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„INTRARE INTERZISĂ"
PENTRU ORGANIZAREA CONSULTAREA

ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI?
— Sînt sigură că nici în luna 

aceasta (februarie — n.r.) co
eficientul de utilizare a fondu
lui de timp nu se va îmbunătăți. 
Există o secție — placaj cera
mic — care ne produce mari 
greutăți în privința folosirii efi
ciente a timpului de lucru.

Să fie, oare, o „fatalitate" în 
afirmațiile tovarășei Constanța 
Mirescu, economistă principală 
la serviciul organizarea muncii de 
la Întreprinderea de produse din
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SURSĂ INEPUIZABILĂ A
ceramică finită pentru construc
ții din Capitală ?

înaintea unui răspuns afirma
tiv să dăm cuvîntul statisticii, 
în luna ianuarie coeficientul de 
utilizare a timpului de lucru a 
oscilat între 87,7 la sută și 90,5 
la sută.

însoțiți de tovarășul Traian 
Cucureanu, maistru principal, 
facem mai întîi o vizită în sec
ția obiecte sanitare. între două 
linii ale conveierului de turnare

In locul florilor
de la ferestrele

căminelor
Dacă n-ar fi tăblita de pe 

ușă și paturile dinăuntru, ai 
crede că în dosul lacătului 
trebuie să fie o magazie de 
lemne. Pentru că nici nu des
chizi bine ușa și-ți apare o 
grămadă de buturugi arun
cate într-un colț sau lîngă o 
sobă de cărămidă cojită, care 
fumegă ca un coș de fabrică. 
Mai aproape sau mai depar
te de acest depozit de lemne, 
mai exact în centrul camerei, 
dușumeaua de cărămidă este 
spartă, de parcă ar fi trecut 
pe aici un tractor cu șenile. 
Dacă vreți să închideți ușa 
n-aveți decît s-o trântiți cu 
putere, altfel nu reușiți. Nu, 
nti vă temeți că se sparge 
geamul. S-a spart de mult și 
în locul lui a fost prinsă, cu 
o sîrmă. o bucată de polisti-

rați că sînt dușumelele stri
cate ? E și firesc, dacă sparg 
lemnele în dormitoare. Cînd 
vine mașina cu Jemne, fieca
re își ia în cameră cît îi tre
buie, fiindcă conducerea n-a 
luat măsuri să existe o ma
gazie pentru depozitarea lor.

Două concluzii se rețin u- 
șor din aceste declarații. Con
dițiile sociale ale tinerilor 
sînt privite de la distanță de 
conducerea șantierului (și con
secințele s-au văzut), dar nici 
organizațiile U.T.C., ca fac
tori educativi, nu fac efor
tul necesar pentru asigurarea 
unui climat, respectarea me
diului de conviețuire colec
tivă și a regulilor sale.

— Nu negăm, ne-au con
firmat șeful serviciului apro
vizionare, Neagoe Stan și gos-

• Supunem atenfiei factorilor in drept 
concluziile unui raid prin căminele
tinerilor constructori piteșteni

ren. E mai sigur. Nu căutați 
nici întrerupătorul de la lu
mină Nu-1 veți găsi sau veți 
învîrti degeaba, aici e greu 
să găsești un bec.

Dacă n-ar fi Daturile cu 
cearceafurile mai mult sau 
mai puțin curate, cu păturile 
nescuturate, și sub ele tot fe
lul de încălțăminte plină de 
glod, amestecată cu fel de 
fel de obiecte, poate n-ai 
crede că aici șe află „dormi
toarele tinerilor" de la gru
pul de șantiere 805 din zona 
industrială Pitești-nord, așa 
cum scrie pe ușă.

— N-am văzut nicăieri așa 
ceva. Cît am umblat. Am 
să-mi caut undeva, în oraș, 
o cameră cu chirie.

Cel care-mi spunea aseme
nea vorbe, Ion Moțoc, de 
profesie izolator termic, e to
tal nemulțumit de starea dor
mitoarelor în care locuiesc 
tinerii constructori. Nimeni 
nu intervine — adaugă el — 
deși sînt atîtea probleme so
ciale de rezolvat.

Victoria Călin, femeia de 
serviciu, __ . _
„date la zi“ biografia dormi
torului.

— Dv. credeți că eu nu fac 
curățenie ? Fac, dar aici nu 
păstrează nimeni. Băieții a- 
runcă resturile de mîncare 
în spălător și se-nfundă ca
nalul. Seara, fumează pînă la 
ore tîrzii și joacă cărți. Vă mi

completează cu

podarul Oneață, că la cămi
nul pe care l-ați vizitat sînt 
condiții necorespunzătoare. 
Dar aici locuiesc puțini tineri 
pe cînd, în coloniile de la 
Bascov și Găvana locuiesc cei 
mai mulți și acolo altfel stau 
lucrurile.

— Vreți să mergem împre
ună pînă acolo ?

Am nimerit în pauza de 
masă. Dormitoarele, toate fără 
excepție, serveau drept su
fragerie, iar paturile drept 
mese. Deși aici sînt cazați 
peste 1 000 de muncitoriț ma
joritatea sînt tineri), nu exis
tă o cantină și nici măcar o 
sală amenajată, unde tinerii 
să poată servi masa. în ca
mere stăruie un miros neplă
cut de mucegai (izolația a fost 
făcută toamna, pe timp plo
ios, și plafonul nu s-a us
cat suficient) și un frig care, 
face să ți se strîngă pielea.

— Toată iarna au fost reci 
caloriferele. Venim uzi de 
șantier și n-avem unde să 
uscăm. Mulți tineri, din 
ceasta cauză, au plecat 
casă (Ion Datcu).

— E vina proiectanților,
explică Ion Soare, fochistul 
de la centrala termică. Au în
gropat coloana în pămînt fără 
canal termic. Apa circulă pes-

pe 
ne 
a- 
a-

ne

V. RAVESCU

Continuare în pag. a IV-a)
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vreo 5—6 tineri, opintindu-se 
din greu, încearcă să urnească 
din loc un cărucior plin cu la- 
voare sfărâmate.

Intre timp, căruciorul, zdrăn
gănind din toate încheieturile 
e urnit. Băieții, ca după „bra
vură" se înveselesc repede. O- 
prim pe unul din ei, Ion Tociu, 
șeful de echipă la turnători și-l 
întrebăm :

— Cîte cărucioare ați încărcat 
pînă acum ?

— Cine mai știe 1 ? Sînt cu 
toate vreo 40 de bucăți. S-a 
rupt lanțul triplex și ne-a 
„prins" operația de turnare pe 
conveier.

— Și aseară am aruncat vreo 
50 de bucăți, ne spune munci
torul Gheorghc Nistor. Aparatul 
de turnare s-a defectat și a tre
buit să executăm operația ma
nual.

Am vrut să vedem dacă „mer
ge" aparatul de turnare. Nu 
mergea. Turnarea se făcea ma
nual de către echipa condusă de 
același șef de echipă — Tociu.

Un mic calcul : Dacă apara
tul de turnare ar fi funcționat 
o echipă ar fi putut turna si
multan 4 lavoare, iar pentru în
treaga capacitate a conveierului 
(132 de bucăți) sînt necesare 90 
de minute. Adică, aproape 0,7 
minute pentru un lavoar. Sur
prinde faptul că se aruncă vina 
pe neperfecționarea aparatului. 
Ca și cum acesta ar trebui să 
se repare singur 1 Dar ce fac 
maiștrii de întreținere, de ce 
conducerea întreprinderii admite 
asemenea lamentări acum, cînd 
toată atenția este concentrată a- 
supra organizării științifice a 
producției ?

PETRU G. BRATU

(Continuare în pag a V-a)

ACȚIUNILOR NOASTRE

La Uzina de produse sodice Govora, aparatul de fotografiat a reținut chipul unuia din 
tinerii aflați pe tabla de onoare a fruntașilor în producție Petre Dude, șef de stație la 

elaborare Foto : C. CONSTANTIN

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Unul dintre cele mai frecvente cuvinte prin care ne ex

primăm sentimentele față de preocupările noastre, de idea
lurile in perspectivă de realizare, este pasiunea. Ne pasio
nează o anume problemă, muncim cu pasiune, ne apărăm punc
tul de vedere cu pasiune... în esență, momentele cruciale ale 
vieții, alegerea unei meserii, efortul depus pentru o înaltă 
calificare în meserie, autodepășirea propriilor idealuri sînt 
determinate de pasiune, fla- 
căra-combustibil care alimen
tează ascensiunea fiecăruia 
dintre noi.

în limbaj cotidian, pasiunea 
capătă o serie de accepții, se 
modelează după individ și obi
ectul pasiunii lui, are dimen
siuni bine conturate sau maj estompate. Realizările, faptele de 
fiecare zi. felul în care ne achităm de îndatoririle pe care le 
avem conțin, filonul prețios al impulsului interior al fiecă
ruia dintre noi, tradus, de asemenea, prin pasiune. E drept 
că a munci este nu numai o datorie, dar și o condiție de exis
tență, dar a munci într-un anumit domeniu, a face ceea ce 
corespunde aptitudinilor și dorințelor noastre de realizare, 
a-ți alege, dintre toate ocupațiile posibile una singură în care 
personalitatea să se împlinească, înseamnă, implicit, relie
farea și promovarea bucuriei de a munci, de a te pasiona ac
tivitatea față de care în momentul cînd ai ales-o ți-ai asumat 
obligații pe care ești dator să le respecți.

Au început

ÎNSĂMINȚĂRILE DE

PRIMĂVARĂ

Interviu cu VASILE CAROLICĂ
prim secretar

al Comitetului județean Galați 
al U.T.C.

Aparent paradoxal, acest in
terviu n-a debutat cu o între
bare din partea reporterului a- 
dresată interlocutorului, ci in
vers.

— Cînd mai veniți pe la noi ?
Am înțeles din întrebarea to

varășului prim secretar, dincolo 
de o simplă invitație, sensul mai 
adînc — pozitiv, desigur — al u- 
nor decantări petrecute în viața 
și activitatea organizațiilor U.T.C. 
din județ. (Cu cîtva timp în 
urmă ziarul nostru oglindise... 
critic lacune din activitatea ti
nerilor gălățeni). Și fără a-mi aș
tepta răspunsul, tovarășul Va- 
sile Carolică continuă argumen
tând :

— S-au schimbat multe la Ga
lați și, fie-mi scuzată... modestia, 
avem ce așeza, din munca noas
tră mai recentă, în balanța rezul
tatelor bune. Nu zic că nu a 
fost și o preocupare de mai îna
inte a noastră, dar cele mai fru
moase lucruri obținute în ultima 
etapă de timp se datoresc noi
lor măsuri recomandate la Con
sfătuirea pe țară a U.T.C.

Astfel a fost, implicit, preci
zată baza discuției noastre, punc
tul inițial al acestui colocviu : 
efectul practic al Consfătuirii pe 
țară a U.T.C. în munca organi
zațiilor din cadrul județului, per
spectiva concretă a măsurilor lu
ate la acest forum al tineretului 
patriei.

I. ANDREIȚA

(Continuare în pag. a IV-a)

De fapt (ca să fim sin
ceri), toți pozăm într-un fel 
sau altul. Chiar și ultimul 
anonim de pe stradă, umil 
și șters, poate fi suspectai 
că-și compune umilința și 
despersonalizarea. De multe 
ori pozăm fără să ne dăm 
seama, ne trezim cu sur
prindere și jenă niște nevi- 
novați cabotini. Cea mai pe
nibilă poză e cea pe care 
sintem obligați s-o arborăm 
în clipa in care sîntem vor
biți de bine in public. Je
nați, plecăm fruntea, moto
tolim o hîrtie, ne uităm în 
pămînt. încercăm, cu alte cu* 
vinte, să fim sobri, să dove
dim că laudele ne deran< 
jează. Ceea ce e foarte ra( 
adevărat.

Sint împrejurări în carf 
poza este intru totul justifi
cată, cînd sensurile ei depă
șesc o meschină satisfacție 
intimă. E vorba de poza es
tetică. Recent, cineva vor
bea despre un tinăr poet, 
excelent pozeur, excelent 
artist, care scrie și recită 
poezia deliberat extravagan
tă și șocantă. Cînd recită, el 
dă un spectacol aparte, hi
lar pentru cine nu-1 înțele
ge, de mare savoare pentru 
cei care-I gustă. Aici nu mai 
e vorba de poză, de fapt. 
Așa cum nu mi se pare o 
atitudine de poză gestul u- 
nor pictori, sculptori, actori 
și poeți care se poartă eu 
barbă. Poza oare Brâncuși 
cind trăia intr-o odaie țără
nească în plin Paris, refu- 
zînd contactul cu snobimea 
care-I asalta ?

Poza este, deci, o atitudi
ne exterioară compusă cu 
premeditare. Ea este accep
tabilă, romantică și duioasă, 
într-un fel, pînă Ia limita 
bunului simț. Pînă în clipa 
în care nu sare cu ostenta
ție în ochi și ne obligă să 
descoperim sub ei cu 
tristețe, farseurul, adică 
pînă nu ni se dezvăluie min
ciuna. Pentru că asta e, de 
fapt, poza : o mistificare, o 
încercare de inducere în e- 
roare. Recent, a venit la re
dacția în care lucrez, un tî- 
năr cu înfățișare stranie : 
haine mototolite, barbă, ochi 
tulburi, fața obosită. Scria 
proză. Mi s-a văitat vreme 
de un ceas că o duce greu. 
S-a 
nu-I 
vor 
unei
dau nici un ban, doarme pe 
unde apucă. „Dar nu mă las, 
scriu zi și noapte, simt că nu 
pot trăi fără să scriu, mai 
bine îmi tai o mină decît să 
mă întorc acasă, să-mi tră
dez idealul",

M-am uitat Ia chipul lui 
palid de suferință, la barba 
încîlcită și m-am emoționat. 
,,S-ar putea să am în fața 
mea un artist adevărat. Să-I 
ajut". I-am citit în aceeași 
zi prozele. Erau niște elu
cubrații. Seara l-am întâlnit 
într-o cafenea, unde bea cu 
prietenii. Apoi am aflat a- 
devărul. Tot ce-mi spusese 
era o minciună. Trăia de doi 
ani pe spinarea unei mame 
pensionare și batea cîrciumi- 
le zi și noapte. Cind apărea 
în redacții, își lua poza de 
artist neînțeles, suferind.

Poza e o tentație a tine
reții. 
Totul 
de a 
nos.

certat cu părinții care 
lasă să scrie literatură, 
să-I arunce în brațele 
meserii meschine. Nu-i

Nu e ușor să-i scapi, 
e să te oprești înainte 
deveni cabotin, minei-

ANCHETA SOCIALA LA
UZINELE „VULCAN"

ABSOL VENT BL LICEBL Bl SERAL
NB ESTE VIITORUL EBNCJIONAR AL

|;

a Uzi- 
anual 

cu di-

Munca pentru care
te-ai pregătit iz
vorul adevăratelor 

satisfacții
Școala profesională 

nelor „Vulcan" dă 
aproape 300 absolvenți
verse meserii : strungari, lăcă
tuși, matrițeri. cazangii, oțe- 
lari, sudori. Motivele pentru 
care candidații optează pentru 
o meserie sau alta sînt diverse, 
dar ele nu presupun tot
deauna și factorul pasiune.

j Munca, în toată ‘plenitudinea 
ei,' cu greutățile și satisfacțiile 
ei este „descoperită" abia, în 
uzină, cînd absolvenții de
vin muncitori, cînd „secretele" 
meseriei li se dezvăluie trep
tat, într-un efort 'continuu de. 
perfecționare; Și abia după' 
cîțivâ ani de producție,; între
barea : — Ce v-a determinat 
să vă alegeți această meserie ? 
poate însemna o autoverifi- 
care, o trecere în revistă a re
alizărilor, a împlinirii (sau: 
uneori a eșecului) unei dorințe 

' inițial mai puțin lămurită de-

cît se crede de. obicei. Pasiu
nea se conturează abia în pro
cesul dificil al concretizării ei, 
jal practicii în producție, cînd 
icontactul zilnic cu complexi
tatea muncii îi dă valoare con- 
cre.tă și cu adevărat certă.
,— Am înțeles mai tîrziu de 

ce mă pasionează meseria de 
lăcătuș mecanic — mi-a spus 
IMircea Dinescu de la secția 
montaj-armături. Este o me- 

’serie' pe care o înveți me
reu, cu posibilități de afirmare 
.continuă, niciodată nu te pîn- 
dește pericolul de a te trans-

BZIĂEI1
forma într-un robot. Multi 
muncesc fără să știe la ce fo
losește munca lor ; un lăcă
tuș este, după părerea mea, 
un muncitor complex care tre
buie să fie informat asupra 
întregului proces de produc
ție, să cunoască bine docu
mentația lucrărilor. Nu mi-aș 
schimba meseria pentru nici o 
alta, îmi place să văd cum din 
mîna mea iese un lucru de 
bună calitate.

GALINA RADULESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

în sud-vestul județului Constanța au 
început însămînțările de primăvară. Pri
mele sute de hectare au fost semănate cu 
mazăre, borceag, legume și alte culturi 
din prima epocă, la cooperativele agrico
le de producție din Negru-Vodă, Gîrll- 
ciu, Nistorești și Limanu.

Concomitent, mecanizatorii au executat 
arături pe circa 2 000 ha terenuri rămas» 
nearate din toamnă. Gata pentru începerea lucrărilor agricole
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Studiul dovedește grijă 
deosebită față de oerințele in
dividuale și sociale ale perfec
ționării continue a muncii per
sonalului didactic din învăță
mîntul de cultură generală Și din 
școlile catre-1 pregătesc. Apreciem 
ca deosebit de stimulative pre
vederile privind acordarea titlu
lui de institutor și a drepturilor 
pecuniare corespunzătoare, licen- 
țiaților care predau la clasele 
I—IV, ideea pregătirii universi
tare, în viitor, a tuturor cadre
lor didactice, preocuparea pen
tru informarea științifică de 
specialitate a profesorilor la nivel 
post-universitar, introducerea 
unor noi trepte de salarizare, 
precum și îmbunătățirile care se 
vor aduce modului de acordare 
a gradelor didactice.

Cred că o primă serie de în
vățători, arând ca pregătire o fa
cultate cu durata de 3 ani, ar 
putea proveni, de loc artificios, 
intr-un viitor apropiat, din rîn- 
durile absolvenților institutelor 
pedagogice de 2 ani (începînd cu 
seria 1958) pe baza continuării 
studiilor pe o durată de un an — 
Un an și jumătate prin cursuri 
fără frecvență. Accentul acestei 
pregătiri suplimentare să cadă pe 
aprofundarea psihologiei gene
rale și a copilului, a metodelor 
moderne de predare (curs lărgit 
de pedagogie) pe studiul filozo
fiei, sociologiei și al unei limbi 
Străine. Ar putea beneficia de 
posibilitatea unei atari comple
tări și echivalări a studiilor, evi
dent cu transmisibilitatea grade
lor didactice deja obținute, dori
torii cei mai merituoși din rîndul 
învățătorilor.

Micșorarea numărului probe
lor la examenul de definitivat și 
reducerea, esențializarea celor 
necesare obținerii gradului II, 
prevăzute în Studiu, vin să sa
tisfacă un deziderat îndelung re
petat. Privitor la obținerea gradu
lui II aș propune ca, la cerere, 
și în cazuri foarte bine motivate 
(medie ridicată la definitivat, 
activitate științifică și publicis
tică) să fie admisă prezentarea 
la acest examen chiar după nu
mai 7 ani de activitate la ca
tedră, condiția de vechime pen
tru susținerea gradului I stabi- 
llndu-se la 5 ani de la obținerea 
gradului II. S-ar realiza astfel

o anumită corelație cu propune
rea cuprinsă în Studiul privind 
dezvoltarea învățămîntului, su
perior, care recomanda ca recru
tarea asistenților și lectorilor 
universitari să se poată face prin 
concurs, deschis și profesorilor 
cu aptitudini științifice din învă- 
țămîntul de cultură generală.

Propun, de asemenea, ca tema

numeros corp de inspectori în 
cadrul fiecărui județ). După tre
cerea acestei perioade (1972) 
cerințele referitoare la grad să 
se aplice ferm. Ar fi foarte ne
cesară examinarea posibilității de 
ocupare a posturilor de inspec
tori școlari prin concurs, precum 
și predarea de către aceștia a 
unui număr de 2—4 ore săp-

prof. IOAN BINDEA
Cluj

Bucuria succesului
Foto : GH CUCU

In colocviul din această săptâmină

învățămîntului 
mare măsură, 

cadrelor didac-

șesc să țină pasul cu noile ce
rințe ale învățămîntului, desfă
șoară o activitate îngustă, fără 
perspectivă, situîndu-se frecvent 
în urma colectivelor pe care ar 
trebui să le conducă efectiv.

