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In aparate minuscule, hiper
sensibile, oamenii de știință per
cep ruperile materiei din urlt- 
șele retorte ale furnalelor și 
simt în pleoape luminile ful
gerătoare sau persistente «Ie a- 
tomilor dezlănțuițl. Oamenii a- 
ceștia sînt niște „regi al micro
cosmosului" ; sub ochii lor, 
mea își desface continuu 
nele ei din adîncurl.

Cu asemenea gîndurl am . 
truns în Institutul de Fizică A- 
tomică. filiala 
laboratoare ale 
liniate într-o 
startul acestui 
în necunoscut.

lu- 
tai-

pă-
Cluj. Zecile de 
institutului, e- 

caldă lumină la 
permanent salt 

acumulează o 
tăcere prielnică studiului, me
ditației. Chimia aici e la ea a- 
casă. Ce noutăți se zămislesc 
în retortele ei. în acest început 
de an nou al muncii șl al crea
ției ?

— Recenta chemare la între
cere adresată de institutele știin
țifice ale sectorului VII al Ca
pitalei — îmi explică doctorul 
inginer Marius Peculea — ne-a 
surprins în plină activitate de 
cercetare. Rezultatele de pînă 
acum ne îndreptățesc la anga
jamente ambițioase. Cercetătorii 
institutului nostru, cei mai 

"■ tineri, sînt o prezență 
i pe frontul științific. Por

nind de la obiectivul de bază al I institutului nostru — probleme 
legate de fizica si tehnologia 
izotopilor stabili, cu preponde
rență al deuterruiut și al azo
tului 15 — și urmărind pro
ducerea, analiza și separarea 
acestor izotopi, cercetătorii noș- 

(tri au propus și realizat o serie 
de aparate, multe originale.

în afara activității de cer

i
I
I multi

activă
ni nd r

I

CHILOM GHEORGHE 
inginer agronom la cooperativa 

agricolă din Scăiești

Comparam, deunăzi, unele ci
fre statistice ce redau precis, 
convingător, dinamica dezvoltării 
agriculturii județului Dolj. Cei 
șase ani parcurși de la completa 
cooperativizare a agriculturii ju
dețului au însemnat, în această 
Sarto a țării, o perioadă de rea- 

zări incontestabile. Prin tripla
rea numărului de tractoare și al 
celorlalte mașini agricole, volu
mul de lucrări executate mecani
zat a crescut de aproape 5 ori ; 
producțiile de grîu, porumb și 
floarea-soarelui au crescut de la 
medii foarte joase la două și trei 
mii de kilograme Ia hectar ; zoo
tehnia, legumicultura și pomi-vi- 
ticultura, prin veniturile asigu
rate (cam de zece ori mai mari), 
s-au afirmat definitiv în viața e- 
conomică a cooperativelor agri
cole, ca sectoare de bază ale 
producției. Au fost extinse iriga-

țiile care ocupă cincizeci de mii 
de hectare.

Ne aflăm, acum, între succe
sele cuprinse în bilanț și per
spectiva conturată clar prin ci
frele planurilor. O privire — 
chiar sumară — în aceste pla
nuri de perspectivă îți permite 
constatarea, că în următorii doi 
sau trei ani, tabloul realizărilor 
despre care se va putea vorbi, va 
fi și mai elocvent. în acest in
terval de timp, prin amenajarea 
pentru irigații a altor aproape 
100 000 de hectare, printr-o fo
losire mai rațională a pămîntului, 
prin diversificarea lucrărilor exe
cutate mecanizat, este prevăzut 
ca recoltele medii să devanseze 
nivelul realizărilor anului trecut 
cu peste 40 la sută, să se creeze 
condițiile dublării aproape a pro
ducțiilor valorificate din zooteh
nie și legumicultura.

Toate acestea sînt, momentan, 
doar proiecte. Pentru a deveni 
realitate, e nevoie de efort, de 
o mobilizare totală, fizică și in
telectuală. Și, în această nobilă 
confruntare pentru a smulge pă
mîntului roade cît mai bogate, 
pentru a spori peste tot eficien
ța muncii, tineretul, ca purtător 
a unor valoroase tradiții, stăpînit 

, va trebui să 
în primele 
ce își con- 
pentru con- 

agriculturii 
se sublinia și 
i a C.C. al

de dorința afirmării, 
se afle permanent 
rinduri ale acelora 
centrează eforturile 
tinua dezvoltare a 
județului. Așa cum i 
la recenta Plenară 
U.T.C., organizațiile U.T.C. vor 

acelea care, prin întreaga acti-fi

Anchctă realizată de 
GH. FECIORU

(Continuare în pag. a 111-a)
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mă iubești 
scuipa pe 

și nu mai 
în gura mare 

pe care le 
deștepte, că

Dacă 
nu mai 
stradă 
striga 
vorbe 
crezi 
nu sînt.

Dacă mă iubești, 
cînd te întorci sea
ra tîrziu nu mai tro
păi ca la grajd și 
nu trîntl ușa că asta 
nu te face în ochii 
mei mai voinic.

Dacă mă iubești 
nu te mai înfățoșa

Dacă mă iubești 
pune magnetofonul 
ăla mai încet cînd 
te-apucă strechea 
dansului șl urcă-te 
pe pereți, dar nu-mi 
mai 
că am și eu 
mei și 
port.

Dacă 
scoate 
de pe 
nc-o mai 
și uită-te 
mei cînd vrei

juca pe creer, 
nervii 

nu mai su-
mă iubești, 

pălăria aia 
frunte, pu

pe 
In

ceafă 
ochii 

să-mi

I DACA MA
IUBEȘTI...

EUGEN

obrazul ca 
de lună, 
la gură,

așa, cu 
o ridiche 
cu spume 
că-mi vine să te vir 
în cămașa de forță 
și să te duc la Măr- 
cuta.

Dacă mă iubești 
nu mal face caz de 
cei 7 ani de-acasă 
pe care este evident 
că nu-1 ai șl nu te 
mal înghesui numai 
ca să-mi arăți că 
ești dotat cu mușchi 
de ridicător de hal
tere.

BARBU

reproșezi ceva, nn 
mai rima cu pri
viri bolnave trotu
arele și nu mai mă 
spinteca pe la spate 
cn vorbe urîte.

Dacă mă iabești 
nu mai mă sufoca 
cu atîta dragoste, 
ține la mine mai 
puțin, că mi-ajun- 
ge. M-ai adus in 
pragul exasperării

(Continuare 
In pag. a V-a)

GHEORGHE MANEA 
secretarul comitetului comunal 

Ciupercenii Noi al U.T.C.

în zona industrială a Piteștiului constructorii au înălfat în ultimii 
ani un modem edificiu — Combinatul Petrochimic. In fotografie i 

siluetele gigantice ale rezervoarelor
Foto : O. PLECAU

STUDENȚII DESPRE

SOCIALISM
Șl DEMOCRA ȚIE

Pe marginea unui seminar național studențesc

în afara activității de cerce
tare a tainelor atomului, o pro
blemă deosebit de importantă 
o constituie aici aplicabilitatea 
cercetărilor. în legătură cu a- 
ceastă latură. Institutul oferă o 
bogăție de fapte semnificative. 
Chereji Iosif, un tînăr fizician 
în vîrstă de 27 de ani, secretar 
al organizației U.T.C. din In
stitut. îmi vorbește pe larg des
pre studiul rodajului chimic la 
motoarele cu ardere internă. în 
aparentă, problema nare sim
plă : pentru a se putea preciza 
gradul lor optim de rodare, se 
introduc Izotopi radioactivi în- 
tr-un segment de motor șl se 
urmărește radioactivitatea de
punerilor de uzură fină, reți
nute de un filtru special. Rezul
tatul este citit în niște curbe cu 
Indicatori preciși; astfel că a- 
portul chimiei în acest dome- 

Iniu — rezultat al eforturilor 
cercetătorilor clujeni — s-a pu
tut omologa pe scară națio
nală.

O Ipoteză de-a dreptul specta
culoasă a fost emisă recent, 
prin studiul substituirii 
foarte costisitor de la utilajul 
petrolier, cu fontă, în compo
ziția căreia se află grafit no
dular. Ipoteza trebuia dovedită 
științific. Și laboratoarele au 
vorbit. Rezultatul : fonta în
deplinește toate condițiile me
canice, fiind cu mult supe-

i
I
I
I

ADRIAN CIOBOIU 
prim secretar al Comitetului 

judefean Dolj al U.T.C.

otelului

I GH. ISTRATE

(Continuare în pag. a ll-a)

CĂMINUL CONSTRUCTORI
în zona de nord a orașului 

Pitești, la Km. 7, se profilează 
contururile plaformei chimice : 
prima rafinărie complet auto
matizată din țară, Uzina de ne
gru de fum. Instalația de piro- 
liză a Combinatului petrochimic, 
în mijlocul acestei ierni gene
roase în omăt șl viscole cons
tructorii pregătesc noi premiere 
industriale care vor îmbogăți 
zestrea argeșeană. Totul este 
conceput și realizat la cel mai 
înalt nivel tehnic. Față de a- 
cești 
puși 
află condițiile de viață pentru 
omul, constructorul care, prin 
munca lui, înalță această zonă 
pc orbita prestigiului și a noto
rietății naționale ?

AM STAT O DUMINICA LA 
GRUPUL SOCIAL AL CON
STRUCTORILOR. încerc să re
constitui această zi din cîte
va imagini, așa cum s-au în
lănțuit ele :

Primul tînăr întîlnit. Tudor 
Costoiu. are azi o treabă : „Am 
de făcut trei suduri. Nu mă o- 
bligă nimeni, e plăcerea mea. 
Tot nu am ce face". A devenit 
sudor pe șantier. Luna trecută 
a luat primul salariu de munci
tor calificat, 1864 lei. „Mi-am 
cumpărat un costum, i-am tri
mis bunicii ceva bani".

...Din aleea principală încerc 
să trec linia ferată, spre un grup 
de barăci. Pantofii îmi rămîn în 
noroi. Cei care trec pe lîngă 
mine de abia își ascund zîmbe- 
tele. Mă cred de pe la adminis
trație. îi conving că n-am nici o

parametri de exigență lm- 
de șantier în ce raport se

LOR - ÎNTRE ZIDU
RILE FATALITATII?

Responsabilitatea studentului în viata universitara, în viața 
socială în general, capătă — în condițiile afirmării personali
tății acestuia, în special printr-o maturizare a conștiinței poli
tice și o participare nemijlocită la formularea și rezolvarea 
ipotezelor științei — dimensiuni integratoare, devenind nu nu
mai un indiciu al capacității dc a se manifesta plenar în acti
vitatea socială, ci și o latură a personalității sale. Investigarea 
științifică devine astfel nu numai laboratorul intelectual de exer
sare, climatul realizării uceniciei științifice, ci și o componentă 
majoră de manifestare socială a studentului.

în științele sociale, această cercetare capătă o coloratură 
aparte, atît datorită specificului acestora, cit, mai ales, strînsei 
relații între structura social-politică a realității, pe de o parte, 
și achizițiile teoretice ale gîndirii, pe de altă parte.

Seminarul național studențesc „Socialismul și democrația*, 
organizat de facultățile do filozofie și drept ale Universității 
bucureștene, cu participarea unor studenți și cadre didactice 
de la facultățile similare din Cluj și lași, care a avut loc nu 
demult, a demonstrat cu pregnanță, prin conținutul comuni
cărilor prezentate, prin punctele de vedere formulate de vor
bitori, că manifestarea gîndirii și atutudinii politice studențești 
se întemeiază pe cunoașterea învățăturii marxist-leniniste, pe 
cunoașterea și adeziunea deplină, însuflețită la politica Parti
dului Comunist Român.

Simpozionul — ale cărui referate au fost prezentate într-o 
vastă tematică ♦) — s-a dovedit a fi o tribună a celor mai îna
intate idei studențești, propunînd interesante dezbateri asupra 
unor aspecte ale procesului de desăvîrșire a construcției socia
lismului, caracterul legic al adîncirii democrației socialiste, 
condițiile obiective ale dezvoltării multilaterale a personalității 
umane, evidențiind rolul factorului politic, al partidului, ca forță 
conducătoare, în adîncirea acestui proces.

Impunîndu-se ca o formă inspirată de manifestare a preo
cupărilor, a posibilităților de investigare științifică și a con
științei politice a studenților, astfel de simpozioane pot de
veni — și nu numai la facultățile citate — o formă tradițională 
de expunere și confruntare a opiniilor, de netăgăduit interes 
și largă eficiență.

(Publicăm, în pagina a IV-a a ziarului, cîteva extrase din re
feratele prezentate în cadrul simpozionului).

•) „Democrația socialistă și libertatea umană" (Marin Vladimir 
— Facultatea de Filozofie, București), „Sensul umanist al demo
crației socialiste și dezvoltarea personalității umane" (loan Bîtlan 
și loan Petru — Filozofie, Iași), „Aspecte ale relației dintre de
mocrația socialistă și creația de valori" (Liviu Petru Zăpîrțan — 
Filozofie, Cluj), „Democrația socialistă și cultura spirituală" (Afi- 
nică Canei și Mihai Amironesei — Filozofie, Iași), „Constituția 
Republicii Socialiste România — cadru principial al democrației 
în România" (Szantai Ion — Drept, Cluj), „Democrația socialistă 
reflectată în principiile de bază ale dreptului de vot și ale sis
temului electoral" (Liviu Pop — Drept, Cluj), „Justiția, mod de 
apărare a democrației socialiste" (Maria Bodnar și Gheorghe Nis- 
toreanu — Drept, București), „Democrația socialistă, factor de 
influențare a relațiilor internaționale" (Ion Hăineala — Drept 
Iași), „Democrația socialistă și viața universitară" (Florian Ciotea 
și Dorel Abraham — Filozofie, București).

