
Proletari din toate țările, uniți-vă!

PLENARA 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN

In zilele de 16 și 17 decembrie 
a.c. au avut loc lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. La lucrări au 
participat ca invitați membrii Con
siliului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, conducători ai instituțiilor 
centrale de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai Frontului Uni
tății Socialiste, ai consiliilor oame
nilor muncii de naționalitate ma
ghiară și germană, membrii Cole
giului Central de partid, șefi ai Sec
țiilor C.C. al P.C.R., prim-secretari 
ai comitetelor județene de partid, 
prim-vicepreședinți ai consiliilor 
populare județene, redactori șefi ai 
presei centrale.

Plenara a dezbătut proiectul pla
nului de stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale și proiectul buge
tului de stat al Republicii Socialiste 
România pe anul 1969.

La dezbateri au luat cuvîntul to
varășii Dumitru Balalia, Virgil Ca- 
zacu, Iosif Uglar, Miu Dobrescu, Ion 
Turcu, Aurel Duca, Ștefan Boboș, 
Constantin Scarlat, Mihai Telescu, 
Cfișan Adalbert, Vasile Malinschi, 
Gheorghe Blaj, Nicolae Tăbîrcă, Ilie 
Făsui, Trofin Simedrea, Constantin 
Pîrvulescu, Petre lonescu, Gheorghe 
Vasilichi, Nicolae Vereș, Alexandru 
Boabă, Moga Ioachim, Nicolae Mur- 
guleț, Mihai Marinescu, Gheorghe 
Pană.

în încheierea dezbaterilor a vor
bit tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Apreciind că prevederile celor 
două proiecte supuse dezbaterilor 
corespund liniilor directoare și sar
cinilor stabilite de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, cerin
țelor dezvoltării în ritm susținut a 
economiei noastre naționale, ridică
rii în continuare a nivelului de trai

al oamenilor muncii, Plenara le-a 
aprobat în unanimitate și a hotărît 
să fie supuse spre legiferare Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România.

Plenara a examinat cererile tova
rășilor Alexandru Bîrlădeanu, Petre 
Borilă și Alexandru Moghioroș care 
au solicitat Comitetului Central să 
fie eliberați din funcțiile de condu
cere ce implică activitate permanen
tă, deoarece starea sănătății nu le 
îngăduie să mai depună o asemenea 
activitate.

Plenara a dat o înaltă apreciere 
contribuției aduse de tovarășii Ale
xandru Birlădeanu, Petre Borilă și 
Alexandru Moghioroș la activitatea 
revoluționară din țara noastră, la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului. In același timp, satisfăcînd 
cererile respective. Plenara a hotărît 
eliberarea, în vederea pensionării 
lor, a tovarășului Alexandru Bîrlă
deanu din Comitetul Executiv și 
Prezidiul Permanent, a tovarășului 
Petre Borilă din Comitetul Executiv 
și a tovarășului Alexandru Moghio
roș din Comitetul Executiv și din 
funcția de secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, 
Petre Borilă și Alexandru Moghio
roș au mulțumit Comitetului Central 
pentru încrederea ce le-a fost acor
dată în funcțiile pe care le-au înde
plinit, și au asigurat că își vor da 
și în viitor, în limita posibilităților, 
aportul la activitatea partidului, la 
realizarea liniei sale politice.

Plenara a ales în unanimitate pe 
tovarășii Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu și Gheorghe Stoica ca membri 
ai Comitetului Executiv și pe tova
rășul Dumitru Popescu ca secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

immm
EUGEN BARBU

Cred că gennl 
plastic cunoaște în 
România o excelentă 
ilustrare a originali
tății și talentului ro
mânesc. Pictori ca 
Petrașcu și Luchian, 
Pallady sau Tonitza ; 
sculptori ca marele 
Brâncuși sau Paciu- 
rea pot face cinste 
oricărei culturi, des
pre asta nici nu mai 
poate fi vorba. Iată 
de ce cu o curiozita
te de nestăpînit am 
intrat zilele trecute 
la Dalles să văd ce 
mai e nou în artele 
frumoase. Expoziția, 
între noi fie zis, e 
cam înghesuită cil 
tot spațiul vast. Sînt 
multe pânzele în ca
re am recunoscut pe 
Dufy. Chirico, Seu
rat. Degas, Gauguin, 
Kandinsky, Klee, Mi
ro. Kokoska, Tobey, 
Michaux. cum nu 
lipsea Arp într-un 
cola.i Dada de*  ziare, 
numite de circum
stanță : Dunărea^

Dacă era să mă uit 
la pietrele enorme, 
cînd acuzat natura
liste. cînd aducîn- 
du-mi aminte de 
Moore pînă la refuz, 
ar fi trebuit să mă 
îngrijorez de feno
menul nedisimulat*  al 
unei imitații orgîsia- 
ce. Pete de culoare 
fără plastică, desen 
arbitrar, transcrierea 
unui cubism manj- 
festat în linii si pă
trate care mai de 
care mai grăbit puse 
în conjunctură : totul 
snus cu brutalitate, 
fS.cut să rupă gura la 
țărani!

Nu sînt cronicar 
nlastic și nu vreau 
să mă erijez în sfă
tuitor, nu am să cer 
să ne întoarcem la 
pictura exactității si 
enormității, a tăișu
lui monumentalism 
și a flatării unor per
sonam. Nu doresc ni
mic din toate acestea, 
dar nu vreau să fiu 
năeălit. Ca unul ca
re a mai deschis cîte

o ușă de muzeu, pe 
aici și aiurea, mă je
nez să stau în fata 
unei pînze pictate in 
1901 și reeditate la 
București peste 67 de 
ani. In general exis
tă o tentație de a- 
ceastă natură în artă 
la ora aceasta, și în 
alte domenii, nu nu
mai în pictură și 
sculptură. Se scrie 
uneori grăbit, se imi
tă cu o fervoare ne
stăpânită, dar esența 
talentului se pierde 
undeva în infinit.

Am roșit văzîndu-I 
pe Mihai Viteazul în- 
tr-o rochie liliachie 
cu un gest de tenor 
de operetă și mi-a 
venit nu știu cum, 
privind portretele u- 
nor Voevozi, tratate 
cu bidineaua într-un 
sfert de oră. Din- 
tr-un moloz de cu
lori se deslușește vag 
chipul unui cunoscut 
cărturar român, și 
asta nu-i cel mai 
rău lucru din Expo
ziție I Am sărit — 
cum mărturisesc o 
parte din pînze — de 
Ia locomotivele rea
liste și detaliul șuru
burilor la abstracțio
nismul vulgar.

Sigur că în suita 
de pînze si sculpturi 
există și lucruri foar
te frumoase. Nu 
vreau să dau nume 
ca să nu irit pe ni
meni, sperînd că cro
nicarii de specialita
te își vor spune cu 
onestitate cuvîntul.

Nu se pot tolera 
însă la infinit im
provizația și împru
mutul excesiv numai 
pentru că ..trebuie să 
fim în Modă". în 
artă nu numărul ar
tiștilor contează, ci 
numărul operelor.

Fac în aceste rîn- 
duri loc nnei păreri 
care, sper, de since
ritate înjumătățită 
nu poate fi acuzată. 
Vor fi și alte păreri. 
Să le ascultăm.
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9 UZINA DE PRELU
CRARE A MASELOR PLAS
TICE din Buzău, a realizat 
cu mult înainte de termen 
sarcinile planului anual de 
export, obținînd astfel o 
producție suplimentară de 
peste 2 milioane lei. Uzina 
se mărește și se moderni
zează. Se află acum în con
strucție o nouă hală care va 
intra în probe tehnologice în 
trimestrul IV al anului vii
tor. Capacitatea la sectorul 
saci pentru îngrășăminte și 
polietilenă va crește astfel 
de la 3 000 tone la 16 000.

• COLECTIVELE DE
MUNCĂ A 10 ÎNTREPRIN
DERI industriale din jude
țul Hunedoara au îndeplinit 
planul anual de producție. 
Printre acestea se numără 
și Fabrica de blănuri „Vi
dra" din Oraștie, care a pro
dus și livrat unităților co
merciale din țară, peste pre
vederile planului Ia ’ ‘
semnate cantități de 
se. tn același timp, 
prinderea a furnizat 
port, peste sarcinile 
tc. produse în valoare de 
1 100 000 lei și a realizat a- 
proape 1 000 000 lei economii 
și beneficii suplimentare.

• UZINA DE FIRE ȘI 
FIBRE SINTETICE din Să- 
vinești, și-a realizat, cu 15 
zile mai devreme, planul de 
producție pe anul în curs. 
Ca urmare a realizării, peste 
prevederi, a 200 tone fibre 
melană și ale unor impor
tante cantități de relon și 
mase plastice, chimiștii din . 
Săvinești au reușit să obți
nă la producția globală și 
marfă vîndută și încasată un 
spor de circa 30 milioane lei.

• COLECTIVUL FABRI
CII DE CIMENT „TEME
LIA" din Brașov a îndeplinit 
planul anual la producția 
globală și marfă înainte de 
termen. Conform calculelor 
estimative, pînă la sfîrșitul 
anului fabrica va da peste 
plan o producție în valoare 
de peste 3 000 000 lei.

INCONSEC
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CALIFICĂRII

NU SE POATE ALERGA
INTR-UN SINGUR PICIOR
• în întreprinderile mici calificarea are „regim special" ?
• Cînd nu există preocupare, redescoperirea Americii 

devine o practică

Coloanele gigantului siderurgic de la Galați
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• conferințe de 
dare de seamă

TINARUL MEDIC
Vorbind studenților, academi

cianul Ștefan Milcu a sintetizat 
într-o fericită formulă etică nu
cleul personalității tînărului me
dic : „...acționînd asupra omului, 
medicul conferă cuvîntului, ati
tudinii, și hotărîrilor sa-le. o au
toritate din care decurge'o înal
tă responsabilitate".

Responsabilitatea — principiul 
fundamental al personalității 
medicului comportă crearea u- 
nor condiții de activitate practi
că și de perfecționare teoretică 
ale medicului încă de la începu
tul carierei sale — ceea ce în
seamnă pentru cei mai mulți — 
încă de la repartizarea în cir
cumscripția rurală.

Absolventul care pleacă la fă
ră are asigurate condiția mate
rială, contactul nemijlocit cu 
sursa de informație și schimb 
științific, mijloacele necesare 
promovării profesionale ?

în sensul acestor coordonate 
am urmărit în județele Bihor și 
Mureș traiectoria pe care se

mișcă în devenirea sa profesio
nală tinărul absolvent al Facul
tății de Medicină.

• PRESTIGIUL MEDICULUI 
DE CIRCUMSCRIPȚIE : ȘTIIN
ȚĂ. PRICEPERE. PASIUNE, 
UMANITATE. CONȘTIINȚĂ

Sin tem la dispensarul comunei 
Gănești. Interlocutorul meu, me
dicul ȘTEFAN KOVACS. Ab
solvent promoția 1966 — I.M.F. 
Tg. Mureș (media 9,67). Circum
scripția are 5 400 locuitori din 
cinci localități. Personal auxi
liar : o soră medicală și o moașă. 
Locuiește împreună cu familia

în clădirea corp comun cu dis- 
pensarul.

Doctorul Kovacs e de părere 
că o condiție esențială pentru un 
medic de circă este să locuiască 
în mijlocul pacienților.

— Adevărata experiență aici 
se cîștigă : sînt pus în situația 
de a găsi singur soluții rapide 
și eficiente. Stagiarul care lu
crează la tară trebuie să fie Om, 
să-i înțeleagă pe oameni, să-i iu
bească. să-i ajute în orice mo
ment. Medicina înseamnă, mai 
mult decît ceea ce se petrece în 
clinică. în cabinet, la consultație.

A sta în mijlocul localnicilor 
înseamnă cunoaștere, cunoaștere 
întîi a condițiilor lor de muncă, 
de viață socială, a relațiilor fa-

miliare atit de importante în de
terminarea socială a climatului 
social în care își desfășoară ac
tivitatea tinărul medic. Impor
tanța practică a cunoașterii ne-o 
dă chiar evenimentul prezent.

In sat a izbucnit o epidemie 
de hepatită epidemică. Timpul 
medicului se împarte între dis
pensar, teren și școală. E de pă
rere că lipsa educației sanitare 
din școală, inconsecvențele în 
educația de masă a adulților 
chiar, sînt adevărate focare de 
epidemii. Doctorul Kovacs a re
luat o cercetare din studenție 
despre hepatita epidemică cro
nică — ..problemă serioasă și 
nerezolvată medical pînă acum" 
și pe care o îmbogățește cu da
tele din practica curentă ; în a- 
fară de rezultate imediate el 
nutrește speranța ca la sfîrșitul 
stagiului cercetarea să fie o 
contribuție de valoare pentru 
domeniul de specialitate.

DORU MIHAIL CBISTEA
(Continuare în pag. a V-a)

Șl „ALMA MATER"

Procesul de industrializare 
a orașului Vaslui, favorizat acum 
și de alegerea sa ca reședință 
de județ, a început deja- să 
zdruncine-n memoria oricui 
imaginea orașului în jurul că
ruia pasc liniștite gîștele ca în
tr-o poză de abecedar. Rămasă 
ceva mai în urmă decît în alte 
orașe ale țării, industrializarea, 
menită să-i revoluționeze înfăți
șarea actuală, va trebui, desigur, 
să cunoască aici un ritm și xmai 
intens și, în același timp, aceas
ta ni se pare mai mult decît ori
unde deosebit de important, să 
conducă la modernizarea pro
ducției fără vreo excepție în 

' orice unitate cît dc mica. Ba
zați pe acest considerent am 
urmărit în ultima vreme felul 
în care se asigură buna desfășu
rare a calificării și ridicării ca
lificării, activități nelipsite ori- 
cărui ..proces. dezvoltare și 
modernizare a producției, inten- 
ționînd să punem în discuție fe
nomenele negative care ar pu
tea constitui frîne sau piedici în 
pregătirea muncitorului de inli
ne. Ca în orice oraș care, dato
rită intensității cu care încep 
să se concretizeze noile lui per-

spective, pare a fi cu totul în 
primele lui zile de naștere, me
rită, ni se pare, mai întîi anali
zat (și aceasta și din punct de 
vedere al scopului pe care l-am 
urmărit) felul în care unitățile 
lui economice au luat startul pe 
noul traseu. Consacrăm rîndurile 
de față Autobazei din Vaslui 
(subordonată D.R.T.A. Iași) și 
nu în mod întîmplator tocmai 
ei. Un șir îndelung de investi
gații făcute în întreprinderile 
mici ne oferă din ce în ce mai 
multe argumente îndemnîndu- 
ne să tragem concluzia că cel 
puțin din punct de vedere al 
ridicării nivelului profesional al 
celor încadrați, acestea sînt mai 
mult decît neglijate. Parado
xal, se crede prin urmare că 
tehnica își trăiește momentele 
ei ultime, de plafonare tocmai 
acolo unde se impune o intro
ducere a ei în ritm rapid. „Glu
mești", și se răspunde dacă vrei 
să discuți despre nivel tehnic și 
calificare la I.E.I.L. (întreprin
derea economică de industrie 
locală) ori la I.G.O. (întreprin
derea de gospodărire orășeneas
că) și cu această replică, ivită ca 
o expresie a unei concluzii prea 
consolidate, șeful dispune în con
tinuare ca angajații lui de Ia 
sectorul instalații să rupă cu cio
canul asfaltul pentru a introdu
ce o conductă sub
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Am umblat prin Ljubljana 
fârâ bloc-notesz fârâ creion și 
fârâ ghid. Reporter, cum s-ar 
spune, fârâ „arme-. Da și nu. 
Da, pentru câ am fixat totul în 
memorie și acum, încercînd sâ 
adun impresiile, n-am nici o 
sursa de... inspirație. Nu, pen
tru câ Ljubljana este un oraș 
care, vrei nu vrei, se... „reporte- 
rizeazâ', dacâ se poate spune 
astfel, prin el însuși, prin am
biția sa de micâ metropolâ, 
prin viata sa trepidantâ, vie, 
modernâ.

Dacâ Belgradul se află doar 
la cîțiva metri altitudine — și 
nu o datâ Dunârea, cînd își 
„umflă' apele, se invita ca oas
pete nepoftit — Ljubljana te 
întîmpinâ cu poziția ei de „ce
tate', de vechea Emonâ, așe- 
zatâ la 300 m altitudine, strâ- 
juitâ de ambele pârți de con
traforturi alpestre. Poziția a- 
ceasta, de „fund" de bazin, în
conjurat de o lume alpestâ 
conferâ orașului virtuți peisa
gistice — si nu numai peisagis
tice — nebânuite. Imaginați-vâ 
câ vi s-ar perinda prin față, ca 
într-un film proiectat lent, mai 
întîi piscurile munților, apoi, ia 
fel de lent, vegetația scundă și 
deasâ ca o perie, iar jos, acolo 
unde s-ar pârea câ nu mai ai 
ce sâ vezi, apare orașul.

Poziția orașului — trebuie sâ 
recunoaștem — pare „regizată" 
pentru a oferi vizitatorului 
imagini... cinematografice.’ Ima
gini care, pe măsură ce privești 
și-n interiorul lui, se multiplică. 
Arhitectura îndeplinește mai 
departe rolul de regie. Vechei

Emone i-au plăcut concentrarea 
și IconsfrucțiiTe trainice, scunde, 
și solide, a fugit de spectacu
los, de înălțimi. Stilul vechiului 
oraș-cetate domină extremități
le și înconjoară, ca un brîu, 
Ljubljana. Vin, moderne, în or
dine, într-un amestec de mozaic, 
alte stiluri arhitectonice, stiluri 
„strat", care fac legătură între 
cetate și ultirhele cuceriri ale 
tehnicii, blocuri construite pe 
picioare-pilon, așa-zisele con
strucții axiale, blocuri cu placa
je de aluminiu și fațade de un 
colorit exotic.

Pentru cel familiarizat cu o- 
rașele mici, Ljubljana, capitala 
Republicii Socialiste SloVenia, 
este un oraș cu o populație 
care abia depășește 200 000 de 
locuitori — deși ambiția de 
metropolă frapează. Ljubljana 
este ceea ce s-ar putea numi 
o metropolă în miniatură și 
fluxul vieții de metropolă în
cepe cu comerțul, care cunoaș
te toate formele de contact cu 
publicul : automate pe străzi în 
care introduci monede și ești 
se.-vit cu țigări, cafea, ctfai; 
magazine complexe, pe care 
cumpărătorul le străbate co
mod și în cel mai scurt timp 
datorită deplasării — automati
zarea a pătruns și aici ! — pe 
benzi rulante automate ; maga
zine specializate, unele speciali
zate chiar în produse de import 
pe zone de țări. Dacă o să aaău- 
gați la toate acestea spiritul 
de ordine, conservat de sloveni/

CONSTANTIN PRIESCU
(Continuare în pag. a Vl-a)
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PERSONAJUL LITERAR CONTEMPORAN
Scriitorul este un om care 

trăiește și el în societate, ca 
oricare altul. El împărtășește cu 
toți, și preocupările obișnuite 
de fiecare zi, legate de viață și 
cerințele ei imperioase, dar și 
preocupările spirituale, gându
rile, modalitatea și idealurile 
Societății.

Arta lui oare cuprinde, pre
lucrată, transfigurată această 
viață e în mod necesar, o lite
ratură realistă. Și fiindcă în 
lumea din care face parte se 
înfruntă multiple Interese ideo
logice și concepții, el nu poate 
fi singurul oare să rămînă fără 
nici una. El trece de-o parte 
sau de alta. Devine, prin firea 
lucrurilor un participant activ 
la viața socială și înfruntările 
ei. Prin aceasta atunci cînd 
scrie o operă literară, el aduce 
convingerile proprii, de pe po
ziția lui înaintată de participant 
la complexitatea vieții. Litera
tura lui devine astfel, angajată.

Realism, angajare, concepție 
despre viață, despre societate, 
lume și om, formează în mod 
firesc, fundamentul operei 
sale literare în care se reflectă 
nu doar o realitate 
ci una trecută prin concepția 
și punctul de vedere al obser
vației scriitorului și prin a- 
ceasta și concepția lui perso
nală.

Acei care într-o scriere lite
rară sînt purtătorii de cuvînt 
ai vieții spirituale, ai concep
țiilor, ai conflictelor societății 
șî epocii istorice a lucrării, sînt 
diverse1?» personaje. Ele întru
pează și pe autor, în total 
sau în parte, ca și pe toți pur
tătorii de controverse, pe re
prezentanții diverselor poziții 
contradictorii si, laolaltă, a di- 
vers’4ătii vieții și mentalități
lor din epoca respectivă. Di
versitatea de tipuri reprezintă 
o realitate de viață, iar un anu
mit punct de vedere dominant, 
reprezintă ideologia, orienta
rea societății.