) 
VASILE SAVINESCU 

prof. Școala generală Gurba 
județul Arad

Bolul hotăritor
al cadrului didactic

lucrării de licență care a con
stituit preocuparea susținută a 
absolventului ajuns la catedră să 
poată fi prezentată, dacă acesta 
dorește — făcind, evident, do
vada comparativă a rezultatelor 
cercetării — pentru obținerea 
gradului II. Din cîte știu in
strucțiunile, regulamentele de 
pînă acum excludeau această 
posibilitate.

Ideea elaborării și publicării 
unui Statut al corpului didac
tic, pe care Studiul o enunță, 
marchează o etapă cu deosebire 
superioară în înțelegerea rosturi
lor școlii și a problematicii el 
complexe și îmi îngădui să cred 
că va avea consecințe din cele 
mai fericite asupra dinamizăriii 
întregii vieți școlare, prin pro
movarea consecventă a celor mai 
înalte exigențe etice și a spiritu
lui deplinei echități în stimula
rea, aprecierea și pomovarea 
cadrelor.

Deținerea funcției de inspec
tor școlar propun să fie condi
ționată de posedarea unui grad 
didactic (titlu științific) superior 
definitivatului, sau de perspec
tiva certă a obținerii gradului II 
în maximum 4 ani de la con
stituirea inspectoratelor (am în 
vedere necesitatea unui destul de

tămînal, în învățămîntul seral 
sau fără frecvență. Considerînd 
că inspectorul Școlar are o mi
siune realmente grea și plină de 
răspundere, care reclamă o in
formare la zi în specialitate, îp 
domeniul pedagogiei și sociolo
giei etc., cred că obligația sa de 
inspectare (care include discuții 
cuprinzătoare cu cei văzuți îa 
clasă, participarea la unele con
silii pedagogice, conceperea și 
redactarea unor procese verbale 
fundamentate) ar trebui fixată la 
un număr de 75—100 cadre di
dactice anual. Cred că nu este 
exagerat dezideratul ca în con
dițiile de mâi sus inspectorul să 
poată desfășura și o anumită ac
tivitate de cercetare pedagogică, 
de sociologie a școlii etc., prin 
care competența și autoritatea sa 
să se impună deplin.

După constituirea inspectora
telor județene, concomitent cu 
studierea posibilității îmbunătă
țirii rețelei școlare propuse de 
STUDIU ar fi, cred, oportun să 
se efectueze o temeinică verifi
care a conducerii școlilor, în
deosebi a celor din mediul sătesc. 
Unii directori ai școlilor gene
rale, recrutați în grabă in urmă 
cu cîțiva ani și adesea potrivit 
unor criterii azi depășite, nu reu-

în contextul noilor condi
ții social-economice și cul
turale din patria noastră 
copiii pot începe școala la 
6 ani. Această soluție e 
realizabilă în decurs de 2— 
3 ani, pe măsură ce se îm
bunătățesc și condițiile di- 
dactice-materiale, îndeosebi 
la școlile cu clase I—IV din 
mediul rural. Este necesar 
ca la aceste clase să predea 
numai cadre didactice cu o 
bună calificare pedagogică, 
judicios selecționate. In a- 
cest fel s-ar preveni neajun
surile care ar putea inter
veni în activitatea copiilor 
de 6 ani. Prevederea ca pro
gramele și manualele pen
tru aceste claSe să fie mai 
ușoare decît cele destinate, 
în prezent, clasei I este ab
solut necesară. Trebuie re
ținut însă un aspect câre 
mie mi se pare deosebit de 
important. Vîrsta viitorilor 
elevi de 6 ani ridică pro
blema adaptabilității la un 
regim nou, introducerea lor 
competentă în viața școlară. 
Subliniez competența fiindcă 
momentul clasei I influen
țează hotărîtor întreaga ac
tivitate școlară ulterioară. 
Ceea ce nu se face în cla
sa I se recuperează în cla-

următoare 
greu. Iată citeva motive pen
tru care în cazul trecerii la 
școlarizarea copiilor de 6 ani 
susfin necesitatea programă
rii unor cursuri speciale de 
instruire pentru cadrele di
dactice care por preda aces
tor elevi. Ce se va întîmpla 
însă în localitățile rurale 
mici ? Sînt puține cadre di
dactice și dintre acestea u- 
nele nu au o calificare de 
specialitate. O soluție ar fi 
să se studieze condițiile spe
cifice ale acestor așezări și 
în funcție de ele, luate 
măsuri corespunzătoare. îm
bunătățirea structurii admi- 
nistrativ-teritoriale a țării 
impune și o revedere atentă 
a actualei rețele a școlilor 
generale și a liceelor din me
diul rural pentru a putea 
realiza prevederea din Stu
diu, de a avea unități șco
lare puternice, cu o bază 
didactico-materială cores
punzătoare. Acest lucru se 
impune cu stringență dacă 
raportăm efectivele de elevi 
file școlilor din sate, com
ponența cadrelor sub rapor
tul calificării, a bazei ma
teriale și rezultatele obținute 
de unele din aceste școli.

Absolventul
liceului seral

nu este viitorul
funcționar

9

al uzinei!
(Urmare din pag. I)

— Acum, după aproape 8 
ani de strungărie, cred că 
m-am născut Cu pasiunea pen
tru strung — consideră Bel- 

. diman Petre de la atelierul de 
mecanică ușoară. Meșteream 
mereu cîte ceva și mă bucur 
cînd pot să realizez un lucru 
util.

Aflu că Beldiman a cîștigat 
Olimpiada meseriilor pe sector 
și s-a clasat pe locul al III-lea 
în concursul orășenesc.

— Eu terminasem școala pro
fesională cu calificarea de ca
zangiu. Aici, în uzină, am des
coperit că îmi place mai mult 
meseria de lăcătuș construc
tor (Bîrzoianu Constantin — 
atelierul de mecanică grea)) 
E mai complexă, lucrez cu de
sene, cu măsurători. E o me
serie pe care o gîndești, nici 
un lucru nu e făcut din ru
tină, te obligă mereu să-ți pui 
probleme, să le găsești o re
zolvare.

— Meseria mea seamănă cu 
a unui pictor — mi-a spus 
Șerbănescu Ion, oțelar topitor 
la secția 
mărind 
meseriaș 
noaste fazele procesului 
pă culoarea pe care o 
pătă metalul, după nuanțele 
care diferențiază temperatu
rile. Știu că e una dintre cele 
mai grele meserii, cu condiții 
de muncă Obositoare, dar sa
tisfacțiile pe care le am sînt 
o compensație suficientă.

Amintindu-și de 
rile muncii sale 
Dragu Dumitru a 
talgic :

. —‘ Aparatul de

turnătorie-oțel. 
topirea oțelului 

bun poate

Ur-
un 

cu- 
du- 
ca-

începutu- 
de sudor, 
zîmbit nos-

— Aparatul de sudură mă 
atrăgea ca un magnet. După 

j ce am deprins bine meseria și 
maistrul mi-a încredințat 
prima lucrare independentă, 
ăm lucrat fără oprire. îmi ve
nea să rămîn și să dorm lingă 
aparatul de sudat...

închise în cuvinte, pasiunile 
pierd, poate, din intensitate. 
Dar rămîn la fel de valoroase, 
la fel de determinante pentru 
un om. rămîn rezervele cele 
mai prețioase ale bucuriei de 
a munci, de a te dărui unei 
munci. Mulți dintre tinerii 
muncitori cu care am discutat 
au remarcat că nu e suficient 
să începi o mutică cu pasiune ; 
trebuie să ai puterea să o con
tinui. să o susții la aceiași ni
vel de intensitate Chiar dacă 
pe parcurs greutățile sau ne
mulțumirile se ivesc, chiar 

. dacă te pîndesc tentațiile unor 
pasiuni lăturalnice, mai ușor 
de realizat, dar și mai ușoare 
Ca valoare.

— Pasiunea este întotdeau
na gravă, te maturizează și îți 
coordonează eforturile, întrea
ga activitate, conchide lăcătu
șul Mircea Dinescu.

Dans

Foto : MIHAIL GODEANU

CURSUL OFERTELOR 
DE PROMOVARE 

E IN CREȘTEREI

In anul școlar 1967—68 pro
porția muncitorilor care ur
mează cursurile liceului seral 
a crescut Cu 60 la sută față de 
numărul elevilor înscriși 
anul trecut. Creșterea contu
rează un proces firesc care, 
după datele semnalate pînă 
acum tinde să devină un fe
nomen general. Intensificarea 
producției, nivelul tot mai 
crescut al cunoștințelor pro
fesionale atrage după sine a- 
ceastă afluență a tinerilor 
muncitori spre liceele de cul
tură generelă. ••••••••••••••

Tovarășul inginer Petre Hu- 
țanu — șeful serviciului de 
organizare a muncii — mi-a 
declarat :

— Alături de această fireas
că aspirație a celor tineri de 
a-și lărgi orizontul de cultură 
generală, apare în interiorul 
uzinei tendința ca acei mun
citori care absolvesc cursurile 
serale ale liceului să solicite 
transferul din posturile de 
muncitori calificați in diferite 
meserii, în posturi de tehni
cieni sau funcționari ai apa
ratului tehnico-administrativ. 
: Fără a cunoaște o cifra 
exactă, și tovarășul ing. Huța- 
nu Petre și tovarășii care lu
crează la serviciul personal, 
recunosc că această tendință 
se manifestă 
parte dintre 
ceului. Un 
demonstrează 
tele sînt în 
mai mare decît necesități
le pe care le are uzina, că 
foarte puține din cererile d« 
transfer pot fi rezolvate con
form posturilor de tehnicieni 
existente. Mă interesează dacă 
această avalanșă a ofertelor 
exprimă dorința firească de 
promovare, de afirmare sau 
reprezintă o simplă trecere ?

— La locurile lor de muncă, 
în uzină, 
muncitori 
seriași cu 
zare care 
materiale 
în afară de faptul că salariul 
se micșorează, ei pierd legă
tura cu munca, cu meseria 
pentru care s-au pregătit.

Cruceru Ion a fost, pînă nu 
de mult, un foarte bun recti-

• •••• ••••••••

la o apreciabilă 
absolvenții li- 

calcul
însă, că 

număr

sumar 
ofer- 
mult

acești tineri sint 
valoroși, buni me- 
categorii de salari- 
le permit retribuții 
mari. Ca tehnicieni,

ficator, cîștigînd 1 800—2 000 
lei lunar. A absolvit liceul și 
s-a transferat pe postul de 
tehnician II la serviciul docu
mentare. Munca in uzină îl 
pasiona și totuși... IntîmpJa- 
rea a făcut să-I intîlnesc pe 
Cruceru într-o încăpere plină 
de dosare, de hîrtii — un loc 
de muncă care nu mai amin
tea — cel puțin pentru el — 
prin nimic de uzină.

— Era obositor să lucrez în 
trei schimburi, mereu mur
dar... E drept că aici cîștig mai 
puțin, dar pot să mă îmbrac 
mai îngrijit, cu cămașă albă...

— Și eu mă gîndesC să trec 
tehnician — mi-a .declarat lă
cătușul Stan Dumitru. De ace
ea am făcut școală, că să pot 
avansa, să muncesc mai ușor...

Aspirația spre mai bine este 
o condiție a existenței umane. 
Dar în contextul discuției 
noastre acest „mai bine" se 
cere delimitat și analizat mai 
atent. Trei ani de școală pro
fesională. apoi cîțiva ani de 
producție în care eforturile 
din uzină au fost conjugate 
cu eforturile depuse pentru 
terminarea liceului. Intre 
timp, promovarea în categorii 
de salarizare mai bune, cîști- 
garea unei experiențe de mun
că, a unei priceperi sporite în 
meserie... Și deodată, drumul 
ascendent este oprit de această 
dorință de a munci mai comod, 
mai ușor, de a scăpa de sa- 

' lopetă, de a renunța la toate 
satisfacțiile de care ne vor
beau Dinescu și Bîrzoianu și 
Șerbănescu. în schimbul man
șetelor și gulerului tare — pe 
care, de altfel, nu vedem de ce

nu le-ar purta oricum ! — a 
unui scaun de birou, a unei 
munci cu satisfacții discuta
bile în raport cu scopul pre
gătirii lor.

Bacalaureatul, se vede din 
aceasta, ca o treaptă de as
censiune spirituală se confun
dă adesea cu o pistă de lan
sare spre o activitate funcțio
nărească in total dezacord cu 
meseria pentru care s-au pre
gătit. Mai ales în condițiile în 
care este nevoie de muncitori 
calificați, capabili să facă față 
unor sarcini de producție din 
ce în ce mai complexe. Evo
luția pregătirii tînărului mun
citor trebuie să fie în concor
danță cu evoluția tehnicii, cu 
perfecționarea metodelor de 
muncă.. Orizontul mai larg al 
unui absolvent de liceu îi dă 
posibilitatea să asimileze mai 
rapid, să se integreze mai bine 
viitoarelor sarcini de produc
ție, din ce in ce mai complexe, 
solicitînd nu numai o mai spo
rită pregătire profesională, dar 
și o intensificare a capacității 
de receptare a noului, și de loc 
în ultimul rînd, o înaltă ținută 
etică. A-ți iubi meseria, a fi 
pasionat de ceea ce faci în
seamnă a căuta să dărui mun
cii tale nu numai efortul obli
gatoriu, dar și unul suplimen
tar, tradus prin evoluția ta 
spirituală și culturală, prin ob
ținerea unei calificări superi
oare atît în meserie cit și pe 
scara cunoștințelor de cultură 
generală.

Frezorul. Alexandrescu Ion 
îmi vorbea cu mîndrie despre 
mașina pe care lucrează, unică 
în uzină.

Calitatea 
depinde, în 
de calitatea 
tice, care pot ridica sau co
borî nivelul de pregătire a 
întregii generații de tineri ce 
le-au fost încredințate spre 
instruire și educare.

în pregătirea viitorilor 
profesori, practica pedago
gică joacă un rol însemnat ; 
în prezent, însă, o consider 
insuficientă, limitată la un 
timp extrem de scurt. Ar fi 
nevoie de doi ani de prac
tică, primul pentru asisten
tă. al doilea afectat predării 
propriu-zise, sub suprave
gherea profesorului.

De asemenea, se simte ne
voia unor cursuri de per
fecționare pentru cadrele 
didactice existente, a unor 
ore de informare periodică 
asupra ultimelor noutăți ale 
cercetării pedagogice. Schim
burile de experiență, cercu
rile pedagogice, n-au dat re
zultate prea bune, motiv 
pentru care ar trebui să se 
renunțe la ele.

Aș propune noi soluții, 
cum ar fi inițierea unor co
locvii, seminarii chiar, cu 
bibliografie stabilită, a u- 
nor cursuri de psihologie a 
elevului ; în primul rînd, a- 
ceste întîlniri să ducă la 
popularizarea metodelor efi
ciente experimentate în alte 
școli.

Întrucît, asigurarea cadre
lor necesare trecerii la școa
la generală de 10 ani va fi 
completă abia în 1975. con
sider că și generalizarea în- 
vățămîntului obligatoriu de 
10 ani, pas de mare însem
nătate în dezvoltarea școlii 
românești, ar trebui înche
iată la aceeași dată.

prof. LAURIAN RAICA 
director

Liceul „Iacob Mureșanu" 
Blaj
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COSTIN MIEREANU și 
IOSIF SAVA

discută despre:

— COSTIN MIEREANU : De- 
dicîndu-ne de astă dată celei mai 
tinere instituții artistice a Capi
talei — Studioul Conservatorului 
bucureștean, ți-aș propune să 
începem cu cîteva cuvinte despre 
ultimul simfonic pe care l-am as
cultat...

— IOSIF SAVA : Mai precis 
despre cele două prime audiții de 
muzică românească care ne-au 
revelat un tînăr talent cu totul 
promițător (Dinu Petrescu) și o 
orientare în procesul creator al 
unui compozitor cunoștut — 
Doru Popovici.

— C.M.: — „Simfonia brevis" 
a lui D. Petrescu este lucrarea sa

Ce părere ai de Simfonia Iui 
D. Popovici ?

— C.M. : Interesant că pentru 
prima oară compozitorul nu mer
ge „înainte" în investigarea zone
lor sonore încercînd doar să re
actualizeze frumusețile muzicii 
bizantine.

— I. S.: O idee ce și-a găsit 
o înaltă expresie în creația unui 
compozitor ca Paul Constantines- 
cu.

— C.M.: Simfonia a IlI-a a 
lui Doru Popovici aduce în in
candescența noilor orientări un 
moment de liniște, de mare sim
plitate și fluență sonoră.

Aceste două reușite pri-

în același timp, să nu uităm că 
există și o Orchestră de studenți 
cu o apariție cu totul sporadică 
în sala de concert.

— C. M. : Alături de progra
me simfonice; recitaluri vocal- 
simfonice, spectacole de operă 
(și aici pe lîngă piese utile însu
șirii repertoriului belcantoului 
sînt necesare programări frecven
te și ale lucrărilor secolului nos
tru), Studioul ar mai trebui să 
devină centrul dezbaterii muzico
logice a unor probleme legate de 
>voluția artei muzicale, de edifi
care a publicului larg și, în pri
mul rînd, a studenților asupra o- 
rientărilor muzicii contemporane.

Inerțiile și perspectivele
unor programe studențești

de diplomă. Stadiile evoluției sa
le sînt cu mult mai înaintate. Am 
fost colegi și cunosc o serie de 
partituri care-1 atestă ca un cău
tător fervent al unor noi modali
tăți de expresie, mînuind chiar cu 
abilitate mijloace electronice ca 
în lucrările intitulate „Reflexe 
68“. și „Studii" pe care le vom 
putea asculta mîine seară la „Stu- 
dent-club".

— I. S. : Simfonia audiată vă
dește într-adevăr o mînă sigură 
în diriguirea unui masiv aparat 
orchestral, logică arhitectonică, 
o remarcabilă economie în Vehi
cularea materiei sonore într-o la
pidară formă ciclieă.

Fondul documentar
Lecca Morariu'4

SUCEAVA (de la 
corespondentul nos
tru). La Biblioteca 
municipală din Su
ceava, a avut loc 
de curînd inaugura
rea „Fondului docu
mentar Lecca Mora
riu", donația aparțl- 
nînd unuia dintre a- 
nimatorii vieții cul
turale și..............
bucovinene 
cele două 
Cu acest prilej, Co-

artistice 
dintre 

războaie.

mitetul județean 
pentru cultură și 
artă a organizat un 
simpozion consacrat 
vieții și activității 
multiple desfășurate 
de Lecca Morariu, în 
cadrul căruia au fost 
prezentate comuni
cări și expuneri de 
către profesorii uni
versitari Ion Negu
ră, Liviu Rusu și 
Traian 
precum

dintre vechii colabo
ratori și prieteni ai 
acestuia. Numeroși 
participanțl la festi
vitatea inaugurării 
„Fondului documen
tar Lecca Morariu". 
au vizitat apoi expo
ziția de cărți și pu
blicații deschisă cu 
acest prilej în sălile 
Bibliotecii municipa
le din Suceava.

Cantemir 
si cîțiva ION BELDEANU

me audiții pe țară subliniază 
valoarea Studioului Conservato
rului — născut din dorința de 
a oferi studenților în arte, Un 
„laborator’de creație", un nfijloc 
de practică în producție, posibi
litatea unui contact permanent cu 
publicul...

— I. S. : Dar să nu uităm că 
asemenea comandamente inițiale 
nu au fost urmărite cu perseve
rență...

— C.M. : De multe ori în locul 
primelor audiții studențești, pro
gramele sînt tributare unor nu
me prea des întîlnite și în reper
toriile celorlalte ansambluri artis
tice, experimentele artistice sînt 
înlocuite eu lucrări cu totul ne
semnificative și convenționale, iar 
în locul unei selecții riguroase a 
celor mai buni soliști din rîndul 
studenților ni se oferă un catalog 
totalitar cu valori și nonvalori 
care nu pot asigura ținuta nece
sară.

— I. S. : De ce e nevoie, deci, 
ca orchestra de Studio (concepu
tă de la început nu ca o orches
tră de studenți ci ca un ansam
blu de profesioniști pentru a- 
companiament) să-și programeze 
pentru a nu știu cîta oară o sim
fonie a unui romantic și nu lu
crări ale absolvenților și studen
ților din ultimii ani ai claselor 
de compoziție sau piese din cre
ația contemporană menite a in
troduce publicul larg, și în pri
mul rînd pe studenți, în univer
sul muzicii noi ?

4— I. Ș . : — Fără îndoială, ce
le două conferințe cuprinse în 
întreaga agendă a anului trecut 
(„Aspecte ale procesului de cre
ație muzicală" și „Originalitatea 
transcripțiilor") nu pot dimensi
ona o activitate educativă efici
entă și înainte de toate imperios 
cerută de întreaga viață muzica
lă bucureșteană în condițiile im
pasului general al formelor 
muzicale.

— C. M.: După cîte sînt in
format, prin strădaniile neobosite 
ale prof. Victor Giuleanu, recto
rul Conservatorului, inițiator erf^J 
tuziast al unor modalități de afir
mare a prestigiului primei insti
tuții de învățămînt muzical, a 
țării, Studioul încearcă la ora a- 
ceasta reformulări menite
transforme concertele într-o tri
bună a tinerilor compozitori și 
a primelor audiții, într-o rampă 
de lansare a unor reale Valori so- ' 
listice, și, în general, o delimitare 
a profilurilor ansamblurilor.

