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HOTARIREA
Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România cu privire la Comitetele de direcție 
ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat

Măsurile adoptate de Confe- 
ferinta Națională a Partidului 
Comunist Român din decem
brie 1967 pentru perfecționa
rea conducerii și planificării 
economiei naționale acordă o 
deosebită importanță îmbună
tățirii formelor și metodelor 
de organizare și de conducere 
a întreprinderii — unitatea de 
bază a producției materiale a 
întregii economii. Modul de 
organizare a întreprinderilor 
pe baza principiului conduce
rii unipersonale nu mai cores
punde stadiului actual de dez
voltare a economiei țării noas- 

• tre, sarcinilor complexe ce le 
■ ridică gospodărirea, adminis-
* trarea și conducerea eficientă
* a întreprinderilor. «A devenit 

necesară promovarea unor 
forme de conducere colectivă, 
care să permită cuprinderea 
și rezolvarea multiplelor pro
bleme ale activității economi
ce, înlăturarea subiectivismu
lui în luarea deciziilor, fruc
tificarea experienței specialiș
tilor, a cadrelor valoroase din 
întreprinderi, a colectivului de 
oameni ai muncii.

In acest scop. Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român a hotărit înființarea 
Comitetelor de direcție ale în
treprinderilor și organizațiilor 
economice de stat. Alcătuite 
din cadre cu funcții de răs
pundere, din specialiști cu ex
periență. președinți ai comite
telor sindicatelor, reprezentan
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J Regională
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ți ai salariaților, comitetele de 
direcție vor avea sarcina de a 
conduce întreaga activitate a 
unităților în care funcționează. 

Pe baza hotărîrilor Confe
rinței Naționale a Partidului 
Comunist Român și în confor
mitate cu Legea adoptată de 
Marea Adunare Națională în 
decembrie 1967 cu privire la 
unele măsuri de perfecționare 
a conducerii și planificării 
economiei naționale,

Comitetul Executiv al Co
mitetului Centrai al Partidu
lui Comunist Român și Consi
liul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România

Hotărăsc 1

CAPITOLUL I
Art 1 în. întreprinderile și 

organizațiile economice de stat 
se înființează Comitete de di
recție, organe de conducere 
colectivă ale acestor unități.

Art. 2 Comitetul de direcție 
conduce întreaga activitate a 
întreprinderii, asigură organi
zarea producției și a muncii, 
administrarea și gospodărirea 
mijloacelor materiale și finan
ciare, în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de plan.

CAPITOLUL II
Organizarea șl funcționarea 

Comitetului de direcție.
Art. 3 Comitetul de direcție 

se compune din 5 pînă la 21 

membri, numărul acestora fi
ind stabilit de ministere, ce
lelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat sau de Co
mitetele executive ale Consi
liilor populare Județene și al 
Municipiului București, cărora 
le sînt subordonate întreprin
derile, în funcție de numărul 
de salariați permanenți, pre
cum și de complexitatea acti
vității întreprinderilor.

Din Comitetul de direcție 
fac parte:

a) directorul general sau di
rectorul întreprinderii; direc
tori (tehnic, economic, comer
cial, adjunct); ingineri șefi; 
economist șef ; contabil șef ; 
șefii unor servicii, cum sînt 
serviciul planificării organiză
rii producției și a muncii, teh
nic, producție, control tehnic 
de calitate, financiar, aprovi- 
zionare-desfacere, juridic ; con
ducători ai celor mai impor
tante secții' de producție și 
ai altor compartimente din 
întreprindere. Membrii comi
tetului de direcție din rîndul 
acestor cadre sînt stabiliți în 
funcție de structura organiza
torică a întreprinderii și sînt 
numiți de către organul ierar
hic superior, cu consultarea di
rectorului, a organizației de 
partid din unitatea respectivă 
și a organului local de partid ;

b) președintele comitetului 
sindicatului ca reprezentant de 
drept al conducerii sindicatu
lui din întreprindere ;

c) 1 pînă la 5 reprezentanți 
ai salariaților, aleși la fiecare 
doi ani în adunări generale ale 
salariaților sau ale reprezen
tanților lor, numărul acestor 
membri ai Comitetului de di
recție fiind stabilit de minis
tere, celelalte organe centrale 
și comitetele executive ale Con
siliilor populare județene și ai 
municipiului București — în 
funcție de subordonarea între
prinderii — de comun acord 
cu Uniunea sindicatelor de 
ramură.

Președintele Comitetului de 
direcție este directorul între
prinderii ; în lipsa președinte
lui, atribuțiile acestuia sînt în
deplinite de locțiitorul său, 
numit de organul ierarhic su
perior.

Art 4 Comitetul de direcție 
funcționează ca organ delibe
rativ, desfășurîndu-și activita
tea în prezența a cel puțin 
2/3 din numărul de membri și 
adoptă hotărîri cu majoritate 
simplă de voturi din totalul 
membrilor.

In caz de divergență între 
director și majoritatea mem
brilor Comitetului de direcție, 
problema asupra căreia nu 
s-a realizat un acord este su
pusă conducerii organului 
ierarhic superior pentru a de
cide.

Ședințele de lucru ale Comi
tetului de direcție au loc o da
tă pe lună și ori de cîte ori 
este nevoie. Acestea se con

voacă în timp util de către 
președinte, din inițiativă pro
prie sau la cererea a cel puțin 
o treime din numărul de 
membri.

Art. 5 In funcție de speci
ficul problemelor ce urmează 
a fi analizate, la ședințele Co
mitetului de direcție pot fi in
vitați specialiști, atît din ca
drul întreprinderii, cît și din 
afara ei.

Art 6 La ședințele Comite
tului de direcție va participa 
secretarul organizației de par
tid din întreprindere.

Art. 7 Comitetul de direc
ție prezintă semestrial, în fața 
adunării generale a salariați
lor sau, în întreprinderile 
mari, a adunării reprezentan
ților acestora, informări cu 
privire la modul de îndepli
nire a planului, precum și sar
cinile pentru perioada urmă
toare ; la sfîrșitul anului, pre
zintă darea de seamă și bilan
țul activității întreprinderii, 
situația beneficiilor realizate 
și modul de repartizare a a- 
cestora.

Art. 8 Comitetul de direcție 
răspunde în mod colectiv de 
activitatea întreprinderii, po
trivit dispozițiunilor legale; 
totodată, fiecare membru răs
punde atît pentru îndeplinirea 
sarcinilor în compartimentele 
ce-i sînt repartizate, cît și
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Primirea de către președintele Kekkonen
HELSINKI 2 — Trimișii spe

ciali Agerpres, Nicolae Ionescu și 
Mircea S. Ionescu, transmit: 
Marți la amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, a fost primit de 
către președintele Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen, la Pala
tul Prezidențial.

La primire au fost de față am
basadorul României la Helsinki, 
N. I. Vancea, și ambasadorul 
Finlandei la București, K. Ma- 
kela.

în cursul întrevederii a avut 
loc un schimb de păreri privind 
probleme de interes comun.

Succese ale constructorilor

de la Porțile de Fier
Constructorii noi

lor căi de circulație 
din zona Porțile de 
Fier au depășit, în 
trimestrul trecut, cu 
peste o jumătate de 
milion lei volumul 
de lucrări planifi
cat pentru această 
perioadă. Graficele 
de producție indică 
un avans de o săp- 
tămînă la turnările 
de betoane și de 3 
zile la execuția te-

rasamentelor. Lun
gimea căii ferate 
montate pînă acum 
între Gura Văii și 
Orșova a ajuns la 10 
km. A fost termina
tă. cu două luni mai 
devreme betonarea 
infrastructurii la vi
aductul Tufări. iar 
la tunelul Vir, a 
început execuția ul
timului inel, creîn- 
du-se astfel posibili
tatea ca în luna mai

Președintele Republicii Finlan
da i-a reținut la dejun pe preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al României și pe ministrul afa*  
cerilor externe.

La dejun au luat parte premi
erul finlandez, Mauno Koivisto, 
ministrul afacerilor externe, Ahti 
Karjalainen, ministrul industriei, 
Teir Grels, ministrul comunica
țiilor, Paavo Aitio, ministrul apă
rării, Sulo Sourttanen, ministrul 
justiției, Aarre Simonen, și alte 
persoane oficiale române și fin
landeze, precum și ambasadorii 
celor două țări.

întrevederea și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

lucrarea să fie în
cheiată. In același 
timp, Ia suprastruc
tura viaductelor au 
fost montate 48 din 
cele 50 de tabliere, 
ritmul actual de lu
cru asigurînd condi
ții pentru darea în 
funcțiune a căii fe
rate Ia sfîrșitul pri
mei jumătăți a anu
lui, așa cum s-au an
gajat constructorii.

(Agerpres)

CAMPANIE DE PRIMAVARA DISOCIERI LITERARE

Timp optim — 
ritm 

cu încetinitorul
—RAID ANCHETĂ iN JUDEȚELE VRANCEA,

ARGEȘ, TIMIȘ Șl BIHOR—
Muncitorii, cadrele tehnice și de conducere din fermele si 

cooperativele agricole, toți țăranii cooperatori, continuă sâ 
susțină în aceste zile un serios examen de campanie. Tim
pul prielnic intensificării lucrărilor agricole de primăvară, 
atît in sudul cit și in nordul țării, a permis ca la unele cul
turi din epoca întii, însămințările pe suprafețele prevăzute, 
să fie realizate integral sau în procente de peste 90 Ia sută 
în multe din județele țării. Cu toate acestea încă se mai ma
nifestă neajunsuri în privința operativității ca și în men
ținerea unei strinse colaborări între mecanizatori și coope
ratori, în aprovizionarea la timp cu materiale . și semințe. 
Iată ce ne transmit în acest sens corespondenții noștri din 
județele Vrancea, Argeș, Timiș și Bihor :

Sînt la capătul a două săptă- 
mîni, de Ia data declanșării cam
paniei agricole de primăvară, in
terval în care vremea în județul 
Vrancea a fost favorabilă execu
tării cu toate forțele a lucrărilor 
agricole. Cu toate acestea pe în
treg județul s-au însămințat decil

ceva peste 5 000 hectare. In cinci 
cooperative agricole nu a fost în- 
sămînțat încă nici un bob iar în 
alte 12 unități cu suprafețe mari

I. ȘERBU, GH. NETCV. 
I. DANCEA, B. CRĂCIUN
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STRUCTURA TRADIȚIEI Pledoarie pentru un
Aproape fiecare generație am

biționează să restructureze, să 
privească din alte perspective 
cîștigurile de culturi de pînă la 
ea și in consecință să preconi
zeze noi căi de urmat, noi ori
zonturi. Insă oricit de legitim ar 
fi acest orgoliu, e evident că nu 
toate generațiile au putut între
prinde această operă de reexa
minare și cu atît mai mult să 
elucideze drumuri noi, fertile. 
Au fost generații al căror rol a 
fost acela de a perpetua operele 
săoirșiie de una antecedență, rol 
de o mare însemnătate insi, căci 
astfel s-a menținut mereu proas
pătă o ambianță in care oricînd 
au putut izbucni marile opere. 
Au fost generații care s-au ma
nifestat printr-un sever spirit 
critic. fără ca ele si construias
că ceva cu totul deosebit*  dar.

Gheorghe Suciu
prin faptul ci au asanat un te
ren l-au pregătit astfel pentru o 
fertilizare. O generație ca sd-și 
poată satisface orgoliul (e vorba 
de orgoliul creator, legitim) tre
buie să fie ajutată de istorie. 
Căci o generație se trezește so
lidara într-o anumită vreme da
torită aceleiași temperaturi a 
spiritului, dar ca să poată săvîr- 
și o lucrare temerară e nece
sar ca istoria să-i ofere un mo
ment temerar, ori dacă nu să-și 
creeze ea un astfel de moment. 
Cum istoria tși are legile ei, în 
care cea a progresului primează, 
găsim numeroase cazuri cînd 
mai multe generații se unesc și 
se subordonează sub același 
steag, renunțînd la ambiții de-

șarte. E cazul astăzi la noi al 
tuturor generațiilor, antrenate 
în desăvîrșirea aceleiași opere 
culturale. A fost cazul — și tre
buie pomenit căci nu rareori a 
fost interpretat fals, căutînd să 
se demonstreze mai mult decît 
era necesar, dar necesar, fireș
te o opoziție acolo unde 
tot la fel de necesar era să se 
vadă și o continuitate 
— al generației pașoptiste și a 
celei a lui Maiorescu, care și 
una și alta și-au subordonat 
creația și operele aceluiași co
mandament istoric, care țintea 
modernizarea vieții noastre, sub 
toate formele ei. Elogiul reci
proc dintre ..regele poeziei44 
Alecsandri și „Luceafărul poe
ziei" Eminescu nu ni se mai

(Continuare în pag. a ll-a)

LABORATOR nou domeniu
In ultimii ani se vorbește tot 

mai mult despre biofizică : între 
specialiști, dar și în ziare, în e- 
misiunile radio. Această „știință 
de colaborare" între biologie și 
fizică nu este un copil al vremu
rilor noastre, atît de fecunde în 
producerea științelor de intersec
ție sau de contact (cum sînt geo
fizica, lingvistica matematică sau

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Am cunoscut un acordor de 

piane care se plingea că instru
mentele de elitâ din țara noas
tră nu sînt totdeauna bine în
treținute. Cauza ?

— Avem acordori calificați 
după un curs de 3 luni. Ei po
sedă, desigur, cunoștințele de 
bază, dar ce poți face, intr-un 
domeniu atît de gingaș, cu o 
experiență atît de redusă ? Eu 
lucrez de zeci de ani și tot mai 
am de învățat..

Din punct de vedere profesio
nal, deci atît cel care-mi vorbea 
cît și cei la care se referea, sînt 
oficial calificați, cu răspunderi 
asemănătoare. Posibil doar ca 
primului să i se acorde un spor 
de vechime la salariu. Deosebi
rea dintre ei nu poate fi stabi
lită prin ..nomenclatoare*  — 
este o deosebire lăuntrică, care, 
poate va înceta după un nu
măr de ani, prin dobîndirea ex
perienței de către cei cu o ca
lificare mai recentă...

Ideea acestei anchete a venit 
de la sus-amintita discuție. Desi
gur, mi se va spune, acordajul 
pianelor este o meserie aparte, 
cu un pronunțat caracter indi
vidual. Pe scara largă a activi
tății profesionale nu se ține 
seama doar de calificarea ini
țială, nenumărate diferențieri și 
trepte au în vedere valoarea 
profesională reală, și tind s-o

stimuleze de-a lungul anilor... 
Așa este, și totuși...

Un. ...........................vestit clinician francez, 
„DE CÎND SÎNT 

PROFESOR"...
Dieulafoy, lansase cîndva acea
stă vorbă, de spirit: „cînd

din ce în ce mai vast și mai 
greu de stăpînit. Se pare că ar 
exista, la unii tineri, o sigu
ranță deplină a profesiunii do- 
bîndite recent, senzație pe care 
mai tîrziu „o pierd“ în folo
sul unei ambiții care îi împinge 
la autoperfecționare. S-a vor-

PLAFONAREA
ESTE O
FATALITATE?

■Ionel Hrittea
bit și de o „grabă44 a tinerilor, 
dornici să „strălucească44 mai 
repede în domeniul ales ; ilus
trul Einstein se referea, desigur,

eram extern puneam ctr ușu
rință orice diagnostic. De—cînd 
sînt profesor îl pun cu moit 
mai greu14... Aparentul paradox. _ .
poate fi înțeles foarte lesne de— la același lucru, atunci cînd spu- 
către cei care, adîncind mereu că „trebuie să ne ferim să
un domeniu, descoperă că el e ^băgăm în cap tineretului ideea

că succesul este rostul vieții, 
fiindcă un om care are succes 
primește de obicei de la seme
nii săi o parte incomparabil mai 
mare decît cea corespunzătoare 
serviciilor pe care a putut el să 
le aducă44...

Asemenea opinii cu autoritate 
pledează deci pentru modestie, 
pentru necesitatea conștiinței că 
întotdeauna mai ai ceva de dat 
în profesia ta, și numai pe acea
stă bază primești dreptul mo
ral de a lua mai mult.. încerc 
de la o vreme să, verific dacă 
în conștiința tineretului nostru 
s-a înstăpînit această modestie 
și dorință de perfectibilitate. 
Le întîlnesc, de regulă, tocmai 
la cei mai valoroși; ele carac
terizează savantul etern nemul
țumit de el însuși, artistul care 
are tăria de a întoarce spatele 
gloriei precoce. (Radu Lupu, de 
pildă, după premiul întîi la con
cursul „Van Clibum44 din Sta
tele Unite și înainte de premiul 
întîi la concursul Enescu de la 
București, îmi mărturisea că are 
o singură obsesie: să-și afle și 
să-și înlăture defectele...).

Dar, temîndu-mă că și aceste 
categorii constituie „excepții" ca 
și cea a acordorului. am încer
cat să ridic problema în medii 
mai variate și mai cotidiene. în

(Continuare în pag. a IV-a)

cosmochimia); dar progresele 
metodice contemporane îi asigu
ră perspectivele unei dezvoltări 
pe măsura problemelor teoretice 
și practice care i se pun.

Biofizica este chemată, în a- 
devăr, să descifreze cele mai in
time „mecanisme" ale vieții, cele 
care se petrec la nivel subcelu- 
lar, molecular, submolecular, 
subatomic chiar. Care sînt pro
cesele de detaliu care stau la 
baza transportului prin membra
nele celulare ? Există în adevăr 
o astfel de membrană sau struc
tura celulei este asemănătoare 
unui burete care se „îmbibă" în 
raport cu intensitatea metabolis
mului său ?

Cum reușește planta să capte
ze energia solară, obligînd-o să 
acopere cheltuielile necesare sin
tezei glucozei și a altor compuși 
organici ? Ce forțe sînt puse în 
joc în transcrierea și traducerea 
„mesajului’ genetic — adică în 
acea secvență de fenomene prin 
care amănuntele structurale spe
cifice ale macromoleculei de acid 
dezoxiribonucleic nuclear, se ex
teriorizează în producerea pro
teinelor constitutive și funcțio
nale care sînt „cărămizile" or
ganismului ? Iată cîteva dintre 
problemele pe care caută să le 
rezolve biofizica. S-a spus, pe 
drept cuvînt, că biofizica, va de
veni în curînd o știință mai vas
tă și mai importantă decît bio- 
chimia. Intr-adevăr, biofizica este 
chemată să explice și „mecanis
mele" biochimice ale vieții... 
Chimistul poate constata, de 
pildă, că majoritatea compușilor 
care joacă un rol de frunte în 
procesele de metabolism, sînt 
substanțe colorante, pigmenți. Dar 
biofizicianul va explica această 
situație luînd în considerare o

anumită structură electronică a 
moleculelor.

Biofizica nu se mărginește, 
însă, la un studiu de mecanisme. 
Ea are și sarcina de a caracteri
za, din punct de vedere fizic, or
ganismele vii, procesele biologi
ce în general. Care sînt însuși
rile fizice ale unui mușchi, care 
este randamentul de lucru al 
inimii, ce înseamnă evoluția vie
ții de pe pămînt din punct de 
vedere energetic — sînt proble
me ale biofizicii. Așa cum fizica 
de azi enumeră, printre proble
mele ei, și problema structurii 
spațiului sau naturii timpului, 
biofizica se preocupă de pro
blema timpului organic, de 
aplicarea teoriei relativității în 
biologie... Teoria sistemelor au
tomate, elaborată de ciberne
tică, este de mare interes pen
tru biofizicieni — de altfel, ca 
și teoria comenzilor prin sem
nale, teoria informației... Pretu
tindeni în natură, întîlnim osci
lații ! biofizica studiază, cu ațen- 
ție, ritmurile pe care le întîlnim 
în natura vie : un capitol mo
dem al biofizicii este radiobio- 
logia. Viața în cîmpul gravitațio
nal sau electromagnetic, preocu
pă azi pe cei care proiectează 
zboruri cosmice: sînt aspecte 
care intră în sfera de studiu a 
biofizicii.

Din această sumară, incom
pletă trecere în revistă — se 
poate observa că biofizica nu 
este, pur și simplu, fizică expe
rimentală aplicată la biologie. 
Biofizica are și problemele și 
metodele sale teoretice. Ea are 
probleme care cer, nu numai o 
gîndire fizică, ci și o gîndire 
biologică. .Viața are legile sale

(Continuare în pag. a TV-a)



ÎNTREBĂRI in labora ■SCENARIUL-
torul MUZICII UȘOARE

La început au fost de vină 
compozitorii. Lipsa de per
sonalitate a unora dintre 
ei, apelul Insuficient la tra
dițiile muzicii românești de 
gen, unilateralitatea resur
selor de inspirație și a for
melor, intirzierea artifi
cială a procesului de dez
voltare a unei noi generații 
de creatori, au fost sem
nalate deseori, ou îndrep
tățită severitate.

Pe urmă au venit cele 
patru festivaluri de la Ma
maia, care au polarizat in 
jurul muzicii ușoare aten
ția unor cercuri artistice 
mai largi. Atunci s-a ob
servat, pentru prima oară 
cu acuitate, că TEXTELE 
continuă să fie una din 
problemele încă nerezolva
te ale muzicii ușoare româ
nești. Din nou ziarul nostru, 
alături de celelalte pu
blicații, și-a exprimat 
punctul de vedere în 
această problemă. Simpto- 
mele de redresare a tex
telor au fost insă mult 
mai vagi decît In cazul me
lodiilor, atît de vagi incit 

SOLUȚII PRACTICE PEN-

pînă astăzi versurile inspi
rate, exprimlnd sentimente 
omenești autentice și sin
cere, Intr-un limbaj poetic 
elevat, au rămas o pre
zență extrem de rară.

Apoi a fost „Cerbul de 
aur“, cea dinții confruntare 
directă, de anvergură, pe 
care tinerii noștri inter
pret! au susținut-o In fața 
propriului public, cu cole- 
legii lor din alte țări ale 
Europei (unele din ele fără 
tradiții deosebite în ma
terie). Și am descoperit din- 
tr-odată, cu toții, că arta 
interpretării muzicii ușoare 
se află la noi intr-un rela
tiv impas. Din nou s-au fă
cut bilanțuri, s-au tras 
semnale de alarmă, s-au 
căutat și s-au propus so
luții.

Recapitultad lucrurile, a- 
cum cînd trecerea unei oa- 
recari perioade de timp ne 
creează o perspectivă mai 
limpede, este cert că mu
zica noastră ușoară nu este 
pe măsura cerințelor. Aici 
se ivesc insă eiteva Între
bări :

Se oferă creatorilor de

TRU UN
pertoriul de-a dreptul revoltător 
de prost ales.

Este oare numai vina lor ? Nu, 
hotărît nu ! Forurile de resort — 
care din păcate nu includ nici 
un specialist în acest domeniu — 
au considerat pînă în prezent că
— probabil — muzica ușoară 
fiind... ușoară, nu trebuie studia
tă în nici o formă de învățămînt, 
fie el . și elementar.

în afara Școlii populare de 
artă din Capitală — destinată 
exclusiv mișcării artistice de a- 
matori — unde există un curs de 
muzică ușoară, ale cărui efecte 
au fost remarcate pozitiv de pu
blic și presă cu ocazia spectaco
lului Studioului muzicii ușoare al 
Universității populare din 20 
martie, acest gen muzical atît de 
valoros și de iubit de public nu 
se poate învăța nicăieri.

Numai o concepție învechită 
despre artă — în general — și 

_mu7îna în special
putut determina inexistența unii 
caf&dfe de saxofon la Conserva
tor (deși muzica simfonică con
temporană folosește în mod cu
rent acest instrument), sau a 
unei catedre de ghitară, cu toate 
că posturile noastre de radio 
transmit deseori diferite trans
cripții de muzică din Ba eh, 
Brahms, Haydn, Hâendel, Mo
zart etc, pentru ghitară.

