amenajate anii treeuți. 
„Optzeci sînt amenajate de ti
neri prin muncă voluntar-patrio- 
tică — preciza tovarășul Con
stantin Mihăescu — prim-secre- 
tar al Comitetului raional U.T.C. 
Comparativ cu sudul, e puțin, 
dar aici. în Cîrnpul Mare, pe 
văile Gilortului, Peșteanei și ale

celorlalte pîrîiașe, unde șesul 
ușor îl masori cu pasul — nu-j 
puțin deloc. Pentru a da curs 
apei s-au săpat canale și de 
3 metri adincime. Pentru că am 
considerat irigarea ca o acțiune 
de mare răspundere și nu ne-am 
menajat forțele, am reușit să 
învingem greutățile. Numai cu 
pămîntul excavat de tinerii din 
Albeni se poate încărca un tren 
de o mie de vagoane. Și ei, cu 
toții, nu sînt mai mult de opt
zeci 1“

Rezultate asemănătoare au ob
ținut și tinerii din Pojogeni, Băr
bătești, Bengești și Ștefănești.

Să amenajăm cît mai mari su
prafețe pentru irigații... Tdeea a 
entuziasmat, realizările obținute 
în anii treeuți pe tarlalele unde 
ploaia artificială a căzut la co
manda — aproape 6 000 kilogra
me porumb boabe, peste 30 000 
kilograme sfeclă de zahăr, opt
zeci de mii kilograme legume 
la hectar — au mobilizat. Cu
prinși în cîteva sute de brigăzi 
de muncă patriotica, peste patru
zeci de mii de tineri din satele 
Olteniei s-au angajai în acțiunea 
de înfăptuire a acestui deosebii 
de important obiectiv. Cu unele 
excepții (Calafat și Filiași) în 
rest s-a imprimat un accelerat 
ritm de lucru. Tinerii din raio
nul Tr. Severin au amenajat 
prin muncă voluntar-patriotică 
fiecare al cincilea hectar dintre 
cele raportate de cooperativele

agricole, iar la Strehaia, Oltețu 
și Craiova, realizările din aceas
tă primăvară întrec de cîteva 
ori pe cele din ultimii trei ani 
luate la un loc. E un sucpes a- 
preciabil ce reflecta nu numai 
atașamentiil tinerilor pentru uni
tățile lor agricole dar și marea 
capacitate de efort ce-i carac
terizează.

Arhitectura 
centrului 
orașului

Sfatului din Brașov; ar tre
bui să fie o realizare cu to

tul remarcabilă și de mare 
puritate stilistică pentru a su
porta o asemenea vecinătate. 
In cazul acestor ansambluri 
limitrofe, punctele de tangen
ță, cu vechiul oraș, trebuie 
atent studiate, fie prin crearea 
unor zone verzi, constituind 
o pauză naturală, fie prin e- 
lemente de trecere, care să 
obișnuiască ochiul privitoru
lui.

In general, acesta este cazul 
orașelor importante din țara 
noastră unde există un fond 
valoros ce trebuie păstrat, asa
nat. valorificat și unde noile 
construcții, cu rar.e excepții, 
ocolesc zona centrală. La Tg.

Mureș, completările făcute in 
ultimii ani pe esplanada 
centrală, ii respectă atmos
fera, iar noile construcții 
se găsesc in afara razei 
de influență vizuală și sti
listică a Zonei. La Brașov s-a 
respectat, de asemenea, vechiul 
oraș și amplasarea hotelului 
Carpați, de factură modernă, 
la limita nucleului istoric sau 
amplasamentul marilor ansam
bluri de locuințe în zone mai 
îndepărtate, lipsite de servitu
tile inunde, unei eventual® 
imixtiuni in fondul existent, 
contribuie la reciproca lor pu
nere in valoare.

Originalitatea cu orice preț 
constituie o stridență, o pată 
pe obrazul frumos modelat al 
orașului vechi și înscrierea cu 
discreție, hun gust și modes
tie în cadrul existent, repre
zintă dovada unei deosebite 
măiestrii. Arhitectul devine 
asemenea unui mare interpret, 
ce concertează intț-g, farpzțiți.e 
de cameră, a căriți sensibilita
te a filtrat textul partiturii 
cu înțelegere, pp rajinament, 
cu respectul pentry compozi
tor, adăugîndu-i proprii^ sa 
personalitate.

