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CU RENTABILITATEA

Se naște o nouă șarjă

La C C. H.-Dej 
posibilitățile 

de rentabilizare 

nu sint folosite

INEL, INEL
DE AUR

RUGINIT...
Constantin

Se poate numi oricum : Teo
dora sau Elena, Ioana sau Cris
tina. Eu am s-o numesc Maria 
și am să spun despre ea că este 
profesoară ; profesoară de mu
zică Ia un liceu. Am ascultat 
repetițiile corului școlii inter
pretând sub conducerea ei aten
tă bucăți celebre din muzira 
corală clasică și contemporană. 
Am urmărit-o cum ride și cum 
vorbește. Dezinvoltă și sigură in 
mișcări, cu trăsături fine, a- 
ceastă proaspătă absolventă a 
Conservatorului pare a fi idea
lul profesorului, care cu pasiu
ne se străduiește în timpul fie
cărei ore de curs să dezvolte 
gustul pentru marea artă a mu
zicii in sufletul fiecărui elev. 
Am cunoscut-o întâmplător și 
m-au uimit proiectele ei. Serile 
de operă clasică organizate de 
ea în școală, ambiția de a avea 
Ia fiecare promoție cel puțin 
doi absolvenți care să se pre
zinte la concursul de admitere 
al Conservatorului ..Ciprian Po- 
rumbesen“. m-au încintat. Am 
înțeles că un astfel de om este 
absolut necesar invătămîntului, 
că el trebuie să existe în Per
soana fiecărui profesor și. în 
sfîrșit. că exemplul ci trebuie 
urmat cu meticulozitate de că
tre toți tinerii absolvenți care 
se prezintă pentru nrima oară 
în fata unei clase. I-am privit 
mîinile cu degete lungi si albe 
de pianistă. Crezind că îi pri-

Georgescu
vcsc verigheta, ml-a spus : 
„L-am întors cu piatra în pal
mă. Am fost căsătorită, dar nu 
mi-a plăcut să port verighetă. 
Aveam impresia că port un 
semn ciudat, că mă stinghe
rea N-am înțeles ce-a vrut 
să spună prin „am fost că
sătorită“. O socoteam prea 
tinărâ ca să poată vorbi cu 
atâta ușurință despre un ast
fel de trecut. Am încercat 
să-i iau apărarea în gind. spu- 
nîndu-mi că a fost poate numai 
logodită și că a stricat logodna 
numai ca să-și amărască — 
cine știe — un fost coleg de fa
cultate. Așa sînt fetele, capri
cioase ! Am avut o lungă discu
ție cu profesoara de muzică. 
Mi-a povestit lucruri de necre
zut in legătură cu „principiile" 
ci despre căsnicie.

Fostul ei soț. pe care l-a pă
răsit cu citeva săptămini in 
urmă, pentru că i-a „înșelat 
toate așteptările“, este arhitect. 
S-au cunoscut intimplător cu 
un an și ceva în urmă la ștrand. 
Au uimit-o „niște calități" des
pre care astăzi nu-și mai amin
tește sau pe care nu i le mai 
recunoaște. Au plecat împreună 
pentru citeva zile la mare și 
profesoara de muzică s-a ho- 
tărit.

— Era atât de drăguț și de a- 
tent cu mine. îmi spune, și zîm-

(Continuare in pag. a Il-a)

Combinatul de celuloză 
și hîrtie Dej, o nouă uni
tate a industriei chimice, 
a intrat în funcțiune în 
semestrul al II-lea al anu
lui trecut. Conform proiec
tului urmează să producă 
la întreaga capacitate în 
mai puțin de doi ani. 
Fructificînd la maximum 
potențialul său tehnic, a- 
ceastă unitate ar fi trebuit 
să fie de la început ren
tabilă. In realitate însă, și 
în acest an, noul vlăstar 
al industriei chimice con
sumă din beneficiile rea
lizate de alte unități. Di
recția Generală a Indus
triei Celulozei și Hîrtiei 
(D.G.I.C.H.) din M.I.Ch. 
a alocat prin plan com
binatului din Dej 
25 000 000 de lei sub for
ma... pierderilor planifi
cate.

*
Tovarășm Gheorghe 

Budăceanu, șeful serviciu
lui plan, ne spunea cf 
la sfîrșitul trimestrului, fa
ță de proiect, planul a fost 
realizat, la celuloză, în 
proporție, de 160,4 la su
tă, iar la hîrtie în propor
ție de 129,5 la sută.

Ar trebui deci ca in e- 
tapa actuală capacitatea 
proiectată să fie depășită 
la cele două sortimente. 
Realitatea este alta. în 
proiect, indicatorii tehni- 
co-economici se referă nu
mai la celuloza înălbită. 
Depășirile față de capaci
tățile de producție (și față 
de plan) sînt aferente în
tregii producții de celulo
ză (înălbită și neînălbită). 
Or, raportând rezultatele 
de la celuloză înălbită la 
parametrii proiectați,
C.C.H.-Dej lucrează sub 
capacitatea prevăzută în 
proiect pentru această e- 
tapă. Producția obținută 
la sfîrșitul trimestrului I 
reprezenta doar 57,2 la 
sută (hîrtie înălbită) și 71 
la sută (celuloză înălbită) 
față de capacitatea de 
producție indicată în pro
iect

PETRU G. BRATU

(Continuare 
In pag. a V-a)

Aproape de soare

Foto : ED. HOFER

JOI 1 IUNIE 1967
Copiii stau in centrul lumii, 

vară mai repede aduc cu verzi 

scintei.

Miezul de foc care-ncălzește aerul, 

Ambasadorii noștri-n viitor sînt ei.

E ziua lor astăzi. Ziua copii
lor noștri. A copiilor țării. A 
copiilor din lumea întreagă. Oa
menii le-au dăruit copiilor această 
zi zîmbitoaie din albastru ceru
lui pentru a încununa în ea ve
ghea atentă, generoasă, din toa
te celelalte zile față de cei pe 
care sugestiv societatea îi nu
mește unanim „prezentul și vii
torul nostru".

Astăzi ne privim copiii o clipă 
mai mult decît în celelalte zile, 
și, ni-i imaginăm în marele co
lectiv al țării deveniți ceea ce 
ei, noi, și țara dorim — împli
nind nădejdi, dînd rod investi
țiilor de mare încredere ale po
porului și statului nostru.

Astăzi, în ziua tuturor zilelor 
lor ni-i așezăm alături, le urăm 
sănătate, să crească mari, frumoși, 
să învețe bine ; îi urmărim la joc 
și voie bună și-i invidiem, ne- 
•știuți de nimeni, pentru că s-au 
născut în aceste vremuri într-o 
țară cu destine clare, luminoase.

Astăzi, le facem daruri, alătu- 
rîndu-le tuturor darurilor pe care 
le primesc din prima zi de viață. 
Și ne vin în minte versurile u- 
nui cîntec care străbate dintr-o 
sală de grădiniță, dintr-o sală șco
lară de festivități, din autocarele 
ce poartă drumeții veseli pe 
itinerariile patriei sau, de lingă 
flăcările focului de tabără —• 
„Mulțumim din inimă partidu
lui...*'

Cifrele-poem ne vin în ajutor și 
reconfirmă că cel mai bogat be
neficiar al socialismului, al rea
lizărilor acestor ani de construc
ție este copilul țării. Copilul care 
polarizează grija familiilor, a mii
lor de medici, a educatorilor, a 
zecilor de mii de dascăli, a noa
stră, a tuturor. El are afectat, din 
tot ceea ce-i dedică statul ocro
tirii mamei, dezvoltării grădini
țelor, căminelor, taberelor, învă- 
țămîntului — o cifră bugetară 
ce îsumează anual miliarde de 
lei.

Această grijă sintetizată în 
cifre semnificative subliniază cu 
elocvență și sobrietate ideea că 
azi, la noi, copilăria este ridicată 
la gradul răspunderii naționale. 
Căci nivelul de civilizație și pro
gres al unei țări se cunoaște și 
după grija pentru copii — a sta
tului și a fiecărui individ.

Iar statul nostru le asigură to
tul ! Și, în primul rînd, le asi
gură totul prin grija pe care o 
poartă, statornic, familiei, dez
voltării sale armonioase. In țara 
noastră s-a creat un larg cadru

de condiții materiale și morale 
menit să contribuie la dezvolta
rea și întărirea familiei, să dez
volte buna tradiție a poporului 
nostru de a întemeia familii trai
nice, puternic consolidate, in 
viața cărora copilul joacă un rol 
de seamă.

Și mai luăm ca etalon al ace
stui „toiul" cei peste 4 000 000 de 
școlari cărora din prima zi și 
pînă în ultima zi de școală li se 
cere numai ceea ce depinde de 
ei : să învețe /; 15 septembrie cu

(Continuare in pag. a IV-a)

sarcina
De-a lungul a cî- 

torva sute de kilo
metri, care au în
conjurat o bună 
parte a Moldovei, 
am stat de vorbă 
cu zeci și zeci de 
tineri. Subiectul 
discuției - sarcina 
de organizație.

O datorie față 

de tine însuți

— Mie așa mi se pare : 
sarcina de organizație este 
contribuția pe care trebuie 
să și-o aducă fiecare ute- 
cist la activitatea întregii 
organizații.

Prietenul său, de ală
turi, este și el de aceeași 
părere.

— Și în cazul acesta 
care credeți că este con-

tribuția personală a dv la 
activitatea organizației ?

Răspunsul întârzie. Cei 
doi se uită unul la altul, 
apoi se hotărăsc:

— Nu putem spune 
marc lucru. Nu ni s-a tra
sat niciodată vreo sarcină 
mai deosebită. Mergem și 
noi la adunările generale 
ca toți ceilalți, plătim co
tizația și cam atît.

Cei doi tineri — unul 
zidar, celălalt electrician 
pe șantierul de construcții 
de locuințe din Botoșani 
— încercau astfel să dea

și ei o definiție noțiunii 
puse în discuție. Strunga
rul Nicolae Stăncscu de la 
Uzina mecanică din Galați 
este însă de altă părere.

— Cum adică, spune 
cl. asta înseamnă că toți 
uteciștii care nu fac de
cît s.l-și plătească cotizația 
și să participe la adunări 
nu au nici un fel de sar
cină de organizație ? In 
cazul acesta nici cu nu 
am. Dar eu, după cile 
știu, am primit anul tre
cut steluța de fruntaș. A- 
nul acesta sînt evidențiat 
in fiecare lună. Planul mi-1 
îndeplinesc uneori și în 
procent de 140—150 la

sută. Astea nu sînt tot 
sarcini de organizație ?

Ștefan Frunzaru, mun
citor și el la Uzina meca
nică din Galați, îmi po
vestește cum a reușit să 
ajungă la sfîrșitul clasei a 
Xl-a de liceu.

— Nu mi se pare ni
mic deosebit în ccca ce 
am făcut. Am avut, c 
drept, și momente în care 
eram gata să renunț. Nu-i 
ușor să muncești și să 
urmezi și o școală. Mi-am

D. MATALA

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Mioara Cremene
...Acest copil care, în par

cul de peste drum, aruncă 
liniștit cu lopățica după 
vrăbii,

acel copil care trece dru
mul ducînd două plase mari 
cu sifoanc și pîini,

pionierul care de ieri mă 
asurzește cîntînd fals din 
trompetă,

pioniera făcînd game la 
pian.

copilul abia născut proiec
tând către noi din ochii larg 
deschiși și albaștri, ceva 
dintr-o filozofie a așteptării 
pe care o va uita în curind, 

„nenăscutul" — adăpostit 
în casa sa rotundă de apă. 
urmind succesiunea erelor. 
— trecînd cu dezinvoltură de 
la mineral la Orn,

acest copil al vecinului 
meu, căruia nimeni nu-i 
mai poate spune astfel în a- 
fara părinților lui. fiindcă 
este de fapt un tânăr și își 
iscălește prima scrisoare dc 
dragoste,

acel copil, al meu, care 
chiar azi de 1 iunie, dar îm
preună cu alți 93 000, trece 
ultimul examen școlar pen
tru ca dc mîine, ridieîndu-și 
obrazul înclinat către cărți 
să întoarcă snre lume fața 
sa bărbătească,

acest copil, al cuiva, unul 
dintr-un monom de rățuște 
cuminți, legănătoare cărora 
li s-a spus „mergeți ca la 
școală"...,

acel copil, o fetiță, nu-i cu
nosc numele, dar nu o voi 
uita, — adineauri chiar m-a 
chemat la telefon, rugîn- 
du-ină să-i spun o poezie, 
fiindcă ca de 1 iunie are po
jar,

băiețelul din Lăpuș. „mi
cul artist", căruia tatăl său, 
țăran cooperator, i-a luat 
din mîini coceanul de po
rumb și bățul, și a știut să-l 
așeze în schimb o vioară a- 
devărată,

copilul care-mi face griji, 
băiatul pe care chiar acum 
infirmiera îl duce în brațe 
la televizor,

fetița invizibilă la care dc- 
senatoarea se gindește cînd 
proiectează o rochie.

„cei patru ștrengari" — 
deși necunoscuți — cărora 
proiectantul dc mobilier le 
zîmbește în timp ce le pre
pară paturi suprapuse,

vocile unui cor de copii 
repetând primele marșuri și 
cîntece aprobate de Consi
liul Național al Pionierilor.

zvonul unor voci dc copii, 
„nefericiți!" cocoțați pe 

gard și rugîndu-se dc „tova
rășul portar să le dea min
gea“.

„fericiții" și „fericitele" 
cărora le-au cumpărat pă
rinții biciclete,

ei toți care încă nu știu — 
sint, fără să știe ! —,

nu bănuiesc,
că au intrat în viața noas

tră. în bucuria noastră, în 
fiecare rid și in fiece spe
ranță — simplu, dînd gestu
rilor noastre rost.

Acestor copii...
Pentru ei...
Lor...



i ca ROMAN FOILETON •ANCHETE

Gusturile
între

-» ■ area diversitate ?! roobilî- 
lyl tale a gusturilor, intima 

lor legătură cu structura 
psihică a fiecărei personalități, 
faptul că ele exprimă o reacție 
încă neconturată Ideologicește. 
poate trezi întrebarea dacă în 
acest domeniu atît de delicat se 
poate vorbi sau nu de criterii, 
de norme. Mai mult chiar, după 
unii, fiind vorba de o atitudine 
spontana si neexplicitată. de o 
extremă labilitate, ar putea a- 
pare chiar bănuiala că In lu-

mra gusturilor, poziția axiolo
gică. valorificatoare este inexis
tentă. eR urmînd $ă se constitu
ie doar la un nivel superior, al 
conștiinței organizate teoreti- 
ceste.

Fără îndoială practica extrem 
de variată si schimbătoare a 
gusturilor ar putea la prima ve
dere justifica o asemenea păre
re lăsînd impresia că la acest 
etaj al spiritului stăpîneste ar- 
bitrariul. anarhia. De aici, de 
altfel, si părerea, atît de răs-

pîndltM, cure interzice dreptul 
de a judeca gusturile, de a le 
încadra intr-o anumită tablă de 
valori, de a fixa valențele lor 
axiologice. SI totuși nimic mai 
greșit decît asta.

în fond reacția cea mal ele
mentari de plăcere sau neplă
cere. de aprobare sau drrapro- 
bare reprezinți o anumită a- 
preclere ?l ca atare plascari 
(chiar dacă doar în mod spon
tan) ohiectnl. atitudinea, opera 
asupra căreia s-a pronunțat 
gustul într-o anumită scară de 
valori. Astfel, în mori implicit 
orice Judecată dr gust este o 
Judecată de valoare, chiar dacă 
doar la un prim nivel ?l fără o 
motivație conceptuală contura
tă. Este posibil ca între jude
cata personală de gust și cea 
socială mai generală (a grupu
lui sau clasei sociale), să Inter
vină discordanțe, ca poziția in
dividului să fie ' 
subsumată celei 
seamnă aceasta 
teriile ? Evident 
numai să avem „ , 
zăm cft ele intervin Indirect, o- 
rientînd reacțiile de gust prin- 
tr-un proces extrem de complex 
si nu arareori delicRt., contra
dictoriu.

Instituțiile de cultură, orga
nizațiile obștești, opinia publică 
organizată, nu au însă dreptul 
să se elibereze de responsabili
tatea orientării gusturilor în 
numele neamestecului în varie
tatea de opinii și preferințe. In

contrazisă 
colective, 
efi lipsesc cri- 
cft nu. Trebuie 
grijă să preci-

sau 
în-

practică, din păcate, o asemenea 
atitudine pasivă ?! neutrală se 
întîlncște destul de des si dis
cuția începe abia din clipa cînd 
se constată că gusturile au ie
șit din perimetru) larg al idea
lurilor noastre csletice. Trebuie 
să se înțeleagă cft de fapt cri
teriile sociale generale nu ac
ționează docil prin Intermediul 
celor Individuale, că dacă de

rilr ?! tocmai în aceasta constă 
bogăția policromă ?i farmecul 
Individualităților bine contura
te

Există valori în afara aprecie
rii lor ? După unii, plasați pe o 
poziție subiectivistă, lucrurile 
«au atitudinile nu sînt valoroa
se decît în mfisurn in caro sînt 
apreciate și ca atare valorile ar 
fi rezultatul unul proces

totuși că valorile se naso 
practica socială însăși, ori 
nu o dată, la 
tudlnoa spontană. O 
umană poate fi 
urîtă, grotescă 
chior dacă ca nu a fost aprecia
tă în mod conștient, pe baza 
unor criterii ideologicește con
turate ca atare

Statutul axiologic al unei o-

în 
, . aici 

originea lor stă atl- 
atitudine 

frumoasă sau 
sau tragică,

CRIT
pe aceeași poziție ideologică, în 
numele aceluiași ideal estetic 
pot fi formulate numeroase ju
decăți de gust, aceasta nu jus
tifică subiectivismul relativist 
despre care se vorbește uneori. 
Nu mal puțin greșită este însă 
$i ătitudinea contrară, după care 
criteriile sociale generale își sub
ordonează total individul de
venind canoane imuabile din al 
căror procustianism nu se poa
te ieși. Există întotdeauna o re
lativă independentă a judecăți
lor de gust în raport cu idealu-

ION PASCADI

știent de apreciere. Oamenii 
n-ar fi deci buni sau răi. lucru
rile sau operele de artă n-ar fi 
frumoase sau urite ele însele, 
ci această calitate le-ar fi atri
buită numai în urma unei ju
decăți valorizatoare lucide.

Recunoscând însemnătatea ex
cepțională a actului valorizator 
conștient trebuie să precizăm

pere de artă, valoarea ei se naș
te în intimitatea procesului cre
ator al artistului, chiar dacă a- 
precierea colectivă conștientă 
nu există încă. Dar cît de puțin 
semnificative sint asemenea va
lori care rămin la un nivel vir
tual, și caro nu se bucură decît 
de o valorificare redusă și spon
tană ! Pentru ca ele să se impu
nă cu adevărat conștiinței so
ciale. pentru ca ele să circule 
și să aibă o influență efectivă, 
este absolut necesar actul valo- 
rificator, validarea lor de către

colectivitate, în numele unor 
criterii conștiente.

Artiștii care se mîngîie cu 
speranța că propria lor aprecie
re le este suficientă șl că ope
rele lor n-au nevoie de judeca
ta publicului larg se înșeală 
profund nedîndu-și seama că 
pentru a intra in lumea valori
lor este nevoie de un pașaport 
care se cheamă valorificare pu
blică.

Tocmai de aceea nu pot decît 
să fie salutate Inițiative ca cele 
ale recentului salon de primă
vară al pictorilor care Introduc 
în circulație opere care altfel ar 
fi zăcut in ateliere și le supun 
unei prime confruntări cu opi
nia publică. Un rost asemănător 
îl au de altfel toate acțiunile 
prin care valorilor culturale li 
se creează condiții de circulație.