— I. S.: Este o perspectivă cu 
totul promițătoare și am fi bucu
roși ca orchestra de Studio, de
venită o adevărată Orchestră a 
Conservatorului să ne ofere cu
rînd prilejul unor aprecieri super
lative la adresa activității sale.

— C. M. : Să încheiem. Despre 
ce vom discuta data viitoare ?

— I. S. : îți propun o temă de , 
mare actualitate : măsura în 
care „Electrecordul" asigură di
fuzarea realelor valori ale muzicii 
românești.

să
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— M-am bucurat cînd mi-au 
încredințat-o tocmai mie. îmi 
place să mingii, să admir pie
sele fine pe care le lucrez...

Are abia 28 de ani și a 
obținut categoria a 7-a de sa
larizare. Perspective de vii
tor? Discutăm despre colegii : 
de promoție de la școala pro
fesională absolvită acum 9 ani.

— Eu am cam rămas în 
urmă. Majoritatea au ajuns in
gineri, tehnicieni, numai eu și 
încă un coleg am rămas sim
pli muncitori.

— Dar mai spui că te pasio
nează munca pe care o ai ? 
Te-ar atrage un post de teh
nician ? îl întreb.

— Nu m-ar atrage prea 
mult, dar e o problemă de or
goliu. Toți „s-au ajuns", um
blă prin uzină îmbrăcați în 
haine elegante, trec pe la ma
șina mea, mai fac cîte o ob
servație pe un ton superior...

Tentația se dovedește a fi 
molipsitoare. Odată dezbrăcat 
de salopetă, fostul muncitor de
venit tehnician sau ocupînd 
cine știe ce altă funcție „co
respunzătoare studiilor" își 
transformă și optica asupra 
muncii. N-am înregistrat ast
fel de discuții, dar e lesne de 
bănuit că plecat de la munca 
din uzină un tînăr tehnician 
și-ar putea sfătui foștii, colegi :

— Termină-ți liceul și lasă 
baltă mașina (sau strungul, 
sau aparatul de sudură).

Și argumentele sînt invaria
bil aceleași : comod, ușor, 
fără mari răspunderi,,. Uneori 
mai există și perspectiva stu
diilor superioare, dar cazuri

concrete au demonstrat că in
ginerii cei mai capabili sînt 
cei care n-au pierdut nici o 
clipă legătura cu producția, 
care au rămas în meseria lor 
pînă la terminarea facultății.

— E o modă această ten
dință de a te transfera în pos
turi de funcționar, recunoaște 
lăcătușul Pestrițu 
Mulți cred că devin 
dată superiori, că 
uzină vor căpăta 
de intelectuali. Și 
minat liceul, dar 
pentru mine, pentru a putea ' 
să înțeleg mai ușor nu numai 
problemele meseriei mele, ci 
și viața în general.

Teodor, 
dintr-o- 

plecînd din 
și calitatea 
eu am ter- 
1-am făcut

A DISPĂRUT PASI
UNEA PEDAGO
GICĂ DIN ȘCOALA 

PROFESIONALĂ?

— Motivele ? Soluțiile ? —
se întreba și inginerul Hu- 
țanu Petre. Integrarea absol
venților școlii profesionale în 
producție continuă să consti
tuie pentru noi o problemă 
care ne dă de furcă. Profe
sional, pregătirea lor este 
suficientă. Iar din punctul 
vedere al răspunderii față 
sarcinile și îndatoririle lor 
muncitori ei vin complet 
pregătiți. Mulți vin cu 
rîrea de a rămîne în
atîta timp cit le este necesar 
pentru a-și termina liceul ca

in- 
de 
de 
de 

ne-
hotă- 
uzină

atitudinii față de 
Elevilor nu li se im- 

suficient sentimentul

apoi să se transfere în alte 
funcții. Se pare că educația din 
școala profesională are multe 
iacune în ceea ce privește for
marea 
muncă.
primă
demnității muncii, al calității 
lor de muncitori și de aceea 
sînt înclinați să expedieze pa
siunea necesară continuității și 
stabilității în meseria obținută 
în schimbul unor preocupări a- 
diacente. Profesorii care-i pre
gătesc sînt, în majoritatea ca
zurilor, ingineri din uzină, buni 
tehnicieni, dar mai puțin buni 
pedagogi. Or, cerințele actuale 
implică și o calitate înaltă de 
pedagog celui care predă o 
meserie. Pentru un inginer din 
uzină sarcina de profesor este 
o funcție pasageră care nu 
cere nici efort suplimentar, 
nici pasiune de educator. Și 
fără pasiune, elevii pe care-i 
pregătesc din punct de ve
dere profesional nu pot deveni 
muncitori constienți de rolul 
lor în producție. Poate ar fi 
indicat ca ministerul de resort 
să aibă în vedere și acest as
pect al educării viitorilor 
muncitori. Profesorii ar trebui 
să pună 
pe latura 
educativ, 
formarea unei generații de ti
neri muncitori care să înțe
leagă că sarcinile lor de pro
ducție nu se mai rezumă la în
sușirea mecanică a unei me
serii. ci Ia pătrunderea inteli
gentă, rațională a muncii lor.

★
Ancheta noastră nu și-a pro-

un accent deosebit 
etică a procesului 

aceea care ajută la

*
♦ a
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pus să epuizeze drumurile pe 
care evoluează sau de care 
se împiedică pasiunea pentru 
muncă. Dar aspectele reliefate 
sînt un punct de pornire a 
unor discuții de durată. Pro
cesul educativ include și sar
cinile care stau în fața orga
nizațiilor U.T.C. în ce privește 
cultivarea unei atitudini juste, 
a răspunderii și demnității mun
cii. înțeleasă teoretic ca o sar
cină de bază, această problemă 
este, însă practic expediată în 
aceleași acțiuni șablon, cunos
cute și răscunoscute de ti
neri, care nu mai pot trezi 
interes și cu atît mai puțin 
nu pot contribui la stimula
rea reală a seriozității tînă- 
rlilui muncitor. Dorința de a- 
firmare pare a se confunda u- 
neori cu voința promovării cu 
orice preț în simple posturi 
în marginea producției — lo
cul adevăratei și sigurei afir
mări. Ne întrebăm dacă pro
movarea aceasta poate fi so
licitată oricum, ca o simplă o- 
fertă a unui ins cu mentalita
te de funcționar birocratic 
pe avansare ori ea trebuie 
fie ■— pentru a fi reală ! 
rezultatul unei selecții
delung chibzuite, în acord 
cu cerințele producției și 
nu periclitînd soarta acesteia. 
Credem că această din urmă 
alternativă este cea acceptabi
lă, dictată de atitudinea înain
tată. comunistă față de va
loarea socială a muncii.

pus 
să

în-

GALINA BÂDULESCU



Km. 0. De fapt, Calea 
Plevnei nr. 61 — Casa de 
cultură a studenților bucu- 
reșteni — locul de întâlniri 
a celor 1 740 de tineri invi-, 
tați duminică dimineața de 
comisia de turism a cen
trului universitar la cea 
mai mare excursie reținu
tă de memoria mai nouă a 
studenților. Către orele 6. 
de pe toate arterele din jur 
se revărsau adevărate flu

vestitei cruci, s 
de perechi de I 
ius două — lu- ' 

keportaj de-a I 
LUNGUL 4 186 KM i

vii de tinerețe in această 
deltă a veseliei. Voci, che
mări repetate pe vînt. rî- 
sete. La orizont, un soare 
se rotunjea. împlinindu-se. 
Ca la un semnal magic, 
cele 36 de autocare pornesc 
motoarele. Caravana, se 
pune în mișcare. Direcția 
— Poiana Brașov. Ora 6,30. 

...Părăsim Capitala pe la 
punctul Băneasa. Lăsăm în 
urmă Casa Scînteii, aero
portul, pădurea. Dincolo de 
Otopeni începe cintecul. 
Un amplu flux sonor îm- 
brățișind împrejurimile, 
case și locuri, cimp și co
paci, trezind totul la o 
nouă zi.

Km. 60. Trecem poarta 
Ploieștiului. Traversăm o- 
rașul pe artera principală. 
Spontan, un Gaucleamus 
pentru colegii de aici, pen
tru cel mat tinăr centru 
universitar al patriei.

Intre km 70 și 90. Peisaj 
obișnuit Studiul „omului 
de lingă tine" s-a încheiat, 
încep confidențele. Autoca
rul excursiei — univers pe 
două osii.

Km. 92 De-a lungul gea
mului lunecă anitnația ci
tadină a Cîmpinei,..„Țrgcem 
fără oprire. Ne angajăm in 
primele serpentine.

...Barieră. Escală fără 
voie. Coborîm. Se aprind 
țigările. Minutele se scurg 
leneșe. Lingă un autoca
mion. un șofer suduie : „ju
mătate din viață mi-am 
petrecut-o aici, în barieră, 
la Podul Vadului". Inter
vențiile pe lingă acar sînt 
inutile. Bariera este elec
trică.

Traversăm Breaza. In di
fuzoare răsună „Perimța", 
prilej de amintire ad-hoc 
(din păcate, nu și pentru 
ghid) a satului Bătrîni, din 
apropiere, locul de baștină 
al ..Periniței", cintecul care 
a făcut, in numele priete
niei, înconjurul lumii.

...La întîlnirea cu mun
tele, cintecul încetează 
brusc. Grandoarea nu ac
ceptă dualitate. Numai pri
virile ard puternic, sfrede
lind înălțimile. Muntele 
răspunde cu ecouri pre
lungi din cornul codrilor. 
In jur, desprinși ireal din 
peisajul imaculat al zăpe
zii. brazii își rotesc mustă
țile în vînt, ca pe uriașe ace 
de ceasornic. Sinaia, orele 
9,27.

Popas la Șura Dacilor

Șoseaua se desfășoară ne- 
sfîrșită, străjuită de o parte 
și alta de flacăra verde, 

dreaptă a plopilor

In preajma Buștenilor, 
microfonul e pus din nou 
în f 
riețeanu, student și 
(o mențiune specială pen
tru Centrul universitar 
București, care a recrutat 
și pregătit 150 de ghizi din 
rindul studenților) anunță 
apariția în stingă, pe Ca- 
raiman, a vestitei 
Patruzeci ( 
ochi — minus două

'.rofonul e pus din nou ■ 
funcție. Alexandru Pi- I 
eanu, student și ghid •

I

Poiana BrașovAșa arăta duminică 
necă pe fereastră. Undeva, 
in spatele autocarului, un 
băiat și o fată, cu privirile 
îmbrățișate, nu receptează 
panorama de dincolo de 
geam. Cineva se sesizează: 
Paul nu vede Caraimanul. 
Replica o dă altcineva : El 
vede, însă, poate, mai a- 
dinc... Mici ironii !...

Cu Predealul ne-am în
tîlnit la km. 145. Și de aici, 
tot prin serpentine, prin
tre văi și munți de o nea
semuită priveliște deschi
dem zarea, pătrunzînd în 
larga Țară a Bîrsei. Șoseaua 
se desfășoară nesfîrșită, 
străjuită de o parte și 
alta de flacăra verde, 
dreaptă, a plopilor. La 
intrarea în oraș ne întîlnim 
cu o altă caravană, nu mai 
puțin maiestuoasă : cele 
mai noi mașini ale Uzine
lor „Steagul roșu" pornite 
in rodaj.

In Brașov vizavi de ho
telul „Aro", o haltă de 
zece minute. Foarte mulți 
coboară, preferind să con
tinue, mai tîrziu, drumul 
cu cursa locală. In holul 
hotelului, Rita Pavone și 
Jean Claude Pascal dau 
autografe.

Km. 186. Poiana Bra-

O CONCURENȚĂ NELOIALĂ:

AMABILITATEA 
CUMPĂRĂTORULUI

ȘI INSENSIBILITATEA
FURNIZORULUI

„In iarnă aceasta am cum
părat o pereche «e pantofi 
bărbătești produși de Fabrica 
de încălțăminte „Arădeană" 
din Alba lulia— ne relatează 
profesorul Voicu Gh. Vasile 
din comuna Ciofrîngeni — 
regiunea Argeș. In aceeași zi 
i-am și încălțat, după 
am plecat la școală, la 
tanță de circa 1 km. 
m-am înapoiat am 
statat cu mirare 
unul din pantofi luase 
(I se desfăcuse talpa),
nu-s din cei chițibușari 
caută o cit de mică defecțiu
ne pentru a porni reproșuri-

care 
o clis- 
Cînd 
con- 

că 
apă. 
Deși
care

șov, punctul terminus al 
călătoriei noastre. De aici, 
drumul se ramifică in 1740 
de poteci (nu răspundem 
de cele care, eventual, pe 
parcurs s-au unit). Schi, să- 
niuș, teleferic sau pur și 
simplu un rom cu ceai fe
rată ; un ceai cu rom )— 
numeroase tentații pentru 
cele cinci ceasuri de odihnă 
și distracție.

■ir
...La întoarcere, a rămas 

în urmă numai ecoul tine
reții — o originală semnă
tură în „cartea de onoare" 
a muntelui.

I. PERIEȚEANU

le, îndreptățit fiind, m-am 
adresat gestionarului de la 
cooperativă. Acesta, evident, 
nu putea să mi-i schimbe, 
m-a sfătuit să-i trimit fabri
cii. Zis și făcut, l-am cură
țat, i-am împachetat frumos 
și i-am pus la poștă. După 
măi bine de 0 săptămînă 
i-am primit „reparați", cu 
scuzele de rigoare. I-am în
călțat și din nou ghinion — 
s-au desfăcut".

Oare nu e vorba aici 
o totală insensibilitate 
de cumpărător ? Nu sînt 
călcate normele de etică
producătorului care după ce

de 
fată 
în
alt

(Urmare din pag. a I-a)

te ea ceea ce duce la o pier
dere de calorii pe parcurs.

Ma> devreme sau mai târ
ziu, vinovății acestei stări de 
lucruri au fost stabiliți. Dar 
oare numai asta e suficient ? 
Sigur că e bine să se știe 
de unde provine această ano
malie de construcție, dar este 
necesar ca această constatare 
să fie însoțită de măsurile ne
cesare remedierii.

într-o colonie în care lo
cuiesc peste 1 000 de munci
tori, existența unui club este 
absolut necesară. Și aici e- 
xistă un club, dar felul cum 
este dotat și utilizat îl scoa-

ÎN LOCUL
te în afara scopului pentru 
care a fost creat.

— Oamenii vin la televizor 
și se așează pe jos, pentru că 
nu avem scaune suficiente — 
ne spune Ion Budună, res
ponsabilul clubului. Și adau
gă alte sugestii.

— Cîteva mese de șah, o 
bibliotecă volantă, niște per- 
deluțe chiar din hîrtie cre
ponată, ar da clubului un 
aspect demn de o instituție 
de cultură. Am avea posibi
litatea să formăm o orches
tră cu instrumentiștii care e- 
xistă aici și să mai dansăm 
și noi măcar o oră-două pe 
săptămînă.

— Am încercat să facem 
o brigadă artistică, dar 
n-avem fonduri pentru acor- 
deonist, prezintă o justifica
re Victor Calangiu, secretarul 
U.T.C. pe șantier.

— Bine, dar exista unul 
foarte priceput, și mai sînt 
și alți instrumentiști.

— N-am știut, nu s-a pre
zentat pînă acum nimeni. A- 
vem în plan pe luna martie... 
Am dat sarcină fiecărui se
cretar să înainteze un tabel 
cu instrumentiștii și cei care 
doresc să participe la brigadă.

Dacă secretarul U.T.C. ar 
fi stat mai multă vreme cu 

că produce marfă proastă e 
și insensibil și superficial la 
adresa cumpărătorului ?

Necuviința față de public 
e uneori autentificată cu 
ștampile și iscălituri ale u- 
nor cooperative de deservire, 
sau se ascunde chiar și sub 
zîmbetul politicos al unor 
funcționari sau meseriași 
care te duc cu vorba. Pentru 
că, vedeți dumneavoastră, ne
cuviința își are nuanțele ei ! 
Intre cel ce răspunde răstit 
și amabilul care te amînă de 
pe o zi pe alta e o diferență. 
Pe primul îl detectezi ușor, 
pe al doilea îl crezi o dată, îl 
crezi de două ori... și timpul 
trece.

Șase drumuri din Iași la 
București a fost nevoită să 
facă Barbu Lucia, funcționa
ră la procuratura orașului 
Iași, pînă tind meseriașii 
blănari de la Casa de modă 
i-au onorat comanda.

Alteori, insensibilitatea 
producătorului — s-au s-o 
numim mai exact necuviință 
— devine pentru unii, o a 
doua natură. O reparație a 
fost făcută prost, dar respon
sabilul unității dă din umeri 
nedumerit și, ca și cum n-ar 
avea nici o obligație, te pro
gramează din nou, „după 
rină". în luna viitoare.

„Pe 2 octombrie 1967 am 
cumpărat de la Curtea de Ar-

REPORTAJ
DE

ANTICIPAȚIE

tinerii, dacă s-ar fi întîlnit 
de mai multe ori cu secre
tarii celor șase organizații e- 
xistente pe șantier („din de
cembrie ne-am văzut de două 
ori“), și aceștia la rindul lor 
ar fi fost mai interesați de 
soarta tinerilor din organiza
țiile respective („cu secreta
rii ne întîlnim doar la coti
zații și Ia ședințe unde ne 
critică" — O. Nicolae), ar fi 
aflat mult mar multe lucruri 
decît ceie pe care le-am re
levat nor, și ai fi găsit, tot
odată, și sugestiile lor utile.

Condițiile sociale ale tine
rilor de pe șantiere, preocu
parea organizațiilor U.T.C. de 
aici pentru sesizarea și rezol-

FLORILOR
varea lor trebuie să stea mai 
mult în atenția comitetului 
municipal Pitești al U.T.C. 
Integrarea tinerilor de aici în 
viața de constructor presupu
ne, pe lingă o muncă de e- 
ducație, crearea condițiilor 
necesare acestei integrări. 
Aici, la grupul de șantiere 
805 din Pitești, sfiit încă mul
te lucruri de pus la punct, 
în ceea ce privește asigura
rea condițiilor de viață a ti
nerilor constructori. Conduce
rea întreprinderii, deși a pri
mit pînă acum destule sem
nale în legătură cu aceste 
probleme, n-a fost receptivă 
la ele. Âr trebui să nu se 
piardă din vedere faptul că 
aici muncesc o mare parte 
din constructorii obiectivelor 
dintr-o zonă industrială nouă 
a orașului Pitești, făuritorii 
unor obiective importante. 
Dacă acestora li se cere îna
inte de toate, respectarea 
strictă a sarcinilor de plan, să 
nu se uite că și rezolvarea 
problemelor lor sociale face 
parte din aceleași sarcini. Ele 
nu se despart ci, dimpotrivă, 
se întîlnesc pe aceeași tra
iectorie — a atenției pentru 
om și nevoile sale.

V. RAVESCU 

geș un aparat de radio „Del
ta". Trec peste amănunte ca 
bucuria familiei, etc. etc. și 
ajung în jurul datei de 23 
decembrie, tind apăsînd pe 
clapa „U.L." aceasta a bine
voit să sară de la locul ei ru- 
pîndu-și un picioruș. Ce să 
fac ? M-am dus cu el la co
operativa „Unirea meșteșu
garilor" din Curtea de Ar
geș. Reparat, primesc garan
țiile tehnicianului :

— Nu vă fie teamă, nu se 
va mai rupe. In altă parte 
s-o mai strica dar aici, așa 
rămîne.

M-am urcat în „Ra
tă" și am ajuns acasă. îl des
chid și schimb posturile. Se 
repetă zgomotul cunoscut și 
mă văd obligat să fac cale 
întoarsă spre cooperativa de 
reparații.

— N-are baterii, îmi spune 
meșterul după ce-l încearcă

L-am luat sub braț și am 
plecat după baterii. I-am pus 
bateriile dar continua să ta
că. Din nou la cooperativă, 
din nou amînare, din nou 
alte și alte zile pierdute. 
Mi-am pierdut orice răbdare 
După ce cheltuisem cu dru
mul pe mașină peste o sută 
lei, mi-am luat aparatul, tot 
stricat, și acum îl țin sub pat

Cum se poate tolera o ase
menea atitudine față de pu
blic ? se întreabă pe bună 
dreptate corespondentul nos
tru Voicu Vasile.

Pantofii de comandă te 
string ? „Nu-i nimic, zîmbeș- 
te meseriașul, îi refuzați și 
vă restituim banii..." O, și ce 
sfînță nevinovăție poți citi pe 
chipul lui !

La asemenea sesizări unele 
cooperative sau instituții dau 
niște răspunsuri din tonul 
cărora se ghicește1’ un fel de 
nevinovat formalism : „s-au 
luat măsuri..." ; „vinouații au 
fost criticați",; „ne luăm an
gajamentul..."