Pe de altă parte, s-ar părea 
adecuată o rațională folosire 
a vechiului fond de locuit in 
condițiile unei substanțiale 
ridicări a confortului, bine
înțeles în anumite limite : un 
studiu tehnieo-economic com
parativ judicios, ne-ar putea 
demonsțra dacă nu ar fi mai 
indicată transformarea aces
tui fond vetust, valoros di» 
punct de vedere arhitectural,

dar costisitor pentru o investi
ție de locuințe, intr-o suită de 
spații comerciale și expozițio- 
nale. Totodată, ar trebui să se 
manifeste o mai mare grijă 
și preocupare pentru punerea 
in valoare a unor monumente 
istorice importante, înecate 
in mijlocul unor adaosuri ce 
siluiesc și deformează imagi
nea autentică; degajarea lor, 
degajarea unor ziduri de for
tificații (de exemplu la Sebeș- 
Alba, Sibiu, Brașov, Cluj — 
Wo.aterea grabnică a cinema
tografului din curtea interioa
ră a palatului Banffy, astăzi 
Muzeul de artă etej, ar fi sa- 
hițqră și nucleul istoric nu ar 
avea decit de ciștigat.

O problemă de stringentă 
actualitate este aceea a rezol
vării circulației în aceste cen
tre dense, constituite, in care 
cu greu se poate interveni. 
La Brașov, de pildă, s-ar părea 
adecuată soluția descongestio
nării circulației centrale prin 
realizarea unei artere noi în 
sudul orașului, de-a lungul zi
durilor, care să preia troficul 
major est-vesț, ocolind zona 
istorică; la Sibiu, scoaterea 
tramvaiului din centru și a 
traficului de tranzit de pe stră
zile H Mai. Faurului etc., păs
trarea rn interiorul nucleului 
istoric numai a unor străzi ca^ 
rosabile care să nu afecteze 
grupurile de monumente, iar 
la Sebeș Alba, de pildă, orga
nizarea unei circulații de oco
lire. de pe șoseaua națională, 
ar constitui doar unele dintre 
posibilități.

In țara noastră există insă,

și un alt tip de orașe, în spe
cial in Moldova, Muntenia, 
Oltenia, care păstrindu-și fi
zionomia, se aseamănă și s-au 
dezvoltat diferit de unele cen
tre transilvănene, tn marea 
lor majoritate, ele nu posedă 
— în afara unor obiecte de 
mare valoare arhitecturală, 
dispuse disparat — un fond 
construit în zona centrală, 
demn de a fi reținut, remode- 
lat și înscris in propuneri de 
asanare a centrului. Unele 
sțudii au arătat că, în limite 
raționale, se poate renunța la 
acest fond, treeîndu-se hotărît 
la crearea unui centru nou, 
contemporan din toate puncte
le de vedere — funcțional, 
tehnic, artistic — în care mo
numentele pe care vrem să le 
păstrăm și să le punem in va
loare pot fi menținute, ele mo- 
bilind muzeistic și pitoresc 
piețele, esplanadele și alte 
zone centrale.

Funcțiunile centrului. mai 
ațes in cazul unei restructu
rări aproape totale, vor fi ju
decate și vor conduce la pro
puneri diferite decit in situațiile 
analizate anterior. Centrul 
trebuie să conțină, în primul 
rînd, o serie de dotări, rapor
tate, bineînțeles, la scara ora
șului, dotări care să dea un 
caracter reprezentativ, animat, 
atractiv prin obiectele ce se 
vor edifica aci: comerciale, 
administrative, culturale, turis
tice etc. Totodată, spațiul cen
tral ar trebui să fie asemănă
tor unei plăci turnante, consti
tuind punctul de plecare că
tre unele direcții importante