în ceea ce privește „cursul de 
interpretare a muzicii ușoare", 
acesta lipsește cu desăvîrșire.

Iar consecințele acestui fapt
— de necrezut, tocmai la noi, 
unde pînă și picolii, vânzătorii de 
la Alimentara sau taxatoarele de 
tramvai urmează în prealabil un 
curs pregătitor de specialitate — 
au apărut la proporții de nedo
rit cu prilejul „Cerbului de aur".

Ne mai despart 11 luni pînă Ia 
viitoarea ediție a Festivalului de

CINEMATOGRAFE
Feroviar — orele : 8,45; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, Excelsior 
— orele : 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Melodia — orele : 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, Glo
ria — orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• HOCUS POCUS : rulează 

la Victoria — orele : 9; 11,15; 
13,30; 16, 18,30; 20,45.

• SFÎNTUL LA PÎNDA : ru
lează la Lumina — orele : 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45. Giu
lești — orele : 10; 15,30; 18;
20,30, Flamura — orele : 9;
11,15: 13,30: 16: 18,15: 20.30.

• DOCTORUL AUMĂDOA- 

muzică ușoară suficiente 
posibilități de desăvlrșire 
profesională 7 Au fost gă
site soluțiile cele mai exi
gente pentru acordarea 
dreptului de apariție în pu
blic a melodiilor, a texte
lor, a interpreților 7 Cola
borează in chip satisfăcă
tor instituțiile care răspund, 
in diverse feluri, de lansa
rea in țară și peste hotare 
a muzicii ușoare româ
nești 7 Este corespunzător 
modul in care aceleași in
stituții se ocupă de cultura 
și de etica tinerilor inter- 
preți 7

Ziarul nostru inaugurea
ză o dezbatere mai amplă, 
care, depășind împrejura
rea precisă a recentului 
festival de la Brașov, să vi
zeze toate aceste laturi ale 
îndrumării și sprijinirii 
creației de muzică ușoară. 
Numai dintr-o asemenea 
confruntare de opinii se 
pot ivi soluțiile care să o- 
fere muzicii ușoare româ
nești un loc In circuitul in
ternațional al valorilor ge
nului.

IMPAS
la Brașov, care la debut a fost 
— din punct de vedere organi
zatoric și artistic, pe plan inter
național — o vizibilă reușită a 
Radioteleviziunii noastre.

Soluții practice ? Cele mai di
verse condeie au consumat tone 
de cerneală gazetărească cu pro
punerile lor apărute „post fac
tum".

Personal, am anticipat — prin 
articole apărute în presă, dar și 
practic prin înființarea în ianua
rie a.c. a Studioului muzicii u- 
șoare din cadrul Universității 
populare București, găsirea unor 
soluții de rezolvare practică, ba
zate pe o programă analitică 
științific elaborată în urma unef 
experiențe pedagogice de peste 
20 de ani. Cu riscul de a mă 
repeta propun :

1).  Organizarea — în luna iu
nie a.fc. de câtre C.C. al

3 aprilie 1968

15,55 Fotbal : Vagonul A- 
rad — Jiul Petroșani. Op
timile de finală ale „Cupei 
României* *.  Transmisiune de 
la Stadionul Giulești; 17,45 
Pentru cei mici : Ala-Bala 
„Cine îndrăznește ?• ; 18.05 
în direct.. Parametri teh
nici superiori. Transmisiu
ne de la întreprinderea „E- 
lectroba natul- Timișoara ;

Trei cerbi de metal au luat 
drumul meleagurilor străine, lă- 
sînd în locul lor trei țapi ispăși
tori : cei trei concurenți români 
ai Festivalului Internațional de 
la Brașov.

Intr-adevăr, Dan Spătaru, 
Anca Agemolu și chiar Margare
ta Pîslaru — cu toată mențiunea 
obținută — s-au transferat de 
pe postul de „idoli" ai admirato
rilor muzicii ușoare, în acela de 
ținte vii ale tuturor telespectato
rilor, martori oculari și auditivi 
ai faptelor — comparativ depri
mante pentru interpreții noștri
— petrecute la Brașov între 5-10 
martie a.c.

Aceste concluzii au la originea 
lor două fenomene declanșate de 
„Cerbul de aur"

Festivalul de la Brașov a de
monstrat pentru prima oară pu
blicului nostru marca valoare ar
tistică a muzicii ușoare — de la 
creație la interpretare — aducin- 
du-i-se la cunoștință valențe e- 
moțiortale, total ignorate pînă în 
prezent, din cauza etichetei voit 
peiorative de muzică „ușoară"..,

Din această cauză, atît foruri-* 
le de resort cît și toți spectatorii
— fără excepție — au căpătat 
un alt etalon, un alt criteriu de 
apreciere a muzicii, a poeziei și 
a interpretării creatoare (pentru 
că, am spus-o și am scris-o de 
zeci de ori, în muzica ușoară in
terpretarea are un rol creator).

în contextele capodoperelor 
poetice și muzicale argumentate 
de interpretarea unor mari artiști 
ca Leny Escudero, Hugues Au- 
fray, Jacques Hustin, Jean Clau
de Pascal, Rika Zarai, Pia Co
lombo, șansonetiști purtători ai 
unei tradiții de peste 1000 de 
ani, a fost fatal ca niște culmi 
de platitudini nepoetice să apa
ră așa cum au apărut.

Handicapați de enorma dife
rență de pregătire artistică (nu 
de valoare) interpreții noștri au 
fost persecutați îndeosebi de re-

• BELA : rulează la cinema
tograful Patria — orele 12,30; 
16,15; 18,45; 21,15.

• EU. EU, EU... ȘI CEI
LALȚI : rulează la cinemato
graful Republica — orele : 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
în programul viitor TOPKAPI.

• PENTRU CÎȚIVA DOLARI 
ÎN PLUS : rulează la Luceafă
rul — orele : 9,15; 12; 15,15; 18; 
20,45, Festival — orele : 9; 12; 
15 ; 18 ; 21, Modern — orele : 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ; 21,30.

• TOM și JERRY : rulează 
la Capitol — orele : 9 ; 10,45 ;
12,30 ; 14,15.

• NOAPTEA NUNȚII 1N 
PLOAIE : rulează la Capitol — 
orele : 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Arta 
orele : 8.45; 15,45; 18,35; 20.30.

• RĂPIREA FECIOARELOR :
rulează la București — orele : 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,

18.30 Curs de limba engle
ză (lecția a 10-a); 19.00

RE : rulează la Central — ore
le : 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.30, Din 4 aprilie : CELE TREI 
NOPȚI ALE UNEI IUBIRI : 
orele : 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18;
20.30.
• AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI 

FERICIȚI : rulează la Union — 
orele 15,30; 18 : 20,30, duminică 
matineu ora 10, Drumul Sării 
— orele : 15—17,30; 20. dumini
că matineu ora 11.

• TOM ȘI JERY : rulează la 
Doina — orele 9; 10.30; 12; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.

• CU TOATA VITEZA 
ÎNAINTE : rulează la Grivița 

U.T.G., în colaborare cu Comite
tul pentru cultură și artă al mu
nicipiului București, a unui Fes
tival — concurs de muzică ușoa
ră a tineretului „Olimpiada tine
reții*  — dotat cu premii care — 
ca și „Parada tinerilor soliști" a 
Studioului de muzică ușoară al 
Universității populare București, 
să depisteze elemente tinere caro 
au o pregătire — fie chiar inci
pientă — în acest domeniu.

2) . Cei cîțiva tineri înzestrați 
cu deosebite aptitudini, remar
cați cu acest prilej, să fie pregă
tiți împreună cu „consacrații" 
genului în cadrul unui _curs 
de specializare (ținut eventual 
chiar pe litoral) pentru următoa
rea etapă importantă și anume :

Festivalul și concursul națio
nal de muzică ușoară de la Ma
maia (2-9 septembrie a.c.).

3) . Deținătorii premiilor de in
terpretare ce se vor acorda de 
către juriul Festivalului de la 
Mamaia din acest an vor intra 
la 15 septembrie în faza pregă
tirii pentru „Cerbul de aur 1969", 
în cadrul unui curs intens de 
perfecționare, oare nu se va opri 
o dată cu Festivalul de la Brașov, 
ci va trebui să devină un „Curs 
permanent de specializare în 
muzica ușoară pentru interpre
ții vocali", desfășurat în 4 eta
pe, de-a lungul a 2 ani de studiu.

Cursurile vor trebui să cuprin
dă următoarele discipline:

1) . Arta interpretării muzica
le :

— arta cfn tulul (adaptat pen
tru muzica ușoară).

— solfegiu (aplicat la muzica 
ușoară).

— istoria muzicii ușoare — 
epoci, genuri, stiluri, maniere, 
cu exemplificări pe viu, discuri, 
benzi de magnetofon și proiec
ții cinematografice.

2) . Arta interpretării actori
cești :

— arta actorului (dicție. mimi
că, gestică, machiaj, coafură, cos
tumație etc).

— mișcare scenică și dans.
— istoria teatrului de revistă 

(vodevil, muzic-hall, revistă, șan- 
soneti, exemplificări).

Aceste discipline vor trebui să 
conducă la realizarea îmbinării 
perfecte între interpretarea acto
ricească și cea muzicală, la rea
lizarea unor personalități inter
pretative, la profilul adevăratului 
interpret de muzică ușoară.

Cu o condiție însă : să nu mai 
privim cu ușurință muzica ușoa- 

. ră.
EDMOND DEDA

JRidenți și profesori fațâ-n 
Participă: prof. dr. 

docent Tudor Popescu, dr. 
Ing. Virgil Cons'^r.tinescu, 
laureat al Premiului de 
Stat, dr. ing. Mariana Be
li?, conf. dr. Claude Nico- 
lau și un grup de studenți ;
19.30 Telejurnalul de seară; 
19.50 Buletinul meteorolo
gic. Publicitate: 20,00 So
liști de muzică ușoară. Cîn- 
tă : Ileana Sărăroiu și Pe
tre Săbădeanu Conducerea 
muzicală : Florian Econo
mii : 20.15 Transfocator;
21.00 Avanpremiera ; 21,15 
Telecinemateca : Intermez
zo Un film cu doi mari 
actori: Ingrid Bergman și 
Leslie Howard ; 22,45 Tele
jurnalul de noapte.

orele : 9; 11.15; 13J0; 18; 18,15;
20.30.

• VALETUL DE PICA : ru
lează la Înfrățirea — orele : 10; 
16: 18,15; 20.30, joia nu rulează.
• LEUL AFRICAN : rulează 

la Aurora — orele : 9.30; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20.30. Dacia — 
orele : 9—17 in continuare ; 19; 
21.

• CAUTAȚI IDOLUL : ru
lează la Bușești — orele : 
15.30: 18; 20,30.

• EROII DE LA TELE
MARK : rulează la Bucegi — 
orele : 9,15; 12,15: 17,45; 20.30,
Floreasca — orele : 10; 12,30;
15; 18; 20.30.
• POST SEZON : rulează la 

Unirea — orele : 15,15; 17.45; 
20.15.

• UN IDIOT LA PARIS : ru
lează la Moșilor — orele : 
15,30; 18; 20.30.

Expoziție volantă 
de pictură

8ătenil din Densuș (satul 
lui Ovid Densușanu), jude
țul Hunedoara, care s-au de
plasat la căminul cultural 
pentru a audia simpozionul 
„Memoria pămîntului natal- 
organizat de comitetul ju
dețean pentru cultură și 
artă, au rămas plăcut impre
sionați cînd au întîlnit aici 
o expoziție cu lucrări de gra
fică, pictură și metaloplastle, 
creații ale artiștilor plastici 
amatori, care activează în 
cele 5 cercuri de artă pals- 
tică de pe cuprinsul județu
lui. După o ședere de cîte
va zile în Demsuș, timp în 
care peisajele și compozițiile 
inspirate din viața satelor 
iși ciștigă numeroși admira
tori, expoziția va poposi și 
în alte localități ale județu
lui. conform unui grafic di
nainte stabilit: Clopotiva, 
Pui. Geoagiu, Romos, Ilia, 
Eră nișe a, Certej. Organiza
rea expoziției are drept scop 
să trezească gustul sătenilor 
pentru arta plastică și să 
dea nn non imbold activită
ții artiștilor amatori din ju
deț.

AL. BALGRADEANU

(Urmare din pag. I)

depare astfel un simplu gest 
politețe, de care două persona- 
lități W 
sob.dartt 
mai gra 
înțelege de ro’flt ei
atunci cînd descifrează foarte 
bine sensurile epocii in care 
trăiește și se alătură în eforturi 
altor generații, împreună dînd 
strălucire epocii lor. In istorie 
nu răr-.în decît epocile și o ge
nerație care înțelege aceasta are 
șansele epocii ei. Epocile dis
pun sau nu dispun de forța ma
rilor sinteze și a revoluționari
lor, generațiile, luate în sine dis
pun cel mult de un suflu, care 
neracordat la sensul progresist 
al epocii eșuează. Epocile dau 
măsura și trag în cintarul isto
riei.

Atitudinea față de tradiție are 
un caracter periodic. Despre 
tradiție au discutat și anticii, au 
discutat și renascentiștii, și în 
general în fiecare secol (dacă 
sîntem generoși și cu evul me
diu) ș-au pus cel puțin o dată 
chestiuni ca : ce e tradiția, cum 
și cît trebuie ea perpetuată, de 
ce nu se poate concepe progres 
fără apelul la tradiție etc. Răs
punsurile au fost variate, deter
minate atît de tradiția acumu
lată pînă la data emiterii lor 
cît și de ceea ce își propunea 
evoca respectivă să ducă înainte 
dîndu-le. Astfel că noi astăzi 
moștenim, am Dutea zice, mal 
multe tradiții, adică o dată cu 
însușirea celor mal de preț ope
re ale trecutului, am reținut si 
diferitele atitudini succesive 
care s-au manifestat față de 
acestea, din care bineînțeles am 
adoptat idei și sugestii pentru 
propria noastră formulare refe
ritoare la obiectul și însemnăta
tea tradiției. Atitudinile fată de 
tradiție au devenit ele însele 
parte a tradiției. Aproape tot
deauna a fost o dispută, uneori 
încordată, între așa-zișii tradi
ționaliști și așa-ziși moderniști.

Cinematografia noastră a pro
dus în 20 de ani peste o sută de 
filme. Cifra nu este deloc mare 
— în medie 5-6 filme anual — 
cînd ne referim la baza tehnică 
de care dispunem. Dar -țu a- 
ceasta a fost și este problema 
filmului românesc. Cu mici ex
cepții noi n-am putut satisface 
exigențele publicului nostru ți 
nici „călătorii" pe ecranele lu
mii.

înainte de a vedea ce-i lip
sește filmului nostru trebuie să-i 
parcugem scurta istorie. Punctul 
de plecare a stat sub zodia ecra-
nizărtibr. Și a fost un lucru bun 
atît timp cît era nevoie să ne 
formăm;/și tehnicieni și, mai ales 
să ne formăm scenariști — pro
fesie de bază în oricare cinema-

• tografie. Din păcate problema
• scenariului și în primul rind, re- 

zolvarea ei a eșuat într-o înde-
c lungată și sterilă discuție pe
• tema: este sau nu scenariul un
• gen literar ?
• Nu întîmplător, cînd discuția 
e sucombase, Liviu Ciulei a reali- 
9 zat un film pe temă contempo-

rană, „Erupția”, după un scena
riu, care publicat, n-â prea avut

• mulți lectori, pentru că el nu
• era dedicat lecturii, ci filmului.
• Ceea ce a urmat apoi a devenit, 
9 din păcate, o tradiție, a fost uitat

acest exemplu și ne-am trezit cu
• următoarea proporție : un film
• bun urmat de ani în șir de pro-
• ducții mediocre.
• Acele producții bune care s-au 
9 făcut și care pot da un contur

filmului românesc sînt atît de
• puține îneît le putem aminti
• fără teama consumului de spațiu j
• „Viața nu iartă", „Desfășurarea",
• „Valurile Dunării", „Cînd primă- 
9 vara e fierbinte", „S-a furat o

bombă", „Setea", „Pădurea spîn-
• zurațilcr", „Vn surîs în plină 
9 vară", „Duminică la ora 6", „Pro-
• cesul alb", „Dacii", „Diminețile
• unui băiat cuminte".
• La o selecție și mai strînsă
• ne-am“ putea prezenta într-o re- 
e trospectivă, în fața celor mai

exigenți spectatori din oricare
• parte a lumii, doar cu cîteva fil-
• me : „Viața nu iartă", „Pădurea
• spînzuraților" și „Duminică la
• ora 6". Au rămas singurele ex- 

cepții ale cinematografiei noas
tre.

Un critic amintea nu de mult
• și pe bună dreptate, că o cine-
• matografie e reprezentată nu atît
• de producțiile-vîrf cît de filmele 

medii, acele filme bune, capa-

N-au trebuit, de cele mai multe 
ori, să treacă decît cîteva dece
nii ca totul să se limpezească : 
din ambele tabere au fost reți- 

-fără nici o^'—-..........
|i-au dat r*

fdC viabile.__  . _
. tut părea ireconciliabile doar 
atunci, în epocă, nu și în jude
cata, de regulă mult mai obiec
tivă, a posterității Posteritatea 
are menirea de a clarifică, și re
ține, iar acolo unde lupta părea 
tranșantă ea vede mai degrabă o 
simplă dar măreață ambianță 
creatoare. Personalitățile care 

o 90rț\ălitate, cei 
mustiră în opere 
attbt faptele au

STRUCTURA
TRADIȚIEI
produc marile opere intră de
seori în dispute aprige. Să ne 
amintim, spre exemplu, luptele 
dintre Arghezi pe de o parte si 
Iorga și Lovinescu, pe de altă 
parte, lupta dintre ultimii doi, 
ori dintre aceștia și gruparea 
lui Ibrăileanu. Noi astăzi ve
dem în aceste dueluri (care țin
teau la scopuri înalte) acea 
încordare creatoare, reciproc 
stimulativă și pentru noi toa
te aceste mari figuri ale 
turii noastre sînt 
semnate și la fel 
Inima posterității 
pentru că în acest 
noaște invidia, posteritatea 
și simplu respectă valorile, 
ne dăm astăzi seama că în 
zul vechilor tradiționaliști 
loroși și vechilor moderniști 
loroși, lupta a fost mai mult o 
aparență, punctul întradevăr 
al discordiei lor era doar ritmul

eul- 
la fel de în
de prețuite, 
e mai largă 

caz ea nu cu-
pur 
Noi 
ca- 
va- 
va-

PUNCTUL DE LA CARE 
PLEACĂ ȘI UNDE SE 
ÎNTOARCE FILMUL

bile să creeze o „atmosferă” 
propice marilor creații.

Excluzînd ecranizările clasici
lor, și ccrtificînd penuria porto
foliului de scenarii originale, tre
buie să amintim eă nu au fost 
transpuse filmic cele mai huna 
romane și nuvele ale literaturii 
noastre contemporane.

„Problema scenariilor*  a deve
nit tabu- b&i întîmplător eșecu
rile au devenit repede, neper- 
mis de repede, scuzabile prin 
slaba calitate a textelor. înainte 
de a pune întrebarea „de ce 
erau aprobate ” ? trebuie să a- 
mintim de o inițiativă care ar fi 
putut deveni fructuoasă : con
cursul de scenarii anunțat în 
vara anului 1959, rămas și nefi
nalizat și singular.

Nu este pentru nimeni un se
cret că nici astăzi nu avem sce
nariști profesioniști, un mănunchi 
de specialiști sau de specializați, 
care dintr-o singură „idee" să 
facă în două-trei săptămîni un 
scenariu, ca să nu mai vorbim 
de ușurința cu care aceștia ar 
putea face un scenariu după o 
carte. Nu am știut să ne creștem 
scenariști. Și aceasta rămîne, ori
ce s-ar spune, în continuare pro
blema de bază a filmului nos
tru.

Multă vreme tineretul con
temporan a apărut într-o sin
gură optică în filmele noas
tre : absolventul de liceu care 
nu intră la facultate. Cîteva 
variante-soluții n-au reprezentat 
tot atîtea filme. Dimpotrivă, în 
afară de Vive eroul din „Dimi
nețile unui băiat cuminte", cei
lalți au fost niște personaje ba
nale din narațiuni pe teme fals 
cruciale. Și asta pentru că edu
cativul era în așa măsură expli
cit incit a fost vulgarizată și a- 
ceastă autentică dilema a vîrstei 
tinere: alegerea drumului în 
viață. Să nu mai vorbim de re
zultatele obținute în încercarea 
de a lărgi aria tematică prin 
cele două penibile pelicule „Va
canță la mare" și „Dragoste la 

în care să se mine mai departe, 
să se revoluționeze tradiția. Unii 
voiau, cum le plăcea să zică, un 
ritm mai firesc, ceilalți unul mai 
accelerat. Tradiționaliști puri și 
moderniști puri nu există, dacă 
ei au fost cumva, pentru faptul 
că istoria nu i-a reținut, căci 
fiind așa ei nu s-au putut măsu
ra în opere viabile. Tradiționa
listul pur. prin definiție nu poa
te să ducă nimic mai departe, 
modernistul pur care nesocotește 
tot ce s-a dat pînă la el, de ase
menea nu există, căci, odată nu 
are termen de referință, iar a

poi el nu poate să producă decît 
opere fă^ă clorofilă, căci fotQ- 
sinteza din frunze presupune pe 
lingă iluminare alimentele din 
sevele rădăcinilor.

Problema bunei definiri a 
tradiției se pune cu mare inten
sitate în epocile decise spre 
eforturi și opere mari. Antici
parea presupune memorizarea. 
Tradiția e implicit experiență, 
sfera ei cuprinde nu numai cîș- 
tigurile de valoare, nu numai 
operele nete asupra cărora tim
pul nu poate acționa prin ero
ziunea lui decît invers, șlefuin- 
du-le și iluminîndu-le mereu, 
tradiția nu cuprinde numai pie
sele de antologie (cu toate că o 
cultură bine fixată are multe și 
variate antologii) tradiția nu-i 
numai un sumum al împlinirilor, 
ci cuprinde și o listă a erorilor 
ca pe un avertisment continuu, 
Cu alte cuvinte în tradiție se 
cuprind și acele fapte și expe
riențe negative, care nu vor tre
bui preluate niciodată. Există 

zero grade", producții care au 
reprezentat cele mai întristătoare 
experiențe ale studioului nostru.

Desigur, teme pentru filme cu 
și despre tineri se pot oferi ori- 
cînd. Trebuie însă găsite „idei" 
de la care să plece viitoarele 
scenarii, idei care să devină în 
filme probleme ale meditației 
noastre intime. Adică, parafra- 
zînd un lucid poet, filme care 
să facă ideile „văzute”.

Tinerii sînt cei mai fideli 
spectatori de film — au dove
dit-o atîtea anchete sociologice 
— și lor nu le este indiferent 
nici repertoriul tematic și nici 
problematica filmelor noastre. 
Funcția educativă a filmului nu 
poate fi lăsată, din acest motiv, 
la îndemîna unor criterii extra 
artistice sau — ceea ce este mal 
grav — la îndemîna pelicomani- 
lor. Acest ultim cuvînt denu
mește pe acei realizatori care 
ne-au dovedit în atîtea rfnduri o 
nepricepere păgubitoare, mate
rial și spiritual.

Este foarte bine că am înce
put o epopee cinematografică 
inspirată din istoria zbuciumată 
a patriei cu filmul „Dacii". Că o 
continuăm cu filmele „Columna 
lui Traian" și „Călugăreai" (sce
nariile ambelor filme au fost pu
blicate și îndreptățesc o nerăbdă
toare așteptare), și că acesta va 

un filon de inspirație deveni
pentru cinematografia noastră. 
Paralel cu aceasta însă trebuie

toate eforturile pentru 
pe teme contemporane,

depuse
filmele ___ ___ ____ r—_ .
singurele capabile să dea profil 
unei cinematografii. Cum pro
blema scenariilor nu este nici 
acum rezolvată, este necesară 
(firește, aceasta e o propunere și 
nu o rețetă automat salvatoare I) 
reluarea acelui concurs anual de 
scenarii, capabil după părerea 
noastră, să ne descopere și sce
nariști și idei. Fără acest lucru, 
cu toată gloria ecranizărilor, nu 
vom putea ieși din impasul la 
care am ajuns.