• Parametrii industriei moderne • Omul sfințește locul • Cum se face adaptarea?

• A fost ieri o ziarista? • Statul dă banii. Cum ii folosiți?

vină de proasta stare a drumuri
lor și-mi aduc o pereche de 
cizme. Reușesc astfel să ajung 
la barăcile nr. 60—70 ale I.R.C.R 
Ploiești. Aici locuiesc specialiștii, 
cei care montează aparatele de 
măsură și control ale viitoarei 
rafinării complet automatizată.

— Am circulat o vreme pe fe
reastră. Luam zilnic cota apei 
care ne bloca Intrarea : 40—50
cm.

Trecînd pragul barăcii te în- 
tîmplnă o atmosferă familială, o 
ambianță favorabilă, un climat 
unitar.

Oamenii s-au gospodărit cum 
au putut mai bine. Unii lucrează 
împreună pe șantiere de 17 ani. 
Și-au făcut frigidere la ferestre, 
au astupat găurile din pereți, 
deși barăcile sînt noi („Nu știm 
cine a putut face o recepție așa 
de superficială" — Nicolae Bă
canul, au procurat un televizor 
și un aparat de radio, au stabilit 
norme de conviețuire civilizată, 
responsabilități pentru progra
mele de vizionare la televizor, 
de ascultare a radioului. Nimeni 
nu întră în camere cu cizme “

singurele în stare să înfrunte 
noroiul — toți respectă orele de 
odihnă, curățenia.

— Cu toate acestea, este așa 
de greu să menținem curățe
nia... De luni de zile ni s-a pro
mis amenajarea unor dușuri...

DUMINICA fara nici o 
PERSPECTIVA. Oare cum ar 
fi arătat această zi dacă două 
ore 
rii 
ar 
le, 
re ?
ocupare pentru o activitate ob-

în cursul dimineții tine- 
s-ar fi gospodărit puțin, 
fl ieșit să curețe alei- 
să facă șanțuri de scurge- 

Dar unde există acea pre-

ștească a tineretului ? Cine 
este acel ceva care să stirnească 
interes pentru o acțiune colec
tivă ? De ce organizația U.T.C. 
nu menține aici ceea ce tinerii 
de obicei făceau acasă in mod 
obișnuit, gospodărind în jurul 
casei ?

La baraca 46, ușa nu mai are 
clanță. O sîrmă este trecută prin 
două găuri și legată la capete.

— Acasă la dumneata nu pui 
mina să bați două scînduri cînd 
gardul se dărîmă, să faci o po
tecă dacă apa te Inundă ? îl în
treb pe H,I,

— Ba da.
— Dar aici ?
— Păi ce, e ușa mea ? Mal 

sînt și alții !
Așa se face că în această ba

racă nimeni, dar absolut nimeni 
din cei opt colocatari nu și-a a- 
sumat răspunderea luării în pri
mire a unei mese, a cîtorva sca
une, cuiere. Si pentru că forma
litatea aceasta nu s-a îndeplinit, 
oamenii se lipsesc de confortul

VIORICA DIACONESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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• A FOST RACORDATA 
LA SISTEMUL 
MOFICARE 
Galați noua 
trotermică 
Combinatul 
această primă etapă a fost 
pus sub presiune primul ca
zan de apă fierbinte cu o 
capacitate de 100 gigacalorii 
pe oră. împreună cu magis
trala de aducțiune și insta
lațiile de racord. Noua cen
trală asigură debitul de apă 
caldă necesar unul număr 
de 15 000 apartamente. Fo
losind drept combustibil de 
bază gazul de furnal furni
zat de combinat, centrala 
realizează energie electrică 
și termică la un preț de 
cost scăzut.

DE TER- 
a municipiului 

centrală elec- 
construită în 
siderurgic. In

Există oameni care ar dori 
devină pictori, dar nu au 

(Bmțul culorii, care visează să 
compună nemuritoare simfo
nii, dar nu deosebesc cîntatui 
unui cocoș de acordurile unui 
pian. La fel, sînt oameni care 
aspiră să devină medici fără 
să simtă în ei acea mare gene
rozitate specifică acestei me
serii sau ingineri fără a ști șă 
manevreze cu imaginația, linii, 
suprafețe și perspective geo
metrice.

Dintotdeauna dinamica sub
tilă a alegerii unei meserii, a 
Investigării acelor zone ale 
personalității care le orien
tează spre o profesiune sau 
alta conține o doză de inefa
bil. Nu calculăm anticipat a- 
vantajele sau dezavantajele 
unei meserii, în momentul în 
care optăm pentru ea. Adesea, 
nici nu știm măcar în ce con
diții o vom exercita și ră- 
mînem, pînă tîrziu, cu ideea 
că profesiunea aleasă este așa 
cum ne-am visat-o : frumoasă, 
plină de Satisfacții, potrivită 
idealului nostru de viață...

Legată direct de autocunoaș- 
tere, de evaluarea posibilită
ților și talentelor fiecăruia, 
opțiunea pentru o meserie a 
devenit în acest secol al tehni
cii, al preciziunii, o problemă 
socială. Organizarea, dirijarea 
rațională a capacității și a 
forței de muncă, a inteligen
ței și aptitudinilor fiecăruia 
este supusă unor reguli . so
ciale menite să le reglementeze 
în interesul societății cit și al 
individului.

Ne mirăm adesea de ciudata 
turnură pe care o lua viitorul 
unui tînăr cu 30 sau 50 de ani 
în urmă cînd el, fie că trebuia 
să urmeze o tradiție a familiei 
alegîndu-și aceeași meserie ca 
tatăl sau bunicul său, fie că era 
obligat de cine știe ce capricii 
sau interes părintesc să se în
drepte spre o profesiune sau 
alta, străină aspirațiilor, ta
lentelor lui. Căci libertatea pe 
care o are acum oricare ado
lescent, dreptul lui suveran de 
a deveni inginer profesor, 
mecanic sau strungar ni se 
pare firească.

SIMȚUL CRITIC Șl AUTOCRITIC

Școala dirijează, pe parcursul 
celor 12 ani de studii, proce
sul de închegare, de definire 
a unei personalități sociale, și 
rolul ei consecvent, bine o- 
rientat nu este sesizabil decît 
la o analiză atentă. Datorăm 
procesului educativ cunoștin
țele noastre, cultura, dar și 
coordonatele esențiale ale ca
racterului. viziunea 
lumii, optica asupra 
înșine.

Cum ne judecăm 
cum ii judecăm pe 
— este una din problemele 
care se clarifică încă din anii 
de școală.

Colectivele claselor sînt îm
părțite în trei mari categorii i 
elevi buni, cei mediocrii și cei 
slabi. Diviziunea nu are nimic 
jignitor, ea respectă o ierarhie 
făcută atît pe baza unor cali
tăți native cît și a rezultate
lor obținute la învățătură. Dar 
interesant este și modul în 
care elevii reușesc să se auto- 
aprecieze, situîndu-se ei înșiși 
într-o categorie sau alta. în 
afara comparațiilor, inerente, 
între catalogul clasei și propria 
lor apreciere, problema devine 
esențială și pentru sublinierea 
unei trăsături definitorii pen
tru personalitatea fiecăruia 
dintre noi autocunoașterea, 
evaluarea precisă a ceea ce 
sîntem, a ceea ce putem și nu 
putem în viață, situarea noas
tră pe o treaptă anume a va
lorilor umane.

Ancheta noastră a avut ca 
subiecți elevii clasei a XII A 
reală și a XII F umană de la 
Liceul nr. 4 din Constanța. 
Fiecare elev a fost rugat să 
numească cei mai buni 5 
elevi din clasă și cei mai slabi, 
plasîndu-se și pe el însuși în 
unul din aceste două compar
timente sau între ele. Alături, 
ei au indicat calitățile deter
minante ale celor numiți cît 
și ale lor. Cercetarea tuturor 
chestionarelor dă o imagine a- 
proape emoționantă a unor ca
lități pe care le dorim tuturor

asupra 
noastră

pe noi, 
ceilalți ?

tinerilor : simțul critic și auto
critic. în marea majoritate a 
cazurilor autoaprecierea co
incide cu părerea celorlați. Un 
elev slab (corigent la o materie 
sau mai multe) se situează, 
cu obiectivitate, în ultimul 
pluton, mărturisind cu ironie : 
„mă consider elev slab pentru 
că sînt tare leneș" (C.C.) sau 
„am calități cam puține, dar 
nu 
cei 
ria 
lor 
rință exagerată spre o materie 
sau alta ignorîndu-le astfel pe 
celelalte sau recunoscînd că nu 
doresc să strălucească, mulțu
miți de locul pe care-1 ocupă. 
Dar fiecare, și cei slabi și cei 
mediocri își atribuie, cu ge
nerozitate, pasiuni sau pre
ocupări deosebite, înclinații și 
talente. Și acestea coincid cu 
părerea clasei despre ei. D. L. 
crede că are talent literar și 
colegii, de asemenea, sau V. G 
bun sportiv, este „scuzat" 
pentru rezultatele lui slabe la 
învățătură prin deosebita lui 
dotare spre sport.

Discutăm adesea despre mo
destie. Cu adevărat, nu-i des
coperim niciodată sensul și 
zona ei de influență. Nu știm 
dacă recunoașterea sinceră a w 
unor merite pe care le avem 
impietează sentimentul mo- a 
destiei, sau situarea noastră la ™ 
lin nivel mai jos decît o cred

■ cei din jurul nostru nu este a 
cumva o dovadă a acelei " 
sfinte nemulțumiri care ne 
împinge mereu înainte. G. C. 
numit de întreaga clasă ca un 
elev excepțional, scrie despre 
el însuși : „nu sînt un elev care 9 
să se ridice peste treapta me
diocrității, pentru că sînt su- a 
perficial". Continuînd o auto- ™ 
analiză minuțioasă, G. C. re
cunoaște : „Din păcate, sînt un A 
individ destui de prost dotat. " 
S-ar părea că am o oarecare 
ușurință în înțelegerea unor A 
probleme matematică cî
fizică, am 
de bună". Rezultatele lui la £ 
învățătură nu afirmă această 
modestă evaluare, ci dovedesc 
o continuă luptă de auto-de- £ 
pășire, o dorință sinceră nu de 
a se clasa pe locul unu în ie
rarhia clasei, ci de a face ceva A 
temeinic, serios. w

Mulți elevi se judecă prin 
prisma aprecierii celorlalți, a £ 
colegilor sau a profesorilor. 
„Despre mine se spune că sînt 
o elevă bună. Așa să fie ?“ se 9 
întreabă M. D. îndoiala asupra 
propriei valori este firească - 
și poate și necșsară la vîrsta 9 
de 18 ani. Certitudinile încep 
abia cînd elevii își judecă a 
colegii, le conferă talente, le W 
recunosc defecte. Asupra lor 
înșiși, judecățile au o nuanță 
dubitativă, uneori chiar sub- ™ 
apreciindu-se dar continuu a- 
tenți să nu-și suprasolicite A 
nici calitățile, nici defectele. ~ 
Alături de autoaprecieri su
perlative „sînt foarte inteli- £ 
gent" găsesc contracarările de ’ 
echilibru : „da n-am voință, 
sînt irascibil" (M. V.) sau t 
„sînt un băiat de comitet, am 
un suflet de aur, sincer, prie
tenos, dar leneș" (S. D.). Simțul 
proporțiilor mi s-a părut că îi 
caracterizează pe toți, o egală 
distribuire atît a înclinațiilor 9 
cît și a lipsurilor pe care e- 
levii și le recunosc cu deta
șare, ca un prim pas spre re
medierea lor. Autocritici, nu 
se jenează să-și analizeze de
fectele, să le găsească moti
vări în ei înșiși, fără însă să 
se justifice, să se scuze. Prin
tre calitățile pe care și le a- 
tribuie, pe primele locuri se 
siutează optimismul, sinceri
tatea, încrederea în, oameni, 
iar printre defecte, după cum 
s-a văzut din răspunsurile e- 
levilor, în special lenea și in
dolența.

sînt supărăcios" (D.L.) Iar 
care se clasează în catego
rie mijloc, justifică lipsa 
de interes printr-o prefe-

de matematică și 
o memorie destul

nu afirmă această

SIMȚUL REALITĂȚII VIITOARE

Ce dovedesc aceste sumare 
analize de personalitate ? 
Vorbeam la început de nece
sarul echilibru 
se stabilească 
lescență, între 
sibilități, între
ționăm să facem în viață și 
ceea ce putem face. în fond, 
orientarea profesională este în

care trebuie să 
încă din ado- 
aspirații șl po- 
ceea ce in ten-

&
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0 LA POIANA BRAȘOV 
s-au terminat lucrările de 
electrificare a pîrtiei de ski 
pentru începători. Pentru 
electrificare s-a folosit apa- 
rataj modern fabricat în în
tregime în țară.

(Agerprcs).

Intr-o convorbire 
avută în cursul zilei 
de Ieri cu tovarășul 
AUGUSTIN POP, șe
ful serviciului propa
gandă din Consiliul 
Superior al Agricul
turii, am aflat că în 
1969 vor fi organiza
te pentru tinerii din 
agricultură numeroa
se concursuri profe
sionale. Redăm, pe 
scurt, această convor
bire.

— Cate va fi cel 
con- 
anu-

mai important 
curs agricol al 
lui?

— Noi credem că 
toate. Pe primul plan 
se situează însă a 
treia ediție pe țară o 
concursului „CINE 
ȘTIE AGRICULTU
RA, ClȘTIGA". Pe 
primul plan, pentru 
că acest concurs este 
deschis tuturor me
canizatorilor, coope-

Miniaturizare...

ratorilor fi mun
citorilor din I.A.S. fi 
stațiuni experimenta
le — în general ti
neri — cursanți ai în- 
vățămîntultii agrozoo
tehnic de masă.