Așa fiind, într-o operă litera
ră, într-un roman îndeosebi, 
care constituie un tablou mai 
vast al epocii, cititorul gă
sește în personaje, în faptele 
lor, îrl modalitatea lor de gîn- 
dire. în viața pe care o duc, 
în activitățile și ideile lor, ta
bloul colorat, artistic al epocii.

Foarte caracteristic a 
pentru perioada dintre 
două războaie, tipul

ia, după cum simbolic exprima 
o realitate socială, cuprinzătoa- 
rea expresie : „Locul unde nu 
se întâmplă nimic".

Puterea de sintetizare în per
sonaje reprezentative, în ima
gini și simboluri a literaturii 
este extraordinară și de o mare 
capacitate de cuprindere și de 
convingere.

Romanele 
l-au făcut 
socotească ca o bună scoală de 
sociologie, constituie doar o de
monstrație ilustră. Toate roma
nele realiste sînt, după valoa
rea lor, mai mult sau mai pu
țin o școală de sociologie. O 
școală proastă, dacă autorul nu 
cunoaște viața sau o privește 
de pe o poziție retrogradă, si

lui Ba'.zac care 
pe Engels să le

movist" de la celebrul personaj 
Oblomov, cum a intrat Ca- 
țavencu.

în literatura noastră socialis
tă, „omul" în literatură are 
partea cea mai importantă. E 
doar o literatură reelistă și, în 
viață a<a este. Așa este și în 
toată literatura noastră clasică.

Omul, în această literatură Ui 
are partea lui cea mai impor
tantă, și dintr-un alt punct de 
vedere : căci scriitorul se adre
sează lui. întregii mase de oa
meni. Scrisul nu-i un soliloc. 
Si apoi, pentru că. omul și mun
ca și idealurile lui «tind in cen
trul literaturii, scriitorul, pen
tru a scrie cu adevărat litera
tură. trebuie să «e confunda 
cu interesele și idealurile po-

alurile, aum s-a schimbat felul 
lor de a gîndi, căci personajele 
din scrierile lui trebuie să re
dea real, veridic, diversitatea 
acestor oameni ca și caracte
ristica dominantă, aceea care a 
rezultat din conviețuirea de a- 
proape 25 de ani într-o societate 
socialistă.

Omul contemporan este ac
tiv, dinamic, creator entu
ziast. părtaș conștient și devo
tat la construirea socialismu
lui. Pentru scriitorul realist 
care cunoaște viata și oamenii 
de astăzi, acesta e personajul 
contemporan, purtător de cu
rtat alprogretului și a celor 
mai Înalte etici: umanismul

hSrti după 23 August 1944,

SINTEZA A TABLOULUI
obiectivă,

ARTISTIC AL EPOCII

fost 
cele 

___T-_, „r_ omu
lui înfrînt de viață, al ratatului, 
al înstrăinatului de societatea 
coruptă și cruntă în care tră-

atunci dăunătoare pentru pro
gresul societății.

Personajele, acțiunile lor, 
Ideile și concepțiile lor, consti
tuie elementul - viu al operei 
literare. Mi se pare o absurdi
tate pretenția „noului roman0 
de a-l concepe fără personaje, 
fără viața lor interioară, de 
parcă toată viața în univers ar 
fi.;, minerală.

Marile romane ale literaturii 
universale au dăinuit prin se
cole datorită vitalității și auten
ticității personajelor. Cînd vor
bim de cutare sau cutare ro
man al lui Tolstoi. Balzac sau 
Gorki, de cele mai multe ori 
le definim prin numele perso
najului principal, atit e de 
mare importanța lui în ansam
blul realităților din viața ro
manului. Unele nume de per
sonagii intră în fondul de cu
vinte comun, cum este „oblo-

DEMOSTENE BOTEZ

porului, »ă pătrundă adine în 
conștiința maselor pentru a în
țelege bine în ce putere psihică 
stau mobilele marilor și entu
ziastelor realizări de astăzi.

Personajul literaturii contem
porane nu se poate concepe de
ci t ca om al epocii noastre so
cialiste. El nu «te ca eroii 
epocii lui Cezar Petrescu, oa
meni infrfnți de-o societate 
crudă si_ nedreaptă, nici origi
nar din vreun loc în care „nu 
se întîmplă nimic" fiindcă azi 
pretutindeni se întîmplă mereu 
lucruri foarte mari.

Scriitorul contemporan tre
buie să știe bine ce doresc oa
menii epocii sale, ai epocii 
noastre socialiste, la ce visează 
ei, care le sînt interesele și ide-

REPREZENTATIVUL

camenif eu asemenea conștiință 
erau puțini sau de-abia in for
mație, scriitorii nu aveau nici 
ei experiență de a descoperi 
fondul de aur al oamenilor a- 
vansațt iar mobilele muncii lor 
eroice rămăseseră o taină, la 
dezlegarea cărora experiențele 
psihologice din trecut nu pu
teau ajuta cu nimic, și de-aceea 
literatura a fabricat personaje 
sintetice și acțiuni schematice. 
Și totuși...

Și totuși, chiar cu aceste scă
deri, acea literatură cu perso
naje prefabricate, a adus un 
mare folos dezvoltării societății 
noastre fiindcă exemplele bune, 
au putut totuși să influențeze, 
să aducă un îndemn, chiar dac$ 
personajul nu avea focul sacru 
al vieții.

Astăzi, personaje avansate, au
tentice se găsesc în masă, pre
tutindeni. Scriitorului nu-i ră
mîne decît creația printr-o ope
rație de sinteză, pătrunzînd a- 
dînc în viața interioară a mai 
multor oameni de azi.

Personajul literaturii contem-

• ••••••••••••

porane este un om autentic, ti
pic stadiului actual al societății 
noastre socialiste. El nu este, 
desigur, cum menționa tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntul 
său la Adunarea generală a scri
itorilor — „un supra-om“, — 
cum îl alcătuia din plastic scri- 
torul de îndată după 1944, ci un 
om, în came și oase, cu calități 
și defecte, așa cum știm că se 
întîmplă în realitate, că are și 
el și izbînzi” dar și înfrîngeri, 
că nu-i doar un robot cu co
mandă automată, ci om care iu
bește, visează se zbuciumă ca 
orice ființă omenească.

El apare în literatura contem
porană astfel cum este în reali
tate. Lipsurile pe care i le ga
rată scriitorul, nu-i mai sînt 
aranjate de nici un institut de 
înfrumusețare. Dar așa cum este 
el. acest personaj, în literatura 
de azi, e un om a cărui viață 
e străbătută de patosul revolu
ționar al idealului socialist, care 
a învățat a pune mai presus 
de orice interesele colectivității, 
care muncește cu pasiune, con
știent că astfel servește cauza 
socialismului și a poporului.

Un asemenea personaj, prin 
autenticitatea lui, prin faptul că 
cititorii îl îfitîlnesc și-1 recunosc 
în viață, exercită o mare influ
ență, o salutară înrîurire asupra 
conștiinței maselor. Prin el, ma
sele înțeleg mai bine procesul 
de transformare a omului de 
azi. exemplul lui binefăcător. 
Personajul, așa-zis „negativ" 
care n-a pierit din societatea 
noastră, care face și el parte din 
peisajul viu al realității, intră 
și el in literatura oontemporană, 
privit însă astfel prin ochiul 
scriitorului, îneît și el devine 
prin soarta lui un factor de edu
cație.

Personajul literaturii contem
porane este, astfel, autentic, ve
ridic, viu reprezentant al reali
tății, al specificului epocii noas
tre.

în romanul contemporan au a- 
părnt personaje eu probleme su
perioare de conștiință, oameni 
activi, oameni care-sî pun pro
blema de a se depăși, probleme 
de etică socială care se împle
tesc în mod realist cu acele pro
bleme personale care frămîntă 
viața fiecărui om.

Prin realitatea structurii psi
hice a personajului din roma
nele contemporane, literatura 
și-a recăpătat încrederea și 
prestigiul cititorilor, repurtînd 
succese necunoscute altădată. E 
semnul cel mai grăitor că ea 
corespunde acum cerințelor ma
selor, și 
ințele și

TEATRULUI

DIN PRAGA
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reprezintă fidel năzu- 
idealurile lor.

• • • • •

Austeritatea și ascetismul u- 
nui teatru răscolitor, violent 
și pătimaș, învolburat tragic, 
poetic și senzual, alături de o 
dramaturgie vizionarist lucidă, 
parabolică, obsedată de ticu
rile mecanic dezumanizante 
ale lumii modeme ; Lorca ală
turi Capek ; Casa Bernardei 
Alba și Din viața insectelor. 
— opțiuni repertoriale ce ple
dează pentru varietate și re
ceptivitate artistică, selecție ce 
ține să dovedească, și reușeș
te, disponibilitatea remarcabi
lă a forțelor artistice de care 
dispune Teatrul Național din 
Praga.

Casa Bernardei Alba: un 
spectacol sobru, gîndit în tu
șele severe ale alb-negrului pe 
care îl dispune admirabil în 
spațiul scenic Josef Svoboda. 
Fiorul tragic pe care îl dega
jă povestea sumbru modernă 
a conflictului Adela-Bernar- 
da. Patimă disimulată, senzua
litate încorsetată de false 
principii. O piesă în care moc
nește revolta, nesupunerea ia 
dogma pretinselor intransigen
țe morale. Piesa reclamă at
mosferă și spectacolul lui Al
fred Radok degajă austeritate, 
este riguros corect, fără fisuri 
și inegalități, se desfășoară în
tr-un ritm ce urmărește atent 
culminația, explozia finală, 
tragică și eliberatoare în a- 
celași timp. Două au fost, 
cred, prezențele actoricești re
marcabile ale unui spectacol 
fără cea mai mică eroare de 
distribuție: Dana Medricka 
(La Poncia), impresionantă 
compoziție a unui personaj ce 
domină, prin înțelepciunea sa

și prin marele dar al simplită
ții, un fel de „raisonneur" lu
cid și uman, și Nina Jiranko- 
vă, o Martino halucinantă, ob
sedată și contorsionată de in
vidie, erotomană, diabolică din 
complex fizic. Am mai remar
cat pe Vlasta Fabianova (Ber- 
narda), Jaroslava Tvrznikovâ 
(Adela) și pe Jirina Sejbalovâ 
(Maria Josefa, mama Bemar- 
dei).

★
1921 : acesta este anul în 

care frații Capek scriu Din 
viața insectelor. Facem aceas
tă mențiune pentru a ne ex
prima surpriza pe care ne-a 
provocat-o, astăzi, după 47 de 
ani deci, uluitoarea actualitate 
a acestui text. Nenumărate su
gestii ale teatrului contempo
ran, fie el absurd, existențialist 
sau brechtian se regăsesc cu 
uimire în piesa fraților Capek. 
O subtilă parabolă despre de
zumanizare, cupiditate și fri
volitate.

Spectacolul lui Miroslav 
Machacek (regizor) și Josef 
Svoboda (scenograf), îndrăzneț 
și impresionant, în partea a 
doua mai ales. Cele patru fa
bule din lumea insectelor gă
sesc o admirabilă rezolvare 
plastică și interpretativă, fan-

tezia autorilor este debordan
tă, scena devine locul de des
fășurare al marilor și micilor 
probleme ale acestor insecte- 
oameni, care trăiesc, suferă și 
agonizează între pereții uriași 
ai unui fagure cu miere.

Avariția și senzualitatea fri
volă, goana după înavuțire, 
mania războinică, imposibili
tatea traiului tihnit, indiferen
ța și răceala umană — toate 
acestea sînt trecute în revistă 
de admirabilul personaj al Va
gabondului, care asistă îndu
rerat la tragedia „omului ca
re și-a pierdut omenia". Fără 
„roluri", deci fără a oferi po
sibilitatea unor virtuozități ac
toricești, Din viața insectelor 
este piesa unui singur perso
naj : Vagabondul. El e Char
iot și Malec, Vladimir și Es- 
tragon, el e filozoful care con
templă și deplînge. El a fosl. 
în spectacolul ceh, un acte” 
extraordinar. Ladislav Pesek, 
artist al poporului, un om care 
a dus singur tot spectacolul, a, 
rîs, a cîntat și a dansat, a 
murit pe scenă pentru a reîn
via din voința regizorului, 
ne-a oferit un copleșitor spec
tacol de virtuozitate interpre
tativă.

PETRE RADO

GRIGORE ARBORE

PelTZ
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NOȚIUNE IMPLICATA
Enunțînd încă prin titlu pro

blema care., de fapt, ne preocu
pă, nu putem ignora unele as
pecte teoretice ale unei posibile 
controverse despre personaj. Sînt 
d.e reamintit în acest sens, spre 
folosul afirmațiilor noastre, cîte- 
va lucrări elementare, conside
rate banale, dar care în simpli
tatea și în forța de penetrație a 
adevărurilor pe care le exprimă 
pot lumina, cred, încă multă 
vreme orice dialog care ar avea 
o temă precum cea de față. Ac- 
ceptînd, în primul rînd, ca un 
lucru de la sine înțeles aproape, 
afirmația că există o multitudine 
de tipuri umane, clasificabile 
după criterii științifice, acceptăm 
implicit, cu doza de rezervă ne
cesară cerută de deplasarea în 
afara mediului în care și-au a- 
firmat inițial valabilitatea, posi
bilitatea existenței pe plan artis
tic a aceleiași multitudini de ti
puri, reproduse sau imaginate cu 
mijloacele artei. Combinațiile 
multiple ale fanteziei creatoare 
îmbogățesc tipurile absorbite din 
realitate pe calea cunoașterii 
imediate și sîntem puși astfel în 
situația să. ordonăm un material 
extrem de bogat, permanent1 în
noit de verva, inteligența, capa
citatea asociativă a scriitorului, 
în funcție de intențiile noastre, 
mai precis de unghiul din care 
sîntean dispuși să abordăm ope
ra literară, personajele sau gru
pările de personaje pot fi gru
pate de la bun început în di
verse categorii, pornind chiar de 
la cea mai elementară diviziune 
a lor în pozitive și negative, 
împărțire care a făcut multă vre
me școală în scrierile rutiniere 
ale unor critici ignori și care a 
rămas încă, din motive metodo
logice, să constituie deliciile e- 
levilor din clasele elementare. 
Fie că sîntem de acord sau nu 
cu ea, această împărțire este po
sibilă și pentru noi este chiar 
un indiciu în favoarea afirmației 
de mai înainte relative Ia felul 
în care ni se relevă grupurile 
de personaje prin prisma unui 
anumit punct de vedere. Im
portant este, însă, că acesta să 
fie plauzibil, căci dacă ne vom 
apuca să clasificăm, spre exem
plu, personajele din istoria de 
totdeauna a genului scurt după 
o trăsătură marginală a caracte
rului, operația se va dovedi lip
sită de sens și 
ridicole.

Am ținut să 
lucruri nu din 
ției, ci pentru 
mai mult că operele scriitorilor 
ne oferă o multitudine de per
sonaje înregistrabile de simplul 
cititor sau criticul avizat în mod 
diferențiat. Altminteri, cum foar
te pertinent observa de curînd 
unul dintre criticii cei mai avi
zați ai generației de vîrstă foar- 
de tînără, pînă nu de mult în 
urmă, termenul cel mai des uti
lizat în definirea personajului era 
acela de „caracter". Noțiunea din 
urmă nu este de natură ă crea 
confuzii. Dimpotrivă, ea lumi
nează printr-un detaliu de ordin 
terminologic, felul cum era con
ceput personaiul clasic — sumă 
a unor anumite însușiri. Luate

la modul foarte general uman
— pentru a întrebuința o ex
presie pe care lipsa precizărilor 
a riscat mereu să o devalorizeze
— aceste însușiri vor da struc
tura unei personalități atempo
rale, care nu trăiește pe niște 
coordonate determinate. Cea mai 
dificilă ‘sarcină a scriitorului este 
de a da acesteia o dimensiune 
reală, de a introduce într-un 
context social sau național care 
prin prezența sa în opera de 
artă să fie nu numai un factor 
de coloratură, ci un element de
cisiv în conturarea unui element 
din tipologia umană. Lucrurile, 
în ceea ce privește tipologia 
personajelor, sînt și așa destul 
de complicate și depășesc sfera 
discuției de față, intrînd în do
meniul strictei specialități. Mă 
mărginesc să relev doar faptul 
că toată gesticulația, atitudinile, 
gesturile personajelor sînt încăr
cate, uneori chiar în pofida de
clarațiilor pe care le face au
torul cu privire la propriile in
tenții artistice, de un flux idea
tic ce te conduce într-o anumită 
zonă a concretului. Imaginația 
nevropată a lui Kafka a contu
rat tărîmuri de domeniul impo
sibilului. Reducția la real este 
totuși posibilă și dacă este fă
cută cu grijă și fără exagerări 
sociologizante poate aduce zone 
de lumină foarte interesante în 
lumea personajelor sale care par 
a fi depășit cu mult treapta sin
dromului astenic.

Dintr-o asemenea perspectivă, 
fraza foarte vehiculată de către 
o anumită „critică", prin care 
se cere cu insistență cîte unui 
prozator „să creeze tipuri repre
zentative" pentru epocă ne apa
re inoperantă. Prin forța împre
jurărilor personajul nu poate fi 
reprezentativ, pentru că este 
unic, pentru că unic este și con
textul creat anume de un scriitor 
pentru a-și așeza în el persona
jul. E adevărat că în anumite 
epoci istorice se accentuează.

prezența unui anumit tip de 
personaj. Dacă am face o cla
sificare a personajului (strict ra
portat la real) după dorințele și 
capacitățile sale lucrative, am 
constata că, în anumite epoci, 
tipul omului aedificator este cel 
care se arată a fi tipul principal 
aflat în atenția creatorilor. Pen
tru epoca noastră fenomenul este 
de înțeles: un asemenea perso
naj reprezintă de fapt forța de 
propensiune a timpului. Mult 
mai delicată este problema tre
cerii unui astfel de tip în lite
ratură și transformarea sa în 
„reprezentativ". Acest din urmă 
termen reclamă în sensul său 
propriu imediat și noțiunea me
die. Or, e clar de multă vreme 
că valoarea unei opere stă prin
tre altele și în ur/citatea sa, 
deci și a unicității personajelor 
promovate. Reprezentativul devi
ne astfel noțiune implicită și im
plicată. Un personaj poate fi mai 
mult sau mai puțin vizibil re
prezentativ în funcție de stilul, 
de modul de a construi 
torului.

Din asemenea opere 
„reprezentativul" epocii 
pînă în articulațiile cele mai in
time este construită arta noas
tră în ce are ea mai bun.

Dacă ne gîndim numai la pro
ză, unde se petrece un fenomen 
de efervescență de la o vreme, 
nu putem să nu sesizăm prezen
ta personajului numit de noi mai 
înainte constructor, aedificator. 
Omul rațional, lucrînd în folosul 
umanității, iată reducția sintetică 
a personajului pe care doresc 
să-l întîlnesc eu însumi deschi- 
zînd o carte nouă. El poate fi 
întîlnit, desigur, și în lucrări pli
ne mai mult de ambiții decît de 
realizări. Ceea ce ne interesează 
cel mai mult este însă validita
tea sa artistică. Existența unui 
tip social de personaj foarte evo
luat ar rămîne un fapt de do
meniul istoriei dacă nu și-ar găsi 
ca să îl exprime un artist pe 
măsura lui.

• • • •
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va avea rezultate

reamintesc aceste 
plăcerea divaga- 
a sublinia odată

care au 
cuprins

TELEVIZIUNE
MIERCURI, 11 DECEMBRIE •

11,00 — Curs 
11,30 — Curs 
12,00 — T. V.

de limba franceză (reluarea lecției de luni), 
de limba engleză (reluarea lecției de marți), 
pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Ciber

netică0. Calculatoarele electronice * 
ceselor industriale (reluare).

17,38 — Telex T. V.
17,35 — T. V. pentru specialiști. Ciclul 
18,05 — Curs de limba germană (lecția 
18,30 — Club XX
19,00 — Telejurnalul de seară.

în conducerea pro-

..Medicină1 
• 35-a). 

emisiune pentru tineret.
•
• 19,30 — Publicitate.
• 19,45 — Avanpremiera.
• 20,00 — Transfocator. „412 întrebări0. O anchetă a Televiziu

nii, în rindurile tineretului, eu participarea unor so
ciologi — experți din străinătate.

• 20,40 — Telecinemateca : „Ultimul furios" — cu Paul Muni.
— film artistic.