TUDOR STANESCU 

deci o latură a tra
diției, pozitivă, pe care o 
moștenim și o cultivăm, 
căutînd să-i sporim valorile, și 
o altă latură, negativă, pe care 
e bine să o studiem pentru a 
ști ce să evităm în întreprinde
rile noastre viitoare, ce să nu 
acceptăm pentru că ne duce la 
înfundătură, ce să ocolim întoc
mai cum ținem cont de indica
torul de pe șosea care ne aver
tizează că în fața noastră ur
mează o porțiune de teren acci
dentat și ca atare trebuie să nu 
înaintăm, iar dacă înaintăm să 
avem dinainte în vedere riscul. 
Tradiția e în același timp tere
nul fertil pe care putem con
strui cu încredere, sporind bo
găția materială și spirituală a 
lumii și prin gestul acesta spo 
rindu-ne propria noastră uma
nitate, dar și terenul nisipos, 
arid pe care îl evităm dacă fă- 
cînd tot ce se poate face nu 
l-am putut fertiliza și pe el. Ca 
să întreții focul trebuie să știi 
că nu poți evita cenușa, flacăra 
cea mai pură se pierde intr-un 
fum, evident, foarte fin, de vre
me ce nu-l vedem. Poate că 
nu-l vedem pentru că ochii noș- 
trii sînt reținuți doar de flacără.

Față de operele tradiției tre
buie să avem o atitudine, fără 
o atitudine asupra ei, tradiția 
nu există. Invocarea tradiției 
nu se mulțumește cu apologia 
simplistă și găunoasă ; făcînd ast
fel nu vom retine decît niște 
sonorități de nume și de titluri. 
Atitudinea activă față de tradi
ție presupune considerarea aces-- 
teia ca pe un orga
nism viu. familiar șt 
contemporan nouă, precum și 
clarificarea ei într-o structură 
cu tendințe și articulații oronrif. 
Tradiția este o STRUCTURĂ 
care ne arată de unde am plecat, 
unde sîntem astăzi și unde vom 
fi mîine. Conștienți de acestea, 
nu ne va fi prea greu să admi
tem că nu numai trecutul și nu 
numai prezentul ci și viitorul 
face parte din tradiție. De aici 
responsabilitatea noastră de as
tăzi și de mîine.

HARALAMB ZINCĂ

doctorului
- ROMAN -

Mlhal Miroiu, vameș în portul Constanța, sosește în Bucu
rești pentru a-și petrece concediul. Se instalează în casa mă
tușei sale, Eufrosina Bănescu. Întîmplător, i se oferă prilejul 
de a o cunoaște pe Virginia Munteanu — funcționară la Di
recția valutară a Băncii Naționale — de care se îndrăgostește, 
într-una din zile. Mihai Miroiu dispare în chip misterios. Cazul 
i se încredințează tînărului căpitan de miliție Liviu Roman. 
Deplasîndu-se la domiciliul Eufrosinei Bănescu află, datorită 
unor scrisori, de legătura lui Miroiu cu o oarecare Luiza din 
Constanța.

Virginia Munteanu se reîntoarse la locul ei de pe recamier, 
își aprinse în tăcere o nouă țigară, apoi își ceru scuze, dar 
în mod vizibil deveni si mai nervoasă : ochii îi alunecau cînd 
într-o parte cînd în alta, ca apoi să se oprească întrebători pe 
chipul aparent neserios al vizitatorului.

— Ați discutat cu Miroiu și probleme profesionale 7 V-a îm
părtășit cîte ceva despre profesiunea sa ?

— Nu ; ori de cîte ori am încercat să deschid vorba, m-a
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oprit spunîndu-mi că e In vacanță și vrea să uite pentru un 
timp că-i vameș.

— El însă s-a interesat despre activitatea dumneavoastră 
din cadrul Direcției valutare ?

Ea făcu ochii mari, uluită parcă de întrebare :
— Doamne ! Ce vă trece prin minte 1 Nu m-a întrebat, dar 

i-am povestit... Așa cum e și firesc...
— Iar dumneavoastră, cum nu erați în concediu... nu se 

putu stăpîni Roman.
— Nu vă înțeleg !
„Ce mi-a venit s-o necăjesc ? se întrebă el. Era doar firesc 

să-i vorbească despre munca ei... Nu văd nimic rău în asta...-
— Cînd l-ați văzut ultima oară pe Miroiu ? mută Roman 

discuția pe un alt plan.
— Cu o zi înainte de a fi dispărut.
— Și cind ati vorbit ultima oară cu dînsul ?
— în ziua dispariției... m-a chemat acasă la telefon, la patru 

și un sfert, să-mi reamintească de întîlnirea de la șase...
— N-ați observat nimic deosebit ? Ceva ce ar fi putut să 

prevestească această subită dispariție ?
— Nu. Era, ca întotdeauna bine dispus. Femeia rămase cu 

privirile posomorite în gol, urmărind parcă destrămarea fu
mului de țigară.

— întîlnirea urma să aibă loc la ora șase, la ceasul de la 
Universitate. Aveați un program făcut din ajun ?

— Da. Ne-am propus să ne plimbăm pînă la ora închiderii 
prin Grădina Botanică, iar apoi să cinăm unde s-o nimeri...

— V-ați mai întîlnit cu Miroiu la ceas ?
— Da ! De două sau de trei ori.
— Venea la întîlniri pe jos sau apela la vreun mijloc de 

transport.
Virginia Munteanu nu răspunse imediat ; își mușca, întune

cată la față, buzele nu prea pline, dar totuși senzuale.
— De obicei venea de acasă cu 34. O singură dată venise 

cu un taxi — îi fusese teamă că o să întîrzie... Acum îmi 
amintesc foarte bine, mi-a spus la telefon — în ultima noas
tră convorbire — că o să vină cu 34.

„Am chinuit-o destul cu întrebările mele", conchise căpi
tanul. Se ridică în picioare, îi mulțumi pentru răbdarea cu 
care i-a răspuns la întrebări, se scuză pentru indiscreția unor 
întrebări. Se mai uită o dată spre aleile cimitirului Belu...

Virginia Munteanu îl ascultase în picioare, fumînd parcă în 
neștire.

— O clipă, interveni cînd îl văzu pe ofițer îndreptîndu-se 
spre ieșire, mai stați o clipă. Făcea un efort vizibil să nu
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plîngă. Vă rog să-mi spuneți ce se petrece, se rugă ea. Ce 
s-a întîmplat? De cînd a dispărut, nu mai sînt om... Simt că 
înnebunesc... Și fără asta sînt astenică în ultimul hal. Mă stră
duiesc... mă chinuiesc să pricep ceva. Unde ar fi putut să 
dispară ? Și de ce ? Să spunem că toată idila noâstră n-a 
fost decît un joc, un capriciu din partea lui... De ce s-ar 
purta atît de aspru cu buna sa mătușă... cu doamna Bănes
cu ? Credeți că s-a întors la cealaltă sau că...

Ochii ei mari, chinuiti de suferință, implorau o explicație.
— Din păcate, nu vă pot oferi un răspuns la nici una din 

întrebări. Să nu ne pierdem, totuși, speranța. Poate că Miroiu 
a căzut pradă propriilor lui slăbiciuni.

— Ce vreți să spuneți ? tresări ea.
— Nouă, bărbaților, ni se mai întîmplă uneori s-o pornim 

într-o direcție si să ne pomenim ajunși într-alta... S-o fi în
tîlnit cu altcineva, poate s-a încurcat pentru „un minut- la 
un șpriț. Șprițul s-a transformat într-un chef...

Nici el nu credea în explicațiile ce le dăruia femeii cu atîta 
generozitate.

— O, zise eațr dacă ar fi așa... Dumnezeule, ce bine ar fi ! 
Nu pentru mine, ci pentru doamna Bănescu... Vai de capul 
și de inima ei... Suferindă cum e...

— Să nu ne pierdem speranța, mai zise Roman și, din pri
cina stingherelii, își trecu degetele prin părul aspru. Vă mul
țumesc... Cu ^permisiunea dumneavoastră, o să vă mai .de
ranjez... Bineînțeles, dacă va fi nevoie...

8
Se afla din nou pe strada Vulturi. Soarele asfințise, doar 

umbrele amurgului mai întîrziau încă. Parcă se mai răcorise 
un pic. „Ny s-a răcorit, mi se pare, își spuse Roman oprin- 
du-se acolo unde, strada Vulturi se întretăia cu strada Parfu
mului. E cald... zidurile caselor dogoresc ca niște cuptoare...“ 
Se uită la ceas -*•  orele 19. Copiii cartierului băteau din nou 
mingea cu aceeași nestăvilită voință. „Unde să-1 caut pe dom- 
nu’ Miroiu ? La București ? La Constanța ? Care dintre cele 
trei femei o fi amestecată în dispariția lui? Te pomenești că 
toate trei...- îi plăcu lui să conchidă.

„Strada e animată, gîndi Roman... Așa trebuie să fi fost 
și cînd Miroiu a plecat de acasă pentru a se întîlni — la 
Universitate — cu Virginia Munteanu. Probabil că a plecat 
de acasă în jurul orei cinci și jumătate-.

Liviu Roman încercă să-și imagineze drumul parcurs de 
Miroiu în ziua dispariției. „O să vin cu autobuzul 34-, îi spu
sese el logodnicei. „Deci, a ieșit din casă, a zăbovit o clipă
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în fața porții, apoi a luat-o la dreapta. A ajuns aici unde mă 
găsesc în momentul de față. S-a amuzat o clipă urmărind 
fotbalul copiilor, apoi a cotit-o iarăși la dreapta, pe strada 
Parfumului-. După nici cinci minute, atinse o altă răscruce 
de străzi : Parfumului-Anton Pann-Romulus... Se opri: con
stată că încrucișarea aceea de străzi reprezenta un colț viu 
și animat al cartierului. își cercetă ceasul de mînă. De la 
casa doamnei Bănescu și pînă la acel punct, făcuse aproxi
mativ zece minute. „Așadar, dacă Miroiu a luat-o pe aici, 
i-ar mai fi rămas vreo 20 de minute ca să ajungă la Universitate*.

Străbătu apoi, fără să se grăbească, strada Anton Pann și, 
curînd, ajunse în Calea Dudești. în dreapta sa descoperi statia 
autobuzului 34. Se amestecă printre cetățenii care așteptau 
in stație sosirea autobuzului. „Din statia asta l-a luat Miroiu 
pe 34. presupuse Roman, dacă l-a luat... Dar am impresia că 
nu l-a luat... că s-a „rătăcit" pe drum. Judecind după de
clarațiile pe care le posed, dispariția lui Miroiu nu reprezintă 
un act deliberat al acestuia. Stabilise să se întîlnească la ora 
18 cu femeia de care se îndrăgostise. La patru și un sfert, 
a chemat-o la telefon și i-a reamintit de întîlnire... Era bine 
dispus, mărturisește Virginia Munteanu. Printre altele, a spus 
că va veni la intilnire cu 34... A plecat de acasă la 17,30. tot 
bine dispus si s-a îndreptat spre stație. A ajuns oare să-1 ia 
Pe 34 ? iată întrebarea. Adică dacă l-a luat, este exclus să 
i se fi întîmplat ceva în autobuz, pe traseul Mircea-Vodă — 
Universitate, și să nu se fi semnalat la secția „Evenimente". 
Or „Evenimentele" n-au înregistrat nici un „incident" ne tra
seu. Deci, după toate aparentele, dispariția lui Miroiu trebuie 
să se fi produs pe itinerariul Vultur — Parfumului — Anton 
Pann — statie. Dispariție 7 ! Cum nalba să dispară ? Si mai 
eu seamă, de ce 7 De accidentare nici nu poate fi vorba. Iar 
de acasă. în mod premeditat, n-a dispărut... cîte ceva din 
lucruri tot și-ar fi luat.. în mod firesc, vreau — nu vreau, 
ajung la concluzia că a fost răpit. Dar cînd s-au mai pome
nit în Capitală cazuri de răpire 7 Doar dacă am fost indus 
în eroare... Mințit de una din cele două femei... Sau, poate de 
amîndouăMal poți să știi 7“

(Urinare In nnmărnl nostru de stmbătă)
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BREVET DE

Există la liceul „Mihai Vitea
zul**  un băiat pe nume Dumitres
cu Cristian. Un elev ca oricare 
altul, dar unul care cunoaște o 
pasiune constantă : tehnica. Și e 
o pasiune care a dat roade tim
purii : ea s-a concretizat prin- 
tr-un brevet de invenție cu nu
mărul 50.017, eliberat de O.S.I. 
(Oficiul de stat pentru invenții). 
Cum de mult voiam să cunosc 
un inventator „în came și oase", 
iată-mă discutînd cu Cristian des
pre el și despre invențiile lui.

— De cînd te pasionează teh
nica ?

— De prin.. 1953. Se construia 
stadionul „23 August" și eu stau 
prin Vatra Luminoasă. Aveam 
vreo patru ani și eram curios. 
Stăteam toâtă ziua lingă trac
toare și buldozere, să văd cum 
se mișcă. Mă impresiona faptul 
că un om sucea o simplă manetă 
și deplasa din loc dealuri întregi. 
Pe la șase ani știam să citesc și 
am'dat peste niște manuale vechi 
de fizică; evident „înțelegeam" 
mai mult pozele. Dar oricum, am 
făcut cunoștință cu pompele, cu 
motoarele în 2 și 4 timpi, cu sis
temele bielă-manivelă pe care 
cu vremea, am început să Ie de
senez și chiar să le construiesc-

— De cînd te gîndești la in
venții ?

— Concepînd un motor cu ar-

JIN „CLUB AL
* Colegul nostrTi Ion JianuColegul nostrti Ion Jianu 

ne scrie că liceul nr. 2 din 
Caransebeș, unde învață el, 
(în clasa a Xl-a), a organi
zat un „Club al vacanței", 
cu scopul ea elevii să pro
fite cît mai din timp de 
cele 17 zile libere dinaintea 
ultimului trimestru. Din 
site înțelegem, clubul nu-și 
desfășoară activitatea între 
patru pereți. Ne atrag a- 
tenția două excursii: una
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dere internă, mi-am dat seama 
că făcusem niște modificări ; am 
căutat în cărți și n-am găsit, ia 
motoarele de acolo, modificările 
mele. Aveam 13 ani și eram în 
continuare curios. M-am dus cu 
motorul meu la O.S.I. Inginerii 
de acolo s-au uitat la pantalo
nii mei scurți (erau cam prea 
albaștri și cam de uniforma) și 
au zâmbit. Spre deziluzia mea, 
modificările fuseseră totuși făcute 
de alții înaintea mea. Eram foar
te dezamăgit.

— Te-ai simțit descurajat ?
— Da și nu. M-a sprijinit un 

prieten, mult mai în vârstă ca 
mine. îi datorez foarte mult. Este 
inginerul Ion Iacovachi. M-a 
ajutat — ce ciudat mi se părea 
atunci —spunîndu-mi... să mă 
las de invenții. Mi-a dat o cule
gere de probleme de matema
tică și cîteva cărți de mecanică 
aplicată. Le-am citit pe acelea, 
am citit și altele, dar abia cu 
mult mai tîrziu mi-am dat sea
ma de ce mă tot bătea la cap cu 
matematica, teoria dinamicii, a 
cinematicii și a staticii. Doar așa, 
înclinația mea spre „meștereală" 
a căpătat un fundament știin
țific.

— De cînd datează invenția ta 
brevetată ?

Din vara anului trecut. Are

un titlu cam lung, pentru că 
așa sînt instrucțiunile OSX-uhn. 
..Sistem de transformare a miș
cării rectiliu-alternative a unui 
piston, in mișcare de rotație, și 
invers"- E un sistem care îndepli
nește funcția sistemului bielă- 
manivelă. cu schimbări structu
rale radicale, folosibil la auto
vehicule. Folosibil, dar nu se 
folosește.

— Cum n-bcă ?
— Deși motorul meu se bucu

ră de multe avantaje — asta a 
stabilit-o și O-S-I. invenția

Dragi colegi*

mea n-a fost aplicată niciodată. 
Are un coeficient de radicalitate 
foarte mare și asta generează ne
încredere. Randamentul motoru
lui este ridicat, geometrizarea 
lui îmbunătățită și mai avanta
joasă, construcția e robustă, dar... 
Dar o întreprindere din Brașov 
care s-a interesat de invenția mea 
nu se încumetă — cred — să 
pună în producție creația unui 
elev. în scrisoarea lor mi-au mo- 
tivat că nu pot construi sistemul 
pentru că bilele lui s-ar supra
pune și ar împiedica funcționa-

VACANȚEI"
la Tibiscum, veche așezare 
romană de lîngă Caranse
beș, și cealaltă pe Mun
tele. Mic. In amintirea 
canței se va organiza 
concurs de-fotografii 
imagini din aceste zile 
primăvară, urmînd ca lu
crările premiate să fie ex
puse în incinta liceului, în 
cadrul unei expoziții. (Do
rin Rachmuth).

SINGURĂTATE

Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist vă 
anunță pe această cale o 
veste bună: va fi editată o 
culegere cuprinzînd cele mai 
frumoase versuri ale elevilor.

Ii rugăm pe responsabilii 
cenaclurilor literare și pe to
varășii profesori de limba ro
mână să selecteze în fiecare 
școală un grupaj de poezii 
din creația elevilor și să le 
trimită*  pînă la 1 Mai, pe a- 
dresa 1 „€.C. al U.T.C.,
strada Onești nr. 4, pentru 
„Culegerea de versuri ale e- 
levilor‘c.

Poeziile cele mai izbutite vor 
fi premiate.

O întîlnire deosebit de in
teresantă între elevi și un 
reprezentant al presei locale 
a avut loc la Școala generală 
nr. 17 din Ploiești. Invitat de 
către organizata U.T.C. a 
școlii, un redactor de la ziarul 
„Flamura Prahovei*  le-a pre
zentat elevilor cîteva dintre 
problemele politice externe 
ale țării noastre. A fost o ex
punere atrăgătoare, bine in
formată, alcătuită pe baza 
unei cunoașteri aprofundate a 
problemei, fără generalități 
inutile. Invitația adresată de 
elevi oaspetelui lor de a mai 
reveni nu a fost un simplu 
gest de politețe. întotdeauna 
ascultăm cu atenție expuneri
le celor care fitu,

AȘTEPTĂM (ELE Al NOTĂ 10? %
rea în bune condiții a motorului. 
Atunci am văzut că nu s-au uitat 
atent la invenția mea î bilele sis
temului erau fixe, nu mobile, și 
nu puteau să se suprapună, cu 
atît mai puțin să împiedice func
ționarea normală.

— Ce ai de gînd să faci în 
continuare ?

— Ceea ce am proiectat nu e 
perfect. îmi revăd și-mi îmbună
tățesc invenția, în așa fel încît 
să nu mai poată ridica nimeni 
obiecții. Apoi, ma duc din nou 
la O.S.I.

— Ce proiecte de viitor ai ?
— Sînt într-un stadiu destul 

de înaintat cu niște noi proiecte : 
un automat pentru comerț, o ma
șină agricolă... Vreau să dau 
examen de admitere la facultate, 
Ia secția „ingineri fizicieni4** și 
învăț.

— Mal al și alte pasiuni ?
— Da. îmi place să pictez. 

Am o mulțime de tablouri. Am 
jucat „oficial" și teatru. La Tea
trul tineretului acum câțiva ani, 
ca figurant în „Prinț și cerșetor". 
Dar nu mai am timp deloc.

— Ce părere ai despre entu
ziasm ? Te întreb pentru că te 
văd un entuziast-

— Intr-adevăr, sînt un entu
ziast, și ăsta este poate și răspun
sul la întrebare. Nu faci nimic 
doar cu entuziasmul. El trebuie 
dublat de voință și triplat de 
munca serioasă, creatoare. Altfel 
rămâne numai gălăgie.

— De acord. Și — din toată 
inima — succes !

puii nmui CiNTÂ U PIAN!
A Un cerc de cibernetica 

unic în Capitală, (după cîte 
știm noi), a luat ființă la li
ceul nr. 15. Primul succes — 
realizarea operatorilor „$i“ și 
„ori" din complexul unei ma
șini de calcul, pe care mem
brii cercului și-au propus să 
o construiască folosind forțe 
proprii. Le urăm succes.

Ne aflăm la cofetăria 
„Scala". După 17 minute de 
așteptare, sîntem întrebați 
ce dorim să consumăm.

— Patru Înghețate cu a- 
lune.

Trece o jumătate de oră, 
o oră. Persoane venite cu 
mult în urma noastră mai 
lasă din rest și pleacă. Șl not 
stăm tot acolo, in aștepta
rea unor biete înghețate. La 
nn moment dat, una dintre 
tovarășele care servesc ne 
apostrofează:

— De ce ocupați masa de
geaba ? Consumați sau nu ? 
Avem un plan de realizat!

— Am comandat, dar nu 
ne-a adus nimeni nimic 1

— Mai sînteți și obraznici!
Nu eram obraznici, dar 

eram elevi. Și deci, era puțin 
probabil că putem să mai 
lăsăm ceva din rest.

Că unitățile alimentației 
publice au un plan, e clar și 
bine. Că unii ospătari au și 
un plan de încasări... perso
nal, e tot atît de clar. Dar 
nu tot atît de bine. (Un grup 
de elevi de la liceele nr. 24 
și „Dr. Petru Groza")

O bătaie discretă în ușă. 
Apare responsabila cultu
rală. Lecția se întrerupe.

— îmi permiteți, tova
rășă profesoară ? Copii, du
minică e serbare și trebuie 
să ne pregătim. Cristina, tu 
ai fost premiantă ; o să reciți 
o poezie. Mihaela, tu ai avut 
media 9,89 ; cîntă ceva la 
pian ! Te descurci tu... 
Ileana, mai știi poezia de la 
sfîrșitul anului trecut ?

De obicei, așa se întîmplă 
în ajunul serbărilor. Rezul
tatul ? Deși se știe dîn timp 
date, deși există condiții 
pentru o pregătire atentă, 
totuși serbările școlare sînt 
adeseori penibile. Penibile 
prin calitatea interpretări
lor, penibile prin schema
tismul lor desăvîrșit. $i încă 
ceva : de ce trebuie ca un 
elev fără pic de talent artis
tic să cînte sau să recite, 
numai pentru că are în ge
neral medii mari ? Pentru 
popularizarea fruntașilor la 
învățătură există gazetă de 
perete ori stație de amplifi
care. Serbările sînt făcute 
pentru a evidenția talentul, 
originalitatea, fantezia ele
vilor, deci capacitățile lor 
artistice.

Ce părere aveți: Nu s-ar 
putea și altfel? Iar dacă la 
voi în școală s-au realizat și 
spectacole reușite, cum ați 
făcut ? Scrieți-ne urgent ! 
(Doina Florescu).

★

Cercurile literare (organi
zate pe ani de studii) ale li
ceului Nicolae Bălcescu caută 
să lărgească conținutul te
melor pe care le abordează. 
Astfel tema „Pastelul româ
nesc4* s-a analizat multilate
ral. Poeziile lui Alecsandri și 
Coșbuc au fost asociate cu 
piotura și muzica româneasca 
populară și clasica.