ale orașului, să deschidă per
spective către spațiile planta
te, să gradeze efectele urbane 
prin subordonarea interesului 
arhitectural al zonelor de lo
cuit față de centru, astfel in
cit și din acest punct de ve
dere, centrul să constituie do
minanta urbană și arhitectu
rală firească, necesară. care 
să evite transformarea orașu
lui intr-un conglomerat amorf, 
dîndu-i sens și finalitate. Ideea 
prețioasă a eliminării circula
ției de tranzit prin centru, 
propusă pentru orașele cu un 
nucleu istoric foarte dezvol
tat și valoros, capătă și aci 
deplină justificare și e nece
sar a fi tratată cu foarte multă 
îndrăzneală, pînă la scoaterea 
completă a circulației carosa
bile. O serie de rezolvări po
zitive din străinătate, pot con
stitui nn material deosebit de 
interesant, cu aplicabilitate și 
la noi, adaptat, bineînțeles, cu 
bun simț și măsură la reali
tățile noastre.

Trebuie să fim conștienți că 
noi construim și pentru viitor 
și nu numai pentru generația 
noastră, iar crearea unui cen
tru, fie el o remodelare sau 
unul nou, a stabilirii relațiilor 
cu celelalte zone și elemente 
ale orașului, implică răspun
deri foarte mari. Greșeli de 
principiu, graba sau improvi
zația cu greu vor putea fi re
mediate mai tîrziu. ele antre- 
nind o degradare lentă, dar 
sigură a funcțiunilor și odată 
cu ele a unei însemnate părți 
ale orașului.
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Cu cîha timp în urmă, un deputat conservator din parlamen
tul canadian a pus următoarea intrehare primului ministru Lcstcr 
R Tcarson : „E ades arat că ngenți secrcți ai F.B.I. au fost autorizați 
fcă colinde țara noastră in căutarea tinerilor americani care se 
ascund la noi pentru a nu lupta in Vietnam ?“. Premierul cana
dian a răspuns negații. Trei zile mai tirziu. |ud\ La Marsh, 
subsecretar in guvernul de Ia Ottawa. făcea publică o declarație, 
redactată in termeni prea puțini diplomatici, și care a slîrnil 
senzație in cercurile opiniei publice și indispoziție în cercurile 
diplomatice americane : „Tinerii americani dezertori pot veni 
oricind in Canada unde se sor bucura dc cea mai hună primire".

In felul acesta a devenit cunoscut. în mod oficial, că pe 
pâmintul Canadei au găsit adăpost americani care condamnă 
războiul agresiv dus de Statele Unite împotrivii eroicului popor 
vietnamez. Exodul tinerilor americani spre Canada a atins propor
ții considerabile în ultimele luni. Din surse oficioase s-a aflat că 
este vorba despre aproximativ 5 000 de tineri care și-au exprimat 
pe această cale protestul împotriva ncjustului război dus de Statele 
I n’tc. vum aprecia sâptăminalnl italian ,.l'Espresso“, este
dificil de «tabilit cifra exactă a celor care s-au expatriat momen
tan. datorită faptului câ autoritățile canadiene nu cer celor ce 
intră in țară să declare dacă au satisfăcut sau nu stagiul militar.

Cine sînt acești tineri ? Este vorba — după cum aprecia 
amintitul săptâmînal italian — de „tineri curajoși și inteligenți". 
Sint acei tineri, după cum declara o studentă din Carolinn dc 
nord, a căror alternativa era „de a arunca napalm asupra orașelor 
vietnameze sau dc a face cinci ani dc pușcărie și a plăti zece mii 
H«- dolari amenda". Mulți tineri americani au înfruntat cu curaj 
tribunalele. Alții au ales, insă, calea emigrării pentru a putea lupta 
și pe această cale împotriva criminalului război dus dc trupele 
generalului Westmoreland. Tinerii care au plecat în Canada con
sideră inutilă sacrificarea vieții lor într-un război pentru o cauză 
pe care o apreciază drept injustă. Din declarațiile lor rezultă că 
ci nu ar fi procedat niciodată astfel dacă înrolarea lor ar fi fost 
justificată de un pericol real care ar fi amenințat Statele Unite.