Se pune problema : după ce 
fel de criterii trebuie să jude
căm ? Există criterii proprii, 
specifice fiecărui obiect, atitu
dini sau opere sau trebuie 6ă 
aplicăm acestora un calapod ge
neral ? Putem aprecia operele 
de artă numai prin criterii es
tetice sau sint valabile și crite
rii sociale generale. filozofice, 
politice sau etice ? Criticînd atît 
estetismul care încearcă să izo
leze arta do ansamblu valorilor 
cît și sociologismul vulgar care 
o reduce la criterii străine și 
exterioare este necesar să 
precizăm că singura atitudine 
riguros științifică este cea de 
adecvare la obiect, adică de ju-

atltu- 
inclu- 

car« 
atitu- 
aplica 
muzl-

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ
Am intrat într-o curte îngustă. Cîteva dale alezate în dezor

dine duceau către pragul unei case batrînești, cu mușcate în fe
restrele închise. Pe cînd ne apropiam, ușa se deschise pe neaș
teptate și-n pragul ei se ivi Cornelia Busuioceanu. O recunoscu- 
răm imediat, datorită fotografiei soldatului Chirică. Cînd dădu 
peste noi. tresări speriată : reacție firească. Se vedea că se pre
gătire să plece de acasă, era îmbrăcată simplu, dar cochet, cu o 
rochie albă, mulată provocator pe un trup lînăr, vînjos, de îno
tătoare. De umăr îi atîrna o poșetă de pai albastră, care, pe albul 
rochiei, crea un joc frumos de culori. O pălărioară, tot din pai, al
bastră. îi acoperea creștetul capului. Părul de un auriu natural, 
era tuns scurt, cu un breton care-i acoperea fruntea pînă aproape 
de sprîncene,
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— Bună riua, domnișoară Busuioceanu, i se adresă LuciaD 
direct.

Fata răspunse privindu-ue nedumerită.
— Dacă nu mă înșel, sînteți pe punctul de a pleca în oraș, 

continuă Lucian zîmbindu-i intim și curtenitor.
— Da I
— Ne vedem nevoiți să vă întoarcem din drum... Vă rog să 

nu vă supărați. N-o să vă reținem mult— zece-dncisprezece mi
nute...

Lucian se legitimă. Buzele nerujate ale domnișoarei Cornelia 
prinseră să tremure ușor.

— Poftiți în casă, zise ea abia auzit Mama e bolnavă... zace 
în camera ei... Pe aici, la dreapta, e odaia mea...

Una din cele trei uși ale vestibulului dădea într-o încăpere 
scundă, cu mobilă modernă. Domnișoara Cornelia deschise sin
gura fereastră a odăii și lăsă să se reverse în interior lumina încă 
puternică a zilei...

— Vă rog, luați loc...
Ne așezarăm pe cele două scaune din jurul unei mese rotunde 

acoperite cu o broderie bătrinească, croșetată din ață pescărească. 
Fata, palidă, se așeză pe marginea studioului. Nu-și puse poșeta 
de-o parte, ci își acoperi cu ea genunchii frumoși.

— Domnișoară Cornelia, oftă Lucian privind-o intens, mă văd 
nevoit să vă aduc la cunoștință o veste tristă... Făcu o pauză. 
Fata încetă parcă să mai clipească.

„Nu, nu, gîndii eu. Lucian nu procedează bine... Acum o să-i 
spună că i-a murit iubitul... Ar fi prea dur...". Nu mă înșelai și, 
în gind. avui numai cuvinte de dojană pentru eroul meu.

— ...In noaptea de 27 spre 28 august, prietenul dumneavoastră 
Floruț — militarul Nicula T. Florea — a fost găsit mort

Fetei nu-i tremurau acum numai buzele, ci și maxilarul. In 
clipa următoare izbucni într-un plîns nervos, pe care ar fi vrut să 
și-l stăpînească. Deodată, în liniștea grea ce se lăsase, se auzi 
strigătul unei bătrine: „Cornelia, n-ai plecat ?" Fata își scoase^ 
batista din poșetă, își șterse ochii, apoi incercînd să-și potolească» 
plînsul îi strigă : „Nu, mamă, încă n-am plecat“. „Ai musafiri ?“ 
întrebă iar bătrîna. „Da, mamă, am musafiri".
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Continuam, în gînd, să-l dojenesc pe Lucian. Ce naiba, ar fi 
putut să procedeze cu mai mult tact cu mai multă grijă. Dacă 
Lucian. în clipa aceea, s-ar fi uitat la mine, mi-ar fi citit pe chip 
simțămintele, dar el refuză să mă bage în seamă.

— Aș vrea, deci, continuă Lucian, ca în legătură cu moartea 
lui Floruț, să-mi răspundeți la cîteva întrebări... Sîntem infor
mați că înainte de a se duce la gară, a trecut pe la dumnea
voastră. Este exactă informația ?

— Da, murmură ea, a trecut pe la mine, ca să-și ia rămas 
bun...

— In jurul cărei ore ?
— Pe la șase și un sfert
Ochii îi erau încă scăldați în lacrimi și se folosea mereu de 

batistă.
— L-ați condus la gară ?
— Nu.
— De ce ?
Răspunsul întârzie. Tînăra își mototolea nervos batista și se 

uita mereu în direcția ușii, de parcă ar fi așteptat intrarea cuiva.
— De ce nu l-ați condus Ia gară ?
în cele din urmă, fata se hotări :
_  N-am vrut... Nu-1 iubeam— Mă obosise cu stăruințele lui... 

Kam spus că nu-1 conduc... Ne-am luat doar rămas bun de aici: 
nu l-am condus.

Izbucni din nou în plîns.
— Dacă aș fi știut, suspină ea. De ce a făcut-o r
Lucian preciză :
— Nu s-a sinucis, d a fost omorît...
— O-mo-rit ? se sperie fata și mai rău.
Lucian dădu amărit din cap, neluîndu-și privirea de la dînsa.
— Cit timp a zăbovit aid ?
_ Aproape douăzed de minute, murmură ea îndurerată ținînd 

ochii închiși.
_  Șj unde s-a dus după ce a plecat r
_  La gară... Mi-a spus că o să-mi pară rău că nu-1 conduc. Și 

văd că a avut dreptate.
— Ded, de aid s-a dus la gară... deși, pînă la plecarea trenu

lui, avea mai bine de un ceas ?
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A, da, am trecut și pe la lacto-barul unde lucrez 
un iaurt

ÎNAINTE și dupa

(Urmare din pag. I)
era

pe

(Urmare tn numărul de mline)

42 Ceramica de Orfytie — în mu
zeul etnografic din Hunedoara

a ajuns manie 
vorbii în conti- 
o oarecare mîn- 

feminină care, 
rezuma la o to-

nlcio- 
puțin

Aripi peste ape 
Foto :

SORIN DAN

avut ? Ma
nu mai sin- 
halne i-a 
meu după

Să nu fim îpocriți, 
snobi și nici prea 
„metafizici" — eve

nimentele cele mai inte
resante ale săptămînii 
trecute au fost cele spor
tive. Cele 90 de mi
nute negre de miercuri 
au afectat mase de tele
spectatori care de obicei 
lasă sportul — „microbiș
tilor". Ce se întîmpla ? 
Era prima oară cînd ve
deam cu ochii noștri o 
echipă de-a noastră sufe
rind o asemenea înfrînge- 
re. Meciul cu Spania, coș
marul de la San Siro, nu 
le-am văzut, le-am auzit 
doar, iar pentru secolul 
nostru a auzi nu mai în
seamnă prea mult ; nicio
dată — păcatele noastre I 
— nu ne-a fost dat să a- 
vem în fața ochilor o e- 
chipă purtînd culorile 
noastre primind 7 goluri, 
și ce goluri I Se dovedea 
din nou că ochiul dă su
ferinței -dimensiuni mult 
mai mari decît auzul. 
Evenimentul dureros nu 
mai era sportiv, el intra 
în conștiința socială — 
numai televiziunea putea 
da o astfel de dimensiune 
umană spectacolului spe
cializat. E în afara îndo
ielii că indignarea opiniei 
publice a avut ca una din 
surse această teribilă ener
gie vizuală născută prin 
televiziune, energie pe 
care, după părerea mea, 
nici o federație, nici un 
antrenor, nici un atlet nu 
ar fi înțelept să o mai sfi
deze fără teamă de riscuri.

Telegenic, cred că două 
sînt problemele ridicate 
de această săptămînă a 
patimilor : practica eveni
mentului direct și vocabu
larul lui. Avem prea pu
ține evenimente prinse pe 
viu de studioul nostru — 
asta se știe, deși dacă e- 
xistă o artă a televiziunii 
— a opta, a zecea sau a 
o suta — nu mai contează 
într-un veac atît de inteli
gent — arta aceasta nu 
poate fi decît aceea a de
tectării evenimentului, de 
la primele sale pulsații, 
imediat, din clipa cînd 
s-a născut, la Harghita 
sau la Copacabana. Nu-ți 
iei televizor ca să înveți

cîne a fost Hugo, Herodot 
sau Hajdeu. Televizorul e 
setea de fapt, de întîm- 
plare, de necunoscut, de 
informare, de eveniment 
— mare, mic, dar unic — 
sincron cu bătăile noastre 
de inimă, sete a retinei, 
sete de acum și unde. Te
leviziunea are un mare 
viitor fiindcă e a prezen
tului. Or, evenimentele 
directe ale studioului sînt 
aproximativ 90 la sută 
sportive — restul muzica
le, cînd și cînd teatrale, 
să spunem 10 la sută ar
tistice. E o practică foar
te unilaterală a „directu
lui". Dar și așa — tendin
ța principală în aceste 
emisiuni „pe viu" este 
spre confortabil, spre fa
cil și plăcut. Se evită ten
siunile, dificilul, asperită
țile și conflictul — ca și 
cum un meci opunând 
două echipe sau doi oa
meni no dă — doar prin 
această premiză — sufi
ciente bătăi de cap ca să 
nu ne mai complicăm cu 
altele. Camera — depar
te do viață, de luptă — 
devine pudică și „genera
lă". pînă la urmă mută : 
stadionul vuiește și noi 
nu vedem decît tabela de 
marcaj. A doua zi citim 
în ziare că „jucătorul X 
și-a pierdut nervii“ — dar 
noi n-am văzut nimic. La 
vocabularul sărac al ca
merei se adaugă crainicul 
amorf, fără opinie, fără 
personalitate — consecin
ță directă — ca în litera
tură — a evitării conflic
telor reale. Știm cam toa
te glumele la adresa crai
nicilor sportivi — și bune, 
și grosolane, și justificate, 
și deplasate. în săptămîna 
aceasta dramatică, să lă
săm glumele : crainicii 
noștri sportivă nu au 
practica evenimentului di
ficil, nu-s obișnuiți să su
fere, să vadă dramele si 
să le dra glas. E o pro
blemă de concepție îna
inte de a fi de talent. 
Căci în acest domeniu nu 
poți să-ți dai seama de 
talent decît în condiții 
dramatice, anume acelea

ale luptei sportive. Fraza 
e amplă și gilgîie de 
bucurie adjectivală în fi
nala Cupei campionilor 
europeni la volei dar rea
litatea de fiecare zi în 
sport nu e triumful — ar 
fi trist ca viața veșnică. 
Pentru triumful perpetuu, 
omul nu s-ar fi străduit 
să ridice stadioane, ar fi 
rămas la grădinița de 
copii unde toți iau premii 
la sfirșit de an. Firește, 
nici Ziirich-ul nu e ade
vărul de fiecare zi al 
sportului nostru, dar de 
acolo ne-a venit una din 
cele mai exacte expresii 
auzite vreodată într-o 
transmisie sportivă: „dragi 
ascultători — spunea Ia- 
coban, la al șaselea sau al 
șaptelea gol — puneți-vă 
în situația mea 1“ — și a 
tăcut. Era exact, sincer, 
uman — era o frază de 
om, o tăcere de om și as- 
ta-i mult cînd inima ți-e 
grea. Atîtea șabloane, a- 
tîtea fraze false și stupide 
mor printr-un singur ac
cent adevărat, printr-o tă
cere îndurerată. A învăța 
tăcerea — e un preț ne
cesar pentru a ști să te 
bucuri cînd trebuie. 
Miercuri, la televiziune, 
Tănăsescu a știut să tacă 
și mi-a impus respect. Tn 
schimb, a doua zi, la fina
la de la Lisabona, Buhoiu
— ale cărui „Față în față" 
sînt superioare transmisii
lor sale — a vorbit prea 
mult și printre atîtea cu
vinte lăsa să treacă neob
servată și neacuzată ne
dreptatea esențială a me
ciului : „Inter" conducea 
cu 1—0 o echipă mult 
mai bună decît ea. Era 
strigător la cer și crainicul 
avea calmul să ne spună 
cît de simpatic e Mazzola
— perfect exemplu de di
luare a dramei sportive 
căreia nu-i trebuie neapă
rat 7—1 pentru a se des
fășura. Duminică însă, 
Emaniiel Valeriu, comen- 
tînd Dinamo—Progresul, a 
fost lucid, aspru, mușcă
tor, încriminînd tonul 
fals și festiv ; camera ne-a 
arătat spectatori plictisiți 
de meciul 
ne-a ascuns 
probator al

prost și nu 
vuietul deza- 

stadionului.

ÇtE LEVI ZI UN II J

decată prin prisma une! 
dini axiologice complexe, 
zînd criterii diverse, dar 
toate s-au Integrat într-o 
dine estetică. Nu vom 
deci cărților, tablourilor,
cil criterii filozofice, politice sau 
etice ca atare, ci le vom Inte
gra sintetic pe acestea în cadrul 
criteriilor estetice care țin sea
ma de specificul fiecărei opere, 
gen și ramuri de artă.

A cere ca judecata de gust să 
opereze cu criterii specifice pre
supune desigur o educație este
tică îndelungată : dar în același 
timp obligă pe creatorii înșiși să 
nu se îndepărteze de limbajul 
propriu domeniului respectiv. 
Considerăm, de pildă, că nume
roase dintre emisiunile televi
ziunii nu se oferă spre a fi ju
decate prin criterii proprii ge
nului pentru că ele insele nu 
își respectă specificul I Lipsa a- 
pelulul la imagine în numeroa
sele mese rotunde, anchete ca 
și în jurnalul de actualități este 
nu numai o defecțiune organi
zatorică. ci însăși o trădare a 
genului. Rezultatul este nu nu
mai un interes mai scăzut al 
telespectatorilor care întîlnesc 
aici același lucru ca în ziare sau 
la radio, ci și un amestec nedo
rit de criterii, care va face ca 
în alte ocazii ei să nu se poată 
pronunța adecvat asupra unor 
valori reale.

O acțiune deformantă asupra 
gustului o au și acele comen
tarii simpliste ce se mai pot în- 
tîlni în unele manuale de lite
ratură și care fac abstracție de 
specificul domeniului în cauză, 
utilizînd criteriile sociale gene
rale fără a le integra în criterii 
estetice, ceea ce evident nu va 
permite o înțelegere corespunză
toare a valorilor literare anali
zate.

Criticînd atitudinea conțlnu- 
tistă specifică sociologismului 
vulgar trebuie totodată să ne 
ridicăm si împotriva formalis
mului estetizant care se intîl- 
nește adesea în cronicile litera
re, plastice sau muzicale și care 
este nu mai puțin dăunător pen
tru formarea unui gust de ca
litate, bazat pe criterii comple
xe și multilaterale.

Formarea unor criterii de gust, 
orlcît de dificilă ar fi. reprezintă 
totuși pînă la urmă singura cale 
de ridicare a acestora la un ni
vel Ideologic superior. în care 
motivația apare explicită, iar 
fundamentarea dobîndește mai 
multă fermitate și consistență, 
fără a exclude prin aceasta su
plețea. A forma criterii de gust 
înseamnă de fapt a transforma 
Idealurile șl convingerile în de
prinderi sau a contribui la fixa
rea a ceea ce este relativ stabil 
în marea diversitate a preferin-

Un nou loc 
de agrement 
la Suceava

SUCEAVA (de la cores
pondentul nostru).

La Suceava au început 
lucrările de amenajare a u- 
nui nou loc de agrement 
— piața Arini — ce va fi 
plasată în cartierul cu a- 
celași nume. Ansamblul 
ce va forma viitoarea pia
ță va gravita în jurul unui 
bazin cu căderi de apă. 
Bazinul va avea pereții for
mați din bolovani de nu, 
iar în partea cea mai înal
tă va fi amplasat un obe-

— Da, repetă fata.
— Venise cu valiza ? _ — —
— Da... L-am condus pînă la poartă..acolo a insistat din nou 

să vin cu dînsul, că o să-mi pară rău că nu vreau -să-l conduc, 
dar eu m-am încăpățînat

— De ce ?
— Am mai spus, suspină ComeliaTBusuJoceanu din adîncul ini

mii. Mă exasperase cu declarațiile lui de dragoste...
— Cînd l-ați cunoscut ?
— în iamă... acum patru sau cinci luni, în holul unui cinema

tograf... Era împreună cu prietenul lui, Chirică. Ne-am împrie
tenit... La început, am crezut că-1 iubesc, dar pe urmă, cînd m-a 
cerut în căsătorie, m-am trezit la realitate și mi-am dat seama 
că aș greși dacă l-aș lua de bărbat... El însă se îndrăgostise de-a 
binelea... începuse să mă chinuiască cu declarațiile... Fugeam de 
dînsul, dar el se ținea scai după mine.

— De ce natură au fost relațiile ?.
— Am trăit cu el... în primele două. luni... răspunse fata, fără 

nici un fel de reținere.
— Acum aveți un alt prieten ?
— Nu I Fata își dezvălui ochii înroșiți de plîns șl se uită la 

Lucian, vrind astfel să-1 convingă că era sinceră.
— Vă cred, zise Lucian. După ce Floruț a plecat la 

dumneavoastră ce ați făcut, cum v-ați petrecut timpul liber
—- Cum să mi-1 petrec ? repetă ea derutată de întrebare. El a 

plecat... eu... eu... se fîstîci ea, eu am rămas acasă... să îngrijesc 
de mama... că se simțea rău.

— Cum, chiar n-ați ieșit în oraș, nu v-ați dus nicăieri ? în
trebă Lucian, de astă-dată insinuant, de parcă ar fi știut că ar fi 
plecat, totuși, de acasă.

— Ba da, recunoscu fata în cele din urmă, am fost... Am uitat, 
roșj ea brusc, sigur că am plecat... Am ieșit pe la nouă și jumă
tate, să fac un tur prin centru.

— Singură ?
— Singură... 

și am mîncat

bește întorcindu-și inelul cu 
piatra in sus.

— S-a schimbat mult de a- 
tunci ?

— Nu, nu s-a schimbat, dim
potrivă. Dar am început să mă 
plictisesc. într-o zi era supă
rat. li fusese respins un pro
iect. M-a rugat să-l las in pace. 
L-am. lăsat definitiv. A venit 
după mine, aici, la școală, și 
m-a rugat să mă întorc acasă. 
Trecuse aproape o săptămină 
de cînd îl părăsisem. Colegii 
mi-au spus că am greșit și că 
in mod firesc ar trebui să-i 
cer scuze. M-aș fi înjosit. 
După mine, temelie, chiar a- 
tunci cînd greșesc, nu trebuie 
să-și ceară Iertare Le detest 
pe cele care procedează in a- 
cest fel. Și din nou a rîs. Ciu
dată concluzie Oare datorită 
căror motive 
la ea ? Mi-a 
nuare despre 
drie specific 
după ea. s-ar
tală conducere a gospodăriei, 
bărbatul fiind numai ..un făcă
tor de bani" care trebuie să fie 
întotdeauna de acord cu ho- 
tărîrile luate de soție.

— Nu vă consultați 
dată ? am întrebat-o 
surprins.

— Ce rost ar fi 
ma a condus totul 
gură. Pînă și 
cumpărat tatălui 
gustul dumneaei șt. in cele din 
urmă, tata s-a obișnuit. Nu 
i-am auzit certindu-se din a- 
ceastă pricină.

Am încercat să aflu care au 
fost totuși motivele care au 
determinat-o 6ă-și părăsească 
soțul la care, după cîte mi-a 
mărturisit, mal ținea încă.

— Nu am niște motive înte
meiate, mi-a răspuns cu ușu
rință. fredonînd o melodie 
care se vede că o preocupa în 
mod deosebit in acele momen
te Pur șt simplu, m-am plic
tisit I Zilnic același și același 
lucru : nimic deosebit de la o 
zi la alta, el citește, citește e- 
norm I Am impresia că are o 
viață a Iul, o viață personală 
aș zice, viață în care eu n-am

Izbutit să-mi fac loc. Cînd ple
cam împreună undeva, 
preocupat de idei care-i ve
neau atunci in minte și 
care încerca să mi le explice. 
Aveam impresia că în tovără
șia lui sînt de prisos și con
statarea asta mă enerva. în re
petate rinduri am 
cat să-l împiedic să 
lucreze, reproșindu-i că 
se ocupă suficient 
mine. Eram conștientă 
greșesc, dar simțeam 
voia să-l necăjesc. Din cauza 
acestei „plictiseli" față de căs
nicia noastră (înainte de ple
carea definitivă l-am mai pă
răsit de opt ori) — st asta nu
mai într-un an și jumătate, 
gindesc eu — am căutat să-mi 
găsesc confidenți în diferitele 
noastre cunoștințe. îmi plăcea 
să-i verific prin prisma altora 
părerile personale despre lume 
și viață.