,★
Constantin Petru, Kleiner- 

man Sergiu, Valter Dan, Vi- 
drașcu Dan, Sergiescu Vlad, 
Minea Ch. și Blagoev Bra- 
nislava de la liceele „Dr. Pe
tru Groza44 și „,Gh. Lazăr44 
audiaza cursuri ale anului în
tîi la facultatea de matema
tică. Cei dintr-a Xl-a de la 
liceul nr. 21 folosesc labora
toarele universității pentru ex
periențele de la orele de fizică. 
Ce s-ar putea face ca acestea 
să nu rămînă cazuri izolate, 
iar elevii cei mai dotați să 
poată lua contact mai direct 
(și în mod organizat) cu vii
toarele lor studii și profesi
uni ? (Alexandru Mateescu).MIRCEA STOICESCU

REAMINTIM :

U

„ORACOLUL'
După cum ne și așteptam, răspunsurile nu au întîrziat. Deci, 

intîrziem nici noi și începem încă din pagina aceasta, 
celor mai interesante.

CÎND UN OM TRĂIEȘTE
CU INIMA A L TUIA?

Pămîntul e locuit astăzi cam 
de 3,5 miliarde de oameni. Din
tre ei, unul trăiește cu inima dă
ruită de altul. Alții, în largi co
lective de cercetare, încearcă să 
analizeze îndeaproape (și să 
spulbere, poate) singurătatea ste
lelor. Dispar mari pustietăți de 
pe harta lumii, iar orașele de
vin din ce în ce mai populate. 
Și totuși...

ȘI TOTUȘI, 
SINGURĂTATEA EXISTA

...iar unii dintre colegii noștri 
o văd ca pe o boală. Ea e o 
„senzație îngrozitoare* 4 (Toma 
Maria, liceul nr. 28). De ce ? 
Pentru că : „A fi singur înseam
nă a fi părăsit de prieteni și de 
idei". (Teodora Șerban, liceul 
nr. 24). Singurătatea capătă ca
lificativul de „flagel al societă
ții44 (Brener Nicoleta, liceul nr. 
42), sau de „cea mai mare ab
surditate descoperită pînă azi* 4 
(Copcealău Adriana, liceul nr.

42). Iar Lețu Maria o pune la 
zid drept instigatoarea unui „de
zastru psihico-moral".

Dar, în realitate, singurătatea 
nu e nici pojar, nici gripă, căci 
nu scapi de ea la vîrsta dinților 
de lapte nici nu te poți feri de 
însingurare urmînd sfaturile de 
pe tăblițele verzulii din tramvaie 
și aprozare. De la Adam încoace, 
(fiindcă pînă la el n-am găsit 
nici o sursă de documentare), 
omul caută să trăiască o viață 
trepidantă, și-o clădește cu pro- 
priile-i mîini, dar — în același 
timp — e umbrit, adesea, de 
nostalgia calmului și a singură
tății. Pentru că, în secolul vi
tezei și al marilor aglomerații 
urbane, singurătatea continuă să 
existe.

tura omului". (V. L., liceul nr. 
42). De starea de spirit, de a- 
cord. Dar ce ne facem cu „struc
tura" omului ? Să fie singurăta
tea o chestiune de „structură" ? 
Să existe singuratici înnăscuți ? 
Ne cam îndoim. Nu ..cumva e 
vorba doar de un pretext pentru 
cel care nu încearcă să se apro
pie de ceilalți ? Sau pentru cel 
care a încercat și, după prima 
dezamăgire, s-a lăsat păgubaș ? 
Ni se pare că Frunză Ileana (li
ceul nr. 24) vede mai limpede 
care sînt, de obicei, motivele 
pentru care ajungem să ne sim
țim singuri. Ileana mărturisește 
sincer și.... autocritic : „Am 
singură doar o dată, cînd 
am știut cum să mă port 
prietenii și i-am pierdut".

zbor mai înalt spre ideal j 
suri. Concis, Dragomir L. (liceul 
nr. 42) pune punctul pe i : „Sin
gurătatea e bur.ă atunci cînd simți 
nevoia să fii singur, dar cînd 
n-o dorești și-și face apariția, 
neîndoios că e rea". De ce e 
rea ? Tom a S. (liceul nr. 24) măr
turisește cu sensibilitate : „De 
obicei, e trist să fii singur. A- 
ceasta denotă incapacitatea ta 
de a comunica direct cu oamenii 
din jur, denotă egoism sau 
pesimism".

DECI. EXISTA ȘI O SIN- 
GURĂTATE „REA“. DAR 
VREUN REMEDIU ÎMPO
TRIVA EI SE POATE 

GĂSI?

PANORAMIC
Despre Renaștere, de 

pildă, învățăm și la istorie, și 
la desen, și la muzică, și la 
istoria literaturii universale. 
Dar sinteza atîtor cunoștințe 
nu e ușor de făcut. Poate că 
acesta e unul din motivele 
pentru care se bucură de un 
deosebit succes ședințele 
„cercului de cultură gene
ral ă“ de la liceul nr. 39 din 
Capitală. Inițiatorii, tova
rășii profesori Maria Pe
trescu și Lucian Petrescu, 
aleg teme de amploare : pe
rioada antică, evul mediu 
etc., privindu-le din mai 
multe puncte 
căutind să dea o imagine cît 
mai completă a fenomenu
lui discutat. însoțite de e- 
xemplificări, sînt prezentate 
cele mai importante creații 
ale epocii respective în ar
tele plastice, muzică, lite
ratură.

Și încă 
cercul este 
către elevi, 
sînt pregătite 
Adăugind că ștacheta exi
gențelor este foarte ridicată 
(ca și nivelul expunerilor, 
de altfel), nu e de mirare că 
la adunările cercurilor iau 
parte, de obicei, peste 
400 de elevi. (Irina Neicu).

evul 1 
din 

de vedere,

un amănunt: 
organizat de 

iar materialele 
tot de ei.

V-AȚI SIMȚIT VREODATĂ 
SINGUR? DE CE?

în răspunsurile date la aceas
tă întrebare, colegii noștri se 
dovedesc fie moderați, fie radi
cali.

întîi, radicalii. „Nu m-am sim
țit niciodată singur**,  mărturiseș
te B. L. (liceul „Dr. Petru Gro
za*').  îi întărește afirmația, prin- 
tr-o negație și mai botărîtă, 
Cioroiu Andrei (liceul nr. 24) : 
„Există prea mulți oameni pe 
planeta Terra, pentru ca să fim 
singuri".

Dintre răspunsurile modera
ților, alegem unul deosebit : 
„Singurătatea depinde atît de 
starea de spirit, cît și de struc-

COLECTIVUL DE REDACȚIE
IOLANDA

(clasa a X-a, Liceul 
TUDOR DIMITRIU 
a Xl-a, Liceul „Dr. 
Groza“), RODICA _____
TRESCU (clasa a IX-a. Li
ceul nr. 24), GABRIEL 
GEORGESCU (clasa a X-a, 
Liceul nr. 15), ALEXAN
DRU MATEESCU (clasa a 
Xl-a. Liceul „I. L. Cara- 
giale"), ILEANA MURGES- 
CU (clasa a X-a, Liceul „Dr. 
Petru Groza"), DAN NĂS- 
TASE (clasa a X-a, Liceul 
„Dr. Petru Groza“). IRINA 
NEICU (clasa a IX-a. Li
ceul nr. 39), GABRIELA

BULENCEA 
nr. 30), 

(clasa 
Petru 

DUMI-
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PAUZA 1NTR-UN 
DE FOTBAL

fost
nu
cu

MECI

„Cînd vei izbuti să ai 
cără a sufletului tău, vei 
ge minunea fără seamăn 
gurătății" spunea cindva 
poet Rainer Maria Rilke, 
tr-adevăr, îrsînt clipe în viață 
cînd ai nevoie să fii singur, să-ți 
aduni gîndurile, să judeci o a- 
numită situație" observă Toma 
E. (Liceul nr. 24). Iată, deci, că 
există și o singurătate necesară, 
asemănătoare „cu o pauză din- 
tr-un meci de fotbal, pauză care 
te ajută să-ți împrospătezi for
țele" (Radu Moldovan, liceul 
nr. 28). E vorba nu de o dorin
ță de evaziune, ci de un răs
timp de pregătire pentru un

o fia- 
înțete- 
a sin- 
mareîe 
Și în-

AL „PAGINII ELEVULUI"
NICOLAU (clasa a X-a. Li
ceul „Ion Neculce*),  IOANA 
PAUNICĂ (clasa a X-a. Li
ceul nr. 30). DORIN RACH- 
MUTH (clasa a Xl-a, Liceul 
„I. L. Caragiale*),  LIDA 
RAUTU (clasa a Xl-a, Liceul 
..Dr. Petru Groza“), VIRGI
NIA STOICA (clasa a X-a, 
Liceul nr. 30). MIRCEA 
STOICESU (clasa a Xl-a, 
Liceul „Matei Basarab"), 
ADRIANA STOICHITOIU 
(clasa a Xl-a, Liceul „Ma
tei Basarab"), DOINA URI- 
CARIU (clasa a Xl-a, Li
ceul nr. 32).

nr.

scriitorului FLORIN MUGUR

Unii cred că nu. S-au convins 
că sînt și vor rămîne niște veș
nic însingurați. Ce ne facem, 
de pildă, ca M. Emanoil (liceul 
nr. 42) care mărturisește : „Nu 
mai lupt împotriva singurătății, 
pentru că m-am convins că nu 
am cum și am renunțat ?“ Desi
gur, arme gata fabricate în co
merț nu va găsi niciodată, dar 
remedii există. Primul: ceasul ne
cesar de reflecție să na te des
partă niciodată de prieteni. Des
pre ei, I. V. (liceul nr. 24) spune: 
„Dacă m-am simțit vreodată 
singur ? Chiar și cînd du era 
nimeni cu mine, știam că în a- 
propiere sînt colegi și colege pe 
care i-am ajutat, și care m-au 
ajutat". Un al doilea remediu : 
munca. „Dacă mă simt vreoda
tă singur si amărit, răspunde 
V. L. (liceul nr. 30) mă apuc se
rios de treabă și uit și de singu
rătate și de tot".

Va să zică, vă veți gîndi, atî- 
ta hîrtie și cerneală risipite pen
tru ca, în loc de niște concluzii 
mai mult sau mai puțin impre
sionante, să -ne oferiți doar 
două remedii Să fie numai 
atît ? Prietenii... Munca... Veți 
căpăta mai multă încredere, 
poate, gîndindu-vă că drept leac 
al singurătății nu-1 luăm doar 
pe colegul de bancă sau pe a- 
micul de ștrand. E .adevărat că 
și ei sînt prietenii noștri, dar 
cercul nostru de prieteni e mai 
larg. El cuprinde, poate, întrea
ga omenire. Omenirea care ne 
trimite, pentru a ne fi de ajutor 
în lupta împotriva singurătății 
noastre, o carte frumoasa, un 
film, o floare, tot atîtea mesa
je de solidaritate umană, de dra
goste și prietenie.

RODICA DUMITRESCU
ZOLA ONIȚA 

ION STANICA 
ADRIANA STOICHIȚOIU

neori sînt rea, că mă supăr 
destul de repede, zîmbetulfi 
ironic ce-mi apare pe buze, 
în unele împrejurări. ■

2. Un om, ca să fie om în fi
adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului, trebuie să fie bun, să ■ 
fie drept și sincer. îmi plac ■ 
oamenii simpli, modești. 
Principala trăsătură care I 
trebuie să caracterizeze un ■ 
om este devotamentul lui 
fată de cei cu care munceș- 3 
te, alături de care se simte 
fericit. q

3. Nu prea am obiceiul să 9 
rîd. Uneori, însă, la unele 8 
filme comice, sau la alte fii- - 
me. la vreo scenă excepțio- | 
nală, rîd, rîd din toata | 
inima. Rîd cînd tata îmi po
vestește ce făceam cînd eram | 
micuță. O astfel de poveste g 
mă face să fiu veselă.

4. Sînt tristă de multe ori. ■ 
Sînt tristă amintindu-mi de g 
moartea unui om drag, care
a părăsit totul în floarea ti- ■ 
nereții, la numai 20 de ani. fl 
Mă întristez pentru faptul că ■ 
uneori nu pot să fiu la înăl
țime în fața unei întrebări fi 
mai dificile puse de tovară- fi 
șii profesori. Mă întristează 
faptul că scrisorile nu ajung 
întotdeauna la destinație sau 
că destinatarii nu răspund 
întotdeauna.

5. Da! Doresc să urmez 
științele economice. De ase
menea, doresc ca peste cîți- 
va ani să am alături de mine 
un om cu care să formez o 
familie, un om grijuliu care 
să nu uite că există 8 Mar
tie sau o zi onomastică.

6. Nici una, nici alta ! Un 
om bun la suflet e un om 
cu un caracter ales, care-și 
înțelege semenul și-1 ajută, 
dar nu din milă, ci din prie
tenie și devotament.

7. Nu poți să-ti alegi prie
ten pe oricine, la întîmpla- 
re ; pentru a putea exclama : 
„Acesta e prietenul meu !“. 
trebuie să-1 cunosc bine, să 
încerc să dezvălui tot ce are 
bun în el, la fel tot ce are 
rău. să încerc să-i aflu gus
turile, ideile, să aflu dacă 
iubește un om numai pentru 
fizic sau si pentru caracter, g 
sinceritatea lui, felul de a fi, 
de a se purta cu mine și cu jn 
cei din jur. d

8. Da, nu am întotdeauna 3 
umor, ce să fac ?

9. Nu ! N-aș fi în stare R 
să-mi sacrific viața pentru ■ 
o idee oarecare, dar dacă a- „ 
cea idee e de mare însem- g 
nătate, dacă e vorba de via
tă și de moarte, dacă un om 
sau un grup de oameni sînt 3 
în pericol și eu aș putea să-L 
salvez, aș face-o chiar dacă I 
mi-aș pierde viața ! Deci : a 
depinde ce fel de idee e! g

10. Transmit tuturor cole- 'g 
gilor mult succes în activi
tatea lor.

la suflet trăiesc uneori cli
pe de fericire rare si deo
sebite. Ei văd lucrurile prin- 
tr-o prismă anume care, 
cred eu, le dă o definită su
perioritate morală. Aseme
nea oameni îți oferă întot
deauna un sprijin pe care cu 
greu îl poți găsi în tine în
suti.

7. O întrebare foarte grea. 
Sînt în cumpănă. Am o 
mulțime de prieteni, dar 
niciunul adevărat și mare. 
Asta mă face să mă gîndesc 
mult : n-am știut eu să-i a- 
leg, să-i apropii ? Caut la 
ei, pe lîngă toate calitățile 
obișnuite, o putere de atrac
ție și de exteriorizare, o în
țelegere si — în plus — un 
mic defect, ca să am ce în
drepta. Să știți că sînt me
reu în căutare și de multe 
ori am fost aproape... a- 
proape...

8. De perseverentă, nicio
dată. De pătrundere, acum 
vreo cîteva zile, cînd n-am 
priceput ce-mi explica fra
tele meu despre lucrarea lui 
de diplomă. „Difuzia alfa". 
Restul o să le înțeleg eu pe 
toate. Nu toți sîntem genii. 
Cît despre simțul umorului, 
niciodată nu mi-a trebuit 
mai mult decît am.

9. La întrebarea asta, ca 
toti adolescenții plini de en
tuziasm, as cam răspunde : 
„Da ! ! !“ Pe urmă, m-aș mai 
gîndi însă asupra naturii a- 
celei idei, dacă ideea pre
zintă vreun interes pentru 
cineva. $i asta pentru că nu 
mai îmi dă nimeni altă via
ță. Dar dacă ideea duce 
tocmai la aflarea unui lu
cru esențial, atunci spun de 
o sută de ori ; „Da !“.

10. Să facem ce credem 
noi că e bine, dar să cre
dem ceva !

L Trimiteț:-ne_ ți cite o fotografie-portret. (Telegramă că- 
, Păcurar Viorel, Margareta Drag- 

__ ._____ _______„Mulțumim pentru scrisori. Stop. Unde e
fotografia ? Semn de întrebare O puteți expedia separat. 
Stop").

2. Anexați bonurile de participare, apărute pînă la data 
cind ne trimiteți răspunsurile.

I*.
tre Munteanu Zerbineta, 
nea și mulți alții: „Mulți

I
I

L PBESUPUNIND CA CINEVA ȚI-AR FACE PORTRE
TUL, CE TRĂSĂTURI ALE TALE AI VREA SĂ LE SCOA
TĂ LA IVEALA ȘI CE TRĂSĂTURI SA LE LASE ‘ ’ 
UMBRĂ ?

2. CE 
UN OM ?

3. CE
4. CE
5. AI ___ T___________
S. DACĂ AUZI DESPRE CINEVA CA E BUN LA 

FLET, CONSIDERI ACEASTĂ TRĂSĂTURA A LUI DREPT 
O DOVADĂ DE FORȚĂ SAU DE SLĂBICIUNE?

7. CUM ÎȚI ALEGI UN PRIETEN ?
8. TE-AU ÎNGRIJORAT VREODATU LIPSA TA DE

I PERSEVERENȚA, SAU DE PĂTRUNDERE, SAU DE 
UMOR ?

9. AI FI ÎN ST.ARE SĂ-ȚI SACRIFICI VIAȚA PEN- 
ITRU O IDEE?

10. CE SFAT (SAU CE MESAJ) AI VREA SĂ TRANS
MIȚI, PRIN INTERMEDIUL PAGINII ELEVULUI, COLE

GILOR TĂI ?

i
I
I
I

I
I

CALITATE ADMIRI IN MOD DEOSEBIT

LUCRURI TE FAC SA RlZI ? 
LUCRURI TE ÎNTRISTEAZĂ? 
UN ȚEL IN VIAȚĂ?

I IOANA BERCEANU
I (Liceul „Mihai Viteazul")

I
I
I
I
I
i
I 1. Dacă mi s-ar face por

tretul, aș vrea să semăn cît 
Imai mult cu mine însămi.

Aș vrea cu deosebire să a- 
par hotărîtă și cu o mare 
dragoste de muncă. Să se 

I ghicească din portret și o
ușoară tendință spre super
ficialitate, pentru ca astfel 

Isă mă feresc o dată în plus 
de ea. N-aș dori să vadă și 
alții sensibila reținere afecti
vă și închiderea în mine, la- 

ituri care mă privesc direct.
în fine, mi-ar place să re
iasă dorința mea sinceră ca 
oamenii să mă iubească și 
să vadă în mine o fărîmă 
de suflet cald.

| 2. Iubesc oamenii cu dra-
■ goste de viață, care trăiesc 
| curat și sincer și care mun-

I

IN
LA

SC-

I
I

cesc nu pentru a trăi, ci 
pentru că le place ce fac. II 
admir pe Hemingway, pen
tru că a știut să moară 
exact atunci cînd nu a mai 
avut nimic de spus.

3. în mod curent, tot ce 
tine de o stere de suflet bu
nă și sănătoasă. Rîd cînd 
îmi vine, pentru că sînt sin
ceră si nu mi-am stabilit 
încă nici o listă de lucruri 
anume, care să-mi stîrneas- 
că hazul.

4. Cînd pierd timpul, cînd 
nu sesizez frumosul, cînd nu 
știu să mă apropii de oa
meni, cînd sînt rea. în plus, 
mă întristează prostia uma
nă și mai ales faptul că oa
menii proști nu pot vedea 
o groază de lumini care se 
aprind pe lîngă ei. Sînt tris
tă pentru ei, pentru că au 
fost frustrați de adevăr. De 
asemenea, ca toti muritorii, 
mă întristează suferința.

5. Sigur. Să dau în mese
ria mea numai ce e bun — 
și să mai opresc totuși puțin 
și pentru mine, ca să nu 
fac neagră-neagră și rea. 
să fiu deci arhitectă și 
să desenez mereu. Și o 
reușesc precis. Iar dacă 
să mi se spună totuși că 
sînt bună de așa ceva, o
mă mai gîndesc eu dacă res
pectivul are dreptate. Și 
dacă are (telul meu, nu ui
tați, e să fiu albă) eu, cu 
mintea mea de 16 ani, cred 
că poți să fii orice, dacă nu 
pierzi din vedere ideea cen
trală. Si cred că tot eu, cu 
viitoarea mea minte de 30 de 
ani, n-o să o reneg pe cea 
de 16.

6. Nu văd de ce trebuie 
neapărat să așez bunătatea 
într-o categorie anume. Mi 
se pare de ajuns că cei buni

MINA NASTASE
(Liceul agricol Lipova)

1. Dacă cineva mi-ar face 
portretul, as dori să scoată 
la iveală tot ce e mai fru
mos, mai pur în mine, dra
gostea mea fată de oameni, 
de natură, de tot ce e no
bil. sinceritatea (e princi
pala trăsătură care mă ca
racterizează). Din trăsăturile 
fizice, aș vrea să iasă la 
iveală ochii (se spune că am 
ochi frumoși). In rest... nu 
știu ! Las la aprecierea voas
tră. Nu doresc ca acel por
tret să releve faptul că u-

I

CONCURSUL



O terapie complexa

REED U CAREA
„Astăzi e o zi importantă pen- 

tru mine. în urmi examenului 
am obținut categoria a V-a, în 
acord. Este de datoria mea să 
vă scriu tovarășe maistru. Nu 
pot, nu am cuvinte pentru a-mi 
exprima mulțumirea ; vă asemăn 
unui adevărat tata care ați cău
tat să dați copiilor dv. pîinea 
și cuțitiil.

Pentru mine este o mulțumire 
că la vîrsta de 17 ani neîmpliniți, 
să fiu pe panoul de onoare în 
rîndul veteranilor uzinei. După 
multe strădanii am reușit să fac 
o inovație pentru prelucrarea 
postoperatorie a saboților pentru 
strung. ■ Mi-a reușit adueîndu-mi 
succese și încurajare pentru mai 
mult și mai bun". Semnează 
MIHAI HOBINCA ; scrisoarea 
este adresată maistrului CSERGO 
ERVIN.

Dintr-o corespondență a recu
noștinței am extras cîteva frag
mente. Spațiul nu ne permite să 
le reproducem. In cuvinte simple, 
emoționante foști internați ai in
stitutelor de reeducare se adre
sează, mulțumindu-le, celor care 
i-au ajutat să devină oameni cu 
adevărat.

— O muncă de mare abnega
ție a profesorilor, a pedagogilor, 
a maiștrilor, Ne spune maior 
CONSTANTIN IACOVIȘANU, 
șeful serviciului reeducării mi
norilor din M.A.I. 716 minori în
vață în școlile noastre profesio
nale una din cele 7—8 meserii 
care se predau. Alți 725 obțin 
calificarea prin cursuri de scurtă 
durată. Intrarea în școala profe
sională obliga absolvirea a șapte 
clase elementare. In condițiile 
noastre nu pste posibilă. Am 
dat posibilitatea minorilor 
ca după terminarea a șase clase 
să urmeze școala profesională, 
terminînd ciclul elementar la 
fără frecvență. Efort suplimen
tar, uneori cu randament 
scăzut. Derogarea ne aparține și 
este justificată de ignorarea de 
către ministerul de resort a pro
cesului de învățămînt desfășurat 
în școlile noastre.

Noi ar trebui să răspundem de 
detenție iar Ministerul învăță- 
mîntului de instrucție și educa
ție. Dar, în realitate sîntem obli
gați să reamintim de existența 
noastră. Nu ni se trimit nici 
măcar normative^, circularele 
sau instrucțiunile, ce se elabo
rează. De doi ani de zile nici 
un reprezentant al Ministerului 
Învățămîntului n-a intrat în vre
un institut de reeducare. După 
renovarea institutului Roșu (deci, 
în București) la redeschidere, am 
invitat și pe tovarășii de la mi
nister. N-au avut timp să vină.

Educatorii, absolvenți de li
cee, fără o pregătire specială pe
dagogică, lucrează în ture cu 
cîte 50—60 de minori în loc de 
10—15 cît prevede norma, și 
care se respectă în celelalte școli, 
din lipsă de cadre. De ce ? Sim
plu. Atîtea posturi ni s-au dat.

Concludent și faptul că nici 
măcar nu am fost consultați, în
trebați despre perspectiva acestor 
școli în lumina recentelor măsuri 
de reorganizare a învățămîntului.