Potrivit pronosticurilor exprimate de observatori canadieni, 
numărul tinerilor americani care se vor refugia în țara vecină, 
(dintre care cei mai mulți sînt studenți), în cazul în care Canada 
nu va fi totuși silită dc Washington să-și închidă frontierele, va 
spori considerabil în viitorul apropiat. Această posibilitate este 
pusă in legătură cu cererile lot mai insistente ale cercurilor 
militare americane în vederea sporirii efectivelor in Vietnam pînă 
la 600 000 oameni.

Emigrarea tinerilor americani a creat deja oarccari dificultăți 
în relațiile dintre Washington și Ottawa. Pînă acum nu s-a înre
gistrat, însă, nici un protest oficial american. Probabil, totuși, că 
a existat o oarecare luare de atitudine din partea Pentagonului din 
moment ce ministrul de externe al Canadei s-a văzut nevoit să 
declare : ..Noi nu ne vedem obligați în nici un mod să respectăm 
legile militare ale altui stat“.

Mișcarea grevistă

R.S.F. Iu-

grup de 50

TE’TERAN continuă 
lucrările congresului partidului 
de cuvernămint „Noul Iran". 
Delegații examinează probleme 
referitoare la politica internă 
și'externă a Iranului și cele ale 
organizării alegerilor generale 
pentru Medjlis (Parlamentul 
tării) prevăzute pentru august 
a.c. In alegerile ce urmează să 
aibă loc, partidul ..Noul Iran“ 
consideră că isi va menține și 
consolida majoritatea absolută 
in Medjlis. în actuala compo
nentă a Medjlisului partidul

Turcia si Piata 

comună
Prtmul ministru al Turciei, Su- 

leyman Demriel, care întreprinde 
o vizită oficiala în Belgia, a par
ticipat la reuniunea Consiliului 
de Asociere a Turciei la Piața 
comună. Consiliul a prezentat 
un raport asupra rezultatelor a- 
socierii Turciei la Piața comună 
pe anul 1966, raport care ur
mează să fie înaintat Comitetu
lui parlamentar mixt, din care 
fac parte reprezentanți ai Tur
ciei și ai celor șase țări membre 
ale Pieței comune.

Participarea primului ministru 
al Turciei la lucrările Consiliului 
de Asociere, relevă observatorii 
politici de la Bruxelles, se expli
că prin dorința guvernului turc 
de a prezenta la cel mai înalt 
nivel cererile sale față de „cei 
șase“. Se știe, că în ultimul timp 
in presa furcă au apărut o serie 
de articole in care se releva ne
mulțumirea cercurilor oficiale de 
la Ankara în legătură cu rezulta
tele asocierii Turciei la Piața co
mună. Se sublinia că promisiu
nile făcute inițial de „cei șase" 
nu au fost respectate și în timp 
ce exportul țărilor Pieței comune 
spre Turcia a cunoscut o crește
re accentuată, exportul tradițio
nal turc întimpină în continuare 
o scrie de îngrădiri.

Exod
spre

Canada

..Noul Tran“ detine 147 din cele 
200 de mandate de deputati.

PREȘEDINTELE Consiliu- 
suprem de stat al Sudanu- 
Ismail Al Azhari. a accep- 
demisia primului ministru,

lui 
lui. 
tat 
Sadik el Mahdi, al cărui guvern 
a fost pus luni în minoritate. 
Adunarea Națională a țării ur
mează să aleagă un nou prim- 
ministru în cursul zilei de joi, 
anunță agenția FRANCE 
PRESSE, citind surse din Khar-

SENEGAL : Tn sunet de tam-tam, locuitorii satului Bombaye sărbătoresc un eveniment 
deosebit în viața lor : deschiderea primei școli din satul natal
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BELGRAD 17. — Corespon
dentul Agcrpres, N. Plopeanu 
transmite : Miercuri diminea
ța, sub președinția lui Milen- 
tie Popovici, a avut loc ședin
ța comună a vecelor Skupști- 
nei Federale, consacrată ale
gerii președintelui 
goslavia.