Mi-a mărturisit cu seninătate 
că pentru ea un nou proiect al 
„fostului soț“ nu însemna ni
mic altceva decît o sumă oa
recare. pe care ea o putea fo
losi intr-un scop sau altul, așa 
cum cu ani în urmă procedase 
și mama ei, fără să-și con
sulte bărbatul Spre surprin
derea mea. Maria n-a mai ci
tit de aproape doi ani de zile 
o carte. Biblioteca arhitectului, 
care după afirmația ei conți
nea un număr foarte mare de 
volume a căror valoare depă
șea cu mult suma de 10 000 lei 
(în schimb nu avea mașină I), 
n-a ineîntat-o niciodată. Le
gătura ei cu viața însemna 
clasa. în rest, o cafea și o ți
gară (în ultimul timp a învă
țat să fumeze) la o cunoștință 
unde se plingea de „neînțele
gătorul ei bărbat" (majorita
tea acestor cunoștințe sînt fe
mei cu o viață de familie dis
tinsă, care o mîngîiau cu vorbe 
că „viața nu începe și nu se 
termină cu EL") și foarte rar 
accepta să meargă la un film 
sau la un teatru (Această ma
nifestare la o absolventă a 
Conservatorului m-a surprins 
într-o mai mare măsură decît 
celelalte păreri ale ei în le
gătură cu familia). Mi-a de-

incer- 
mai 
nu 
de 
că 

ne-

clarat ztmbind că Intră foarte 
rar intr-o librărie, iar expo
zițiile sînt ocolite de cunoștin
ța mea, profesoara de muzică, 
așa cum ai ocoli o curte plină 
cu ciini turbați 1 Si totuși, 
vorbește cu pasiune despre 
muzică, despre rolul ei în viața 
oamenilor, socotind-o cum e 
și firesc — prima dintre arte, 
datorita faptului că ea are in 
cel mai înalt grad misiunea 
de a înnobila sufletele ascul
tătorilor Mă străduiesc să 
aflu cum această artă nu a 
avut nici cea mai mică influ
ență asupra sufletului interlo
cutoarei mele.. Am fost curios 
să aflu părerea colegilor 
directorului școlii. Mi s-a 
bit despre ea ca despre 
bun coleg și un foarte 
pedagog Cum de a greșit 
ria tocmai acolo unde în .... ..
firesc prezența ei trebuia să 
fie o îneîntare ? Pentru că de 
bună seamă că a greșit 1 Poate 
că socotindu-și bărbatul un 
simplu ..făcător de bani", poa
te alegind aceeași cale pe care 
cu ani în urmă a mers mama 
ei. fasta numai in cazul in 
care cele povestite de ea sînt 
reale), poate datorită acelor 
„prietene" (pe una am s-o nu
mesc Paulina) în casa cărora 
își petrece acum întregul timp 
liber fumînd și bînd cafea. în 
loc să citească o carte, să intre 
intr-o expoziție, sau pur șl 
simplu — cum îi place să spu
nă — să se întoarcă acasă la 
soțul ei și lăsind la o parte 
acea „mîndrie specific femini
nă" despre care mi-a vorbit, 
să-i ceară iertare. Nu-i o în
josire un asemenea fapt mai 
ales pentru doi oameni tineri 
care se iubesc. Pentru că sînt 
convins de acest mare adevăr. 
Mario își iubește mult bărba
tul. iar despre el. nici nu mai 
încape îndoială ; ea mi-a măr
turisit-o I Fără dragoste, pa
siunea ei pentru muzică nu 
s-ar mai putea numi pasiune, 
fruntea ei ar primi ridurile 
unei bătrîneți timpurii, iar 
elevii ar simți într-o zi nesi
guranța de care dă dovadă 
profesoara lor de muzică la 
dirijarea repetițiilor corului.

Si a 
vor- 

un 
bun 
Mo
ni od



ARTICOLEtREPORTAJE • ÎNSEMNĂRI

SEMNALE CRITICE
LA ADRESA ȘCOLII

Am citit articolul ..Tînărul mecanizator — un munci
tor complex" publicat în ziarul „Scintela tineretului". 
M-a interesat din două puncte de vedere lntîi pentru 
că erau ..radiograjtați" foștii elevi ai școlii unde active» 
yi apoi pentru că comportarea lor în piodmțm reflectă, 
în bună parte, eficiența muncii noastre. a celor de la ca
tedră. De la început trebuie să spun că. ideile subliniate 
in articolul publicat dc la consfătuirea organizată dc re
dacție vin să întărească propna-mi convingere că. în 
multe puncte relațiile dintre programa pcolffrâ și cerin
țele producției nu sînt corespunzătoare.

Timp de 3 ani. dc pildă, am urmărit in producție 
cițiva elevi care avuseseră rezultate diferite in timpul 
perioadei de pregătire Am constatat că — fără excep
ție — in prima perioadă de producții comportarea aces
tora era cam aceeași Elevi cure au terminat școala cu 
medie maximă ca Adrian Mitrea și Florra Amza obți
neau rezultate asemănătoare cu ale lui Apostol Frcdcscu. 
Ghcorghc Căruntu și lstru Ghițuleseu care. în școală, fu
seseră mediocri Concluzia la care am ajuns este aceea 
că în mod direct tczrdtatele lor in producție sînt influ
ențate dc ceea ce au deprins în timpul școlii, sau. mai 
bine zis. dc cern cc n-au deprins din cauza lacunelor 
exi-rirnte în programă.

Dc pildă, toți cri asupra cărora nc-am extins observa
țiile — ca și icilalți. de aitici — indiferent dacă la o dis
ciplină sau alta obținuseră pc timpul școlarizării note de 
8. 9 și 10 sau dc 5 yi 6 erau in egală măsură ncpriccpuți 
atunci cînd erau puși in situația de a depana mașinile 
cu care lucrau. Aceasta intrudi, la terminarea școlii, vii
torilor mecanici agricoli le lipsește in bună parte ceca 
cc ar trebui să stăpincască foarte bine — PRACTICA.

Propunerea făcuta în cadrul consfătuirii de a se intro
duce ca disciplină in școlile profesionale de mecanici 
agricoli ..Întreținerea și repararea tractoarelor și mașini
lor agricole" prezintă o importanță deosebită pentru im-

bunStăfirea pregătirii profesionale a viitorilor mecanici 
agricoli. Aceasta nu trebuie să fie însă o măsură singu
lară. Viața, practica, au dovt dit necesitatea unor ateliere 
proprii ale școlilor proferionalc. Nu-i vorbi, de construc
ții speciale, ci dc extinderea actualelor ateliere ale 
S.M.T. pe lingă care funcționează școlile, astfel Incit

Tînărul mecanizator —
un muncitor complex

elevii să poală avea sectorul lor de munca bine delimitat 
și bine utilat. Astfel va fi posibil să li se repartizeze 
chiar sarcini de plan la reparații și întrețineri.

Și acum elevii școlilor profesionale efectuează o parte 
din practica în producție in atelierele S.M.T. Forma de 
campanie ce o îmbracă această acțiune, insă, aglomera
rea mare de personal și de lucrări ce se pretind execu
tate pe un spațiu redus și intr-un timp scurt, nu dau 
posibilitatea elevilor să lucreze direct la demontarea, re
medierea defecțiunilor și montarea organelor compo
nente ale unui tractor sau mașini agricole. Pentru rea-

lirrircn acestor ateliere, s-ar pune problema unoi cheltu
ieli în plus cu amenajarea. I.u susțin că ateste cheltuieli 

ar ni va un efect economii înzecit. Pentru că, practic, prin 
ncindrplinirra un an sau dm a planului de producție 
ce-i revine tînârului nucnnizator, piin neutilizana In în
treaga capacitate a mașinilor și prin neingiijiren cores
punzătoare a acestora, sa pierde foarte multse dimi- 
nucază producțiile agricole.

Cu impbiații nozifivc deosebite asupra ridicării pre
gătirii profesionale o mrcmiii ilor agricoli este și aplica
rea acelei idei sugerată in consfătuire, dc efectuarea lu
crărilor p.adice pc grupe icslrînxc de elen, în fumție 
de puterea lor dc asimilare. Dc asemenea, după părerea 
mea. la o școală profesională, fiecare clasă n-at trebui 
să aibă mai mult dc 25—3l) do elevi, pentru că se în- 
tațâ mc'crie și fiecare ins trebuie urmărit, controlat și 
îndrumat. In prezent clasele sini dc 40 dc elevi Pentru 
anumite mașini ori lucrări practice sînt afectate numai 
citera ore, or, ca .vă hitirzi cu toata clasa este imposibil. 
Să luam, de exemplu, pampn de ulei Unui bun mese
riaș îi trebuie o oră pentru demontarea și montarea ei. 
O clasă are la îndemină douâ orc și trei exemplare din 
piesa respectivă Cîți elevi pot să lucreze ?

O scamă dc lecții pre< ăzute dc programa analitică pot 
fi excluse. Spre exemplu, două lecții sînt afectate vln- 
drovendui. o mașină cu care. în practică, viitorii mecani
zatori nici nu se mai inlîlnesc. Din cauză că predarea 
acestora înghite un număr însemnat de ore, altor ma
șini complexe li s-au afectat un număr redus de orc. 
Combina pentru păioasc, spre exemplu, trebuie predată 
— și se ci rc însușită de către elevi — in numai 13 oie I 
E posibil oare P Consider că in atenția Ministerului ln- 
vățâmînlului și a Consiliului Superior al Agriculturii tre
buie să siva revizuirea programei analitice a școlilor 
profesionale dc mecanici agricoli. Pentru aceasta, un co
lectiv format din profesori cu multă experiență, cu ve
chime la catedră s-ar putea ocupa dc întocmirea unor 
cursuri care să elimine deficiențele existente în prezent, 
care să contribuie la o mai bună însușire a meseriei dc 
către elevii mecanizatoii. Totodată, consider că cea mai 
bună metodă dc efectuare a practicii este aceea a gru
pării elevilor in cîteva brigăzi unde, sub îndrumarea 
permanentă a unui profesor-maistru Și avînd la dispo
ziție seturi complete de mașini, să execute lucrările agri
cole pc întreaga perioadă a anului Acest fapt este posi
bil prin trimiterea eșalonată în practică a elevilor din 
anii 11 și III.

Muzeul din Scheii Brasovulu
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Ing. DUMITRU PETRICA 
directorul Școlii profesionale 
de mecanici agricoli Filiași

Patru desene de TIA PELTZ

CASA
UMBRELOR

în imediata vecină
tate a Bisericii Sf. Ni- 
colae din Brașov, ve
che ctitorie domnea
scă. la temelia căreia, 
așa cum spune însăși 
pisania așezământului, 
au subscris printre cei 
dinții Aron Vodă și 
„Io Petru Voievod 
Cercel“ — fratele lui 
Mihai Viteazul — se 
află o clădire foarte 
modestă dar care la 
timpul său a adăpo
stit prima școală ro
mânească a țării, și în 
incinta căreia a fost 
adunat un adevărat

istorie ro-tezaur de 
mânească.

Lingă relicve pipăi
te cîndva de mîini 
domnești stau peste 
■SO de hrisoave origi
nale pe care și-au pus 
semnăturile lor voie
vozii țării, începînd 
cu Basarab cel Bătrin 
și pină la ultimul vo
ievod.

In două rafturi 
vechi, stau tomuri 
grele, cărți de mare 
valoare documentară, 
a secolelor : XV, XVI 
și XVII, opere ale u- 
nor caligrafi vestiți in-

tre care menționăm o 
Tetravanghelie, de co
voare universală scri
să pe pergament, și 
Cazania lui Vartolo- 
meu. Intre cele tipări
te menționăm șase e- 
exemplare coresicne 
din epoca 1559—1588.

O atmosferă de a- 
dincă pietate învăluie 
relicvele istorice yi 
prețioasele hrisoave 
pc care voievozii ță
rii așlernindu-și iscă
liturile, semnau însăși 
marea carte a neamu
lui.

N. D. CARPEN

Rîndurile de mai jos, cu 
toată modesta lor întinde
re, vor să reînvie cîtevo 
umbre, să lumineze, poate 
cu ușoară melancolie, cîte
va amintiri, să mediteze 
la trecutul alît de glorios, 
de peste un secol, al pri
mei noastre scene — cu 
ajutorul bătrînilor și tine
rilor săi slujitori...

t de I. Grlnevicl

(Urmare din pag. I)

dat însă seama că tot eu 
voi fi în pierdere. Nu 
m-ar fi tras nimeni la răs
pundere pentru asta, dar 
există unele lucruri de a 
căror îndeplinire răspunzi 
în primul rind în fața ta. 
Renunțarea nu s-air fi îm
păcat cu dorința mea de 
a avea cunoștințe cît mai 
bogate. Pentru mine asta 
este o sarcină de organi
zație. O sarcină perma
nentă, de cea mai mare 
importanță.

— Intr-adevăr, spimea 
și lăcătușul Constantin 
Lucaci, pentru meseria 
mea îmi ajungea școala 
profesională. Dar pentru 
mine ca om, nu. Niciodată 
nu trebuie să te mulțu
mești cu ce ai realizat. In 
permanentă trebuie să vrei 
mai mult, să te străduiești 
mai mult. Eu așa văd lu
crurile. sarcina de organi
zație este în cel mai deplin 
înțeles al cuvîntului o da
torie pe care o are fiecare 
utecist față de el însuși. 
Datoria ca prin eforturi 
Stăruitoare să dobîndească 
într-o tot mai înaltă mă
sură calitățile pe care or- 
Îiajiizația le cere membri- 
or ei, să afirme prin fap

te și realizări îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor 
pe care le are ca utecist

SAR
CI
NA
DE

si fată de cei
din jur

...Colegii de muncă din 
secția turnătorie a Uzinei 
mecanice din Galați 
observat și ei, la un 
ment dat, că Stoica 
dan pare să aibă un 
caz. S-au interesat și 
aflat. Sub impresia i 
neînțelegeri de

au 
mo- 
lor- 

i ne- 
au 

unor 
___ ,__ o__ _» moment 
soția lui își luase lucrurile 
și plecase la părinți. Cîți- 
va tineri s-au dus la soția 
lui Iordan. „Nu le-am ce
rut-o eu. Nici n-am știut 
cînd s-au dus" — ne spu
ne el. Și nici nu le-a ce
rut-o cineva anume. S-au 
simțit ei datori s-o facă. O

îndatorire elementară, o- 
menească, i-a obligat să 
nu rămînă indiferenți la 
ceea ce se întîmplă, în 
afara orelor de program, 
cu omul de lîngâ ei și să 
intervină în numele aces
tei datorii morale. Și s-au 
dus o dată, apoi a doua 
oară. Soția lui Iordan s-a 
reîntors la căminul ei. El 
însuși vorbește acum des
pre întâmplare pe un ton 
degajat, ca despre necazul 
altuia. Dar cei cinci tineri 
care l-au ajutat în momen
tul acela greu nu socotesc 
că și-au îndeplinit o sar
cină, după care au pus 
punct. In intenția lor este 
să le facă și de acum în
colo cîteva vizite ca să-i 
vadă de 
preună și să le arate că 
nu i-au

Tot la 
din Galați, ultimul popas 
l-am făcut în secția forjă. 
Discuția pe care am pur
tat-o cu tinerii de aici, a 
scos la iveală un amănunt 
care trece dincolo de mar
ginile cazului particular.

— Avem în secție un 
lăcătuș — foarte bun 
muncitor. Este evidențiat 
aproape lună de lună, e 
un meseriaș priceput. Dar

data aceasta îm-

uitat.
Uzina mecanică

Perspective
...Pe reputatul scriitoi 

Zaharia Stancu, fire prin 
excelență dinamică, mi-l 
amintesc agitat, pe terasa 
însorită a vilei „Georges- 
cu" din Sinaia, în urmă 
cu 17 ani, scriind ultimele 
pagini din prestigiosul său 
„Desculț". A venit vorba 
atunci despre război și 
despre răscoale... Tot de 
la război pornesc aminti
rile azi, spuse cu voce vi
brant«, neliniștită, cu ochi 
de culoarea oțelului, mai 
mult decît ai cicoarei.

„...Așa cum se știe, a 
doua zi după luminosul 
23 August al anului 1944, 
aviația hitleristă a început 
să bombardeze Bucureș
tii... Nenumărate au fost 
clădirile distruse în cursul 
acestor bombardamente. 
Și pierderea fiecăreia din
tre ele ne-a umplut inimile 
de durere. Mai mult însă 
decît orice, ne-a umplut 
inima de durere distruge
rea vechiului și mîndrului 
nostru Teatru Național, 
care era și care a conti

nuat să fie cea mai veche 
dintre instituțiile de aria 
și cultură din țara noastră. 
Bombardamentele aviației 
hitleriste au putut distru
ge zidurile Teatrului Na
țional, scena lui, lojile și 
foaierele lui, dar sufletul 
Teatrului Național a ră
mas viu, și slujitorii lui 
au continuat — la început 
— în condiții uneori foar
te modeste, alteori deose
bit de grele, să țină aprin
să făclia artei teatrale ro
mânești..."

Vorbind apoi despre 
perspectivele care se des
chid primei noastre scene, 
directorul Teatrului Națio
nal zice : „...Sîntem siguri 
că un nou lăcaș al teatru
lui nostru va lua ființă, 
actorii Naționalului, ne vor 
pofti să-i aplaudăm 
noua lor casă..."

în

Rememorări
...Este fermecător acest 

mereu tînăr artist al po
porului : Ion Finleșteanu.

Are 46 de ani de scenă 
numai pe scindările Tea
trului Național. Este cînd 
Polonius, cînd Farfuridi, 
este și Harpagon și dl. 
Jourdain, devine și Or- 
gon și Tartuffe, are aerul 
impozant al potentatului 
Bucșan din „Ultima oră", 
pitorescul desuet al lui

Grigore Dragomfrescu din 
„Citadela sfărîmată", dai 
mai cu seamă dinamismul 
și combustiile nobile ale 
marelui Matei Millo, din 
piesa lui Mircea Ștefă- 
nescu...

„...Fac parte dintre puți
nii actori în viață care au 
avut fericirea să joace cu 
strălucita pleiadă de actori 
ai Teatrului Național ca : 
Nottara, Aristide Deme
triade, lancu Petrescu, So
rea nu, Brezeanu, V. To- 
neanu, cele două Ciucu- 
rești, Maria Giurgea, Ma
ria Filotti... așa 
„stîlpi" ai teatrului

Actorii tineri făc 
școală la Teatrul Na

apă- 
zile

numit ti 
nostru, 
făceau 

... ......... Națio
nal, fucînd alături de glo
riile teatrului românesc. 
Remarcabilele lot creații 
au format repertoriul per
manent al primei noastre 
scene... Erau interpretări 
superioare și definitive, și 
ar fi greu ca să așez o 
ordine în enumerarea lor. 
Fiecare din acești ctitori 
ai Naționalului aveau în 
repertoriul lor două-trei 
roluri, care pot ocupa lo
cul de frunte..."

— Totuși, cîteva amin
tiri ?...

„...Aristide Demetriade 
în Vlaicu Vodă și Ham- 
let ? Sau Notlara în rege
le Leat, II ora (iu, sau Luca 
Arbore P Poale lancu Pe
trescu în Trahanache și 
Cărăbăț P Ori poate lancu 
Brezeanu în Avarul și

Cetățeanul turmentat P 
Numindu-i pe aceștia, ne 
punem înhebarea dacă nu 
cumva am fost nedrepți 
cu ceilalți...".

îi amintesc meșterului 
Finleșteanu, creația lui 
Bălțățeanu din „14agi Tu- 
dose", și Baronul din „A- 
zilul de noapte". Surîde:

„...Zilele în care 
reati pe scenă, erau
de sărbătoare I După cum 
sărbători au fost reprezen
tațiile Măriei Ventura (cu 
care, de asemenea, am ju
cat) și cele ale Agatei 
Bîrsescu...