—Care este punctul dv. de 
vedere ?

— Gel puțin o perioadă de 
tranziție să rămînem cu opt 
clase pentru că nu avem nici 
baza materială, nici umană. Mai 
ales, că sîntem obligati să facem 
educarea și nu reeduoarea acestor 
minori.

Ne oprim aci, continuînd cu 
opiniile psihopatologului CON
STANTIN PĂUNESCU.

— Se neagă valabilitatea ter
menului de reeducare atunci 
cînd el se aplică infractorilor 
minori. Există în aceasta o anu

mită cantitate de adevăr ?
— Cred că da. Procesul de e- 

ducare nu este numai un pro
ces dirijat. Este și un proces 
spontan, un proces dirijat ' pe 
scară mare, socială. Orice om 
care trăiește în societate este e- 
ducat printr-o structură anumită 
a influențelor culturale si educa
ționale existent© în societatea 
respectivă. El nu beneficiază în
totdeauna în măsură suficientă 
de educație.

— De ce ?
— Pentru că fiecare individ 

are im fond receptiv mai deschis 
sau mai închis față de influențele 
educaționale din afară.

Copiii care nu realizează cuan
tumul necesar de achiziții educa
ționale din mediul ambiant, sînt 
copii caîe nu suportă bine nici 
regimul de educație din șoolile 
organizate.

— Intrarea în școală a unui 
asemenea copil trebuie să pună 
sub semnul întrebării problema 
receptivității sistemului organi
zat în școala ?

— Fapt cert este că investiga
ția științifică modernă a dus la 
ou totul alte concluzii decît pe 
vremea lui Claparede, da pildă, 
în ceea ce privește tulburarea de 
comportare, adică tulburare de 
integrare socială. Foarte multe 
din studiile moderne recunosc că 
nu avem de-a face numai cu o 
influență negativă educativă. Ca 
această influență negativ-educa- 
tivă se grefează pe un teren cu 
elemente de recepție, cu elemente 
de prelucrare deja deranjate. Din 
ce în ce mai mult și mai precis 
cu ajutorul mijloacelor modeme 
de electro-encefalognafie, cu aju
torul testării unor trăsături de 
personalitate s-a constatat că e- 
xistă o bază organică aproape 
certă în majoritatea tulburărilor 
de comportare. Ceea ce ar trebui 
să ne facă să ne gîndim la o or
ganizare — așa cum de altfel 
există în multe țări din lume — 
care să se bazeze pe aceste prin
cipii fundamentale în legătură cu 
cauzele, cu geneza tulburărilor de 
adaptare.

— Deci reeducarea nu poate 
să fie un simplu proces de răs
turnare pe partea pozitivă a tră
săturilor negative ?

— E o concepție mecanicistă, 
simplistă despre structura perso
nalității umane. Instituțiile care 
trebuie să reeduce trebuie să fie 
instituții de terapie modernă 
complexă în care procesul, sau 
convergenta tuturor factorilor 
care iau parte la această terapie 
trebuie să fie restructurarea per
sonalității copilului pe axa nor
mal ității sale, adică pe axa so
cială. Problema nu se pune să 
reeduci furtul. Problema, fun
damentală este să faci un co
pil să se integreze pe baza cin
stei și a aportului social-creator 
în societate, nu să-i ștergi o tră
sătură care poate să fie mai mult 
sau mai puțin ocazională dar 
care a determinat o răsturnare a 
conștiinței de sine și o răsturnare 
a țesăturii intime a personalității 
copilului.

— Așa cum reiese din proble
mele ridicate de cei care se o- 
cupă de această dificilă și com
plicată operă de reintegrare so
cială a delicventului, instituțiile 
actuale de internare a infractoru
lui minor sînt instituții de supra
veghere și nu instituții în totali
tatea lor de reeducare terapeutică 
modernă a minorului.

— Pentru că există o mare in
dividualitate a infractorilor, dată 
de foarte mulți factori, aceste in
stitute ar trebui să sorteze, să în
drume și să trieze infractorii după 
cauzalitate și după caracteristicile 
individuale. UN CENTRU DE

istiție în pro- 
și mai ales

TRIERE ȘI ORIENTARE ar pu
tea rezolva eficient și problema 
internării într-o șooală de un a- 
nume tip, cu un anume .proces de 
învățămînt; și problema ritmului 
de încadrare și educație în a- 
ceastă școală; și problema pre- 
orientării sau orientării profesio
nale. O instituție centrală — sau 
chiar la nivelul, unor județe cu 
un mai .mare potențial economic 
unde tribunalele, organele de mi
liție să trimită infractorii desco
peri ți. Șederea lor aici să fie pro- 
Sarnată între trei sau șase luni.

□tată cu aparate, cu un labora
tor de investigație, unde specia
liști din mai multe domenii (neu- 
ro-.psihiatml, psihologul, psâho- 
patologul nu trebuie să lipsească) 
pe baze moderne de testare a po
tențialului patologic, a trăsături
lor pozitive și negative, a aptitu
dinilor făcute foarte atent. A- 
oeastă psiho-diagnamă trebuie să 
devină indicativă și orientativă 
pentru organele de anchetă, pen
tru organele de 
nunțarea sentinți __
pentru îndrumarea într-o insti
tuție de reeducare terapeutică a 
minorului.

Odată rezolvat în întregime șl 
științific acest proces de cunoaș
tere amănunțită și de determi
nare nu numai a potențialului ac
tiv în clipa cînd se comite in
fracțiunea ci mai ales a prospec
tării, a proiecției în viitor a posi
bilităților de recidivă, a posibi
lităților de reeducare, de reintre- 
grare a minorului va determina 
o exactă, o științifică îndrumare 
a lui.

— Institutul de reeducare su
feră în clipa de față de unifor
mitate, de lipsa de diferențiere. 
Mai grav chiar, infractorii sînt in
ternați în aceleași institute cu ne
infractorii. Pe ce criterii vedeți 
diferențiat tipul de institut de te
rapie complexă reeducativă ?

— în primul rînd, sigur că 
trebuie făcută o diferențiere pe 
sex, care se face în mod obișnuit; 
în al doilea rînd o diferențiere pe 
nivelul mintal. O bună parte din 
infractori — lucrul este cunoscut 
în literatură — sînt recrutați din
tre debilii mintali care fac sau 
comit infracțiuni tocmai pentru 
că sînt handicapați de necesită
țile mintale pe care școala le im
pune. Este aberant să duci în
tr-o instituție unde ai un proces 
de învățămînt ou aceleași cerințe 
ca procesul de învățămînt din 
care a plecat, un infractor a că
rui cauză a inadaptării este toc
mai suprasolicitarea intelectuală. • 
în nici un caz el hu-și va atenua 
reacția ci din contră își va ac
centua tocmai latura negativă, la
tura de sfidare, de scăpare, ca o 
formă de compensare a trauma
tismului. Evaziunea, protestul, 
neacomodarea și după aceea e- 
șuarea încadrării sociale se face 
pe simplul motiv că, în loc să 
dispară cauza profundă care a 
produs infracțiunea, se amplifică 
prin supunerea lui la aceleași e- 
rorturi la oare era obligat îna
inte. Așa cum există în procesul 
de învățămînt normal o diferen
țiere pe posibilitățile intelectuale, 
cu atît mai mult trebuie făcută 
și în cadrul instituțiilor de tera
pie reeducativă.

Foarte necesară este o diferen
țiere pe categorii de infractori. 
O bună parte din infracțiuni sînt 
comise de copii cu sechele neuro- 
psihice în viața intra-uterină, în 
prima copilărie, sau în copilărie. 
Determinarea în centrul de orien
tare a acestor trăsături, a acestor 
impedimente, trebuie să ducă la 
internarea lor într-o instituție de 

reeducarea unde să existe O e- 
chipă de specialiști cairo să tra
teze concomitent cu reeducarea, 
cu educarea, cu învățarea și a- 
ceste sechele. Ignorarea lor nu 
face altceva decît să creeze o mo
dalitate, un potențial care odată 
ce adolescentul este scos de sub 
supraveghere să producă aceleași 
deranjamente pe care le-a produs 
înainte de-a ajunge în instituția 
respectivă.

De asemenea, este necesar să 
se facă o diferențiere ne insti
tuții sau tn cadrul aceleiași in
stituții, deși lucrul acesta este mai 
dificil, a aelicvenților pe baza ap
titudinilor. Aptitudinile înțelese 
ca talente sau ca ușurință pentru 
anumite meserii care trebuie în 
mod special dezvoltate foarte 
timpuriu și foarte insistent la 
delicvent.

VIORICA DIACONESCU

T I M
(Urmare din pag. I)

do teren ca Maluri, Răcoroasa, 
Ruginești, Homocea, Corbița și 
altele nu s-au însămînțat nici ju
mătate din suprafețele destinate 
culturilor din prima urgență. Și 
dacă 7 cooperative au terminat 
însămînțarea florii soarelui, alte 
15, nici nu au înoeput. Unii pre
ședinți și Ingineri, din raza 
S.M.T. Adjud și M&rășești, pe 
oare ,primăvara nu a reușit să-i 
scoată de prin birouri, căutau 
motivări: noi sîntem în ’ nord și 
avem zăpadă pe cîmp. Un raid, 
însă, de la Mărășești la Adjud, 
pe Valea Putnei și Zăbalei, la 
Năruja și mai sus nu ne-a con
vins. Ici-colo petece de zăpadă, 
în cîte o văgăună. Timpul în
călzit mult în ultimele zile favo
rizează evaporarea apei din sol. 
în unități se întîrzie însă să se 
ia măsuri' pentru reținerea ei, 
fiind grăpate pînă în ultimele 
zile mai puțin de 50 la sută din 
suprafață.

în județul ARGEȘ unele coo
perative nu au asigurat nici pînă 
în prezent toate semințele, iar în 
altele sînt transportate cu în- 
tîrziere la locul de muncă. în 
sfîrșit, mai sînt terenuri ocupa
te care împiedică desfășurarea 
în condiții bune a lucrărilor. 
Așa stau lucrurile la Stolnici, 
loncști, Filfani, Hîrșești ș.a.

Pe întreg cuprinsul județului 
TIMIȘ, zilele trecute, din cele

„Ceahlăul"... de la Piatra Neamț

SĂ DISCUTĂM DESPRE ' TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

VITRINA FILOZOFICĂ

INDIVID

POP
2 970 do tractoare cu oare sînt 
dotate S.M.T.-urile, în plină ao- 
tivitate pe ogoare erau numai 
2 089, restul fiind ocupate la alta 
munci sau nelucrînd de loc pen
tru că o parte din tractoriști (ca 
de exemplu cei de la S.M.T. 
Parța, Peciul Nou), lucrează 
transferați (de ce tocmai în cam- 
Eanie ?) în urma unei convenții

i Uzina Mecanica Timișoara în 
timp ce pentru completarea e- 
fectivului sînt aduse tractoare 
din județul Caraș-Severin. în a- 
cest județ continuă încă să mai 
fie o problemă reparațiile și 
piesele de schimb (S.M.T. Peciul 
Nou și Lugoj).

în județul BIHOR, ingiperul 
Vasile Dragoș, președintele U- 
niunii județene a cooperativelor 
agricole, este de părere că de
calajul între cooperativele de 
producție din zonele de deal și 
cele de șes în ce privește sta
diul campaniei, poate fi înlătu
rat. Condiții optime de lucru 
există acum peste tot. Cu toate 
acestea însă lucrurile nu stau 
chiar așa de bine, pentru că și 
aici încă se găsesc „piese agri
cole" fără „piese de schimb". 
Exemplul îl constituie S.M.T. 
Sînmartin care lucrează și în 
cooperativa agricolă Oșorhei, 
unde, verificările la tractoare și 
mașini continuă (? !) să se facă 
de mmhiialăv Tiv cooperativele 
agricole județ se semnalea
ză și un' alt neajuns. De la Bră-

COLECTIVITATE
Analiza unei probleme cu 

o tematică așa de diversă 
ea cea a afirmării și dez
voltării moralei socialiste 
în economia unul volum de 
studii pare de la început 
extrem de dificilă dacă, nu 
se găsește acea modalitate 
de tratare unitară, acel 
liant care să sudeze între 
ele probleme așa de com
plexe. în volumul „Com-i 
portări, atitudini, idealuri", 
recent apărut în Editura 
politică, această funcție re
vine raportului individ-co- 
lectivitate, trăsătură esen
țială a noilor relații ce se 
stabllesa între oamenii

T I M
șov șl Tg. Secuiesc, unde s-au 
dat comenzile de cartofi pentru 
însămînțat, după cum arată gra
ficele, în raza întregului județ nu 
au intrat decît 50 la sută din 
necesarul comandat (la soiul 
Mercur doar 275 tone din 980). 
Cooperative agricole ca cele din 
Mișoa, Vadul Crișului, Tăutău, 
Poolușa de Barcău, Chiraleu, 
Cadea și altele nu au recepțio
nat din această cauza încă ni
mic din cantitățile solicitate, iar 
altele, ca de pildă Lugașul de 
Jos, au înlăturat mai bine de 
jumătate din cantitatea cumpă
rată pentru că era neoorespun- 
zătoare. Dacă nu se întreprind 
măsuri urgente pentru aprovizio
narea cu semințe, planul de pro
ducție va fi în mod serios com
promis. Unii aduc argumentul 
timpului: pînă la însămînțarea 
cartofului mai sînt încă 10-15 
zile ; da, dar deocamdată sămîn- 
ța se află tot în baze, la distan
țe destul de apreciabile.

E necesar ca direcțiile agri
cole județene, Uniunile coopera
tiste, Consiliile 
unităților să ia măsuri tehnice și 
organizatorice 
realizarea în 
lucrărilor agricole, grăbirea în- 
sămînțatului pentru culturile din 
epoca întîi acolo unde nu s-au 
terminat și continuarea în ritm 
susținut la cele din epoca a 
doua.

de conducere ale

care să asigure 
termen a tuturor

muncii în procesul dezvol
tării societății socialiste in- 
fluențînd întregul profil 
moral al omului nou, re- 
prezentind nucleul eticii ce
tățeanului patriei noastre 
socialiste.

Din acest unghi de ve
dere colectivul de autori 
tratează la un nivel accesi
bil, fără pretenția unei ana
lize exhaustive, într-un 
limbaj adecvat scopului 
propus, principalele prin
cipii ale moralei socialiste 
ca: devotamentul față de 
patrie și popor, atitudinea 
înaintată față de muncă șl 
proprietatea socialistă, spi
ritul colectivist de întraju
torare tovărășească, simțul 
de răspundere față de fa
milie și educarea copiilor, 
cinstea, corectitudinea, 
principialitatea.

Morala socialistă exprim 
mă solidaritatea și colabo
rarea tovărășească a mem
brilor societății, a devota
mentului lor față de inte
resele întregii societăți, „E- 
ducarea oamenilor în spi
ritul solidarității, colaborăm 
rii și întrajutorării — su
bliniază autorii — decurge 
din natura noii orînduiri, 
din. premisele materiale și 
spirituale areate ca urmare 
a victoriei depline șl defi
nitive a socialismului în 
patria noastră**.

Dezvoltarea spiritului co
lectivist nu se poate realiza 
fără existența proprietății 
socialiste asupra mijloace
lor de producție. Ea con
stituie fundalul pe baza că
ruia se realizează unitatea 
de interese personale, indi
viduale cu cele generale, 
ale societății.

înflorirea continuă a pro
prietății socialiste se reali
zează prin munca rodnică 
pe care o desfășoară fie
care om al muncii în sec
torul lui de activitate, a- 
ceasta constituind o altă 
premisă a spiritului colec
tivist. în acest sens autorii 
studiului reliefează semni
ficațiile profunde ale acti
vității politice educative 
desfășurate de organizații
le de partid privind înde
plinirea exemplară a tutu
ror sarcinilor de producție 
de toate colectivele, precum 
și măsurile privind organi
zarea științifică a produc- 

țiel și a muncii, utilizarea 
eficientă a timpului și a 
forței de muncă, menite să 
creeze cadrul valorificării 
depline a capacității fiecă
rui colectiv. Evidențiind în
semnătatea măsurilor adop
tate de partid pentru per
fecționarea relațiilor socia
liste de producție, a dez
voltării continue a demo
crației socialiste, a intensi
ficării participării oameni
lor muncii la dezvoltarea 
și rezolvarea problemelor 
legate de bunul mers al 
vieții economice și sociale 
autorii studiilor însumate 
în volum argumentează 
prin numeroase date și fap
te rolul opiniei colective în 
apărarea și consolidarea 
proprietății socialiste, In 
promovarea atitudinii îna
intate față de muncă, față 
de normele de conviețuire 
socială.

Pornind de la faptul ai 
raportul individ-coleattri- 
tate presupune o trecem 
sumară în revistă și a obli
gațiilor și îndatoririlor efe 
lor doi termeni aflațî tn 
raport, autorii prezint! un 
tablou edificator al grijii 
permanente a statului față 
de nevoile oamenilor mun
cii. Statul nostru a regle
mentat durata zilei de 
muncă în funcție de atrag- 
terui el, dreptul la un re
paus săptămînal fără între
rupere de 24 de ore, conce
diul plătit pentru toți eala- 
riații, organizarea șl în
frumusețarea locurilor da 
odihnă eta. Statul se preo
cupă continuu pentru ridi
carea nivelului ștlințlflo, 
cultural și tehnic al mem
brilor săi, constructori ai 
socialismului. In acest gena 
statul a creat numeroase 
instituții cultural-educative, 
ease de cultură, cămine 
culturale, cluburi, biblio
teci, teatre, cinematograf*,  
universități populare merii 
te a satisface aspirații! 
culturale mereu cresdnns 
ale poporului.

Dar acest raport, se arată 
în volumul amintit, nu este 
univoc, unilateral și anume 
numai în sensul unor obli
gații continue din partea 
societății față de membrii 
ei, ci, presupune și o serie 
de obligații, îndatoriri ale 
indivizilor față de societa
te. Societatea pune în fața 
oamenilor îndeplinirea u- 
nor obligații, le cere să 
participe cu toate aptitudi
nile șl capacitățile lor la 
munca socială, la creșterea 
avuției naționale. Sarcinile 
mari și complexe pe ea. 
le ridică desăvîrșirea 
itrucției socialiste 
membrilor societății 
manifeste inițiativa 
tărîm economic, social și 
politic, mărturie a profun
dului democratism al orîn- 
duirii noastre.

oon- 
cere 
să-și 

pe

DAN PETRE

PLEDOARIE
(Urmare din pag. I) 

specifice : ele prezidează la fe
nomene caracteristice cum ar fi 
adaptarea la mediu, evoluția 
speciilor etc. Procesele fizice care 
se petrec în organismele vii sînt, 
în general, mijloace puse în sluj
ba conservării individului și a 
speciei.

Este adevărat, totuși, că la 
constituirea și dezvoltarea bio
fizicii, aportul fizicii experimen
tale este uriaș, hotărîtor. Fizica 
„vine" cu spiritul ei cantitativ, 
cu aparatura sa de măsurare și 
înregistrare obiectivă, precisă, 
fină... S-a constituit, în ultima 
vreme, o electronică medicală, o 
inginerie biologică cu specialități 
fizice și tehnice de sine stătătoa
re. Calculatoarele cibernetice lu
crează din plin pentru fiziologi 
și pentru biofizicieni. Experimen
tatorul biolog nu folosește azi 
numai planta, animalul, organul 
viu izolat; ci și „modelul" fizic, 
dispozitivul electronic care — 
cu piesele sale nevii îmbinate în 
mod adecvat, simulează procesul 
fiziologic... în schimb, biologia 
nu poate oferi fizicii decît pro
bleme de rezolvat. Nu e puțin 
lucru: problemele ridicate de 
către biologie vizează legi fun
damentale. Legea conservării e- 
nergiei și studiul unor fenome
ne moleculare, studiul osmozei 
— au fost produsul unor proble
me puse de către biologi. Fizi
cieni de mare clasă și-au îndrep
tat atenția asupra particularită
ților de desfășurare ale vieții, 
căutînd în progresele ultime ale 
fizicii, o cale de a ajunge la o 
mai bună interpretare a lor : N. 
Bhor, Schrodinger, P. Iordan, L. 
de Broglie, Kossel... Dar biologia 
poate recompensa științele teh
nice, pentru ajutorul dat, pu- 
nîndu-le la dispoziție infinitatea 

de dispozitive ingenioase din na
tura vie, ca izvor de inspirație 
pentru invenții utile : bionica.

Biofizica este importantă pen
tru agronom ca și pentru medic. 
Pe cel dintîi îl ajută la sporirea 
recoltei; pe ultimul, în diagnos
ticări terapeutice. Cine nu-și 
dă seama de progresele hi 
diagnostic realizate prin ra
zele Roentgen, cine nu a 
auzit de folosirea radioizotopilor 
în depistarea și tratarea cance
rului ? Laserul cucerește mereu 
alte domenii de cercetare sau de 
aplicație practică. Se poate pu
ne, de aceea, întrebarea: n-ar 
trebui ca o bună parte dintre ti
nerii noștri cei mai bine dotați, 
cu pasiune pentru studiul fizicii 
sau al biologiei, să se orienteze 
către biofizică ?

Biofizicianul trebuie să știe și 
fizică, și biologie. Este posibil 
să dobîndească asemenea cunoș
tințe pornind fie de la fizică, fie 
de la biologie sau medicină. 
„Profilul" său nu va fi identic 
în aceste două eventualități, dar 
biofizica de mîine are nevoie de 
specialiști cu ambele profile. Re
cent, Facultatea de fizică din 
București a eliberat primele di
plome pentru absolvenții secției 
de biofizică...

în institutele de învățămînt 
superior de la noi din țară bio
fizica este materia obligatorie la 
facultățile de medicină, la cele 
de biologie. Deși introducerea a- 
cestui obiect este de dată recen
tă, catedrele au înscris realizări 
științifice editoriale.

în această perspectivă, ple
doaria pentru biofizică este o 
pledoarie pentru nou, în înțele
sul dat acestui cuvînt de către 
documentele de partid.

A sprijini noul, în biologie, 
înseamnă, într-o măsură aprecia
bilă, a sprijini biofizica.

(Urmare din pag. I)

cele ce urmează, cîțiva tineri 
ingineri, muncitori, maiștri, 
chimiști și matematicieni — cu 
toții înzestrați în munca lor, cu 
toții dornici de perfecționare 
continuă, vorbesc cu sinceritate 
despre unele aspecte ale acestei 
lupte neistovite, îndîrjite, îm
potriva „nivelărilor"...

DE LA BUN LA MAI BUN

„S-ar părea că lucrurile sînt 
simple, într-o fabrică — spune 
inginerul Alexandru Crăciun de 
la întreprinderea clujană „Uni
rea" : un muncitor absolvent al 
„profesionalului" intră în pro
ducție, trecînd desigur printr-o 
perioadă de adaptare, în care 
lucrează mai încet și mai prost; 
apoi lucrurile se aranjează și, 
cu concursul celor mai experi
mentați, reușește să cunoască 
reperele și să facă piese cores
punzătoare. Este, aci, un capăt 
de evoluție, sau un început ? Nu 
vorbesc acum despre evoluția 
spre o altă profesie (de pildă, 
muncitorul care, prin cursuri 
suplimentare, ajunge maistru, 
tehnician sau inginer). Vorbesc 
de cel care răimîne muncitor, 
și toată viața va executa aceste 
repere — sau altele — a cărui 
calificare de bază, deci, nu se 
schimbă : mi se pare că tocmai 
la el ar trebui să vorbim des
pre o evoluție profesională con
tinuă".