în numele unui _ . 
de deputați și ai Conferinței 
Federale a U.S.P.M.T., Iosip

Greva generală declanșată 
de cele trei mari centrale sin
dicale muncitorești din Franța, 
Confederația Generală a Mun
cii (C.G.M.), Confederația 
Franceză Democratică a Mun
cii (C.F.D.T.) și Force Ouvrière 
a început marți seara în nu
meroase sectoare ale activi
tății de stat. Ea este organi
zată în semn de protest îm
potriva cererii guvernului de 
a i se delega puteri depline în 
unele domenii economice și 
sociale.

încă de marți seara a înce
tat furnizarea de curent elec-

Criza dc guvern din Sudan 
este marcată și de unele inci
dente. Astfel, politia a arestat 
11 persoane în urma unei mani
festații în sprijinul fostului 
prim-ministru.

• EDIȚIILE pariziene ale 
ziarelor „New York Times" și 
„New York Herald Tribune — 
Washington Post" se vor coma
sa cu începere de lunea viitoa
re într-un singur ziar, au anun
țat marți seara editorii 
două publicații. Noul ziar, 
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Broz Tito a fost propus să fie 
reales în funcția de președin
te al Republicii.

Prin vot secret, Skupștina 
Federală a ales pe Iosip Broz 
Tito ca președinte al Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia. I. B. Tito a depus apoi 
jurămîntul și a rostit o cuvîn- 
tare despre probleme ale si
tuației internaționale și dez
voltării interne a Iugoslaviei.

întreprinderilor indus
triale, a fost suspendat parțial 
traficul feroviar.

Greva este sprijinită de toa
te partidele de stìnga : Parti
dul Comunist Francez, Fe
derația Stîngii Democrate și 
Socialiste, Partidul Socialist 
Unificat, cît și de alte orga
nizații democrate și culturale. 
Este pentru prima oară după 
război cînd o chemare de 
grevă generală de 24 de ore 
este lansată pe baza unei 
lozinci politice (chiar dacă 
este vorba de politica socială).

Herald
fi difuzat în 72 
fi cel mai mare 
tipărit în străi-

numit „International 
Tribune“, va 
de țări și va 
ziar american 
nătate.

• LA STOCKHOLM s-a a- 
nunțat oficial că Suedia va pre
zenta cererea de aderare la 
Piața comună în acest an. Mi
nistrul comerțului exterior a 
precizat că cererea va fi făcută 
în cursul verii, pentru a coinci
de cu cererea similară pe care 
urmează să o facă Norvegia.
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S.U.A. : Una din formele 
de protest ale tinerilor 
americani împotriva agresi
unii Statelor Unite in Viet
nam o constituie organi
zarea de pichete în lata 
clădirii Pentagonului (mi
nisterul dc război). în fo
tografie : poliția împrăști
ind cu brutalitate partici- 
panți la un astfel dc pichet

R. P. BULGARIA. — Imagine din noul cartier 
din Sofia

„Ippodrum“

Oficial, profesorul Walter Hallstein, pre
ședintele actual al Comisiei Pieței comune, 
și-a retras candidatura la această înaltă 
funcție. Cercurile conducătoare vest-ger- 
mane nu-și ascund dezaprobarea acestui 
gest, considerat că dă satisfacție necondi
ționată doleanțelor franceze. S-ar părea, 
deci, că este vorba despre o simplă dispu
tă în jurul persoanei profesorului Hallstein. 
în realitate, substratul neînțelegerii este 
generat de divergențele de principiu din
tre felul în care este înțeleasă pe cele două 
maluri ale Rinului evoluția de perspectivă 
a Pieței comune.

Este public faptul că la baza crizei prin 
care a trecut timp de un an Piața comună 
au stat și propunerile făcute de prof. 
Hallstein în ce privește accelerarea „inte
grării“ economice și politice în C.E.E. A- 
ceste propuneri, bazate pe prevederile Tra
tatului de la Roma, au pornit de la ideea 
că Piața comună nu ar trebui să se mulțu
mească numai cu realizarea uniunii vama
le, adică lichidarea taxelor vamale la pro
dusele industriale din comerțul dintre ță
rile membre, ci să se impulsioneze încă de 
pe acum „integrarea“ economică. Aceasta 
ar însemna : libera circulație a capitaluri
lor și a forței dc muncă, unificarea legis
lației financiare și sociale, libertatea de 
implantare a întreprinderilor pe teritoriul 
oricărei țări indiferent de naționalitatea ca
pitalului investit, egalizarea prețurilor, a 
salariilor, unificarea sistemului monetar și 
crearea unei monezi unice etc.