Teatrul Național n-a fost 
numai casa mariteu actori. 
De aici și-au luat zborul, 
consacrîndu-se autori dra
matici originali ca : Vic
tor Eftimiu. Mihail Sorbul, 
Zaharia Bîrsan, Liviu Re- 
breanu, Camil Petrescu, 
Victor Ion Popa, Al. și N. 
Kirițescu, Mircea Șlcfâ- 
nescu, G. Ciprian, Tudor 
Mușatescu...

— Despre regizori ?
— „...Asta voiam să zic. 

la biruințele tinerei dra
maturgii originale au cola
borat mat întîi regizorii 
Paul Guști și Constantin 
Notlara, apoi Soare Z. 
Soare și Ion Șahighian..."

Dincolo 
de metaforă

...Două trăsături de ba
ză caracterizează arta ma-

rei actrițe Aura Buzescu : 
un deosebit meșteșug sce
nic și un adine tragism în 
trăirea simțămintelor. Un 
continent de sentimente, 
expresii, tăceri.. Un ocean 
de viitori, furtuni, gin
gășii...

Artista poporului a ju
cat, cu deosebit succes, pe 
scena Naționalului, pe care 
o înnobilează cu prezența 
sa de 44 de ani, rolul ne
muritoarei Juliela, alături 
G. Vraca. In piesa lui 
Paul Claudel „Îngerul a 
vestit pe Maria" era Vio- 
llinnc... A fost și regina 
Elisâbeta, din „Maria 
Stuart", Lavinia din ,,E- 
Icclra" lui O'Neill, Ester 
din „Frenezie", Sonia din 
„Unchiul Vania"...

„...Am debutat pe scena 
Teatrului Național, acum 
44 de ani, întruchipînd-o 
pe Anca, din lucrarea dra
matică „Ion" a lui Liviu 
Rebrcanu. Pe aceeași sce
nă. am dat viață, curînd 
după aceea, și blindai 
Ana, soția meșterului Ma- 
nole, din piesa plină de 
poezie și adîncă filozofie 
a lui Lucian Blaga...

Dacă mă 
atita emoție la 
carierei mele, 
nu menționez, 
de aceeași 
un moment . 
mea... începuse războiul, 
avioane dușmane se nă
pustiseră asupra Capitalei, 
se dăduse alarma. Jucam

gîndesc cu 
începutul 

nu pot să 
însuflețită 

emoție, încă 
din cariera

ORGANIZAȚI
el face parte și din biroul 
organizației U.T.C., iar 
aici nu mai este același. 
Dimpotrivă,Dimpotrivă, se sustrage 
de la îndatoririle sale, nu 
participă la acțiunile ini
țiate.

— In general, comple
tează și secretarul organi
zației U.T.C., Ion Radu, 
tot ce i se pare că nu pri
vește munca sa directă, 
nu-1 mai interesează. Or, 
între activitatea profesio
nală și sarcinile obștești 
trebuie să existe neapărat 
o anumită continuitate. 
Nu ai niște obligații nu
mai pentru line, ci și față 
de cei din jur. Cu alît 
mai mult, cu cit colegii 
de munca i-au acordat un 
mandat de o deosebită 
valoare, alegîndu-1 în bi
roul organizației, l-au îm
puternicit să-i reprezinte 
tocmai pentru că aveau 
convingerea că va fi la 
înălțimea încrederii lor. 
Continuitatea aceasta este 
deci nu numai firească, ci 
și obligatorie. Nu te poți 
purta intr-un fel, subliniau 
mai mulți tineri, cînd e 
vorba de „munca ta" și 
altfel cînd nu mai este 
„munca ta" la mijloc. Da
toria pe care o ai față de

tine însuți trebuie să-și 
afle un corespondent e- 
chivalent și în grija față 
de cei din jurul tău, în 
atenția cu care intervii în 
viața întregului colectiv.

Ce hotărăște
si ce nu
hotărăște

secretarul

„Sarcina de organizație 
este lucrul concret pe 
care ți-1 da de făcut se
cretarul și pe care trebuie 
să-l faci neapărat". Afir
mația aparținînd unui fi
nisor de la Uzinele textile 
din Botoșani, ni s-a părut 
semnificativă pentru un 
anumit mod, îngust, de a 
privi lucrurile. Văzută nu
mai ca o îndatorire venită 
„de sus", din partea se
cretarului, sarcina de or
ganizație devine unilatera
lă, pierde din bogăția pe 
care o are atunci cînd 
fiecare utecist caută să-i 
adauge atribute noi, inter
venind în momentele o-

portune fără să aștepte să 
i se traseze o .^sarcină". Un 
asemenea punct de vedere 
încurajează o anumită ati
tudine pasivă, de aștepta
re, lipsită de dinamism, în 
rîndul membrilor organi
zației. Iar aceasta duce 
inevitabil la o participare 
redusă a uteciștilor la 
viața de organizație, la 
absența unor inițiative 
proprii, pc care terme
nul „sarcină de orga
nizație" le presupune în 
mod necesar. Pentru că 
există o anumită obliga
ție morală, a fiecărui ute
cist în parte, de a face o 
datorie de onoare din 
participarea însuflețită la 
întreaga viață de organi
zație, de a nu rămîne, prin 
pasivitate, undeva în afa
ra ei. Iar această obligație 
morală nu poate fi reali
zată dacă nu asociem ter
menului „sarcină de orga
nizație" pe cel de „iniția
tivă personală".

Replica cea mai potrivi
tă a unor astfel de păreri 
o dau lot situațiile întâl
nite în teren. Ștefan Dra- 
gomir, unul din fruntașii 
secției forjă de la Uzina 
mecanică-Galați, ne măr
turisea :

— Mă simt obligat să

împărtășesc din experiența 
mea și altor tineri din 
secție și o fac de cîte ori 
am prilejul, ajutîndu-i 
direct, la diferite lucrări. 
Nu de mult mi s-a trasat 
și în mod „oficial" sarcina 
de a mă ocupa de cei 
proaspăt veniți din școlile 
profesionale. 
ceain lucrul acesta 
multă vreme 
și îl socoteam lot o sarci
nă dc organizație. Pentru 
că nu poți fi utecist nu
mai parlicipînd la adună
rile generale, și plătind 
cotizația ; ci, în primul 
rînd, dovedind aceasta 
prin fapte la locul de 
muncă, inițiind și partici- 
pînd la toate activitățile 
politico-educative, cullu- 
ral-artistice, sportive etc., 
desfășurate în organizația 
respectivă.

Dar eu fă
cu 

mai înainte

(Jtecistul
se definește

prin faptele sale

îndatoririle înscrise în 
Statutul U.T.C. configu
rează sintetic portretul

fiecărui membru al orga
nizației. Fiecare utecist 
însă, la locul său dc mun
că, în activitatea obșteas
că, în viața dc familie, 
în toate împrejurările, dă 
acestui portret general în
truchiparea concretă, vie, 
particulară. Am cerut pă
rerea despre ceea ce în
seamnă pentru ei sarcina 
de organizație, uteciștilor 
din clasa a Xl-a de la Li
ceul nr. 2 din Tecuci. 
Toate cele 23 de răspun
suri au fixat cu destulă 
exactitate sensul noțiunii 
puse în discuție : „Sarcina 
de organizație este o da
torie de onoare", „O do
vadă de încredere față 
de cel ce o primește", 
„O piatră de încercare a 
seriozității“ ș.a.m.d. Răs
punsurile primite vădeau 
o înțelegere plină de 
chibzuință a noțiunii. în 
schimb, la întrebarea 
„ce sarcini dc organizație 
ați avut de îndeplinit 
din cele 23 dc răspunsuri, 
17 au fost foarte scurte : 
nici una. Ceilalți șase au 
amintit la capitolul acesta 
„pregătirea unor adunări 
generale sau, cel mult, „a- 
jutorarca la învățătură a 
altor colegi". Fapt care 
s,e d-^torește, fără îndoială,

putere 
Visez

„F.lectra" lui O'Neill și 
în loc să se lase cuprins 
de spaimă, să fugă, publi
cul a cerut să continuăm 
spectacolul...

Și așa s-au scurs 44 de 
ani, în care mi-am închi
nat întreaga mea 
de muncă teatrului,
alături de toți colegii mei, 
tineri yi bâtrîni, 
nafă dincolo de 
clipa în care in 
unei noi săli a 
Național — 
înălța potrivit 
partidului — să se împli
nească noi și durabile 
spectacole pentru bucuria 
sufletească a noastră, a tu
turor : .spectatori și ac
tori..."

Venind vorba despre ti
neri actori, foști elevi ai 
săi, pe care și azi îi ur
mărește cu atenție și dra
goste, Aura Buzescu po
menește de Victor Reben- 
giuc, de George Constan
tin, de Gheorghe Cozo- 
rici...

Și reputata actriță ră
mîne pe gînduri îndelung, 
cu inima plină, înlovără- 
șindu-și elevii peste pra
gul vremii, deparie...

•ir

Casa lui Caragiale, a- 
ceastă „Casă a umbrelor" 
șl ă luminii este, cu priso
sință, populată de artiști 
tâlentați, cu mult har, cu 
putere de muncă și de 
mare dăruire...

emoțio- 
cuvinte, 
lumina 

Teatrului 
care se ta 

liotărîrii
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De ziua lor
(Urmare din pag. I) 

cele 26 000 000 de exemplare de 
manuale așezate pe pupitru — 
un gest plin de solicitudine, de 
cîțiva ani repetat, pentru toți 
copiii care învață în școli.

De fapt, în jurul nostru to
tul este pentru ei, copiii. De la 
suma lunară pe care părintele o 
primește pentru copil, pină la 
cifrele cincinalului, care-l cu
prind și pe copilul sau pe copiii 
noștri : acolo unde se află în
scrise sutele de mii de viitoare 
cadre calificate pentru socialism.

Ne creștem dar fiii și fiicele 
în marele cămin al copilăriei, 
care se confundă azi cu dimensi
unile patriei. Ii învățăm să tră
iască demn, să-și iubească pro
fund țara, poporul, să-și aleagă 
viitorul și să și-l gîndească pe 
măsura viitorului României so
cialiste.

Astăzi, le urăm copiilor țării, 
copiilor de pretutindeni să creas
că și să se formeze în climatul 
unor idealuri generoase, mult 
umaniste, să asimileze în profun
zime tot ce a țreat omenirea mai 
de preț, să respecte și să continue 
cu noi împliniri înfăptuirile dă
ruite prin secole omenirii cu O 
generoasă răspundere umanistă 
de către înaintași. „Ziua Interna
țională a Copilului" aduce aminte 
tuturor oamenilor de pe glob că 
urarea aceasta se înfăptuiește nu
mai într-o atmosferă de pace 
trainică și înțeleaptă pentru rea
lizarea căreia nici un efort nu e 
prea mare.

și biroului organizației de 
bază, care nu s-a preocu
pat să antreneze pe fieca
re elev și la alte acti
vități decît „pregătirea 
unor adunări generale", 
să le trezească în egală 
măsură conștiința că, ală
turi de învățătură, îndepli
nirea unor sarcini obștești 
întregește portretul moral 
al unui utecist. în aceeași 
școală, unul dintre secre
tarii pe clasă ne punea 
următoarea întrebare : „In 
clasă sînt 24 de utcciștî. 
Este posibil oare ca fieca
re dintre ei să capele o sar
cină concretă, dc care să 
răspundă ? Eu creți că 
nu". Am încercat să-i do
vedim, cu creionul în 
mină că e foarte posibil 
și în plus foarte necesar 
ca fiecare dintre membrii 
organizației să răspundă 
în mod concret de rezol
varea unei anumite sar
cini. Dintre cei 24 de e- 
levi, 5 — cei mai buni la 
învățătură — ar putea 
primi sarcina să ajute tot 
atâția elevi mai slabi. Unul 
să răspundă de difuzarea 
presei în clasă, altul să 
se ocupe de organizarea 
unui campionat de șah, 
altul de o întrecere de vo
lei cu echipa altei clase ; 
doi ar putea să pregăteas
că referatul pentru aduna
rea generală viitoare, unul 
să pregătească o recenzie, 
altul să răspundă de or
ganizarea unei excursii, de 
participarea la o confe-

rință sau la o reuniune 
tovărășească și așa mai 
departe. Cu puțină preo
cupare, s-a găsit astfel 
pentru fiecare o sarcină 
concretă de care să răs
pundă și îndeplinirea că
reia ar face viața, de or
ganizație din clasă mai in
teresantă, mai vie. Așa
dar, stabilirea de către bi
roul U.T.C., de către se
cretarul organizației U.T.C. 
a unei sarcini pentru fie
care utecist, este nu nu
mai posibilă, ci și 
necesară.

★
Ancheta noastră 

oprește aici. De-a 
gul itinerariului 
tui, s-au ivit 
multe aspecte, 
nit, de exemplu, activiști, 
membri ai comitetelor și 
birourilor U.T.C., care 
n-au îndreptățit încrede
rea acordată atunci cînd 
au fost aleși, care, lipsiți 
ei înșiși de simț de răs
pundere, nu-și achită nici 
îndatoririle elementare la 
care-i obligă funcțiile în
credințate. Am întâlnit, 
de asemenea, încă destul 
de mulți tineri care reduc 
noțiunea de „sarcină de 
organizație" la simpla par
ticipare la adunările gene
rale, pierzînd din vedere 
că nu poți fi utecist nu
mai la ședințe. Important 
considerăm însă faptul că 
cei mai mulți activiști, se
cretari ai comitetelor ra
ionale și orășenești U.T.C.,

foarte

nu se 
_ _ lun- 

străbă- 
și alte 

Am întîl-

| cu care am stat de vorbă, 
au dovedit că au sesizat 
aceste situații și că îi pre
ocupă rezolvarea lor. Tre
cerea la domeniul inter
vențiilor concrete va trebui 
să pornească de la un ade
văr incontestabil : acela 
că antrenarea tuturor tine
rilor la o activitate cuprin
zătoare, care să-i întru
nească pe toți și să aibă 
desfășurare continuă nu 
este posibilă fără o înțe
legere profundă a semnifi
cațiilor multiple, a sensu
rilor majore și bogate care 
compun sarcina de organi
zație. Aceasta pentru că 
însăși viața de organizație 
trebuie să aibă un carac
ter permanent, continuu, 
determinat de continuita
tea acțiunilor întreprinse 
în scopul îndeplinirii sarci
nilor ce revin din Statutul 
U.T.C., cele stabilite de 
Congresul al VUI-lea al 
U.T.C., ca și de plenare
le Comitetului Centrai 
U.T.C., fiecărei organiza
ții U.T.C. în parte. 
A-i face pe tineri să 
înțeleagă astfel noțiunea 
și s-o definească prin fap
tele lor de muncă și de 
viață este unul din prin
cipalele obiective care 
trebuie să stea permanent 
în preocupările organizații
lor U.T.C. Urmarea va fi, 
indiscutabil, creșterea răs
punderii membrilor orga
nizației, afirmarea prin noi 
valori a calității de ute
cist.
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Nevralgii

in cercetarea

științifica

studențească

In urma desfășurării lucrărilor 
sesiunii anuale de comunicări a 
cercurilor științifico studențești 
din Universitatca-București nc-am 
adresat tovarășului prorector 
PETRE SPACU, prof dr. do
cent, membru corespondent al 
Academiei R.S.R.

Red. „Cum credeți, tovarășe 
profesor, că a fost urmărită și 
icalizată în lucrările tinerilor cer
cetători îmbinarea aspectului fun
damental cu cel aplicativ" ?.

Prof. univ. P. SPACU : „Ma
joritatea lucrărilor prezentate la 
sesiune s-au distins prin aborda
rea unor subiecte de mare ac
tualitate, legate de dezvoltarea 
economică și culturală a țării noa
stre. Lucrările din domeniul ști
ințelor umanistice s-au remar
cat prin abordarea unor aspecte 
care privesc continuarea marilor 
tradiții ale științei și culturii ro
mânești. Trebuie să fac o preci
zare în legătură cu apiecie- 
rea de care s-au bucurat unele 
teme abordate în comunică
rile studenților : aceste teme fac 
parte din preocupările catedrei 
sau ale unui subcolectiv al cate
drei respective. Lucrări de o su
perioară ținută științifică au pre
zentat studenții facultății de ma
tematică. Cercurile științifice din 
cadrul catedrei de algebră sub 
îndrumarea acad. prof. Gr. Moi- 
sil, s-au orientat către proble
mele cele mai recente ale alge
brei abstracte, cît și către teoria 

■ mașinilor de calcul, cu impor-

tanto aplicații în economia și 
tehnica modernă. Cercul îndru
mat de acad. prof. Gh. Mihoc și 
condus de asistent univ. V. Craiu 
a abordat probleme cu posibili
tăți de aplicare îrț. practică. La 
Facultatea de chimie, multe lu
crări prezintă interes din punct 
de vedere practic.

Red. „Buna valorificare a re
surselor cercetării studențești 
presupune o riguroasă muncă 
organizatorică. Sub acest aspect 
ce recomandări aveți de făcut ?"

Prof. univ. P. SPACU : „în 
special facultățile cu profil uma
nistic au prezentat un număr 
mic de comunicări (Facultatea 
de istorie, de exemplu). Unele 
facultăți au absentat chiar de la 
sesiune (Facultatea de limbă 
și literatură română și Faculta
tea de drept). La aceste facul
tăți activitatea de cercetare ști
ințifică studențească este slabă. 
Motivul este următorul : lipsa 
de îndrumare din partea condu
cerii facultăților, a conducerii or
ganizațiilor U.T.C. și A. S. La 
aceste facultăți nu există, în foar
te multe cazuri, o programare a 
zilei cercului. Studenți cu note 
maxime și cu o reală vocație 
există, încă foarte mulți, și în 
aceste facultăți. Dar studenții nu 
sînt antrenați, iar în rîndul ace
stor elemente cu pregătire foar
te bună, nu există tendința spre 
o activitate creatoare susținută“. 
Conducerile facultăților, organi
zațiile U. T. C. și A. S. trebuie

• Aproximativ 9 000 
de studenți vor pe
trece zile de vacan
ță în taberele de o- 
dihnă de la Pîrîul 
Rece, Costinești, Ti

miș.

1; ; !

• Consiliul U.A.S.R. 
trimite în 19 sta
țiuni balneo-clima- 
terice, pentru trata
ment, 3 400 de stu

denti.
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• 10 000 ’. Este cifra 
participanților la 
excursiile interne 
organizate de către 

asociații. ■w
• în această vacan
ță, Consiliul 
U.A.S.R. progra
mează. în colabora
re cu O.N.T., excur
sii în străinătate 
pentru 1 000 de stu

denți. ,7.
O

Drumul spre sesiune trece prin bibliotecă

să ia măsuri pentru ca în anul 
universitar viitor să se pună ca
păt acestei situații. Pentru efi
ciența și calitatea muncii de cer
cetarea științifică studențească, 
sint foarte utile cercurile de 
inițiere a studenților din anul 1 
și 11. Actuala sesiune a 
scos în evidență faptul că lucră
rile cele mai bune au fost cele 
incluse în planul tematic al ca
tedrei. In acest fel a existat o 
legătură mai strînsă între stu- 
dentul-cercctător și cadrul di
dactic îndrumător, precum și o co
interesare din partea studenților 
respectivi, care au dat o atenție 
mai marc efectuării lucrărilor în 
cele mai bune condiții. Problema 
nu trebuie totuși să se mai pună, 
în condițiile actuale ale învăță- 
mîntului nostru superior, astfel : 
antrenarea cit mai multor stu
denți în munca de cercetare, ci 
trebuie depistate acele elemen- 
te-valori cu o reală capacitate de 
cercetare.

Consider necesar ca publicațiile 
de tineret să acorde un spațiu 
mai marc popularizării experien
ței și activității cercurilor știin
țifice studențești."