„La o mașină automată — in
tervine inginerul Adrian Sim- 
păleanu, de la Institutul de Fi
zică Atomică — s-ar putea crede 
că rolul muncitorului, o dată 
calificat, se restrânge, devine 
monoton : apeși mereu pe ace
leași butoane... Dexteritatea are, 
deci, o limită — dar aparentă ! 
Mai întîi că, în ritmul actual 
de evoluție, mașinile se schimbă, 
se perfecționează mereu ; apoi, 
azi se tinde ca o mașină -auto
mată să aibă un caracter cît mai 
universal. Automatizarea nu 
creează deci „plafonări", dim
potrivă ; viciul vine din altă 
parte — de la obiceiul nostru 
de a privi omul destinat strict 
unei singure operații, de la 
faptul Că adesea nu I se cere să 
devină mai bun, că ne mulțu

mim eu un nivel mediu, fără a 
stimula deajuns pe cel mai bun, 
fără a sancționa deajuns pe cel 
mai slab...

„DUCEM VREO 5 OAMENI 
ÎN SPATE"

De la aceeași uzină „Unirea", 
ne vorbește maistrul Ion Gîr- 
bovean: „E drept, cînd e vorba 
de lucrul la o anumită mașină, 
de la un anumit grad de califi
care în sus, orice om o poate 
folosi aproape la fel. Alta e însă 
situația cînd trebuie să mînuiești 
mai multe mașini. Și iarăși, o 
mare deosebire apare în ceea ce 
privește concepția asupra mun
cii și iuțeala de execuție. Iată, 
un tînăr muncitor despre oare 
pot spune că lucrează „cît 
șapte" : Ioan Simina. Cînd îl fo
losesc într-o grupă știu că 
grupa e „salvată", dacă nu-1 fo
losesc știu că trebuie să pun 
în locul lui mai mulți oameni...

Ioan Simina e de față la acest 
elogiu. Zîmbește modest, cum 
se cade unui băiat de 24 de ani. 
îl invit însă să nu fie modest 
(după ce-i notez, cu satisfacție 
declarația : „cît mai am și eu de 
învățat !“). Apoi declară sincer: 
„luna asta sîntem în echipă — 
nici nu știu exact oîți — vreo 
40. Bine lucrează, să zicem, 
vreo 15 ; ceilalți au un nivel 
mediu sau scăzut. Despre vreo 
5 dintre ei, pot spune că-i du
cem noi în spate".

Este vorba, deci, de tineri cu 
aceeași calificare de bază, cu 
experiență asemănătoare. A in
tervenit, aci, diferențierea, apti
tudinea, „dexteritatea", cum 
spune Simina. Care sînt conse
cințele ? Simina, desigur, cîș- 
tigă mal mult decît alții. Cei 
„duși în spate" cîștigă, evident, 
mai puțin. Extremele, deci se 
diferențiază (nu suficient, adaugă 
maistrul Gîrbovean, cinstit ar 
fi ca Simina să cîștige „cît 
șapte", iar alții... o șeptime, ceea 
ce nu se întîmplă"). Care e însă 
situația cu cei „medii" ? Simina 
lasă o clipă modestia de-o parte 
și o spune verde : „sînt unii în
cadrați la categoriile 6 și 7, care 
nu lucrează ca mine. Eu sînt 
la a 5-a..."

S-ar părea că deviez. Era 
vorba despre conștiința perfec

tibilității continue, și iată,-ne 
ajunși la probleme de în
cadrare... Dar se știe de multă 
vreme (și se aplică de mai 
puțină vreme), că nu poți vorbi 
de factorul moral în sine (oricît 
ar fi el de important), că nu 
poți apela doar la conștiință 
(deși fără ea nu faci mai nimic), 
dacă nu există și o stimulare 
complexă a acestor factori. 
Poate că unii dintre cei 
„medii" sau „duși în spinare" 
ar putea face mai mult (Simina, 
încercînd să le explice psiho
logia, vorbește despre „plicti

PLAFONAREA 
ESTE O

FATALITATE?
seala" lor, despre „moralul 
slăbit" ; dar f6i reveni asupra 
acestui aspect}. Aceștia, deci, ar 
putea fi stimulați. Alții însă 
sînt, poate, plafonați iremedia
bil : cred că sși aci poate fi vor
ba de••’Stimiflare. A scăpa de 
lest, a sancționa practic, medio- 
critdtea care nu ține pasul, nu 
înseamnă oare tot a stimula 
— cu mijloace mai „crude", e 
drept, dar absolut necesare, 
într-o lume care tinde spre ca
litate și valoare ?

CUM S-A „RESEMNAT" 
AXENTE DAMIAN

O corectare a subtitlului de 
mai sus : nu, azi chimistul 
Axedte nu e deloc un resemnat, 
departe de asta ; lucrează la 
institutul de Fizică Atomică și 
'lucrează bine, cu pasiune. Dar, 
îndată după absolvire, lucra la 
un laborator de la „Industria 
sîrmei" Cîmpia Turzii. II citez 
cuvînt cu cuvînt, stenografie :

„Eram acolo vreo 10 chimiști. 

încă înainte de a mă angaja, o 
colegă îmi spune : „nu cumva 
să vii aici, tu ești un ambițios, 
la noi ambițioșii n-o duc bine ; 
ca s-o duci bine, trebuie să fii 
la locul tău, să nu te afirmi, 
să-ți îndeplinești munca în mod 
obișnuit, mecanic — că primele 
vin oricum, trimestrial — să-i 
saluți frumos la ora 3, iar în 
rest să strîngi bani pentru 
mașină, sau pentru casă...". Am 
crezut că exagerează, și m-am 
angajat... Cîtă dreptate avea ! 
încă din primele luni am pro
pus niște inovații (de pildă, fo

losirea unui aparat din import, 
plătit cu bani grei, care zăcea 
degeaba în magazie). Am ales 
cîțiva din cei mai buni labo- 
ranți tineri și, împreună cu ei, 
în orele libere, am stabilit per
formanțele mașinii. I-am pre
zentat concluziile șefului la
boratorului — un chimist me
diocru, obsedat de primejdia 
ca un altul, mai bun, să-i ia 
locul. Acesta i-a însărcinat 
să-mi verifice concluziile în 
practică pe alți laboranți, dintre 
cei mai slabi — și cum ?, în 
orele de producție în care ei 
aveau o mulțime de alte sarcini 
curente, deci „printre pi
cături" ! Desigur că, în condi
țiile acestea, rezultatele n-au 
fost cele scontate. Totuși, 
puteau fi socotite încurajatoare. 
Am propus să se insiste, dar 
s-a renunțat. Prima lovitură... 
Au urmat și altele. Ba chiar, 
am început să fiu privit chiorîș : 
„ce se tot bagă ăsta ?“ în doi 
ani m-am lămurit : ceea ce se 
făcea acolo nu-ți pretindea o 

experiență mai mare de două 
luni. Apoi urma plafonarea, in
finita resemnare... După doi 
ani am „fugit", ca să-mi salvez 
dorința interioară de a mă per
fecționa, pentru a scăpa de ten
tația paralizantă a resemnării. 
Era singura soluție, așa cred..."

De cînd s-au întîmplat toate 
acestea au trecut un număr de 
ani în care s-or mai fi schimbat 
unele stări de lucruri la fostul 
loc de muncă al chimistului 
Axente. Deci, n-am notat spu
sele sale ca pe o sesizare a unui 
caz anume. Importantă în a- 
ceastă anchetă, e doar proble
ma : în cîte instituții, întreprin- 
deri^ școli, se petrec lucruri a- 
semanătoare ? Să nu lăsăm 
ambiția de perfectabilitate să 
se irosească, ori unde am întîl- 
nit-o din cauza acestei tendințe 
spre plafonare, pe care unele 
locuri de muncă par s-o impu
nă, mai mult sau mai puțin 
conștient.’

CE-I DE FĂCUT ?

Matematicianul Mihai Jalo- 
beanu, actualmente tot la fi
liala clujană a Institutului de 
Fizică Atomică, care se perfec
ționează în studiul mașinilor 
electronice de calcul, și-a 
început cariera ca profesor. La 
un liceu bun, din Cîmpulung 
Moldovenesc, unde existau con
diții materiale pentru exercita
rea normală a profesiunii. Ceea 
ce l-a surprins, însă, a fost a- 
patia multora dintre colegii săi, 
invidia lor pentru cei care 
„scăpau de acolo". S-ar părea 
că e vorba tot de panta plafo
nării. Dar, de ce ? După cum se 
știe, în acest domeniu este le
giferat un sistem de examene 
oare te pot promova de la un 
grad la altul. Deci, cale de 
înaintare există... Nu este ea 
stimulată suficient ? Jalobeanu 
nu-și dă seama care ar putea 
fi cauza, mai ales că „meseria 
de profesor oferă atîtea satis
facții".

Și totuși, majoritatea interlo
cutorilor încercau să pună de
getul pe aceeași rană : „climatul 
stimulativ". Dacă „merge și 
așa", dece să faci mai mult? Cei 
care gîndesc astfel nu pot fi 
scuzați, pentru că, în fond, 
omul sfințește locul și atîtea 
exemple mărturisesc valoarea 

perseverenței proprii, a „auto- 
propulsiei". Dar chiar acuzîn- 
du-i pe aceștia, nu poți trece 
peste factorul esențial de emu
lație care aparține mediului.

Partidul a inițiat și a pus în 
aplicare măsuri economice sti
mulative. Se știe, apoi, pe cite 
planuri — începînd cu educația 
și terminînd cu salarizarea — 
se duce' azi lupta pentru exi
gență și calitate. în spiritul a- 
cestor planuri și masuri de 
mare eficacitate teoretică și 
practică trebuie să acționăm 
pretutindeni, împotriva plafo
nărilor, a resemnărilor >— acolo 
unde mai sînt — pentru promo
varea consecventă a valorilor 
autentice, a inițiativelor crea
toare.

Zeci de întrebări pasionate se 
pot pune în acest domeniu (și 
tinerii le pun, deschis, pretu
tindeni, atît în discuțiile direc
te cît și în cele publice) : se știe 
în orice instituție și întreprin
dere cine sînt „vîrfurile", și li 
se oferă lor condițiile optime ? 
Pleacă la specializare în stră
inătate cei mai buni și li se a- 
sigură posibilitățile de a lucra 
efectiv acolo, nu de-a fi simpli 
turiști, pe cîteva săptămîni ? 
Oare nu există valori definite 
ca atare cu ani în urmă, care 
au început să stagneze, să bată 
pasul pe loc, fără a fi înlocuite 
cu forțe noi, mai active ? Nu se 
exagerează uneori (din școală și 
pînă în producție) cu efortul nu 
prea util de a fi săltați din 
coadă cel plafonați, în detri
mentul acțiunii de promovare 
maximă a celor mai înzestrați ? 
Lupta pentru valoare nu presu
pune și o emulație deschisă, 
stimulată, între valori ?... Aș 
putea spune că această ploaie 
de probleme caracterizează azi 
orice discuție cu tinerii.

Cunoaștem, firește, și destui 
tineri care cred că tot ce cunosc 
ei este „alfa și omega". Destui 
„înțelepți" care-și spun : „mă 
descurc și așa, dece trebuie mai 
mult ?" Ei n-au făcut obiectul 
anchetei de față, pentru că cel 
mai greu cuvînt de spus în a- 
ceastă problemă îl au ceilalți 
— „ambițioșii" (în sensul supe
rior al noțiunii), autonemulțu- 
mițil, „neliniștițli"... Ei nu su
portă nivelarea provenită, 
atunci cînd exista, dintr-o fi
lantropie rău înțeleasă.



H0TĂR1REA
Comitetului Executiv al Comitetului Central al Parti*

INFORMAȚII

dului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste România cu privire la Corni 

tetele de direcție ale întreprinderilor și organi

zațiilor economice de stat

• Marți a părăsit Capitala, ple- 
cînd spre R.D. Germană o de
legație a Uniunii'Șgcietăților de 
Științe Medicale, < Condusă de 
prof. dr. Emil Rep£iuc, șeful ca
tedrei de anatomie a 
București, care va participa la 
lucrările celei de^r 63-a sesiuni 
a Societății germane de anatomie 
ce va avea loc’la Leipzig. Dele
gația română va prezenta o lu
crare științifică privind descope
rirea unei noi formații anatomice 
a sistemului nervos vegetativ.

• La Centrul de hematologie 
al Ministerului Sănătății a avut 
loc marți înmînarea unei diplome 
din partea Asociației de Cruce 
Roșie a Austriei unui colectiv de 
cercetători ai acestui institut, 
condus de prof. Constantin T. 
Nicolau, membru corespondent 
al Academiei, pentru contribuții 
valoroase aduse în domeniul he
matologiei. După înmînarea di
plomei, ambasadorul Austriei la 
București, dr. Johann Manz, a 
felicitat călduros pe cei dișXișL

• Delegația guvernamentală 
cubaneză, condusă de Arturo 
Guzman, ministrul minelor, com
bustibilului și metalurgiei, care 
se află în țara noastră, a făcut 
marți o vizită la Institutul de 
cercetări pentru foraj-extracție 
(I.C.F.E.) din Cîmpina. In cursul 
aceleiași zile, oaspeții au vizitat 
sonde aflate în foraj de mare a- 
dîncime din cadrul întreprinderii 
de foraj Ploiești.

în vizita care continuă în ju
dețul Prahova, membrii delega
ției sînt însoțiți de ing. Gh. Pa
coste, adjunct al ministrului pe
trolului.

(Agerpres) In MOurrie

(Urmare din pag. I)

pentru întreaga activitate 
Întreprinderii.

■

CAPITOLUL III

Atribuțiile Comitetului 
de direcție

Art 9. Comitetul de direcție 
are următoarele atribuții prin
cipale :

a) elaborează proiectul pla
nului anual, al planului de 
perspectivi al Întreprinderii șl 
ie înaintează organului ierar
hic superior ;

b) stabilește măsurile tehni
ce și organizatorice necesare 
realizării sarcinilor de plan, 
urmărind mobilizarea rererve- 
lar de care dispune Întreprin
derea șt valorificarea superi
oară a potențialului ei econo
mic, în vederea creșterii în 
ritm susținut a producției de 
bunuri materiale și a sporirii 
eficienței întregii activități e- 
eonomice; aprobă desfășura
rea planului pe perioade, sec
ții de producție și servicii ;

c) aprobă în limita regle
mentărilor legale, documenta
țiile tehnice-economice și achi
ziționarea de utilaje pentru 
investițiile prevăzute în planul 
întreprinderii, precum și pen
tru lucrările de perfecționare a 
tehnicii și a tehnologiei, pentru 
modernizări, reutilări, dezvol
tări. reparații capitale ce ur
mează să se realizeze în ca
drul planului.

Aprobă achiziționarea de 
utilaje și obiecte de inventar 

■ din categoria fondurilor fixe, 
care sînt cuprinse global in 
planul de investiții și nu figu
rează in cadrul unui deviz 
general.

Aprobă executarea de lu
crări de mică mecanizare șl al
te lucrări necuprinse în planul 
de Investiții și care se realizea
ză din credite bancare.

Hotărăște asupra efectuării 
unor investiții necuprinse în 
plan și care, potrivit dispozi
țiilor legale, pot fi realizate 
din resurse proprii, lăsate la 
dispoziția întreprinderii, sau 
din fondurile atribuite în acest 
scop de organul ierarhic supe
rior, și aprobă documentația 

•a tehnică-economică eorespun- 
" zătoare.

Stabilește mături pentru pu
nerea în funcțiune a noilor 
fonduri fixe și pentru atinge
rea, în termenele prevăzute, a 
parametrilor tehrdci-economicl 
proiectați ;

d) analizează periodic acti
vitatea întreprinderii șt adoptă 
măsuri pentru creșterea efi
cienței economice, in principe! 
prin:

— folosirea deplină a capa
cităților de producție;

— îmbunătățirea ritmicită
ții realizării planului de pro
ducție, aprovizionare șl desfa
cere, asimilarea de produse 
noi, îmbunătățirea eaiitățil 
produselor:

— reducerea eonsumurilo»

nătățirea aprovizionării popu
lației, realizarea planului de 
desfacere, a planului de înca
sări în numerar, reducerea 
cheltuielilor de circulație, folo
sirea mai bună a bazei tehni- 
ce-materiale, introducerea for
melor moderne de servire.

In întreprinderile de comerț 
exterior, analizează și ia mă
suri pentru îndeplinirea planu
lui de export-import, pentru 
realizarea obligațiilor prevăzu
te în contracte, pentru respec
tarea termenelor de livrare ș! 
ridicarea eficienței activității 
de comerț exterior ;

e) aprobă structura organi
zatorică a întreprinderii, elabo
rată pe baza normelor gene
rale stabilite pe ramură sau 
subramură, precum și regula
mentul de organizare și func
ționare e acesteia ;

f) stabilește măsuri pentru 
îmbunătățirea organizări: pro
ducției și a muncii, asigură a- 
cestei activități un caracter 
continuu și sistematic ; anali
zează și stabilește măsuri pen
tru respectarea programului 
de muncă, pentru întărirea dis
ciplinei și răspunderii în mun
că ;

g) aprobă numirea șefilor de 
serviciu și a șefilor de secție;

h) aprobă programul de pre
gătire și perfecționare a cadre
lor din întreprindere;

1) ia măsuri pentru încheie
rea în timp util a contractelor 
economice în limita compe
tențelor stabilite de organul 
ierarhic superior și urmărește 
executarea acestora :

j) analizează modul în care 
se îndeplinesc obligațiile între
prinderii față de bugetul sta
tului, organul ierarhic super.or. 
fată de bancă și alte unităp. 
aci oprind măsuri corespunză
toare ;

k) aprobă bilanțul între
prinderii și modul de reparti
zare a beneficiilor realizate 
peste plan pentru mici lucrări 
de investiții cu caracter pro
ductiv și social-cultural, pre
cum și pentru recompensarea 
salariaților pe baza reglemen
tărilor legale;

l) aprobă, In limita regle
mentărilor legale, prețuri și 
tarife, care nu sînt stabilite la 
nivel republican ;

m) asigură îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de 
muncă și de viață ale salaria- 
ților, în care scop

— analizează și stabilește 
măsuri pentru aplicarea în 
bune cor.dițiun: a sistemului 
de salarizare, astfel incit să 
se realizeze o legătură directă 
între retribuirea salariaților și 
rezultatele muncii lor;

— aproba proiectul contrac
tului colectiv de muncă ș! a- 
nalizează periodic îndeplinirea 
prevederilor arestul» ;

— stabilește măsuri pentru 
aplicarea șl respectarea nor
melor de protecție ș! igienă a 
muneil. a legislației mundi i

— asigur*.  în cadrul compe
tentelor sale șl al prevederilor 
legale, condiții pentru realiza-

CAPITOLUL IV
Atribuțiile 

directorului 
întreprinderii

Art 10. Directorul asigură 
organizarea îndeplinirii hotă- 
rîrilor Comitetului de direcție 
și a sarcinilor stabilite de or
ganul ierarhic superior ; con
duce. organizează și contro
lează întreaga activitate cu
rentă a întreprinderii ; înde
plinește toate atribuțiile, pre- 
vâz-^te în reglementările pri
vind ccndtioerea operativă a 
activității întreprinderii.

Art. 11. Directori repre
zintă ti angajeezâ întreprinde
rea în relațiile cu persoanele 
jnridice și fizice, precum și în 
fața organ.elcr jjrisdicțîonaie.

Art. 12- Pe baza structurii 
organizatorice și a regulamen
tului de organizare și funcțio
nare. aprobate de Comitetul 
de direcție, directorul stabi
lește delegările de atribuții pe 
trepte ierarhice și pe compar
timente de muncă.

Art IX Directorul Între
prinderii informează Comite
tul de direcție asupra princi
palelor «rcirâ rezolvate »i a 
măsirhlcr luate în perioada 
dintre două ședințe ale Com*-  
terjltiî de direcție.

CAPITOLUL V
Dispoziții 

finale

Art 14. Cocniteieje de direc
ție pievăz-rie la arricoiul 1 vor 
fi înființare pină «Trenai 
tirziu la 30 mai 1988.

Nu se vor constitui comitete 
de direcție în unitățile econo
mice care au. la riadul lor. in 
subordine întreprinderi sau 
organizații economice, precum 
și în întreprinderile agricole 
de stat unde, potrivit regle
mentărilor în vigoare, vor 
funcționa consilii de adminis
trație.

Art ÎS. Pe baza prevederi
lor prezentei hotărtri, și a al
tor norme legale cu privire la 
organizarea, funcționarea ți a- 
tribuțiile întreprinderilor. Co
mitetul de direcție îți va ela
bora un regulament propriu 
de funcționare.

Art. 18. Ministerele. cele
lalte organe centrale. Consiliile 
populare. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România șt organele 
locale ale sindicatelor vor lua 
măsuri pentru înființarea și 
organizarea Coer.i’eoelor de di
recție ți le vor sprijini In în
deplinirea sarcinilor lor.

de materii prime și materiale, 
fporirea produetlvHâțil mun
cii, eliminarea cheltuielilor ne
productive, opthnimrea stocu
rilor de valori mrteriale, folo- 
ctrea efletentă a mijloacelor 
bănești, crește»ea rentebilltâ- 
țll produselor ;

— valorificarea rezultatelor 
cercetării științifice șl introdu
cerea tehnicii noi.

în întreprinderile șl organi
zațiile comerciale, analizează 
și adoptă măsuri pentru îmbu-

rea unor acțiuni eu oaracter 
•odăi și cultural pentru zal*-  
riații întreprinderii;

— aprobă, pentru «al&rtatii 
întreprinderii, repartizarea 
«pa ți ului locativ eor^trdit de 
întreprindere șl a odui atri
buit de organele loeale de 
rat;

n) îndeplinește orice aice e- 
tribuții ți sarcini re rezulți 
din dispozițiile legale aeu care 
sînt stabilite de organul Ierar
hic superior întreprinderii.

C.C AL U.T.C. Șl COMISIA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ 

PENTRU UNESCO ANUNȚĂ

CONCURS DE FOTOGRAFII 
PRIVIND VIAȚA Șl ACTIVITATEA 
TINERETULUI DIN ROMÂNIA

L Organizarea unui con
curs de fotografii privind 
viața și activitatea tineretu
lui din România : viața de 
familie, școala și educația, 
viața socială și culturală și 
alte aspecte din viața și 
munca diferitelor categorii 
de tineri.

2. Condițiile de participare 
sînt :

—. vîrsta pină la 25 ani;
— formatul fotografiei de 

aproximativ 18X24 cm.;
— fiecare participant poa

te trimite maximum 10 fo
tografii.

3. Cele mai bune fotogra
fii vor fi trimise la „Salonul 
Mondial de Artă Fotografică 
a Tineretului", organizat în
tre 28 septembrie — 6 octom
brie a.c., la Koln, în R. F. a

Germaniei. Toți participanții 
își păstrează dreptul de au
tor, expozanții urmînd să 
primească o diplomă „Pho- 
tokina". Celei mai bune fo
tografii i se va decerna obe
liscul „Photokina".

Fotografiile trimise pot fi 
atât în alb-negru cît și color. 
Participanții vor pune la dis
poziție cu titlu de împrumut 
negativele fotografiilor selec
ționate pentru a putea fi uti
lizate și în cadrul altor ma
nifestări legate de expoziție.

4. Participanții la concurs 
vor trimite fotografiile pe a- 
dresa : C.C. al U.T.C., str. 
Onești nr. 4—6, pînă la 15 a- 
prilie a.c. Pe fiecare fotogra
fie, pe verso, se va indica 
cu litere de tipar, numele, a- 
dresa, profesia și vîrsta ex
peditorului.