Dar măsurile — propriu-zi- 
se — nu sînt pomenite în
totdeauna. Sau dacă sînt po
menite au un caracter pur 
formal.

VIORICA DIACONESCU

NOUĂZECI DE HECTARE
DE RECREAȚIE

„...Mai aveam o sută 
de metri, cînd m-am o 
prit, clătinat de tăria u- 
nei prea puternice percep
ții. Cum mergeam c.i pas 
întins, vrînd să ajung în 
cîteva clipe, un val de aet 
putred s-a abătut dridnlă 
peste mine. O duhoare ve
nea, ca o ceață. Eram sin
gur într-un infern olfac
tiv. Valurile de putoare 
năvăleau... Organismul 
protesta violent, se contor
siona, înnebunea în repul
sii.

Așadar asta e Valea Plîn- 
gerii !“

GEO BOGZA — 1934
Mai precis, asta a fost Valea 

Plîngerii.
în anul 1964 Sfatul Popular al 

Capitalei a hotărît transforma
rea acestui teren insalubru, care 
se intinde pe o supralață de 
peste 90 hectare, într-un 
parc. Bătălia începută de tineri 
e în plină desfășurare.
într-o după-amiază de vară...
Coborîm din troleibuz asudați, 

cu gurile uscate, căutînd în ae
rul liber răcoarea salvatoare. 
Arșița ne împresoară din toate 
părțile ca o pîclă. Deodată, în 
stînga noastră, ca o halucinație, 
un arbore spumos de apă, înăl-

TELEVIZIUNE
17.30 — Pentru cei mici: 

Povestiri pe degete : 
„Banul muncit" de Al. 
Mitru.

Prezintă Brîndușa Zaița- 
Silvestru.
Filmul : „Kiri clovnul". 

18,00 — în direct...
Apele și protejarea lor. 
Transmisiune de la Comi
tetul de Stat al Apelor.

18.30 — Curs de limba fran
ceză (lecția a 7-a),

19,00 — Pentru tineretul șco
lar :
„Reportaj în alb“. Aspec
te de la Alpiniada tinere
tului.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

CINEMATOGRAFE

• Răpirea fecioarelor : PATRIA
— 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15.
• O lume nebună, nebună, ne
bună : GLORIA — 13 ; 16,30 ;
20, FLOREASCA — 13 ; 16,30 ; 
20.
e Eroii de la Telemark : REPU
BLICA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18,45 ; 21,30.
• Sfîntul la pindă : LUCEAFĂ
RUL (completare Atențiune, 
ciuperci !) — 11,15 , 13,30 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, BUCUREȘTI —
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21.
• Leul african : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 2277 — 
ora 17,30 și seria 2282 — ora 
20,15), CAPITOL (completare 
Naică pleacă la București) — 11 : 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Blestemul rubinului negru :
FESTIVAL — 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FEROVIAR — 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 21, EXCELSIOR
— 12,30 : 14,45 ; 17,15 ; 20. MO
DERN (completare Cîntece în 
lemn) — 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
• Am întîlnit țigani fericiți : 
CENTRAL — 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ;
21, GRIVIȚA (completare Aten
țiune, ciuperci !) — 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30, MELODIA
(completare Cîntece în lemn) —
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45.
• Doi colonei : CINEMATECA
— 10 ; 12.30 ; 16,30
• Cei șapte samurai : VICTO
RIA — 13 ; 16,30 ; 20. VOLGA — 
9,45—13 în continuare ; 16,30 ; 20.
• Careta verde : LUMINA
(completare Pași spre Brâncuși)
— 9,30 — 16,15 în continuare ;
18,45 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOI
NA — 9 ; 10.
• Contele Bobby, spaima vestu
lui sălbatic : DOINA (completare 

țîndu-și și revărsîndu-și coroa
na printre ghizuri uriaș încîl- 
cite de piatră. Este un fel de 
semn de hotar, dincolo de care 
începe tărimul lui Verde-mpărat 
și Răcoare-mpărat, printr-o a- 
lee ce se așterne sub picioare ca 
un imens șarpe domestic, în
cremenit sub solzi multicolori de 
mozaic. Două — trei ocoluri în 
pantă lină și ochiul are brusc 
senzația că pomii se dau în lă
turi ca o cortină, ferind specta
colul calm al unui lac, traver
sat de ambarcațiuni ușoare și 
albe, cu siluete de lebede.

După o lungă și odihnitoare 
promenadă pe malul apel, ne 
abatem spre stînga și de după 
un cot de alee, privirile ne sînt 
surprinse de priveliști montane. 
Stîncării, arbuști, conifere, pî- 
raie. Urmăm drumul în ser
pentină și la capătul său ne în- 
tîmpină o cabană, unde ni se o- 
feră gustări, băuturi răcoritoa
re, cafele, toate bine venite 
după efortul urcușului.

Reconfortați, coborîm pe unul 
din versanții muntelui. Pornim 
la întîmplare pe o alee și după 
cîteva sute de pași urechea per
cepe zgomot spectaculos de cas
cadă. De la aproape douăzeci de 
metri apele se prăbușesc, vije
lioase, ca niște duhuri de vikingi, 
înfiorînd spectatorii. Pe ur
mă nimerim într-o zonă de dis
tracții — explozii de rîsete, de 
culori, surprize la tot pasul și

19,50 — Buletinul meteo
rologic.
Publicitate.

20,00 — Filmul serial : „Thie
rry la Fronde".

20,26 — Album de poezie : 
Geo Dumitrescu.

20,35 — Ancheta T. V. 
Cum se distrează tinere
tul ?

21,00 — Ștafeta — film rea
lizat de televiziunea ceho
slovacă.

21,15 — Istoria teatrului ro
mânesc :
I. L. Caragiale (II)

22,45 — Telejurnalul de noap
te.

23,00 — închiderea emisiu
nii.

Viața începe la 40 de ani) —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cînd tu nu ești : UNION 
(completare Mai bine să preve
nim, Profilaxia TBC) — 14,30 ;
16.30 : 18,45 ; 20.45.
• Acțiunea din insula păsărilor 
— Creierii — Lupta iuternă a 
speciilor — Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia — Gustav știe 
mai bine : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• împușcături pe portativ :
GIULEȘTI (completare Atențiu
ne ciuperci !) — 15,30 ; 18 ; 20.30, 
BUCEGI (completare Salut, 
Kenya !) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MIORIȚA (comple
tare Io, Mircea Voievod) —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Lordul din Alexanderplatz : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOA
RE — 15 ; 17,30 ; 20.
• Un nabab maghiar : DACIA 
(completare Orizont științific nr.
13 din 1967) — 8,30—21 în conti
nuare.
• Moartea după cortină : BU- 
ZEȘTI (completare Miracole) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• De trei ori București : CRlN- 
GAȘI - 15,30 : 18 ; 20,30.
• Pantera neagră : UNIREA 
(completare Lauri celor mai 
buni) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Valetul de pică : TOMIS
(completare Cîntece în lemn) —
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30,
FLAMURA (completare Pîinea 
noastră) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
• Dimineți de iarnă : FLACĂ
RA (completare Orizont științi
fic nr. 12/1967) — 15,30 ; 18 ;
20,30.
• Dragostea unei blonde : VI- 
TAN (completare Flora austra
liană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.'
• Loana : POPULAR (completa
re încercări) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Nu uita gara Lugovaia : AU
RORA (completare Pilule II) —
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Capcana : ARTĂ (completare
Dați-mi un calmant) : 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Neamul Șoimăreștilor (ambe
le serii) : MUNCA (completare 
Pe drumul măiestriei) — 15,30 ; 
19.

un du-te-vino de vîrste ame
țitor.

Se înserează. Atrași de acor
duri armonioase ne îndreptăm 
spre unui din capetele locului. 
Un teatru în aer liber, cît o 
jumătate de stadion, ne invită 
la premiera feerică a unui balet, 
care se desfășoară între apă și 
cer, pe o scenă plutitoare...

— Acestea, vor fi cîteva din 
principalele puncte de atracție 
ale parcului — îmi spune arhi
tectul VALENTIN DONOSE, șe
ful proiectului de asanare și sa
lubrizare a Văii Plîngerii. Anoi 
lasă din mînă bagheta cu aju
torul căreia m-a condus printre 
petele de culoare și liniile si
nuos întortochiate care acoperă 
cîțiva metri pătrați de perete, 
reprezentînd viitoarea înfățișa
re a celor peste 90 hectare ele 
Cociocului.

— Care este ideea de bază a 
proiectului ?

— Se realizează o valorificare 
superioară a potențialului peisa
gistic. Valea, limitată pe trei 
părți de un relief extrem de 
puternic, este deosebit de inte
resantă din acest punct de ve
dere. Mai ales pentru București, 
oraș de timpie, unde formele de 
relief mai expresive sînt foarte 
puține. Diferențele de nivel de 
18—20 metri (înălțimea unei 
construcții cu șapte etaje), care 
separă smîrcurile și părțile de 
jos ale văii de platformele de- M 
luroase din jur. asigură privel- - 
liști foarte variate în orice di
recție. De la cotele superioare 
putem arunca o privire de an
samblu asupra întregii văi și 
chiar mai departe, asupra unei 
bune părți a orașului, unde se 
văd siluetele optimiste ale ma
rilor ansambluri de locuințe din 
sud. Această zonă — a cărei 
stare trecută a prezentat-o atât 
de plastic Geo Boaza — este 
foarte potrivită prin poziția și 
configurația terenului pentru o 
realizare peisagistică de primă 
importanță în București.

— Ce ne puteti spune despre 
dimensiunile viitorului parc ?

— Pe scurt: lacul va avea 
o suprafață de 13 hectare, insu
lele vor însuma 5 000 metri 
patrați, aleile — 118 000, peluzele 
și plantațiile — 592 000. care îm
preună cu suprafața dotărilor, 
a terenurilor cu jocuri pentru 
copii și așa mai departe, vor 
totaliza aproape un kilometru 
patrat. O plimbare numai în ju
rul lacului va însemna aproxi
mativ o oră de mers.

— Ce reprezintă parcul pen
tru dumneavoastră ?

— Este lucrarea mea capitală, 
iar pentru oraș Parcul Tineretu
lui va fi cel mai frumos parc 
al său.

VASILE VĂDUVA

(Urmare din pag. a I-a)

Prima noastră grijă a fost 
discutarea în toate organi
zațiile U.T.C. din întreprinde
rile și instituțiile județului a lu
crărilor Consfătuirii, cunoașterea 
lor temeinică, studierea aplică
rii viabile a acestor măsuri la 
condițiile specifice ale fiecărei 
organizații. Intr-un cuvînt, ela
borarea unor programe de acti
vități menite să satisfacă gustul 
și vîrsta tuturor tinerilor.

— Cum P
— A avut loc o selec

ție foarte dificilă, deoarece 
propunerile tinerilor depă
șesc obișnuita gamă a preocupă
rilor noastre de pînă acum. De 
aceea selecția a fost făcută a- 
tent, cu grijă ; s-a mers la ma
ximă diferențiere, la nuanță, la 
subtilitate. Aș puncta cele susți
nute pînă aici cu cîteva exempli
ficări desprinse din programul de 
activități al comitetului județean. 
In urma consultării tinerilor am 
sesizat o acută predilecție (fireas
că de altfel, în contextul larg al 

preocupărilor contemporane) a ce
lor mai mulți dintre ei pentru 
știință și tehnică. Avem în între
prinderile județului foarte mulți 
inovatori tineri și prima noastră 
acțiune, deosebită de altele, con
stă în organizarea unei consfă
tuiri a tinerilor inovatori și a unei 
expoziții cu cele mai reprezen
tative lucrări ale lor: S-a contu
rat, de asemenea, tematica altor 
două cicluri inedite pentru ute- 
ciștii din industrie : „Profiluri ce
lebre" (medalioane dedicate ma
rilor oameni de știință ai lumii) 
și „Pionieri ai științei și tehnicii 
românești". Citind din inițiati
vele mai vechi, vom organiza a- 
nul acesta cea de-a treia sesiune 
tehnico-științifică a tinerilor in
gineri, tehnicieni și studenți. Se 
află în curs de desfășurare olim
piadele pe meserii, cîștigă tot 
mai mulți adepți concursul „Pri
eten al cărții tehnice". Insistând 
mai profund decît pînă acum a- 
supra valorii educative, vom con
tinua acțiunile de permanenti
zare a tinerilor pe șantierele de 
construcții, cărora li se vor a-

consultarea-sursă inepuiza
bilă A ACȚIUNILOR NOASTRE
dresa, la întâlnirile ce vor avea 
loc, foști voluntari pe șantierele 
naționale de la Bumbești-Live- 
zeni, Lunca Prutului, Salva-Vișeu 
mulți dintre ei astăzi inigineri 
în întreprinderile gălățene. Tine
rilor care au un stagiu mai mare 
pe șantier, care și-au însușit o 
meserie și s-au integrat în acti
vitatea permanentă a șantierului 
li se înmînează diplome și feli
citări din partea comitetului ju
dețean U.T.C. Fiecare astfel de 
acțiune este însoțită de carnava
luri, seri cultural-distractive etc.

Cunoscînd o mai veche și sta
tornică preocupare a fostului co
mitet regional U.T.C. pentru va
lorificarea folclorului acestei re
giuni, participînd la izbutitele fes
tivaluri tradiționale de la Soveja 
și Năruja (azi aparținînd județu
lui Vrancea) l-am întrebat pe to

varășul Vasile Carolică despre 
intențiile comitetului județean în 
această direcție.

— Aparent, s-ar crea impresia 
că pe undeva va trebui să ră- 
minem deficitari. Aparent numai, 
pentru că, de fapt, noua orga
nizare administrativ-teritorială 
este de mare însemnătate pentru 
activitatea de viitor a comitetu
lui nostru U.T.C., fie și numai 
din acest punct de vedere. Am 
descoperit, cu acest prilej, re
surse nebănuit de bogate în ceea 
ce privește valorificarea educa
tivă a tradițiilor noastre populare, 
arii în actualul nostru județ cu 
un bogat tezaur folcloric care, 
deși unele, în parte cunoscute, 
s-au bucurat de o mai puțină 
atenție din partea noastră. Nu 
va trebui decît să le oferim pri
oritatea de cuviință. Așadar, lan

săm de pe acum invitația pen
tru această vară la primele două 
festivaluri ale cîntecului, portu
lui și dansului popular din zona 
Buciumeni-Tecuci și Bujor, cu 
convingerea strălucirii unor noi 
stele în constelația mai largă a 
Nărujei și Țării Vrancei. Și pen
tru că ne aflăm la acest capitol, 
țin să subliniez o nouă manifes
tare de sezon a județului nostru 
ce-și cîștigă tot mai mult drep
tul la tradiție : festivalul studen
țesc „Primăvara gălățeană", care 
se află în plină fază de repe
tiții. De o mai atentă îndrumare 
se va bucura și activitatea cul- 
tural-artistică a elevilor. In toate 
liceele din mediile urban și rural 
se desfășoară concursuri cultu

ral-artistice ale elevilor, care vor 
fi încununate în luna mai cu ser
bări cîmpenești, iar la închide
rea anului școlar cu manifestații 
complexe înmănunchiate în „Vîr
sta de aur a tinereții", din ca
drul cărora nu vor lipsi parăzile 
sportive. Se află, totodată, în 
curs de elaborare placheta de 
versuri „Cîntec de început" cu 
cele mai izbutite creații ale ele
vilor. La sfîrșitul lunii mai sau în
ceputul lui iunie vom organiza 
și altă inedită acțiune tinerească, 
reluînd-o apoi an de an: „Săr
bătoarea salcîmului", care se va 
desfășura în uriașul amfiteatru 
vegetal al pădurii Hanul Cona- 
chi, prilej totodată de interesante 
retrospective în trunchiul de aur

al istoriei. Pe scenele gălățene 
se ridică în martie, pentru prima 
oară, cortina întîielor reprodu
ceri în public ale Ansamblului 
tineretului, înființat la nivelul ju
dețului. Un ansamblu similar este 
în curs de realizare și în muni
cipiul Tecuci. Enumerînd și pre
ocuparea pentru amenajarea unor 
spații de agrement ale tinerilor, 
a unor ringuri de dans și crea
rea unui club-bar în Galați, 
lista noutăților în acest domeniu 
s-ar apropia de sfîrșit. Zic s-ar 
apropia, pentru că noi continuăm 
numeroase alte acțiuni de mai 
înainte, care și-au cîștigat ade
ziunea tinerilor. Aș aminti aici 
numai dialogul „Tinerețea cîntă", 
a cărui fază finală are loc în 
luna mai.

— V-aș ruga să subliniem un 
alt domeniu la fel de important
— sportul și activitatea turistică
— în care pașii de pînă acum 
s-au dovedit întrucîtva timizi, 
mai ales în ceea ce privește tu
rismul.

— Cunoscînd și noi contex
tul inițial al lucrurilor, ca 
și perspectiva acestui deosebit 

domeniu al muncii de viitor, ne
am străduit, pe cît ne-a stat în 
putință, să-i ieșim în întâmpinare 
cu inițiative de bun augur. Avem 
ce-i drept o experiență frumoasă 
în organizarea excursiilor și dru
mețiilor, în special pe Dunăre. 
Vom extinde aceste acțiuni, co
respunzător cotei ștachetei actua
le. Vom însoți drumețiile pe Du
năre de susținerea unor progra
me cultural-artistice variate în lo
curile de popas. In 11 comuna 
mai mari (Ivești, Nicorești, Bujor, 
Berești, Pechea etc.) vom organiza 
duminici cultural-sportive. Alte 
manifestări sportive complexe vor 
avea „adrese precise" ca : „Cupa 
constructorului", „Sărbătoarea 
pescuitului" etc. Ne străduim, de 
asemenea, ca prin muncă volun- 
tar-patriotică să antrenăm 
pentru această vară două puncte 
turistice ale tineretului, unul în 
pădurea Gîrboavele și celălalt pe 
malul Dunării. Cum spuneam, 
ne străduim să existe o preocu
pare intensă, căutăm cele mai 
propice soluții. Pentru că pro
iectele sînt mult mai numeroase.

I. ANDREIȚA



Apariția !n ultima vreme a unor foarte interesante lu- 
cr&ri cu subiect istoric oferă niște repere solide perspectivei 
asupra unui întreg sector din dramaturgia noastră.

Factura foarte diferită a lucrărilor la care ne referim în 
primul rînd („Petru Rareș" de Horia Lovinescu, „Săptămîna 
patimilor" de Paul Anghel, „Procesul Horia" de AI. Voitin), 
relația — mult diferită de la un autor la altul — cu istoria, 
cu evenimentele și documentele ei, finalitatea diversă a ope
rațiilor artistice dovedesc o neomogenitate fundamentală a 
dramaturgiei istorice. Existența sau inexistența categoriei 
literare, desigur o problemă interesantă și importantă într-un 
anume plan, nu ne interesează însă aici ca atare, ci numai 
în măsura în care discuția precizează aspecte concrete ale 
unui anume grup de lucrări, disociind modalități, luînd 
act de multitudinea posibilităților de creație pe care le oferă 
acest domeniu de inspirație.

gura desfășurarea în 
timp a existenței noas
tre atribuindu-i un pre
cis sens spiritual. Prin 
„Petru Rareș" se forti
fică o direcție veche, 
de deosebită elevație a 
culturii noastre, ilustra
tă de mari personalități 
și mari opere, menită 
să fixeze și să consacre 
rosturile fundamentale 
ale poporului nostru.

Lucrarea lui Paul 
Anghel „Săptămîna pa
timilor" se apropie în-

Ștefan, uneori de o exac
titate de reportaj — m-au 
făcut să-l descopăr pe Ște
fan — adevărat om de Re
naștere — titanesc, mistic, 
liber cugetător, afemeiat, 
curtean — toate împreună. 
Un războinic de profesie, 
un exemplar strălucit de 
conquistadof renascentist, 
prima personalitate politică 
a Moldovei care a intro
dus țara în marea politică 
a continentului definindu-i 
rolul, o gîndire politică lu
cidă, programatică, ce

se asociază cu un anu
me gen de patos — 
degenerat în retorică 
fără acoperire afectivă, 
colabortnd la realiza
rea unei falsități pe 
care ne-am obișnuit 
s-o tolerăm în așa nu
mita piesă istorică.

O întreagă producție 
a reluat în variante și 
o tipologie devenită de 
mult convențională 
(domn — drept și iu
bitor de țară, boieri —

patriotism declanșate de 
momente cruciale —, 
echivalează cu niște fapte 
și anume niște 
sive pentru că 
de repertoriul 
cotidiene.