La aceeași întrebare ne-au răs
puns și studenții STANCIU 
MARGARETA, anul IV chimie. 
NICULESCU CONSTANTIN 
anul II matematică și BĂDESCU 
LUCIAN anul V matematică. 
Din discuțiile cu ei a rezultat că 
în cadrul recentei sesiuni discu
tarea de către studenți a proble
melor tratate în comunicări a 
fost slabă. Acest lucru nu s-a 
întîmplat numai la sesiune, ci 
și la ședințele de cerc din timpul 
anului. Cauza ? Fiecare comuni
care prezintă probleme pentru 
care ceilalți participanți nu sint 
pregătiți“. La actuala sesiune fie
care student a prezentat lucra
rea SA, ceilalți participanți au 
„ascultat“ și fiecare participant 
a plecat cu gîndul la problemele 
lucrării lui. In ședințele de cerc 
nu au fost prezentate aceste co
municări. Lucrările nu au fost 
depuse Ia bibliotecile facultăți
lor. Nu s-a afișat o bibliografie. 
Pentru aceste deficiențe se fac res
ponsabili îndrumătorii cercurilor 
studențești, consiliile A. S. și or
ganizația U.T.C. Daca studenții 
de la același cerc nu cunosc 
problemele tratate de colegii lor, 
cum să încerce să se mai gîn- 
dească, încă din facultate, din 
acest stadiu de început al cerce
tării științifice, la colaborarea 
existentă astăzi practic și teoretic 
între științe ? Neformîndu-și con
știința colaborării cu domeniile 
învecinate, tinerii cercetători nu 
au nici cea mai slabă idee des
pre colaborarea științelor.

Credem că se impune ca orga
nizatorii activității de cercetare 
științifică studențească să indice 
studenților întocmirea unor lu
crări în comun. Lucrările aces
tor studenți trebuie incluse în 
planul tematic al catedrei sau 
studenții să facă parte dintr-un 
subcolectiv de cercetare al cate
drei și să li se dea teme în care 
pot aduce o contribuție.

Pentru viitor va trebui, pro
babil, ca la nivelul conducerii 
facultăților, să se ia măsuri pen
tru publicarea, înainte cu apro
ximativ o lună de data sesiunii 
de comunicări, a unui buletin 
care să cuprindă : titlul și auto
rul (autorii) lucrării, tezele lu
crării, bibliografia principală.

Afișe peste afișe... 
și deasupra alte a- 
fișe.

Clădirea Universi
tății pare încă anco
rată in atmosfera 
sesiunii de iarnă. Se 
păstrează pină și 
..Oglinda examene- 
lot — datată : ianua
rie. februarie — 
1967 ! La căminul 
Institutului de medi
cină și farmacie afi
șele rectoratului și 
consiliului asociației 
— purtînd date 
vechi și referindu-se 
la diverse aspecte : 
burse, reuniuni, 
spectacole etc. — 
suportă concurența 
ofertelor celor care 
în sesiune și-au pro
pus sâ facă cură de 
slăbire : „vînd car
tela de masă“... In 
timp ce sesiunea de 
examene este ținută 
„sub tăcere". Pînă 
și stațiile de radio
amplificare 
muțit.

...Și studenții anu
lui IV (Facultatea 
de electronică) au 
intrat în sesiune ne
pregătiți. Motivul ? 
Au avut de realizat 
patru proiecte. Tre
buie luat în conside
rație ? în parte, da 1 
Patru proiecte — în
tr-un singur an de 
studiu — e cam 
mult. Și dacă ne 
gîndim că în anul 
III au avut de rea
lizat un singur pro
iect... Deși „Trans
formatorul", cel mai 
dificil proiect din a- 
nul IV, s-a predat, 
în șapte cursuri, la 
jumătatea anului 
III. Ei recunosc sin
cer : 
că", 
sînt 
vați.

.„Sînt studenți ca
re și-au propus de 
pe acum (tot „emo
țiile“ sînt cauza) 
să-și amîne unele 
examene. Consiliul 
asociației nu numai 
că nu s-a alarmat, 
ci, dimpotrivă, „un
de a considerat ne
cesar a recomandat 
acest lucru".

...Ce „emoții" tră
iesc unii studenți ! 
Se așteaptă ca recto
ratul Universității să 
dea o decizie prin 
care să interzică 
studenților cu un 
număr mare de ab
sențe la cursuri și 
seminarii dreptul de 
prezentare (in sesiu
nea de vară).

...Să ne mai mi-

„Ne este fri- 
Credem că nu 
singurii vino-

răm atunci că în se
siunea din iarnă ju
mătate dintre stu
denții timișoreni nu 
au promovat unul 
sau mai multe 
mene ?

vinovată 
mai ?

Sîmbătă seara (27 
mai) la cantina Uni
versității rindul în
cepea să se formeze 
în holul de la par
ter. urca scările și. 
în sfîrșit, ajungea la 
singurul ghișeu des
chis. Meniul : papri
caș dc macaroane și 
plăcintă cu brînză. 
Felul I este lăsat in 
farfurii. Ne adresăm 
administratorului :

— Dv ați mînca 
acest papricaș. așa 
cum l-a pregătit bu
cătarul cantinei ?

Răspuns scurt:
— Nu !
Și, după o pauză :
— Luna asta, mai, 

e tare păcătoasă. Am 
terminat conservele 
preparate de 
acum trebuie 
cumpărăm de 
piață și prețul 
cost crește.

— Nu s-au putut 
prepara cantități su
ficiente de conser-

seară și 
parc răzbate o melo
die purtată pe stru
ne de chitară, 
de fete și băieți 
companiază. 
blocuri se 
cu borcane 
grupului Se 
te un vacarm gene
ral. Nimeni nu mai 
poate învăța.

...Ascunși într-un 
subsol, sub o scară, 
trei studenti din a- 
nul V. Facultatea de 
electrotehnică — 
Gheorghe Popa. Pe
tre Motăran și Ma- 
rius Romana — a- 
companiază cu vocile 
lor plăcute o chita
ră. S-au ascuns să 
nu-i audă nimeni. în 
cinci ani de muncă 
pe băncile facultății 
au învățat să respec
te munca altora.

Voci
Din 

aruncă 
asupra 

stîrneș-

noi, 
să 
pe 
de

Ah, emoțiile !...
S-ar putea spune : 

nimic mai puțin fi
resc : cine a văzut 
examen universitar 
care să nu fie pre
cedat de o încordată 
stare de tensiune ? 
Numai că uneori se 
face o confuzie. Fri
ca este luată drept 
emoție...

...Dintre studenții 
Facultății de filolo
gie. peste 60 la sută 
și-au amînat pregă
tirea pentru sesiu
ne... în sesiune. A- 
cum fac din noapte 
ziuă. Și au niște „e- 
moții“...

V. NICOLAEFoto: C. CIOBOATĂ

Formația de teatru a Insti
tutului de Arhitectură din 
București are deja o istorie : 
prezența sa în mai multe 
competiții ale mișcării teatra
le de amatori și studențești 
este ilustrată de un palmares 
care conține distincții de 
prestigiu, activitatea sa e ori
entată pe niște linii directoa
re care sugerează un profil 
particular și o tradiție. Re
cent, studenții au oferit un 
spectacol cu dteva creații re
marcate în ultimele con
cursuri și festivaluri.

Dintr-o suită anterioară de 
fragmente dramatice, intitu
lată Cadențe, spectacolul a 
reținut pe cele din „Meșterul 
Manole“ de Lucian Blaga și 
„O scrisoare pierdută“ de 
Caragiale. Alegerea ..Mește
rului Manole“ e îndrăzneață 
și exprimă un întieg program 
artistic: de cele mai multe 
ori teatrul amator se mulțu
mește cu pastișarea — mai 
mult, sau mai puțin abilă —

a unor spectacole profesionis
te, așa incit efortul vizează 
mai curînd fidelitatea imita
ției decît creația efectivă. 
Optînd pentru piesa lui Bla
ga, studenții au anulat posi
bilitatea oricărei „inspirații“ ' 
piesa figurează numai în pro
iectele unor teatre profesio
niste, ca o operație necesară, 
dar deocamdată amînată. Stu
denții deci au devansat acti
vitatea repertorială a teatre
lor, aducînd pe scenă un text 
de mult așteptat, dificil dar 
de neomis.

Fragmentul ales a fost u- 
nul de maximă concentrare 
dramatică: Manole a hotărît 
sacrificarea unei ființe uma
ne, iar meșterii se îngrozesc 
de gravitatea faptei care le e 
pretinsă ; Manole e acuzat și 
bănuit — întreaga sa misiune 
e amenințată de eșec și infa
mie, dar sosește Mira, pentru 
a-i îndupleca să renunțe la 
ideea jertfei, dar tocmai ea 
trebuie sacrificată; Manole îi

propune un joc — un joc de-a 
moartea și biruința. Jurămîn- 
tul se împlinește ; minunea 
meșterilor va reuși. Fragmen
tul fixează esența problema
ticii : ideea creației, a sacri
ficiului, a morții. Regizorul 
— arhitectul Petre Pufan — 
a știut să rămînă credincios 
naturii filozofice și poetice a 
teatrului lui Blaga. Dispune
rea interpreților în scenă: 
izolarea lui Manole, gruparea 
meșterilor intr-un cor com
pact, masiv, valorificarea mu
zicală a textului (distribuirea 
partiturii pe soliști și cor), 
mișcarea în scenă, realizînd o 
coregrafie sobră, esențializa- 
tă, plină de sensuri dra
matice, scenografia — va- 
lorificînd potențialul simbolic 
al unor forme geometrice pri
mordiale, cromatica — reali
zată din tonurile fundamenta
le — alh-negru, pe care joa
că o pată de lumină — lică
rul vieții — basmaua galbenă 
a Mitei — toate componen-

tele spectaculare converg 
spre o imagine scenică de 
mare tensiune, de ideație ele
vată.

Dacă la Blaga, viziunea re
gizorală a concentrat cea 
mai mare parte a efortului, 
celebra scenă a discursului 
lui Cațavencu din „O scrisoa
re pierdută“ a stimulat inven
ția actoricească in primul 
rînd. Cornel Birsan — Cața
vencu a realizat un personaj- 
marionetă, șarjînd prin gesti- 

declamație pînă la ab- 
Expresivitatea interpre- 
— frapantă, obținută 
analiza minuțioasă a

tarii 
prin 
partiturii și căutarea de so
luții inedite, nu a putut însă 
evita o anume ostentație a 
dorinței de a face altfel, care 
trădează tocmai neputința e- 
mancipării de sub tutela mo
delelor. De altfel, senzația lip
sei de vitalitate compensată 
prin minuția studiului era 
previzibilă: studenții nu au 
vizat sensuri inedite ci valen-

țe spectaculare mai puțin 
comune. Este de necontestat 
ingeniozitatea costumelor, de 
pildă, sau a unui element de 
decor — ca tribuna electora
lă devenită 
„țarc“, ușor
Este, desigur, suprinzătoare 
ideea de a dota pe alegători 
cu niște șipci înalte de lemn 
și de a-i face să construiască 
din ele relații și atitudini. 
Invenția spectaculară e plină 
de dinamism, dar ea absoar
be toată energia, reducînd 
densitatea problematicii.

Dar realizarea cea mai au
tentică o prilejuiește artiști- 
lor-studenți piesa Ecaterinei 
Oproiu „Nu sint turnul 
Eiffel“. Regizorul Petre Pti- 
fan s-a concentrat aici asupra 
sincerității și vigorii interpre
tării, asupra valorificării 
tuturor sensurilor piesei. Anca 
lonescu (Ea) și Mihai Kroh- 
malnic (El) au realizat o dez
batere etică de mare încor
dare și animație. Lipsit de

un fel de 
transportabil.

orice fel de agremente exte
rioare, spectacolul s-a concen
trat în pasiunea celor doi in
terpreti, în dialectica idei
lor și sentimentelor sublimată 
cu mare inteligență, cu sensi
bilitate și vervă. Frumusețea 
spectacolului a fost adevărul: 
adevărul reacțiilor personaje
lor, adevărul aderării inter- 
preților la ideile piesei, ade
vărul pasiunii pentru 
teatrală.

Aici s-a autodefinit cu ma
ximă elocvență formația stu
denților, și-a sugerat o orien
tare — poate cea mai judi
cioasă — a artei amatorilor 
spre o expresie sinceră, 
pant umană, lipsită de 
prețiozitate.

Cumulind înzestrarea 
ricească cu îndrăzneala 
clirii regizorale, pasiunea crea
ției și inteligența, formația 
Institutului de Arhitectură 
este o mostră de teatru stu
dențesc conștient de resursele 
și misiunea sa.

ILINA GRIGOROVICI

Iresponsabilitatea 
(asta-i meteahna ei 
cea mai groaznică) 
își vira coada unde 
nu te aștepți.

în magazia canti
nei Institutului poli
tehnic au intrat 300 
kg. carne alterată. 
Medicul Ion Ometa 
a interzis introduce
rea ei în consum. La 
cantina Institutului 
de medicină și far
macie medicul Silvia 
Calciu a oprit la 
timp peștele alterat 
care lua drumul ca
zanului.

Ne amintim că în 
sesiunea din vara a- 
nului trecut un ase
menea act de ires
ponsabilitate a deter
minat internarea în 
spital a unor stu
denti. Ce au de 
spus factorii respon
sabili care au în gri
ja lor aprovizionarea 
cantinelor studen
țești ? Ce au de spus 
achizitorii celor două 
cantine ?

Cuvînt de ordine : 
„strict secret“.

Aflăm intîmplă- 
tor : la Institutul po
litehnic, studenții au 
fost anunțați, la în
ceputul semestrului 
II, că pot să susțină 
examenele 
în cursul semestru
lui, cînd 
că sînt bine pregă
tiți, înainte de 
siunea de 
din vară, 
contravine 
fiilor ....... ......
Invățămîntului 
ea a fost luată, 
spune, cu aprobarea 
tacită a Ministerului 
Invățămîntului. O fi 
adevărat ? ne intere
săm. Peste tot se 
neagă că s-ar fi des
fășurat astfel de 
examene. In sfîrșit, 
un tovarăș cu muncă 
de răspundere (ne-a 
cerut promisiunea că 
n-o să-i dăm nume
le) dă cîteva amă
nunte : „Asemenea 
examene s-au ținut. 
Dar aprecierile au 
fost pro și contra. 
Mai ales contra : am 
fost criticați că pre
gătirea pentru exa
menele restante, îs 
timpul semestrului, 
ar fi împiedicat buna 
desfășurare a pro
cesului de învăță- 
mînt. De aceea vălul 
de mister"... Avem 
deci un fir. Așa u- 
jungem pînă la anul 
IV — secția energe
tică. Aici ni se dau 
detalii : la examenul 
de mașini electrice 
(șef de disciplină — 

Ion 
de 
au 
12

restante

consideră

se- 
examene 

Măsura 
dispozi- 

Ministerului 
dar 

se

conf. dr. ing. 1 
Novac) ; din 48 
studenti, 24 nu 
luat examenul, 
dintre aceștia s- 
prezentat, bine pre
gătiți, în aprilie. Au 
promovat toți. Cu ce 
note ? Din nou mis
ter. Li s-a spus atît : 
„sînteți promovați". 
In sesiune, la data 
programată pentru 
susținerea examenu
lui, cei 12 studenti 
urmează să se pre
zinte cu carnetele 
pentru a li se trece 
nota și semnătura 
examinatorului.

Așadar, sîntem _ 
cum în posesia unor 
date certe. Să discu
tăm deci. Este anor
mală această formă 
de examinare ? Stu
denții îi susțin utili
tatea. Sîntem de pă
rere că Institutul po
litehnic ar trebui să 
dea la o parte vălul 
misterios, să facă 
publice rezultatele 
acestui experiment 
(în fond, despre un 
experiment este vor
ba) și să le supună 
dezbaterii.

a-

arta

j rei- 
orice

acto- 
g‘"-

Complexul social 
studențesc.

Un Romeo o strigă 
pe Julieta (pe nume
le ei adevărat Dori
na, din blocul 4). De 
la etaj un șuvoi de 
apă se revarsă asu
pra sa. Se rîde în 
hohote. In blocul III 
balconul de la ulti
mul etaj, este acapa
rat de gălăgioșii din 
anul II — fizică. Se 
aruncă cu apă și cu 
vorbe urîte în fetele 
care merg la canti
nă. în blocurile ve
cine, de la ferestre, 
colegii lor îi huidu-

Concluzii ? 
singură : în iunie se 
numără... integraliș- 
tii. Din cele relatate 
mai sus se vede însă 
că realizarea unui a- 
semenea deziderat 
are de trecut multe 
piedici. Dar și acum 
se mai pot lua mă
suri.

V. ADRIAN

Studenția e un zUur către 
realizarea celui mai frumos 
vis al tinerei ii — iniilmrea cu 
pi ujcsiunea. u prujestune pe 
care [i-ai duril-u, pentru care 
te-ai pregătii, pentru care ai 
Just ajutai sa ie piegateșii, 
benejiciind grai uit de servi
ciile școlii pe luate treptele. 
O projesiune care iți prelinde 
să te prezinți la locul de mun
ca unde ai fost repartizat — 
pentru a da acolo o strălucire 
nouă muncii, o frumusețe 
nouă, un elan proaspăt și 
neobosit. Că acest lucru este 
in general înțeles, că rațiunea 
pregătirii pe băncile facultății 
este înțeleasă in acest spirit, 
o dovedesc munca și rezulta
tele numeroșilor absolvenți. 
Ei demonstrează cu fapte din 
biografia lor că absolvirea fa
cultății nu înseamnă întreru
perea zborului, ci continuarea 
lui, pe alte coordonate, spre 
un alt țel : perfecționarea, a- 
firmarea. Se intîlnesc însă și 
excepții. Triste excepții. Nico- 
lae Cioranu, de pildă, a absol
vit în 1966 Institutul pedago
gic de 3 ani din București. A 
fost repartizat la școala gene
rală din Rași, raionul Lehliu. 
îl așteptau acolo oamenii din 
sat, elevii, gata să rostească 
in cor : „Bine-ați venit, tova
rășe profesor !“ A început a- 
nul școlar, dar profesorul ni-

SE3

căieri. Se vede că mirajul pro
menadei pe asfalt s-a dovedit 
a avea — pentru el — putere 
de magnet, așa că a rămas 
Capitală. Dar cum nimeni nu 
remunerează plimbarea a por
nit in căutarea unui loc de 
muncă. 1 s-a oferit un post 
de pedagog la Grupul școlar 
de construcții. Să renunțe la 
profesia pentru care s-a pre
gătit ?... A renunțat. Fără să se 
gindească la faptul că prețul 
„renunțării“ nu poate fi re
compensat de măruntele, fal
sele satisfacții pe care i le 
poate oferi viața de „dolce 
farniente" pe care o accepta. 
Fără să înțeleagă că a renunța 
la profesiune înseamnă, de 
fapt, o dezertare socială; în
seamnă, totodată, a renunța la 
propria-ți personalitate, la 
propria-ți mîndrie, la propri
a-ți demnitate.

★
/n toamna anului trecut, la 

catedrele școlilor din regiunea 
București urmau să urce 1367 
de profesori — proaspeți ab
solvenți de facultate. Dar a- 
proape jumătate nu s-au pre
zentat la posturi. Nepricepind 
ce rrrisiune frumoasă li s-a în
credințat, ce posibilități de a- 
firmare, de punere în valoare 
a tot ce poate să dea un om 
pasionat li s-au creat, ei 
s-au retras intr-o lume mică 
și urîtă, „lumea comodității“, 
și sfidind faptul că pentru pre
gătirea lor s-au cheltuit bani 
și eforturi omenești — au tras 
storurile.

Firește, e greu de explicat 
cum poate un absolvent de fa
cultate să renunțe la profesia 
sa. Grave semne de întrebare 
trebuie puse în dreptul celor 
care înlocuiesc datoria de o- 
noare a muncii în speciali
tatea pentru obținerea că
reia au învățat atîția ani, cu 
mulțumirile mărunte ale unei 
vieți anonime, ale unei activi
tăți oarecare. Mai ales că a- 
ceastă „lume a comodității“ 
nu are ce oferi unui tinăr. 
In lunile care s-au scurs de 
la 15 septembrie, din cei pes
te 600 de profesori care nu 
s-au prezentat la posturi în 
regiunea București, aproape 
300 au evadat dintre zidurile 
întunecoasei comodități, ocu- 
pîndu-și Jocurile de muncă. 
Dar ceilalți ?