• 22.20 — Ecran literar.
• 22,45 — Arii din opere interpretate de Lela Cineu, Dorothea

Palade, Nicolae Florei. Dionisie Konya.
• 23,00 — Telejurnalul de noapte.

CINEMATOGRAFE
BECKET (ambele serii)

rulează la Patria (orele 10;
13.30 : 17 : 20.30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Republica (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30); Fes
tival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21); Modern (orele 9,30; 
12; 13,30; 17; 19,15; 21,45).

ASTA SEARA MA DISTREZ
rulează la Luceafărul (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; 
București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16 ;18,30 : 21).

MADE ÎN ITALY
rulează la Capitol (orele 9;
11.30 : 13,45 ; 16 ; 18,30 : 20,45) ; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18.30 : 20.45).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 8,30; 
11 : 13,30 : 16 ; 18.30 ; 21).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Lumina (orele 9—*

16.45 în continuare 19,45) ; Fe
roviar (orele 9—15,30 în conti
nuare; 18,45); Excelsior (orele 
10; 13,15; 16,30; 19,45); Tomis 
(orele 10—16,30 în continuare,
19.45) .

HEROINA
rulează la Doina (orele 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,15 : 20,30).

6 IULIE
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

ZIUA IN------- ------ ----------
rulează 
11,15 ;
20.45) ;
11.15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15
Aurora (orele 9
15.45 ; 18 ; 20,30) 
rele 9 : 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30).

VEȘNICUL INTÎRZIAT
rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17.45 ; 20).

CARE VIN PEȘTII
la Grivița (orele 9 ; 

13,30 ; 16.45 ; 18.15 ;
Floreasca (orele 9; 

- - ' ----- 20.30),
11,15 ; 13.30 ; 
Flamura (o-

HOMBRE
(rulează la Dacia (orele 8,15—
16,30 în continuate ; 18.43 ; 21).

VIVA MARIA
rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
20.30).

JUDOKA, AGENT SECRET
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Victoria (orele 8,45; 10,45 ;------- -------- ----- 45;

9;

u,XV , XV,UV , IU , xo,xu , 
Victoria (orele 8,45;
12.45 ; 14.45 ; 16.45 :
20,45).

SUPERAUTOMATUL
rulează Ia Unirea (orele , , 
LUSTRAGIUL (orele 18; 20,30).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Lira (orele 18) ; 
TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
(orele 15,30 ; 20.301

LUSTRAGIUL
Drumul Sării (orele 
17,30 ; 20).

15,30).

15

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Giulești (orele 
15.30 ; 19).

SAMURAIUL
rulează la Cotrocenl (orele 
15.30 ; 20,30) ; EU TE-AM IU
BIT (orele 18): Volga (orele 
9.30—16,15 în cotinuare, 18,30 ; 
20.15).

ANNA KARENINA
rulează la Miorița (orele 
1L45; 14,30; 17,15; 20,15).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Moșilor (orele 15,30 ;
20.30) ; COLIVIE PENTRU 
DOI (orele 18).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

rulează la Popular (orele 
15,30; 20,30).

TUDOR (ambele serii)
rulează la Munca (orele 15,30 ;
18.30) .

FETE IN UNIFORMA
rulează la Flacăra (orele 15.30 ;
20.30) ; HOȚUL DE PIERSICI 
(orele 18).

PRINȚESA
rulează la Arta (orele 9—15,45 
în continuare ; 18 ; 20.15).

Zafd incd un insurgent li
terar devenit clasic. Opera 
lui Eugen Ionescu, care s-a 
născut violentind conștiința 
publicului, a sfîrșit — ca ori
ce înnoire artistică de sub
stanță — prin a i se integra 
in așa măsură, incit un întreg 
sector al literaturii dramatice 
și al teatrului contemporan nu 
poate fi înțeles decît prin 
raportare la Ionescu. Chiar 
și publicul nostru, care l-a 
cunoscut fragmentar și în- 
tr-altă ordine decît aceea a 
evoluției sale firești, îl accep
tă astăzi fără dificultăți și, 
mai ales, fără prejudecăți. Un 
studiu de psihologie a artei 
și a receptării ei va trebui 
cindva să intre în detaliile 
acestui fascinant fenomen de 
mutație a valorilor, descope
rind căile prin care noile cu
ceriri se varsă în albia largă 
a clasicității.

După ce ne-am întîlnit cu 
Rinocerii, cu Ucigaș fără sim
brie, cu Regele moare, Vic
timele datoriei (scrisă în 1952) 
trezește, printre altele, și sen
timentul unei restituții de is
torie literară. Fără voia noas
tră, căutăm să descifrăm în 
ea germeni, motive, structuri, 
idei, care s-au dezvoltat și 
s-au precizat în creația ulte
rioară a scriitorului. Căci, 
piesa marchează momentul de 
interferență între prima pe
rioadă a scrisului ionescian, 
aceea a tragediilor limbajului 
a lamento-urilor pentru inco- 
municabilitatea dintre oa
meni (Cîntăreața cheală, Lec
ția, Scaunele), și ciclul Beren- 
ger, în care tentativele de în
noire a limbajului teatral se 
implantează profund în solul 
preocupărilor etice: a desci
fra Răul din univers, a-l de
nunța, a i se împotrivi.

• Victimele datoriei este piesa 
de cumpănă a celor două 
mari teme, deopotrivă de 
semnificative pentru condiția 
omului într-o societate ostilă. 
Claustrarea ființei umane în

OPERAȚIUNEA 6AN GEN
NARO

rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
20,15) ; VARĂ CAPRICIOASA 
(orele 18).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Rahova (orele 15.30;
21.30) ; SA NU NE DESPĂR
ȚIM (orele )8).

MARYSIA ȘI NAPOLEON 
rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 20,30) ; AVENTURIERII 
(orele 18).

HEIDI
rulează la Cosmos (orele 16; 
18 ; 20).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS, UN DOLAR GĂURIT 

rulează la Viitorul (orele 16).
PIRAMIDA ZEULUI SOARE 

rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

MARIANNA, AGENTUL 0555 
rulează la Pacea (orele 15.45:
18 ; 20,15).

SUFLETE ......... .......................
rulează
15.30) .

PARISUL 
rulează la Timpuri Noi (orele
19 ; 21).

TARI (ambele serii) 
la Ferentari (orele
VESEL

de EUGEN IONESCU
propria sa crustă, sentimen
tul acut al unei vinovății di
fuze, a cărei sursă este cău
tată zadarnic de-a lungul di
verselor vîrste ale existenței, 
au drept unic ți limpede mo
tiv inamiciția unei lumi în 
care domnește arbitrariul și 
teroarea polițienească de tip 
fascist. Această idee a „pseu- 
dodramei" ionesciene este ex
primată prin proiectarea rea
lității într-un spațiu incert, 
care este cel al subconștien
tului, al visului, al fanteziei. 
Realul nu devine prin aceasta 
mai puțin real, ci se esențiali-

La Teatrul
„Bulandra"

zează, se purifică de detalii, 
își curăță semnificațiile de 
zgura cotidianului. Teatrul 
care se naște astfel este de
monstrativ și pur; cum spune 
însuși Ionescu, „dizlocarea 
realului precede reintegrarea 
lui“ — o reintegrare care se 
produce de fapt în conștiința 
spectatorului, bruscată prin 
dezvăluirea violentă a sensu
rilor. Este, în același timp, 
teatiul unei absolute sinceri
tăți : „am proiectat pe scenă 
angoasele mele profunde; 
le-am dialogat și le-am întru
chipat ; mi-am încarnat anta
gonismele", notează undeva 
dramaturgul despre Victimele 
datoriei. Se înțelege că, în a- 
cest teritoriu al esențelor, 
convențiile sînt dinamitate, 
totul este excesiv, măsura este 
nu numai omisă, dar repu
diată. Nimic nu poate fi ne
lalocul lui: nici sfîșierea, nici 
bufoneria, nici meditația, nici 
calamburul, nici tragedia, nici

circul. Dar nimic nu este ab
stract ori gratuit; semnifica
ția socială și morală este stu
pină pretutindeni (uneori chiar 
împotriva declarațiilor teore
tice ale autorului).

Pe acest text în care in
tențiile sînt atît de limpezi, 
regizorul Crin Teodorescu a 
clădit, cu deplin meșteșug, 
un adevărat spectacol-lecție, 
didactic în sensul superior al
cuvîntului. Din peripețiile , a 
tragice și burlești, totodată, 
ale reprezentației se naște o 
teroare profundă și neiertă
toare. Este teroarea adevăru
lui, care „cel mai adesea e 
de nesuportat, dar care poate 
fij  ̂luminos și reconfortant...“ 
(II? Ionescu). Spectacolul este 
tonic deoarece demonstrează 
că răul are o identitate pre
cisă — și nu una obscură, ți- 
nînd de esența ființei uma
ne —, și dă acestei demons
trații o simplitate rafinată, o 
cursivitate și o tensiune emo
ționantă. In decorul alb și au
ster al lui Paul Bortnovschi, 
trei mari actori — Gina Patri
ciii, Virgil Ogășanu, Ștefan 
Bănică — fac cu trupul și cu. 
vocea lor aproape tot ce se 
poate face în teatru ; este un 
paroxism al furiei și al sar
casmului, al ironiei și al în
duioșării, al neliniștei și al li
rismului. Ei sînt, în același 
timp, oameni vii și semne 
abstracte, portrete și carica
turi, într-o neobișnuită risipă 
de imaginație și de talent. 
Mircea Albulescu, într-un fi
nal halucinant, și Virginica
Popescu, într-o prezență
proape fără text, mențin 
terpretarea spectacolului 
același nivel de excepție.

Victimele datoriei — 
spectacol de referință, un
veniment ăl artei noastre 
teatrale.

a- 
in-
la

un 
e-

SEBASTIAN COSTIN

TEATRE
MIERCURI, 18 DECEMBRIE

Seară de balet Ghershwin : Opera română ora 19,30 ; Secre
tul lui Marco Polo : Teatrul de Operetă ora 19,30 ; Becket: 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) ora 19.30 ; 
Părinții teribili: Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Stu
dio) ora 19,30 ; Un tramvai numit dorință : Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu 1) ora 20 ; 
Melodie varșoviană : Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
Studio) ora 20 ; Opinia publică : Teatrul Comedie ora 20 ; 
îngrijitorul: Teatrul Mic ora 20 ; Cînd luna e albastră : Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) ora 19,30 ; Fein.=. singure : Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Studio) ora 20 : Omul care a văzut 
moartea : Teatrul Giulești ora 19,30 ; Hcdda Gabler : Studioul 
I.A.T.C. „I. L. Caragiale**  ora 20 : Mușchetarii măgăriei sale : 
Teatrul „Ion Creangă" ora 16,30 ; Șoricelul și păpușa : Tea
trul „Țăndărică**  (sala din Calea Victoriei) ora 17 ; Ca la Tănase : 
Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) ora 19,30 ; Mexicc-Melody: 
Teatrul „C. Tănase" (sala din str. Academie., ora 19,30 ; Adam 
și Eva la revistă : Teatrul „Ion Vasilescu" ora ăn ■ Circul Aeros 
(R. D. Germană) : Circul de stat ora 16 și ora 13,30.
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, ,O R AC O L U
IRINA TÎRNOVEANU
Liceul „Nicolae Bălcescu"

București

1. Am simțit un „prag", dar 
nu la 16 ani, ci puțin mai devre
me, cînd am terminat clasa a 
VIII-a. Tradiția școlii era ca 
fiecare nouă promoție de absol
venți să» fie sărbătorită. Atunci, 
acolo, printre colegii dragi și cu- 
noscuți, care crescuseră alături 
de mine atîția ani, printre pro
fesorii emoționați, în hărmălaia 
de glasuri, muzică, glume, am 
fost perfect conștientă că trăiesc 
ultima zi a copilăriei. Pe urmă, 
mi-am spus de multe ori ce bine 
ar fi fost să nu se fi terminat 
niciodată acea zi : 26 mai 1967. 
Toată copilăria mea a rămas a- 
colo, în clasele luminoase, pe 
coridoarele unde-mi juleam ge
nunchii, în camera pionierilor, 
iar eu am plecat mai departe 
singură, plină de griji... Eram 
mare I

2. înainte de toate, entuzias
mul și pasiunea în tot ce faci ! 
Apoi aviditatea de a cunoaște 
cît mai multe, încrederea în oa
meni, generozitatea și omenia, 
dorința de a realiza ceva în 
viață, capacitatea de a discerne 
între bine și rău, seriozitatea, 
sensibilitatea, respectul față de 
muncă. Trebuie să trăim pentru 
ceva, pentru ceva care să merite

toată dăruirea noastră ! Și nu 
știm, uneori, pentru ce...

3. Nu știu... Poate voi răspun
de mai tîrziu, peste cîțiva ani.

4. Cred că cele mai mari bu
curii ale mele au fost: • cînd am 
cunoscut un om adevărat, cum 
rar se întîlnesc în viață, în per
soana unuia dintre profesorii 
mei și cînd mi s-a spus prima 
oară un lucru extraordinar, din 
care reieșea că e cineva care se 
gîndește mult la mine... Uite, și 
acum îmi ard obrajii I

5. Nu știu dacă cea mai mare, 
dar cea mai apropiată mîhnire 
a mea este lipsa unor prieteni

adevărați. Poate pentru că sînt 
timidă, plină de complexe, pu
țin sălbatecă ? Cei din jur gîn- 
desc altfel decît mine, au .alte 
preocupări (sau, mai bine zis, 
n-au.!), încît am uneori impresia 
că am venit de pe altă planetă 
și nu mă pot adapta. Atunci mă 
gindesc Ia „Cîntecul nebunului**  
de Minulescu : „Dar cum eu sînt 
ce-am fost mereu / Poate că cel 
cuminte-s eu —/ Deși de cîte 
ori le-o spun, / Eu pentru Ei... 
sînt tot nebun* *.  Sper că anul 
care începe în curînd îmi va 
aduce o prietenă sau un prieten.

DIN CUGETĂRILE UNUI 
COPIL MINUNE

— Bine, tovarășe profesor,
dar și Coșbuc scria poezii încă 
de pe băncile școlii.

— Da, dar nu pe băncile 
școlii...

— Dumneata ești tobă de 
carte P

6. Atitudinea pe care o iau 
depinde de situație și, în gene
ral, n-am greșit niciodată în a- 
ceastă privință. A părut multora 
ciudat următorul fenomen : în 
clasa a VIII-a, în calitate de 
secretară a organizației U.T.C., 
nu îngăduiam nici o abatere, îi 
făceam cu ou și cu oțet în adu
nări, pe chiulangii, trimiteam 
„echipa fulger" la părinții elevi
lor slabi să anunțe notele, îi 
treceam pe nedisciplinați în- 
tr-un caiet special, eram într-un 
cuvînt o „pîrîcioasă" incurabilă! 
Și totuși, colegii mei nu mi-au 
purtat niciodată pică, din con
tră ! După părerea mea, impor
tant nu este să iei „atitudine**,  
ci să pornești de la a descoperi 
ce e bun în elevul respectiv și 
ce l-a determinat să ajungă 
„într-o situație nepotrivită". în
țelegerea prietenească oricît de

severă, dă rezultate mal bune 
decît etichetările de genul: 
„rău", „e leneș" etc.

7. Mă simt apăsată de o dato
rie imensă, care uneori mă spe
rie. Viața este atît de scurtă și 
eu n-am dreptul să trăiesc ori
cum, să greșesc! Trebuie să fiu 
mai fericită decît părinții și bu
nicii mei, să nu dezamăgesc pe 
cei care au încredere în 
mine, să-mi împlinesc visurile, 
să trăiesc frumos, demn, să lupt 
cu inerția mea $i a altora, să fiu 
în așa fel încît nimeni să nu-mi 
poată reproșa că am făcut de
geaba umbră pămîntului. Nu-i 
așa că e mult, că e greu ? Și 
totuși, am să reușesc !

8. Dacă „a semăna*'  înseamnă 
a fi copia palidă a cuiva, atunci 
nu vreau să semăn cu nimeni. 
Fiecare om trebuie să aibă pro
pria lui personalitate I Altceva 
este să admiri pe cineva, să vrei 
să realizezi asemenea lucruri, 
încît să fii convins că „idolul*  
tău le-ar aproba, că sînt demne 
de el. Există mai mulți oameni 
pentru care am o admirație deo
sebită, pe care îi consider „idoli". 
Ii socotesc exemple de viață, de 
pasiune, de dăruire, pe tovarășul 
V. Canarache, directorul Muze
ului de arheologie din Constan
ța și pe profesorul Oscar Ro- 
șeanu. Iar ca întruchipare a tot 
ce e mai bun în om, a țelului 
pentru care trebuie să trăiești, 
cunosc un nume care înseamnă 
în toate limbile pămîntului și 
pace, și curaj, și dragoste de oa
meni : Emesto Che Guevara I

ÎNTREBĂRILE

1. — Considerînd vîrsta de 16 ani ca un prag care desparte
copilăria de tinereje, cînd și în ce împrejurări ai sim
țit că treci acest prag ?

2. — Care socotești că sînt calitățile principale ale unui tînâr
de vîrsta ta 7

3. — După părerea ta, fetele au alte drepturi și alte datorii
decît băieții 7 (

4. — Care a fost cea mai mare bucurie pe care ai avut-o
pînă azi ?

5. — Dar cea mai mare mîhnire ?

6. — Dacă întîlnești un coleg într-o situație nepotrivită pentru
un elev, ce atitudine iei 7

7. — Te-ai gîndit vreodată la datoriile tale ?

8. — Cu ce personaj (din istorie sau din domeniul literaturii,
□I teatrului, al cinematografului) ai vrea să semeni (și 
de ce) 7

o rostA 
MM
ANA BLANDIANA
în avalanșa de almana

huri, amuzante și diverse, 
care a invadat în ultimele 
zile galantarele librăriilor am 
descoperit „Calendarul ele
vului". De la început surprin
de plăcut ideea acestei apa
riții, recunoscînd delimitarea 
elevilor într-o categorie pre
cisă, plină de energie și de 
curiozitate, o umanitate fer
mecătoare, cu tradiții speci
fic», cu un umor numai al ei. 
Ă doua agreabilă surpriză 
este aceea a respectării re
gulilor genului. „Calendarul 
elevului" nu este o culegere 
de 365 de file ornate cu ci
frele datelor șl cu cele cîteva 
mențiuni de aniversări mai 
mult sau mai puțin demne 
de interes, ci un adevărat 
calendar în accepția pe care 
nenumărate secole de obiș
nuință i-au creat-o acestei 
specii revuistice. Pentru că, 
asa cum era conceput încă 
dfi evul mediu, calendarul 
este o revistă cu apariție a- 
nuală, informîndu-și cititorii 
despre tot ceea ce i-ar pu
tea interesa, avînd repro
duceri de artă și rubrici de 
umor, deconspirînd ultimele 
noutăți și trecînd în revistă 
curiozitățile de la facerea lu
mii. „Calendarul elevilor" pe 
1969 este o astfel de pasio
nantă publicație.

Calendarul, așa cum îl văd 
autorii săi anonimi și pri- 
cepuți, amuză, informează și 
aduce aminte în același timp. 
Datele emoționante ale isto
riei noastre și 'figurile de eroi 
știute pe dinafară sau abia 
cunoscute sînt subliniate cu 
roșu și puse în lumină puter
nică.

Farfuriile zburătoare și 
celebrii spioni, insulele e- 
xotice și legende uitate, 
sistemeTe de galerii și 
viața gorilelor, origina arte
lor și curentele de avan
gardă, cele mai noi modele 
de rochii și soțiile lui Ștefan 
cel Mare, toate apar într-o 
grațioasă succesiune, se pre
zintă, fac o reverență și dis
par pe rînd, pentru a lăsa 
locul altei zile, deci altei a- 
muzante informații. Totul 
pigmentat de caricaturile lui 
Matty, pline de haz, legate 
de școală și de elevlsi de re
produceri emoționante din 
pictura infantilă.

Pe elevi îi interesează 
totul, sînt dornici să învețe 
totul și almanahul dedicat lor 
în acest an ține seama de 
această definiție a tinereții 
pe care ei o întruchipează.

Desigur, anul următor va 
transforma „Calendarul ele
vului" într-o apariție mai 
specifică fermecătoarei cate
gorii umane căreia i se a- 
dresează, mai plină de anec
dote din viața de școală. 
Pînă atunci însă ne rămîne 
să întoarcem pe rînd cele 
365 de file care ne stau în 
față.

★

In loc de introducere

— Cred că cel mai nimerit pentru funcția de secretar al orga
nizației U.T.C. a clasei noastre e colegul Ixulescu...