— Cum se va des
fășura acest concurs ?

stabilite noi centre: 
Focșani, Slatina, Tg. 
Jiu, Alba Iulia, Satu 
Mare, Sibiu etc. Con
cursul se desfășoară 
pe șase specialități: 
cultura plantelor de 
cîmp, creșterea ani
malelor, legumicultu-

„COMPETIȚIILE"
AGRICULTURII

1969
— Pentru mecani

zatorii din I.M.A. fi 
I.A.S. faza pe brigăzi 
începe în luna februa
rie și ca continua 
pînă spre toamnă. In 
luna noiembrie se va 
desfășura faza repu
blicană. Pentru faza 
interjudețeană au fost

ră, pomicultură 
viticultură.

Un concurs deschis 
în exclusivitate tine
rilor este „Viitori me
canizatori ai agricul
turii socialiste". El se 
adresează elevilor din 
anul trei al tuturor 
școlilor de mecanici

agricoli. Concursul 
are faze de desfășu
rare pe clase, școli, 
județ și pe țară.

— Alte concursuri...
— Un concurs nou 

este cel pentru îngri
jirea culturilor iriga
te : legumicole, po
rumb boabe, sfeclă de 
zahăr și lucerna. 
Foarte important este 
concursul pentru ti
tlul de „șef de fermă 
fruntaș", aflat acum 
la a doua ediție. In
tr-o „fereastră" a lu
crărilor agricole, se 
va desfășura un con
curs adresat mecani
zatorilor pentru cu
noașterea normelor de 
securitatea muncii, și, 
desigur, nu cel mai 
lipsit de importanță 
este al treilea Con
curs național al stru
gurilor de masă.

ION ȘERBU

Un nou preparat

biologic
Un colectiv de cercetători 

ai Institutului «ir. „Ion Can- 
tacuzino" din Capitală, con
dus de dr. Romulus Arion, 
a realizat, pe baza unei teh
nologii , ’ ‘ ’
preparat 
giobulina 
din singe 
placentar.

Noul produs, de o impor
tantă majoră in profilaxia 
bolilor infecto-contagioase. 
se adaugă la cele peste 300 
de sortimente pe care le 
realizează în prezent pro
ducția de seruri și vaccinuri 
o institutnlui bucureștean.

originale, 
biologic : 

umană, 
placentar

un nou 
gama- 

obținuti 
și retro-

Consfătuirea consacrată examinării condițiilory

de viață
Ieri a avut loc la 

Frașov o consfătuire 
de lucru organizată 
de consiliul județean 
al sindicatelor fi co
mitetul județean 
U.T.C., consacrată e- 
xaminării condițiilor 
de. viață ale muncito
rilor tineri cazați în 
dormitoarele comune.

Au participat re
prezentanți ai orga
nizațiilor de partid,
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PROGRAMUL I
17.39 — Telex TV.
17,35 — Lumea copiilor. „La carnaval*.
18,05 — Mult e dulce și frumoasă. Emisiune 

de limba română.
18,31 — Pentru școlari. Aplauze pentru cole

gii noștri.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Baschet feminin. Aspecte de la întil- 

nirea dintre echipele‘ Politehnica 
București — C.R.E.F.F. Madrid. (Cupa 
Campionilor europeni. Transmisiune 
de la Sala sporturilor Floreasca).

19.40 — Soliști de muzică populară — cîntece
de odinioară.

20,00 — Tele-enciclopedia. în cuprins : 0 Por
tret cinematografic : Michel Simon 
0 Prefață... 0 Junglă... 0 Marea (V) 
Pescuit.

din căminele tineretului
președinții comitete
lor sindicale din în
treprinderi, secretari 
ai comitetelor U.T.C 
fi alți tineri. Discu
țiile au relevat defi
ciențele încă prezente 
în organizarea și 
funcționarea acestor 
grupuri sociale, evi
dențiind totodată căi 
și metode eficiente 
care să conducă la 
îndepărtarea lor.

In același timp

consfătuirea a consti
tuit un prețios schimb 
de experiență pentru 
comitetele U.T.C. în 
vederea impulsionării 
proiectelor privind 
îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale ti
nerilor, lărgirea ori
zontului lor spiritual 
și organizarea timpu
lui liber în mod cît 
mai plăcut și util.

P. RUJAN

După cum ne relata tovarășul VASILE ZAINEA — prim- 
secretar al Comitetului U.T.C. al sectorului I București — 300 
de tineri sporesc lunar rîndurile organizației U.T.C.-, iar. nu
mai în primele 10 zile ale anului, încă 60 de tineri au de
venit membri ai organizației U.T.C.

— Cum explicați această adeziune la organizație ?
— Este un rezultat al prestigiului pe care organizațiile 

noastre și l-au cucerit, este o dovadă concludentă a încrederii 
pe care tinerii au căpătat-o în organizația U.T.C. Tn ultimă 
instanță, este și un rezultat al preocupărilor organizației, 
al muncii atente de pregătire a celor care-și manifestă do
rința de a deveni uteciști. Apelînd la limbajul convingător al 
cifrelor, voi exemplifica că organizațiile din sectorul nostru 
care dovedesc cea mai mare răspundere pentru creșterea rîn- 
durilor sale sînt cele de la : Trustul 1 Construcții, I.C.S.I.M., 
I.M.B., Liceul 28, 32, liceul „I. L. Caragiale", școlile generale 
nr. 4 și 5. Activitatea convingătoare, de influențare a tînăru- 
lui, ca acesta să perceapă sensul major al intrării în U.T.C., 
cit și atenta Iui pregătire, constituie tot atîtea garanții că nu
mărul tinerilor ce vor intra de acum înainte în rîndurile 
organizației va crește.

— în ce cadru s-a desfășurat înmînarea carnetului de 
utecist ?

— Am pornit de la ideea că momentul primirii în U.T.C. 
semnifică o anumită etapă din viață a tînărului, reprezintă 
pentru el un eveniment unic și, de aceea, absolut în toate 
cazurile, am căutat să conferim acestui act major greutatea 
și cadrul ce i se cuvin pentru ca tînărul nou primit să păs
treze mereu în memorie frumusețea acestui moment.

Asemenea primiri au avut loc la Trustul 1 Construcții, 
I.M.B.. I.C.S.I.M., Liceul 28, 32, la Școlile generale nr. 4 și 5. 
Se obișnuiește, în special la școlile generale, ca celor mai ti
neri uteciști să li se înmîneze flori, să fie felicitați de către 
tinerii primiți Ia adunarea anterioară. Obișnuim însă să or
ganizăm primiri festive și la nivelul sectorului, care au loc 
la Ateneul tineretului, într-un cadru deosebit. Tinerilor pri
miți în rîndul organizației li se vorbește despre semnificația 
momentului în sine, li se prezintă programe artistice adec
vate, care cuprind recitaluri de versuri cu participarea unor 
tineri poeți, momente muzical-coregrafice, filme care ilus
trează viața tineretului.

„Buletin sportiv

informativ"
Comisia sportivă a Comi

tetului municipal Tg. Mu
reș al U.T.C. a luat iniția
tiva de a edita, cu 
mijloace locale, periodic, 
un buletin informativ. El 
este destinat informării or
ganizațiilor U.T.C., dezbate
rii unor probleme privind 
organizarea și desfășurarea 
activității sportive de către 
acestea, publicării unor ca
lendare competiționale etc.

Buletinul a apărut sub 
îngrijirea profesorului V. 
Fărcaș.

I. MIHIȚ

0 convorbire
telefonică

pentru dv
Am adresat la cererea citi

torilor cîteva întrebări to
varășului Gheorghe Botnaru. 
contabil șef la oficiul de 
construcții de locuințe :

— Ce noutăți oferiți citito
rilor anul acesta în privința 
construcțiilor dc locuințe ?

— în 1969 Oficiul de con
struire a locuințelor proprie
tate personală va da în folo
sință aproape 12 300 de apar
tamente situate în zonele noi
lor cartiere. Dintre acestea 
8 500 sînt apartamente con
fort ur.u ci 2 500 apartamen
te confort doi.

— Dat fiind interesul tine
rilor pentru garsoniere, ne 
puteH spune cite asemenea 
locuințe se vor da în folo
sință în 1963 ?

— Anroximativ 2 000 de 
garsoniere, situate în blocuri 
speciale de garsoniere. în 
cadrul sau intercalate blocu
rilor de apartamente din 
strada „Turturele" si cartie
rul Băneasa. Prețul unei gar
soniere ajunge în jurul de 
30 000 lei. De remarcat un 
fapt : Practic în anul acesta 
se vor satisface toate cererile 
de garsoniere pentru tineret 
aflate în evidenta noastră.

I. M.

X/B’ZBUnO
21,00

21,40
22,35

— Caterina Caselli *1 Bobby Solo la 
Festivalul internațional de muzică 
ușoară de la Brașov — ediția 1968.

— Film serial : „Sfîntul"
— Variațiuni pe aceeași peliculă. Selec- 

țitmi din filmele muzicale ale anului 
1968.

— Telejurnalul de noapte.23.05 . . . . .
23,15 — închiderea emisiunii programului I.
PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV.
20,05 — Parada orchestrelor de muzică ușoa

ră. Orchestra Enrico Fanclotti.
20,35 — Desene animate. „Față In față cu fe

ricirea".
20,50 — Recitalul de sîmbătă seara ; • Pia

nista Maria Cardaș 0 Mezzo-soprana 
Iulia Buciuceanu.

21.30 — Bis pe 16 mm.
22.30 — Roman foileton : Forsyte Saga (XVII) 

23.09 — închiderea emisiunii programului II.

Opera Română: RĂPIREA DIN SERAI, ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : ANA LUGOJANA, ora 19,30 ;Teatrul Na
țional (sala Comedia) : ENIGMA OTILIEI, ora 19,30 ; (sala 
Studio) TROIENELE, ora 19,39 ; Teatrul de Comedie — NIC- 
NIC, ora 20 ; Teatrul Mio : TANGO, ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza-Bulandra" (Schitu Măgureanu) : NEPOTUL LUI 
RAMEAU, ora 20,30 ; (Sala Studio) PHOTO FINISH, ora 20 ; 
Teatrul C. I. Nottara (Magheru) O CASĂ ONORABILĂ, ora 
19,30 ; (Sala Studio) DUHUL PĂMINTULUI (Ciclul Blaga), 
ora 20 ; Teatrul Giulești : CURSA DE ȘOARECI, ora 19,30 ; 
Teatrul „B. Delavrancea" : ION, ora 20 ; Teatrul Evreiesc 
de Stat : ÎNȚELEPȚII DIN HELEM, ora 20 ; I.A.T.C. : 

HEDDA GABIER, ora 19,30 ; Teatrul „Țăndărică" (Calea 
Victoriei) : „SPECTACOL NOCTURN, 9</-“ ora 21,30 ; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : CA LA TĂNASE, ora 19,30 ; 
(Calea Victoriei, 174) : MEXICO MELODY, ora 19,30 ; Circul 
de stat : RAPSODIA ACROBATICĂ (premieră), ora 19,30.

BECKET
rulează la Festival (orele 9,30 ; 
13 ; 16,45 ; 20) ; Modern (orele 
10 ; 13 ; 16,30 ; 20).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Republica (orele ;
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18.45 ;
21) ; București (orele 9 ; 
11.15; 13.30; 16.30: 18.45: 21).

ACUZATUL
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) .

ASTA SEARĂ MĂ DISTREZ 
rulează la Feroviar (orele 8,45; 
—15,30 în continuare; 18; 20,30; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18.30 ; 20,45) ; Excelsior (o- 
rele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18.30 : 
20.45).

DRUMUL SPRE SATURN. 
SFlRSITUL SATURNULUI 

rulează la Capitol (orele 9—
16.15 în continuare : 19.45).

MOARTEA LUI JOE INDIA
NUL

rulează la Victoria (orele 9: 
u : 13 : îs ; 17 ; 19 ; 21).

NOAPTEA
rulează la Central (orele
18.30 ; 21) : AVENTURA 
le 8.30: 11; 13.30).

AVENTURILE LUI TOM 
VVYEIt, MOARTEA LUI 
INDIANUL

rulează Ia Doina (orele
12.15 ; 16 ; 19,30) ; Grivița (ore
le 10 ; 13 : 16 ; 19.30) : Floreas
ca (orele 9 ; 12.30 ; 16 ; 19,30).

LUSTRAGIUL
rulează Ia Lumina (orele 8,45 :
16.30 : 18,45 ; 20.45).

HOMBRE
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30) : Buzești (orele 15,30 :
20.30) .

INIMA NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT

rulează la înfrățirea (orele
15.15 : 17.45 ; 20).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Dacia (orele 
20 tn continuare) : 
rele 15,30 ; 19.30) : 
rele 15.30 : 19).

MADE IN ITALY
rulează la Bucegi 
11,15; 13.30; 16; 18.15).

HEROINA
rulează la Unirea (orele 15,30
20.30) .

MARIANA, AGENTUL 0555 
rulează la Drumul Sării 
15 ; 17,30 ; 20).

SPARTACUS
rulează la Lira (orele
19) .

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN

rulează la Cotroceni
15.30 ; 19).

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Volga (orele 13,45 ; 
16: 18.15: 20.30).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Viitorul (orele 18) 
VARA FIERBINTE

rulează la Gloria (orele 9 .
11.15 : 13.30 : 16 : 18.15 : 20.30) 

VIVA MARIA
rulează la Aurora (orele 9,15 :
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30)

JUDOKA. AGENT SECRET 
rulează la Miorița (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) : 
Progresul (orele 15,30 : 20.30).