Confuzia 
triotismul adine și 
tentația patriotardă 
fost unicul abuz 
producției pretins isto
rice. Terenul mai ofe
rea un avantaj epigo-

fapte deci- 
ele nu țin 

gesturilor

dintre pa- 
os- 
n-a 

al

RAPORTUL ÎNTRE 
FICȚIUNE 

Șl EVENIMENT
AL. PALEOLOGU: 

Constituie piesa istorică un 
gen literar ? Afirmația nu 
este ușor de făcut. Există 
de fapt foarte puține lu
crări care pot fi r.J“:‘- 
piese istorice. Deși 
foarte multe piese 
noiane 1 — care se 
feră la istorie sau 
car p------
dă, acele lucrări despre fi
guri ale trecutului realiza
te cu un minimum de in
formație, . cu un minimum 
de spirit critic față* de Cu
noștințele așa-zis istorice. 
Dar aceste lucrări nu sînt 
decît o hagiografie de ca
litate artistică minoră. Pot 
oare aceste producții me
diocre și efemere pleda 
pentru existența unui gen 
aparte ?

Apoi sînt acele mari lu
crări dramatice cu subiect 
istoric : tragediile shakes
peariene, sau — din acel 
șuvoi de „piese istorice" 
care s-au scris în perioada 
„Sturm-und-Drang“-ului și 
a romantismului german 
— „Gotz von Berlichin- 
gen" și „Egmont" de 
Goethe sau „Moartea lui 
Danton" de Buchner, cî- 
teva — destul de puține — 
mari creații, care de fapt 
sînt și nu sînt „istorice". 
Ele pleacă de la istorie — 
personalități, evenimente, 
conjuncturi, dar ceea ce e 
interesant și mereu viu în 
ele nu ține atît de istorie 
cît de esența omului, 
de condiția lui. Cum spu
ne Jan Kott într-o renu
mită lucrare despre Sha
kespeare, în tragediile sha
kespeariene nu interesează 
propriu-zis istoria ci for
țele pe care ea le declan
șează în personalități, mo
dul în care aceste forțe se 
divid sau fuzionează, mo
dul în care ele deschid 
personajelor niște traiecto
rii fatale. De aceea aceste 
lucrări sînt mereu intere
sante, pentru că ele ne 
concern mereu, prin datele 
umane și trans-umane sta
tornice pe care le fixează. 
Deci pentru că sînt opere 
de ficțiune. Și ca ele, cele
lalte menționate — ale lui 
Goethe sau Buchner.

Există atunci o „piesă 
istorică ?"

Iată două mari lu
crări inspirate din istorie : 
„Danton" d„ C—" 
trescu și „Petru Rareș1 
Horia Lovinescu.

Dar „Petru Rareș"

numite 
sînt

re- 
mă- 

pretind asta. De pil-

de Camil Pe-
de

nu
relatează evenimente, nu 
înscenează fragmente de 
cronici. E o meditație asu
pra puterii, asupra rapor
turilor dintre destinul in
dividual și istorie. Ficțiu
nea primează. (Ficțiune nu 
■înseamnă inventare de fap
te și evenimente fără pre
cedent, ci o recreare a e- 
venimentului cu mijloace 
proprii, într-o perspectivă 
proprie).

Chiar
care, se 
extrem 
este de 
ficțiune, 
evenimente inventate este 
o operă de imaginație, 
pentru că nu aglomerează 
fapte, ci instaurează o 
litate a spiritului.

în acest context 
bine să existe diverse 
dalități de abordare a 
riei, printre care un loc în
semnat are și cea ironică 
demitizantă, utilizată, ex
emplar de Bernard Shaw, 
Anouilh, sau Durrenmatt.

A pune în scenă date 
scoase din documente nu 
înseamnă a face 
A face, plecînd 
cumente, operă 
nație, înseamnă 
ratură istorică ?

și „Danton", în 
știe, informația e 
de scrupuloasă, 
fapt o operă de 
Fără să conțină

rea-

este 
mo- 
isto-

literatură. 
de la do- 
de imagi- 
oare lite-

UN SECTOR DRAMATURGIC
DE
Ca orice alt domeniu al 

vieții, istoria oferă cu ge
nerozitate teme creației. 
Dar poate fi acesta 
un argument pentru stabi
lirea unui gen aparte ? De 
vreme ce numai depășit, 
negat prin imaginație, eve
nimentul istoric intră în 
sfera artei ?

Așadar nu poate 
exista o literatură isto
rică propriu-zisă (ci in
spirată din istorie) pen
tru că literatura în
seamnă ficțiune. Dar 
există diferite grade 
de apropiere a scrii
torului de istorie, 
de prelucrare sau ig
norare a documentelor. 
De pildă, intre „Petru 
Rareș" și „Săptămîna 
patimilor" diferența de 
„exactitate" istorică 
este sensibilă.

HORIA LOVINESCU : 
Cred că misiunea piesei 
istorice nu este să refacă 
evenimentele. Nici nu ar 
putea de altfel realiza a- 
cest lucru. în „Petru Ra
reș" multe evenimente sînt 
reale, dar altele sînt ima
ginate. Dacă aș fi scris 
despre Țepeș n-aș fi ținut 
seama de evenimente ci 
doar de datele personalită
ții ' domnitorului. Lucrînd 
acum la un scenariu des
pre Ștefan cel Mare, sînt 
foarte stînjenit de faptul 
că fiind adine pătruns în 
conștiința publică, perso
najul se opune unei rein- 
terpretări substanțiale, o- 
bligă la tradiționalism.

Model pentru piesa is
torică nu cred că poate 
fi decît Shakespeare. Se 
poate atunci postula că is
toria e un simplu pretext ? 
Cred că nu. Pentru că în 
toate marile lucrări cu su
biect istoric există o medi
tație adîncă asupra istoriei, 
asupra mecanismelor și 
sensului ei.

Dar există și lucrări 
care nu vizează istoria 
în ansamblu, ci o e- 
pocă sau un moment, 
fără a abdica de la 
condiția artei.

LITERATURA ISTO
RICĂ E OBLIGATĂ 
SĂ-ȘI ÎNSUȘEASCĂ 
INSTRUMENTELE

ȘTIINȚEI CON 
TEMPORANE

PAUL ANGHEL : Exis
tă un proces nou în lite
ratura de azi. Vorbeam și 
altundeva de o „rezistență 
la ficțiune" a cititorului 
modem și puneam în legă
tură cu ea extinderea unor 
modalități aparte, partici- 
pînd și la știință și la artă. 
Cred că literatura istorică 
este, sau poate deveni, o 
asemenea modalitate, în- 
tîlnindu-se astfel cu repor
tajul și memorialistica. 
Dacă evoluează în acest 
fel, literatura istorică e o- 
bligată să-și însușească in
strumentele științei con
temporane, metodele ei, 
fără să renunțe la ceea ce 
e propriu creației artistice.

„Săptămîna patimilor" e 
o încercare în acest sens. 
Am intitulat-o „ipoteză"

M ARIRESURSE

nu pentru că neglijez sau 
mă îndoiesc de realitatea 
fenomenului așa cum îl 
prezint eu, ci pentru că nu 
am destule date ca să pot 
oferi cititorului o certitu
dine. Deci din scrupul. In 
al doilea rînd pentru că 
personajul acesta este to
tuși o proiecție subiectivă, 
realizată pe baza unor date 
desigur certe, adică o in
terpretare.

Mai libere sau mai 
scrupuloase față de 
faptele istorice, piesele 
la care ne referim păs
trează legătura cu is
toria, oferind viziuni a- 
supra sensurilor ei, și 
nu cu istoria în gene
ral ci cu istoria țării, a 
poporului nostru.

etc.), mai precis un haos 
al istoriei. Scenografia tre
buia să afirme că în acest 
haos al istoriei există, se 
perpetuează „o gură de 
rai" : spațiul mioritic.

Toată piesa este o afir
mare a spațiului mioritic : 
pe aceste locuri viețuiește 
o civilizație străveche, al 
cărei spirit e unic și pro
babil necesar în ansamblul 
continentului. Istoria de 
aici este istoria eforturilor 
eroice de a apăra această 
civilizație, de a-i conserva 
trăsăturile distinctive. 
Domnitorii sînt oameni 
politici dar și sacerdoți — 
păstrătorii și transmițătorii 
unor funcțiuni spirituale 
aparte. De fapt Rareș îi 
explică, destul de ermetic 
de altfel, lui Soliman sen
sul misiunii sale.

îl urmă-
A CONTURA UN 

DESTIN PROPRIU
ACESTOR LOCURI
HORIA LOVINESCU : 

într-un anume sens „Petru 
Rareș" este și o piesă — 
manifest. Am intenționat 
să demonstrez că se poate 
scrie și o altfel de drama
turgie istorică decît cea e- 
vocatoare, retorică (în sens 
artistic, firește — n.n.).

Două lucruri m-au in
teresat în această piesă : 
să conturez un destin is
toric anume, propriu aces
tor locuri, care deci depă
șește limitele unei epoci și 
să realizez un tip de con
ducător care mi se pare 
caracteristic pentru po
porul și istoria noastră, aar 
care e totodată o perso
nalitate suficient de bogată 
pentru a fi reprezentativă 
pentru problema puterii.

De aceea există o 
libertate față de 
mente. Scenografia 
mărit să sugereze 
această depășire a
mentului. Punctul de ple
care a foșt denudarea a- 
proape desăvîrșită a scenei, 
luminarea ei continuă, pu
ternică, înconjurarea cu e- 
lemente care să sugereze 
Istoria (arme, blazoane

anume 
eveni- 
a ur- 

tocmai 
eveni-

Același lucru 
rește prezența în piesă a 
unor rituri precreștine 
(dansul pescarilor, recu
noașterea lui Rareș, în- 
mormîntarea simbolică). In 
genere cred că apelul la 
ceea ce se numește cu un 
termen destul de imprecis 
„folclor" pune niște pro
bleme foarte dificile. De 
multe ori folclorul e utili
zat dintr-o plăcere decora
tivă, ceea ce mi se pare 
cu totul inacceptabil. Dar 
el poate fi cerut de acțiu
nea și situațiile piesei. Ur
mărind să demonstrez fap
tul că Rareș este depozi
tarul unor străvechi tradi
ții, aveam nevoie de o ilus
trare. Am introdus de a- 
ceea momente rituale, dar 
numai atunci cînd ele pu
teau fi asimilate în mersul 
firesc al piesei. Dansul că
lușarilor este vindecarea 
magică a lui Rareș, pro
bele care-i verifică iniție
rea sînt impuse de convie
țuirea sa cu pescarii, de 
necesitatea de a se face 
recunoscut ca membru al 
„confreriei" lor, îngroparea 
rituală anticipează pierde
rea fiului.

Este cu totul remar
cabilă și nouă în dra
maturgia noastră tenta
tiva din „Petru Rareș" 
de a contura un destin 
mioritic, de a transfi-

tr-un anume fel de 
„Petru Rareș" — prin 
spiritualizarea atitudinii 
față de istorie a perso
najelor. Geneza piesei 
e elocventă.

PAUL ANGHEL: Mă 
persecuta de multă vreme 
un text pe care-1 găsisem 
comentat în volumul de 
eseuri al lui Mircea Eliade 
„Fragmentarium". Era un 
text de mare circulație în 
secolul 19, numit „Sfat ce
lui ce merge la război". 
Esențială în acest regula
ment de comportare a oș
teanului este ideea purifi
cării luptătorului, a unei 
purificări adînci, presupu- 
nînd vindecarea de ură. 
Numai fără ură brațul e 
liber, numai așa se pot 
pune în luptă toate șan
sele și victoria este adevă
rată. Adversarul e o forță 
care trebuie dominată și 

poți domina decît prin 
elegere, deci fără ură. 
Bănuiam că acest text 

trebuia să fi avut o mare 
circulație și în secolele an
terioare, în Moldova eroi
că. Lucrul mi-a fost con
firmat de Pisania lui Ște
fan cel Mare păstrată în 
mănăstirea Războieni. A- 
ceastă Pisanie este o cheie 
a eticii moldovenești a lup
tei și coincide perfect cu 
textul de largă difuziune 
reținut de Mircea Eliade.

Multă vreme nu crezu
sem în Ștefan cel Mare, 
în realitatea acelei perso
nalități de care vuiau lite
ratura și istoria. Nu 
reușiseră să mă con
vingă de realitatea eroului 
nici bisericile, nici brode
riile de la Putna — de o 
splendoare cum numai Re
nașterea italiană a mai pu
tut crea, nu mă convin
sese eflorescenta arhitectu
rii, a artelor minore — ca
ligrafia, miniatura, etc. 
care atinseseră în vremea 
lui Ștefan acea desăvîrșire 
după care nu mai poate 
urma decît declinul.

M-a convins Pisania de 
la Războieni — prin acea 
etică a războiului, prin- 
tr-un olimpianism în con
siderarea evenimentului is- 
toric-emanație mai sur
prinzătoare a acestor
locuri atît de ocolite 
de liniște. Un asemenea 
text justifică un popor si- 
tuîndu-1 în morală, în ca
tegoriile fixe ale gîndirii. 
în mod cert el consacră 
epoca și personalitatea care 
a dominat-o.

Apoi, după multă vre
me, m-am întîlnit cu omul 
viu, cu marele său tempe
rament. Reprezentarea sa 
iconografică (în primul 
rînd Tetraevangheliarul de 
la Gura Humorului), croni
ca moldo-polonă, cronica 
lui Jan Dlugosz, documen
tele diplomatice (comuni
cate de Ion Bogdan și N. 
Costăchescu) — toate iz
voare contemporane cu

aduce prima viziune euro
peană asupra țării sale; 
primul autor de doctrină 
privind locul și prezența 
acestui popor în concertul 
civilizației, primul om po
litic și diplomat de anver
gură, aceasta implicînd 
lipsa de prejudecăți, spiri
tul tranzacțional.

Iritr-o lucrare care e 
foarte puțin preocupa
tă de „culoare", ce sem
nificație are utilizarea 
unei limbi cu savoare 
arhaică P

PAUL ANGHEL : Am 
încercat să regăsesc limba 
epocii care e de fapt limba 
unei civilizații. Dar limba 
piesei nu calchiază limba 
epocii pentru simplul mo
tiv că nu avem nici un 
document al acesteia (do
cumentele epocii fiind în 
slavonă sau latină). Lim
ba piesei este și ea o ipo
teză de limbă. Ea urmă
rește descrierea unei civi
lizații ceremoniale, ce di
simulează și codifică trăi
rile, și reprezintă o combi
nație de grai cronicăresc 
cu formule oficiale ale 
curții, cu elemente din 
limbile de circulație inter
națională. Nu din 
istorice decurge 
limbă ci 
Oamenii 
pentru 
chiar și 
grozăvii 
me.

Dacă 
dem o 
fără riscul unei prompte 
detașări a publicului ?

Cred că replica moder
nă — dreaptă, cu un sub- 
text-afiș (deși noțiunile par 
să se excludă), este infir
mă față de vastele posibi
lități orchestrale ale aces
tui tip arhaic de replică. 
El oferă personajelor mul
tiple paravane și evantaie 
verbale după care să-și as
cundă trăirile. Am urmă
rit prin aceasta și verifi
carea unui anume tip de 
cultură de care ținem. Să 
nu-1 numim bizantin. Dar 
bizantinismul — școala 
culturii oficiale în Evul de 
mijloc — își are corespon
dent în formele alegorice 
și protocolare ale culturii 
populare, în acea pudoare 
a exprimării ocolite a sen
timentului, care dă un far
mec indicibil fenomenului 
etnografic românesc în an
samblul lui.

Importanța acestei 
precizări vine din con
statarea — foarte facilă 
de altfel — că un anu
me soi de limbă pre
tins arhaic, constituie 
una din rețetele piese
lor pseudo-istorice. Vn 
anume lexic, anumite 
turnuri sau formule de 
adresare considerate 
prin tradiție vechi deci 
sugestive și pitorești,

hrăpăreți și trădători, 
„turcul" — . păgînul- 
lacom și crud, domni
ța — ingenuă etc.), si
tuații’ fixe, rezolvări- 
clișeu, totul cu o mi
nimă acoperire - docu
mentară,. tratat... la un 
nițel de minimă inte
lectualitate, 
prin 
tor. 
aflat 
rică 
de 
me gata făcute 
zentînd ultimele 
în simplificarea 
mitologii perene, 
reverberații robuste, 
limbaj cu efecte și sa
vori încercate.

„salvat" 
patos declama- 

Epigonismul și-a 
în piesa 
un teren 

facilități ■

isto-
plin 

sche- 
repre-

faze 
unei 

cu

PATRIOTISMUL E UN
SENTIMENT CARE SE
DOVEDEȘTE CU FER
MITATE, PRIN FAPTE

decurge 
din firea 

vorbesc 
că trăiesc 
atunci cînd 
și cruzimi

dovezi 
această 
epocii.

ritual 
ritual, 
comit 
extre-

se poate juca mo- 
asemenea replică

Al. PALEOLOGU: Li
teratura „istorică" 
jează mai mult 
forme problema 
și mai mult decît 
a atașamentului 
țară — de 
locuri. De foarte 
ori în unele pretinse piese 
istorice patriotismul e nu
mai un clișeu — un gest 
netrăit, negîndit, un fel de 
convenție ceremonială go
lită de rațiuni adînci. Ori 
patriotismul e un senti
ment care se dovedește cu 
fermitate, prin fapte.

Uneori anumite mo
mente istorice a pu
tut genera și manifestări 
ce par nefirești : critică 
excesivă, cinism, furie, ele 
ascunzînd durerea provo
cată de neîmplinirile, de

anga- 
ca alte 
afectivă 
afectivă 
față de 

oameni, de 
multe

ratările unor visuri,
aceea multe lucrări
teatrului istoric au 
timbru grav, îndurerat 
sau disperat. Dar ele con
țin prin aceasta, în adîn- 
cul lor, credința în nece
sitatea de a salva existența 
colectivă, durata în istorie 
a țării respective, ceea 
ce se obține și cu prețul 
înfrîngerilor și, în mod 
cert, cu conștiința exactă, 
lucidă, a ceea ce este ne
gativ.

Piesele istorice sînt în 
mod necesar și în esență 
patriotice, și 
aceea nu au de 
declare verbios, 
strativ, ca atare.

Patriotismul 
presupune patos 
luciditate, simț critic. De 
aceea în piesele adevărate, 
marile discursuri ca cele 
ale lui Danton la Camil 
Petrescu, sau aforismele 
la Biichner sau medita
țiile ca cele din „Petru 
Rareș" — izbucnirile de

De 
ale
nn

tocmai de 
ce să se 
demon-

autentio 
ascuns,

nilor: o ascendență 
foarte stimată. Majori
tatea pieselor pseudo- 
istorice revendică 
tela lui
Delavrancea a 
zat 
stil 
nu 
tru 
tr-un talent nerepetabil. 
Epigonii le-au utilizat 
abuziv, anulîndu-și și 
prin aceasta calitatea 
lucrărilor.

Adevăratele creații 
cu care s-a îmbogățit 
recent 
noastră 
istorică 
mutații 
asupra 
turii noastre.

tu-
Delavrancea.

i furni- 
tipuri, conflicte, 

de declamație, care 
pot fi imitate pen- 
că au izvorît din-

dramaturgia 
de inspirație 

sugerează niște 
în perspectiva 

evoluției litera-

CONFLICTUL SA 
PUNĂ ÎN LUMINĂ

ADEVARATA PERSO
NALITATE A EROULUI

AL. VOITIN : A scrie 
despre răscoala lui Ho
ria a fost o veche preo
cupare. M-au intere
sat personalitățile intere
sante și bine diferențiate 
ale celor trei capi, m-au 
interesat ideile contradic
torii pe care ei le poartă, 
de fapt ideile unei epoci 
foarte contradictorii. Am 
ținut de asemenea să de
monstrez că adversarul a- 
cestor luptători a fost 
foarte puternic — nu nu
mai din punct de vedere 
militar și politic, ci și 
ideologic. Aici mi se pare 
a fi unul din punctele 
cele mai vulnerabile ale 
unei întregi serii de așa 
zise piese istorice : în dis
tanțarea eroului de lumea 
sa și în minimalizarea ad
versarului. Or, în acest 
mod, conflictul își pierde 
orice gravitate, ajunge să 
se anuleze, iar imaginea 
asupra personalității e 
falsă, denaturează raportu
rile reale îrjtre individul 
exponent și lumea care l-a 
produs și-l dirijează.

Cred că una din dato
riile viitoarelor piese isto
rice e, ca alături de ma
rile personalități istorice, 
să descopere și alți mesa
geri ai istoriei, mai puțin 
cunoscuți, mai puțin mi- 
tizați și difuzați de litera-

tură, dar cu o contribuție 
indiscutabilă. Nu numai 
marii voievozi — Ștefan, 
Mircea etc au creat istorie, 
ci serii întregi de oameni 
— mai cunoscuți sau mai 
necunoscuți — în care ide
ile au gestat, au trăit, au 
determinat fapte.

Mi-am propus acest gen 
de demitizare în piesa 
„Adio majestate" în care 
am prezentat momente 
din istoria ideii antimo
narhice, nu momente cru
ciale, explozive, nu eroi 
de primă mărime și de 
maximă notorietate.

Intr-adevăr nu e 
greu de constatat con
formismul unor piese 
istorice în ce privește 
alegerea de eroi și 
momente. Există un 
repertoriu prețios, deja 
constituit, care trebuie 
respectat și valorificat, 
la care însă nu se poa
te rămîne, dacă atitu
dinea artiștilor e într- 
adevăr creatoare, con
solidată de o adecvată 
cultură istorică.