— De ce-l propui P
— El e un om bun.
— Hai, tovarășe, fii serios I Vrei să stăm aici pînă la 3 ? Spu

ne motivele — și gata!
— Pentru că... dintr-a IX-a, de cînd e secretar, a fost băiat de 

treabă: a făcut vreo 25 de convocări și... 3 adunări. Ne-a luat și 
bilete la film, ne-a motivat absențele... In rest — pace bună 1 E 
de-al nostru! Are „ștofă". Ei, îl votăm?

— Uraaa III
O voce : — Să facă, mă, unul, procesul verbal...

Alegeri fi „alegeri"
Cum vi se pare ? „Strict au

tentic". Dar să fim serioși. Acest 
act al alegerii „șefului clasei", la 
fiecare început de an școlar, e 
un moment al răspunderii colec
tive. Și marea majoritate a cole
gilor noștri sînt conștienți de ro
lul pe care trebuie să-1 joace re
prezentantul nostru în comitetul 
U.T.C. pe școală, de faptul că el 
este acela care trebuie să cu
noască și să înțeleagă problemele 
colegilor săi și care să le găseas
că — împreună cu tovarășul di
riginte și cu organizația U.T.C. 
din școală — rezolvarea. Și pen
tru aceasta, ei aleg ca secretar pe 
omul de inițiativă, pe bunul co
leg, pe elevul sîrguincios și disci
plinat, capabil t de a se dărui 
muncii sale cu pasiune. Și oricit 
ar părea de convențională carac
terizarea aceasta, un astfel de om 
poate și trebuie să stea în frun
tea colectivului de clasă.

Dar, cum ați văzut în exem
plul transcris, uneori, menirea 
vieții de organizație nu e înțelea
să așa cum ar trebui și nici privi
tă cu toată seriozitate ; atunci, o- 
pinia clasei desemnează cu ușu
rință drept secretar un elev 
„cumsecade" — în cel mai bun 
caz — care „să nu ne piseze la 
cap cu adunări peste adunări și 
cu tot soiul de acțiuni plicticoa
se"... Dar de ce sînt „plicticoase" 
acțiunile acestea ? E de vină se
cretarul de clasă ? Cine trebuie 
să facă propuneri și să ia inițiati
ve pentru desfășurarea în condi
ții optime a vieții de organizație, 
dacă nu însăși colectivul clasei ? 
Nu numai că îndeplinirea sarci
nilor pe linie de organizație este 
o datorie a fiecărui utecist, dar 
participarea la acțiunile cultural- 
sportive, de pildă, nici nu este o 
îndatorire, ci un drept al fiecă
ruia dintre noi, cei care facem 
parte din marea familie a celor 
mai tineri comuniști. A depune 
regulat cotizația și a-ți lua anga
jamente festive nu înseamnă a 
fi utecist. Carnetul roșu și cali
tatea de membru al Uniunii Ti
neretului Comunist se onorează 
altfel, dragi colegi „pisați la cap".

— Nu, domnule, eu sînt 
celălalt.

DIN TEZA UNUI 
COPIL-MINUNE :

„...cu toată perspicacitatea 
sa, Darvin nu și-a dat seama 
de teribila asemănare dintre 
om și maimuță și nu s-a gîn- 
dit că maimuța ar putea să se 
tragă din om".

■Ar
APROPO DE ANUMITE 

„OPERE" :
„Tovarășe elev, fii atît da 

bun și caracterizează dumnea-

CINE EȘTI DUMNEATA
TOVARĂȘE „ȘEF AL CLASEI" ?

Fie și prin desemnarea cu maxi
mă responsabilitate a celui care 
organizează viața clasei din punct 
de vedere al activității uteciste. 
De ce să nu spunem lucrurilor pe 
nume ? Atunci cînd secretarii 
U.T.C. erau „propuși" de către 
organizația de bază din liceu, ei 
erau priviți ca unii care „vin cu 
sarcini de sus". Dar acum, cînd 
sînt aleși în mod nemijlocit de 
către colegii lor, cînd principalul 
lor obiectiv este acela de a con
cretiza dorințele și propunerile 
acestora, de ce nu merg lucrurile 
întotdeauna așa cum ar trebui ?

La obiect!
îmi propun să schițez citex-a 

aspecte caracteristice ale activi ta
ții uteciste în liceu, legate de 
personalitatea secretarului de 
dasă. Dar. ca să nu mă avânt 
prea mult în „teorie" (o fac alții 
și pentru mine !) și să „vin la 
paș’opt", am adresat un număr 
de întrebări citorva secretari 
U.T.C. de dasă de la Liceul „Di- 
mitrie Cantemir" din Capitală. 
Unele din răspunsurile lor mi-au 
sugerat reflexiile de mai sus.

„Ce acțiune deosebită

afi realizat ?"
In felul acesta am formulat 

prima întrebare. Din cele aflate 
am desprins că, pe de o parte.

ta personajele, în locul auto
rului". ★

„Nu-mi-pare rău că am fă
cut clasa întîi primară, mă con
damn însă că am făcut-o și 
pe a doua : nu e unul care să 
nu se uite unt, cînd află că 
am două clase primare...".

ir
Una e să scrii mult bine, 

jt alta, bine și mult.★
In mijlocul deșertului:
— Ce scrie, domnule, pe in

dicatorul ăsta P Fit amabil...
— „Spre Fata Morgana I" ; 

Insistați I ★
Vă promit că în momentul • 

în care n-am să mai pot scrie ’ 
aforisme, -am să mă apuc de %• 
romane.

TUDOR VASILlU
(Liceul „Mihai Viteazul", 

București) 

există la liceul amintit o viață de 
organizație închegată, iar pe de 
alta că mai sînt încă destule de 
făcut. Dar să dăm cuvântul mag
netofonului...

„Activitatea din clasa mea, cu 
toate că ar putea fi și mai boga
tă, este destul de intensă. Cole
gii mei răspund cu interes la 
inițiativele și sarcinile comitetului 
U.T.C., mai cu seamă cînd ele 
sînt atrăgătoare — cele cultural- 
sportive în genere. De altfel, ei 
înșiși au inițiative : excursii, acti
vitate de cenaclu, vizite, come
morarea în orele de dirigenție a 
unor date istorice importante", 
ne spune Florentin Trandafirov, 

secretarul organizației U.T.C. din 
clasa a Xl-a A.

Dar iată că în alte clase situa
ția nu e totdeauna aceeași. „Rea
litatea este, ne spun, alți secretari, 
că activitatea U.T.C. se rezu
mă doar la strângerea cotizațiilor, 
la acceptarea unor sarcini minore 
(ne-au solicitat niște formulare 
pentru înscrierea la Universitatea 
populară, pe care le-am comple
tat, deși știam că probabil nu se 
vor duce decît cîțiva) și la întoc
mirea proceselor verbale. Nu pea 
avem cu ce ne lăuda — și poate 
că vina este și a noastră. Băie
ții („Cantemir" e un liceu de bă
ieți — nn.) au și bunăvoință și 
dorința de a activa, dar, de multe 
ori, inițiativele lor sînt date uită
rii, aminate la nesfârșit sau reali
zate anapoda. Recent s-a organi
zat o excursie pe' Valea Prahovei, 
împreună cu alte licee din sec
tor. Se asigura transportul In 
rest, rămâneam unde voiam, ne 
descurcam cum ne tăia capul, nu
mai să fim la ora și locul fixat 
pentru înapoiere. Dar ce să Vei 
cîteva ceasuri într-un oraș de pe 
Valea Prahovei ? Să vizitezi res
taurantele ? De schiat nici vorbă, 
de dansat — nici atît Poate doar 
să țopăi de frig. Altădată, ce s-a 
gîndit cineva ? Hai să împărțim 
băieților invitații pentru reuniu
nile dansante organizate de licee
le apropiate. „Invitația" costa, 
însă, 4 lei, deși formația școlii 
noastre ar cînta bucuroasă pe 
gratis, ca să arate ce știe. Și 
știe !"

Un loc ce va fi mult căutat în timpul vacanței: pista de karturi

Pagina realizată de 
FLORIN MUGUR

„Sînt convins că aveți drep
tate — le-am răspuns — și că 
uneori nu toate acțiunile bine 
pornite din clase se realizează 
pînă la capăt la nivelul sectoru
lui sau al orașului. Dar activita
tea de U.T.C. se desfășoară, în 
primul rind, nu pe Valea Praho
vei, ci chiar în liceu. Aici e mai 
ușor de văzut cît muncim cu a- 
devărat și cît ne facem că mun
cim".

„Ai dreptate, îmi răspunde Dan 
Constantinescu, secretarul U.T.C. 
al clasei a XH-a A. De multe ori, 
sarcinile rămîn în caiete, și asta 
din două motive. In primul rînd, 
în clasele cu „secretari inofen

sivi" sau în cele în care aceștia 
își privesc funcția exclusiv din 
punct de vedere... onorific, se 
fac ședințe de analiză cu cuvân
tări „citite" de pe bilete . de 
tramvai (fără nici o exagerare !) 
și cu propuneri formale, aranjate 
dinainte. Iar în al doilea rind, 
sînt mulți colegi de-ai noștri care 
preferă s-o vadă pe Missis Peel, 
decît să meargă în colectiv la 
„Topaze" ori la ..Becket". E drept 
că nu sînt decît puține astfel de 
clase, poate una sau două, dar 
ele trag înapoi activitatea utecis- 
tă a liceului".

„Ce-i de făcut?"
— mi-am 

cutorii. Că 
suspendarea 1 
(ehe, ce s-ar 
și nici interzicerea „Răzbunăto
rilor" ’ Ce trebuie să facă secre
tarul U.T.C. pe clasă ?“

Și aid, răspunsurile au fost 
împărțite : „Să cîștige, prin com
portarea sa, printr-o colaborare e- 
ficientă la întocmirea programu
lui de activități interesul și încre
derea colegilor săi" (Ion Brod, 
secretarul organizației clasei a 
Xl-a E). Bine, bine, dar cum s-o 
cîștige, dacă se fac propuneri di
nainte aranjate, pe care toți știu 
că nimeni nu le va pune în 
practică ? Iar secretarul, ascultin- 
du-le, răspunde sceptic (poate știe 
el ce știe...): „Hai s-o facem și 
pe asta..." Un alt răspuns : „Se

întrebat eu interi o- 
doar n-o să cerem 
biletelor de tramvai 

r mai bucura unii...)

cretarul de clasă trebuie să cola
boreze cu colectivul pe care-1 
conduce și cu dirigintele, să fie 
„o antenă" de recepție-emisie în
tre colegi și profesori". Bine 
spus ! Colegul meu, de la una 
din clasele experimentale de fizi
că (a Xl-a D), avea dreptate! 
Dar de spus ce trebuie făcut pen
tru ca această colaborare sa fie 
fructuoasă nu spunea nici el.

Se pot face multe !
„Rolul meu ? Să-mi justific pla

nurile de activități". Da, nu vă 
mirați, așa cred unii secretari de 

clasă. Și motivează : „Sîntem în 
clasa a XH-a, învățăm pe rupte 
toată ziua, cînd să ne mai ocu
păm și de problema asta ?“. Bine, 
dragi colegi. Să zicem că așa e. 
Și totuși...

„La clasa ta — i-am spus unu
ia dintre cei cu care discutam — 
notele nu sînt dintre cele mai 
bune, absențe sînt cu duiumul, 
iar cînd treci pe coridor prin 
dreptul ușii, se aude o gălăgie 
de te miri cum de nu pleznesc 
geamurile. E drept că în timpul 
orelor de curs nu se aude decît 
un moimâit înfundat..." „Și ce sa 
fac eu ?" mi-a răspuns. Așa e, ce 
să facă el ? Că doar n-o să-1 ia 
la bătaie pe cel cu 2547 de note 
de 3, n-o să-i aducă la școală de 
mânecă pe cei care chiulesc și 
nici n-o să sîsiie toată ora, ca să 
se facă liniște. Dar discuțiile cu 
colegii ? Dar informarea deschisă 
și colegială a profesorului dirigin
te asupra a ceea ce se petrece 
și mai ales asupra cauzelor situa- 
—-- . — — drastice, pe

i se
tiei ? Dar măsurile — c__J,
linie de organizație, unde nu 
poate altfel ?

Cînd politefea 
a rămas acasă
Jn aceeași online de idei — 

îmi povestește Șerban Sărățeanu 
(clasa a Xll-a F), în adunările 
U.T.C. și „în particular", secreta
rul ia cunoștință de necazurile și 
de îndoielile colegilor lui. El 
n-are voie să rămină indiferent 
Cu câtva timp în urmă mi s-a în
tâmplat și mie ceva asemănător. 
Unul dintre colegii mei a fost e- 
xaminat și notat sub limită. Ener
vat a protestat nepoliticos la a- 
dresa profesorului. Cu greu l-am 
domolit și apoi am mers împreu
nă la tovarășul diriginte, căruia 
i-am explicat ce se întâmplase, a- 
dăugînd, cu decență, dar ferm, că.

■4
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și colegul meu avea dreptate în
tr-un fel. Așa, lucrurile s-au aran
jat fără urmări neplăcute".

Iată dar că secretarul de cla
să nu e bun numai să facă „adu
nări peste adunări".

Cine ești dumneata, 
tovarășe

„șef al clasei"?
Am întrebat, în încheierea an

chetei mele, pe cîțiva dintre co
legii de clasă ai celor cu care 
stătusem de vorbă dacă „șefii 
claselor" se bucură de încrederea 
lor, de sprijinul activ, necesar în
făptuirii atribuțiilor pe care le au. 
Dintre răspunsuri, imul m-a im
presionat în mod deosebit Vi-1 
redau : „Știu prea bine că, o 
dată ales, secretarul U.T.C. tre
buie să facă față nu numai unei 
răspunderi scriptice, ci și unor 
probleme serioase ce se ivesc în 
viața organizației. De aceea I -am 
susținut întotdeauna pe cel în 
care am avut încredere și-1 vom 
susține în continuare. Ajutorul a- 
cesta s-a vădit acum cîteva luni, 
cînd el însuși a avut unele 
încurcături, unele necazuri. Noi, 
colegii, am pus umărul și — mai 
cu vorba, mai cu fapta — l-am 
scos din impas. Secretarul nu e 
numai „șef" și coleg. El este și 
prieten. Să nu uităm asta !"

Intr-adevăr, colegul meu avea 
multă dreptate. Cea mai dificilă 
sarcină pentru un secretar U.T.C. 
nu e nici strângerea cotizațiilor 
(deși uneori...), nici numărarea 
absențelor și nici inițierea activi
tăților, ci tocmai captarea încre
derii celor din jurul său, care 
trebuie să vadă în el nu un „re
prezentant al regulamentului de 
ordine interioară", ci un prieten 
adevărat, pe care te poți bizui.

TIBERIU MIHAIL

I
I
I
I

Nu sînt la vîrsta la care 
să-mi permit să mă fac jude
cătorul celor mai mari ca 
mine. Mă silesc să stau în 
banca mea și să-mi văd lun
gul nasului. Poate că uneori 
nu reușesc, dar de silit — mă 
silesc. Prin urmare, nu-mi per
mit să fac critici. Dar o su
gestie, una făcută cu glas șop
tit, se poate ?

Vin sărbătorile ! Nu-i cazul 
să vă rețin aici ca să vă spun 
„cu cîtă bucurie", „cu cîtă 
nerăbdare**,  cu cîte vise în cu
lori, în relief și în cinemas
cop, se apropie un școlar, de 
sărbătorile de iarnă, pe care 
le dorim ca în cărțile poștale 
ilustrate : cu căsuțe acoperite 
de nea, cu fumul ieșind din 
coș, cu brazi îmbrăcați în be
teală, cu colindători care vin 
pe poteca troienită.

Dar... Dar am fost învățați 
să cultivăm în noi bunul gust, 
așa că voi încerca să vorbesc 
în numele lui. Există în deco-

0 SUGESTIE

IN PRAGUL

SĂRBĂTORILOR
rația noastră de sărbători și 
unele lucruri care te pun pe 
gînduri. Am fost la librăria de 
lingă „Cinematecă", să mai 
vad .n°ută?’Ie; K1’am dus la 
„Unic**,  să-mi cumpăr o cio
colată. Vă place decorul ? Ma
gazinul „Unic**  e, așa cum 
știți foarte bine, la parterul 
unui bloc luminos, plăcut, 
câre-ți sugerează o lume mo
dernă, o lume care stă sub 
semnul artei contemporane. 
Dar decorul? Decorul pus 
acolo pentru sărbători ? Deco
rul e sumbru, cenușiu : un pe
rete de carton pe care sînt de
senate pietrele mohorîte ale 
unei intrări într-o peșteră sau 
poate ale unei căsuțe din po
vești (dar din povești extrem 
de triste). La librărie, decorul 
schițează cîteva cuburi și cî
teva jucării. Vă place cum sînt 
desenate aceste intrări sărbă
torești ? Eu cred că sînt de 
o stîngăcie extremă. în artă, 
stângăcia dublată de sincerita
te poate să aibă uneori foarte 
mult farmec. Din păcate, am 
impresia că în aceste deco
ruri (și sînt multe ca ele în 
București), nu rămîne decît 
stîngăcia, iar această stîngăcie 
este prea cenușie ca să se ar
monizeze și cu sărbătorile, și 
cu orașul, și cu starea noastră 
dez spirit. Poate greșesc. Dacă 
greșesc, am să mă îndrept. 
Dar dacă nu greșesc, rîndurile 
de mai sus ar putea să conți
nă o sugestie.

ILEANA MURGESCU
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CONFERINȚE DE DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI in succes

Un numitor comun:
al medicinii romanești

Rinichi artificial

EFORTUL DE la copii

A UTODEPAȘIRE
Este un lucru binecunoscut 

și firesc. întreprinderile din 
sectorul 5 — București au fost 
și ele înzestrate cu utilaje mo
derne, de mare productivitate, 
au intrat în funcțiune noi ca
pacități de producție, au fost 
create condiții optime asimi
lării unor produse cu perfor
manțe tehnico-economice la 
nivelul mondial de exploatare 
și competivitate. Dotarea în
treprinderilor cu mașini și uti
laje dintre cele mai perfecțio
nate impune aici, ca pretutin
deni. îmbogățirea permanentă 
a culturii tehnice de specialita
te, a calificării profesionale a 
tuturor lucrătorilor. Funcționa
rea normală a agregatelor, ex
ploatarea lor la parametrii 
tehnici și economici proiectați 
nu pot fi realizate fără o cali
ficare și pregătire tehnică co
respunzătoare. In acest con
text, era cît se poate de firesc 
ca accentul principal al pro
blemelor 
ferința de dare de 
și alegeri 
U.T.C. din 
sector al 
axeze pe direcțiile principale 
de realizare a unui proces atît 
de complex și dificil cum este 
educarea prin muncă și pentru 
muncă a tineretului muncitor, 
cultivarea Hinei înalte respon
sabilități față de profesia 
aleasă, a respectului pentru 
făuritorii bunurilor materi
ale. Discuțiile din conferin
ță au dovedit în mod con
vingător că în perioada care 
s-a scurs, organizațiile U.T.C. 
au reușit să-și orienteze acti
vitatea în funcție de proble
mele noi pe care le ridică, în 
unitățile economice, nu numai 
necesitatea unei continue pre
gătiri profesionale, ci Și spo
rirea considerabilă a ponderii 
lucrătorilor tineri în numărul 
total al salariaților. Tinînd 
seama de aceste situații, s-a 
arătat în conferință, organiza
țiile U.T.C. au sprijinit efectiv 
conducerile întreprinderilor în 
organizarea cursurilor de ridi
care a calificării, prin stabili
rea tematicii în deplină con
cordanță cu cerințele impuse 
de desfășurarea continuă a 
procesului de producție, în 
funcție de gradul de pregătire

diferențiată a lucrătorilor — 
cursanți. Preocuparea comite
tului U.T.C. ai sectorului și a 
organizațiilor din întreprinderi 
s-a materializat în cuprinderea, 
în cadrul celor peste 200 de 
cercuri de ridicare a califi
cării și specializare, a 2 500 
de tineri — o atenție deosebită 
dîndu-se, în această direcție, 
procesului de perfecționare a 
cunoștințelor tehnice de spe
cialitate în cadrul a nume
roase unități cum sînt! „Da
nubiana", I.R.A. — 3, Combi
natul de cauciuc — Jilava, 
brica de ciorapi, Uzina 
mașini grele ș.a.

S-au menționat forme

Fa- 
de

5i

tul că dezbaterile au avut loc 
chiar în prezența autorilor 
respectivelor lucrări), fapt care 
a constituit nu numai o mo
dalitate eficientă și utilă de 
atragere a interesului majori
tății tinerilor, dar a creat, în 
același timp, premisele apli
cării cu succes, în practica teh
nologică a întreprinderilor, a 
ideilor și soluțiilor tehnice 
avansate, desprinse cu prile
jul unor astfel de întâlniri 
fructuoase.