PRINȚESA
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18 : 20,30).

ORAȘUL MAGIC
rulează la Munca (orele 18 :
20) .

PROFESIONIȘTII
rulează la Tomls (orele 9 ;
15.45 : 18.15 : 20.30).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Flacăra (orele 15,30;
20.30) .

VERA CRUZ
rulează la Arta (orele 9;
15.45 ; în continuare 18 ; 20.15).

SUFLETE TARI (ambele serii) 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
19).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Rahova (orele 15,30 ;
20.30) .

URLETUL LUPILOR
rulează la Flamura (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Pacea (orele 15,45 ; 
18; 20,15).

DUELUL LUNG
rulează la Crîngașî (orele
15.30 ; 18 : 20,15).

OPERAȚIUNEA SAN GENARO 
rulează Ia Cosmos (orele 16 : 
18 : 20).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE ÎN PREMIERĂ 

rulează la Timpuri Noi (orele
9 ; 21 în continuare).
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atunci, 
dirigin- 
povesti 
bilanț

cei

GALINA BADULESCU

elevilor din clasa 
s-au îndreptat spre 
ca ! matematici, e- 
sau chimie alimen- 
este vorba numai de

strînsă legătură cu această ba
lanță a personalității fiecăruia 
dintre noi, și de cele mai 
multe ori deziluziile sau sa
tisfacțiile de pe întreg par
cursul vieții își află justi
ficare în momentul sau mo
mentele de unitate sau de 
discordanță pe care reușim să 
le stabilim cu noi înșine.

Alegerea meseriei, la
80 de elevi de clasa a Xil-a de 
la Liceul din Constanța este 
o problemă care suscită, de 
asemenea, numeroase analize. 
Cum se face, m-am întrebat 
citind chestionarele, că majo
ritatea 
a XII A 
facultăți 
nergetică 
tară ? Nu 
profilul secției reale sau de 
dotarea nativă spre științele 
exacte ci, după cum am desco
perit, de o justă interpretare 
a unor perspective, o cunoaș
tere reală a necesităților pro
fesionale ale județului lor, ale 
țării. Mulți dintre elevi au 
afl t că în Dobrogea se va 
extinde producția de energie 
electrică și, prin urmare, va

fi nevoie de specialiști e- 
nergeticieni. Facultatea de
chimie alimentară, situată 
la Galați, în apropierea
Constanței oferă, de asemenea, 
o varietate de perspective, 
ținînd cont și de șansele de 
dezvoltare ale acestei ramuri 
în orașul natal. Oricum, în
clinația majoritară a clasei 
spre matematică apare limpe
de justificată printr-un factor 
esențial de influențare : profe
sorul. Profesoara Cadîr Ulfet 
este și diriginta clasei și, stînd 
de vorbă cu elevii, am 
perit strînsa legătură 
lită între profesor și 
Proaspătă absolventă a 
tații de matematici, 
Ulfet a venit la catedră 
tențti pedagogice 
Rezultatele
fiecare amănunt, 
foarte ridicat al întregii clase, 
în respectul și simpatia cu care 
elevii vorbesc despre diriginta 
lor, în acțiunile comune or
ganizate (reuniuni, zile de 
naștere sărbătorite la școală, 
cenacluri, excursii). Matema-

desco- 
stabi- 
clasă. 
facul- 
Cadîr 

cu in- 
deosebite. 

sînt vizibile în 
în nivelul

tica a devenit, în aceasta at
mosferă, de reală înțelegere 
afectivă, o pasiune. Deblocînd 
sistemul de predare de norme 
rigide și uscate, profesoara i-a 
învățat pe elevi să gîndească 
creator, să judece în perspec
tivă, să nu se 
litera manualului, ci 
teze cu interes mai 
A introdus criterii 
de diferențiere, dînd 
posibilitatea să se ; .
să-și orienteze înclinațiile spre 
acele sectoare spre care capa
citatea lui nativă este mai bine 
dotată. Justificată astfel, pa
siunea pentru matematică de
vine o problemă de înaltă 
conștiință profesională nu nu
mai înspre orientarea elevilor 
spre acele zone ale activității 
sociale pe car t societatea șt 
acest secol ca tehnicii le soli
cită, ci ți spre exemplara di
rijare a valențelor personalită
ții fiecăruia, a sublinierii unor 
calități morale necesare în 
întreaga viață. Simțul critic și 
autocritic bine conturat a de-

oprească la 
să cerce- 

i departe, 
nuanțate 
fiecăruia 

aprecieze,

venit astfel un bun ciștigat al 
unei întregi clase, al unor oa
meni 
jurul 
înșiși

Un 
mantism a încheiat, 
mine,
XII A și elevii ei. Odată, cu 
un prilej festiv, adolescenții 
au vrut să se cunoască în pers
pectivă, participînd la o ima
ginară (deocamdată) întîlnire 
după 10 ani de la terminarea 
școlii. Cuvintele lor, înregis
trate pe bandă de magnetofon, 
vor rămîne mărturie visuri
lor, aspirațiilor lor de acum. 
Fiecare s-a văzut inginer sau 
profesor sau cercetător, la un 
loc de muncă cu multe rea
lizări, cu multe izbînzi.

Și se adunaseră 
peste 10 ani, în jurul 
tei lor pentru a-i 
despre ei. Era ca un 
al viitorului, previzibil, 
proape sigur realizabil.

capabili să discearnă în 
lor, să cerceteze în ei 
adevărul.
gest de nătăgăduit ro- 

pentru 
cunoștință cu clasa a
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SClNTEIA TINERETULUI

VAGOANE (Urmare din pag. I)

ÎAJARCATE
PENTRU

vitate desfășurată, vor trebui să 
asigure antrenarea tinerilor la în
făptuirea amplelor acțiuni ini
țiate și conduse de partid în a- 
cest important sector al econo
miei naționale.

Din acest motiv am solicitat 
interlocutorilor noștri ca în ca
drul temei propuse să se refere 
pe larg la :

• CARE ESTE LOCUL TI
NERETULUI
DESFĂȘURAT AL MUNCII 
CE SE DEPUNE -----------

IN CADRUL

ȚARII
PENTRU 

CREȘTEREA PRODUCȚIILOR. 
AL CONTINUEI ÎNTĂRIRI E- 
CONOMICE A UNITĂȚILOR 
AGRICOLE ?

• IN CE TREBUIE SĂ SE 
MATERIALIZEZE ACȚIUNILE 
ORGANIZAȚIILOR U. T. C. 
PENTRU A GRĂBI ÎNFĂP
TUIREA OBIECTIVELOR PRO
PUSE ?

Imaginea trenurilor încărca
te cu fier vechi, luînd drumul 
oțelăriilor țării ne este fami
liară. De ani de zile, tineri de 
Ia orașe și sate, răspunzînd 
chemării organizațiilor U.T.C. 
au participat cu entuziasm la 
acțiunea generală de colectare 
a metalelor vechi, sustrăgîn- 
du-le degradării și introducîn- 
du-le în circuitul economiei 
naționale. De ani de zile, știri 
laconice anunță că pe adre
sa focului continuu al cuptoa
relor în care se naște metalul 
au fost expediate alte tone de 
fier vechi, devenite astfel ma
teria primă pentru tonele de 
oțel nou, atît de necesar in
dustriei. Ne este cunoscută tu
turor importanța economică 
deosebită pe care o are acțiu
nea de recuperare a metalelor 
vechi, ne dăm seama ce repre
zintă aceste ore consacrate cu 
generozitate valorificării can
tităților de metal vechi ajunse 
apoi în retortele cuptoarelor 
de oțel. Tocmai de aceea, por
nind de la valoarea cu totul 
deosebită pe oare o capătă ac
țiunea de colectare a metalelor 
vechi pentru siderurgia noas
tră, pentru economia naționa
lă, înțelegem ca un lucru de 
înaltă răspundere sarcina pe 
care, în spiritul tradițiilor, a 
practicii sale de pînă acum, or
ganizațiile U.T.C. din întreaga 
țară o au de dus la îndeplini
re. Prezența între obiectivele 
muncii de fiecare zi, pe agenda 
acțiunilor voluntar-patriotice a 
hotărîrii de a colecta și preda 
cît mai multe deșeuri metalice, 
de a alimenta oțelăriile patriei 
cu cît mai multă hrană din 
fier vechi, reprezintă o latură a 
activității organizațiilor U.T.C. 
cu un puternic accent educativ.

Consecvent tradiției, Comite
tul municipal București al 
U.T.C., în competiție cu orga
nizațiile județene din întreaga 
țară, a avut ca un obiectiv 
permanent, colectarea și expe
diere spre oțelării a unor can
tități cît mai mari de metale 
vechi, strînse prin contribuția 
tinerilor din toate organizațiile 
Capitalei. O dovadă a respon
sabilității cu care membrii or
ganizațiilor U.T.C. din munici
piul nostru au privit înfăp
tuirea obiectivelor stabilite în 
acest domeniu îl reprezintă în
deplinirea cu bune rezultate a 
i. ’ gajamentelor luate. Conclu
dent mi se pare, spre exempli-

ficare, faptul că angajamentul 
stabilit pentru anul 1968 — 
6 300 tone metale vechi cu 100 
la sută (2,5 milioane lei econo
mii finanțate) a fost realizat și 
depășit, bilanțul consemnat la 
31 decembrie 1968 indicînd co
lectarea a 7 090 tone, reprezen- 
tînd 3,7 milioane lei economii 
finanțate.

Acțiunea de colectare a me
talelor vechi a avut o desfășu
rare cursivă în tot timpul si
nului, beneficiind de atenția 
comitetelor U.T.G. de Ia sec
toare, a organelor U.T.C. din 
întreprinderi și instituții. Spre 
sfîrșitul anului, munca consa
crată recuperării deșeurilor

metalice, a fierului vechi s-a 
accentuat. Răspunzînd chemă
rii C.C. al U.T.C. privind in
tensificarea acțiunii de colec
tare a metalelor, în vederea a- 
sigurării oțelăriilor , încă din 
primele zile ale anului 1969, cu 
materia primă necesară pro
ducției, luna decembrie a că
pătat caracterul unei perioade 
de activitate susținută. în cin
stea conferinței organizației 
municipale de partid și a con
ferințelor U.T.C. ale sectoare
lor au fost stabilite sarcini 
precise, pe linia depășirii an
gajamentului anual. în mod 
special, pe perioada 28 de
cembrie 1968 — 10 
1969 s-a întocmit un plan, in- 
cluzînd graficul zilnio de co-

lectare și predare. Stabilit 
împreună cu secretarii sectoa
relor U.T.C. din Capitală, gra
ficul a prins viață din prima 
zi. In perioada 28—31 decem
brie s-au predat 350 tone me
tale vechi cu 100 la sută și 
165 tone cu 20 la sută. In 
desfășurarea acțiunii, în uni
tățile economice din București, 
organizațiile U.T.C., sprijinite 
de comitetele de direcție au 
efectuat zilnic acțiuni de cu
rățire și descongestionare _ a 
locurilor de muncă și în in
cinta întreprinderilor. Evi
dențiind comitetele U.T.C. de 
la sectoarele 3, 5, 6, 8 și Con
strucții, precum și organiza
țiile U.T.C. de la „Republica", 
I.0.M.A., Vulcan, Grivița Ro
șie, întreprinderea de prefa- 
bricate-agregate construcții, 
T.U.G.-2, Electromagnetica, 
I.C.M.-l, nu facem decît să 
menționăm locurile unde ac
tivitatea în aceste zile? consa
crată colectării metalelor 
vechi, a cunoscut o intensitate 
deosebită. Tinerii din organi
zațiile U.T.C. ale Capitalei — 
avînd colaborarea plină de so
licitudine a întreprinderii de 
Transport București, a între
prinderii de colectare a me
talelor și întreprinderii de u- 
tilaje și transport din con
strucții — și-au pus astfel 
semnătura entuziasmului lor 
în soluționarea uneia din pro
blemele însemnate ale produc
ției de oțel a țării, încă din 
primele zile ale anului. O ex
primare, în premieră a dorin
ței organizațiilor U.T.C. din 
municipiul București de a 
contribui, alături de tinerii 
din toată țara, la repunerea 
în circuitul valorificării a 
metalelor vechi, la înnobila
rea lor. Este, de altfel, unul 
din obiectivele activității 
noastre în 1969, an în care, în 
atmosfera de puternică emula
ție provocată de chemarea Ia 
întrecere a celor două organi
zații județene Prahova și Te
leorman, sîntem datori să ri
dicăm la cote superioare 
munca desfășurată în direcția 
educării prin muncă a tine 
retului.

ianuarie
Ing. MARIN VOINEA 

membru al Biroului 
Comitetului municipal București 

al U.T.C.

Exemplul celor 
douăzeci...

zootehnie, Ia vie, la grădina de 
legume, nu lucra nici un tînăr. 
Foarte puțini erau și aceia ce a- 
veau în primire atelajele.

Pornind de la ideea că „dacă 
nu cunoști nu poți acționa", co
mitetul U.T.C. a desfășurat apoi 
o vie activitate al cărei prim scop 
era acela al formării la tineri a 
unei imagini clare asupra a ceea 
ce a fost, ceea ce este și ceea ce 
va fi cooperativa noastră agrico
lă. Prin discuții la care erau in
vitați membri ai consiliului do 
conducere, specialiștii unității, 
tovarăși cu munci de răspundere 
din organele economice județe
ne, am reușit, în bună parte, ex
plicarea reală a tabloului muncii, 
am jalonat prin calcule ceea ce 
vom putea realiza printr-o dărui
re totală, prin abordarea frontală 
a greutăților.