Avancronică

DRAMA m IDOL m
Corespondență din Brazilia de la PETRE CRISTEA

La Campionatele Mondiale din 
Chile, Garrincha a atins apo
geul strălucirii carierei sale. El 
a condus echipa Braziliei spre 
victorie și acasă îl aștepta glo
ria. Era o glorie efemeră, care 
nu a ținut mai mult de șase 
luni. Primirea triumfală, ono
rurile și banchetele ținute zile 
în șir, au rămas repede în raf
turile cu amintiri frumoase pes
te care a început să se așeze ru
gina. Și treptat, steua lui Gar
rincha a început să se stingă. La 
clubul său, Botafogo, acolo unde 
a crescut și unde a cunoscut

Gong în
arena surprizelor

• ÎNCĂ OPT ECHIPE PĂRĂSESC NUNE CUPA. 
• TIMIȘOARA PREZINTĂ DOI CANDIDAȚI LA SEMI
FINALE. • CUM VOR IEȘI „STEAUA" ȘI „F.C. AR
GEȘ” DIN CONFRUNTAREA CU ..ȘCOALA" B-ULUI?

Cwa. es—Hiție kwik-Mt, a latrxt In linie dreaptă. Mi ine 
var părăsi arena dvpâ eeaaumarea •ptimiior, incă patru echipe, 
latr-wn fotbal c*re  «e ibate intre aspirase spre ceva și medio
critatea multor meciuri de campionat, cupa poate emana puțin 
•xigea proaspăt. Măcar atit eit pot aduce surprizele ei. Deci :

LJxui Petroșani—Vagonul Arad. Balanța înclină de partea 
Jiului care posedă • categorie superioară și jucători cn mai 
kiwIU experiență. Cupa pune insa semnul egalității între parte- 
nerL si arădenii eu echipă tinâră. talentată, care practică cel mai 
iu vâen fvcbal din acria de vest a B-ului. nu sin» lipsiți de 
fanse. Cred intr-e surpriză—

X „U*  Cruim — Răpiri. Pe teren propriu, cele doua e- 
ehrpe ri-au hnplrtit eu regularitate victoriile. Dar la Pitești în 
Cupa*  Dacă Bspsdul merge pe principiul una caldă, una rece, 
Innuge- Dară Otlemenco in colaborare cu Mart in o vi ci și Niță 
vrea xă centime regula învingerii echipex-mamă. oltenii pot de
veni aemiftaalkșXa. latre cei doi ..dacă*  intercalați ..neutraiUmul*  i
publicului din Pitești, cart, alăturindu-se unei tabere sau alteia, 
poate decide înviorătorul.

X Progresul — Uni verși ta tea-Cluj. Echipa lui Teașcă are 
un start extrem de slab in retur. Eliberată de lupta 
pentru puncte p—te practica fotbalul-școală de la an
trenamente. Firi confirmarea și in practică a schemelor tactice 
teoretizate, echipa fese din cupă in fata unui adversar nedispus 
să-și macine forțele pe două fronturi — cupă și campionat. Nor
mal — o victorie studențească.

4. Steaua — Politehnica Timișoara. Nostalgia timișorenilor 
pentru jocurile de A poate da naștere unei dispnte de 120 de 
minute. Timișorenilor le lipsesc jocurile de ,»A“ dar infuzia de 
tinerețe și talent poate deregla mecanismul, cînd excelent, cînd 
nearticulat, al militarilor. Inversarea raportului ar fi prea nor
mală pentru • competiție care se cheamă cupă.

X Dinamo București — Chimia Suceava. In sfîrșit, un meci 
cu învingător solist : ,.DinaraoJ

6. F.C. Argeș — Politehnica Iași. Piteștenii mai păstreză încă
amintirea întâlnirilor eu echipe de divizia R cînd s-au calificat 
după 129 de minute. Ieșenii își pot «Zce aminte că nu-i 
desparte decit un sezon de divizia A Constantinescu, Deleanu,
Cuperman et compania abia așteaptă să demonstreze că „expe
riența B-ului*  este și ea • școală.

7. A.S.A. Tg. Mureș — C.F.R. Timișoara. Nu-i exclus ca 
•rașul de pe malul Begii să aibă o semifinalistă. Șansele cele 
mai mari le are CT.R.-uL Formația Iui Bone și Voinescu este 
prea obosită psihie să reziste asaltului uneia din cele mai „tari“ 
echipe din B.

8. Petrolul — Dinamo Bacău. Meci deschis oricărui rezul
tat Băeăoanii aclimatizați eu ..aerul rece*  al Brașovului se pot 
considera favoriți. Badea șl-a adus aminte că șutul de la 
distanță l-a consacrat In divizia A. Ce va fi piuă la urmă ? Nor
mal o victorie strinaă a ploieșteuilor ; surpriză — o victorie de
tașată a băcăuanilor.

C. PBIESCU

consacrarea, au început neîn
țelegerile pentru ridicarea sa
lariului. Agravarea leziunilor la 
genunchi și mai ales romanța 
cu Elza Suarez, îl depărtau ușor 
de marele vuiet al stadio
nului. Intre timp se născuse Te- 
rezinia, ultima fetiță din cele 
opt, Sigi împlinise un an, De
nise mergea în picioare pentru 
că avea doi ani, Irasiara și Ju- 
rasiara care aveau trei și res
pectiv patru ani, întrebau me
reu de tăticu. Singură Tereza, 
cea mai mare, începuse să în
țeleagă marea dramă pe care 
o trăia mama ei și celelalte su
rori. Tereza avea 9 ani și pri
cepea tot ce se întâmplă cu tă
ticu, cu cîntăreața aceea pen
tru care a plecat de acasă.

In 1963, după ce viața lui pu
ternic conturată în atmosfera 
stadioanelor a fost subieetul 
unui atractiv film, după ce a 
adus pe Botafogo (pentru că re
almente Garrincha era capa
bil să ciștige singur un campio
nat), în poziția de bi-campioa- 
nă, deja nu mai era un secret 
pentru nimeni că ceva s-a 
schimbat în viața lui. Locuitorii 
micuțului orășel Pau-Grande 
nu-1 mai vedeau în mijlocul lor. 
Un singur gînd îl preocupa: 
Elza Suarez. Umbla nopțile prin 
Copacabana așteptînd sfîrșitul 
spectacolelor date de Elza. Cei 
care l-au văzut îl descriau ca 
pe un om dezechilibrat. Mai târ
ziu a plecat într-un turneu cu 
Botafogo în America de Sud și 
s-a întors mai amărît. Se plîn- 
gea că nu i-au plătit premiul 
promis pentru cîștigarea cam
pionatului a doua oară și că a 
fost obligat să joace rănit. Fa
milia care stătea la Pau-Grande 
o abandonase defintiv.

Rămăsese cu Elza Suarez care 
îl sfătuia :

— Ridică prețul Manâ. Cere 
10 milioane pentru reînnoirea 
contractului. Nu accepta mai 
puțin pentru că ei sînt nevoiți 
să plătească. Au nevoie de tine 
să le aduci bani. Dă-le o lecție. 
Tu ai mulți prieteni ziariști și 
au să scrie. Și după aceea a 
început odiseea. Despărțirea de 
soție, căsătoria cu Elza în am
basada Boliviei (în Brazilia este 
interzis divorțul), un amestec 
de deznădejde și fericire apa
rentă. Botafogo, l-a vândut pe 
cel care i-a adus atîta glorie, 
pentru un preț foarte bun : 200 
milioane de cruzeiros. Clubul
Corinthians din San Paulo care 
l-a achiziționat, i-a amenajat un 
apartament, l-a așteptat, dar 
nici pină astăzi nu s-a prezen
tat. A încercat să se ducă la 
Flamengo, apoi la Fulminense, 
la Santos și iată că astăzi plu
tește într-o totală nesiguranța, 
fără resurse, fără prime de joc, 
fără salariu.

Garrincha, marele idol al fot
balului brazilian, vîndut de clu
bul său ca o marfă a cărei 
valoare este în continuă des
creștere, a ajuns pe taraba fot
balului profesionist, ca o jucărie 
stricată. Corinthians a anunțat 
că îl oferă pe Garrincha ori
cărui club brazilian aproape pe 
degeaba, numai in schimbul a- 
chitării costului amenjării apar
tamentului care i-a fost pus la 
dispoziție. Sau ÎI oferă orică
rui club străin pentru 15 000 de 
dolari. Cel care a fost primit

in mașină des- 
de motocicliști, 
întors din Sue- 
oare a fost ma- 
poate fl vîndut

ou flori, purtat 
chită cu gardă 
atunci cînd s-a 
dla și Chile, cel 
rele Garrincha, _ 
acum oricui vrea să-1 cumpere. 
Va fi acesta, Intr-adevăr sfîrși
tul idolului ?

Elza li amintea des lui Man6 
că arc mulți prieteni ziariști. 
Toți acești prieteni au început 
să-i plîngă sfîrșitul, fac diverse 
propuneri pentru a-1 salva din 
ghearele deznădejdii. Asociația 
ziariștilor sportivi din Rio de 
Janeiro a propus să se orga
nizeze pe Maracana un joc al 
selecționatei braziliene care 
apoi să facă un turneu în onoa
rea și pentru beneficiile lui Ga
rrincha. Alții au propus strîn- 
gerea unui fond care să fie 
depus la o bancă, iar Garrincha 
să nu poată ridica decît dobîn- 
da. Un om la 32 de ani( îi îm
plinește la 28 octombrie), nu are 
nici un rost în viață. Singura 
comoară, familia, a abandonat-o. 
„Mairte, nu vrea pomană, scrie 
Elza Suarez într-o revistă. Este 
o nedreptate, o nedreptate bar
bară ceea ce se face cu el. Mai 
poate arăta încă mult fotbal. Eu 
cunosc acest lucru pentru că 
sînt soția, amanta, $i mama lui.“

Specialiștii spun că Garrincha, 
cu toate că acum se ridică abia 
la a 5-a parte față de perioada 
lui de glorie, cu toate că s-a în
grășat, cu toate problemele sale 
personale și cu cunoscuta sa 
aversiune pentru disciplina ri
gidă, încă este un jucător ex
cepțional de care se va teme 
oricare apărare. Și într-adevăr 
nimic nu este exagerat in toate 
aceste afirmații. Garrincha a 
jucat 80 de minute împotriva 
echipei noastre reprezentative 
care a întreprins turneul în 
Brazilia, arătînd o mică parte 
din ceea ce încă știe. Dăr des
pre asta puțin mai târziu vom 
relata.

Am stat lingă Garrincha cîte- 
va ore, discutând îndelung cu el 
despre fotbal și nimic despre 
viața lui, acum atât de zbuciu
mată. I-am citit in ochi atîta 
tristețe cel puțin tot atâta cîtă 
fericire a licărit cu puțin timp 
în urmă în acești ochi blajini. 
Inoerc, dar nu reușesc să-l în
țeleg în tot ceea ce a făcut. Și 
mă gîndesc că totul i se trage 
de la nesăbuitul gest pe care 
l-a făcut atunci cînd și-a aban
donat familia. In Brazilia exis

tă un adevărat oult pentru fa
milie, o neasemuită afecțiune a 
părinților pentru copii și invert, 
astfel că un caz din acesta, un 
abandon, atrage după sine mul
tă ură și aversiune din partea 
tuturor oamenilor cinstiți.

Priveso un noian de fotografii 
pe care un coleg ziarist bra
zilian ml le-a pus cu multă a- 
mabilitate la dispoziție. Intr-un» 
zîmbește fericit în mijlocul ado
rabilelor sale fetițe. De la el am 
aflat că cel mai mult o iubește 
pe Marinet, a doua, care acum 
are 13 ani. Pe Marinet a aș
teptat-o cel mai mult pentru că 
dorea să fie un băiat, dar după 
un an, cînd s-a născut Edeli și 
apoi toate celelalte, întreaga lui 
afecțiune a rămas asupra Mari- 
netei, socotită de el băiatul pe ca- 
re-1 dorea. Intr-o altă fotografie 
îl văd într-o postură extra-fot- 
balistică : la vîn&toare. Ultimele 
însă sînt mișcătoare. Cu fața 
între palme, cu privirea în gol 
de parcă urmărește cum se de
părtează zeița fericirii. Privește 
fără să înțeleagă că o lume în
treagă a dispărut pentru el. Mul
țimea de pe stadioane, îmbră
țișările, cadourile, cuvintele ad
miratorilor, mulțimea foto-re- 
porterilor care amintesc de ma
rea sa glorie, numele său pe a- 
fișele ziarelor străine a căror 
limbă el nu o înțelegea. Unde 
sînt toate acestea și cînd se vor 
întoarce la Garrincha ?

Fără îndoială că viața are 
cruzimile ei, atunci cînd anii 
se adaugă pe răboj, îndepăr- 
tîndu-te de plăcerile și frumu
sețile tinereții. Pentru un fot
balist răsfățat de mii și milioa
ne de admiratori, despărțirea de 
stadion este grea, dar amintirile 
plăcute și viața tihnită care te 
așteaptă, respectul și cinstirea 
celor din jur, te ajută să treci 
peste aceste momente. Dar cînd 
viața te obligă să părăsești sce
na pe ușa de serviciu, durerea 
te copleșește.

Garrincha suferă. Este depar
te de copiii săi, este departe do 
fotbalul care i-a fost atât de 
drag. își îneacă amarul în li
coarea dură de Tatuzinio (un al
cool puternic), și la cei 32 de ani 
se îmbată cu speranța unei noi 
încoronări. In apartamentul lu
xos Garrincha trăiește ca o pa
săre într-o colivie de aur. Este 
trist și îngîndurat. Magnetofo
nul împrăștie în încăperi ritmu
rile sambei iar cea care scoate 
trilurile ritmice, Elza Suarez, îl 
ia de umăr, îi trece brațul de 
mulatră peste umerii lui puter
nici, își lipește obrazul de fața 
lai și îi șoptește o vorbă de 
încurajare t

— încă ești cel mai mare ju
cător Man6. Ei vor vedea, vor 
vedea. Samba alungă liniștea 
care s-a așternut și din Ave- 
nida Lagoa Rodrigo de Freitas, 
răzbat acordurile unei muzici 
ce vrea să acopere o mare dra
mă.

• PE SCURT • PE SCURT •

I. Năstase și I. Țiriac victorioși
Tenitmanii români IUe Nfts- 

tasi și Ion Țiriac au repurtat 
un frumos succes in finalele 
turneului internațional care se 
desfășoară pe terenurile clubu
lui „Pariolli“ din Roma.

în finala probei de dublu, 
Năstase și Țiriac au învins cu 
scorul de 6—0, 6—3, 6—3 pe 
Pietrangeli și Mulligan. Finala 
probei de simplu masculin in 
care se intilnesc cei doi jucă
tori români Năstase și Țiriac 
nu s-a putut încheia din cauza 
ploii. La întrerupere, Năstase 
conduce cu 3—2 in primul set. 
Jocul va fi reluat astăzi.

Astăzi în opt orașe din țară 
se vor disputa jocurile optimilor 
de finală ale „Cupei României" 
la fotbal. Iată programul șl lo
cul de disputare al meciurilor : 
București: Vagonul Arad—Jiul 
Petroșeni (stadionul Giulești) ; 
Brașov : Petrolul Ploiești—Di
namo Bacău ; Pitești î Rapid 
București—Universitatea Craio
va ; 8iblu : C.F.R. Timișoara— 
A.S.A. Tg. Mureș ; Ploiești ; Po
litehnica Iași—F. C. Argeș ; 
Craiova : Politehnica Timișoara 
—Steaua : Bacău : Chimia Su
ceava—Dinamo București; Rm. 
Vîlce» : Universitatea Cluj — 
Progresul București.

Unde veselia e obligatorie
Slmbâtil aeara primăvara 

a apărut la Craiova în chi
pul celor aproape 500 de ti
nere «i tineri deghizați In 
flori fi paji, prințese fi vi- 
cocti. gata fă te arinte în 
ritmul valsului ce umplea 
Inimile tuturor de bucurie d 
tinerețe. Locul de întâlnire 
a fost clubul întreprinderii 
L B. A. unde comitetul 
U.T.C. a organizat carnava
lul primăverii. Invitați, tine
rele muncitoare de la coope
rativa ..Arta populară*.  Fa
brica de confecții. Fabrica 
„Independența* -

Si-au dat concursul or
chestra studențească, orches
tra ansamblului tineretului 
de pe lingă comitetul muni
cipal U.T.C. Craiova, și, bi
neînțeles, orchestra gazde
lor.

La 2OJ0, în acordurile 
„IJniftii*  lui Nlni Rosso se 
anunțase deschiderea carna
valului. Din bogatul program 
«picuim dtava puncte: pa
rada măștilor, gimnastică a- 
crobatică. număr de presti
digitație «1 iluzionism reali
zat de un muncitor de la 
Uzina „Electroputere”. con
cursul pentru cea mai bună 
cintăreață, jocuri distractive. 
Și cîteva premii : ftilouri, 
șampanie, cărți și o 
pereche de pantofi pen
tru „tteaua*  carnavalu
lui. La «fîrșlt, doar o 
concluzie : pe tot cuprlmul 
celor 9 ore, de la 8 la 5 dimi
neața. primăvara a inun
dat inimile tuturor.

VIORICA lOVIȚĂ

Săptămîna turistică a elevilor
Pornind de la ideea organizării unei vacanțe recreative șl in

structive pentru elevi. Agențiile Județene de Turism în cola
borare cu secțiile de învățămînt ale Consiliilor Populare , și 
Comitetele U.T.C. Județene, au lansat numeroase excursii pe 
itinerarii cu tematici istorice șl geografice.

SĂPTĂMÎNA aceasta, grupuri de elevi din județul Su
ceava vizitează mănăstirile din nordul Moldovei, hidrocentrala 
Bicaz, orașul Iași cu oprire la Hanul Ancuței și casele memo
riale Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu și George Enescu;

OBIECTIVE turistice, monumente istorice și muzee din 
București sînt vizitate în aceste zile de peste 450 de elevi din 
județul Baia Mare ;

ELEVII din județul Vrancea participă la excursii organizate 
la Adjud — complexul mănăstirii Nera, la Jiliștea — Slănic- 
Moldova și la Ruse ;

PLECÎND spre Curtea de Argeș, pe două itinerarii — Valea 
Oituzului și Valea Prahovei — elevii gălățeni vor vizita pe 
trasee, casele memoriale „C, Negri" și „Al, Vlahuță" ;

CASELE memoriale „Coșbuc" și „Rebreanu" sînt vizitate în 
aceste zile de către elevii din Sibiu; pentru elevii care au or
ganizat, pe întreaga perioadă a vacanței și o frumoasă tabără 
la Colibița;

GRUPE de elevi din județul Satu Mare se vor deplasa la 
Ploiești pentru vizitarea orașului și împrejurimilor sale, 
AGENȚIA București organizează în această săptămînă excursii 
pe una sau mai multe zile cu elevi din Capitală și din județul 
Ilfov pe itinerariile : București-Sinaia-Predeal; București-Tir- 
goviște ; București-Vălenii de Munte ; București-Giurgiu; Bucu- 
rești-Curtea de Argeș; București-Poiana Brașov-Bran.

...Se vlnd din nou baloane I

Foto : N. CR1STOVEANU

„Respettați-vă strămoșii"
în regiunea muntelui Fuji 

din Japonia, vizitată anual 
de mii de turiști, și-au fă
cut apariția un soi de mai
muțe, care au fost vînate, 
drept suvenir, de vizitatori, 
îngrijorate de soarta maimu
țelor, autoritățile au încercat 
să împiedice vînarea lor, dar 
toate îndemnurile păreau a 
se lovi de un zid de neînțele
gere. Pînă cînd cineva a 
avut îdeea năstrușnică de a 
afișa peste tot anunțul : „Nu 
vînați maimuțele — astfel 
vă respectați strămoșii", (f u- 
sau nu, campania de vînă- 
toare împotriva maimuțelor 
a slăbit simțitor In ultimul 
timp.

Cu mijloace locale
In Manilla, (Fillpine) eea 

mal mare parte a locuințelor 
au la ferestre în locul gea
murilor obișnuite scoici stră
vezii de stridii. O fereastră 
de mărime mijlocie (1.80 m 
pe 1.20 m.) conține aproape 
260 de scoici artistic îmbina
te, care apără interiorul lo
cuinței de „lumina prea pu
ternică a soarelui".

Elefantul cu gene false
Elefanul Anna Mary, care 

a trăit 52 de ani la Holly
wood, a apărut în nenumăra
te filme. Ca orice star, înce

puse să aibă tabieturi : îl 
plăcea să mestece țigări. 
Foarte cochet în filmul 
„Gunga Din" a purtat gene 
false.

Cum ne văd animalele

Doi oculiștl americani au 
fabricat niște lentile care re
produc exact structura ochiu
lui diferitelor animale do
mestice. După o serie de ex
periențe au ajuns la urmă
toarele concluzii : calul îl 
vede pe om de două ori și 
jumătate mal mare decît este 
în realitate ; oaia cu o treime 
mai mare, iar cîinele îl vede 
pe om aproximativ la mări
mea sa naturală.

Trandafiri

La Iași. — Pe o suprafață 
de o jumătate de hectaj' din 
cadrul Grădinii Botanice a 
Universității „Al. I. Cuza", a 
început amenajarea unui 
„Rosariu", parc de trandafiri, 
care va cuprinde circa 700 
de varietăți, ce se cultivă 
atît în țara noastră cît și pes
te hotare. Unele exemplare 
vor prezenta importanță pen
tru marea lor rezistență la 
boli și la intemperii, altele 
pentru că au o perioadă în
delungată de înflorire, iar u- 
nele specii pentru parfumul 
lor deosebit.

Plantația de trandafiri, 
care va constitui unul din 
principalele puncte de atrac
ție ale Grădinii Botanice, va 
reprezenta, totodată, o im
portantă bază didactică și ști
ințifică pentru Universitatea ieșeană.



Ministru!

HELSINKI 2. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu 
și Mircea S. Ionescu, transmit: 
marți dimineața, la Palatul Gu
vernamental din Helsinki au con
tinuat convorbirile oficiale între 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al Finlandei, Mauno Koivis- 
to.

Convorbirile, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că, de înțelegere reciprocă, s-au 
încheiat la amiază. Au fost abor
date cu acest prilej, probleme 
privind dezvoltarea relațiilor mul
tilaterale dintre cele două țări 
și unele aspecte ale situației in
ternaționale.

★
După-amiază, președintele 

Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, și de ambasado
rul României la Helsinki, N. I. 
Vancea, a depus o coroană de 
flori la monumentul ridicat în 
centrul orașului Helsinki, în me
moria soldaților finlandezi căzuți 
în războiul din 1877-1878, cînd 
alături de armatele ruse și româ
ne, au luptat împotriva trupelor 
otomane.

La ceremonia depunerii coroa
nei de flori la monument, care 
evocă un moment de interferen
ță din istoria celor două popoare, 
au fost prezenți reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
precum și ambasadorul Finlandei 
la București.

★
In continuare, oaspeții români 

au făcut o vizită prin capitala 
Finlandei — Helsinki.

Un prim popas s-a făcut în 
Piața Senatului, situată în partea 
de sud a orașului. Premierul ro
mân, Ion Gheorghe Maurer și

celelalte persoane oficiale au 
fost întîmpinați aici de primarul 
orașului Helsinki, Lauri Aho și 
de alte personalități ale vieții po
litice și economice din localitate. 
Aici se află clădirea albă, impu
nătoare a Catedralei, vechea fortă
reață Suomenlina — Castelul 
Finlandei — construită în tim
pul Imperiului suedez, astăzi u- 
nul dintre cele mai frumoase mo
numente istorice ale țării. Ime
diata vecinătate a unei vechi 
piețe pentru comerțul în aer li
ber, dă acestei părți a orașului 
un aspect pitoresc.

Din Piața Senatului coloana 
mașinilor oficiale parcurge o 
porțiune Jin șoseaua circulară a 
orașului, care urmează și ea 
sinuozitățile Golfului Finic, în- 
dreptîndu-se spre alte cartiere ale 
orașului. Pe stînga, se înșiră de-a 
lungul a cîțiva km, instalațiile 
portuare ale orașului Helsinki, 
— capitala finlandeză fiind tot
odată cel mai mare port al țării, 
precum și șantierele navale, unde 
se construiesc cele mai mari spăr
gătoare de gheață din lume.