Desigur, nu toate aceste direcții urmau 
să se realizeze imediat, dar, chipurile, ar fi 
trebuit să se înceapă cît mai curînd să se 
meargă pe această cale. Concomitent, ar 
fi urmat să se accelereze „integrarea“ po
litică a țărilor Pieței comune, ceea ce în 
final, presupune trecerea atribuțiilor state
lor actuale membre ale Pieței comune a- 
supra unor organe suprastatale — consiliul 
ministerial, comisie comună, parlament u- 
nic, armată unică etc. Pînă să se ajungă 
însă la aceste deziderate „maximale“, se

propunea : accelerarea unificării organelor 
executive ale Pieței comune (Comisia 
C.E.E.), Euratomului și Comunității Euro
pene a Cărbunelui și a Oțelului ; trecerea 
de la sistemul de vot bazat pe unanimi
tatea „celor șase" Ia un sistem de vot al 
„majorității calificate“, după care țările 
dispun de un număr inegal de voturi, ho- 
tărîrile puțind fi luate după principiul ma
jorității.

Oficialitățile franceze se declara în prin
cipiu de acord cu prevederile Tratatului de 
la Roma — care a creat Piața comună și a 
trasat perspectivele „integrării“ economice 
și politice. Dar formularea, în numele Co
misiei C.E.E., a propunerilor de accele
rare a „integrării“ a declanșat nu numai 
refuzul de a merge pe această cale, ci și 
declarații care dezmint în esență dolean- 
țelo de viitor ale adepților „integrării“. Se 
știe că președintele Franței a precizat ca 
nu înțelege să transfere nici un fel de pre
rogative din mîinile statului francez în 
mîinile organelor suprastatale și ca nici pe 
viitor nu se poate concepe un astfel de 
transfer. Cum mai rămîne însă cu „inte
grarea" politică ? — s-au întrebat cercu- 
rilo „integraționiste“. Acestora li s-a re
plicat : despre ce „integrare“ poate fi 
vorba cînd pozițiile membrilor Pieței co
mune sînt atît de diferite în ce priveșto 
problemele politicii externe ? Este de-ajuns 
o simplă enumerare pentru a se vedea di
vergențele profunde dintre membri : atitu
dinea față de N.A.T.O., față de proble
mele dezarmării, față de problema forțelor 
nucleare N.A.T.O. (indiferent de felul în 
care sînt ele denumite), față de proble
mele securității europene...

Evident, candidatura care preocupă în 
momentul de față cercurile Pieței comune 
ridică numeroase controverse. Și, la urma 
urmei, este de înțeles : nu este vorba de 
candidatură ca atare ci despre conflictul 
de concepție ce separă partenerii.

Dr. N. S. STANESCU

han, general de brigadă T-Ias- 
san Vahdanian, și de alte per
soane oficiale civile și milita
re locale, precum și de un 
mare număr de locuitori. La 
aeroport, o unitate militară a 
fost aliniată pentru onor. Au 
fost inionate imnurile de stat 
ale României și Iranului. 
Luîndu-și rămas bun de la gu
vernatorul provinciei și de la 
locuitorii orașidui Ispahan, 
președintele Consiliului de 
Stat a mulțumii pentru căl
duroasa primire și a urat lo
cuitorilor multă sănătate șl 
prosperitate.

La cererea postului de radio, 
președintele Consiliului de 
Stat a acordat un interviu, în 
cadrul căruia a împărtășit im
presii din vizita la Ispahan. 

de ministrul Kachfia Mahmulh, 
Loghman Adham, mare maes
tru de ceremonii al Casei Im
periale, Sollan Hossein Sanan- 
daji, ambasadorul Iranului la 
București, și de alte persoane 
oficiale iraniene. La vizită au 
participat, de asemenea, Pa vel 
Si lard, ambasadorul României 
la Teheran și al ți membri ai 
Ambasadei.