Cei mai mulți dintre tinerii 
noștri lucrează acum în sectoa
rele cheie ale producției, adică 
în zootehnie, în legumicultură, Ia 
vie și ca purtători de atelaje. Ei 
au fost nelipsiți de la lucrările

— ne declara tovarășa ELENA 
MECHENICI, brigadieră de 
cîmp și secretara comitetului 
U.T.C. — ..........................
zile-muncă 
neri a fost 
media pe 
adică echivalentul a circa 8 000 
om/zi. Ce-am fi putut realiza în 
acest timp ? încă o prașilă, pe 
întreaga suprafață cultivată cu 
porumb și sfeclă de zahăr, scurta
rea cu circa 15 zile calendaris
tice a campaniei de recoltare a 
strugurilor, depozitarea în con
diții optime a întregii cantități 
de furaje. Neefectuate, însă, lu
crările s-au executat cu întîrzie- 
re, producțiile aii fost diminuate 
Consider că numai datorită aces
tui neajuns cooperativa agricolă 
a pierdut o producție în va
loare de cel puțin un milion Ici.

Iată ce mă determină să a- 
firm că în rezultatele, oarecum 
bune, obținute anul trecut de co
operativa noastră agricolă (4 000

numărul mediu de 
efectuat de către ti- 
cu 52 mai mic decît 
cooperativa agricolă,

producție la toți indicatorii, vom 
face să crească prestigiul organi
zației.

Sîntem o cooperativă 
agricolă slabă și acest 

lucru trebuie să ne

deplinite în anul aniversării unu 
sfert de veac de la Eliberarea 
patriei, se numără și acela al 
redării agriculturii, prin defrișări, 
a 10 hectare ; plantarea a 12 bec- 

•tare cu pomi fructiferi și viță de 
vie ; amenajarea pentru irigații 
a 20 de hectare; permanentiza
rea în C.A.P. a 60 de tineri. Am 
convingerea că toate aceste an
gajamente vor fi realizate.

i
i

mobilizeze

Cooperativa noastră, ne decla
ra inginerul GHEORGHE CHI- 
LOM secretarul comitetului co
munal Seăiești, este o unitate cu 
rezultate economice slabe. Pro
ducțiile medii, aproape la toate 
culturile și în fermele de ani
male, sînt sub cele planificate. 
Cauza principală nu constă nici 
pc departe în condițiile economi- 
co-naturale, ci, pur și simplu, în 
neparticiparea la muncă a mem
brilor cooperatori. Din 120 de ti
neri, de pildă, numai jumătate 
efectuează zile-muncă, și aceștia 
cînd au plăcere. In zootehnie și

O

Intensificarea 
producției impune 
permanentă pregătire 

profesională

Noul furnal de 1700 m.c. al Combinatului Siderurgic din Galați 
produce primele șarje ale celui de al 4-lea an al cincinalului.

PRIN

CREȘ

TEREA

COMPLEX
DE ÎNTREȚINERE AUTO
In zestrea industrială a municipiului Baia Mare se înscrie 

începînd din aceste zile, un nou obiectiv, complexul de 
întreținere auto, cu o capacitate de 500 autovehicule. Con
strucție de mare importanță în județul Maramureș (s-a in
vestit suma de 8 350 000 lei), a cincea de acest fel, construită 
în ultimii ani, se compune din o bală de întreținere, atelierul 
mecanic și sudură, vulcanizare, tîmplărie, tapițerie, reparat 
acumulatoare etc.

Alte corpuri de clădire depozitează grupuri de exploatare, 
dormitoare pentru șoferii în tranzit, stație de alimentare 
cu carburanți și lubrefianți, instalație de spălare, vopsire 
și vulcanizare automată, însumînd o suprafață de peste 5 000 
de m p.

VASILE MOINEAGU

PRODUC

TIVITĂȚII 

MUNCII
Un bilanț încheiat de 

direcția locală de sta
tistică arată că întregul 
spor de producție rea
lizat în anul trecut de 
către întreprinderile in
dustriei republicane din 
județul Prahova, spor 
a cărui valoare se ridică 
la 230 milioane lei, a fost 
obținută datorită creș
terii productivității 
muncii. Producția de 
utilaje și produse petro
liere a atins cel mai 
înalt indice de produc
tivitate, circa 10 la sută. 
Din bilanțul amintit re
iese că în anul 1968 ex
portul de produse indus
triale a reprezentat mai 
mult de 30 la sută din 
producția totală. De 
semnalat că în 1969 vo
lumul exportului spo
rește simțitor. Un loc tot 
mai important în cadrul 
lucrărilor îl ocupă insta
lațiile pentru forajul 
sondelor la mare adîn- 
cime, precum și produ
sele petrochimice. Pri
mele instalații de foraj, 
purtînd marca „1 Mai“ 
Ploiești, și primele can
tități de polietilenă, fe
nol, acetonă, uleiuri și 
motorine superioare — 
din producția anului 
1969 — au și fost livrate 
beneficiarilor externi.

Răspunzînd anchetei noastre, 
tovarășul CONSTANTIN IOR- 
DACHE, brigadier la C.A.P. din 
Goicea Mare, comprima totul în 
numai cîteva cuvinte: tinerii 
trebuie să fie totdeauna acolo 
unde este mai greu, unde lucra
rea solicită cel mai mare efort, 
diverse cunoștințe tehnice, iar or
ganizația U.T.C. are datoria să 
educe uteciștii în acest spirit.

— De obicei, convingerile sînt 
transmise producției...

— In general, așa este. Prin tot 
ceea ce au înfăptuit și, mai ales 
înfăptuiesc, cei 140 de ute- 
ciști din satul nostru constituie 
cu adevărat forța de șoc în toate 
acțiunile întreprinse de consi
liul de conducere. îmi stăruie și 
acum în minte o întîmplare de 
acum cîțiva ani, cînd, determi
nat de rezultatele slabe obținute 
la fermele de animale, consiliu] 
de conducere a luat unele mă
suri mai deosebite. S-a pus, a- 
tunci, problema atragerii în a- 
cest sector a celor mai buni din
tre membrii cooperatori. 25 de 
tineri s-au prezentat a doua zi 
la consiliul de conducere, solici- 
tînd să lucreze ca îngrijitori-rnul- 
gători. La recomandarea organi
zației U.T.C., cererile lor au fost 
acceptate. Că nu s-a greșit, o do
vedește producția de 2 400 litri 
lapte — cît s-a obținut anul tre
cut de la fiecare vacă furajată, 
cei 2 500 000 lei realizați ca ve
nituri din acest sector.

Precedentul era de acum creat. 
Pentru a ilustra convingător ape
lul organizației către tineri de a 
se înrola în cele mai importante 
sectoare ale cooperativei, la exe
cutarea lucrărilor ce pretindeau 
efort, pricepere, pasiune, aveam 
de acum exemplul lui Dumitru 
Călin, Iulică Bălășoiu, Nicolae 
Blagu și ale celorlalți 22. La le
gumicultura, pentru a lucra la 
solarii, au fost îndrumați alți 20 
de tineri, pc combine, în mo
mentul recoltării păioaselor nu
mai tinerii au lucrat, iar trans
portul îngrășămintelor organice 
în cîmp și împrăștierea acestora 
a constituit, de mai mulți ani, 
numai preocuparea tineretului. 
Toate acestea, au făcut ca în 
prezent, la Goicea Mare partici
parea la muncă a tinerilor să fie 
totală. Acest lucru e redat și de 
numărul zilelor muncă efectuate 
anul trecut — peste 320 de fie
care tînăr, față de 180 cît a re
prezentat media pe cooperativă.

— Considerați satisfăcătoare 
rezultatele de pînă acum ?

— Intr-adevăr, s-au înregistrat 
producții de la un an la altul 
mai bune, veniturile au crescut 
și ele, dar nici pe departe n-au 
fost epuizate posibilitățile de dez
voltare ale cooperativei. Putem 
să realizăm mai mult. Evident, 
tinerii vor pune, ca și pînă acum, 
umărul alături de ceilalți țărani 
cooperatori, la transformarea în 
realitate a obiectivelor proiectate. 
De altfel, anul acesta, alți 51 de 
tineri vor fi îndrumați să lucreze 
în sectoarele cheie de producție 
ale cooperativei: 8 în zootehnie, 
29 în legumicultură și 14 la iri
gații. Să adăugăm angajamentul 
lor formulat cu ocazia ultimei în- 
tîlniri cu tovarășul președinte și 
inginerul agronom al cooperati
vei, cînd ne-au fost expuse ci
frele de plan orientative pentru 
anul 1969, ca în momentele cam
paniei ce solicită la maximum e- 
forturile, să nu rămînă nici mă
car un minut în afara activității 
de producție.

Uneori, cifrele 
nu spun totul

Cu cîțiva ani în urmă, ne spu
nea tovarășul MIRCEA IONES- 
CU, secretarul Comitetului comu
nal U.T.C. din Padea, într-o adu
nare generală a uteciștilor am în
cercat o discuție liberă pe tema : 
„Ce știm despre cooperativa 
noastră agricolă .■*. Adunarea a- 
ceea o considerăm și acum ca 
cea mai slabă ședință a noastră. 
După ore în șir de discuții, pur și 
simplu n-am reușit să depășim ni
velul generalităților. Nimic con
cret. Nu se știa nici măcar data 
constituirii cooperativei agricole, 
cu cît au crescut producțiile, cîte 
animale avem, ce venituri se rea
lizează, unde și cînd se simte mai 
mult nevoia brațelor noastre. In

CÎTI EIIVERI LUCREAZĂ
/T SECTOARELE CEEIE ALE

PRODUCȚIEI AGRICOLE?

Pe bună dreptate, remarca to
varășul GHEORGHE MANEA, 
secretarul Comitetului comunal 
Ciupercenii Noi al U.T.C., zoo
tehnia și legumicultura pot fi 
considerate sectoarele tineretului. 
Dintre cei 239 de tineri cuprinși 
de organizația noastră, aproape 
100 lucrează în aceste două sec
toare. Și rezultatele lor sînt din
tre cele mai bune. O dovadă este 
și faptul că, Ion Bărbieru, Elena 
Gherbu și Titu Mîrzancă se nu
mără printre cei mai buni în
grijitori mulgători din unitate — 
producțiile medii de lapte rea
lizate de ei în 1968 depășind, în 
medie, cu peste 1000 litri nive
lul atins pe cooperativă. Cît pri
vește legumicultura, rezultatele 
sînt și mai elocvente: cu toată 
seceta din vara trecută, venitu
rile realizate au depășit cu 
500 000 lei pe cele planificate.

In prezent, comitetul U.T.C. e 
preocupat de găsirea celor mai 
potrivite căi și forme în scopul 
mobilizării tineretului în sectorul 
de irigații, care în cooperativa 
noastră cuprinde cam o treime 
din suprafață. Deocamdată, 16 
tineri au fost trimiși la școlari
zare pentru a lucra ca motopom- 
piști și la aspersoare, alți 24 — 
cei care au obținut cele mai bune 
rezultate la învățămîntul agro
zootehnic de masă — au format 
un cerc special de studii unde, 
sub îndrumarea inginerului agro
nom, aprofundează cunoștințele 
de agrotehnica culturilor irigate. 
Dintre ei se vor alege șefii de 
echipă ce vor lucra în acest sec
tor. In încheiere, o cifră: 39. 
Ea reprezintă numărul tinerilor 
ce vor fi îndrumați să lucreze, 
începînd cu acest an, în legu-' 
micultură și irigații, la școala de 
vițe înființată în cadrul coope
rativei noastre agricole.

Sub îndemnul cotidian 
al muncii

în agricultura județului Dolj, 
ne spunea tovarășul ADRIAN 
CIOBOIU, prim-secretar al co
mitetului județean al U.T.C. — 
lucrează mai bine de 30 000 de 
tineri uteciști. Așa cum a fost 
precizat și în răspunsul la che
marea la întrecere lansată de 
Conferința organizației Teleor
man a U.T.C., întreaga acti
vitate ce o vom desfășura în ca
drul organizațiilor de la sate va 
fi subordonată preocupării gene
rale de a face totul pentru con
tinua întărire economică a coope
rativelor agricole, de a asigura 
valorificarea superioară a tuturor 
condițiilor naturale existente — 
toate acestea materializate în 
creșterea producțiilor medii, a 
veniturilor realizate. De aseme
nea, întreaga activitate politico- 

crearea 
condi-

executate în ultimii trei ani, prin 
care 65 de hectare în pantă, cu 
totul improprii agriculturii, au 
fost superior valorificate prin 
plantarea cu viță de vie, au par
ticipat la amenajarea pentru iri
gat a întregii suprafețe de gră
dină, iar în zootehnie s-a ajuns 
la producții de lapte în jur de 
2 300 de litri.

Angajamentul comitetului jude
țean U.T.C. ne mobilizează. în 
prevederile sale găsim și noi, ti
nerii din Padea, obiective con
crete pentru munca ce o vom 
desfășura pentru a întîmpina cu 
cele mai bune rezultate a 25-a 
aniversare a Eliberării patriei. 
Obiectivele propuse de către ti
nerii noștri le 
patru puncte :

• Angajarea 
gători a încă 
Sandu, Florea 
rel Surdu au și prezentat la Con
siliul de conducere cereri spre 
a fi repartizați ca îngrijitori de 
animale), la vie, vor fi reparti
zați încă 20 uteciști, iar la le
gumicultură 10.

• Tinerii vor asigura transpor
tul în cîmp a cantității totale de 
îngrășăminte organice și chimice.

• în vîrfurile de campanie 
toți tinerii vor fi mobilizați la 
muncă ; activitatea pe combină, 
pe sei.'ănători, precum 
transport '1 recoltei de grîu 
asigurată . umai de către 
ciști.