A. VASILESCU
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R

pen-

t Direcția de Control 
pentru regiunea Galați 

• acțiune de control a 
kabili măsura în care u- 
itierele de construcții din 

se preocupă pentru fo- 
intrgrală și cu deplină 

ă a programului de lu-

ceastA ocazie s-a putut sta- 
la Șantierul II Constmc- 

■uințe Galați. în ziua efec- 
controlului au lipsit nemo- 
i4 muncitori iar 18 au în- 
din program pînă ta o 

lai mult, la ora 13,30 un șef 
upă a fost găsit în stare de 
ite nema'lucrînd astfel pî- 

sfîrșituî schimbului (ora 
De asemenea. 1a Șantierul 
n cadrul întreprinderii 7 
rucții montai Galați în a- 
i zi au întîrziat 1a lucru 38 
itori între 1—5 ore iar 24 
psit nemotivat toată ziua, 
că se realizează o analiză a 
«tării programului de lucru 
>scrvă că întreprinderea VII 
tructii Montaj Galați — for 
ar Ministerul Industriei Con- 
■țiilor — de care aparțin și 
ere’c menționate, în trimes- 

1 1967 a înregistrat 65 578 
?re absențe motivate. în tri
bul II situația fiind mai de- 
ară. numai în luna aprilie în- 
strîndu-se 78 SS6 om/ore. La 
asta se adaugă și învoirile 
aotivate (fără plată) ce s-au 
icat la 39 366 om/ore care 
jreună cu absențele nemoti- 
e au făcut să se piardă o pro- 
cție de 23 917 mii lei ce ar fi 
luențat pozitiv realizările pe- 
adei respective dacă se luau 
isuri eficiente de prevenirea 
r.
In aceeași situație sînt și în- 
eprinderile de pe platforma in- 
ustrială a Combinatului siderur- 
ic Galați unde numai în trimes
ul I a. c. 1a constructor 
f. C. M. S. G.) s-au înregistrat 
0 258 om'ore absențe nemotiva- 
5 și 10 717 om'ore absențe ino
vate.
Nici ■ șantierele întreprinderii 

e Construcții Speciale Instalații 
i Montai© București de pe raza 
egiunii Galați nu stau mai bine 
u disciplina în muncă. La Șan- 
ierul I I.C.S.T.M. Brăila, de pil
ii, în ziua efectuării controlului 
-au constatat 13 absențe nemoti- 
•ate și 19 cazuri de întîrzieri la 
>rogram între 15 și 150 minute, 
icte’.e de indisciplină fiind și mai 
iccentuate în zilele anterioare 
:um e cazul zilei de 6 mai a.c. 
ind au întîrziat de ta program 

12 muncitori, au părăsit fără 
notiv locurile de munca, 89 mun- 
:itori. iar doi muncitori au lipsit 
nemotivat toată ziua.

Cu ocazia aceluiași control, pe 
toate șantierele verificate s-au 
mai putut constata și abateri im-

portante în ce privește modul de 
organizare a producției și a mun
cii, ceea ce încetinește ritmul e- 
xecutării lucrărilor și grevează 
asupra termenului de punere în 
funcțiune a investițiilor respec
tive.

Așa stau, de pildă, lucrurile la 
Șantierul I Construcții Locuințe 
Galați, unde la data controlului 
nu se repartizase încă pe locu
rile de muncă utilajele solicitate 
de către maiștri și șefii de echi
pă. iar cele repartizate n-au fost 
puse de loc sau parțial în func
țiune din cauza defectării cit și 
din cauza lipsei de personal și 
de front de lucru, pierzîndu-se 
numai în acest mod, în ziua efec
tuării controlului, o producție de 
4 000 Iei. De asemenea, mijloa
cele de transport auto planificate 
nu au venit la lucru la ora sta
bilită, din ÎS mașini, 8 sosind cu 
întârziere de o oră. iar 10 cu în- 
tîrziere între 5 și 6 ore ceea ce 
a făcut să nu se poală turna 
42 m.c. betoane.

In aceeași zi pe 
șantier aprovizionarea cu
tonale a locurilor de mun
că 'nu era asigurată cores
punzător, cum este cazul apei

pentru mozaicari de la statia de 
betoane, care se aducea prin gri
ja șefului de echipă și nu centrali
zat (prin intermediul șantierului) 
picrzîndu-se astfel din producție 
cîte 3—4 ore. sau cazul cărămi
zilor, cimentului, mozaicului, gea
murilor care nu erau aduse la 
locurile de muncă deși se găseau 
în cantități suficiente în depozi
tul șantierului, pierzîndu-se și 
din aceste cauze o producție do 
27 000 lei.

Existența unor asemenea situa
ții impune a se lua măsuri în con
tinuare atit la nivelul șantierelor 
și a întreprinderilor cît și la ni
velul forurilor lor tutelare. (Mi
nisterul Industriei Construcțiilor, 
Ministenil Industriei Construcți
ilor de Mașini și Ministenil In
dustriei Metalurgice) care să pre
vină astfel de acte de indisci
plină și să asigure îndeplinirea 
integrală a sarcinilor privitoare 

i de 
în

acest
ma-

la reglementarea programului 
lucru și întărirea disciplinei 
muncă.

NICOLAE NICHITA 
controlor revizor principal 

la Direcția de control 
și revizie 

pentru regiunea Galați

A apărut recent nr. 1 al bu
letinului „Organizării științifice 
a producției șl a muncii, în în
treprinderile industriale ale 
Ministerului Industriei Chimi
ce", editat de Centrul de Docu
mentare ni Industriei chimice 
și petrolului.

Publicația, cu caracter perio
dic. își propune să analizeze o 
scrie de aspecte din activitatea 
întreprinderilor, șl. în special, 
să popularizeze studiile si me
todele analitice întreprinse de 
colectivele de specialiști din a- 
ceastă lamură, în vederea per
fecționării conducerii întreprin
derilor și a proceselor de pro
ducție.

în primul număr al său, pu
blicația face cunoscute o serie 
de probleme legate de organi
zarea științifică a producției șl 
a muncii în cadrul întrenrinde- 
rilor industriei chimice din re
giunea Ploiești, asistenta tehni
că de specialitate la Uzina de 
medicamente-București. unele 
aspecte ale perfecționării siste
mului informațional la Uzina 
de anvelope Danubiana etc.

Prin conținutul său, publica
ția se adresează în mod direct 
și tinerilor, care pot găsi în 
paginile acesteia un bogat ma-1 
terial documentar privind acti
vitatea ce se desfășoară în în
treprinderile din ramurile In
dustriei petrochimice din țara 
noastră.

MONOTONIA DIN
GARDEROBA DV. ?

(Urmare din pag. I)

lori deschise, desene mici, 
pichet imprimat, iar noi 
le oferim contrariul...

Ce împiedică ca frumo
sul și bunul gust să intre 
pe poarta principală ?

Să-i învinuim 
pe creatori?

din
care

Zeci de tineri 
aceste sectoare cu 
am discutat ne-au spus 
cu tristețe, că sînt a- 
fectați deoarece strădania 
lor nu este înțeleasă și a- 
preciată, rămînînd în mare 
parte închisă în filele ca
taloagelor cu mostre. Să 
ne oprim la una din mari
le fabrici ale Capitalei — 
„Dacia". Din cele 226 de
sene noi pentru țesături 
imprimate, prezentate de 
industrie la contractările 
pentru trimestrele II și III

1967, aproape o treime se 
realizează aici. Volumul ca
talogului este impresio
nant. Fiecare articol este 
realizat în 7-8 desene ; 
fiecare desen de la 3 la 13 
poziții coloristice. Efortu
rile creatorilor sînt eviden
te. Dar aprecierea lor ? 
Iată un exemplu : la arti
colul „Celesta" din 13 de
sene în 63 poziții colori
stice comerțul a „ales" 7 
în 19 poziții.

încercați să asistați la o 
contractare. Sute de oa
meni. reprezentînd între
prinderile comerțului cu 
ridicata pentru textile și 
încălțăminte (I.C.R.T.I.) și 
fabricile de confecții, stau 
circa 10 zile în cele mai 
pitorești locuri din țară 
(Sinaia, Poiana Brașovu
lui) și dau verdicte. Dacă 
încerci să pledezi pentru 
un articol nou, frumos, ți 

spune : „Nu merge I 
regiunii..." ;

„Asta iau că a mers bine 1" 
Do ani do zile reținere în 
a lansa noul, do a educa 
gustul publicului. Există 
desigur și un specific și o 
greu de constituit „norme" 
(cu toate că se încearcă), 
dar ești tentat să întrebi : 
„...ai verificat, dumneata, 
la cumpărători dacă ceea 
ce spui atît do categoric 
„iau* răspund© gustului 
acestora

La asemenea contractări 
predomină bărbații (fără a 
subestima priceperea și 
gustul lor), cu unele ex
cepții cam aceiași, care 
din pricina rutinei au pre
ferințe la care nu renun
ță : negru și bleu la Pe- 
troșeni, verde la Maramu
reș, galben la Botoșani, 
etc. Și totuși tinerele din 
Tg. Mureș, Suceava, Ma
ramureș, so îmbracă așa 
cum cere vîrsta chiar dacă 
pentru a-și procura ma-

rog nu

eu sînt

URSUL

LADE

ROȘUPODUL

Foto : C. CONSTANTIN

te

FOILETON

Tînărul Constantin Pintilie mînuiește cu siguianță mașina de sudat 
cap la cap. Siguranță în puterea sa de muncă, întărită de 'încre

derea colectivului uzinei metalurgice lași în care lucrează.

Și ce vrei? 
fiu lăsat în

Fabrica de melană de la 
U.F.S. Săvinești urma să atingă 
parametrii proiectați în trimes
trul IV al anului trecut. Urmă
rind îndeplinirea planului de 
producție pe trimestrul I 1967 se 
constată, cu două excepții, situa
rea sub plan a cifrelor realizate.

Există, între explicațiile acestei 
situații, o cauză obiectivă. Utila
jele montate n-au reușit să pro
ducă la capacitatea contractată.

Să luam, spre exemplu, insta
lația de acid cianhidric. Planul 
de producție n-a fost realizat pe 
trimestrul I.

— Cauza principală — ne 
spune ing. T. Rez, șeful serviciu
lui tehnic — o constituie lipsa 
de capacitate la instalația urmă
toare, de acrilonitril. Din acest 
motiv, s-a funcționat în majori
tatea timpului cu două reactoa
re, dl treilea fiind folosit doar 
în perioadele de vîrf.

Există, prin urmare, un prim 
aspect : neutihzarea integrală a 
acestei instalații- în 1966, numă
rul de zile de funcționare nu s-a 
ridicat decît ta 269. In funcție 
de. debitul de acid necesar, insta
lata este pornită sau staționează. 
Aceste cicluri nu prea lungi de 
pomirc-oprire, determină afecta
rea catalizatorului, favorizînd și 
pierderile la consumuri specifice 
de materiale.

Ambele aspecte sînt în egală 
măsură păgubitoare din punct 
de vedere economic. Nu este a- 
cesta argumentul care trebuie să 
declanșeze căutarea cît mai ra
pidă a unei soluții ?

— S-o făcut un studiu de că
tre IPROSIN, pentru folosirea 
excedentului de acid cianhidric, 
ne spunea în completare tovară
șul Rez. Dar mă îndoiesc câ s-a 
găsit cea mai bună soluție. Pro
iectul prevede o asemenea posi
bilitate numai începînd cu anul 
1969.

Observație cît se poate de fus
tă. Cu atît mai mult cu cît se 
preconizează, ca peste doi ani 
să se renunțe la actualul proce-

deu de obținere a monomerului. 
~i deci și la instalație ca atare.

O soluție ce să permită 
lucrul la capacitatea ma
ximă în cel mai scurt 
timp, pe întreaga perioa
dă cît se presupune că 
va mai funcționa instala
ția, iată care ar trebui să 
fie obiectivul principal. 
Astfel, cui va mai folosi ?

Perspectiva înlocuirii procesu
lui tehnologic se referă la întrea
ga linie de monomer. Deci și la 
instalația de acrilonitril. Aici s-a

Si
la

cialiștii din institutele de 
cercetare, din învățămîn
tul superior. (Ne limităm 

cîteva exemple).
— Pentru a grăbi studierea

problemelor ce le avem la insta
lația de acrilonitril, s-au făcut în
cercări repetate de atragere a 
specialiștilor din învățămîntul 
superior. Au fost adresate invi
tații tuturor catedrelor de specia
litate din centrele universitare 
din țară. Directorul tehnic s-a 
deplasat personal la institutele 
respective. Nu s-a ajuns însă la

Coautorii

Ieri la ceasurile 5 către 
seară, oprindu-mă în dru
mul meu către șantierele 
de construcții de peste apa 
Bahluiului, pe la Podul 
Roșu, exact acolo unde 
tramvaiele I.T.I.-ului își 
încurcă direcțiile și se des
curcă împingîndu-se unul 
pe altul, un urs își făcu 
apariția de sub lespezile 
podului, obligîndu-mă să 
tresar.

Scot repede pixul și dau 
să-l înfrunt. Simțindu-mi 
hotărîrea și mai ales vă- 
zîndu-mă neînduplecat ur
sul se opri, îngenunche 
înaintea mea și lasă să-i 
scape cîteva lacrimi din 
ochi.

— Cruță-mă zice. Cîte 
nu poți dacă vrei. Măria 
Ta T.R.C. Iartă-mi îndrăz
neala de a te fi înfruntat 
și mă leg să recunosc pe 
veci puterea pe care Măria 
Ta o ai asupra modestelor 
noastre vieți.

Ce să mal zic. Am ac
ceptat, deși încă nimeni, 
neam de neamul meu, n-a 
fost botezat cîndva T.R.C. 
Să mă numesc fie și numai 
pentru cîteva clipe. Și așa, 
împing discuția mai de
parte.

— Bine, zic, cum 
cheamă.

— Coraliuc, Petru Cora- 
liuc, zice ursul bănuin- 
du-mi bunăvoința.

— Păi, ăsta-i nume de 
om nu de urs, dar, 
sfîrșit, ce poftești ?

— Poftesc să nu 
fiu macaragiu de fereastră, 
rog să fiu lăsat într-o altă 
secție a împărăției tale ; 
șefii mei 
dau voie 
întîlnesc.
- Și, 

veni să te îmbraci în piele 
de urs ?

— Ce, cum ce ? Ca să-i 
sperii pe dregătorii Mă
riei Tale, așa cum îi sperie 
Fluctuația, sora d-voastră 
de cruce legată de desti
nele împărăției prin scrip
te scrise cu cerneală a- 
ghezmuită și cu tămîie.

— Bine s-a făcut. Apro- 
pie-ți fruntea s-o însemn cu 
puterile Măriei Mele de a- 
probare.

— Măria Ta, zise din nou

— Hîc, zice. Sărut blocu
rile Măriei Tale de pe 
dreapta și stingă Bahluiu
lui care nu se mai termină.

— Sărută-le.
— Vreau să 

pace.
— Și cine mă 

te lasă ?
— Măria Ta, __

șef de brigadă și dregăto
rii Măriei Tale îmi pretind 
să lucrez efectiv alăturitde 
oamenii mei. Or, hîc, nu,- 
așa ceva nu se poate. Am 
făcut o socoteală precisă 
și literalmente așa ceva nu 
se poate. Maistru-i maistru 
și ca maistru-i și el șef. Eu

in

mai

imediați nu-mi 
și am ieșit să te

mă rog, ce-ți

ursul, scuturîndu-și blana 
de picăturile de păcură pe 
care le luase, scăldindu-se 
in apa Bahluiului mai sîn- 
tem încă zece.

— Aprob tuturor, aveți 
încuviințarea mea 
părat specialist in 
zarea hibernării și 
lor pe șantiere.

Mulfumit peste 
ursul a mai 
dată un moorr, 
intr-un tramvai și dus a 
fost.

A doua zi, cam la ace
eași oră, mă opresc iarăși 
la Podul Roșu și din nou 
un urs îmi ieși înainte, ve
nind de data aceasta din
tre sticlele cu rachiu ale 
restaurantului.

de im- 
organi- 
risipe-

măsură, 
scos încă o 

s-a urcat

sînt șef de brigadă și ca 
șef de brigadă trebuie să 
fiu și eu neapărat șef și la 
rîndul lui, șeful de echipă 
trebuie, fără doar și poate, 
să fie în primul rînd șef. 
Trebuie adus un cui? 
Trebuie I Maistru-i șef 
și-mi dă dispoziție, eu sînt 
șef și dau și eu dispoziție, 
șeful de echipă e și el șef 
și dă și el dispoziție. Nu
mește un om care la rîn
dul lui, dacă cuiul e de 
zece ia zece oameni, da- 
că-i de 12 ia 12 ș.a.m.d. și 
cuiul e adus în cîteva ore 
cu tot cu floare și vîrf, 
viu și neruginit. Jur că alt 
fel nu se poate, să nu am 
parte de operativitatea

mea de șef de brigadă și 
de numele meu în dreptul 
sumelor pe care le încasez, 
conform statelor de plată 
fără ca să mișc din loc 
măcar o cărămidă.

— Plec, mi s-a zis, îmi 
iau toată brigada și plec. 
Lumea-i largă. N-ați auzit 
pînă astăzi de Gheorghe 
Spira, uite, că auziți acum.

M-am gîndit, m-am răz- 
gîndit și l-am rugat să ră- 
mînă. Ce m-așfi făcut fără 
șef și mai ales, brigada cu 
oamenii fîțîiți de ici colo 
după cuie și după necuie, 
după cărămizi și necără
mizi după etc. și neetc. Ce 
s-ar fi făcut fără șef ?

A treia zi iarăși la Pod. 
Iarăși un urs : Dobranici 
D. tot șef; A patra zi ia
răși la Pod. Iarăș un urs : 
Gheorghiu V. tot șef. A 
cincea zi iarăși la Pod. Ia
răși un urs: Siriac G., tot 
șef. A șasea zi iarăși la Pod. 
Iarăși un urs, Cornel Cio
can tot șef. A șaptea zi 
iarăși la Pod cu gînd să 
mă odihnesc și eu. Și ce 
credeți, iarăși un urs, tot 
șef, dar de data aceasta, 
chiar... T.R.C.-ul, venit să 
se odihnească și el printre 
șantierele împărăției.

— Mulțumesc, zice, bem 
un rachiu.

— Pentru ce ?
— Pentru că deși nu ne 

cunoaștem ai făcut exact 
cum gîndeam. Lăsîndu-i 
în continuare pe urșii care 
ți-au ieșit înainte să-și o- 
cupe fără nici o sminteală 
posturile în care trebuie 
să-i mențin.

— Trebuie.
— Da, evident. Ce, nu-i 

destul că mai ducem încă 
lipsă de forță de muncă, 
să mai ducem lipsă și de 
șefi pe deasupra ?

— Hm I Dacă ar avea 
și T.R.C.-ul un Tată, a- 
dică dacă ar exista și un 
T.T.R.C. și un T.T.T.R.C 
oare ce s-ar gîndi ?

ION CHIRIAC

zilelor cenușii din viața melane!
reușit, prin eforturi proprii, _ o 
însemnată creștere a capacității 
de producție. Există în prezent 
preocuparea pentru obținerea u- 
nor rezultate mai bune. Dar sînt 
corelate aceste căutări în funcție 
de timpul — extrem de redus — 
cit instalația va mai funcționa 
pe produsul actual ?

în alte condiții, mersul rezolvă
rii problemelor ar părea normal. 
Dar în situația de față fiecare 
lună scursă reprezintă un teren 
pierdut. O posibilitate în minus 
de a fructifica avantajele care 
eventual vor fi create prin îmbu
nătățirile ce urmează să fie aduse.

Iată de ce considerăm in
suficient de operative an
samblul de măsuri preco
nizat în vederea creșterii 
producției de melană Ia 
Săvinești. Cauza princi
pală a acestei stări de 
fapt o constituie după pă
rerea noastră neconjuga- 
rea capacității de lucru a 
specialiștilor din uzină, a 
celor din minister, cu spe-

o colaborare concretă, deși pro
blemele, prin dificultatea lor, re
clamă acest lucru (ing. T. Rez, 

serviciu tehnic).
Nu este prima dată cînd 

semnalăm în ziarul nostru 
lipsa de receptivitate ma
nifestată de specialiștii 
din învățămîntul superior 
față de rezolvarea practi
că a unor probleme strin
gente pentru producție. In 
această direcție așteptăm 
părerea autorizată a Mi
nisterului învățămîntului.

— Este știut că randamentul 
instalației de sinteză e proporțio
nal cu presiunea parțială a ace
tileni în amestec de reacție. Ex- 
tinzînd presiunea, în limitele evi
tării explozibilitățil, se poate 
conta pe creșterea capacității 
de producție, 
internaționale 
IPROCHIM 
funcționarea 
Mi se pare 
In cazul de

de răspundere a institutului

șef

normele 
aceasta 
avizeze

Deși 
admit 

ezită să 
cu presiune mărită,
că avem de-a face, 
față, cu un caz de

fugă de răspundere a institutului 
nostru de specialitate (ing. Gh. 
Frunză, serviciul cercetare).