Se vizitează apoi cartierele 
Meilahti, Tampinieni, Unkivori 
și Haaga. Ca aspect, domină clă
dirile noi, modeme, încărcate cu 
numeroase reclame. O notă de e- 
leganță imprimă orașului arhitec
tura modernă a unor edificii so- 
cial-culturale ai căror realizatori 
au adus școlii arhitectonice fin
landeze un renume mondial.

Atrage atenția pe traseul par
curs interesantul și expresivul mo
nument Sibelius, situat în parcul 
cu același nume, monument inau
gurat anul trecut cu ocazia ani
versării a 50 de ani de la procla
marea independenței Finlandei. 
Construit din tuburi de oțel 
inoxidabil, cu reflexe argintii, 
monumentul întruchipează o u- 
riașă orgă din trunchiuri de

mesteacăn, care se integrează ar
monios în cadrul naturii.

Ultimul popas a fost făcut la 
clădirea masivă și sobră a Par
lamentului, Intimpinat de preșe
dintele Parlamentului, Vieno Suk- 
selainen, premierul Ion Gheor
ghe Maurer și celelalte persoane 
oficiale române vizitează cabine
tul președintelui, biroul de lu
cru al conducerii Parlamentului 
și sala în care au loc ședințele 
Parlamentului finlandez.

Președintele Parlamentului și 
primul ministru român s-au în
treținut cordial.

în timpul vizitei prin capitala 
finlandeză, oaspeții au primit 
ample explicații de la primarul 
Lauri Aho asupra dezvoltării 
multilaterale a orașului. Premie
rul român, ministrul afacerilor 
externe și celelalte persoane care 
îi însoțesc în vizita oficială în 
Finlanda au exprimat cuvinte de 
apreciere în legătură cu persona
litatea distinsă a orașului, cu îm
binarea armonioasă a edificiilor 
modeme cu natura înconjurătoa
re, în legătură cu rezultatele ob
ținute în dezvoltarea urbanistică, 
economică, socială și culturală.

comerțului

exterior ai

României

in india
Ministrul comerțului exterior 

al Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Cioară, care se află 
într-o vizită în India, a fost pri
mit de Morarji Desai, vice-prim- 
ministru fi ministru al finanțelor 
al Indiei. Ministrul român a avut, 
de asemenea, întrevederi cu mi
nistrul comerțului, Dinesh Singh, 
cu ministrul dezvoltării indus
triei, Ahmed Aii Fakruddin, mi
nistrul petrolului, produselor chi
mice fi pentru problemele so
ciale, Mehta Asoka, și cu minis
trul alimentației și agriculturii, 
Ram Jagjivan. In timpul convor
birilor care au avut loc cu acest 
prilej, a fost reliefat interesul ce
lor două părți pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale și coo
perarea economică și tehnică în
tre România și India.

Samavolniciile 
rasiștilor de la 
Salisbury care 
au recurs la e- 
xecuții în cel 
mai autentic 
stil medieval 
pentru a inti
mida patrioții 
rhodesieni, au 
stîrnit un val 
de minie și in
dignare în în
treaga lume. O- 
pinia publică 
mondială con
sideră actele lui 
Smith și com
pania ca o sfi
dare la adresa 
umanității. Fo
tografia pe care 
o reproducem 
redă un aspect 
de la o demon
strație de pro
test a tinerilor 
olandezi din 
Haga, împotri
va execuțiilor 
de la Salisbury

PLENARA C C
AL P. C. DIN CEHOSLOVACA
PRAGA 2 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția QT.K., 
marți au continuat la Praga lu
crările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Jin 
Cehoslovacia. In cadrul discuții
lor pe marginea raportului prin
cipal cu privire la situația poli
tică actuală, prezentat de A. 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, au luat 
cuvîntul mai mulți vorbitori, care 
au sprijinit măsurile preconizate 
în vederea elaborării programu
lui de activitate al C.C. al P.C.C.. 
au analizat diferitele aspecte ale 
vieții interne de partid, ale eco
nomiei naționale și ale politicii 
culturale, V. Koucky și Jiri Hen- 
drich și- au apreciat autocritic ac
tivitatea, primul anunțînd hotă- 
rîrea de a renunța la funcția de 
secretar al Comitetului Central,

iar al doilea cerînd să fie elibe
rat din funcțiile de membru al 
Prezidiului și Secretariatului, de 
secretar al C.C. și președinte al 
Comisiei ideologice a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

Lucrările plenarei continuă.

Seara, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Helsinki, 
N. I. Vancea, a oferit la resta
urantul Kalastajatorppa o recep
ție cu ocazia vizitei în Finlanda 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
și a ministrului afacerilor exter
ne, Comeliu Mănescu.

La recepție au participat Ma
uno Koivisto, președintele Con
siliului de Miniștri al Finlandei, 
Vieno Sukselainen, președintele 
Parlamentului, Ahti Karjalainen, 
ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului, Rafael 
Paasio, președintele Partidului 
Social-Democrat, fost prim mi
nistru, Aame Saarinen, președin
tele Partidului Comunist din 
Finlanda, Viile Pessi, secretar ge- 
neral al P.C.F., Erkk. Raati- 
kainen, secretarul general al Par
tidului de Centru, și alte per
sonalități ale vieții politice fin
landeze, deputați, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Helsinki 
și alți membri ai corpului di
plomatic, oameni de afaceri, re
prezentanți ai vieții cultural-ști- 
ințifice, ziariști.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Consultările de la Bruxelles
Coaliție guvernamentală tripartită?

Regele Belgiei, Bau-*  
douin, a început consul
tările în vederea formă
rii unui nou guvern, în 
condiții în care la Bru
xelles predomină păre
rea că alegerile parla
mentare care au avut 
loc duminică „nu au re
zolvat nimic" și vor fi 
necesare noi alegeri.

Cinstirea memoriei eroilor
români la Budapesta

1 aprilie cu prilejul celei 
23-a aniversări a elibe- 
Ungariei de sub jugul

La 
de a 
rării 
fascist, la cimitirul Rakosligert 
din Budapesta a avut loc so
lemnitatea depunerii de co
roane de flori. In fața mor
mintelor eroilor români care 
au căzut în luptele pentru eli
berarea Ungariei s-a aliniat o 
gardă de onoare. După into
narea imnurilor de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Ungare 
au fost depuse coroane

flori din partea Consiliului 
prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, a Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc, a ambasadei Repu
blicii Socialiste Ramânia Ia 
Budapesta, din partea corpu
lui diplomatic acreditat la Bu
dapesta, a ministerului Apă
rării Naționale al R.P. Ungare 
a comitetului orășănesc de 
partid, a consiliului Național 
al Frontului Popular Patriotic 
și a organelor locale ale pu
terii de stat.

La solemnitate au partici
pat dr. Miha lyfi Emd și 

Szabo Istvan, membri ai 
Consiliului Prezidențial, dr. 
Horgos Gyula, ministrul side
rurgiei și construcțiilor de ma
șini, dr. Szabo Zoltan, minis
trul sănătății, Mod Peter, prim 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe, general maior 
Olah Istvan, locțiitor al mi
nistrului Apărării Naționale, 
Szepvolgy Zoltan, secretar al 
Comitetului Orășenesc de par
tid Budapesta, reprezentanți ai 
Consiliului Național al 
Frontului Popular Patriotic, ai 
organelor locale ale puterii 
de stat, generali ți ofițeri su
periori, precum și membri ai 
corpului diplomatic acreditat 
la Budapesta.

Dezvoltarea poten
Halului economic

Cercurile politice din Bru
xelles exclud posibilitatea unei 
reînnoiri a fostei coaliții gu
vernamentale dintre Partidul 
social-creștin și Partidul li
bertății și progresului, dat 
fiind că cele 116 mandate ob
ținute împreună nu le oferă 
nici pe departe majoritatea 
necesară în parlament. In Ga-

pitala Belgiei circulă părerea 
că singura soluție, care ar a- 
sigura guvernului majoritatea 
parlamentară de două treimi, 
ar fi formula unei coaliții tri
partite, care să întrunească 
cele două partide ale 
coaliții, plus Partidul 
list. Numeroase cercuri 
deră că Paul Vanden 
nants, premierul demisionar, 
este candidatul cel mai pro
babil pentru a conduce noul 
guvern. într-un interviu acor
dat luni televiziunii belgiene, 
Boeynants s-a pronunțat în 
favoarea formulei unei coaliții 
tripartite. El a calificat însă 
drept prematur orice pronos
tic privind formația viitorului 
guvern.

fostei 
socia- 
consi- 
Boey-

„Proiectul

Ar relaș11
„Jurnalul oficial nr. 112“ și revendicările

studenților paraguayeni

Pe străzile principale 
ale capitalei paraguayene, 
între clădirile facultății 
de medicină a avut loc 
joia trecută o puternică 
demonstrație a studenți
lor. Organizată la chema
rea celor două organizații 
studențești existente — 
Asociația Națională a 
Studenților și Liga uni
versitară — manifestația, 
desfășurată în pofida in
terdicțiilor polițienești, a 
avut drept scop să ex
prime protestul tinerilor 
față de ultimele atacuri 
ale regimului militar la 
adresa autonomiei 
versitare.

HANO1 2 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., la 
Hanoi a fost dat publicității un 
comunicat cu privire la sesiunea 
ordinară a Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a 
R.D. Vietnam, desfășurată sub 
președinția lui Truong Chinh, 
președintele comitetului. După 
cum se arată în comunicat, în 
cadrul sesiunii s-a constatat că, 
în ciuda bombardamentelor a- 
viației americane, oamenii muncii 
din R.D. Vietnam au îndeplinit cu 
succes planul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale. Producția 
este menținută la același nivel 
sau se dezvoltă, în special în ra
murile cheie ale economiei. Apro
vizionarea populației și armatei 
este asigurată. Potențialul econo
mic al R.D. Vietnam crește per
manent în condițiile de război. 
Sesiunea a dezbătut planul de 
dezvoltare a economiei pe anul 
1968, trasînd principalele sarcini 
în acest domeniu. Potrivit comu
nicatului principalele obiective 
ale planului le constituie mobili
zarea resurselor umane și mate
riale în lupta împotriva agreso
rilor, construirea bazei materiale 
și tehnice a socialismului, perfec
ționarea conducerii economiei și 
sporirea potențialului economic, 
asigurarea unor condiții bune de 
trai pentru populație, apărarea 
patriei.

precis. La fel ca și în alte țări 
latino-americane, studenții se 
află, în marea lor majoritate, 
alături de forțele progresist® 
care se opun politicii Reacți
onare a jantelor. Or, tocmai 
acest lucru îi supără și-i irită 
pe guvernanții paraguayeni.

La ce rezultate ar duce 
„reformele*  propuse în pro
iectul Arrelas. ? Despre a- 
ceasta se vorbește intr-un a- 
pel al Asociației Naționale a 
Studenților. Enumerind „gra
vele consecipțe ale proiecta
tei reorganizări a învățămîn- 
tului superior**  apelul arată 
că aplicarea acestei reorgani
zări ar duce „Ia restringerea 
posibilităților tinerilor prove- 
niți din clasele populare de 
a intra în universități", și în 
același timp, „va prelungi cu 
doi ani perioada de învăță- 
mînt universitar deși în țară 
se manifestă o lipsă acută de 
cadre specializate pentru in
dustrie și agricultură**.  Rele- 
vînd rolul „experților Alianței 
pentru progres" în elaborarea 
proiectului Arrelas, apelul a- 
mintit relevă că „nu se poate 
să nu se facă legătura între 
proiectul Arrelas și piedicile 
pe care monopolurile nord- 
americane le-au pus dintot- 
deauna dezvoltării modeme a 
economiei Paraguayului".

Deocamdată, măsurile pre
conizate în „proiectul Arrelas" 
sînt încă în studiu. Studenții 
paraguayeni sînt hotăriți să 
se opună cu energie acestui 
proiect nepopular. Cele două 
organizații studențești au 
realizat un acord care prevede 
declanșarea unei greve gene- * 
rale a studenților în cazul în 
care proiectul nu va fi aban
donat Demonstrația de săptă- 
mîna trecută și greva demons
trativă de o zi do la universi
tatea Assuncion au constituit 
un prim avertisment.

Trec în d printre șirurile de 
polițiști și care blindate mo
bilizate în grabă pentru a 
veghea Ia „respectarea ordi- 
nei", înfruntînd represiunile 
brutale (peste 50 de studenți 
au fost răniți și 26 arestați) 
tinerii și-au exprimat doua re
vendicări principale: înceta
rea amestecului poliției în uni
versitate și anularea așa-numi- 
tului „proiect de reorganizare 
a învățămîntului superior".

Cerințele studenților de în
cetare a amestecului poliției 
în facultăți țintesc anularea 
„Jurnalului oficial nr. 112", 
decret prin care, începînd cu 
actualul an universitar, a fost 
introdusă obligativitatea par
ticipării „organelor ordinii pu
blice", la orice adunare în 
afara cursurilor care „depășeș
te zece persoane". Calificînd 
decretul drept „un act care 
transformă universitatea într-o 
carceră" organizațiile studen
țești au chemat studențimea 
într-o declarație comună, la 
„acțiuni energice pentru abo
lirea acestui act medieval".

O indignare tot atît de ac
centuata a stîrnit și proiecta
ta „reforma universitară" cu
noscută și sub numele de 
„proiectul Arrelas" (după nu
mele lui Gettulio Arrelas, 
ministrul paraguayan al ins
trucțiunii publice, fost gene
ral de cavalerie). „Proiectul
— se arată într-o declarație 
publica a Ligii universitare
— urmărește să introducă un 
spirit de cazarmă în universi
tate și să transforme 
pe studenți în indivi
zi care nu se mai preocupă 
de problemele social-econo- 
mice și culturale ale țării... 
Schimbările prevăzute nu țin 
seama de realitățile și nevoile 
noastre naționale, ci numai

• de dorința unei minorități de 
i a-și păstra monopolul puterii".
I
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Incidentele de la
țț

Rio de Janeiro

Ml
SALVADOR : Demonstrație de protest a studenților împotri va creșterii taxelor universi

tare

• REPREZENTANTUL SPE
CIAL al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, a avut marți 
la Amman noi consultări cu ofi
cialitățile iordaniene. El și-a 
reluat activitatea după o între
rupere de aproximativ două 
săptămîni, cauzată după cum se 
știe de recentele incidente iz- 
raelo-iordaniene. în cursul di
mineții Jarring a fost primit de 
primul ministru Bahjat Al Tal- 
houni, care, transmite agenția 
M.E.N., a subliniat din nou ne
cesitatea traducerii în viață a 
rezoluției consiliului de securi
tate, ca prim pas pe calea solu
ționării crizei din Orientul A- 
propiat.

Comunicat comun 
iugoslavo—turc

în comunicatul dat publicității 
Ia Ankara la încheierea vizitei 
președintelui Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, Mika 
Șpiliak, se arată că șefii celor 
două guverne au căzut de acord 
să continue eforturile în vede
rea ridicării schimburilor comer
ciale la un nivel mai înalt și pen
tru dezvoltarea și a altor activi
tăți economice între cele două 
țări. S-a convenit să se continue 
contactele în vederea găsirii so
luțiilor pentru problemele pen
dinte dintre cele două țări.

Examinînd situația intemațio-

nală, părțile au constatat utilita
tea dezvoltării relațiilor de bună 
vecinătate dintre țările balcanice, 
pe baza principiilor independen
ței, suveranității, integrității te
ritoriale, egalității și neamestecu
lui în treburile interne.

• L. JOHNSON, vorbind luni 
în fața membrilor Asociației 
naționale a redactorilor de la 
posturile de radio, a anunțat că 
a invitat pe Nguyen Van Thieu, 
șeful statului saigonez să facă 
o vizită la Washington pentru 
„a întări și îmbunătăți planurile 
noastre" în vederea asigurării 
stabilității în Asia de sud-est.

• REGELE IORDANIEI, Hu
ssein, își intensifică eforturile 
pentru a relansa proiectul unei 
reuniuni arabe la nivel înalt. 
Observatorii politici din capi
talele arabe consideră că apro
piata vizită a regelui Hussein la 
Cairo, unde va avea întrevederi 
cu președintele Nasser, se va 
axa tocmai pe unele aspecte ale 
problemei convocării unei astfel 
de conferințe.
• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- 

genția TASS, președintele Ga
mal Abdel Nasser l-a primit pe 
mareșalul Uniunii Sovietice, A. 
Greciko, ministrul apărării al 
U.R.S.S., care face o vizită ofi
cială în Republica Arabă U- 
nită. în timpul convorbirii au 
fost abordate probleme referi
toare la situația din Orientul 
Apropiat.

• SENATORUL ROBERT 
KENNEDY a anunțat că a tri- 
mis președintelui Johnson o te
legramă în care i-a cerut o în
trevedere în lumina retragerii 
președintelui din lupta electo
rală. Kennedy și-a exprimat 
dorința de a discuta cu John
son „posibilitatea de a acționa 
împreună în interesul unității 
naționale în cursul următoare
lor luni". Președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson — se anunță 
din Washington — a declarat 
că este gata să se întîlnească 
cu senatorul Robert Kennedy.

Alianța rasiștilor
INTR-UN INTERVIU acor

dat publicației „„Sunday Ex
press" din Johannesburg, in
spectorul general al poliției sud- 
africane a declarat că Republica 
Sud Africană a hotărît să tri
mită trupe în Rhodesia pentru 
a „ajuta guvernului de Ia Salis
bury să reprime mișcarea de 
eliberare a populației africane". 
După cum anunță agenția U.P.I., 
ministrul rhodesian al apărării, 
Hack Howman, și-a exprimat 
mulțumirea pentru ofertele fă
cute de R.S.A. El a reamintit 
că și cu alte ocazii regimul de 
la Salisbury a primit ajutor din 
partea guvernului de la Pre
toria.

-

Marinari
români au

salvat un car
gou spaniol
Ziarul „LE PETIT MARO 

CAIN“ a publicat sub titlul 
„Dramatica salvare a vaporu
lui Pico de Mulhacen“ un re
portaj în care sînt expuse pe 
larg împrejurările în care car
goul român „Reșița" a salvat 
cargoul spaniol „Pico de Mul- 
hacen" și echipajul său. Re
portajul esteT însoțit de foto
grafii.

în material se arată că va
porul spaniol cuprins de flă
cări în dreptul coastei atlan
tice a Marocului a lansat un 
SXJ.S. captat de un vapor 

' francez care a propus numai 
salvarea echipajului spaniol, 
refuzînd însă remorcarea va
porului. . Cargoul românesc 
„Reșița", fiind în apropiere, a 

pe toți membrii e- 
spaniol, și în ciu-

Faptul este fără pre
cedent : Sardinia ca 
locuitorii săi se ridi
că împotriva „minis
terului spaimei" cum 
e denumită Maiia, or
ganizația teroristă care 
de ani jefuiește după 
bunul ei plac popu
lația insulei. în ulti
mul au au avut loc 16 
răpiri, din care cinci 
în cursul unei singure 
luni a anulai în curs.

Mișcarea de autoa
părare^ aste condusă 
de părinții lui Nino 
Petretțo. un tînăr ră
pit zilele trecute, in

Ofensiva cercurilor de dreapta 
de la Assuncion împotriva u- 
niversității are un cracter

In cursul serii de luni, la 
Rio de Janeiro au avut loc 
noi incidente între studenții 
și muncitorii care au organi
zat o demonstrație de pro
test și poUțte. Ciocnirile s-au 
soldat cu un mort și aproxi
mativ 40 de răniți. Poliția a 
făcut uz de bastoane de cau
ciuc și de arme de foc. Au 
fost operate peste 100 de a- 
restări.

In urma acestor grave in
cidente — la originea cărora 
se află uciderea ae către po
liție a unui student în timpul 
manifestațiilor de joia trecu
tă — guvernatorul statului 
Guanabara, Negrao de Lima, 
și ministrul justiției, Gama e 
Silva, au făcut apel la unită
țile gărzii naționale. După 
cum anunță agenția FRANCE 
PRESSE, unitățile militare au 
trecut la ocuparea centrului 
orașului Rio de Janeiro.

îmb
chif .
da unor mari dificultăți a re
morcat vaporul respectiv pînă 
în portul Casablanca, unde 
incendiul a putut fi stins.

resta pe autorii unor 
asemenea acte crimi
nale, ei invită pe toți 
cetățenii să susțină în
cercarea lor de a-i 
prinde pe făptași. A- 
dresindu-se și mafio- 
ților, apelul arată că : 

„1. Posibilitățile 
noastre economice nu 
pot satisface în nici o 
măsură apetitul vostru 
de bani ; 2. Noi sîn
tem țărani modești, 
îhsă curajoși. Sperăm 
incă in puțina umani
tate pe care o mai pu
teți avea umanitate 
in numele căreia ce-

mîna răpitorilor cît 
timp nu va fi prea 
tîrziu — cum s-a în- 
tîmplat recent, cînd 
două persoane an fost 
ucise înainte ca sume
le cerute pentru răs
cumpărare (circa 60 
milioane de lire) să fie 
depuse in locurile in
dicate. Această solida
ritate este semnifica
tivă în ceea ce priveș
te ruperea unei tradi
ții respectate pînă în 
prezent, și anume a 
„legii tăcerii*',  potrivit 
căreia cei care destăi- 
nuiau faptele Mafiei

la contraatac. „Cres
cători de vite ai pro
vinciei Sassari — spu
ne textul publicat — 
dacă nu ne veți vărsa 
500 milioane lire, vom 
ucide cinci dintre voi... 
Așteptăm opt zile. A- 
tenție, noi nu sîntem 
oameni de glumit! 
Semnat: La Ditta". 
La Ditta cerea ca răs
punsul să fie înserat 
pe prima pagină a zia
rului „Nuova Sardeg- 
na“. Consecințele a- 
cestui șantaj sînt ur
mărite nu numai în 
Sardinia. Va avea a-

SARDINIA CONTRA MAFIEI
localitatea Ozieri din 
provincia Sassari. Con
trar regulilor tradițio- 
aale, familia Petretto 
refuză să plătească 
tributul cerut de Ma
fie pentru 
ostatecului. 
prime îndri 
adăugat o a doua : în 
cazul-în care nu va fi 
eliberăt cel răpit, pă
rinții au anunțat că 
își vor face singuri 
dreptate. Intr-un apel 
în care cheamă auto
ritățile, poliția, cara
binierii să facă tot 
posibilul pentru a-i a-

eliberarea 
Acestei 

îndrăzneli i s-a

rem eliberarea ime
diată a rudei noastre ; 
3., Vă avertizăm că în 
cazul în care apelul 
nostru va fi zadarnic, 
ne vom consacra toată 
energia și forța noas
tră pentru a vă des
coperi și a vă pedepsi» . * A •

La puțin timp după 
lansarea apelului, mii 
de voluntari înarmați 
cu puști de vînătoare 
au început să contro
leze desișurile, să per
cheziționeze casele 1 
zolate. Ei încearcă să 
smulgă victima din

erau uciși, ei sau ru
dele lor, în semn de 
răzbunare. Potrivit zi
arului LE FIGARO, in 
prezent cultivatori din 
insulă, muncitori, stu- 
denți au început să a- 
corde un ajutor pre
țios forțelor de ordi
ne, carabinierilor și 
„băștilor albastre" (u- 
nități speciale) în ur
mărirea și arestarea 
mațioților.

Dar nici Mafia nu-și 
dezminte tristul renu
me... într-un ultima
tum publicat de două 
ziare locale, a trecut

cesta efectul unei în
tăriri a cercurilor care 
urmăresc lichidarea 
Mafiei, sau dimpotri
vă, teroriștii vor ob
ține cele 500 milioane 
de lire ?

Dacă răpitorii îl vor 
elibera pe Nino Pe- 
tretto, locuitorii vor 
aprecia aceasta ca o 
victorie a curajului 
lor. Exemplul va fi 
poate contagios. Deo
camdată, înfruntarea 
este abia la început.

IOAN TIMOFTE
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