• Numărul mediu de 
muncă executat în 1969 de 
tineri va fi de cel puțin 300.

pot sintetiza în

ca îngrijitori mul-
12 tineri (Stan 
Miercure și Au-

și la 
va fi 
ute-

zile- 
către

„Cinstit, în obținerea 
rezultatelor bune 

organizația U.T.C. are 
prea puține merite11

Aș vrea să pornesc de la o 
cifră. Anul trecut, la Apele Vii

kg struguri la hectar, cu 290 li
tri mai mult lapte, de la fiecare 
vacă furajată, 2100 kg porumb) 
intervențiile organizației U.T.C. 
găsesc o palidă reflectare. In zoo
tehnie, de pildă, nu lucrează de
cît 13 tineri, iar la viticultură 
din 129 de membri cooperatori, 
numai 8 sînt uteciști. In legumi
cultura lucrează doar șase. Se în
țelege, nu vom putea rămine aici. 
In cadrul cooperativei lucrăm 134 
de uteciști. Un număr mare, a 
cărui forță și putere de muncă 
va trebui să se observe, să se 
manifeste și să se etaleze în re
zultatele din ce în ce mai bune 
obținute în producția agricolă. 
Zilele trecute, într-o adunare ge
nerală a organizației, am discu
tat tocmai problema relației iî- 
năr-producție, am analizat con
cret munca multora dintre noi, 
am schițat, prin calcule, valoarea 
muncii fiecăruia, a tuturora la 
un loc. Am stabilit atunci măsuri 
concrete pentru ca începînd 
chiar de săptămîna viitoare pre
zența noastră, a tinerilor, să se 
facă mai mult simțită. Chiar în 
adunare, cîțiva dintre tineri și-au 
manifestat dorința să meargă să 
lucreze acolo unde cooperativa 
agricolă într-adevăr simte nevoia 
unor oameni harnici, devotați, 
pricepuți. Stela Zegheanu, Con
stantin Gh. Cîmea și Dorin Mi- 
noiu au solicitat zootehnia ; Mar
cel Zamfir și Constantin E. Cîr- 
nea, viticultura. Credem că în 
zilele următoare vom reuși să 
determinăm încă 30 de tineri să 
lucreze în sectoarele de produc
ție unde se simte nevoia aportu
lui lor. Ne orientăm după 
rezultatele anchetei întreprinse de 
comitetul U.T.C., după ceea ce 
am aflat din discuțiile cu ei. în- 
zecindu-ne eforturile, avem cer
titudinea că încă în 1969 vom 
asigura depășirea planului de

nn 
să 
al
de

viticultură nu lucrează nici 
tînăr. Cei mai mulți preferă 
facă naveta pe un șantier sau 
tul, să se ocupe de fel și fel 
nimicuri, numai la muncă în co
operativa agricolă să nu 
mâți.

Consider ca o datorie 
rației noastre să depună 
solicitat în ideea ridicării rezul
tatelor economice ale cooperativei 
agricole la nivelul fruntașilor. 
Pornind de la indicațiile recentei 
Plenare a C.C. al U.T.C., avînd 
în față puternicul imbold al uni
tăților agricole vecine, vom lucra 
cu tinerii, încercînd să-i determi
năm să participe la muncă atunci 
și acolo unde cooperativa 
nevoie de aportul lor. în 
zent, lucrez la cîteva calcule 
iau în comparație ciștigul 
șantier și posibilul de realizat în 
cooperativa agricolă ; nivelul ac
tual al rezultatelor și cel ce s-ar 
putea obține printr-o unire a e- 
forturilor tuturor celor care lo
cuiesc în comună. In prezent, di
ferența între cîștigul pe șantier 
și cel în cooperativa agricolă este 
(^e 1 6 lei la zi. Oare, această 
diferență nu va putea fi recupe
rată prin sporul producției ce 
poate fi obținut irigînd 500 de 
hectare și plantînd cele 28 de 
hectare de terenuri în pantă ? 
Personal consider că da! Acest 
argument îl am în vedere cînd 
socotesc că în 1969 numărul ti
nerilor ce vor lucra permanent în 
cooperativa agricolă se va dubla 
în comparație cu anul trecut. Ne 
gîndim ca în zilele care urmea
ză să organizăm mai multe dez
bateri cu ei și cu acest prilej 
să și recrutăm pe aceia care să 
lucreze în zootehnie, în legumi
cultura și în sistemul de irigare, 
adică în acele sectoare care asi
gură o valorificare superioară a 
resurselor cooperativei. Printre 
obiectivele concrete stabilite de 
către organizația noastră a fi în-

fie che-

a gene- 
efortul

are 
pre
care 

pe

educativă va urmări 
unor cît mai bune 
tii de afirmare în produc
ție a tineretului ; orientarea
a tot mai mulți uteciști spre a- 
cele sectoare care permit valori
ficarea cît mai eficientă a puteni 
de muncă, elanul și priceperea. 
La întrebarea adresată „Cîți ti
neri lucrează în sectoarele cheie 
ale producției agricole din ju
dețul Dolj ?“ — răspunsul formu
lat se impune a fi compus din 
două cifre : deocamdată, 1160, 
dar pînă la sfîrșitul acestui an 
cifra va urca la 9 000. Cei mai 
mulți vor lucra în sistemele de 
irigații Calafat — Băilești și Be
chet — Dăbuleni, iar prin schim
burile de experiență organizate 
la cooperativele agricole din 
Goicea Mare și Rast, prin con
sfătuirile de la Amărăștii de Sus, 
Bîrza și I.A.S. Segarcea vom a- 
sigura o largă popularizare a re
zultatelor bune 
ducție de către 
noi premise în 
altor eșaloane 
muncile de îngrijitori de 
male, de legumicultori și altoitori 
de vițe.

Venind tot mai mult în spri
jinul producției, vom face totui 
ca în campaniile agricole întreg 
tineretul sătesc din județul nostru 
să participe la muncă ; activita
tea pe combine, pe semănători, 
la transportul recoltei, transportul 
îngrășămintelor organice și chi
mice iată doar cîteva obiective 
în realizarea cărora prezența ti
nerilor va fi permanentă și efi
cientă.
final, 
că — 
ce le depun ceilalți membri co
operatori — va asigura un nivel 
mai ridicat producțiilor agricole, 
îndeplinirea și depășirea angaja
mentelor formulate de comitetul 
județean de partid în cinstea a- 
niversării a 25 de ani de la Eli
berarea patriei.

obținute în pro- 
tineri, vom creea 
sensul antrenării 
de uteciști în 

ani-

Avem convingerea că, în 
întreaga noastră mun- 
însumată cu eforturile

I



Pag. 4 SCfNTEIA TINERETULUI

O DEMOCRAȚIA 
SOCIALISTĂ - CADRU
AL LIBERTAJII UMANE

Individul concret tră
iește, muncește și creează 
în cadrul colectivității, în 
interacțiune cu ea, deta- 
șîndu-se de natură și opu- 
nindu-se ei. Socialul este 
condiția și esența omului 
real. Libertatea conține 
în substanța sa două mo
duri (modalități) de ma
nifestare care se pot (în 
anumite circumstanțe o- 
biectlve) realiza succesiv 
sau concomitent, într-o 
măsură mai mare sau mai 
mică, limitată Istoricește.

(în acest proces — ara
tă în continuare autorul 
— încă de la începuturi
le societății umane indi
vidul Începe să aibă con
știința dependentei sale 
de natură, deci, implicit, 
se nasc reprezentări des
pre o situație posibilă, 
stare lmaglnantă care, 
transpusă mitic, mistic 
etc., vizează tocmai li
bertatea omului în ca
drul natural. în societa
tea burgheză, constată 
Marx. „forțele producti
ve apar ca fiind cu totul 
independente și rupte de 
indivizi, ca o lume apar
te alături de ei ; forței®

< 

productive sînt forte nu 
pentru indivizi, ci forte 
ale proprietății private ; 
prin urmare. ele sînt 
forte ale indivizilor nu
mai în măsura în care 
aceștia sînt proprietari 
privați". In aceste condi
ții, arată Marx, munca 
pierde pentru muncitori 
„orice aparență de auto- 
activitate și le menține 
viata mutilînd-o". Munca 
înstrăinează pe cel ce 
muncește pentru altul în 
condițiile impuse de a- 
cesta și căruia îi da
torează produsul muncii 
sale. Libertatea înseamnă, 
deci, depășirea înstrăi
nării. Hegel rezolvă a- 
ceastă problemă specu
lativ. pe un plan pur ab
stract. Marx înțelege în
străinarea ca o realitate 
în primul rînd socială, 
solubilă numai prin re
voluție. în cursul căreia 
„proletariatul se desbară 
de tot ce i-a mai rămas 
din starea sa socială an
terioară". Abia acum, 
„autoactivitatea coincide 
cu viata materială", ceea 
ce înseamnă că proleta
riatul a devenit total

mente. dintr-o clasă în 
sine, o clasă pentru sine. 
Libertatea în afara cla
sei nu există, deoarece 
conștiința de clasă este 
condiție necesară pentru 
cucerirea libertății).

Proletariatul, condus 
de partidul său revolu
ționar, transformă în 
realitate posibilitatea 
existenței în fapt a unei 
noi orînduirî. Libertatea 
proletariatului constituie 
totodată și condiția li
bertății marii majorități 
a păturilor populației, 
care i se asociază și pe 
care le conduce. Cuce
rind puterea politică, 
clasa muncitoare conti
nuă să se dezvolte pe 
drumul său ascendent, 
progresist, netrădîndu-ți 
idealurile, care devin 
idealuri ale întregi! na
țiuni. Asigurarea, in acest 
sens, a dezvoltării și am
plificării democrației în
seamnă o primă și fun
damentală manifestare a 
libertății individului. No
țiunile de democrație și 
de libertate nu sînt Iden
tice, căci democrația nu 
presupune libertatea pen

tru toți, ea comportînd 
obligația minorității de a 
se supune voinței majo
rității. Democrația, însă, 
este inseparabila unei a- 
numite stări sociale. Ca 
formă de manifestare a 
relațiilor politice, demo
crația se realizează în 
funcție de tipul de stat, 
a cărui esență rezidă în 
structura de clasă.

In ceea ce privește de
mocrația și socialismul, 
noțiunile sint inseparabi
le. Asta nu înseamnă că 
din socialism derivă în 
mod spontan, democrația. 
Pentru realizarea el este 
nevoie de factorul con
știent, cunoscător al legi
lor generale de dezvol
tare ale societății, în ge
neral, și ale societății din 
țara respectivă, în special, 
capabil să ofere nu nu
mai rezolvarea sarcinilor 
actuale, dar să și prevadă, 
să fie apt a răspunde pro
blemelor de perspectivă.

Democrația socialistă 
este principial superioară 
celei burgheze, fără să 
fie nici ea un cadru ul
tim al libertății umane, 
care evoluează spre co

munism. Democrația so
cialistă este, însă — toc
mai în funcție de această 
evoluție — în mod real 
perfectibilă, necondițio- 
nînd în sine limite obiec
tive insurmontabile. Sta
tul socialist șl democra
ția socialistă se dezvoltă 
și sint perfectibile pen
tru că însuși modul de 
producție socialist se dez
voltă, se perfecționează, 
în virtutea conjugării ar
monice a obiectivului isto
ric cu subiectivul con
știent.

Lărgirea democrației și 
înfăptuirea libertății este 
un proces dialectic, con
diționat de un complex 
de fenomene șl transfor
mări privind ritmul de 
creare a bazei economice 
socialiste și formele de 
realizare a democrației 
economice ; nivelul de 
dezvoltare al culturii spi
rituale ; modul de func
ționare a democrației in
terne de partid, precum 
și recunoașterea și apli
carea libertăților demo
cratice in practica socială 
socialistă. Astfel, faptul 
că partidul marxist-leni- 
nist deține o poziție con
ducătoare în democrația 
socialistă, nu înseamnă o 
negare a democrației ci, 
dimpotrivă, o perfecțio
nare și o extindere a a- 
cesteia pe plan social. 
Dacă, în societatea capi
talistă, aparatul de stat, 
instituțiile, se impun in
dividului ca niște forțe 
exterioare — la a căror 
creare poate participa, e- 
ventual, și el, dar care, 
o dată constituite, devin 
străine intereselor lui, 
făcind din el obiectul 
impersonal al unui uriaș 
angrenaj — în socialism 
statul și instituțiile sînt 
ale cetățeanului și pentru 

el, proporțional cu mă
sura in care interesele și 
scopurile sale sint inte
resele și scopurile socie
tății. Supunerea oarbă 
este înlocuită, în acest 
fel, cu adeziunea și parti
ciparea directă la perfec
ționarea cadrului institu
țional, pe măsura cre
șterii gradului conștiinței 
socialiste și a dezvoltării 
drepturilor și libertăților 
democratice.

(Sociologi și ideologi din 
Occident — subliniază mai 
departe autorul — tratea
ză problema democrației 
și libertății și a raportului 
lor cu statul de pe poziții 
de clasă, făcînd apologia 
falsei democrații burghe
ze și a statului burghez).