Trebuie să mai adăugăm că 
IPROSIN tărăgănează rezolvarea 
proiectului de execuție a in
stalației de recuperare a catali
zatorului deși problema este de 
maximă importanță atit 
logic cît și economic.

Cum se vede, există

tehno-

___  _ ___ _ ____  rezerve 
nefolosite în urgentarea găsirii 
soluției optime, în aplicarea ei 

practică.
Coordonarea și pune

rea lor în mișcare ni 
se pare a fi sarcina de 
maximă urgență pentru 
Ministerul Industriei Chi
mice care trebuie să mă
soare hotărîrile ce le va 
lua prin eficiența lor eco
nomică, raportată la tim
pul — limitat — existent 
la dispoziție.

De asemenea, credem că mi
nisterul trebuie să fie intransi
gent cu autorul proiectului întoc
mit pentru fabrica de melană —

în

IPROSIN. O cercetare atentă 
a proiectului a scos în evidență 
ușurința cu care au privit pro- 
iectanții rezolvarea temei de pro
iectare. Greșeli elementare de 
calcul aritmetic, necorelarea tu
turor indicatorilor în funcție de 
modificările tehnologice efectua
te pe parcurs. La sectorul como
nomer, de exemplu, proiectantul 
a omis mărirea capacității insta
lației de oxid de carbon, deși a 
prevăzut creșterea producției la 
celelalte două instalații (fosgen și 
etilencarbonat).

Vorbind despre producția de 
fibre sintetice, apar, în mod cu 
totul nefiresc, apeluri neînregis
trate din partea beneficiarului — 
Ministerul Industriei Ușoare.

— In momentul de față — ne 
spunea tovarășul inginer Sorin 
Bosică, director general în 
M.I.Ch. — recepția firelor se 
face pe baza anumitor parametri 
(în special se urmărește rezisten
ța). Cum însă rezistența firelor 
atît de calitatea I cît și de cali
tatea a Il-a este cu mult supe-

rioară celei de prelucrare obiș
nuită, considerăm necesară o re- 
analizare a criteriilor de recepție 
a firelor artificiale, împărțirea pe 
categorii de calitate pe baza u- 
nor principii mal realiste decît 
în prezent.

Acesta este un aspect Nu este 
și singurul. Ar mai fi de adăugat 
de exemplu, necesitatea prelu
crării industriale a deșeurilor re
zultate în fabricație.

Iată ce ne determină să 
adresăm conducerii Mi
nisterului Industriei U- 
șoare invitația de a a- 
naliza aceste propuneri. 
Rezolvarea lor n-ar avea 
decît consecințo favora
bile pentru economie.

Am încercat în rîndurile de 
față să găsim răspuns la întreba
rea : poate fi produsă mal multa 
melană la Săvinești ? In paralel 
am consemnat șl alte lucruri le
gate de producția fabricii. Ur
mează răspunsul organelor în 
drept cărora ne-am adresat îl aș
teptăm.

N. UDROIU

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* 
* 
*

teriale trebuie să meargă 
în alte localități.

Să fim înțeleși: nu fan
tezia lipsește. Avem crea
tori talentațl, foarte mulți 
tineri. Trebuie însă apre
ciată munca lor I Ochiul 
cumpărătorului este deo
sebit de sensibil la frumos. 
De ce să-i umbrim strălu
cirea ? Sînt și in domeniul 
creației uncie restanțe, dar 
dacă în multe fabrici a- 
ceasta a devenit vioara I, 
credem că unele organis
me ale comerțului n-au 
învățat încă să țină arcu
șul în mînă...

Anual, țesătoriile întoc
mesc cîte două rinduri de 
cataloage. Zile întregi oa
menii taie țesături la anu
mite dimensiuni, le lipesc 
pe cartoane, cartoanele le 
prind între coperți (fru
moase, fiecare costă cîto 
50 do lei). înainte de con
tractare ele so trimit 
I.C.R.T.I.-urilor și fabrici
lor de confecții. înăuntru 
se află idei, propuneri. Sa 
facem un calcul : anul a- 
cesta I.I.B. a consumat 
pentru un asemenea cata
log : 50 000 de cartoane 
(procurate cu mare greu
tate) sute de coperți și- 
peste 6 000 m. țesături ; 
Uzinele „7 Noiembrie au 
făcut fîșii, fîșii circa 600 m. 
„Dacia"-mii... După 2-3 
ani cataloagele se predau 
1a D.A.C. Dacă s-a ajuns 
la necesitatea absolută a 
cataloagelor -tie ce* să nu 
se elaboreze o data Ia doi 
ani, comunicîndu-se, prin- 
tr-un sistem simplu și o- 
perativ, noutățile care au 
intervenit ? Mai util și mai 
eficient ar fi ca la con
tractări întreprinderile să-și 
prezinte direct produsele. 
Se poate aprecia întreaga 
țesătură, armonizarea cu
lorilor ; alegerea ar fi mai 
obiectivă.

Este inevitabil, ca une
le idei să fie sortite eșecu
lui. Fabrica însă a produs 
metraje. Cu cele acceptate 
la contractare situația este 
limpede : intră în pro
ducție. Dar care este soar
ta celorlalte ? Se dau ele 
în circuitul comercial ? 
Nicidecum. Oricît ar părea 
de ciudat, zeci de mii de 
metri de țesături trebuie 
să zacă doi ani în magazii
le fabricilor blocînd spații 
și fonduri. Propunem ca 
ele să fie de îndată valo
rificate pe piață (pentru că 
tot aici ajung în cele din 
urmă) evitîndu-se degra
darea lor, pierderea carac
teristicilor.

care se repetă de cîteva 
luni.

— Vă rog. șifon de 2,20.
— N-avem 1
— Dați-mi de 1,80. A- 

celași răspuns. Vînzătond 
este jenat cînd trebuie să 
recunoască că nici Răchi
ta — lățimi mari, nu exis
tă în raft

— Am cerut 1 700 m. 
Răchita alb și color — ne 
spun tovarășii — dar ni 
s-au dat 600 m. Intrucît 
sîntem profilați pe artico
le de trusou, am propus 
să ni se repartizeze deja
len pentru cămăși, „Corne
lia" pentru lengerie de 
damă. Nu s-a aprobat. în 
schimb... am primit 200 de 
perctare. Nu-i de mirare 
că nu s-a vîndut nici una. 
Cinc-și atîmă în elegan
tele blocuri pe pereți pîn- 
ze cu inscripții „Bine al 
venit soț iubit 1,“ „O masă 
gustoasă face femeia fru
moasă...“ etc. Asemenea 
articole întîlnite destul de 
rar chiar pe tarabele pie
țelor sînt socotite... „ele
mente de trusou" (?!?).

La unitatea 43 am între
bat de ce nu se cere la 
bază. Răspunsul : un teano 
de hîrtii. Comenzile au 
rămas, ca și altele, în „e- 
vidență". Și din evidență 
oamenii nu-și pot confec
ționa lenjerie. Direcția 
generală din minister ne-a 
asigurat că situația se va 
remedia. Așteptăm...

Două dictoane 
confirmate

Pornim de la o 
definiție

In cele peste 30 
magazine vizitate am 
zit același lucru: „ 
dusele sînt destul 
vechi dar trebuie să 
avem în raft Așa prevede 
nomenclatorul 1“ Apelăm la 
dicționarul enciclopedio 
român. Nomenclator; 
„...listă care cuprinde e- 
numerarea sortimentelor 
sau grupurilor de produ
se a căror producție se 
planifică sau se urmărește 
statistio într-o perioadă 
dată...“ Seismograful cel 
mai sensibil al „perioa
dei", trebuie să fie cerin
țele consumatorilor, care 
pe bună dreptate doresc 
să-și alcătuiască o garde
robă variată, să se îmbra
ce elegant Să revenim în 
magazine: „Gherta" (sub 
o altă denumire a existat 
acum 10—12 ani); Flore
ta s-a numit cu ani în 
urmă Tobralco, apoi Cos- 
tela etc., etc. Este nece
sară revizuirea concepției 
despre sortimentul obliga
toriu din nomenclator, a- 
cordîndu-se prioritate NO
ULUI I

de
au- 

, Pro
de 
le

„Și cu asta... 
ce-am făcut...?“
Ne-am amintit de 

vestitele cuplete ale lui 
Constantin Tănase vizi- 
tînd magazinul „Trusoul" 
de pe Lipscani. Comerțul 
a făcut un lucru bun, spe- 
cializînd unele magazine 
pentru a economisi timpul 
cumpărătorilor. Ideea este 
salutară cu condiția să gă
sești ceea ce dorești. Am 
asistat aici la o discuție

La direcția de resort din 
Ministerul Comerțului ni 
s-a spus: „Industria
creează!“ ; 1a Ministe
rul Industriei Ușoare: 
„Comerțul alege 1“. Per
fect adevărat Ce se alega 
din aceste indiscutabila 
dictoane fără o bună sin
cronizare ? Iată : la con
tractare, industria a pre
zentat' 108 articole noi din 
care s-au „ales" 61 (restul 
deci sînt vechi). Din date
le primite de Ia qomerț 
reiese că nu lipsesc dis
proporțiile : în trimestrul I 
industria asigură 245 000 
m.p. țesături ; în II — deci 
plin sezon, 150 000 ; iar în 
trimestrul III 343 000. Să 
se conducă oare tovarășii 
după proverbul „Să-ți faci 
vara sanie și iarna car

★
Se știe că, spre deose

bire de alte industrii, cea 
destinată modei trebuie să 
rezolve evitarea uniformi* 
zării. Așadar, sînt necesa
re serii mici, schimbarea! 
mai deasă a articolelor, 
desenelor etc. Sigur, că 
pentru industrie, acest lu
cru ridică probleme de or
din tehnic, dar este, cre
dem, timpul, să se facă îrt 
această direcție mai mul
te eforturi.

Pentru ca industria și 
comerțul să răspundă îrt 
măsură mai mare cerin
țelor publicului, propunem 
să se organizeze — înain
te de contractări — expo^ 
zi ții cu sondaje pentru « 
se cunoaște, cu adevărat, 
care este gustul acestuia. 
Să se renunțe definitiv Ia 
practica de a se prezenta 
articolele care n-au prețul 
definitivat. Cui folosește 
să admire un produs fru
mos pe care nu-1 poate 
însă comanda ? Și ce cîș- 
tigă consumatorii dintr-uij 
asemenea sistem ?

E bine că la contractări 
participă și oameni de la 
raft, dar trebuie combătu
tă mentalitatea unora de 
„a alege" pe principiul: 
„Asta a mers șl iau“. Asta 
s-a cerut pînă acum 
trebuie să se confunde 
„ceea ce se va cere 
acum înainte“.

Ni se pare deosebit_ ,
necesar ca unul din fac
torii importanți ai produc
ției — creatorul — să fia 
repus în drepturile sale. 
El să nu fie transformat 
intr-un executor mecanio 
al gtistului unui număr 
restrîns de „specialiști", ci 
consultat permanent Citim 
adeseori în reviste de mode 
reputate „acest articol sau 
desen este potrivit pentru 
tinere blonde, înalte, șa
tene etc..." Oare aseme
nea preocupări de indivi
dualizare n-ar putea repre
zenta o parte integrantă a 
procesului de creație, con
tractare și desfacere ?

Moda trebuie să devină 
cu adevărat artă, să contri
buie la dezvoltarea gustu
lui pentru frumos. Iată de 
ce 
să 
să 
în

nil 
cu 
del

d«

credem că este necesar 
existe un institut care 
pregătească specialiști 
domeniul creației și,

mai ales, a înțelegerii și 
aprecierii ei.



ETICA $1
PEDAGOGIA
IN SPORT

(Urmam din pac I)

scop jucători care an depă
șit cu mult vîrsta juniora
tului. nu va da satisfacție 
și bucurie reală nici unui 
om cinstit. Din nefericire 
însă, consecințele nu se vor 
opri aici. Alcătuirea pre
meditată a unei asemenea 
echipe, guvernată și nonte 
chiar inspirată de diferite 
foruri sportive va avea un 
efect negativ greu de șters 
în rtndurile sportivilor și

va căpăta cu timpul as
pectul unui adevărat aten
tat la etica sportivă. Se 
va crea o relație falsă în
tre instituțiile care trebuie 
să reprezinte pedagogia 
sportivă și între cei care 
practică sportul. îndemnu
rile pedagogilor la etică, 
la conduită sportivă, la 
corectitudine și loialitate 
vor reuși, în cel mai bun 
caz. să nască rîsul sau tă
cerea. Faptele îi contra
zic și ti transformă în de-

magogl. Șl nu poate fi 
moment mai trist ca acria 
în care un pedagog își 
pierde ahturile morale în 
fața acelora pentru care 
predă. Cu ce autoritate va 
putea el să penalizeze a- 
batenlc de la conduita 
sportiv« ? Cum va putea 
el să asigure o desfășurare 
sinceră și leală, un climat 
sincer și leal — singurul 
menit să atragă și să stimu
leze talentele — ramurii 
sportive respective, cînd 
într-un moment important, 
și-a blamat calitatea de 
pedacog ?

Vrîm și urăsc gesturile 
violente. urîte. viclene, 
instinctuale care infectează 
uneori întâlnirile sportive, 
gesturile care se exclud 
clin ritualul nescris al în
trecerii sportive. Dar nu
mai a Ic urî, a le înfiera. 
chiAr public, fără a le ana
liza și a le descoperi în 
ultimă Instanță sursa ar 
însemna mai puțin de ju
mătate din drum. Faptul 
că există asemenea gesturi 
își găsește explicația

urmĂrind lanțul slăbiciuni
lor omenești — tot în con
flictul amintit mai sus 
dintre pedagogi și valorile 
morale alr sportului. Cu 
câtva timp în urmă, cu n- 
cana unei întîlniri de 
fotbal Dlnamo-StMua, li
nul din cei mai buni 
fotbaliști ai noștri Pircălab 
a fost rănit violent de că
tre unul din fundașii echi
pei Steaua. Dumitru Ni* 
colac. Presa, la unison, a 
înfierat gestul intențional 
al fundașului militar care 
l-a scos pe Pircălab nu 
numai din echipa Dina
mo ci și din echipa națio
nală. cerînd sancționarea 
lui. Caro a fost sancțiunea 
așteptată de toți? Dumitru 
Nicolac a fost introdus 
imediat în lotul național 
și a făcut parte din echipa 
națională în meciul cu 
Franța și apoi cu Elve
ția I... Mai departe... In 
altă etapă un alt fundaș al 
echipei Steaua, Hălmă- 
geanu, colaborînd cu ace
lași Dumitru Nicolac, a lo
vit într-un mod care ar

părea că indică o adevă
rată școală a violenței, pe 
un .ill fotbalist de reală 
valoare : Mateianu. Ace
leași proteste ale presei șl 
exact aceeași replică a 
Federației : HalmĂgcanv 
a fost introdus în 
lotul național. Lu
crurile devin dc-a dreptul 
hilare. Ai impresia ca 
asiști la o adevărată farsă, 
sau că pur și simplu etica 
sportivă a fost inversată. 
Disprețul față do adevăr 
și liberul arbitru al peda
gogilor iau proporții inad
misibile. Sportul nu poate 
fi trădat tocmai în esența 
și in definiția lui. Chiar 
dacă am avea conștiința 
netă că lipsa unui anume 
sportiv va priva echipa 
națională de cel mai înalt 
titlu la care aspiră cineva. 
în momentul cînd acel 
sportiv a negat însăși no
țiunea de sport, el trebuie 
sancționat cu asprime, eli
minat din sport pentru o 
perioadă mai scurtă sau 
mai îndelungată (în raport 
cu gravitatea și consecin-

fele gestului său), tocmai 
pentru a apăra etica spor
tivă și a o impune ca o 
lege neîndurătoare, care 
nu face nici o concesie 
niciodată și nimănui. 
Succesul de moment poate 
să însemne o mare min 
ciună față de viciul pe 
care asemenea exemple îl 
inoculează în mișcarea 
sportivă. S8 ne amintim de 
conflictul dintre antreno
rul Constantin Tcașca și 
echipa C.S.M.S.-Iași. An
trenorul n preferat ca e- 
chipa pe care o conducea 
să piardă, eliminînd din e- 
chipă chiar în cele mai 
importante întîlniri jucă
tori de bază, decît să facă 
concesii disciplinei șț spor
tivității, pînă la urma vă- 
zîndu-se nevoit să pără
sească o formație care 
promitea din plin. Reveni
rea jucătorilor sancționați 
în echipă a adus unele 
succese de moment, însă 
microbul prevăzut de fos
tul antrenor a acționat te
meinic șl sigur și nu mai 
este nevoie de nici un alt

argument ad hoc decît si
tuația în care se află as
tăzi echipa ieșeană. Iată 
unde duc concesiile, iată 
de ce atenția noastră tre
buie îndreptată în primul 
rînd asupra pedagogilor.

E durcron 
oameni care 
de pedagogi ai mișcării 
sportive își pierd acea ca
litate elementară și funda
mentală a obiectivitătii, 
lăsindu-sc pradă patimilor 
și simpatiilor uneori nici 
măcar disimulate, asociin- 
du-le apoi normal cu spi
ritul funcționăresc care 
pot transforma implacabil 
pasiuni reale, pozitive in
tr-o pasiune crîncenă pen
tru fotoliu. Pentru că se 
întîmplă uneori fapte care 
nu pot fi altfel explicate 
decît prin această coniven
ță dintre subiectivism și 
interes meschin personal : 
avantajarea unor cluburi 
în dauna altora, a unor ra
muri sportive în dauna al
tora, organizarea de elogii 
nemăsurate în jurul unor 
succese discutabile,

cînd acești
au menirea

movarea șl celebrarea u- , 
nor competiții formale și | 
inutile. Aș exemplifica și 
firin participarea masivă
a Olimpiada de la celă

lalt capăt al lumii, cu un 
lot supTa numeros, (pe 
care țări cu veche tradiție 
sportivă nu și l-au permis) 
compus din sportivi și e- 
chipe, conducători și ad- 
funcți de ramuri sportive 
care practic și teoretic nu 
aveau absolut nici o șansă 
la un loc cîtuși de puțin 
onorabil. Aceasta în timp 
ce echipei Dinamo, aflată 
în plenitudinea forțelor 
sale și considerată de toți 
specialiștii, la acea oră. 
drept cea mai mare echipă 
de handbal din lume, nu 
i se permitea de către 
Federație și de către 
U.C.F.S. să participe la 
Cupa Campionilor Euro
peni și la o sumedenie de 
turnee internaționale la 
care ar fi propagat școala 
românească de handbal. 
Explicația dată de peda
gogi că echipei Dinamo 
nu 1 se puteau permite a-

semenea extravaganțe t 
trucîl peste un an de zi 
avea loc campionatul moi 
dial de handbal și etc. 
ele... este ridicolă. La c 
dimensiuni a ajuns oan 
conflictul dintre pedagog 
și adecăt pentru a se lua 
asemenea măsuri și a fi 
jigniți cu asemenea expli
cații ? Am spus la vremea 
acera că asemenea acte 
arbitrare nu se poate să 
nu aibă q înriurire nega
tivă asupra handbalului 
nostru și vreau să amin
tesc și acum acea înțe
leaptă vorbă a poporului 
nostru : „Copilul trebuie 
zgilțîil înainte de a sparge 
ulciorul, pentru că după 
ce-l sparge..."

Și iată că un asemenea 
ulcior lăcuit și colorat 
foarte atrăgător prin inter
mediul articolelor de elo
gii găzduite în „Sportul 
popular" și „Fotbal" s-a 
spart la Zürich. Au existat 
oameni care au atras de
seori atenția că sub Iacul 
colorat se ascund niște 
bîrburi lipite în grabă 
care nu aveau altă putere 
decît aceea de a răni pe 
ascuns. Dacă am fi privit 
cu sinceritate fotbalul nos
tru, dacă ne-am fi preocu
pat sincer de destinul Iul,
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Start în proba de 100 m liber disputată duminică la piscina Di
namo în cadrul competiției prilejuite de Ziua Pionierilor.
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CINSTIT...
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Scriitorul 
DAN DEȘLIU

NECINSTEI
Intîlnirea de fotbal dintre 

divizionarele „B“ — Politeh
nica și Metalurgistul s-a în
cheiat, duminică dimineața, 
într-o atmosferă încordată: 
timp de aproape optzeci de 
minute arbitrul n-a putut pă
răsi terenul din pricina ame
nințărilor publicului spectator. 
Am fost martori oculari ai a- 
cestei situații rar întîlnite și 
putem, prin urmare, să expri
măm o părere autorizată. Ati
tudinea multora dintre specta
torii de pe stadionul „Politeh
nica“ este, fără îndoială, de 
condamnat și împotriva unui 
asemenea public trebuie să 
se ia măsurile cele mai seve
re, pentru că manifestările 
huliganice nu au ce căuta pe 
terenurile noastre de sport.