De asemenea, au relevat par
ticipant la conferință, alte 
forme de muncă ce s-au soldat 
cu rezultate bune, în scopul 
utilizării raționale, la întregul

la 
ul-

s-a 
re- 
nu

Sub îndrumarea prof. dr. 
docent Ștefan Hărăguș, medi
cii clujeni dr. Gheorghe Uza, 
de la Institutul de cercetări 
medicale al Academiei, și Mi
hai Manasia, de la Clinica 
medicală nr. 1; au aplicat cu 
succes, pentru prima data în 
țară, rinichiul artificial la co
pii. Acordînd o deosebită a- 
tenție îngrijirii micilor pa- 
cienți în timpul dializei, pen
tru preîntâmpinarea oricărui 
decalaj între cantitatea de sin
ge introdusă în organism și 
cea extrasă, medicii clujeni au 
reușit să înlăture efectele fa
tale ale unor insuficiențe re
nale acute, solvind astfel viața 
mai multor copii. Rinichiul ar
tificial la copii a fost aplicat 
pînă acum în puține țări, Ro
mânia stituîndu-se între pri
mele în ce privește folosirea 
curentă a acestei metode în 
terapeutica pediatrică.

SECTORUL 5
dezbătute în t con- 

seamă 
a organizației 

acest important 
Capitalei să se

BUCUREȘTI
MAJORATUL

metode eficiente, s-a făcut un 
schimb de experiență pe cît 
de amplu pe atît de convin
gător. S-a relevat ,de pildă, că 
pentru a veni în sprijinul ti
nerilor cuprinși în cursurile 
de ridicare a calificării profe
sionale, în cadrul întreprinde
rilor amintite mai sus. s-au 
creat colective din cei mai 
pregătiți ingineri, economiști, 
tehnicieni care să-i ajute în 
aplicarea nemijlocită a cunoș
tințelor însușite, în înțelegerea 
fenomenelor și proceselor eco
nomice nou apărute. Un rol 
deosebit de important l-au 
avut, în acest sens, demonstra
țiile practice efectuate, schim
burile de experiență, simpo
zioanele tehnico-economice, 
concursurile și „olimpiadele" 
pe meserii etc. O formă efici
entă, cu o deosebită receptivi
tate în rîndul tinerilor, au 
constituit-o dezbaterile organi
zate la nivelul comitetului 
U.T.G. din sector cu tinerii in
gineri chimiști și constructori 
de mașini pe marginea unor 
lucrări și tratate de speciali
tate (este demn de relevat fap-

lor potențial tehnic, a mașini
lor și instalațiilor, preocupările 
comitetelor U.T.C. din între
prinderile industriale au fost 
orientate în direcția folosirii 
eficiente și integrale a fondu
lui de timp, a respectării rigu
roase a disciplinei în produc
ție. S-a menționat, în acest 
sens, activitatea depusă de că
tre comitetele U.T.G. de la 
uzina de anvelope „Danubi
ana”, Fabrica de ciorapi „A- 
desgo" și Uzina de mașini 
grele, în scopul depistării și 
eliminării pierderilor de timp 
productiv, al întăririi răs
punderii față de calitatea 
muncii prestate fiind apre
ciată ca o experiență utilă 
și altor organizații. Prin rai
durile repetate întreprinse în 
cadrul schimburilor II și III 
în care se constată mari „go
luri'' în folosirea eficientă a 
timpului de lucru, prin efec
tuarea unor „fotografieri" a 
Zilei de muncă (în marea lor 
majoritate, ele au cuprins acea 
categorie de tineri muncitori 
care nu reușeau să-și reali
zeze normele de muncă, care

S-a vorbit în Conferința or
ganizației U.T.C. a municipiu
lui Oradea despre faptul că 
Uzina „înfrățirea" reprezintă 
pentru tinerii muncitori o ade
vărată școală a muncii, iar cuvân
tul organizației U.T.C. prin 
prestigiul pe care și l-a cîștigat, 
are întotdeauna greutate. S-a 
vorbit și s-a arătat cu justifica
tă mîndrie că în această între
prindere peste 160 de uteciști 
sînt lună de lună evidențiați în 
producție, iar marca fabricii a 
devenit pentru majoritatea din
tre ei o chestiune de onoare, de 
prestigiu «iu numai colectiv ci 
și personal.

S-a vorbit și. despre tinerii de 
la Uzina de alumină. S-a arătat 
că aici vârsta tinerilor se asea
mănă cu cea a uzinei, dar, s-a 
subliniat cu același prilej, lucrul 
acesta nu a constituit pentru ei 
un impediment de a-și cîștiga în 
scurt timp stima și prestigiul 
celor din jur, iar organizația 
U.T.C. de a-și dovedi încă de 
la început capacitatea de a re
zolva cu simț de răspundere, 
operativ, o problemă sau alta, 
de a se afirma ca o prezență 
activă, dinamică.

în aceiași termeni s-a vorbit 
și despre celelalte întreprinderi 
orădene, despre activitatea orga
nizațiilor U.T.C. din toate uni
tățile și instituțiile municipiului. 
Și tot cu satisfacție s-a subliniat 
contribuția pe care cei 15 000 
de tineri muncitori, ingineri, teh
nicieni și-au adus-o, alături de 
ceilalți muncitori, la realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan. 
Dar cel mai pregnant au fost sub
liniate modalitățile prin care 
organizația U.T.C. și-a adus con-

tribuția la obținerea acestor suc
cese, formele specifice prin 
care s-a preocupat aceasta de 
antrenarea tinerilor, de cultiva
rea în rîndurile lor a dragostei 
față de muncă și meserie, a spi
ritului de disciplină și de răspun
dere în îndeplinirea îndatoriri
lor ce le revin. Reliefarea aces
tor realizări a fost făcută la mo
dul cel mai concret și mai anali
tic cu putință, încerdndu-se să se 
delimiteze exact ceea ce mai tre-

ției lor la roadele colectivelor 
de muncă. Cînd discuțiile s-au 
referit la munca de îndrumare 
și coordonare pe care o desfă
șoară comitetul municipal — 
ceea ce s-a întîmplat foar
te adesea — au fost îndreptățit 
remarcate căutările și eforturile 
acestuia pentru aflarea acelor 
forme de activități care să se 
integreze cel mai firesc în spe
cificul muncii fiecărui colectiv 
în parte, sporindu-le eficiența

MUNICIPIUL
ORADEA

buie făcut, ceea ce reprezintă ex
periență demnă de continuat 
Simpozioanele pe diverse teme 
cum ar fi „Importanța disciplinei 
tehnologice", „Dezvoltarea dra
gostei față de meseria aleasă", 
„Creșterea răspunderii pentru 
locul de muncă-, concursurile 
pe teme profesionale, cursurile 
de specializare, întîlnirile cu 
specialiștii din uzină și din afară, 
schimburile de experiență, con
sfătuirile periodice de muncă 
etc. s-a arătat în dezbateri au 
însemnat multe și variate acțiuni 
prin care s-a concretizat efortul 
specific al organizațiilor în mo
bilizarea tinerilor la realizarea 
sarcinilor, în creșterea contribu-

nu numai printr-o mare bogăție 
de idei, ci și prin însăși varieta
tea și modul interesant de a le 
transpune în viață. Asupra acestor 
două atribute majore ale activi
tății organizației U.T.C. s-au 
oprit majoritatea vorbitorilor în 
mod deosebit, evidențiind nece
sitatea sporirii eforturilor în rea
lizarea dezideratului pe care 
organizația U.T.C. și l-a propus, 
anume diversificarea și diferen
țierea activității educative potri
vit cerințelor specifice diferitelor 
categorii de tineri.

Condensînd într-un tezaur 
comun experiențele valoroase 
și jalonînd cu precizie ceea ce 
trebuie făcut pentru extinderea

(Urmare din pag. I)
sau să infileteze șuruburi fără 
cheie. Cu o astfel de optică a 
fost și e privită și Autobaza din 
Vaslui. Menționăm de la înce
put că rezultatele bifne obținute 
aici, rezultate care se înmulțesc 
pe zi ce trece, atît în sectorul 
transporturi cît și în sectorul 
reparații, se datoresc, în primul 
rînd, organizării muncii la un ni
vel mai ridicat față de cel pre
cedent. Dabija Mihai, șeful Au
tobazei, lucru recunoscut de 
toți cei cu care am stat de vor
bă, un om dintr-o bucată, „se 
dă și peste cap numai ca tre
burile să iasă bine". într-ade- 
văr ! Dar, nimeni aici la Autoba
za din Vaslui și mai ales la 
D.R.T.A. Iași nu s-a dat de trei 
ori peste cap, ca-n basm, pen
tru ca lucrurile să ia o altă 
înfățișare și atunci cînd vine 
vorba de ridicarea nivelului pro
fesional al angajaților.

Am spus totuși impas pentru 
că situația nu este nici pe de
parte îmbucurătoare. Analizînd 
jyvelul profesional al multor

dintre angajați se constată cu 
surprindere chiar o scădere a 
acestuia, scădere evidentă, con
cretizată în calitatea contestabilă 
a unor reparații, ori mărturisită 
cu îngrijorare de către unii ti
neri. „Sînt pur și simplu, cazuri 
cînd nu ne descurcăm chiar cu 
ajutorul celor mai experimentați,

cu un înalt nivel de calificare 
în aceste domenii, oameni pe 
care pe la Vaslui nu-i prea gă
sești chiar dacă ai da cu pușca“. 
Că situația ivită nu poate fi nici 
barem pentru o clipă tolerată, 
rămîne de necontestat „La noi
— ne spune șoferul Bucur Petru
— majoritatea mecanicilor sînt

NU SE POATE ALERGA
ne declară tînărul Matei Con
stantin, se simte nevoia unui 
cerc tehnic, a unor schimburi 
de experiență cu alții de prin 
alte părți, mai avansați". Sînt 
apoi cazuri cînd unii tineri, mai 
ales, sînt puși în situația de a 
descoperi din nou America.

„Noile sisteme de motoare, noile 
sisteme de transmisie, aplicații 
practice ale puterii mecanice ne 
pun în derută menționează Ba
ran Dănuț. Simt că ne-ar prin
de bine tovărășia unor oameni

tineri și ca să Trie așa... „univer
sali", fiecare dintre ei au cam 
uitat cîte ceva. Mi-au desfăcut 
odată cutia de viteză. înainte de 
a o repara sărea din viteza a 
IV-a. Acum, după ce au repa- 
rat-o, sare dintr-a V-a. Parcă ar 
exista în fiecare un meșter dre- 
ge-strică și îmi pare că, deocam
dată, doar acesta își ridică ni
velul profesional. Am putea con
tinua desigur să cităm cazuri și 
cazuri care atestă nivelul profe
sional scăzut al multor dintre

boabe de grîu carbonizate.

Origina- Pe scenă, cei mai mici
litate

T. STOICHITOIU

ACTUALITATEA

O POVESTE CU „URȘI

gravitație și exuberanță

foloseau mașinile și utilajele “ 
cu un randament scăzut), pre
cum și întreprinderea unui £ 
control riguros privind începe- • 
rea și terminarea programului 
de lucru au fost depistate A 
numeroase rezerve de timp,w 
prin valorificarea cărora a 
fost posibilă sporirea ponderii 
timpului efectiv lucrat, în to-© 
talul fondului de timp-maxim 
disponibil. (La Uzina _ 
mașini grele, de exemplu, in-© 
dicele de folosire a fondului 
de timp a crescut de 
92—93 la 96 la sută, în 
timele luni).

Cu toate acestea — 
precizat în conferință — 
zultatele bune obținute
reflectă, în totalitate, posibi-^ 
litățile existente. în activi ta-™ 
tea unor organizații, a co
lectivelor de tineri din uni- a 
tăți, ca i Țesătoriile reunite, “ 
Prefabricate-„Progresul“, Fa
brica de ciorapi — Bucureștii 
ș.a. există numeroase rezerve, “ 
încă nevalorificate. Manifestă
rile de indisciplină, nerespec-i 
tarea tehnologiilor de lucru,
plimbările inutile prin secții Atunci cînd un ma- 
și ateliere își pun, în ultimă A rinar trece ecuatorul 
instanță, o amprentă nedorită pentru prima data 
asupra calității producției i fa- 
bucate, a eficienței activității f sebite . este botezat 
economice a respectivelor u- „lup de mare“. Cu-
nități. Apoi, faptul că numărul fundarea tn apă, la
actelor de indisciplină săvîr- miez de noapte, cînd
șite în acest an (cu toate că, cerul se rotește calm
față de anul trecut, ele sînt ‘a jurul stelei celui
mult mai puține) la unele în- sărbătorit, mi se pa-
treprinderi din sectorul 5 r® “ solemnitate plî-
(I.R.A.-3, Prefabricate - ..Pro- 
greșul” Uzina Autobuzul $ valerească . de acnm 
T.U.G.-2 ș.a.), dovedește că poate să.și ia în stă-
organizațiile U.TG. din aceste _ pinire întinderile a- 
unități mai au încă multe © pelor.
lucruri de făcut, ele trebuie aE în viață o clipă 
să dezvolte, în rîndu] tineri- cînd fiecare trece e- 
lor lucrători, intransigența, să © $uatorul : clipa ma- 
cultive spiritul de opinie și Juratului. Manifestă- 
combativitate față de aspec- 
tele negative ce se întilnesc W sectorului 8 al Ca- 
încă la anumite locuri de pitalei tinerilor săi 
muncă, în diferite colective, a membri care împli- 
Către aceste puncte nevral- © nesc 18 ani mi s-a 
gice s-au și îndreptat cele £ părut a avea virtuți- 
mai multe din luările de cu-w>e un“i botez la tre- 
vînt ale delegaților, consti- cerea ecuatorului, 
tuindu-se în tot atîtea pro-A Intre seriozitatea p»- 
puneri concrete care oferă po-W 
sibilități noi de acțiune pentru 
activitatea de viitor a comite-© 
tului nou ales.

P. G. BRATU

lor, dezbaterile conferinței ute-w 
ciștilor din municipiul Oradea 
au avut în vedere că deși s-au 
obținut în ansamblu rezultate 
bune, totuși posibilitățile pe 
care le au organizațiile U.T.C.© 
nu au fost pe deplin valorificate, 
activitatea fiind insuficient di- 
versificată. Există o tradiție, o© 
experiență pozitivă, dar ea nu 
a fost aplicată pe scară mai Iar- A 
gă — s-a spus. In munca lor,© 
multe organizații U.T.C., trec 
uneori cu ușurință pe lîngă as
pecte majore ale activității cum 
ar fi bunăoară disciplina mun
cii. Ar fi de menționat în acest 
sens și precizările ce s-au făcut 
de la tribuna conferinței pri
vind un alt aspect și anume in
suficienta preocupare pentru ri-A 
dicarea calificării tinerilor de pe™ 
șantierele de construcții, coope
rativele meșteșugărești, insufi-gh 
cienta cunoaștere de către unele 
organizații și comitete U.T.C. a 
particularităților de viață și de £ 
muncă ale unor categorii de ti-w 
neri.

Sînt doar cîteva propuneri,© 
desprinse din firul discuțiilor și 
care firește, nu epuizează întreaga 
gamă de preocupări ale organi
zației U.T.C. și la care dezbate
rile conferinței s-au referit deo
potrivă de amplu. Oricum, ele 
sînt de natură să constituie pre
mize, puncte de plecare în ve
derea realizării unei și mai bo
gate activități viitoare. Principa
lul — așa cum s-a și arătat în 
conferința organizației U.T.C. 
a municipiului Oradea este ca 
stadiul dintre proiect și aplicare A 
să fie cît mai scurt. w

• FOLCLORUL VlLCEAN IN 1969
Programul de activitate al Casei de creație 

populară județene Vîlcea, pe anul 1969 este 
interesant prin acțiunile pe care și le propune. 
Cu sprijinul său se vor tipări o seamă de lu
crări printre care „Antologie de folclor literar 
vîlcean", „Culegere de folclor muzical", mono
grafia „Folclorul Boișoarei" etc. în anul viitor 
se va edita primul volum închinat ceramicii 
Horezu (C. MARINOIU).

• DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ
Profesorul Mihai Cîmpeanu — muzeograf a- 

mator, inițiatorul unui mic muzeu istoric în in
cinta școlii din comuna Dedrad, județul Mureș, 
a descoperit în timpul unor săpături, la locul 
numit „Dealul viilor", un depozit de unelte și 
produse agricole, datînd din perioada daco
română. Este vorba de două fiare de plug da
cice, un fier de plug roman, în greutate totală 
de circa 25 kg., unelte de uz gospodăresc și o 
mare cantitate de ’ 
(I. VULCAN).

nă de responsabilita
te cu care tinerii au 
dezbătut, în adună
rile de 
„Grivița 
1^ Casa 
adîncile 
sociale __
act și exuberanța ti
nerească a Carnava
lului de la tehnic- 
club — își desfășoară 
registrul sensurile 
majoratului. în cu- 
vîntul elevei Dumi
trescu Eugenia din 
clasa a XlI-a („la 
noi, majoratul este 
un bilanț și o eva
luare de posibilități : 
bilanț 
menul 
laureat 
de drum 
terea la 
și al i 
Vasilescu Constantin 
de la „Grivița Roșie" 
(„ce-și poate dori 
mai frumos un tînăr 
muncitor de 18 ani.

la clubul 
Roșie" și de 
de cultură, 

implicații 
ale acestui

prin exa- 
de baca- 
și început 

. prin admi- 
facultăți") 

strungarului

decît să devină 
om foarte capabil în 
meseria sa !“) este 
concentrată maturi
tatea cu care cei mai 
tineri cetățeni ai ță
rii își proiectează 
traiectoria drumului 
în viață.. Intre bune
le rezultate Ia învă
țătură ale utecistului 
Nicolae Doru, elev în 
anul III la Școala 
profesională „Grivița 
Roșie", și avîntul u- 
nui Ciprian Porum- 
bescu sau Enescu în 
execuția plină de 
virtuozitate a elevi
lor de la liceul de 
muzică nr. 2, între 
seriozitatea profesio
nală a tînărului con
trolor de calitate Co- 
man Radu de la „La- 
romet" și vitalitatea 
perechilor de dansa
tori din seara carna
valului, se află în
scrise, de asemenea, 
semnele majoratului.

In incinta Institu
tului de medicină și 
farmacie din Tg. 
Mureș s-au pus ba
zele unei originale 
grădini de plante 
medicinale și aro
matice din flora 
montană. Pe o su
prafață de aproape 
5 ha. sînt adăposti
te 125 de specii. 
Mica rezervație bo
tanică constituie o 
importantă bază de 
învățămînt pentru 
studenți, iar pentru 
cadrele didactice și 
cercetătorii științi
fici, un original la
borator natural de 
explorări farmaceu-

artisti amatori
în sala „23 August*  din 

Tg. Jiu, cei mai tineri „ar
tiști" din formațiile Casei 
pionierilor din localitate, 
au prezentat în fața unui 
numeros public un specta
col de o rară frumusețe. 
Soliștii vocali și instrumen
tali, „actorii*  din piesa 
„Fata de fum*  — drama
tizare după lucrarea lui 
V. Colin, au cules merita
te aplauze. Regia și core
grafia au fost semnate de 
prof. Ligia Tilici și Jana 
Șerbănescu, cadre didac-

INFRACTORI

SABIN BORCAN

LA REGHIN
„Cerc de cultură tehnică pentru tineret1

AUREL CAMFEAN

La Reghin a luat ființă de 
curînd „cercul de cultură teh
nică pentru tineret". El își va 
desfășura activitatea sub în
drumarea comitetului orășe
nesc U.T.C. Avînd ca instruc
tori ingineri și tehnicieni pri- 
cepuți (Nicolae Bîrgan, loan 
Polen, Carol Walter) cei a- 
proape 40 de membri ai cer
cului au posibilitatea să-și 
dezvolte aptitudinile activînd

în una din cele cinci secții: 
sculptură și artizanat, navo- 
modelism, aeromodelism, ve- 
liere, turism nautic.

Cu prilejul înființării cer
cului, la Casa de cultură din 
localitate s-a deschis o expo
ziție de aeromodele, navomo- 
dele și obiecte de sculptură 
realizate de membrii cercului.