„în abordarea critic- 
teoretică a unor aseme
nea teze, o valoare deo
sebit de actuală o au in
dicațiile metodologice ale 
lui Lenin. „Atîta timp cît 
n-au fost încă desființate 
clasele — scrie Lenin — 
ori de cite ori se vorbește 
despre libertate și egali
tate, trebuie pusă între
barea : libertatea pentru 
care clasă, și în ce scop 
să fie folosită ? Egalita
tea cărei clase cu care ?... 
Atunci cînd este trecută 
sub tăcere existența pro
prietății private asupra 
mijloacelor de producție, 
lozinca libertății și egali
tății este o minciună șl 
o ipocrizie a societății 
burgheze, care prin recu
noașterea formală a li
bertății șl egalității as
cunde inexistența de fapt 
a libertății șl egalității e- 
conomice pentru munci
tori, pentru toți cei ce 
muncesc și sînt exploa
tați de capital, adică 
pentru imensa majoritate 
din țările capitaliste". în 
opoziție cu aedasta, sta

tul socialist este un stat 
democratic de tip nou, 
care exprimă interesele 
întregului popor și al că
rui conținut constă în a- 
tragerea și participarea 
activă, conștientă a ma
selor la conducerea țării. 
In tratarea democrației 
socialiste nu trebuie ig
norat principiul dialectic 
al raportului general — 
particular — individual 
și nici aplicarea lui con
secventă ia particularită
țile specifice fiecărei 
țări, la sarcinile ei ime
diate și de perspectivă. 
Pe această linie, existen
ța obiectivă a unor for
me diferite ale democra
ției socialiste infirmă 
teza modelului unic de 
democrație socialistă.

Rezultă, din toate cele 
afirmate că, în ansamblu, 
noțiunile de libertate și 
democrație pot fi consi
derate concepte ce se de
finesc printr-o structură 
intrinsecă, proprie, iar 
aceste structuri se reali
zează ca procesualitate 
integrîndu-se și comple- 
tindu-sc paralel cu evo
luția societății. Realizarea 
în fapt a democrației și 
libertății umane se reali
zează în patria socialistă 
— cadrul natural și Isto- 
rio al luptei poporului 
pentru împlinirea idea
lurilor sale. Partidul Co
munist Român, prin Po
litica sa de continuare șl 
ridicare pe o treaptă su
perioară a tradițiilor de 
luptă și a Idealurilor de 
progres ale poporului 
nostru, respectînd și a- 
plicînd creator învăță
tura marxist-leninlstă la 
condițiile și particularită
țile țării noastre, și-a 
cîștigat dragostea și ade
ziunea unanimă a mase

lor populare, stima și 
prețuirea internațională. 
Procesul de dezvoltare a 
democrației socialiste este 
astfel, un proces legic, 
necesar, care se înfăptu
iește sub conducerea par
tidului.

Procesul de desăvîrșire 
a construirii socialismului 
înseamnă și perfecționa
rea și dezvoltarea largă 
a drepturilor și libertăți
lor democratice. Ultimele 
documente de partid și de 
stat atestă pe deplin preo
cuparea intensă a parti
dului în această direcție, 
consiliile de judecată din 
întreprinderi, comitetele 
de direcție la nivelul u- 
nității industriale (fabri
că, uzină etc.), consili
ile muncitorești ale oa
menilor muncii din rin- 
durile naționalităților 
conlocuitoare și, în sfîr- 
șit, Frontul Unității So
cialiste — expresie a uni
tății națiunii socialiste, 
sint numai cîteva dintre 
măsurile concrete luate 
de partid în vederea în
tăririi democrației socia
liste.

Extinderea democrației 
socialiste în toate dome
niile vieții sociale a creat 
o premisă practică de 
dezvoltare multilaterală a 
capacităților și inițiativei 
creatoare a Individului, 
de dezvoltare a simțului 
responsabilității sale. 
Centralismul democratic 
— principiu fundamental 
de organizare a statului 
socialist — reprezintă ex
presia unei conduceri 
conștiente, științifice și a 
unei fruotiflcări largi șl 
organizate, a inițiativelor 
sociale venite din rîndul 
maselor largi. Practica 
încetățenită de partidul 
nostru, de a se consulta 
permanent cu masele 

cele mai largi, cu po
porul întreg, în elabo
rarea unor hotărîri și 
documente de importanță 
majoră pentru mersul 
înainte al societății noas
tre, hotărîri și documen
te care sînt supuse dez
baterii publice și îmbo
gățite cu observațiile, 
sugestiile, propunerile 
specialiștilor, ale cetățe
nilor, e elocventă în a- 
ceastă privință.

înnoirea și perfecțio
narea formelor organiza
torice ale vieții economi
ce și sociale din țara 
noastră demonstrează 
marea capacitate a socia
lismului de a elimina ori
ce forme statice, închis
tate, de a fi promotorul 
progresului multilateral 
al patriei și poporului. 
Prin măsurile adoptate de 
Congresul al IX-lea, de 
Conferința națională a 
P.C.R., de plenarele C.C. 
care au urmat, pen
tru perfecționarea me
canismului economic și 
social, pentru lărgirea 
continuă a democrați
ei noastre socialiste, 
Partidul Comunist Ro
mân, ținînd seama de le
gile obiective, învățînd 
din propria sa experiență 
și din experiența altor 
partide, pornește de la 
cunoașterea profundă a 
realităților naționale, de 
la cerințele fiecărei etape 
de dezvoltare. Prin aceas
ta, partidul nostru îșl a- 
duce contribuția la îmbo
gățirea conținuă a tezau
rului Învățăturii marxist- 
leniniste, Ia practioa con
strucției șl dcsăvirșlril so
cialismului, pentru reali
zarea visului de aur al o- 
menirii — comunismul.

ION BÎTLAN
Facultatea de filozofie — 

Iași

IDEI ȘI REPERE

Q Aspecte ale relației dintre

DEMOCRAȚIE
Șl CREAȚIA DE VALORI

Creația de valori șl de
mocrația socialistă — su
bliniază autorul în intro
ducere — sînt noțiuni co
relate, întruolt în socia
lism întreaga creație de 
valori este subordonată 
dezvoltării colectivității și 
prin ea dezvoltării mul
tilaterale a personalității. 
Libertatea de creare a 
valorilor se subordonează 
cu necesitate cerințelor 
fundamentale ale socie
tății.

E de la sine înțeles că de
mocrația socialistă, înlăturînd do
minația economică a claselor ex
ploatatoare, această temelie a tu
turor inegalităților, a creat un 
cîmp larg de afirmare a potenți- 
alităților creatoare ale fiecărui 

individ. Orice creație individua
lă, în măsura în care reprezintă 
un pas înainte în valorificarea 
lumii obiective și subiective de 
către om, este integrată, dobîn- 
dind recunoașterea societății, în 
patrimoniul cultural, constituind 
un aport la ridicarea civilizației. 
Tocmai datorită faptului că, în 
crearea și determinarea valorilor, 
se pleacă de la nevoile practicii 
social-umane, pentru a-i oferi un 
răspuns cît mai eficace, valorile 
sînt, în substanța lor socială, de
terminate de nevoi istorice. Se 
observă lesne că, azi, în societa
tea noastră, e mai imperios nece
sară ca niciodată desfășurarea 
forțelor creatoare ale tuturor in
divizilor, deci ale societății, în 
ansamblul ei. Aceasta, în primul 

rînd, pentru a asigura o abunden
ță de valori pentru întreaga so
cietate ; ceea ce înseamnă că de
mocrația socialistă trebuie să gă
sească în sine însăși forța, tăria 
de a promova, plecînd de la 
fiecare treaptă nou atinsă de ci
vilizație, mereu noi și noi idea
luri, valoarea-ideal constituind 
o trăsătură esențială a definirii 
speciei umane.

Noblețea idealurilor unei so
cietăți, puterea lor mobilizatoa
re, constituie dovada nivelului ei 
de civilizație. Din acest punct de 
vedere, democrația noastră so
cialistă se află pe drumul sigur 
al formulării și înfăptuirii celor 
mai înalte aspirații de bunăstare 
materială și bogăție spirituală, 
pentru a realiza cea mai scumpă 

valoare-ideal a tuturor celor ce 
muncesc : comunismul. Chezășia 
realizării acestei valori este con
ducerea întregii societăți de că
tre partidul comunist. Realiză
rilor omului le sînt dedicate toa
te acțiunile celorlalte valori și, în 
primul rînd, acțiunea valorilor 
politice ; iar, între acestea, demo
crația — implicînd activitatea 
practică, social-politică, desfășu
rată prin construirea societății 
socialiste — constituie o valoare 
social-politică de o maximă în
semnătate. Ea slujește pentru 
realizarea valorilor materiale, în 
primul rînd, care constituie te
melia edificării culturii spiritua- 
Je.

Democrația trebuie să consti
tuie ambianța propice desfășură
rii complete, totale, a virtuților 
creatoare ale poporului, Consti
tuirea Frontului Unității Socia
liste, ca organism larg democra
tic, cu caracter permanent, spo
rește contribuția maselor largi 
populare, indiferent de naționa
litate, la conducerea treburilor 
de stat și obștești, la opera de 
desăvîrșire a construcției socia
liste, creînd cadrul prielnic al 
afirmării tot mai intense, mai 
largi, a virtuților, energiei, expe
rienței, talentului creator mani
festat în multiple domenii de 
oamenii muncii de la orașe și 
sate.

Creația autohtonă de valori 
este pusă, la noi, sub semnul 

cerinței de a răspunde nu unor 
imperative de moment și de in- 
tețes minor, ci de a se situa 
competitiv pe cele mai înalte 
culmi atinse pe plan mondial. 
Politica externă a țării noastre, 
politică profund constructivă, 
promovînd idealurile conviețuirii 
pașnice, ale colaborării și coope
rării pe toate planurile, e un 
corolar și o consecință firească 
a orientării creației românești de 
valori.

Trebuie arătat că, în deplină 
consecvență cu afirmațiile mar
xismului, la baza vieții societă
ții, inclusiv a celei organizate 
democratic, se află creația valo
rilor materiale, baza pe care se 
ridică apoi întreaga constelație 
de valori spirituale (politice, eti
ce, filozofice, artistice) fiind, tot
odată, ambianța acestora. în po
litica partidului nostru, acest fapt 
se reliefează cu o deosebită preg
nanță : domeniul economiei, al 
creării de bunuri materiale con
stituie obiectul unei atenții deo
sebite, ca preocupare fundamen
tală a politicii P.C.R., urmărită 
și înfăptuită consecvent, etapă cu 
etapă, și constituind, și în viitor, 
așa cum arată hotărîrile și docu
mentele de partid, o latură esen
țială, de primă însemnătate în 
edificarea României socialiste. 
Datorită acestui fapt, statului, de
mocrației socialiste îi revine 
un rol deosebit de important 
în inițierea și conducerea tutu

ror activităților practico-materi- 
ale, în dirijarea și organizarea în
tregului proces de muncă, munca 
fiind, în cazul acesta, cum afirma 
Marx, „substanța și măsura ine
rentă a valorilor". în această re
lație concretă pot apărea adese
ori, în activitatea practică și în 
cadrul organizatoric, contradicții 
care se cer soluționate. Aici este 
rațiunea tuturor măsurilor or
ganizatorice luate de către P.C.R. 
conform indicațiilor Congresului 
al IX-lea și ale Conferinței Na
ționale, în toate sectoarele de 
activitate economică, pentru a 
nu frîna, prin statica unor stări 
neconcordante, mersul real și as
cendent al vieții practice, proce
sul de creație a valorilor.

Desigur — se arată în 
continuare — creația ma
terială individuală de 
valori, și chiar cea so
cială, este condiționată de 
nivelul real al forțelor 
materiale. Un rol impor
tant în acest proces îl are 
știința. In măsura în care 
rezultatele ei sînt aplica
te în folosul progresului 
social, în măsura în care 
e eliberată de prejudecă
ți și de scopuri antiuma
ne, propunîndu-șl drept 
unie țel cercetarea reali
tății, pentru realizarea 
valorii de adevăr, știin
ța devine, într-o socie
tate democratică, în care 
ansamblul acesteia este 
interesat în cunoașterea 

adevărului, un prețios 
sprijin pentru umanizarea 
realității.

O trăsătură esențială a demo
crației socialiste este faptul că fi
lozofia marxistă, înțeleasă crea
tor, este călăuza întregului pro
ces de conducere și organizare a 
ansamblului vieții sociale. în
treaga creație de valori materi
ale și spirituale este judecată prin 
prisma spiritului acestei filozo
fii, valorile-ideal raportîndu-se în 
permanență valorii-ideal, supre
mă în filozofia marxistă : realiza
rea plenară a omului. Valorile 
artistice, juridice, politice, mora
le se raportează și se judecă prin 
prisma principiilor marxist-leni- 
niste, a caracterului lor militant ; 
angajarea creatorilor de valori în 
slujba idealurilor poporului, în 
spiritul politicii partidului, devi
ne, însăși chezășia creării noilor 
valori, specifice epocii noastre și 
utile ei. Diversitatea modalități
lor individuale în diferitele ra
muri ale creației se ridică — și 
trebuie să se ridice — asemenea 
unui edificiu de vastă și inspirată 
arhitectonică — pe temelia de 
granit a concepției marxism-leni- 
niste, a ideilor partidului nostru.

Valoarea spirituală, în măsura 
în care se manifestă ca valoare, 
trebuie să se adreseze unui cerc 
cît mai larg de oameni. Democra
ția socialistă poate și trebuie să 
asigure asimilarea cît mai largă 
a valorilor create în sfera vieții 

spirituale. Prin promovarea în 
masele largi a valorilor autentice, 
ea trebuie să le ridice acestora 
nivelul de înțelegere a lumii și 
vieții și, în același timp, să le 
îmbogățească conținutul vieții 
spirituale. Fiecare membru al 
colectivității e dator să se simtă 
părtaș și răspunzător de întreaga 
operă de sporire a civilizației în 
societatea noastră. O latură fun
damentală a democrației socia
liste este, de altfel, răspunderea 
fiecărui cetățean față de destine
le și interesele de ansamblu ale 
maselor populare. Valorile juridi
ce, etice și literare, materializate 
în legi și opere de artă au me
nirea dc a stimula sistemul ome
nesc de participare la viața co
lectivă, mîndria de a fi un mem
bru activ al operei de edificare 
a societății socialiste. Înțelegînd 
imperativele epocii, eliberîndu-se 
de orice fel de exploatare, omul 
devine liber, esența sa se „dezin- 
străinează". Promovarea idealuri
lor democratice, opera de edifi
care a socialismului au ca scop 
realizarea deplină a personalită
ții omului — etalonul tuturor 
valorilor, care trece astfel trep
tat din imperiul necesității în 
imperiul libertății.