PAUL ANGHEL: Mi 
se pare demnă de toată 
considerația tentativa con
ținută în lucrarea lui Ion 
Omescu „Veac de iarnă". 
Cea mai mare parte a pie
selor noastre istorice plea
că de la un repertoriu dat, 
de eroi și 
torice. Ion 
fectuează un 
non-conformism 
pentru un 
o epocă neconsacrate. 
El caută istoria într-un 
moment de „retragere din 
istorie". E foarte intere
sant și pe deplin justifi
cabil. Coordonatele adînci 
ale unei istorii nu se ma
nifestă numai în situațiile 
cruciale (ceea ce, firește, 
este departe de a însemna 
negarea evenimentelor 
cruciale ca surse de lite
ratură).

AL. VOITIN : Cred că 
piesa proces poate consti
tui o direcție foarte intere
santă pentru că ea sinteti
zează raportul dintre pozi
ții, opune foarte clar idei
le. Modalitatea e foarte 
interesantă și pentru că e 
foarte apropiată de însăși 
esența teatrului, pentru 
că presupune respectul 
unităților aristotelice, deci 
are foarte multe șanse de 
a da lucrări de mare con
centrare și pregnanță. Dar 
procesul oferă și un mod 
de a înțelege istoria, de a 
aprecia serios rațiunea 
unor acte cruciale, de a 
accepta adevărul că 
tele nu sînt „blînde" 
„crude", de multe ori 
măcar „drepte" 
„nedrepte", că au o 
tificare implacabilă, 
aici resorturile 
tragism.

In „Procesul Horia" am 
intenționat să realizez a- 
cest gen de conflict pe 
care-1 consider cel mai bo
gat în sensuri dramatice, 
chiar tragice, și cel mai 
adecvat unei înțelegeri în 
adîncime a istoriei. Con
damnarea și executarea 
capilor răscoalei nu este 
un abuz sau o barbarie 
(deși în primul rînd da, 
este și abuz și barbarie 
dar nu aceasta este esența) 
e un act politic ale cărui 
rațiuni le înțeleg nu numai 
executorii lui, ci și vic
timele. Imperiul habsbur- 
gic nu e reprezentat de 
niște monștri, ci de niște 
funcționari lucizi, care a- 
plică măsurile impuse de 
conj'unctura în care se află 
statul, de necesitatea, de 
a-i apăra — oricum ? — 
securitatea independent 
de sentimentele lor. Postu
ra lor poate fi dramatică.

momente is- 
Omescu e- 

gest de 
optînd 

personaj,

ac- 
sau 
nici 
sau 
jus-
De 

marelui

Diversificarea foarte vizibilă, mereu mai a- 
dîncă, a modurilor de a scrie piesă istorică e 
încă un argument în favoarea constatării că 
istoria națională este un izvor inepuizabil de 
creație artistică autentică, capabilă să exprime 
și să legitimeze un popor în concertul istoriei 
universale.

ILINA GRIGOROVICI
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Expozifii de 
grafica 

și pictură
Ieri, îr. holul Teatrului ma

ghiar și german de stat din 
Timișoara a fost deschisă ex
poziția tîuărului grafician 
Lucian Burenu din Lugoj. 
Expoziția poate constitui o 
invitație concretă la continua
rea cu periodicitate a acestei 
salutare inițiative.

★

liiceptnd de săpiătnîna tre
cută, galeria de artă plastică 
a Uniunii artiștilor plastici — 
filiala Timișoara — adăpos
tește tina dintre cele mai 
reprezentative creații ale 
lui Constantin Flondor-Străi- 
n'ul. Evenimentul a fost con
semnat. rluttlinită in ședința 
cenaclului cu public, unde, 
potnindu-se de la specificul 
picturii prezentă la expoziție, 
a fost discutată problema re
ceptivității artei moderne de 
către public.

Uti bun prilej de clarifica
re a tendințelor în plastica 
contemporană.

I. DANCEA

Amenajări de 
puncte turistice

Zilele acestea a început 
executarea unor noi lucrări 
în puncte de interes turistic. 
Unul din proiectele la inde- 
mînă vizează dezvoltarea zo
nei turistice pădurea Gîrboa- 
vele și împrejurimilor din

INFORMAȚII
.■••• . ■ ■-■. ;■ < --r", , ■. '!<-.• .. * ______ ___________ __

’Lâ București â fost semnat, 
luni, un protocol între Repu
blica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovieti
ce Socialiste, privind coope
rarea în domeniul realizării de 
utilaje pentru construcția, mo
dernizarea și- întreținerea dru
murilor, precum și al livrări
lor reciproce de asemenea u- 
.tilaje în perioada 1971—T975.

★
LUțif 'dîrhîrieața, s-a înapoiat 

în Capitală, delegația C.C. al 
U.T.C. formată din Vasile Ni- 
colcioiu. secretar al C.C. al 
U.T.C. și Neculai Mancaș, re
prezentantul permanent al 
U.T.C. la F.M.T.D., care a par
ticipat la ședința Comitetului 
Executiv al Federației Mondia
le i Tineretului Democrat.

La sosire, în Gara de Nord, 

„INTRARf INTERZISĂ 4 PENTRU ORGANIZAREA:
ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI? :

imediata apropiere a Galațiu- 
lui. Este vorba de execuția 
Unei construcții ce va avea o 
capacitate de circa 100 de 
locuri, spațiu suficient pentru 
instalarea corturilor în aer li
ber și parcarea autovehicule
lor. Continuă de asemenea, 
extinderea campingurilor din 
pădurea Spahiu, de pe malul 
rialul Sitei. Amintind Pechile 
așezări dacice (prin construc
țiile executate aici) acest a- 
great loc de atrdeție al turiș
tilor prin frumusețea locurilor 
cu vegetație specifică Deltei, 
va oferi — prin noile amena
jări — petrecerea plăcută și 
reconfortantă a timpului li
ber în mijlocul naturii.

Ansamblul 
tineretului

Comitetul municipal Galați 
41 U.T.C. a alcătuit un an
samblu artistic al tineretului, 
în componența căruia se re
marcă prezența celor mai ta- 
lentați tineri muncitori din U- 
riitățile economice ale orașu
lui. în curind publicul gălă- 
țean va face cunoștință cU 
corul constituit din 120 per
soane, echipa de dansuri 
populare și moderne. Nu lip
sesc din formație soliștii vo
cali și instrumentiști, o for
mație de chitare electrice. Ti
nerii artiști amatori i se, pregă
tesc* ca, sub supravegherea 
mai multor profesori de mu
zică din oraș și actori ai Tea
trului de stat, spte sfîrșitul 
acestei luni ,să culeagă prime
le aplauze la scenă deschisă.

V, MOlNEAGU '

delegația a fost întîmpinată de 
Floarea tspas, secretar al C.C. 
al U.T.C., de membri ai Bi
roului și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

★
Luni la amiază, a părăsit 

Capitala. îndreptîndu-se spre 
Sofia, delegația C.C. al U.T.C. 
coridusă de tovarășul Aurel 
Zăiriescu, adjunct de șef de 
secție, care va participa la în- 
tîlnirea experților culturali 
convocată de comisia perma
nentă a Comitetului Internațio
nal de pregătire a celui de-al 
IX-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost înso
țită de tovarășul Gheorghe 
Miron, adjunct de șef de sec
ție, de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

ÎN „C.C.E." LA VOLEI 
e STEAUA A ÎNVINS ÎN DE-
• PLASARE
•
a La „Palatul Sporturilor" 

din Bologna S-a desfășurat
• primul meci dintre echipele
• Virtus Bologna și Steaua Bu-
• curești, contînd pentru sfertu-
• rile de finală ale „Cupei cam- 
g pionilor europeni" la volei mas-

culin. Voleibaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de

• 3—0 (15—11, 15—12, 1.5—13).
• Returul acestei întîlniri va a-
• vea loc la București în ziua 
a de 16 martie.
•
• ...IAR DÎNAMOViSTELE

AU PIERDUT•
• în cadrUl sferturilor de
• finală (primul joc) ale „CU-
• pei campionilor europeni" la
• volei feminin, la Cracovia s-a
• desfășurat țntîlulrea dintre
• formațiile Wisla Cracovia și
• Dinamo București. Victoria a
• rdvpnit gazdelor cu 3—1 
e (7—15, 15—12, 15—4, 15—2).
• Meciul retur se va disputa la
• 20 martie la București.

i Simultanul de șah

e

Niciodată publicul, acest 
uragan cu nevricale și os
cilante crize, nu s-a purtat 
atît de lamentabil cu un 
idol al său, ca în cazul lui 
Benvenuti.

De abia scăpat din furia 
dinamitardă a pumnilor lui 
Griffith la meciul precedent, 
boxerul italian a fost în
ghesuit de compatrioții săi 
în corzile unui ring de in
fern dantesc. Publicul dez
lănțuit, foștii admiratori, 
presa, la un stil tipic meri
dional, nu l-au iertat că 
și-a pierdut coroana dinco
lo de Ocean. Dar Nino a 
știut să pareze, să încaseze 
copios și să renască, prin- 
tr-un extraordinar efort de 
voință, din propria-i ce
nușă.

Oricît s-ar încerca, nici un fel 
de sport nu poate fi practicat 
fără mijloace ajutătoare, fără ma
teriale sportive. Sînt necesare te
renuri, echipamente, diferite ma
teriale specifice, apoi vine or
ganizarea, competiția propriu- 
zisă.

Și iată, după această afirma
ție, o scenă la magazinul de ma
teriale sportive și turistice „Ca
bana" de pe Bd. 1848. Un tînăr 
întrebă :

— V-au venit palete de tenis ? 
Vînzătorul Ovidiu Badea răs

punse :
— Nu. De 2 luni de zile n-am 

avut palete „București".
O precizare : paletele „Bucu

rești" sînt producție indigenă, 
costă 24,75 lei și se fabrică chiar 
în... București.

întrebăm noi : „Cîți solicitanți 
de palete aveți pe zi ?“.

— E un articol foarte solici
tat. Nu trece o zi să nu întrebe 
10—15 tineri. Și nu aceiași. Dar 
avem și alte articole sportive care 
ne lipsesc...

Scena se repetă, identic la 
„Magazinul sportivilor" de pe 
Lipscani nr. 85.

— Nu ne-au mai venit pa
lete, cred că de un an de zile 
■— ne răspunde vînzătoarea I- 
leana PopescU. Dar parcă numai 
paletele ne lipsesc ?

Nino 
Benvenuti
Azi, fiul de pescar din 

Isola d’Istria se întoarce în 
patria lui, în urale, cu frun
tea încununată asemenea 
cezarilor victorioși. A în
vins uraganul.

El intră în legendă ală
turi de marele Gene Tun- 
ney căci bătrînul continent, 
nu numai Italia, se poate 
mîndri cu astfel de cam
pioni. La Madison Square 
Garden s-au întîlnit, ca pe 
vremea glorioșilor Dempsey 
și Tunney, forța și spiritul,

Magazinul dă Sport de pe Lip
scani nr. 21 :

— Cu luni în urmă am avut 
palete din Japonia din acelea 
de 69 lei. Românești însă nu — 
ne lămurește gestionara Teodora 
Nicolaie. Și dacă ne-ar lipsi nu
mai paletele...

Magazinul universal „Victoria":
— Palete ?
Vînzătoarei, Adela Săndulescu 

îi vine să rîdă !?
— Sîtiteți poate ăl 20-lea om 

care mâ întreabă astăzi de pa
lete. Nu le-am mai văzut nici 
Cu de nu mai țin minte. Dar 
v-aș da o listă cu alte articole 
și materiale sportive pe care ni 
le solicită cumpărătorii și noi nu 
le avem...

Da, în magazinele sportive nu 
se găsesc palete de tenis. Și pen
tru a da un răspuns celor 10—20 
— 30 000 de tineri amatori de te
nis de masă din țâră, care fie
care așteaptă o paletă, am por
nit în căutarea cauzelor.

Popas la I.D.M.S. (întreprin
derea de difuzare a materialelor 
sportive) Tovarășii Zaharia Teo
dor, șeful de serviciu, și Mircea 
Popovlci, merceolog principal, îmi 
răspund într-un glas :

— Paletele de tenis de masă 
se execută de către întreprinde
rea Ambalaje — Lemn din Bu
curești în cooperare cu întreprin

prin corespondență

al ,,Scinteii tineretului" UNU CONTRA 60

și a învins, categoric, cel 
din urmă.

Drapelul cu crinul tries-

tin, ămblema orâșdlui Tries
te, poate fi ridicat omagial 
pe Castelo di San Giusto.

La sosirea sa pe aeropor
tul din Milano, în cadrul 
unei conferințe de presă, 
Benvenuti, campionul mon
dial de box la categoria 
„mijlocie", a declarat: 
„Cred că un nou meci cu 
Griffith nu ar mai fi inte
resant pentru amatorii de 
box. Dacă totuși managerii 
lui Griffith vor insista, nu 
cred să-i refuz, deoarece 
Griffith este cel mai redu
tabil dintre șalangeri. îna
inte de a-1 mai întîlni pe 
Griffith îmi voi pune titlul 
în joc în fata lui Don Full
mer sau Luis Rodriguez".

NEAGU RÂDULESCU
DOBHIN : $i nu uitați, dragă Greavule, cind mai treeeți pe 

la noi, anexați mai multe vagoane !
Desen de NEAGU RADULESCU

• ••••••• •••••••••••*•«•••••

derea Tehnica Nouă, tot din Bu
curești. Sînt în restanță din cauza 
materiei prime cu vreo 15 000 
de bucăți. Sîntem, de fapt, în li
tigiu cu ei.

La Ministerul Comerțului In
terior, tovarășul Teodor Bădic, 
șeful serviciului de articole de 
sport din Direcția Generală Me- 
talo-Chimică, ne spune :

— Unitățile producătoare nu 

SETURILE BIRO
CRATICE ALE UNOR 
PALETE DE TENIS

și-au respectat contractele nici 
anul trecut nici anul acesta cu 
toate presiunile și intervențiile. 
I-am reclamat de 7 ori la toate 
nivelurile posibile. în 1967 din 
33 000 de bucăți ne-au livrat doar 
16 000. Anul acesta am cerut să 
contractăm 50 000 : am conve
nit, pînă la urmă, asupra unui 
număr de 35 000 palete. Pînă lâ 
15 februarie nC-au livrat.., 360 
bucăți rămînînd o restanță, pînă 
la această dată, de 4 000 buc.

Iată-ne acasă la producător : 
întreprinderea Ambalaje — Lemn 
aparținînd întreprinderii de in
dustrie locală a Municipiului Bu
curești. In biroul tovarășului di
rector Voicu Dumitrescu se mai 
află Nicolae Untilă, șeful servi
ciului de desfacere, și Teodor 
Bogatu, șeful serviciului aprovi
zionare, însoțit de un dosar vo
luminos conținînd... argumente.

Directorul: Este adevărat că 
lipsesc paletele de pe piață din 
cauza noastră. Dar nu numai a 
noastră. în anul 1967 nu ne-atii 
respectat contractul, pentru că 
ti-âm avut cauciuc. Tehnica Nti
nă (întreprindere aparținînd 
M.I.U.) tiu ne-a livrat la timp, 
cantitățile negpsare de cauciuc. 
Am așteptat cu paletele ca să 
le lipim cauciucul ! Uitați actele 1

Bogatu Teodor: Anul acesta 
întîmpinăm greutăți de altă na
tură : nu avem lemn special : 
tei cu tegofilm. Și în 1967 am 
trăit din... stocuri supranorma- 
tive. IPROFIL București ne-a li
vrat în trimestrul IV 0,750 m.c. 
în loc de 10 m.c. cît ar fi tre
buit pentru întreaga comandă. 
Pentru 1968 ni s-au repartizat 
3 m.c. la 3 furnizori : 1 m.c. 
la IPROFIL București, 1 m.c, 
la IPROFIL Gtigești (lîngă Foc
șani) 1 m.c. la C.I.L. Rm. Vîlcea. 
Deci materia primă necesară pen
tru producția de palete în pri
mul trimestru. De abia la 15 fe
bruarie, IPROFIL București ne 
livrează 0,720 m.c. Pe 27 februa
rie, ne cheamă și Rm. Vîlcea să 
ridicăm acel 1 m.c. Dâr n-am 
adus decît un sfert din el pen
tru câ nit corespundea. IPROFIL 
Gugești nici n-a răspuns la co

mandă. Am dat vreo 3 telegrame 
dar...

Uhtilâ : Noi am putea produce 
100 000 de palete pe an pentru 
că avem capacitate de producție. 
Am putea da și pentru export. 
Dar anomaliile pe care le sem
nalăm...

N-am mers mai departe pe fi
liera... Birocratismului. Nici nu 
mai era nevoie. Totul e mai lim
pede decît ne așteptam. Aspect 
tele relatate sînt, credem, sufici
ente. îți pui totuși întrebarea: 
cum de e posibil așa ceva ? Peij- 
ttU hoi există toate explicații!^ 
Nu însă pentru tinerii care aș
teaptă paletele. Cu ce-i încălzesc 
pe ei asemenea argumente ?

Las la o parte faptul că cifrelp 
furnizate de cei 3 interlocutori 
de la Ambâlaje-Lemn, nu aco
peră lipsurile în producție — e‘- 
xistau cantități de materie primjî 
pentril a produce uri număr mai 
mare de palete pe care să le li
vreze beneficiarilor — și mă gîrf- 
deSc că situația întîlriită — dac£ 
o raportarp la o gamă mult mai 
mare de materiale și echipamente 
spoftive — duefe la constatări 
care ne îndeamnă să depășim fazp 
apelurilor la conștiință. Cu cît 
mâi mult cu cît tiu există deloc, 
sau se găsesc foarte rar în ma
gazinele sportive : rachete și 
mingi de tenis, pantofi de tenis 
și baschet, după preferințe și de 
toate măsurile, pantofi de cano
taj, bocanci de schi, canadiene 
pentru fete, pulovere pentru ex
cursii. ochelari de Schi (schiorii 
poartă ochelari de... moto), Schi
uri de diferite tipuri, legături, 
patine, saci de dormit, corturi, 
ghete de fotbal, camere pentru 
mingi de fotbal, volei, rezerve 
pentru termosuri, mingi cu su- 
nană etc. Această Situație în con
dițiile în care cerem ca sportul 
să devină o activitate cotidiană 
pentru to ti tinerii, nti este îh 
măsuță să îndemne la cuvinte li
niștitoare.

V. CABULEA ‘
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(Urmare din pag. I)

Mi se pâre „interesantă" vi
ziunea maistrului Cucureanu 
despre procesul de mecanizare 
-— automatizare din secție : 
„După mine — mărturisea dîn- 
Sul — s-ar lucra mai bine tur- 
nîndu-se manual". Ideea nu i s-a 
părut anacronică nici șefului de 
secție, inginerului Rudolf Sladek 
„în ceramică nu prea se poate 
lucra mecanizat".

Atunci, întrebăm noi, care 
este rațiunea mecanizării aces
tor operații, tovarășe inginer ?

Dar timpul se poate pierde și 
altfel. La o măsuță, dosită după 
o grămadă de piese, retușoarea 
Valeria Stănescu își făcea lec
țiile la limba română.

— Dac-am terminat, ce era să 
fac ?

— Cum ăi terminat ? se în
cruntă puțin maistrul Cucureanu.

— Așa, bine ! Astăzi am avut 
mai multe rebuturi decît piese 
bune. în 45 de minute vroiam 
să-mi fac lecțiile pentru școală 
(retușoarea este elevă la seral).

Convingător, nu ? Maistru-mi 
zimbește cu o înțelegere ome
nească dîndu-mi a pricepe că 
nu trebuie să fim catolici. 45 de 
minute se recuperează. Convinși 
că „filozofia" maistrului ar tre
bui să devină mai realistă, ana
lizăm utilizarea timpului de lu
cru la placaj ceramic.

Ponderea cea mai mare în 
neutilizarea timpului de lucru (5.7 
la sută) o au concediile de boală. 
Care este explicația acestei si
tuații ?

— Sistemele de ventilație în
cercate pînâ acum n-au dat re
zultate — relatează ing. Tamara 
Alexenco.

— Este vorba de sisteme ?
— Exact. Prima dată s-au în

cercat experimental niște filtre 
cu saci. Fără rezultat. S-a încer
cat, apoi, sistemul pe bază de 
ciclon umed. Rezultatul ? Nul. 
Ba nu — găurile din planșeu. 
S-a „încercat" din nou, s-au a- 
dus niște hidrocloane (8 la nu
măr) dar nu s-au racordat încă 
la utilaje.

— Cînd se vor racorda ?
— Așteptăm proiectantul (In

stitutul de proiectări pentru in
dustria materialelor de construc
ții) să vină la fața locului pen
tru rezolvarea definitivă a pro
blemei . Astfel căuta să ne li
niștească tovarășul inginer Domi- 
țian Ionescu, directorul între
prinderii. Pînă atunci, muncito
rii lucrează într-o atmosferă vi
ciată care are repercusiuni — 
după cum am văzut — asupra 
randamentului lor în muncă.