Povestea a început în urmă cu trei ani. Din 
liua-n care Ion Urau a fost numit gestionar la 
un depozit C.A.M. din orașul Orșova. Petrecă
reț din cale afară, adept convins al zeului Ba- 
cus și al jocului de poker, încă de pe atunci 
„ursul" a început să umble la sertarele unității. 
La început s-a mulțumit cu puțin : o sută, două, 
«noi Viața pe picior mare cerea însă mal 
mult. Și „ursul" și-a încercat mai departe „pu
terea" cu... banii statului. în luna mai 1966 
marfa primită de la un subdepozit, în valoare 
de 92 400 Iei, a fost înregistrată Ia valoarea de 
numai 42 000 lei. Dintr-un condei, deci, „i-au 
picat" 50 400 lei. Nu l-a deranjat nimeni nici 
măcar cu o întrebare. Ba, din contră, serviciul 
de contabilitate al O.C.L. Orșova a încercat o 
refacturare fictivă a mărfurilor, bazată pe „cu- 
vintul de onoare" al lui Ion Ursu. încrederea 
în puterea sa de „convingere" i-a dat curaj 
gestionarului. Pînă în octombrie 1967 cînd în 
sfîrșit i se constată o lipsă în gestiune de a- 
proape 60 000 Iei. „Oamenii cu suflet" din con
ducerea O.C.L.-uIui îi sar însă din nou în aju- 
»or/ ILe4Z1?l5tuI ’ alte și aIte sume delapidate. 
Rotunjit, 128 ooo iei în anul 1968. In fața instan
ței judecătorești, argumentele sale nu au mai 
putut convinge. Era și cazul. A primit 20 de 
ani închisoare corecțională.

Nu cunoaștem însă măsurile luate împotriva 
acelora care prin superficialitate si îngăduință 
au lasat cale liberă infracțiunii. Poate ni le 
va comunica conducerea O.C.L. Orșova.

ATENȚIE LA RESPECTAREA

LEGALITĂȚII

ION MIHIȚ0

Recomandăm cafenelei „Turist” de pe Bulevardul Magheru (o 
știți /), să achiziționeze citeva cuiere absolut necesare pentru cești 
și pahare, întrucît pentru paltoane și pălării există (după cum se 

vede în fotografie) pervazul vitrinei

r

muncitorii de la Autobaza din 
Vaslui, cazuri care nu scuză 
nicidecum lipsa de preocupare 
a organelor în drept pentru ridi
carea gradului de calificare ci, 
dimpotrivă, o condamnă fără 
drept de apel. Acestei lipse i se 
datorează în primul rînd stag
narea multor pasiuni și aspirații,

Iilor profesionale încadrați aici 
nu au avut asigurate condiții 
care să le permită fixarea prac
tică a cunoștințelor dobîndite. 
„Să ne ridicăm calificarea ? dar 
nu avem nici scule ca s-o fa
cem. Sînt undeva la magazie, 
ne spune Baran D., *dar  nu se 
aprobă să le folosim-. „Aprovi-

INTR-UN SINGUR PICIOR
ținerea în loc a evoluției pregă
tirii lor tehnice. Și nu numai că 
nu s-a întreprins nimic (cele 2 
cursuri de ridicarea calificării 
și existența bibliotecii tehnice 
neînsemnînd mare lucru) în 
sensul intervențiilor forței su
biective, al dirijării conștiente 
a întregului proces de ridicare 
a nivelului profesional dar s-au 
neglijat și acele elemente inclu
se în însuși procesul de produc
ție capabile ca să determine o 
autodezvoltare. Absolvenții șco-

ț

zionarea este foarte proastă", 
menționează și Anton Nicolae. 
Lucrăm 7 mecanici cu doua 
chei, stăm deseori (din acest mo
tiv) degeaba deși ar trebui să 
se fixeze un timp etalon ca să 
ne controlăm dexteritatea în 
executarea diferitelor piese. 
Aceasta nu numai că nu stimu
lează interesul pentru meserie 
și dorința de a te specializa ci 

creează o stare sufletească de 
lehamite. Ba se mai întîmplă ca 
absolvenții să fie puși și-n situ

ația care derutează : „Mecanici 
avem, slavă domnului, dar de 
multe ori sînt luați de la mașină 
și trimiși la mătură (de cei că
rora le sînt subordonați și nu 
doresc să-și facă singuri cură
țenie la locul de muncă) deși au 
notă de comandă ori nu sînt 
menținuți mai multă vreme pe 
aceeași operație pentru a se spe
cializa" (Bucur Petru).

Socotim că „perspectivele" 
născute din neglijența faptelor 
esențiale pe care le-am semna
lat nu vor mai fi considerate 
firești, că lucrurile se vor înnoi 
cu repeziciune^ că întreg colec
tivul Autobazei din Vaslui, con
ducerea ei administrativă, ca și 
cea a D.R.T.A. Iași, căreia îi e 
subordonată, nu va permite ca 
noile și modemele clădiri ale 
întreprinderii să se alinieze și 
la propriu gîștelor ce pasc iarba 
în jurul Vasluiului. E un dezide
rat. Un deziderat și al acestei 
unități care compune deja zona 
industrială a reședinței noului 
județ.

Sintem Informați că organele competente din 
județul Cara, Severin au efectuat recent un 
control asupra legalității actelor administrative 
emise de Comitetele executive ale Consiliilor 
populare comunale. Acțiunea a dus la consta
tarea unor deficiențe pe care le semnalăm :

• Comitetul executiv al Consiliului populat 
comunal Mehadia prin decizia nr. 131968 a desfă
cut contractul de muncă lui Gheorghe Crițai; 
pentru „neîndeplinirca sistematică a atribuții
lor de serviciu". Măsura s-a dovedit a fi abu
zivă întrucît angajatul muncise conștiincios. 
Același Comitet executiv nu respectă legalita
tea privind încadrarea salariaților pe posturi 
corespunzătoare pregătirii lor (cazul tovarășei 
Maria Stîngu) ; nu se comunică părților deciziile 
adoptate deși există această obligativitate.

• Comitetul executiv al Consiliului populat 
comunal Topleț a angajat cu o jumătate de nor
mă în postul de secretar la școala generală pe 
Maria Marinescu, care are doar șase clase ele
mentare, deși existau cereri ale unor persoane 
cu studii corespunzătoare nomenclatorului pen
tru acest post.
• Comitetul executiv al comunei suburbare 

Ocna de Fier a aprobat direct scăderea din lis
tele de contribuție voluntară a unui număr de 
patru cetățeni, deși în conformitate cu H.C.M. 
1793/1965, în măsură să ia asemenea hotărîri 
este exclusiv adunarea populară.

în urma controlului bilanțul a cuprins, cum 
era firesc, și sancționarea celor vinovați. Deci, 
atenție la legalitate. Controlul va continua și 
în alte județe.

ACTE BUNE PENTRU...

FALSIFICATOR
Timp de mai mulți ani Ilie Florescu a lucrat 

ca merceolog. La început în cadrul fostului 
G.A.S. Giubega, apoi la I.A.S. Cetate, județul 
Dolj. De curînd a fost suspendat din funcție. 
Asta, deocamdată. Pe cît timp încă nu se știe. 
Motivul : organele de miliție au descoperit că 
Die, absolventul liceului teoretic cu diplomă 
de maturitate la mină, nu avea decît cinci clase 
elementare. Diferența de studii a obținut-o 
printr-un procedeu simplu : a furat o diplomă 
de maturitate pe care apoi a falsificat-o. Și a- 
cum, descoperit, postul de merceolog nu-1 mai 
poate ocupa. Sigur. Organele judiciare vor avea 
grijă să-î ofere altul. De data asta, cu acte în 
regulă.

Rubrică realizată de 
MIRCEA NICOLAE
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întoarcerea tovarășului Gheorghe Rădulescu 
de la Budapesta

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAllȘESCU, Secretar General al 

Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român, Președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a 
primit de la tovarășul IOSIP BROZ T1TO, o telegramă în 
care se spune :

în numele popoarelor Iugoslaviei, al Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia și în numele meu personal, vă adre
sez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și 
poporului român mulțumiri cordiale pentru felicitările transmise 
cu ocazia sărbătorii naționale.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre țările și partidele noastre vor 
continua să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră personal, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România și poporului frate român cele 

mai bune urări de fericire și noi succese în construirea socialii 
roului.

Marți dimineața s-a înapoiat în 
Caphală, venind de la Budapesta, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care, împreună cu Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și 
tehnică au participat la lucrările 
celei de-a VIII-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică româno-un- 
gară. ♦

LUCRĂRILE COMISIILOR PERMANENTE 
ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, erau prezenți tovarășii Ja- 
noș Fazekaș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, conducători ai u-
nor instituții centrale economice.

A fost de față Sandor Argye- 
lan, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Ungariei la București.

(Agerpres)

ț

EXCURSIILE Șl ARTA
DE A VALORIFICA

Plecarea unei delegații a C.C. al P.C R. in Italia
Marți dimineața a plecat în 

Italia o delegație a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, formată din tovarășii Mi
hai Dalea, secretar al C. C. al 
P.C.R., și Vlad Constantin, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care va participa la lu
crările celui de-al II-lea Congres 
al Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare (P.S.I.U.P.).

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Vasile Patilineț, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass 
și Vasile Vlad, șefi de secție la

C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

In aceeași zi delegația Co
mitetului Centrai ai Pan: du_ 
lui Comunist Român, a sosi: la 
Roma. Pe aeroportul .Leonar
do da Vinci" membrii dele- 
ției au fost întîmpinați de 
Alessandro MenchineEi. mem
bra al Direcțiunii P5.I.UP., 
precum și de Cornel Burtică 
ambasadorul 
Roma.

La Palatul Marii Adunări 
Naționale continuă sâ se desfă
șoare lucrările comisiilor per
manente în legătură cu proiec. 
tele de legi aflate pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale.

Membrii comisiilor: econo- 
mico-financiare, agricultură și 
silvicultură, cultură și învăță- 
mint, sănătate, prevederi și a- 
sigurări sociale, administrativă 
și juridică au examinat» în zi
lele de 11—17 decembrie a.c, 
secțiunile proiectelor planului 
de stat și bugetului 
1969.

Explicațiile cerute 
tați au fost date de 
tanții conducerii Comitetului de

pe anul

de depu. 
reprezer-

Stat al Planificării și ai Minis
terului Finanțelor.

In cadrul unei ședințe co
mune. sub președinția tovară
șului Aurel Vijoli. președintele 
Comisiei ecor.omico-financiare, 
membri: acestor canișii au as. 
cu’tat expunerea tovarășului 
Maxim Berghiar.u, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării. cu privire ia proiectul 
planului de stat al ecocomiei 
naționale pe anul 1963. pre
cum și exp-unerea tovarășului 
Virxil Pîrvu. ministrul Finan
țelor. referitoare la proiectul 
bugetului de stat pe anul 1969.

(Agerpres)

• Maratonul automobilistic 
Londra-Sydney, care a măsu
rat 25 000 de km și a durat 
23 de zile, s-a încheiat cu vic
toria neașteptată a echipaju
lui Cowan și Coyle (Anglia) 
care a pilotat un „Hillman- 
Humber". Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipajele 
conduse de Hopkirk (Irlanda) 
și Vaughan (Australia). Pînă 
în ultima etapă a cursei, pe 
primul loc se afla echipajul 
belgian alcătuit 
Bianchi și Jean 
gier.

Aceștia însă 
un grav accident ciocnindu-se 
cu un automobil „Morris", 
care venea din partea opusă. 
Accidentul a avut loc cu 20 
km înaintea intrării în locali
tatea Nowran. Ambii piloți 
belgieni au suferit fracturi fi

ind Internați la spital.

din Lucien 
Claude O-

au suferit

• In runda a 13-a a turneu
lui internațional de șah „A- 
cropo'.e" de la Atena, Victor 
Ciocîltea (România) a remi
zat ia 19 mutări cu iugoslavul 
Damian ovrei.

In clasament conduc Kava- 
’.ek (Cehoslovacia) si Boboțov 
(Bulgaria) cu cîte 9,5 puncte. 
Victor 
13 cu

Ciocîliea ocupă locul 
4 puncte.

României la

(Agerpres)

Marți seara a pleca: spre 
Viena o delegație a Partidului 
Comur^r Român, formaU din 
tovarășii Gheorghe Stoica, 
membrj al Exe
cutiv al CC al P C.R. și Hi- 
cclae Goiai, meebr : al C.C. 
al P.C-R, pentru a pa.—_r.pe Ia 
funeraliile lui Johar. Kop .er. g.

• La
-Cupei ___ ________ _
fotbal s-au întOnit în primul 
lor mec: formațiile Banii Os
trava si Hajduk Split. Gaz
dele au obținut victoria cu 
scorul de 4—1 (2—1).

Ostrava, în cadrul 
Europei Centrale" la

ozion

Luchian
în Sala mică a Palatului, a 

avut loc marți seara un sim. 
pozion închinat centenarului 
nașterii pictorului Ștefan Lu
chian, organizat de Muzeul 

Artă al Republicii Socia- 
vliste România.

în fața unei numeroase asis
tențe, criticii de artă Mircea 
Popescu, Octav Barbossa, 
Adrian Petringenaru, Iulian 
Mereuță și M. H. Maxy, direc
torul Muzeului de Artă, au 
vorbit despre viața și opera 
marelui artist român.

Seară culturală

japoneză
Institutul Român pentru Re

lațiile Culturale cu Străină
tatea a organizat, marți după- 
amiază, la sală I.R.R.G.S, din 
strada Mihail Eminescu, o 
seară culturală japoneză.

După cuvîntul de deschi
dere, rostit de Costică Alecu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Nicolae Dragoș, redactor șef 
al ziarului „Scînteia tineretu
lui" a împărtășit impresii 
dintr-o recentă călătorie efec
tuată în Japonia.

A urmat un recital de poe- 
A zie niponă în lectura unor cu- 

noscuți actori bucureșteni și 
un program de filme docu
mentare.

La manifestare au luat parte 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, ziariști, un numeros pu
blic. Au fost prezenți membri 
ai Ambasadei Japoniei la 
București.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

De asemenea, pe doctorul Ko
vacs l-a preocupat condiția de 
macroclimat în studiul disgra- 
vidiilor în procent mare la noi. 
Me.dicul face reproș literaturii 
de specialitate care nu se ocupă 
suficient de această problemă.

O circă sanitară constituie o 
adevărată clinică, fără organi
zarea tehnică și dotarea știin
țifică a unei clinici, prezentînd 
însă variate și multiple cazuri.

Nu-i mai puțin adevărat însă 
că accentuarea pasiunii ca un 
element „factotum" nu consti
tuie optica cea mai fertilă. O 
practică medicală cu rezultate 
optime are nevoie în perma
nență de menținerea gîndirii 
teoretice a medicului în priza 
noutății științifice mondiale. Iată 
deci, o altă problemă acută, ac
tuală pe care interlocutorul nos
tru o ridică. Rămîne absolven
tul Facultății de Medicină în le
gătură permanentă, organică cu 
clinica de specialitate — cu fo
rumul științific — instituția de 
învățămînt ?

Spitalul este acum for meto
dologic. Șeful clinicii vine în 
sat însoțit de medici specialiști 
și organizează un consult — de 
mare folos însuși medicului sta
giar. Dispensarul are posibili
tatea să ceară lămuriri prin te
lefon, se poate chema chiar un 
specialist — care sosește in timp 
util.

Biletul de trimitere a bolna
vului spre spital nu înseamnă 
pentru medicul Ștefan Kovacs 
rezolvarea unui caz, adică de
plina satisfacție profesională. 
De aceea, el urmărește în conti
nuare bolnavul pe parcursul e- 
voluției bolii, îl reprimește în 
tratament și observație după 
spitalizare.

Tînărul doctor din Gănești vi
zitează zilnic școala și interna
tul care pentru dînsul constituie 
o permanentă sursă de îngri
jorare.

Timpul liber înseamnă în con
tinuare, Medicină, studiu, pă
trunderea, compararea, analiza 
cazurilor din ziua respectivă.

Alt exemolu : doctorul PO
RUMB VIOREL care garantează

UN ITINERARY
Convorbire cu tovarășul ILIE LEPĂDAT
prim secretar al Comitetului județean Ilfov al U.T.C.

TOTI TINERII 
CITESC

Ne-am adresat tovarășului prim 
secretar cu cîteva întrebări me
nite să înlesnească — pe baza 
experienței turistice desfășurate 
pînă acum — profilul activității 
viitoare, punctele asupra cărora 
se cuvine insistat în continuare, 
perspectiva în genere, în viziu
nea oferită de către Consfătui
rea pe țară a U.T.C.

REP : Cum apreciați, din acest 
punct de vedere, timpul parcurs 
pînă acum, ca și cel care ne aș
teaptă, în desfășurarea acțiunilor 
turistice ?

— Timpul parcurs pînă acum 
l-a? considera pe bună dreptate, 
o etapă care se remarcă prin do- 
bîndirea unei experiențe anume, 
prin cristalizarea unor forme și 
metode bune în ceea ce privește 
organizarea și realizarea turis
mului pentru tineret. Pledează 
pentru această trăsătură însăși 
activitate*  depusă de către co
mitetul nostru județean, comisia 
□Gastră de turism care, în inter
valul de timp la care ne rapor
tăm, a reușit să antreneze aproape 
întregul tineret *1  județului (peste 
60000 tineri) la diversele acțiuni 
uuțiate. Aș menționa aici, pe 
&nză excursiile făcute în țară — 
cu diverse teme — pe cele speci
fice nouă, de cunoaștere * jude- 
țnhzL ca și de valorificare * tra- 
aeabi molie Gorpo — Oltenița. 
Ceea ce remarc ț- este satisfac
ția ca care th 
invitării, capa 
far U-T-Q, str
cm aceasfâ preocupare o activi
tate ale cărei caracteristici să fie 
că mii frecvent cxmfiueute cu 
crrtenul știmțific de muncă-

Frivitor la timpul care ne aș
teaptă. cred că ne aflăm în mo- 
aaestul de fața in pragul unei 
■a etape, aceea de afirmare pn- 
temxă a anșcăni turistice in rin- 
doi tmeretnkx. de continuă cul
tivare ■ intănxe a pasjmui pen-

ia CJ a îsSr

11 neretului

N DtăU-

ROm ți tinerețe

• Cei = 
chiar pe anul 199

ABONAMENTUL — noua formulă modernă a -serviciilor pu
blice, vă scutește de grija cotidiană pentru procurarea 
„SC1NTEII TINERETULUI- - ziarul dumneavoastră preferat, 
lată de ce în agenda informațiilor utile a fiecăruia din dum
neavoastră nu trebuie să lipsească mențiunea că ABONA
MENTELE LA ZIARUL „SCÎNTEIA TINERETULUI" SE PRIMESC 
DE CĂTRE OFICIILE SI AGENȚIILE P.T.T.H, DE CĂTRE TOP 
FACTORII POȘTALI Șl DIFUZORII DE PRESA DIN INSTITUȚII 

Șl ÎNTREPRINDERI

sudura „Alma mater- — absol
ventul de Medicină. Vesel, foar
te tînăr, mulțumit; a avut o zi 
grea. Noaptea trecută a asistat 
două nașteri dificile, azi a avut 
38 consultații. In 1966 a fost re
partizat la punctul sanitar Sin- 
nicolau-Român, județul Bihor. 
S-a născut aici, cunoaște, iubeș
te oamenii, se bucură de stima 
și încrederea lor. ..Apoi pe to
varășul doctor Viorel, noi nu-1 
lăsăm să plece de la noi. că-i 
de-ai noștri și e tare priceput 
și învățat". (Petre Ion — sătean). 
Planuri de viitor pe linia pro
movării profesionale ? La dînsul 
e vorba de o creștere prin vo
ință și muncă a personalității 
pe o multitudine de planuri; 
profesionale sau tangente'toate 
cu idealul realizării, integrării.

Aici, la Sînnicolau Român gă-

tru drumeție, în așa fel, îneît 
dragostea pentru drumeție, tu
rismul să devină o componentă 
de bază și specifică a tînărului 
zilelor noastre.

REP : Care este, după părerea 
dv., obiectivul asupra căruia e- 
forturile nu au avut încă efectul 
scontat ?

— Cel principal, și anume sco
pul suprem al activității noastre 
turistice : instrucția și, îndeosebi, 
educația tinerilor, întărirea acelui 
climat propice dezvoltării armo
nioase a omului nou. în acest 
capitol, în special în ceea ce pri
vește caracterul educativ al tu
rismului, cred că noi sîntem încă 
deficitari. Am observat acest ne
ajuns cu prilejul excursiilor noas
tre. Adeseori, organizatorii s-au 
mulțumit cu alcătuirea traseului, 
înscrierea tinerilor, parcurgerea 
traseului — totul cu o prea pu
ternică tentă de divertisment. 
Daca existau sau nu ghizi, com
petența lor, efectul excursiei, 
dincolo de divertisment, în rîn
dul tinerilor — iată aspecte care 
au preocupat mai puțin și asupra 
cărora va trebui să insistăm cu 
finețe și pricepere.