Există însă un autor moral 
al acestei întimplări și vina 
lui este mai mare decît a ori- 
șicui : arbitrul Marin Niță, ți
nui dintre deochiații cavaleri 
„în negru“ ai federației noa
stre de specialitate. Condu- 
cind partida într-un mod cu 
totul și cu totul iresponsabil, 
arbitrul și-a permis ca în mi
nutul 89 sau 90 sau 91 — ci
ne mai știe cînd ? — la sco
rul de 2—1 pentru formația 
studențească să dicteze din 
senin, răspunzînd astfel soli
citărilor repetate minute în 
șir și cu voce tare a metdlur- 
giștilor, lovitură de la 11 m 
gi să vicieze astfel rezultatul 
final: 2—2. Omul și-a dat 
arama pe față în momentul 
cînd, la protestele gazdelor a 
răspuns „lăsați-i mă să ia și 
ei un punct să nu retrogra
deze“.

Permifindu-și un furt pe 
față, sfidînd iresponsabil mii
le de spectatori, arbitrul Ma
rin Niță a 
creat astfel 
de tensiune 
fitat câteva 
nice.

Repetăm,
suri drastice împotriva spec
tatorilor — pentru că orice 
s-ar întîmpla în teren ei n-au 
dreptul să intervină — da* 
este neapărat necesar să se 
dea o sancțiune exemplară ar
bitrului (scoaterea din lotul 
de arbitri ar fi cea mai ni
merită măsură). Noua condu
cere a federației ar dovedi 
astfel că într-adevăr a decla
rat război cinstit... necinstei.

A șaptea zi a aces
tui iunie prilejuiește 
sportivilor militari a- 
niversarea a două de
cenii de viață a clubu
lui sportiv al armatei 
— Steaua. Douăzeci de 
ani de muncă și stră
danii pentru consoli
darea organizatorică a 
acestei „unități“ im
portante a sportului 
nostru de performan
ță. douăzeci de ani de 
căutări continue și la
borioase pentru 
carea nivelului 
formanțelor.

în acest interval de 
timp reprezentanții 
clubului Steaua au în
scris in „cartea de o- 
noare" a clubului lor 
cucerirea a 1444 de ti
tluri de campioni ai 
țării, peste 1 000 de re
corduri republicane și 
și-au adus contribuția 
la obținerea unor vic
torii de prestigiu ale 
sportului românesc în 
mari competiții inter
naționale cum sînt 
Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale 
și europene, Jocurile 
Balcanice ș.a.

în anul 1947 au fost 
înființate primele sec-

ridi- 
per-

ții pe ramură de sport : 
fotbal, tenis, box, vo
lei etc. Ech/pa de fot
bal în urma unor me
ciuri de baraj a fost 
admisă în prima cate
gorie a campionatului 
țării. Rezultatele înce
putului n-au fost însă 
dintre cele mai bune, 
dar numai după doi 
ani echipa militară a 
reușit să se impună în 
rîndul formațiilor de 
frunte ale țării cuce
rind „Cupa României“. 
Această izbîndă a re
editat-o trei ediții la 
rînd, clubul Steaua 
reușind să cucerească 
„Cupa" de 7 ori, și de 
șase ori titlul de cam
pioană a țării, 
această aniversare, 
momentul potrivit 
amintim aici 
unora dintre 
care au adus 
fotbalistică nu 
clubului ci și 
Voînescu, Apolzan, fra
ții Zavoda, Bone, Tă- 
taru, Toma, de mai 
multe ori selecționați 
în echipa reprezenta
tivă.

Așa dar 1444 titluri 
de camponi ai țării ! 
Lista aceasta, cu ade

ațifat spiritele, a 
o stare generală 
de care au pro- 
elemente huli ga

trebuie luate mă-
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Am trecut ieri prin Grant. 
Atmosferă (ce zic eu atmos
feră I ar trebui inventat un 
nou cuvînt care să exprime 
îngrijorarea, îndoiala, spaima 
și speranța, toate laolaltă) de 
sfîrșit de lume, început de de
zastru. La picioarele podului, 
lume ca la închisoarea dator
nicilor. (Mărturisesc că am 
făcut această comparație for
țată ca să pot să aduc vorba 
despre un personaj pe care 
l-am întîlnit pe Ungă Turnul 
Londrei, chiar în dreptul Por
ții Trădării și care se ames
tecă. de la o distanță aprecia
bilă — numai așa poate să 
aibă curaj acest soi de cer
șetori — în treburile noastre 
privind fotbalul și ne dă sfa
turi, într-o jalnică limbă ro
mânească ; insul, aflat în pro
bă la un post de radio, e o 
jigodie lihnită de foame și 
caută să se salveze de ane
mie, aruneînd înjurături în 
eter; căzut sub ultimul prag 
al ticăloșiei, secătura își în
chipuie că ne poate jigni, îm- 
perechind cuvintele cu bale; 
mi se face scîrbă și mă o- 
prese, fiindcă, chiar tras de 
urchei, patrupedul ăsta cu 
ochii duși sub o frunte ine
xistentă, nu mai poate fi scos 
din lături). Așadar, napolita- 
nii mei, trăiesc dramatic și a- 
cest sfîrșit de campionat. Dru
mul spre împlinirea visului 
lor care ține de mai bine de 
jumătate de veac trece acum 
prin Ploiești — și la Ploiești, 
o știm noi, nu se cîștigă cu 
una, cu două. Totuși, eu mai 
cred că Realul, ajuns din ur
mă de către Dinamo Bucu
rești — dinamobiștii rămîn o 
formație de primă mină în 
fotbalul nostru, cu o rezisten
ță a nervilor rar întîlnită, ca
pabilă să remonteze și să re
facă terenul chiar în împreju-

cedăm așa — 
formații, practici 
din epoca pasto\ 
să plece din pi 
Prea au luat fotb 
mai ales ieșenii, n . 
ză cîțiva oameni cart, 
zut la viața lor echip 
Celui căzut la pâr 
dar îi aduc must.r 
pot, însă, abține s 
iese ieșenilor că a 
care-i adusese pe li 
tr-un campionat tre 
făcut toate mizeriile 
silindu-l în cele d 
să-și ia valiza si 
ducă. Acum plăte. 
scump.

B-ul fierbe. La Tg. 
la Baia Mare, la Gal 
Bacău clocotesc patim 
mai sînt două săptăm. 
furtună I Piticul m-a suru. 
noapte la telefon : „Domi 
am albit, ăia de la Poia. 
Cîmpina sînt brazilieni ; dac 
dau și peste Metalurgistul 
București tot în forma asta, o 
s-auzi de-un mort frumos".

P.S. —
Revista „Fotbal" vine (a 

treia zi după scripturi 1) să ne 
spună cum a fost la Zürich. 
Aflăm din pana anonimului 
(nici o grijă, e același om care 
a transmis și filmul meciului) 
— că „vina conducerii echi
pei în meciul de la Zürich (...) 
este aceea că n-a asigurat e- 
chipei o pregătire și un ca
dru corespunzător în preajma 
meciului“. De unde poți trage 
concluzia că 
fost perfect.

Articolul se 
ton infatuat, 
autocritic și o 
matisme. Mersi.

rările cele mai vitrege — 
poate intra în posesia titlului. 
Duminică, în fața Timișoarei, 
care a aruncat în luptă tot 
ce avea mai bun, și s-a bă
tut 90 de minute cu disperare, 
Realul a demonstrat că nu e 
dispus să-și vîndă pielea cu 
nici un preț. Dan, Răducanu, 
Lupescu, Motroc, iar de la 
înaintare, Dinu, Dumitriu, lo- 
nescu și Codreanu au muncit 
pînă la epuizare și au reușit 
să cîștige amindouă punctele. 
La Ploiești, la cel mai greu 
examen, pornesc ca favoriți 
— asta e părerea mea — dar 
trebuie să așteptăm duminica. 
Oricum, tot ne-a rămas ceva 
palpitant în acest campionat 
scurs, în cea mai mare parte, 
sub zodia anonimatului.

Dinamoviștli vor beneficia 
de avantajul terenului și al 
publicului. Omul lor numărul 
1 e acum Octavian Popescu, 
secondat de frații Nunweiller. 
Evident, ei n-au cum să piar
dă în fața arădenilor, totul 
depinde, însă, numai de sco
rul pe care-l vor realiza. Aș 
da oricît să-l văd pe omul 
care ar vrea să schimbe în 
această săptămînă de chin cu 
Valentin Stănescu $1 Victor 
Stănculescu sau cu Traian Io- 
nescu și Angelo Nlculescu. 
Asta mă face să zic că pîinea 
de antrenor nu e chiar așa de 
dulce cum îți închipuie unii.

O lacrimă de cerneală pen
tru Timișoara și Iași. Socotind 
la rece — și măcar noi, cro
nicarii, sîntem obligați să pro-

vărat impresionantă, a 
fost inaugurată de ju
cătorii de tenis Gheor
ghe și Marin Viziru. 
Ei au cîștigat, în toam
na Iul ’47, proba de 
dublu și cea de simplu 
(Gogu) a campionate
lor. Anul acesta, spor
tivii militari au obți
nut victorii în campi
onatele de hochei, 
baschet, volei (după 10 
ani de la ultimul ti
tlu cucerit !), handbal, 
Kcrimâ (Falb și Ileana 
Drîmbă), lupte greco- 
romane (Pîrvulescu, 
Stoiciu, Baciu și S. 
Popescu) haltere (Fiat, 
Rusu, Niculescu, Ba
laș, Cristea), dar tre
buie avut în vedere 
faptul că șirul campi
onatelor tării este abia 
în plină desfășurare.

Sportivii militari, în 
cei 20 de ani, de viață 
a clubului lor au îm
bunătățit peste 1000 de 
recorduri republicane.

Valoarea sportivilor 
clubului Steaua tre
buie apreciată în con
textul competițiilor in
ternaționale la care a- 
ceștia au luat parte. La 
locurile Olimpice, 
pildă, Iosif Sîrbu

cucerit în 1952 — pen
tru România prima 
medalie olimpică de 
aur iar Iolanda Balaș 
și Dumitru Pîryut^Scu 
(Roma) și din nou Io- 
landa Balaș (Tokio) au 
întregit succesele spor
tivilor români la Olim
piade. Boxerii Vasile 
Tiță, Gheorghe Fiat. 
Mircea Dobrescu și 
Gheorghe Negrea, ca- 
iacistele Hilde Lauer- 
Tătaru și Cornelia Si- 
deri. canoistul Andrei 
[gorov au obținut, Ia 
rîndu-le, medalii olim
pice de argint sau 
bronz. Victorii răsu
nătoare, de prestigiu, 
au dobîndit handbaliș- 
tii : Aurel Bulgaru, 
Cornel Oțelea, Olimpiu 
Nodea, Otto Telman, 
iosif Iacob, Gheorghe 
Gruia, Virgil Tale, Ion 
Popescu, scrimera Ol- 
ga Szabo, trăgătorul 
de pistol viteză Virgil 
Atanasiu. Medaliile, 
cu strălucirea lor, um
plu de lumină nu 
numai vitrinele cu tro
fee, ci și anii de mun
că rodnică, prezența 
vi? și aplaudată a clu
bului Steaua în viața 
sportivă a tării.

va prezenta încurînd 
tinerilor cititori 

o carte în miniatură 
despre viața 

și cariera sportivă 
a marelui fotbalist 

ION VOÎNESCU, 
maestru emerit 

al sportului

înainte totul a

distinge prin 
lipsă de simț 

ploaie de agra-

Cursă de eliminare pe velodromul bucureștean.

Mmm
0/ mm DE SP9DT...

VREȚI UN
COSTUM DE
MIREASĂ ?

La Bala Mare, statisticile 
dovedesc negru pe alb câ pro
centul celor care s-au împrie
tenit trainic cu drumeția, al 
celor pentru care fiecare sfîr- 
șit de săptâmînă înseamnă o 
excursie 
bicicleta 
continuă

— Ori

cu trenul, autocarul, 
sau pe jos este in 
creștere.
de câte ori se orga

nizează vreo excursie, tinerii 
din orașul nostru participă cu 
însuflețire — ne relatează ION 
PETRIC, secretar cu proble
mele de propagandă la Comi
tetul orășenesc Baia Mare al 
U.T.C. Cîteva din obiectivele 
turistice învecinate, sînt locuri 
deosebit de căutate : cabana 
Izvoarele, Lacul Bodi, stațiunea 
Cărbunar și Ocna Șugatag, 
mai ales, că problema depla
sării se poate rezolva relativ 
ușor. La Lăpușel și Apa Sâ-

La 
e 

să 
numele 

aceia 
glorie 
numai 
țării :

rată, de pildă, s-au efectuat 
pînă acum trei excursii ciclo
turistice. Duminicile petrecute 
în mijlocul naturii, ca și or
ganizarea unor întreceri spor
tive la volei, fotbal, șah între 
cei aproape 400 de cicliști care 
au alcătuit plutonul drumeții
lor, s-au bucurat de un deose
bit succes. Dacă este vorba 
însă de deplasări ceva mai 
lungi ca distanță și timp, in
tervin o seamă de dificultăți 
intre care, problema transpor
tului devine... obstacolul nu
mărul 1.

Care este, în fond, această 
atît de mult comentată difi
cultate ? Există de foarte mulți 
ani (din 1950) o dispoziție ofi
cială care reglementează folo
sirea mijloacelor de transport 
ale unităților. Orice autovehi
cul al unei întreprinderi sau

instituții trebuie, ca atunci cînd 
iese din raza localității, să ob
țină o autorizație de transport 
din partea Direcției regionale 
de transporturi auto — D.R.T.A. 
Nimio anormal în această re
glementare. Numai că dispo
ziția amintită, categorisind 
drept cheltuieli neeconomicoa- 
se orice deplasări în scopuri 
turistice, refuză autorizația de 
transport în aceste cazuri.

— Dacă în solicitările de 
autorizare s-ar substitui scopul 
„excursie" cu „transport de 
personal“ noi n-am refuza pe 
nimeni — este de părere ingi
nerul Gavril Ghiroltean, direc
torul DRTA Maramureș. Tre
buie să respectăm, oricum, li
tera legii...

Poate că atunci cînd parcul 
auto era încă slab dotat, cînd 
transporturile auto aveau o

sumedenie de sarcini în econo
mia noastră în formare, cate
gorisirea drept nerentabilă a 
unor transporturi, între care și 
excursiile, într-adevăr apărea 
pe deplin justificată. Astăzi 
transporturilor auto nu li s-au 
redus sarcinile ; ele, poate, s-au 
triplat, în pas cu avîntul eco
nomiei. Dar a crescut enorm 
și parcul de mașini și auto
buze, s-a îmbunătățit reparti
zarea lor teritorială, organiza
rea transporturilor, s-au sta
bilit măsuri pentru asigurarea 
folosirii lor rentabile. Decizia 
a rămas însă aceeași, intransi
gentă față de „nerentabilita- 
tea“ turismului și drumeției, 
activități care au căpătat o 
amploare deosebită în ultima 
vreme, datorită unei autentice 
valori și scopuri sociale. Așa 
se face că în multe garaje

mașinile zac zile întregi 
a fi folosite, în schimb 
refuzate solicitările de a fi fo
losite în scopuri turistice, bine
înțeles, contra cost. Obținerea 
lesnicioasă a unor autorizații 
de transport pentru mașinile 
întreprinderilor și instituțiilor, 
ar crea posibilități nelimitate 
dezvoltării activității turistice 
a oamenilor muncii și de ce 
nu și valorificării la maxim, 
economicoasă a acestor mij
loace de transport.

— Dacă uneori pentru între
prinderi se mai dau mașini — 
ne spunea tov. Gheorghe Dițu 
— șeful filialei Baia Mare a 
O.N.T., atunci cînd ele știu să 
le ceară pentru „transportul de 
personal“, O.N.T.-ul este sortit 
anticipat refuzului ; că ne ocu
păm de turism-excursii ne 
trădează chiar „firma“ așa că 
pe noi nu ne poate crede ni-

fără 
sînt

PE SCURT . • PE ; SCURT

• în cadrul con
cursului internațio
nal de atletism orga
nizat de ziarul „Na- 
rodna Mladej“, spor
tivii români au ob
ținut o serie de re
zultate remarcabile.

Cel mai bun rezul
tat l-a realizat Șer
ban Ciochină în pro
ba de triplusalt, în 
care s-a clasat pe

locul doi cu perfor
manța de 16,59 m 
(nou record republi
can). I. Rățoi a cîști- 
gat cursa de 400 m 
cu timpul de 48”l/10, 
Iar Valeriu Jurcă s-a 
clasat pe primul loc 
în proba de 400 m 
garduri cu 51"3/10. 
O frumoasă victorie 
a obținut și Șerban 
Ion, clasat pe pri-

mul loc la săritura 
în înălțime cu 2,09 m. 
Proba de aruncarea 
discului a revenit 
sportivului român 
Iosif Naghl cu 57,86 
m. în proba de 
800 m feminin, atle
ta româncă Ileana 
Sila! a ocupat pri
mul Ioc cu timpul de 
^ÎO".

„perso-meni că transportăm 
nai“. Și cum oficiul nostru re
gional n-are decît patru auto
care... Dar și aici alte „regle
mentări oficiale“ care frînează 
activitatea turistică : autoca
rele au voie să circule, notați 
bine, doar între orele 7 și 19, 
maximum 400 km pe zi și nu
mai pe asfalt ! O excursie la 
Cluj, de pildă, pentru o zi, nu 
se poate face. Ar rămîne doar 
trei ore pentru vizitarea ora
șului. La Prislop, traseul este 
de categoria a III-a, deci iarăși 
nu...

Fiindcă ne aflăm la capi
tolul „transporturi", trebuie să 
amintim că unele deficiențe 
se manifestă și în ceea ce pri
vește folosirea trenurilor. Pen
tru excursioniști sînt puse la 
dispoziție vagoane necapitona
te, anexate unor curse secun
dare care fac traseul Baia 
Mare — București, de exem
plu, în 24 ore. Nici în privința 
interdicțiilor oficiale C.F.R.-ul 
nu se lasă mai prejos față de 
D.R.T.A. Regionala C.F.R. Ma
ramureș nu aprobă un tren 
special pentru excursie decît 
pentru minimum 700 
soane. Au fost cazuri 
fost refuzați chiar 650 
ticipanți.

Dar deficiențele nu . 
mai de transporturi. Este vor
ba și de o slabă colaborare a

de per- 
cind au 
de par-

țin nu-

întreprinderii regionale balne
are „Izvoarele“ care patronea
ză cabanele din regiune îm
preună cu O.N.T., în ceea ce 
privește preocuparea de a găsi 
soluții optime privind dotarea 
cabanelor și a obiectivelor tu
ristice, precum și îmbunătăți
rea serviciilor unităților pre
statoare ale T.A.P.L. față de 
turiști. Și încă ceva. In ora
șul Baia Mare funcționează un. 
„Centru de închirieri cu arti
cole de sport de sezon“. Titu
latura impresionează, dar din 
păcate în rafturile magazinu
lui este greu să găsești mai 
mult de 8 perechi de schiuri, 
două aparate cu tranzistori, o 
rochie de mireasă cu dantele 
și... păhărele pentru țuică. 
Conducerea cooperativei „Gu- 
tinul“ care patronează maga
zinul, nu este deloc interesată 
în dotarea centrului cu mate
riale sportive, deși tinerii aș
teaptă.

Pentru o continuă dezvol
tare a turismului în regiunea 
Maramureș, se impune, credem, 
ca fiind de mare actualitate 
modificarea unor normative 
oficiale și punerea lor de acord 
cu realitatea. Numai așa acti
vitatea turistică va cunoaște, 
în continuare, dezvoltarea, re
virimentul de mult așteptat și 
dorit de către tineri.

VIOREL RABA