în fața acestor probleme de 
mare importanță pentru bunul 
mers al producției conducerea 
întreprinderii căuta tot felul de 
scuze și motivări fără a înțelege 
— și ar trebui ajutată de forul 
tutelar — că este chemată să le 
rezolve prompt și operativ.

PREMIERA FILMULUI 

„RĂPIREA FECIOARELOR"
Noua peliculă în culori a 

cinematografiei românești, 
„Răpirea fecioarelor", reali
zată de Studioul București, 
după scenariul semnat de Eu
gen Barbu, Dinu Cocea și 
Mihai Opriș, a fost prezenta
tă luni seara în premieră la 
cinematograful „Patria" din 
Capitală.

Continuînd filmul „Haidu
cii", noua producție prezintă 

eroii primei pelicule în alte 
peripeții, aventuri și răfuieli. 
Din numeroasa distribuție a- 
mintim pe Emanoil Petruț, 
Marga Barbu, George Con
stantin, Toma Caragiu, Olga 
Tudorache, Marian Hudac, 
Tanți Cocea, Colea Răutu, 
Alexandru Giugaru, Mihai 
Pălădescu.

(Agerpres)

După încheierea Festivalului internațional de muzica ușoara dotat 
cu marele premiu „CERBUL DE AUR"

PAUL FONDESSEL : Bel
gia — membru în juriu.

întrebare: Ce impresie 
v-au făcut compozițiile ro
mânești prezentate în con
curs ?

Răspuns ; Cîntecele dv. 
pe care le-am ascultat în in
terpretarea celor 27 de con- 
curenți sînt foarte melo
dioase, pline de sensibilitate 
și romantism. Ele permit și 
chiar solicită desfășurarea 
tuturor calităților artistice 
ale interpretului. Mi-au 
plăcut compozițiile „Tan- 
goul de demult" de Gherase 
Dendrino, „Nu mai plînge 
Beby" de Elly Roman, „La 
anii mei" de Paul Urmu- 
zescu, „Nici o lacrimă" de 
Ion Cristinoiu și multe al
tele. Unele însă Suferă de 
o anumită influență fran
ceză, care, ca ori ce influ
ență străină, trebuie evita
tă. Dorința fiecărui compo
zitor — și aveți compozitori 
de cea mai bună calitate — 
trebuie să militeze pentru o 
creație originală, cu pro
fund caracter și culoare na
țională. Cu alte cuvinte mu
zica ușoară românească dis
pune de mari posibilități de 
afirmare.

întrebare : Dintre concu- 
renții nepremiați care v-au 
plăcut mai mult ?

Răspuns: Foarte mulți. 
Tocmai pentru faptul că 
Festivalul de la Brașov a 
fost din punct de vedere al 
calității interpreților foarte 
valoros și reprezentativ. Dar 
premii în plus față de cele 
acordate, nu se puteau da. 
Atunci cînd sînt atribuite 
prea multe premii competi
ția își pierde din farmec, 
se devaluează. Printre cei 

nepremiați care mi-au plă
cut și pe care îi apreciez 
sînt Jo Roland (Elveția), 
Marika Licter (Austria) și 
Patricia Cohill (Irlanda).

GIIENOV GHENCA : Di
rectorul Festivalului „Or- 
feul de Aur" (invitat).

întrebare: Ce aspecte 

Oaspeții străini declară:

„EXCELENTĂ
REUȘITĂ A PRI

MEI EDIȚII
credeți că trebuie să aibă în 
vedere organizatorii noștri 
pentru următoarea ediție ?

Răspuns: Dacă recentul 
Festival a avut minusuri nu 
știu. Nimeni nu și-a putut 
da seama de ele. în orice 
caz, dacă au existat ele nu 
au fost esențiale și compe
tiția a lăsat o impresie a- 
dîncă asupra noastră. Am 
participat la multe manifes
tări similare în Franța și 
Italia, dar nicăieri nu am 

avut plăcerea să întîlnesc o 
grijă atît de rafinată pentru 
organizarea activităților ex- 
trafestival. Mă gîndesc la 
spectacolul folcloric prezen
tat oaspeților, la vizitarea 
Văii Prahovei, Ia nuntă de 
la Făgăraș, la clipele petre
cute în Poiană, la Șura Da

cilor, la toate acțiunile care 
ne-au purtat din surpriză în 
surpriză, care mai de care 
mai fericită. Pentru urmă
toarea ediție mă gîndesc că 
ar fi bine totuși să se acor
de și un premiu pentru cea 
mai bună melodie româ
nească adusă în concurs, ca 
și pentru interpretarea ei. 
După excelenta reușită a 
primei ediții întrevăd festi
valului de la Brașov un vii
tor strălucit care se va bu
cura de multă faimă.

JACQUES HUSTIN: Fes
tivalul de la Brașov — Ro
mânia mi-a adus cea mai 
mare satisfacție de pînă 
acum. Mai ales că mă 
aflam într-o competiție care 
a întrunit valori certe din 
toată Europa. Vă sărut cu 
drag pe toți cei care mi-ați 
oferit simpatiile dv și 
m-ați sprijinit în succesul 
meu, prin căldura cu care 
m-ați înconjurat aici în Ro
mânia.

JOSEF LAUFER : în mu
zica ușoară succesul nu se 
obține atît de... ușor. Ea 
cere interpreților calități 
artistice multiple și în pri
mul rînd talent, pasiune, 
inteligență și multă, foarte 
multă muncă. Pe scena 
festivalului din Brașov au 
urcat 27 de concurenți și 
fiecare a venit aici cu do
rința justificată de a se a- 
firma. Și aproape toți au 
reușit. Premiul obținut de 
mine capătă în contextul 
unei competiții de aseme
nea anvergură, o valoare 
i n 7 i f ă

KALINKA : Pentru mine 
bucuria este dublă. Am sa
tisfacția succesului propriu 
și în același timp a mare
lui succes repurtat de com
patriotul meu Jacques Hus- 
tin, față de care nutresc 
multă simpatie și încredere 
în viitorul artei sale. îl cu
nosc. Este extrem de harnic 
și va izbuti să realizeze 
multe. Mulțumesc din toată 
inima publicului spectator 
care m-a copleșit cu înalta 
sa competentă și receptivi
tate la muzică ușoară de 
calitate.

LAL ROMULUS
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reprezentantul Republicii Socialiste România
LA SALISBURY AH AVUT LOC DOUA
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în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare
La mai puțin de o săptămînă de la executarea, prin spânzură

toare, în incinta închisorii din Salisbury, a trei africani autori
tățile rhodesiene au procedat luni la asasinarea a încă doi africani.

Domnule președinte,

Etapa parcursă de la data 
depunerii pe masa conferinței 
noastre a unui text revizuit al 
proiectului de tratat cu pri
vire la neproliferarea arme
lor nucleare, a prilejuit 
delegațiilor aici prezente să-și 
expună considerentele lor față 
de acest document.

Delegația română a analizat 
cu toată atenția textul revizuit 
al proiectului de tratat și sub
scrie la părerile exprimate că 
el marchează un pas înainte 
pe calea realizării unui pro
iect care să corespundă prin
cipiilor enunțate în rezoluțiile 
Adunării Generale a O.N.U., 
frecvent invocate în dezbate
rile noastre.

Apreciem eforturile depuse 
de copreședinți, de toate dele
gațiile angrenate în aceste ne
gocieri și progresele realizate 
în direcția îmbunătățirii pro
iectului de tratat, prin luarea 
în considerare a unora din nu
meroasele propuneri juste, te
meinic elaborate, ce au fost 
prezentate de țările nenucle
are.

Incontestabil, ameliorarea 
proiectului de tratat prin sa-, 
tisfacerea unora din cerințele 
legitime ale țărilor nenucle
are constituie un proces pozi
tiv și el trebuie continuat. 
Pentru aceasta, sînt întrunite 
toate premisele.

Este profunda noastră con
vingere că, departe de a se fi 
epuizat toate posibilitățile, e- 
xistă încă domenii esențiale în 
care, prin negocieri reale, pur
tate în spiritul egalității păr
ților, cu răbdare Și perseve
rență, pot fi obținute noi pro
grese în îmbunătățirea proiec
tului tratatului de neprolife
rare.

Delegația română consideră 
că rezultatele obținute pînă a- 
cum pot și trebuie să fie con
siderate ca un îndemn pentru 
perfecționarea textului actual 
al proiectului de tratat, prin 
luarea în considerare a acelor 
propuneri constructive care 
nu și-au găsit încă oglindirea 
în noul text, pentru căutarea 
și găsirea unor rezolvări ac
ceptabile problemelor ce nu au 
fost încă soluționate, pentru 
înlăturarea lacunelor care mai 
persistă și în textul revizuit 
al proiectului.

Expresie sintetică a preocupă
rii constante a delegațiilor reu
nite la masa tratativelor de a-și 
aduce o contribuție pozitivă la 
rezolvarea importantei probleme 
de care ne ocupăm, aprecierile 
favorabile, ca și observațiile criti- „„
ce la adresa proiectului revizuit, cleare de la 
sugestiile și propunerile concrete 
făcute în cursul negocierilor 
noastre, au ca trăsătură comună 
dorința autorilor lor de a realiza, 
prin efortul colectiv al participan- 
ților la negocieri, un instrument 
juridic internațional care să în
trunească toate șansele de efica
citate. Aceasta necesită, firește, 
îmbunătățirea proiectului pe li
nia acelor cerințe cardinale, a 
căror satisfacere justifică înche
ierea tratatului de neproliferare
— sporirea gradului de securitate 
al statelor, înaintarea pe calea 
dezarmării nucleare, progresul 
general uman.

Domnule președinte,
Călăuzită de dorința de a con

tribui efectiv la negocierea pro
iectului de tratat, delegația ro
mână a avut prilejul să expună pe 
larg poziția României cu privire 
la principalele componente pe 
care tratatul de neproliferare tre
buie să le cuprindă.

Pentru cunoașterea sensului 
exact al prevederilor proiectului 
revizuit de tratat, pentru eluci
darea multiplelor și variatelor as
pecte pe care acesta le comportă
— condiție esențială a unei par
ticipări egale și autentice la ne
gocierile asupra proiectului — 
delegația română a adresat unele 
întrebări și a cerut anumite cla
rificări autorilor textului revizuit.

Am ascultat cu interes răspun
surile oferite de distinșii repre
zentanți ai Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste și Statelor U- 
nite ale Americii la clarificările 
solicitate, ceea ce ne-a permis să 
ne facem o imagine mai comple
tă asunra proiectului de tratat ce 
ne-a fost supus spre examinare 
și negociere.

Am luat notă, de asemenea, de 
interpretările date unora din pre
vederile esențiale ale proiectului, 
ca și de alte elemente de detaliu 
ce ne-au fost expuse.

Este îndeobște știut că fidela 
cunoaștere a oozițiilor consti
tuie o premiză indispensabilă 
oricăror negocieri reale. Din 
acest punct, de vedere, răs
punsurile oferite de distinșii 
copreședinți ai Comitetului 
nostru sînt apreciate de de
legația română ca o contribu
ție la mai buna înțelegere a 
textului proiectului ’de tratat. 
Ele au venit să acopere o ne
cesitate reclamată de însuși 
progresul negocierilor asupra 
proiectului de tratat.

In același spirit de sinceră

colaborare, care a stat la baza 
întregii activități desfășurate 
de delegația noastră în cadrul 
dezbaterilor purtate în ultimul 
an îp acest Comitet, și hotărî- 
tă să-și aducă în continuare 
contribuția la alcătuirea unui 
tratat întemeiat pe soluții deo
potrivă echitabile 
delegația română 
să prezinte oficial 
din însărcinarea
Republicii Socialiste România, 
un document de lucru conți
nînd — sub forma de amen
damente — modificări și adă
ugiri la textul revizuit al pro
iectului de tratat cu privire la 
neproliferarea armelor nucle
are.

Sarcina noastră este facili
tată, domnule președinte, prin 
aceea că documentul fiind dis
tribuit dinainte, delegațiile au 
putut lua deja cunoștință de 
conținutul amendamentelor 
cărora le dă expresie.

Așa cum distinșii noștri co
legi au remarcat, desigur, pro
punerile delegației române se 
referă la problema controlului 
în cadrul tratatului de nepro
liferare, la legătura dintre a- 
cest tratat și alte măsuri tin
zînd la realizarea dezarmării 
nucleare, la garanțiile de secu
ritate ce urmează a fi acor
date țărilor nenucleare parti
cipante la tratat, la convoca
rea unor conferințe periodice 
și la unele aspecte privind 
condițiile de retragere din tra
tat.

Abordînd chestiunea contro
lului, dorim să precizăm că, 
în concepția noastră, măsuri
le de control trebuie circum
scrise la obiectivele de bază 
ale tratatului, reliefate cu pre- 
ciziune de obligațiile conținu
te în articolele I și II ale pro
iectului de tratat. Esența aces
tor obligații constă în preîn- 
tîmpinarea proliferării armelor 
nucleare. Este, de aceea, nor
mal ca prevederile în materie 
de control să fie subordonate 
strict scopului fixat.

In actuala sa redactare, ar
ticolul III prevede extinderea 
sistemului de garanții al A- 
genției Internaționale pentru 
Energia Atomică la domenii 
care, prin natura lor, nu com
portă pericolul proliferării ar
melor nucleare.

Pentru a asigura o concor
danță deplină între aria de 
cuprindere a garanțiilor și 
scopul definit prin tratat, este 
necesară o delimitare a sferei 
controlului, astfel încît el să 
acopere numai acele activități 
ale statelor care ar putea 
mite deturnarea energiei 
-1----- ----- ,’a utilizările
pașnice pentru fabricarea 
armament atomic. Altfel, exer
citarea controlului s-ar putea 
transforma într-o frînă a acti
vității statelor, dedicate folo
sirii pașnice a energiei nucle
are.

Aceste considerente stau la 
baza propunerii noastre de a 
se însera în articolul III, îna
intea actualului paragraf 1, un 
nou paragraf, cu următorul 
conținut:

„1. Controlul instituit prin 
prezentul articol are ca unic 
scop să prevină folosirea ma
terialelor fisionabile pentru 
producerea armei nucleare sau 
a altor dispozitive nucleare 
explozive de către statele 
nenucleare, părți la tratat. Sînt 
supuse controlului activitățile 
nucleare pașnice ale statelor 
nenucleare, părți la tratat, care 
prin natura lor și prin canti
tățile de materii brute și ma
teriale fisionabile speciale, pe 
care le prelucrează, tratează 
sau folosesc, pot conduce la 
proliferarea armei nucleare"

In mod corespunzător, ar 
urma să se opereze o serie de 
modificări în primele trei pa
ragrafe ale textului inițial al 
articolului III, precum și re- 
numerotarea paragrafelor. 
Propunerile respective sînt la 
îndemîna tuturor delegațiilor 
și de aceea nu ne propunem 
să le repetăm.

Dorim, totuși, să 
atenției distinșilor 
noul paragraf 6 pe 
propunem să fie inclus în ar
ticolul III. Este redactat ast
fel :

„6. Statele, părții la.tratat au 
convenit să instituie prin 
Consiliul de Securitate un con
trol adecvat de natură să asi
gure că statele nenucleare, 
părți la tratat, pe ale căror te
ritorii se găsesc baze militâre 
străine, nu vor dobîndi, sub 
nici o formă, accesul la arma 
nucleară prin intermediul a- 
cestor baze".

Formulînd acest paragraf; 
am pornit de la constatarea 
că articolul III prevede uh 
ansamblu de măsuri vizînd 
controlarea procedurilor teh
nice prin care o țară nepose- 
soare de arme nucleare poate 
dobîndi astfel de arme,- prin 
forțe proprii sau cu ajutor 
străin. Proiectul tratatului de

și eficiente, 
are onoarea 
Comitetului, 

guvernului

per- 
nu- 
sale 

de

supunem 
delegați 
care îl

însă 
de

neproliferare nu oferă 
nici o soluție de control 
natură a preveni pericolul 
proliferării armelor nucleare 
prin intermediul bazelor mi
litare, dotate cu armament a- 
tomic, ce se află pe teritoriile 
unor state nenucleare. Or, po
trivit obligațiilor decurgînd 
pentru părțile la tratat în vir
tutea articolelor I și II, tre
buie ridicată o barieră de nă
dejde care să facă imposibilă 
orice formă de proliferare a 
armei nucleare. Acestei exi
gențe îi corespunde propune
rea delegației române, referi
toare la paragraful 6, care ar 
avea ca efect eliminarea unei 
lacune ale cărei consecințe nu 
trebuie să fie deloc subesti
mate.

Trecînd acum la celelalte a- 
mendamente, aș vrea să a- 
mintesc că ele au fost pe larg 
prezentate în intervențiile de
legației române din 19 octom
brie 1967, 26 octombrie 1967, 
2 noiembrie 1967 și 16 noiem
brie 1967. De aceea, astăzi ne 
limităm la a reafirma rațiu
nile din care se inspiră propu
nerile noastre, temeiurile pe 
care ele se sprijină și consi
derentele pentru care le re
iterăm.

Așa cum am subliniat și în 
alte ocazii, „propunerile ro
mâne își au sorgintea în do
rința și hotărîrea nestrămuta
tă a guvernului și poporului 
român de a milita activ pentru 
întărirea păcii și securității 
internaționale, de a-și aduce 
contribuția la rezolvarea pro
blemelor internaționale cu 
care omenirea este confrun
tată în prezent, între care și 
acelea ale dezarmării".

Dezarmarea, această com
plexă problemă cu implicații 
determinante asupra ansam
blului relațiilor internaționale, 
aptă să ofere soluții radicale 
triunghiului imperativelor 
contemporane. — pace — secu
ritate — progres — a cărei 
acuitate unanim recunoscută 
sporește’ în raport direct pro
porțional cu ascensiunea pe
riculoasă a cursei înarmărilor ' 
și în primul rînd a înarmări
lor nucleare, suscită interesul 
tuturor țărilor, de rezolvarea 
ei fiind legată îndeplinirea ce-

lor mai profunde aspirații ale 
popoarelor.

Pentru a răspunde acestor 
cerințe de particulară însem
nătate, după părerea noastră, 
exprimată în repetate rînduri 
în acest Comitet, tratatul de 
neproliferare trebuie 
parte dintr-un lanț de 
a căror finalitate să 
lăturarea definitivă a 
lului nuclear. Amendamentul 
delegației române referitor la 
dezarmare urmărește să dea 
perspectivă Tratatului de ne
proliferare, să ofere certitudi
nea că el nu constituie, și 
nici 
de 
un 
fi însoțit de măsuri efective 
de dezarmare nucleară. Acesta 
este sensul propunerii noastre 
privind obligația pentru pute
rile nucleare de a întreprinde 
„măsuri concrete în vederea 
încetării producției de arme 
nucleare, reducerii și distruge
rii, la data cea mai curînd po
sibilă, a armelor nucleare și 
a mijloacelor de transportare 
la țintă a acestora".

Pentru a asigura 
rea acestei obligații, 
permite urmărirea 
procesului tinzînd spre înlătu
rarea pericolului nuclear, pro
punerea română prevede tot
odată că „dacă în termen de 
cinci ani de la data intrării 
în vigoare a prezentului tratat 
nu se vor întreprinde aseme
nea măsuri, părțile vor 
mina situația creată și 
hotărî asupra măsurilor 
urmează a fi întreprinse".

Avînd în vedere necesitatea 
imperioasă a adoptării unor 
măsuri efective de dezarmare 
nucleară, considerăm ca și alte 
delegații — că în actuala sa 
redactare articolul VI din tex
tul revizuit al j 
tratat, deși marc! 
greș față de forma inițială a 
proiectului, nu conține încă 
prevederi corespunzătoare 
privind obligația puterilor nu
cleare de a întreprinde, cît mai 
curînd posibil, pași concreți 
în domeniul dezarmării nu
cleare.

Cel de al treilea amenda
ment al delegației române este 
menit să elimine o importantă 
lacună, care persistă și în tex
tul revizuit al proiectului, și

nu va 
nimeni 
scop în

să facă 
măsuri 
fie în- 
perico-

fi interpretat 
în acest fel, 

sine, ci va

respecta- 
pentru a 
evoluției

exa- 
vor 

ce

proiectului de 
:hează un pro-

anume lipsa oricărei preve
deri referitoare la acordarea, 
prin tratat, a unei garanții de 
securitate tuturor țărilor ne
nucleare, părți la tratat.

După convingerea noastră 
fermă, neproliferarea armelor 
atomice trebuie înfăptuită în 
condițiile asigurării tuturor 
națiunilor care renunță la a- 
ceste arme că nu vor fi nicio
dată victime ale unei agresi
uni atomice sau a amenințării 
cu folosirea armei nucleare 
împotriva lor. Este un drept 
legitim al fiecărui stat care 
renunță la arma atomică de a 
avea siguranța că nu se va 
atenta la independența și su
veranitatea lui națională.