Marți după-amiază, oaspe
ții români, însoțiți de minis
trul economiei, Alinaghi Alik- 
hani, și de alte persoane ofi
ciale iraniene, au vizitat fa
brica de anvelope din Teheran. 
Aceasta este o întreprindere 
modernă — construită in anul 
1965 — fiind înzestrată cu 
utilaj de înaltă tehnicitate. 
Procesul de producție este a- 
proape în întregime automa
tizat. In prezent, aici se pro- 
duo anual 300 000 de anvelo
pe și camerele de aer respec
tive — pentru autoturisme, 
camioane și tractoare. întrea
ga producție a fabricii este 
destinată satisfacerii necesită
ților interne ale Iranului.

In timpul vizitării uzinei, 
oaspeții români au urmărit 
întregul proces de producție.

Comentariile presei iraniene
TEHERAN. — Trimișii spe

ciali Agerpres, transmit : în
treaga presă iraniană acor
dă o importanță deosebită vi
zitei pe care o face în Iran 
tovarășul Chivu Stoica. Zia
rele „Kayhan“ „Ettelaat", 
„Djavan Mardan", „Journal 
de Teheran", „Kayhan Inter
național", „Iran Press" etc. au 
rezervat spații largi relatări
lor despre sosirea la Teheran 
a oaspeților români, despre 
vizitele în capitala Iranului, la 
Șiraz, Persepolis și Ispahan. 

pe cu inginerii, tehnicienii șl 
muricitorii, în legătură cu efi
ciența economică, nivelul (Je 
calificare și perfecționare a 
cadrelor.

Au fost vizitate, de aseme
nea, centrala uzinei și labora
torul uzinal. Pretutindeni, 
muncitorii și tehnicienii uzi
nei au salutat călduros pe 
oaspeții români.

La încheierea vizitei, între 
oaspeții români și conducăto
rii fabricii de anvelope a avut 
loc o convorbire cu privire la 
posibilitățile de dezvoltare a 
întreprinderii. Autoritățile Ira
niene intenționează ca într-un 
viitor apropiat să înceapă 
construirea unei fabrici mo
derne de cauciuo, a unei fa
brici de negru de fum șl a 
unei fabrici de fire de cord. 
Președintele Consiliului de 
Stat a subliniat că între indus
triile petro-chimice iraniană 
și română se poate realiza o 
largă cooperare în cele mai 
diferite domenii de activitate.

La încheierea vizitei, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a semnat in 
cartea de onoare a întreprin
derii, a mulțumit muncitori
lor și specialiștilor pentru cal
da ospitalitate și le-a urat noi 
succese.

Ziarul „Ettelaat", sub titlul 
„Prietenia iraniano-românâ, o 
necesitate istorică“, publică 
un articol în care relevă dez* 
voltarea continuă pe care au 
cunoscut-o în ultimii ani rela
țiile de prietenie dintre cele 
două țări. „Această prietenie, 
scrie ziarul, constituie o con
tribuție importantă la •întă
rirea păcii între popoare. Re
lațiile dintre România și Iran 
sînt un exemplu de relații în
tre state cu sisteme sociale 
diferite".

Sâptămînalul politic „Bams- 
had" a ilustrat prin cifre dez
voltarea relațiilor economice 
dintre Iran și România. In 
ultimii doi ani, scrie săptămî- 
nalul, volumul schimburilor a 
crescut de opt ori. România 
livrează Iranului 15 000 trac
toare și va construi o uzină de 
tractoare ce va intra în func
țiune în anul 1970. De aseme
nea, România livrează Iranu
lui vagoane, locomotive Diesel 
eledrice, iar specialiștii ro
mâni lucrează în Iran la acli
matizarea unor noi soiuri de 
plante și pentru sprijinirea 
dezvoltării agriculturii țării. 
Dezvoltarea și avantajele co
laborării economice dintre 
Iran și România sînt ilustrate, 
de asemenea, și de publicații
le economice , Bource" și „Iran 
Press". Ele își exprimă păre
rea că în urma convorbirilor 
ce vor avea loc cu ocazia vi
zitei președintelui Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica, perspec
tivele dezvoltării în continua
re a colaborării tehnice și e- 
conomice dintre cele două 
țări se vor lărgi.