REP : Exact spus să insistăm, 
dar cum ?

— Cunoscute fiind bogatul și 
diversificatul conținut al turis
mului, posibilitățile pe care a- 
cesta le oferă, trebuie să ne în
dreptăm atenția, în principal, 
spre lărgirea gamei de acțiuni i- 
mțiate, spre o varietate mai deo
sebită a activității, valorificînd 
toate posibilitățile oferite. De a- 
ceea. consider că nouă, comisiei 
noastre județene, ne revine sar
cina să organizăm un număr mai 
amplu de acțiuni turistice, cît mai 
variate, să atragem un număr 
mult mai mare de participanți, 
sâ ne preocupăm mai intens de 
înzestrarea și consolidarea bazei 
materiale, a punctelor turistice, să 
dăm o mai deplină dovadă de 
pricepere și simț de răspundere, 
de spirit practic.

REP: Pentru că veni vorba de 
baza materială, ați putea să ne 
exemplificați acest deziderat prin 
specificul preocupării comitetului 
județean Ilfov al U.T.C. ?

— Desigur. Pînă acum am reu
șit amenajarea punctului istoric 
Călugăreni, unde am efectuat cu 
tinerii adevărate pelerinaje. Ne 
străduim în prezent să amenajăm 
un punct turistic la Snagov și o 
bază complexă, cu ștrand, cam
ping etc„ la Buftea. De aseme-

nea, vom întări punctele turis
tice de la Giurgiu și Oltenița, tra
seu nautic pe care dorim să-l per
manentizăm pentru vara viitoare. 
Se află în preocuparea noastră și 
căutarea unor soluții pentru a 
obține din partea Ministerului 
Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene a unor autobuze (aparți- 
nînd autobazelor din județul nos
tru) care sînt scoase din circula
ție și trimise oțelăriilor. Am dori 
să predăm noi fierul vechi, la va
loarea respectivă, și să primim a- 
ceste autobuze care, recondițio
nate cu forțele noastre, să le fo
losim încă pentru excursii.

REP : Concretizînd planurile 
viitoare, către ce obiectiv își în
dreaptă cu precădere atenția co
mitetul județean U.T.C. în anul 
ce vine ?

— Se știe că în anul care ur
mează, poporul nostru va sărbă
tori un eveniment de seamă în 
viața sa, cea de-a 25-a aniver
sare a Eliberării patriei. Acest re
marcabil eveniment, care impulsi
onează întregul efort social spre 
realizări deosebite, trebuie să în
semne un stimulent puternic și 
în activitatea noastră. Vom or
ganiza, cu acest prilej, ample ac
țiuni turistice, excursii și drume
ții pe traseele luptelor duse de 
clasa muncitoare, de poporul și 
partidul nostru pentru libertate și 
socialism, vizite la muzee și case 
memoriale care păstrează aminti
rea eroicelor timpuri, alte mani
festări, al căror caracter educa
tiv să se evidențieze cu preg
nanță.

REP : Ce alte condiții conside
rați că mai presupune izbînda 
desfășurării unei astfel de acti
vități ?

— Obiectivele de care amin
team nu vor putea fi pe deplin 
și armonios realizate, fără o preo
cupare continuă din partea noas
tră, a tuturor factorilor răspun
zători, fără abordarea unui stil 
de muncă simplu, alert corespun
zător fiecărei situații. Realizarea 
acestor deziderate presupune un 
continuu efect de specializare a 
cadrelor, de efectuare a unor 
schimburi de experiență, a unor 
instruiri metodice la diferite ni
veluri, astfel îneît, activitatea tu
ristică în rîndul tineretului să ca
pete tot mai pregnant, mai pro
nunțat caracterul unei activități 
științifice.

ION ANDREIȚA

Almanahul „STUNJĂ și tehnică -1969

• Stația pilot: Cabinetul ab
solventului

• Antenele ei : stagiarii
„La facultate se învață multe 

lucruri teoretice, dar foarte 
multe altele se învață la tari—" 
(St Kovacs).

Mă întrebam care-i rezonan
ța celor auzite rj cîteva ore 
mai devreme, aid. la I-M.F. 
Tg. Mureș. Etajul 2 : săli, usa 
unui amfiteatru. laboratoare. 
Seriozitatea face oficiul de gaz
dă primitoare. Deasupra, pe o 
tăbliță : „Cabinetul absolventu
lui". Interlocutorul meu. Dr. 
Farcaș Emeric Ion. șef de lu
crări — conducătorul discipli
nei de medicină socială, este 
fondatorul acestui genems si 
apropiat colaborator — îndru
mător al medicului stagiar. C*-

raral Pentru săptămîna în curs 
colectivul Cabinetului în cola
borare cu ze:e medici din di
ferite comune, face o cercetare 
științifici pe un eșantion re
prezentativ pentru aprecierea 
nivelului cunoștințelor igieni- 
co-saniure ale populației. (Ve
rificarea se face prin cîteva mii 
de fise — chestionar, tipărite 
de Cabinet).

Rupem o filă calendaristică 
din srtivitatea Cabinetului. De 
exemplu astăzi : cu ce proble
me solicită absolventul Cabi
netul forul care-1 tutelează ?

Medicul BARI ELLA, din 
Ocna Mureș, a cerut documen
tație pentru a-și pregăti con
cursul de medic principal ur
ban. împreună cu colectivul 
Cabinetului a consultat tema
tica de concur*.  i s-a recoman-

cred eă rezultatele n-au să în- 
tfnfeT.

Cabinetul, e prezent la con- 
afltiiirile lunare ale medicilor 
și consideră că ar trebui dimi
nuată partea gospodăresc-statis- 
tieă pe durata orară a consfă
tuirilor în favoarea unor teme 
profesionale. Ar fi utilă discu
tarea, analizarea neconcordan
telor de diagnostic.

Pe tărîmul promovării valo
ri ce-științifice Cabinetul pune 
absolvenților la îndemînă ma
terial, organizează colaborări pe 
teme medicale, centralizează 
rezultatele obținute de colabo
rări pe teme medicale, centra
lizează rezultatele obținute de 
colaboratorii stagiari. „Conside- 
rațiuni asupra rolului unor fac
tori care influențează scăderea 
mortalității infantile", de L.

unui memento farmaceutic de 
actualitate, cel editat în 1962 nu 
corespunde". (Dr. Ștefan Ko
vacs). „Cred că ar fi utilă o re- 
întilnire cel puțin la 3 ani o- 
dată a unei promoții, o întîl- 
nire cu obiectiv profesional la 
care ar putea participa și stu
denții anului VI. Ar fi pentru 
toți, dascăli, absolvenți, studenți, 
prilej de îmbogățire profesio
nală". (Dr. Tabără Viorel, corn. 
Băgaciu).

A apărut almanahul editat 
de revista „Știință și tehnică". 
Volumul consacrat anului 1969 
se deschide cu o suită 
ticole de sinteză și de antici
pație proximă: „Azi, 
breșe in necunoscut", 
Marele Omega minus și enig
ma O.Z.N-urilor și pînă la 
grefele creierului și progra
mele genetice pentru oameni.

După cum se știe, 1969 va 
fi anul confruntării directe a 
omului cu Luna. In acest 
sens, de cea mai vie actuali
tate este seria de microstu- 
dii, conținînd esențialele date 
ale epocalului eveniment la 
care vom fi martori.

Continentul antarctic, pă- 
mîntul alb al misterelor, este

de ar-

mîine, 
de la

prezentat de însuși cuceritorul 
Everestului, sir Edmund Hi
llary.

In almanah sint prezentate 
informații despre un număr 
de „explozii" ale agriculturii 
terestre la sfirșit de mileniu.

Doritorii să anticipeze cea 
de-a 20-a Olimpiadă vor putea 
să arunce o privire asupra 
construcțiilor care vor} fi ri
dicate -pentru Miinche'n-ul a- 
nului 1972. Amatorii de scien
ce-fiction au prilejul să citeas
că două povestiri surprinzătoa
re scrise de savanți.

lată doar o parte din boga
tul sumar, din care nu lipsește 
tradiționalul Magazin auto, 
oferit de Almanahul „Ștință și 
tehnică".

TlNĂRUL MEDIC
sește ecou, o profundă și res
pectuoasă recunoștință față de 
personalitatea dascălilor clujeni, 
încă din studenție a fost ajutat 
să caute, să vrea, să găsească, 
să folosească condițiile puse la 
dispoziție de facultate. După 
cum, doctorul Viorel Porumb, 
găsește expresie caldă, de in
tensă vibrare lăuntrică atunci 
cînd amintește de Dr. Băltescu 
Vladimir, șef de lucrări I.M.F. 
Cluj : „M-a vizitat aici la dis
pensar și-i mulțumesc pentru 
bucuria de pe vremea studen
ției pe care mi-a oferit prile
jul s-o retrăiesc". Sau satisfac
ția unor colaborări la reviste de 
specialitate, a unor comunicări. 
Recent, a prezentat o comuni
care — („Considerații asupra 
unui caz dificil de sarcom en- 
dometral") — nemenționată în 
literatura autohtonă de specia
litate. De altfel, doctorul V. Po
rumb primește colaborări per
manente din partea I.M.F.

binetul absolventului funcțio
nează din anul 1962. După 6 
ani de colaborare cu cîteva sute 
de tineri medici, se poate mîn- 
dri cu rezultate concrete, efi
ciente. Realitate consemnată și 
de Dr. Farcaș : „ne mîndrim că 
acum am perfectat și pus ce 
acord, am precizat obiectivele 
existenței noastre cu cerințele 
practicii curente".

Activitatea cabinetului absol
ventului urmărește întîi proble
mele de interes general pe care 
le pune stagiul :

— adaptarea absolventului la 
munca în rețeaua medico-sanita- 
ră mai ales în circumscripția 
rurală, — inițiază anchete pro- 
fesional-sociologice pentru a de
pista cerințele practicii față de 
învățămîntul superior, — are 
scop permanent educativ, prin 
prezentarea de filme pe 16 mm 
(mi s-a arătat un film de dată 
recentă din județul Maramureș), 
benzi de magnetofon. Pe stu
denții anilor mari, îi familia
rizează cu problemele mediului

dat bibliografia utilă, pe care 
biblioteca LM.F. i-a pus-o la 
dispoziție.

O altă dificultate de care toti 
medicii tineri se lovesc o con
stituie predarea — primirea în 
termeni contabili-administrativi 
a circumscripțiilor sanitare. La 
cererea medicilor, s-a întocmit 
un prototip de metodologie a 
predării-primirii circumscripției 
sanitare.

Alte solicitări, dar care țin 
de altă natură : GRUPALY 
ȘTEFAN medic în stagiu la cir
cumscripția Borsec — este obli
gat de un an de zile să mă- 
nînce ca turist — costul mesei 
acoperind astfel o bună parte 
din salariul său. Directorul I. L. 
Borsec nu-i aprobă să mănînce 
la cantina salariatilor stați
unii (!?).

Care sînt solicitările Cabine
tului în relația cu absolventul?

„Am satisfacția că propunerea 
noastră a Cabinetului și anume 
ca absolventul să fie retjnut 6 
luni în spital s-a generalizat și

Ocskay, L. Kobori, doi medici 
stagiari în colaborare cu Dr. 
Farcaș ; colaborarea medicului 
K. Renye la o lucrare recent 
prezentată la Congresul de Igie
nă. Aici, la Tg. Mureș, prin 
funcția lui, Cabinetul absolven
tului înseamnă atenție și dă
ruire în continuare din partea 
facultății pentru absolvenți, me
reu studenții ei. Dr. Farkaș sub
liniază un aspect pe care-1 vede 
deosebit de important în for
marea personalității medicale.

„Cred că ar fi utilă, — și ab
solvenții o doresc, — înființa
rea unei discipline de psihologie 
medicală (în toate țările există) 
pentru a-1 pregăti pe absolvent 
în relația : medic-bolnav. Timp 
există. Ar trebui inclusă în pro
grama semestrului I. anul V".

Medicii pe care i-am vizitat 
propun Cabinetului următoarele:

„La sfîrșitul fiecărui an de 
facultate, studenții I.M.F. să 
facă pe lîngă stagiul clinic și 
un mic stagiu în mediu rural.

„Simțim nevoia în practică a

★

Constatările noastre din cir
cumscripția rurală — clinică, fa
cultate. nu urmăresc o simplă 
trecere în revistă a unor reali
zări grăitoare prin însăși efi
ciența lor. Ele încearcă să. pună 
în lumină, aplicarea principiu
lui de mare bogăție etică în 
practica medicală: demnitatea 
și responsabilitatea medicului. 
Repartizarea absolvenților la 
țară are prin referire la trecut, 
o semnificație inhibitoare („s-a 
terminat cu perfecționarea, cu 
progresul științific"), spun unii 
absolvenți. Organizarea circuitu
lui de informație științifică, de 
contacte reciproce între specia
liști de mare prestigiu și medi
cul de circă rurală, o stație ști
ințifică special creată pentru 
menținerea contactului cu fa
cultatea, nu sînt numai forme 
de ridicare profesională. Medi
cul tînăr își înnobilează pasi
unea și și-o întreține prin îm
bogățirea permanentă cu des
coperirile științei, cu comorile 
culturii autohtone și univer
sale.

Responsabilitatea lui nu este 
„strict profesională", ea se con
turează încă de la început ca 
o trăsătură fundamentală a in
telectualului de tip nou, care răs
punde cu demnitate în fața în
datoririlor sale de azi tocmai 
pentru că ancorează în viitor.

MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CONSUM



Tensiunea politică din Brazilia. In imagine tancuri și care blin
date pe străzile orașului Sao Paolo

Tensiunea politică
din Brazilia

Ministrul forțelor armate bra
ziliene a anunțat luni crearea la 
jRio de Janeiro a unui birou de 
presă prin care vor fi distribuite 
oficial informațiile privind situa
ția politică din țară. Agenția U- 
NITED PRESS INTERNAȚIO
NAL. transmitea luni că preșe
dintele Costa e Silva guvernează 
după „Actul instituțional" de vi
neri „cu puteri quasi dictatoria
le". Valul de arestări cuprinde în
deosebi membri ai Parlamentului 
care au refuzat săptămîna trecută 
să aprobe cererea guvernului dn 
a i se ridica imunitățile parla
mentare unui deputat al opoziției, 
pentru ca acesta să poată fi ju
decat de Curtea Supremă sub a- 
cuzația de a fi adus injurii lide
rilor militari. Sînt arestate, de a- 
semenea, personalități politice în
tre care și foștii președinți Kubit- 
schek și Quadros. Numărul celor

Orientul Apropiat
• Declarația purtătorului de cuvirrt al 

guvernului R.A.U. • Memorandum adresat 

Consiliului de Securitate de către 

personalități arabe

Purtătorul de cuvînt al guver
nului R.A.U., Mohamed Hassan 
El Zayyat, a declarat postului de 
radio Cairo, referindu-se la si
tuația din Orientul Apropiat, ca 
„nici o soluție politică privind 
conflictul din această zonă geo
grafică nu poate înlocui regle
mentarea preconizată de rezoluția 
Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967". El a precizat că 
guvernul R.A.U. a acceptat a- 
ceastă rezoluție care „recomandă, 
pe de o parte, retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile ocupate, 
iar, pe de altă parte,soluționarea 
problemei refugiaților palestini
eni".

întrebat asupra eventualității 
unei noi conferințe a șefilor de 
state arabe, Zayyat a declarat că 
„lumea arabă nu a ajuns pînă a- 
cum la un acord asupra unei ati
tudini comune*.  Dar, a menționat
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„UN PROGRAM DE PRESIUNI"
• Consfătuire confidențială • 14 miliarde dolari 
investiții și 25 miliarde profit • Tendințe latino- 

americane care îngrijorează Washingtonul
O indiscreție (voită sau nu) a aruncat o lumină semnifica

tivă asupra presiunilor exercitate de monopolurile din S.U.A. 
pe continentul sud-american. A devenit cunoscut conținutul dis
cuțiilor din cadrul unei consfătuiri confidențiale care a reunit 
Biroul national al Congresului industriașilor, organizație a ma
rilor bussinesmani nord-americani.

Un grup influent de reprezen
tanți ai principalelor cercuri de 
afaceri din Statele Unite, în 
frunte cu David Rockefeller, 
președintele lui „Chase Manha
ttan Bank" a expus un veritabil 
program de consolidare a influ
enței monopolurilor nord-ameri- 
cane la sud de Rio Grande. Zia
rul WASHINGTON POST sinte
tiza în termenii următori esența 
acestui program „Dl. Rockefel
ler a declarat că trebuie depuse 
eforturi pentru a determina con
ducătorii politici ai economiei ță
rilor continentului (sud-american 
n.n.) să frîneze jocul naționali
zărilor". Aflăm, totodată, din a- 
ceeași sursă, că reprezentantul 
altei bănci new-yorkeze, George 
Moore a cerut „asigurarea unei 
libertăți ferme de acțiune pen
tru întreprinderile și investițiile 
americane, la nevoie prin presi
uni economice drastice". Cores
pondentul la Washington al zia
rului NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG vorbește despre ' un me

deținuți pare să fie de ordinul 
sutelor. Numai în statul Guana- 
bara au fost arestate 46 de per
soane. Se menționează însă că 
unii din cei menținuți sub stare 
de arest au fost eliberați după 
lungi interogatorii. între aceștia 
s-ar afla și Carlos Lacerda, cara 
ar fi fost luat în cele din urmă, 
„sub paza poliției militare", pre
cum și directorul celui mai mare 
cotidian brazilian „JORNAL DO 
BRASIL", Jose Settee Camara, 
fost reprezentant permanent al 
Braziliei la O.N.U. Acesta din 
urmă ar fi fost pus în libertate 
la intervenția „unei ambasade 
străine".

Se așteaptă, potrivit agenției 
U.P.I., ca în următoarele zile, 
Costa e Silva să anunțe o serie 
de decrete prin care va guverna 
de acum înainte.

el, este clar că țările arabe au 
luat la reuniunea de la Kartum „o 
atitudine fermă și comună". Fie
cărei țări arabe i s-a lăsat lati
tudinea de a acționa ținînd cont 
de poziția sa politică și geogra
fică.

★
Reprezentantul permanent al 

Iordaniei la Q.N.U. a înmînat 
luni Consiliului de Securitate un 
memorandum semnat de 114 per
sonalități arabe cu domiciliul sta
bil pe malul vestic al riului Ior
dan, prin care protestează împo
triva ocupării de către autoritățile 
israeliene a acestei zone. Memo
randumul cere aplicarea rezolu
ției Consiliului de Securitate din 
14 iunie 1967, prin care se so
licită retragerea forțelor armate 
israeliene in limitele granițelor 
de dinainte de izbucnirea conflic
tului militar din iunie 1967.

morandum pe care l-ar fi elabo
rat participanții la amintita con
sfătuire. Memorandumul ar cere 
„în termeni energici" guvernului 
Statelor Unite să acționeze pen
tru a „ajusta" și mai bine pro
gramul „Alianței pentru pro
gres" Ja obiectivele menținerii 
dominației economice nord-ame- 
ricane în America Latină. Se 
cere, înainte de toate să se ac
ționeze pentru a menține „ac
tuala diviziune a muncii (a- 
dică, în termeni mai preciși, să 
se pună în continuare piedici 
masive în calea dezvoltării in
dustriale a țărilor sud-ameri- 
cane). Memorandumul revendică 
de asemenea—potrivit informa
țiilor culese de corespondentul 
ziarului elvețian — impunerea 
unui control și a unei conduceri 
a diverselor asociații economice 
de pe continentul sud-american 
(cum ar fi Asociația americană 
a liberului schimb) de către com
paniile nord-americane.

Nici poziția capitalului nord- 

0 manifestare 
a prieteniei 

româno- 
franceze

PARIS 17. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Marți după-amiază 
la Palatul Luxembourg (sediul 
Senatului) a acut loc o solem
nitate organizată de Grupul 
parlamentar pentru relații de 
prietenie Fjanța — România 
din cadrul^enatului, cu pri
lejul conferirii „Medaliei de 
onoare a Senatului", ambasa
dorului extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România la Paris, Con
stantin Flitan.

In alocuțiunea rostită cu 
acest prilej, președintele 
grupului de prietenie franco- 
român, Jean Louis Vigier a 
evocat activitatea rodnică des
fășurată de Grupul de priete
nie din Senat pentru întărirea 
continuă a prieteniei dintre 
Franța și România. înființat 
în 1959, Grupul de prietenie 
frmco-român, reunește peste 
60 de membri, Jscopul nos
tru este și râume pecea, a 
declarat, printre oițele, pre
ședintele Vigier. Milităm pen
tru coexistența pașnică, pentru 
respectarea dreptului popoare
lor de a-ți determina in mod 
liber soarta și ctitorul lor*.