Dintr-o astfel de preocupare 
izvorăște propunerea conținu
tă în paragraful 1 al artico
lului VI-A din documentul pre
zentat de delegația română, 
potrivit căruia „părțile care 
posedă arme nucleare se obligă 
în mod solemn că niciodată 
și în nici o împrejurare nu 
vor folosi armele nucleare și 
nu vor amenința cu folosirea 
acestor arme împotriva state
lor care nu posedă arme nu
cleare și care se angajează să 
nu producă și să nu dobîn- 
dească arme nucleare".

Paragraful 2 al aceluiași ar
ticol stabilește o relație directă 
între obligația privind neuti- 
lizarea armei nucleare și rolul 
ce revine Consiliului de Secu
ritate al Națiunilor Unite în 
a veghea la respectarea ei. 
Propunem astfel includerea 
următoarei stipulațiuni : „Sta
tele părți la tratat au convenit 
să instituie prin Consiliul de 
Securitate o procedură cores
punzătoare în scopul de a se 
asigura că obligația prevăzută 
în paragraful 1 al prezentului 
articol este îndeplinită".

Delegația română readuce în 
atenția Comitetului și propu
nerile sale cu privire la convo
carea unor conferințe perio
dice și la conținutul notifică
rii de retragere din Tratat, 

■ propuneri nereflectate în pro
iectul revizuit.

în vederea asigurării că 
toate prevederile tratatului 
vor fi realizate potrivit spiri
tului și literei lor, delegația 
română consideră că este ne
cesar ca Tratatul să prevadă 
un mecanism corespunzător de

care săverificare colectivă, 
permită părților o examinare 
periodică a stadiului în care se 
află executarea tratatului, o 
confruntare exigentă a obiecti
velor stabilite cu realizările 
concrete obținute. Soluția cea 
mai potrivită este, așa cum am 
avut ocazia să declarăm încă 
în prima etapă a negocierilor 
noastre și în favoarea căreia 
s-au pronunțat și alte delega
ții, convocarea unor conferin
țe periodice, la intervale re
gulate, cu participarea tuturor 
statelor semnatare ale trata
tului.

Delegația română propune 
înlăturarea din proiectul de 
tratat a clauzei privind conți
nutul notificării de retragere 
din tratat, știut fiind că este 
de competența exclusivă a fie
cărui stat de a hotărî asupra 
evenimentelor care pun în pe
ricol interesele sale supreme 
și nici un alt stat sau organism 
internațional nu are calitatea 
de a lua în discuție și, cu atît 
mai puțin, de a decide asupra 
a ceea ce ține de dreptul su
veran al statului. Orice altă 
soluție contravine principiilor 
ce stau la baza relațiilor din
tre state și nu are precedent 
în practica modernă a tratate
lor internaționale.

înainte de a încheia, dom
nule Președinte, delegația ro
mână dorește să-și exprime 
convingerea că propunerile 
sale, împreună cu propunerile 
și sugestiile avansate de ce
lelalte delegații, vor contribui 
la elaborarea unui text de tra
tat care să se bucure de o 
largă adeziune internațională, 
să constituie un instrument 
juridic eficace, demn de spri
jinul tuturor popoarelor.

încă nu a fost decisă soarta 
celorlați patru care urmau să fie, 
la rîndul lor, executați. Regimul 
rasist rhodesian a sfidat astfel 
cererea de clemență înaintată de 
avocații deținuților, precum și 
mesajul personal al papei Paul 
al VI-lea. Cei doi africani spîn- 
zurați luni de călăul oficial Ed
ward Milton se numesc Francis 
Chirisa și Takayuare Jeremiah.

în fața închisorii din Salisbury, 
transmite corespondentul agenției 
France Presse, atmosfera era a- 
proape aceeași ca miercurea tre
cută. Spre deosebire de acea zi 
însă cînd familiile deținuților 
erau sigure că guvernul rhodesian 
va „ 
regina Angliei, de data aceasta 
mulțimea a rămas în incertitu
dine aproape pînă în ultima cli
pă. La 
lipit pe

ignora grațierea acordată de 
ina Angliei, de data aceasta

ora 9,22 un gardian a 
poarta grea de lemn a

închisorii un afiș conținînd co
municatul oficial. In el se men
ționa că, întrunit în cursul zilei 
de duminică, Consiliul executiv 
al Rhodesiei, format din primul 
ministru Ian Smith, ofițerul admi
nistrator al guvernului, Clifford 
Dupont, și ceilalți membri ai ca
binetului, a luat în discuție soarta 
a 15 deținuți condamnați la 
moarte. în nouă din cazuri, se 
arată în comunicat, Dupont și-a 
exercitat prerogativa de clemen
ță și a comutat sentința capitală 
în închisoare pe diferite termene. 
Doi din cei șase africani negra- 
țiați au fost executați luni dimi
neața.

In închisoarea din Salisbury 
mai rămîn acum peste 100 de 
deținuți condamnați la moarte și 
a căror soartă rămîne în conti
nuare incertă.

în vederea alegerilor din Italia

Președintele Saragat a decretat
dizolvarea parlamentului

Președintele Italiei, 
Giuseppe Saragat, a 
semnat luni decretul de 
dizolvare a parlamen
tului italian în vederea 
alegerilor generale care 
urmează să aibă loc la 
19 mai a. c.

ciudă dificultăților și a 
de-a 
luat

GENEVA 11. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, transmi
te : La cererea celor doi copre
ședinți ai Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, luni 
după-amiază a avut loc la Gene
va o ședință specială a Comite
tului. Primul a luat cuvintul șe
ful delegației române, Nicolae 
Ecobescu, care a prezentat o se
rie de amendamente la textul 
revizuit al proiectului de tratat 
privind neproliferarea armelor 
nucleare prezentat in comun 
șefii delegațiilor S.V.A. 
V.R.S.S.

în 
disputelor politice, cea 
patra legislatură, oare a 
sfirșit, a adoptat — din cele 
aproximativ 5 000 de proiecte 
de lege — un număr impor
tant de legi, printre care cele 
privind naționalizarea produc
ției de energie electrică și in
troducerea unui sistem de pro
gramare a economiei națio
nale. Multe dintre proiectele 
de lege, care n-au putut fi

rezolvate, se vor afla, fără 
îndoială, și pe agenda lucră
rilor viitorului parlament.

O dată cu dizolvarea parla
mentului se deschide practic 
și campania electorală, care va 
dura 70 de zile. Prima ședin
ță a noului parlament va a- 
vea loc la 5 iunie.

La scrutinul electoral de la 
19 mai vor lua parte 36 080 499 
alegători, dintre care 17 260 775 
bărbați și 18 819 724 femei. Ei 
vor trebui să desemneze pe 
cei 315 senatori (din 322, 7 
senatori sînt aleși pe viațăț,., 
precum și pe cei 630 de depu-^ 
tați ai Camerei inferioare a 
parlamentului. Față de alege
rile din 1963, corpul electoral 
italian a crescut cu 5 la sută, 
adică cu 1 878 839 persoane.

de 
Și

Amendamente la textul revizuit al proiectului
de Tratat privind neproliferarea armelor nucleare

supuse controlului activitățile 
nucleare pașnice ale 
nenucleare, părți la 
care prin natura lor 
cantitățile de materii 
materiale fisionabile 
pe care le prelucrează, tratea
ză sau folosesc, pot conduce la 
proliferarea armei nucleare.

2. Fiecare stat neposesor de 
arme nucleare, parte la Tratat, 
se angajează să accepte garan
țiile ce vor fi stipulate într-un 
acord care va trebui să fie ne
gociat și încheiat cu Agenția 
Internațională pentru Energia 
Atomică, în conformitate cu 
Statutul Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică 
și cu sistemul de garanții al 
Agenției, în scopul exclusiv 
de a verifica îndeplinirea obli
gațiilor sale, asumate în te
meiul articolelor I și II din 
prezentul Tratat, în vederea 
împiedicării deturnării. energi
ei nucleare de la utilizările 
sale pașnice pentru fabricarea 
de arme nucleare sau alte dis
pozitive explozive nucleare. 
Procedurile de punere în apli
care a garanțiilor stipulate în 
acordul încheiat cu Agenția 
Internațională pentru Energia 
Atomică, menționat mai sus, 
se vor aplica asupra materii
lor brute și materialelor fisio
nabile speciale, fie că aceste 
materii sau materiale sînt ob
ținute, prelucrate sau utilizate 
în orice instalație nucleară 
principală, fie că se află în 
afara oricărei asemenea insta
lații. Garanțiile stipulate în 
acordul încheiat cu Agenția 
Internațională pentru Energia 
Atomică, menționat mai sus, 
se . vor aplica tuturor materii-

în legătură cu articolul III 
în problema controlului, Repu
blica Socialistă România pro
pune introducerea unui nou 
paragraf 1 al acestui articol în 
următoarea redactare :

„Controlul instituit prin pre
zentul articol are ca unic scop 
să prevină folosirea materiale
lor fisionabile pentru produce
rea armei nucleare sau a altor 
dispozitive nucleare explozive 
de către statele nenucleare, 
părți la tratat. Sînt supuse con
trolului activitățile nucleare 
pașnice ale statelor nenucleare, 
părți la tratat, care prin natu
ra lor și prin cantitățile de 
materii brute și materiale fisio
nabile speciale, pe care le pre
lucrează, tratează sau folosesc, 
pot conduce la proliferarea ar
mei nucleare".

La sfîrșitul articolului III, 
Republica Socialistă România 
propune introducerea unui nou 
paragraf cu următorul cuprins:

„Statele părți' la tratat au 
convenit să instituie prin Con
siliul de Securitate un control 
adecvat de natură să asigure 
că statele nenucleare părți la 
tratat pe ale căror teritorii se 
găsesc baze militare străine, 
nu vor dobîndi, sub nici o for
mă, accesul la arma nucleară 
prin intermediul acestor 
baze..."

în vederea precizării textu
lui, țara noastră propune în
locuirea expresiei „garanții ce
rute de prezentul, articol" cu 
expresia „garanții stipulate în 
acordul încheiat cu Agenția In
ternațională pentru Energia A- 
tomică, se vor aplica tuturor 
materiilor brute sau tuturor 
materialelor fisionabile speci
ale care depășesc limitele can- lor brute sau tuturor materia- 
titative și calitative la care 
utilizarea lor în activități nu
cleare pașnice exercitate pe te
ritoriul acestui stat, sub juris
dicția sa, sau întreprinse sub 
controlul său în orice alt loc, 
pot duce la producerea de 
arme nucleare sau alte dispo
zitive explozive nucleare".

„Prin modificările propuse, 
articolul III va căpăta urmă
toarea redactare :

1. Controlul instituit 
prezentul articol are ca 
scop să prevină folosirea mate
rialelor fisionabile pentru pro
ducerea armei nucleare sau a 
altor dispozitive nucleare ex
plozive de către statele nenu
cleare, părți la Tratat. Sint

statelor 
Tratat, 

și prin 
brute și 
speciale,

arme
paș- 

brute
spe-

stipulate în

prin 
unic

lelor fisionabile speciale care 
depășesc limitele cantitative și 
calitative Ia care utilizarea lor 
în activități nucleare pașnice 

.exercitate pe teritoriul acestui
Stat, sub jurisdicția sa, sau în-, 
treprinse sub controlul său în’ 
orice alt loc pot duce la pro
ducerea de arme nucleare sau 
alte dispozitive explozive 
nuclear,e“.

3. Fiecare stat parte la Tra
tat se angajează să nu furni
zeze1; a) mșterii brute sau ma
teriale fisionabile speciale sau 
b) echipament sau material 
proiectat sau pregătit în mod 

■ special .pentru prelucrarea, uti
lizarea sau producerea de ma
teriale fisionabile speciale, nici

unui stat neposesor de 
nucleare, pentru scopuri 
nice, dacă aceste materii 
sau materiale fisionabile 
ciale nu sînt supuse garanții
lor stipulate în acordul înche
iat cu Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică, men
ționat mai sus.

4. Garanțiile
acordul încheiat cu Agenția 
Internațională pentru Energia 
Atomică, menționat mai sus, 
se vor aplica în așa fel încît 
să corespundă Articolului IV 
al prezentului Tratat și să 
evite de a împiedica dezvolta
rea economică sau tehnologică 
a părților la Tratat sau coope
rarea internațională în dome
niul activităților nucleare paș
nice, inclusiv schimburile in
ternaționale 
echipamente nucleare pentru 
prelucrarea, 
producerea 
cleare pentru scopuri pașnice, 
în conformitate cu prevederile 
Statutului Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică 
cu sistemul de garanții al A- 
genției și cu principiul aplică
rii garanțiilor enunțat în 
Preambul.

5. Statele neposesoare de ar
me nucleare, părți, la Tratat, 
vor încheia acorduri cu Agen
ția Internațională pentru Ener
gia Atomică pentru a îndeplini 
cerințele prezentului Articol, 
fie individual, fie împreună cu 
alte state, în conformitate cu 
Statutul Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică. 
Negocierile acestor 
vor începe 
de zile de la intrarea inițială 
în vigoare 
tat. Pentru __  __ ,,,
pune instrumentele lor de ra
tificare, după perioada de 180 
de zile, negocierile acestor 
acorduri vor începe cel mai 
tîrzju la dată depunerii instru
mentelor de ratificare. Adesțev 
acorduri vor intra în vigoare 
cel mai tîrziu la 18 luni de la 
data începerii negocierilor.

6. Statele părți Ia Tratat au 
convenit să instituie prin Con
siliul de Securitate un control 
adecvat de natură să asigure 
că statele nenucleare părți la 
Tratat, pe ale căror teritorii se 
găsesc baze militare străine, 
nu vor dobîndi, sub nici o for
mă, accesul la arma nucleară 
prin intermediul acestor baze.

de materiale și

utilizarea sau 
de materiale nu-

acorduri
în termen de 180

a prezentului Tra- 
statele care vor de-

II. Articolul VI
Republica Socialistă Româ

nia propune înlocuirea artico
lului VI cu următorul text:

„1. Părțile la prezentul Tra
tat posesoare de arme nucleare- 
se obligă să întreprindă mă
suri concrete în vederea jnce- 
tării producției de arme nu
cleare, reducerii și distrugerii, 
la data cea mai curînd posi
bilă, a armelor nucleare și a 
mijloacelor de transportare la 
țintă a acestora".

„2. Dacă în termen de 5 ani 
de la data intrării în vigoare 
a prezentului Tratat nu se vor 
întreprinde asemenea măsuri, 
părțile vor examina situația 
creată și vor hotărî asupra 
măsurilor ce urmează a fi în
treprinse".

Republica Socialistă Româ
nia propune, de asemenea, in
troducerea unui articol nou 
(VI A) în legătură cu proble
ma garanțiilor ce urmează a 
fi acordate statelor nenucleare. 
Se propune ca acest articol să 
aibă următorul cuprins :

„1. Părțile care posedă arme 
nucleare se obligă în mod 
solemn că niciodată și în nici 
o împrejurare nu vor folosi 
armele nucleare și nu vor a- 
menința cu folosirea 
arme îmi 
nu posedă arme nucleare 
care se angajează să nu pro
ducă și să nu dobîndească ar
me nucleare".

„2. Statele părți la Tratat au 
convenit să se instituie prin 
Consiliul de Securitate al 
O.N.U. o procedură corespun
zătoare în scopul de a se asi
gura că obligația prevăzută în 
paragraful 1 al prezentului ar
ticol este îndeplinită".

în ceea ce privește clauzele 
finale ale Tratatului, Repu
blica Socialistă România pro
pune convocarea periodic, la 
fiecare cinci ani, a unor confe
rințe pentru a examina modul 
în care se îndeplinesc obliga
țiile asumate la toate părțile 
la Tratat.

Republica Socialistă Româ
nia propune, de asemenea, să 
fie suprimată acea prevedere 
a Tratatului, potrivit căreia, 
notificarea de retragere din 
Tratat trebuie să conțină o de
clarație cu privire Ia eveni
mentele extraordinare pe 
care țara respectivă le consi
deră ca punînd în pericol in
teresele sale supreme.

acestor 
ipotriva statelor care 
iaă arme nucleare și

• FAM VAN DONG, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Vietnam, a primit de
legația Ministerului Transportu
rilor Auto, Navale și Aeriene din 
Republica Socialistă România, 
condusă de Nicolae Ianculescu, 
adjunct al ministrului, care a 
făcut o vizită în Republica De
mocrată Vietnam.

• ÎN cadrul unei ceremonii 
oficiale, în localitatea Dariala 
din Pakistanul de vest, au fost 
începute lucrările de forare pen
tru explorarea zăcămintelor de 
potasiu lichid. La aceste lucrări, 
care sînt conduse de ingineri 
români, se folosește sonda de 
forare T-50, fabricată la Uzi
nele „1 Mai“ Ploiești.

La ceremonia inaugurală a 
participat un public numeros. 
Au luat cuvintul președintele 
Corporației de dezvoltare in
dustrială a Pakistanului și alte 
persoane oficiale care au ară
tat importanța acestei lucrări 
și au subliniat contribuția adusă 
de experiența și de utilajul ro
mânesc. A fost de față ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia in Pakistan, Mihai Ma- 
gheru.

• MOARTEA într-un accident 
de avion a generalului de arma
tă Charles Ailleret, șeful statu
lui major al forțelor armate 
franceze, va crea o problemă 
politică în momentul în care 
guvernul se pregătește să pună 
bazele unei noi strategii milita
re, apreciază agenția France 
Presse. Generalul Ailleret a fost 
confirmat abia miercurea tre
cută în funcția de șef al stoj.'l- 
lui major, deși a atins limiVt^Se 
vîrstă pentru gradul său. 
crede, continuă agenția, că 
era singurul în măsură să 
glementeze diferendul care 
pune forțele aeriene marinei mi
litare. Succesiunea sa va fi deci 
greu de soluționat.

Se 
el 

re- 
o-

• PENTRU prima oară de la 
izbucnirea crizei din Cipru, ci- 
prioții de origine turcă au cele
brat duminică, într-o atmosferă 
de destindere, sărbătoarea mu
sulmană a bairamului. De-a lun
gul întregii zile, ei au circulat 
liber în întreaga insulă. După 
suprimarea restricțiilor hotărîte 
vinerea trecută de președintele 
Makarios, ciprioții turci nu mai 
sînt supuși nici unui fel de con
trol din partea poliției.

INSULA MAURITIUS
DEVINE INDEPENDENTĂ

Astăzi, mica insulă Mauritius (Mauriciu), țara trestiei de 
zahăr, a palmierilor și a florilor îmbălsămate, una din per
lele Oceanului Indian situată în largul Africii și al Mada
gascarului, la mai puțin de 200 km nord-est de Reunion, își 
va proclama independența de stat. în prezența oficialităților 
britanice și a numeroși invitați din 52 de țări, drapelul nou
lui stat, alcătuit din benzi orizontale (roșie, albastră și gal
benă) va urca spre cerul însorit al insulei, marcînd sfîrșitul 
unei dominații coloniale seculare.

Mica insulă tropicală, a 
cărei frumusețe și diversitate a 
peisajelor, ale cărei plaje cu 
nisip fin și, în sfirșit, a cărei 
căldură cu care întîmpină pe 
oaspeți atrag turiști din întrea
ga lume, nu este bîntuită doar 
de cicloane periodice. în lunile 
care au urmat alegerilor ce au 
avut loc în august 1967 care au 
desemnat Adunarea Legislativă 
(insula dobîndind autonomie pro
vizorie) și mai ales, la începu
tul acestui an, între diferite 
grupări politice și comunități ale 
populației au izbucnit neînțe
legeri. Dificultățile întîmpinate 
de noul stat în ultima vreme s-au 
datorat și unei puternice crize 
economice. Se știe că resurse
le economice ale insulei provin 
în mare parte de pe urma tre
stiei de zahăr, care ocupă 95 
la sută din suprafețele cultiva
te. Cu o industrie aflată abia 
la primii pași. Mauritius este 
tributară importului la majori
tatea produselor de care are ne
voie. Se pare, de asemenea, că 
la actualul nivel al poslbllită-

ților se face față cu greu ex
pansiunii demografice (cu cei 
800 000 de locuitori, Mauricius 
figurează printre teritoriile cu 
cea mai densă populație din lu
me — 1 000 de persoane pe 
km.p).

Actualul guvern și-a propus 
o serie de obiective care se 
bucură de sprijin larg în rîn- 
durile populației, mărirea pen
siilor și a unor alocații fami
liale. distribuirea de pămînturi 
familiilor nevoiașe, diversifica
rea economiei insulei. Prin 
crearea de noi ramuri indus
triale, — producția de îngrășă
minte, de uleiuri comestibile, de 
piese de automobile ș.a. — gu
vernul urmărește atît dezvolta
rea economică cît și asigura
rea unor noi locuri de muncă 
pentru populația țării.

Iată de ce proclamarea inde
pendenței- e privită de populația 
insulei Mauritius, ca începutul 
unor prefaceri de o deosebită 
importanță pentru viitorul țării 
lor.
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