Sub titlul „Miracolul româ
nesc", ziarul „Journal de Te
heran“ publică un articol în 
care sînt trecute în revistă 
succesele repurtate de econo
mia românească în perioada 
de după cel de-al doilea război 
mondial. România se relevă 
în articol, posedă în prezent o 
economie cu un ritm de dez
voltare dintre cele mai rapi
de din lume. Sînt menționate 
rezultatele deosebite obținute 
în dezvoltarea industriei grele, 
a energeticii, a industriei ma
terialelor de construcție, în 
transporturi și agricultură. 
„Aceste succese, scrie ziarul 
în încheiere, sînt o premisă 
favorabilă dezvoltării pe mai 
departe a relațiilor economice 
dintre Iran și România".

Peripețiile 

„cazului Bormann"
Autoritățile vest- 

germane au comuni
cat celor guatemaleze 
că nu există nici o a- 
semănare între am
prentele digitale ale 
fostului adjunct al 
lui Hitler, Martin 
Bormann, și cele ale 
lui Juan Falero Mar
tinez, arestat la 11 
mai într-o mică loca
litate din Guatemala.

Bormann este cri
minalul de război na-

zist cel mai căutat 
în momentul de față. 
El a devenit mîna 
dreaptă a lui Hitler, 
după ce Rudolf Hess 
a fugit în Scoția, în 
anul 1941.

Nici un alt șef na
zist nu a fost decla
rat mort și apoi „re
înviat“ de atît de 
multe ori. Potrivit de
clarației unor mar
tori, Bormann ar fi 
fost îngropat în luna

mai 1945 în Berlin. 
In anul 1964 poliția 
vest-berlineză a făcut 
cercetări la locul res
pectiv fără .să găseas
că însă nimic. A fost 
apoi „văzut“ în mul
te alte localități de 
pe glob, în special 
sud-americane, locul 
de refugiu al celor 
mai mulți naziști ur
măriți. '

TRUPELE guvernamentale 
dominicane au deschis focul 
asupra muncitorilor de pe plan
tațiile de zahăr situate în apro
pierea capitalei, care revendică 
majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de viață. Ca 
urmare a ciocnirilor ce au avut 
loc. trei muncitori au fost uciși, 
iar alți doi grav răniți. Potrivit 
ziarului „Christian Science Mo
nitor", în ultimele săptămîni 
elementele ultrareacționare des
fășoară o adevărată campanie 
represivă. In acest Interval de 
timp au fost ucise 20 de per
soane șl rănite alte 40.

Bătălia nu s-a terminat...
Prudentă la Washington după încheierea

„rundei Kennedy"
Președintele S.U.A., Lyndon 

Johnson, a dat publicității o 
declarație — potrivit agenției 
U.P.l. „formulată cu pruden
ță" — despre acordul general 
de compromis privind redu
cerile tarifelor vamale reali
zat in cadrul „rundei Ken
nedy". După ce se notează că 
„a fost deschisă calea pentru 
încheierea unui acord final", 
in declarație se subliniază: 
„In săptăminile care urmează, 
trebuie depusă multă muncă 
grea pentru a pune în forme 
concrete acordul realizat".

Bătălia începută în cadrul 
„rundei Kennedy" nu s-a ter
minat pentru administrația 
americană — notează agenția 
I-RANCE PRESSE. Adminis
trația va trebui să ceară acum 
Congresului suprimarea siste
mului denumit „American 
Selling Price", sistem vamal 
care permite Statelor Unite să 
aplice tarife deosebit de ri
dicate asupra unor produse 
chimice. Delegația americană 
a obținut la Geneva concesii 
care vor facilita suprimarea 
acestui sistem. JAPONIA : Cultură de ceai
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