Mulțumind pentru medalia 
oferite, ambasadorul Con
stantin Flitan a subliniat ve
chea tradiție de prietenie din
tre cele două popoare și și-a 
exprimat convingerea că reia 
țiile de prietenie franco-româ- 
ne, care cunosc in prezent o 
dezvoltare fructuoasă, se coi 
intensifica și cor cuprinde noi 
domenii de cooperare.

La solemnitate au partici
pat : Alain Poher, președintele 
Senatului, Andre Monteil, pre
ședintele Comisiei afacerilor 
externe a Senatului, general 
Richard, comandantul militat 
al palatului Luxembourg, Ja
ques Beaumarchais, director 
general în Ministerul afaceri
lor externe, membri ai Grupu
lui parlamentar pentru relații 
de prietenie Franța-România 
din cadrul Senatului, precum 
și alți senatori, deputați 
membri ai Grupului parla
mentar pentru relații de prie
tenie Franța-România din A- 
dunarea Națională.
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american în legătură cu refor
mele și naționalizările operate 
în unele țări latino-americane, 
nici în genere, tendința manifes
tă a marilor monopoluri din 
S.U.A. de a-și menține pozițiile 
preponderente în America La
tină nu constituie un fenomen 
nou. Ceea ce a determinat, pro
babil, acțiunea bussinesmanilor 
americani e teama că reacția 
mereu mai puternică a unor cer
curi politice și economice influ
ente sud-americane, tendințele 
tot mai accentuate de indepen
dență (economică și politică) ar 
putea periclita profiturile de-a 
dreptul uriașe pe care le obțin. 
„Ideca cea mai răspîndită și care 
raliază cercurile cele mai di
verse în America Latină — scria 
cunoscutul ziarist american Da
vid Lawrence — este că progre
sul acestui continent e incompa
tibil cu privilegiile Statelor U- 
nite". Dacă David Lawrence a 
semnalat doar un curent, publi
cistul și economistul mexican 
Fernando Carmona ne indică di
mensiunile și efectele tragice a 
ceea ce ziaristul newyorkez de
numește „privilegiile Statelor 
Unite". In cartea sa intitulată 
„Dificultățile Americii Latine"

SESIUNEA O.N.U.
NEW YORK 17 — Trimisul 

Special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite : In comitetul politic 
al Adunării Generale a O.N.U. 
au fost adoptate, marți după- 
amiază alte cinci proiecte de 
rezoluție privind problemele 
dezarmării.

Potrivit primului proiect de 
rezoluție Adunarea Generală 
își însușește declarația Confe
rinței statelor neposesoare de 
arme nucleare, ia notă de re
zoluțiile adoptate de Confe
rință și solicită secretarului 
general înscrierea pe ordinea 
de zi a următoarei sesiuni a 
problemei privind modul în 
care sînt aduse la îndeplinire 
rezultatele conferinței statelor 
nenucleare, inclusiv recoman
dările privind convocarea la 
începutul anului 197o a unei 
reuniuni a comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare, care să stu
dieze problema dezarmării și 
a garanțiilor de securitate, și 
extinderea cooperării interna
ționale in domeniul folosirii 
pașnice a energiei nucleare, 
avindu-se în vedele inte
resele speciale ale țărilor în 
curs de dezvoltare. Proiectul
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• LA INVITAȚIA Comitetu

lui femeilor sovietice, o dele
gație a Consiliului național al 
femeilor din Republica Socia
listă România, condusă de Ioa
na Boga, vicepreședintă a Con
siliului. a făcut o vizită in 
U.R.S.S. Marți seara delegația 
Consiliului național al femeilor 
a plecat spre patrie. La gara 
Kiev delegația a fost salutată de 
membre ale conducerii Comi
tetului femeilor sovietice. A 
fost de față Ion Ciubctaru. în
sărcinatul cu afaceri au. ca 
Moscova și alți membri ai 
ambasadei.

Todor Jivkov la Moscova
• LA 17 DECEMBRIE a »*-  

xit la Moscova intr-o vizită ce 
prietenie Todor Jrrkov. prim- 
secreUr al C.C. al F.C- Bnlgar. 
președintele Coarilinlni de 36- 
niștri al R.P. Bulgaria. Jrrk» 
Jivkov, membra al Bi.!—Ini 
Politie al CC. al P.C-B^ prhu- 
loetiitcr al președinți*!  C««h- 
liclui de Miniștri. Staukn To
dorov. membn al Biroului Po- 
litâe. secretar al C C. al P-C-B.

orașul Pet

Carmona arată că într-un singur 
an (1966) profiturile declarate ale 
societăților nord-americane . în 
țările Americii Latine s-au ridi
cat la peste două miliarde do
lari (fără a adăuga beneficiile 
mari obținute în baza așa-numi- 
telor schimburi neechilibrate, 
datorită situației de furnizoare 
de materii prime și importatoare 
de produse finite în care se află 
cele mai multe din țările latino- 
americane). Pierderile economiei 
latino-americane în aceste îm
prejurări apar foarte clar dacă 
se compară profiturile companii
lor nord-americane cu sumele pe 
care țările Americii de sud le 
primesc pentru vînzarea de pro
duse și furnizarea de servicii 
S.U.A. (și care s-au ridicat în 
1966 la 4 miliarde dolari). Așa
dar, monopolurile nord-amerî- 
cane au luat, numai sub formă 
de profituri declarate la investi
țiile lor, jumătate din ceea ce 
țările sud-americane au primit 
pentru exporturile lor masive în 
S.U.A. (și care reprezintă peste 
45 la sută din totalul exporturi
lor acestor țări). 

de rezoluție a fost elaborat de 
12 state și adoptat cu 84 vo
turi pentru, printre care și 
România, împotrivă 8 și 6 
abțineri.

Intr-o altă rezoluție Aduna
rea Generală cere guvernelor 
S.U.A. și U.R.S.S. să înceapă 
neîntârziat convorbiri bilate
rale asupra limitării sisteme
lor de transportare la țintă a 
armelor nucleare ofensive stra
tegice și a sistemelor defensive 
împotriva rachetelor balistice. 
Proiectul de rezoluție elaborat 
de 12 state a fost adoptat cu 
97 voturi pentru, printre care 
și România și 5 abțineri.

A fost adoptată, de aseme
nea, cu 59 de voturi pentru, 
printre care și România, 9 îm
potrivă și .35 abțineri, o*  re
zoluție care cere secretarului 
general să întocmească un 
raport asupra creării în ca
drul Agenției Internaționale 
pentru energia atomică a unui 
serviciu internațional pentru 
exploziile nucleare în scopuri 
pașnice, sub un control inter
național adecvat.

A mai fost adoptat un pro
iect de rezoluție privind pro
blemă creării de zone denu- 
clearizate.

• AGENȚIA TASS a trans
mis marți după-amiază o știre 
prin care informează că — în 
drum spre Conferința de la Pa
ris — delegația oficială a F.N.E. 
din Vietnamul de Sud, condusă 
de Tran Buu Kiem, membru al 
Prezidiului C.C. al F.N.E., pre
ședintele Comisiei pentru relații 
externe a C.C., a avut la 16 de
cembrie, la Moscova, o întreve
dere cu Mihail Suslov, membru 
ul Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., și cu Boris 
Ponomariov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

• IN ÎNTREAGA POLONIE 
eu loc manifestări consacrate 
celei de-a 50-a aniversări de la 
crearea Partidului Comunist din 
Polonia și aniversării a 20 de ani 
ce la unificarea mișcării munci
torești poloneze. La Koszalin a 
avu: loc cu acest prilej o sesi
une științifică populară la care 
au participat istorici, profesori, 
veterani ai mișcării muncitorești 
ri reprezentanți ai organizațiilor 
de tineret. La Liublin s-a deschis 
Expmtia -Partidul Comunist

„Puțini sînt oamenii de stat 
latino-americani — observă eco
nomistul mexican — care sa nu 
dorească să se pună capăt unui 
sistem care ține în loc dezvol
tarea economică a unui conti
nent, care a adus în ultimul de
ceniu un deficit comercial de 
19 miliarde dolari și a făcut ca 
în ultimii 15 ani monopolurile 
nord-americane să culeagă peste 
25 miliarde dolari profituri la un 
capital investit de mai puțin de 
14 miliarde".

Firesc, reacția la un asemenea 
„sistem" e din ce în ce mai pu
ternică. Președintele chilian, 
Frei, sublinia într-o cuvîntare 
rostită săptămîna trecută „nece
sitatea unui front economic co
mun latino-american în scopul 
apărării intereselor continentu
lui". Președintele mexican, Or
daz, releva și el, recent, „primor
dialitatea eliberării țărilor con
tinentului (sud-american, n.n.) de 
rolul de furnizoare de materii 
prime". Naționalizările operate 
de junta peruviană ca și victo
ria democrat-creștină în alege
rile prezidențiale din Venezuela

Columbia extinde 

relațiile cu țările 

socialiste
Președintele Columbiei, 

Carlos Lleras Restrepo, în- 
tr-un discurs rostit in Con
gres, a dat o apreciere pozi
tivă stabilirii sau restabilirii 
relațiilor diplomatice, consu
lare și comerciale între Co
lumbia și mai multe țări so
cialiste.

La rindul său, ministrul co
lumbian al afacerilor externe, 
Alfonso Lopez Michelsen, a 
declarat zilele trecute că ex
tinderea legăturilor comerciale 
ale Columbiei cu țările socia
liste ar putea slăbi dependen
ța țării de „capriciile a doi sau 
trei importatori". El a afirmat 
că relațiile economice dintre 
Columbia și S.U.A. stagnează 
deoarece creditele primite din 
partea acestei țări sînt însoțite 
de condiții împovărătoare și 
se bazează pe inegalitatea par
tenerilor. El a subliniat că po
litica de extindere a legături
lor economice cu țările socia
liste constituie un motiv de 
satisfacție pentru toți oamenii 
progresiști din Columbia.

din Polonia în Voievodatul Ldu- 
blin în perioada 1918—1939“.

• KIRO GLIGOROV, vice
președinte al Vece! Executive 
Federale a R.S.F, Iugoslavia, a 
primit marți pe Jean Francois 
Deniau, membru al Comisiei 
unice a Pieței comune, șeful 
delegației Comunității Econo
mice Europene pentru tratati
vele cu Iugoslavia. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire, 
în cadrul căreia s-a efectuat 
un schimb de păreri privind 
desfășurarea de pînă acum a 
tratativelor dintre această or
ganizație economică și Iugos
lavia în legătură cu încheierea 
acordului comercial înțre
R. S.F.I. și C.E.E. De asemenea, 
au fost abordate probleme pri
vind plasarea produselor agri
cole iugoslave pe piețele țărilor 
membre ale C.E.E.

A PREȘEDINTELE ALES al
S. U.A., Richard Nixon, s-a în
tâlnit Inni cn liderii republicani 
din Congresul american. După 
întâlnire, senatorul Everett Dir- 
ksen. din partea statului Illi
nois, a declarat ziariștilor că Se
natul va lua în discuție Trata
tul privind neproliferarea ar
melor nucleare, probabil. Ia în
ceputul lunii viitoare. El a re
afirmat că va vota pentru a- 
doptarea acestui tratat dacă se 
va discuta înainte de 20 ianua
rie 1969. dat3 la care va fi in
stalat noul președinte.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ zia
rul „GRANMA“ organele secu
rității și unități de frontieră ale 
forțelor armate ale Republicii 
Cuba au capturat, la 2 decem
brie. o bandă de contrarevolu
ționari care, cu ajutorul unei șa
lupe cu motor, au încercat să 
debarce pe coasta de nord a 
provinciei Pinar del Rio. Asu
pra celor cinci membri ai ban
dei, s-au găsit arme, muniții și 
alte obiecte necesare activității 
de spionaj și sabotaj. Toți mem
brii bandei, scrie * în încheiere 
„GRANMA-, vor fi deferiți Tri
bunalului revoluționar cubanez.

în Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al 
P.imîntului ..Cosmos-260". Or
bita satelitului are la apogeu 
39600 km și la perigeu 500 
km. Lansarea satelitului „Cos
mos-260" a fost efectuată pen
tru explorarea spațiului cos
mic, potrivit programului a- 
nunțat anterior.

B B B B B I

(se știe că Caldera s-a pronun
țat pentru „o slăbire a controlu
lui străin" asupra industriei pe
troliere venezuelene) denotă 
tendințe similare. E simptoma
tică în această ordine de idei și 
atitudinea unora din cele mai 
mari țări latino-americane la re
centa sesiune a comisiei execu
tive a consiliului inter-american 
pentru comerț și industrie. Re
prezentanții Argentinei și Mexi
cului au cerut noi limitări ale 
privilegiilor de care se bucură 
investițiile de capital nord-amc- 
rican.

Văzute de la Washington, toate 
acestea nu par să inspire opti
mism. „Tendințele de indepen
dență economică — remarcă 
NEW YORK TIMES — sînt ari 
mai puternice ca oricînd pe con
tinentul sud-american". Judecind 
după o asemenea apreciere rea
listă, perspectivele de reușită ale 
noii reprize de presiuni preconi
zată Ia consfătuirea „confidenți
ală" a bussinesmanilor ameri
cani, nu apar în culori tran
dafirii.

EM, RUCAR

(Urmare din pag. I)_ 

împreund cu politețea și ama
bilitatea, de-a lungul secolelor, 
n-o sâ vâ surprindă faptul că, 
intrînd într-un magazin și ce- 
rînd o mie de lucruri fără să 
cumperi nimic, vei fi însojit la 
plecare și |i se va spune chiar: 
„muljumesc" I

Fluxul de metropolă conti
nuă, în ritm alert, cu ceea ce 
se cheamă apoi „viata de pes
te zi" — cafenele. Nu există 
hotel fără cafenea și restau
rant — iar cele mai mari au 
și baruri. Nu există magazin 
alimentar sau de dulciuri în 
care să nu fie și un automat 
de cafea. întâlnești aici — și 
slovenii dau fiecărui local un 
aer familiar — toate categorii
le de oameni — elevi, munci
tori, studenji, pensionari. Iau 
loc la masă, comandă o cafea 
sau altceva — rareori băuturi 
alcoolice — și stau ore în șir. 
Stau, e un fel de a spune, pen-

NOTE

LJUBLJANA - sub mirajul
contraforturilor alpestru

tru că sloveanul este un om or
donat. Aici. în jurul cafelei, sta
bilește, prin intermediul presei 
(se găsesc, în marile cafenele, 
toate ziarele de larg interes, 
iugoslave, italiene, austriece, 
germane), contactul cu lumea, 
in cafenelele în care vin elevi 
si studenfi, tineri în general, 
lecturile sînt comentate pe un 
ton calm, atît de calm și de 
firesc, incit, cred, nu-l întîlnești 
nici la cele mai lucide tribuna 
politice...

Serile Ljubljanei încep cu un 
spectacol inedit. Ai impresia că 
în interiorul acestui „cazan' — 
care este orașul — începe să 
se producă o mare fierbere. 
Cerul, atît de departe în cursul 
zilei — și uneori atît de albas
tru ca într-o pînză de Grigo- 
rescu — coboară deasupra ca
pului și învăluie totul, dar ab
solut totul, într-o ceafă, mai 
veritabilă cred, decît cea a 
Londrei. Un aer aproape im
pur de dens, cu toate stratifi
cările miilor de lumini, te obli
gă să te retragi într-un local. 
Dar „cazanul*  abia acum în
cepe să fiarbă și asiști la ceea 
ce se cheamă „umanizarea*  
străzilor. Dacă ziua străzile 
sînt, chiar și pe arterele prin
cipale, aproape goale, sau 
populate ici, colo, în stafiile de 
autobuze, seara are loc o ade
vărată erupție umană. Există 
obiceiul, aici, ca tinerii și nu 
numai ei (dar, oricum, ei do
mină peisajul), să înceapă și să 
încheie seara cu „o promena-

Ostilitățile din Nigeria
Un comunicat militar difu

zat la Umuahia anunță că în 
diferite regiuni din sectorul 
Owerri se desfășoară o susți
nută ofensivă a trupelor colo
nelului Ojukwu. Luni, rela
tează agenția FRANCE PRE- 
SSE, corespondenții presei 
străine întorși de pe frontul de 
la Owerri au consemnat desfă
șurarea unor lupte îndîrjite 
corp la corp în interiorul ora
șului, după care biafrezii au 
ocupat principalele edificii și 
puncte cheie din Owerri. Co
municatul precizează că pe 
ruta Owerri — Port-Harcourt 
unitățile biafreze au separat 
trupele federale de bazele lor 
de aprovizionare. Potrivit co
municatului în sectorul Azu- 
mini, biafrezii au reocupat o 
nouă localitate situată la circa 
25 kilometri sud-est de orașul 
Aba. In regiunile Abagana și 
Awka, pozițiile părților în 
conflict rămîn neschimbate, 
deși în ultimele zece zile s-au 
desfășurat lupte violente. 

dă*.  Intre cele două „prome^ 
nade*  se interpun, cu invitații 
multiple, unele seducătoare, a- 
fișele teatrale și cinematografi
ce, ale barurilor de noapte, ale 
restaurantelor cu dancing-uri, 
unde se dansează pînă la ora 
24 etc.

Ljubljana poate fi numit — 
și slovenii au chiar orgoliul a- 
cestei denumiri — un oraș al 
veseliei. Existenta a cinci baruri 
mari, cu o capacitate de 100, 
150 și chiar 200 de locuri, în
tr-un oraș cu abia 200 000 de 
locuitori, ar putea trăda, apa
rent, o anume tentajie spre fa
cil, spre viața ușoară. Aparent, 
pentru că ar fi o mare eroare 
să rămînem la această impresie. 
E vorba aici și de acea ambi
ție de mică metropolă dar, în 
primul rînd, sloveanul iubește 
barurile pentru că iubește mu
zica în general și muzica de 
jazz în special. Nu degeaba 
circulă aici, cu titlu de orgoliu, 

că „unde se întîlnesc doi slo
veni pofi face un cor*.  Am a- 
sistat, într-unul din baruri, la 
un spectacol inedit. între or
chestră și public s-a creat o 
asemenea comunicare afectivă, 
îneît, pe parcursul întregii seri, 
programul a fost susținut, deo
potrivă și de unii și de ceilalți. 
Pe mișcările orchestrei s-au su
prapus mișcările oamenilor —. 
în ringul de dans, la mese ; pe 
vocile orchestrei s-au suprapus 
vocile publicului și ritmul pași
lor loviți de podea — în ringul 
de dans și la mese. Și totul, ab
solut totul, pe fondul trăirii in
tense a muzicii. Sloveanul nu 
este un „temperamental*  — Trrj 
sensul îngust, gălăgios, al cu- 
viatului — și nu are nici cea 
mai mică înclinație spre facil și 
frivol.

După aceste trăiri intense, 
după aceste mișcări în care 
toate fibrele corpului s-au con
tractat ca un arc, e nevoie de 
a doua „promenadă”, ș ne
voie de aerul rece al Ljublja
nei și de odihna reconfortantă 
a nopții.

A doua zi — și asta înce- 
pînd de la orele 6 dimineața — 
Ljubljana se trezește brusc, gră
bită — senzație pe care, ca 
turist, nu numai că o simți, 
dar o trăiești, uneori, enorm 
de obositor. Ora 6 este ora 
chemării la muncă și semnalul 
cel mai sonor îl dau automo
bilele — iar aici, la Ljubljana 
fiecare al 5-lea locuitor al o- 
rașului are mașină...

Guvernele britanic și nige
rian au căzut de acord asupra 
asigurării securității căilor te
restre, care ar urma să fie 
utjlizate pentru transportul de 
ajutoare destinate populației 
biafreze, de către observatorii 
civili desemnați de Organiza
ția Unității Africane (O.U.A.), 
anunță un comunicat difuzat 
luni la Lagos la încheierea vi
zitei lordului Shepherd, minis
tru de stat la Foreign Office. 
In același timp, guvernul ni
gerian acceptă efectuarea de 
zboruri de zi peste teritoriul 
federal de către avioanele care 
transportă aceste ajutoare. Se 
știe că autoritățile biafreze au 
respins pînă în prezent ideea 
stabilirii unor căi terestre de 
transportare a ajutoarelor des
tinate populației civile. Ob
servatorii anticipează însă o 
modificare a poziției colone
lului Ojukwu, întrucît securi
tatea coridoarelor terestre ar 
urma să fie asigurată de că
tre persoane civile, desemnate 
de O.U.A.
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