PETRU LIVIU ZAPIRTAN
Facultatea de filozofie — Cluj

O DEMOCRAȚIE
Șl VIATĂ UNIVERSITARĂ
De la început, trebuie să spe

cificăm că, prin tratarea noțiunii 
democrație universitară, nu înțe
legem scoaterea ei din contextul 
general și nici considerarea aces
tei noțiuni, principial diferită de 
democrație în sensul general al 
cuvîntultii, ci, dimpotrivă, ca fiind 
din toate punctele de vedere sub
ordonată acesteia. Dar în reali
zarea și exercițiul său, această 
noțiune se manifestă cu unele as
pecte specifice.

In cadrul general al democra
ției — al democrației socialiste 
din țara noastră — problemele 
democrației universitare se cir
cumscriu în mod armonios. „Stu
denții — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia deschiderii 
anului universitar 1968—1969 — 

trebuie să participe alături de 
profesori la elaborarea și discuta
rea măsurilor privind activitatea 
generală, socială și culturală din 
învățămîntul superior, la asigura
rea condițiilor corespunzătoare 
de învățătură și viață ale studen
ților. în senatele și consiliile uni
versitare vor participa și repre
zentanții studenților, aceasta fiind 
o formă democratică de a atra
ge tineretul nostru studențesc la 
perfecționarea continuă a învăță- 
mîntului. Aceasta va fi totodată 
și o școală pentru studenți, care-i 
va ajuta cum să învețe, cum să 
conducă și să acționeze mîine, 
cînd ei înșiși vor fi puși în situa
ția de a adopta hotărîri de sine 
stătătoare". E cuprins aici, sinte
tic, întregul conținut al noțiunii 

de democrație universitară și, în 
același timp, rezultă o gamă lar
gă de interrelații care privesc 
viața din jur, perspectivele ei, an
gajarea concretă a universitarilor 
în însuși procesul lărgirii și per
fecționării continue a democra
ției.

Dacă ar trebui să precizăm cî
teva moduri de manifestare con
cretă a democrației în practica 
universitară, ar trebui să începem 
cu rolul organizațiilor de partid, 
al organizațiilor U.T.C. și al aso
ciațiilor studenților. Faptele arată 
că, datorită conducerii de către 
partid, viața universitară a cunos
cut, la noi în țară, un proces de 
continuă perfecționare democra
tică. Dacă azi putem lua în dis
cuție însuși procesul de învăță- 

mint, formele lui și cadrele orga
nizatorice, dacă putem să opi
năm pentru formele cele mai a- 
decvate finalității pe care o au 
instituțiile de învățămînt supe
rior ; dacă putem discuta valoa
rea informativ-formativă a cursu
rilor, a seminariilor sau a măsu
rilor disciplinare la nivelul uni
versitar, dacă reprezentanții stu
denților fac parte din toate or
ganele conducătoare ale vieții u- 
nicersitare și pot să-și spună pă
rerea în legătură cu tot ceea ce 
ține de viața lor — înseamnă că 
cerințele unei democrații largi, 
conștientizate și aflate într-o con
tinuă dinamică a dezvoltării, au 
căpătat răspunsuri concrete, efi
ciente. Dinamismul pe care-l în
registrează procesul de lărgire și 
perfecționare a democrației a re- 
hutat formele învechite, imobile 
din universități, punînd premise
le unui climat deschis înnoirilor. 
Cuvintele tovarușului Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea noului 
an universitar, conform cărora 
„fiecare membru al societății so
cialiste românești poartă răspun
derea față de tot ceea ce se în
făptuiește în țara noastră", și că 
„aceasta ne cere să armonizăm 
cît mai deplin cerințele dezvol

tării democrației socialiste, ale 
umanismului socialist cu cerințe
le răspunderii sociale, pornind de 
la adevărul că libertatea este în
țelegerea necesității", exprimă 
clar ideea că necesitatea trebuie 
înțeleasă nu numai de anumite 
persoană, de anumiți aleși, că ea 
este, poate, și trebuie să fie înțe
leasă de toți și în mod aprofun
dat. Mediul universitar conține 
suficiente resurse pentru înțelege
rea și aplicarea acestei idei, ex
plică, de altfel, aspectele aminti
te mai sus, privind lărgirea și con
cretizarea democrației.

Unde, își poate manifesta stu
dentul drepturile democratice ? 
Și cum ? Iată, întrebări în ju
rul cărora ar fi trebuit, poate, să 
ne desfășurăm toate considera
țiile. E limpede că există un ca
dru al necesității și al obligații
lor, cadru în care studentul tre
buie să intre și pe care trebuie 
să-l accepte. E inutil să arătăm 
că aceasta nu-i știrbește cu ni
mic libertatea. In concepția noa
stră, îndeplinirea obligațiilor so
ciale, disciplinare etc. reprezintă 
un element component al demo
crației ; dincolo de aceasta, nu 
putem concepe și nu concepem 
democrația. Avînd toate condiții

le asigurate, datoria studentului, 
în acest cadru al necesității și 
obligațiilor, este aceea de a în
văța, de a-și perfecționa mereu 
orizontul investigației, profilul 
său moral-politic. E o datorie ce 
izvorăște, în condițiile societății 
noastre, din concordanța depli
nă dintre interesele personale și 
cele ale societății întregi, dintre 
aspirațiile propriei împliniri, fi
rești și legitime, care-l animă pe 
orice student, și exigențele mersu
lui înainte al țârii, ale nevoii ei 
de tot mai multe cadre cu înaltă 
calificare. In acest cadru, ca 
individ sau ca membru al unui 
giup oarecare (organizația 
U.T.C., grupă, an de studiu, fa
cultate etc.), studentul nu numai 
că poate, dar și trebuie să parti
cipe la continua perfecționare a 
procesului de învățămînt, a con
dițiilor de studiu și viață care-și 
spun cuvîntul în pregătirea lui 
profesională, morală și ideolo
gică.

Dar, cum spuneam mai sus, 
cadrul și mijloacele principale 
de exersare a democratismului 
universitar sînt, pentru studenți, 
organele și organizațiile studen
țești. Prin acestea, studenții par
ticipă la rezolvarea propriilor pro

bleme materiale și spirituale da 
modul cel mai adecvat lor.

Și aici, trebuie să precizăm 
că, prin democrație studențească, 
înțelegem participarea studenților 
la treburile ce privesc viața lor, 
la conducerea desfășurării aces
teia prin ei și de către ei, fără 
să excludem cadrele universitare, 
ca factori direcționări în această 
desfășurare și ca puncte de spri
jin în legătură cu tot ce se pe
trece în cadrul acestei vieți. În
țelegem, de aici, o legătură foarte 
strînsă dintre latura reprezenta
tivă și cea nemijlocită. Apoi, re
ținem faptul că rezolvarea amin
titelor probleme de viață univer
sitară include două elemente esen
țiale : creșterea spiritului de ini
țiativă și creșterea simțului res
ponsabilității.

Ne alăturăm — vorbind des
pre rolul studențimii în mișca
rea democratică — unei păreri 
ce consideră studențimea un grup 
distinct, cu particularități și tră
sături ce o diferențiază de alte 
grupuri sociale, oricît de anco
rate i-ar fi originile și finalitatea 
în ansamblul social din care face 
parte. Dar în cadrul democra
ției socialiste, nu considerăm că 
se poate pune problema unei miș

cări studențești de o natură a- 
parte. Dimpotrivă. Studențimea 
este o parte integrantă a tinerei 
generații, iar „mișcarea studen
țească", la noi în țară, face parte 
organică din mișcarea socială a 
întregului tinerel, integrată, la 
rîndu-i, în activitatea plină de 
pasiune și abnegație a întregului 
nostru popor, consacrată înfăp
tuirii marii opere a partidului 
comunist, ridicării României pe 
noi trepte ale civilizației. Se rea
lizează, prin aceasta, îiț socie
tatea socialistă, un deziderat pen
tru care numai socialismul și po
litica Partidului Comunist pot 
crea condiții: înlăturarea contra
dicțiilor dintre generații pe de o 
parte, dintre tineretul intelectual 
și tineretul muncitor pe de altă 
parte. Unitatea socialistă a po
porului implică, pe lîngă unita
tea de clasă și naționalități con
locuitoare, și această unitate din
tre generații și dmtre detașamente 
diferite de tineri, intr-un torent 
general îndreptat spre un același 
țel — comunismul.

GRIGORE ZANC
Cluj
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Un adevăr de necontestat, 
pe care-1 repetăm mereu : nu 
există un public omogen, cine
filii constituindu-se în stra
turi de spectatori. Și nu știu 
dacă fiecare strat își are cel 
puțin un critic al său, dacă 
aderă la un anume fel de 
critică, dar cred că există 
și straturi care ori nu cu
nosc, nu citesc, critica cine
matografică, ori, mai plauzibil, 
nu vor să știe de ea din mo
tive adesea întemeiate, despre 
care vom vorbi.

Forțînd puțin lucrurile: și 
publicul stadioanelor — spre 
exemplu — nu e omogen, 
fiind și el alcătuit dintr-un 
strat de suporteri, alt strat de 
suporteri, un strat de neutri... 
îi unește ceva ? Desigur : re
gula jocului. Nu vom găsi 
niciodată — în afara cazu
rilor clinice — fanatici ajunși 
pînă într-acolo încît să nege 
calitățile evidente ale echipe
lor adverse, o fază frumoasă, 
grație unui efort fizic ș.a.m.d.

CRITICA DE FILM
MAI APROAPE
DE CERINȚELE 

SPECTATORULUI
De ce dar n-ar avea și stra

turile spectatorilor de film un 
numitor comun ? Și dacă a- 
cest numitor comun — care 
nu poate fi decît nevoia adîncă 
de probleme de viață în film 
— lipsește, atunci trebuie să 
ne întrebăm cine se face vi
novatul principal de această 
nemotivată absență, remarcată 
într-un gen de critică în care 
datoria de a vorbi spectatoru
lui este abolită ? Dintre toate 
argumentele ce mai pot fi a- 
duse : repertoriul, cultura ci
nematografică critică, doar 
ultimul — cu certitudine — 
numește încă principalul vi
novat.

S-a vorbit de atîtea ori des
pre cultura cinematografică și 
despre tarele ei, am fost sincer 
întristați de afluența de public 
pe care au cunoscut-o penibile 
producții de duzină și, tot la 
fel de sinceri, am fost mirați 
de succesul, tot de public, al 
unor filme ca Hamlet (cel da
torat lui Laurence Olivier), La 
Strada, Zboară cocorii, Am 
fost tineri etc. etc. Dar critica 
a înregistrat conștiincioasă atît 
întristarea cît și mirarea, ne- 
văzînd în acesta din urmă un 
semn îmbucurător : posibilita
tea dialogului deschis cu spec
tatorii. Ce au dovedit amin
titele reacții ? In nici un caz 
că avem un public lipsit de 
discernămînt, cu care nu s-ar 
putea dialoga fructuos. Au do
vedit, dimpotrivă, existența u- 
nui fond de receptivitate pe 
care critica de film trebuie 
să-l pună cu entuziasm în va
loare, să-1 facă treptat gene
ral, scuturîndu-1 de inevita
bilul balast, îndeplinindu-și 
astfel și menirea ei de a fi 
înalt pedagogică.

Din acest motiv, la noi, se 
pare că „bătălia” cu publicul 
cinematograful de artă și-a 
cîștigat-o singur, neavînd în 
critică un ajutor eficient. Mai 
mult, cînd un film ca „Un 
bărbat și o femeie” a ținut

ARTIȘTI PLASTICI

C. R. C.
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mobilierului. Noroc că paturile 
nu se dau în primire...

Lipsa de interes, această de- 
zabuzare se manifestă în conse
cințe pe plan moral, în compor
tamentul și în gradul scăzut de 
conștiință al unor tineri.

Spre deosebire de specialiști 
care au trecut prin multe șanti
ere, au căpătat nu numai o ex
periență a muncii, ci și a traiu
lui în comun, a organizării vieții 
lor, aici sint foarte mulți tineri, 
veniți din satele județului, din 
toate colturile țării. Unii din ei 
nu au făcut armata, sînt munci
tori necalificați sau calificați pe 
șantier, nu au nici pregătirea, 
nici experiența de a se gospo
dări singuri. Transformarea lor 
în muncitori presupune modifi
cări structurale în mentalitatea 
și obiceiurile fixate de-a lungul 
a zeci de generații, implică un 
proces de adaptare la condiții de 
muncă și de viață cu totul noi. 
Cine și cît face pentru ca acest 
proces de tranziție să fie cît mai 
scurt, pentru ca fenomenele de 
rezistență la normele conviețuirii 
în comun să se diminueze ?

...UȘILE CLUBULUI SINT 
PRINSE IN CÎTEVA ȘIPCI și 
sprijinite cu bolovani ca să stea 
închise. „S-au bătut unii”, ne 
explică cineva. Directorul clubu
lui are azi, duminica, zi liberă. 
„Se zice că rămîn puțini în co
lonie” — ne spune biblioteca
ra Dobre Paraschiva. Televi
zorul s-a stricat. Responsa
bilul stației de amplificare a 
lăsat un bilet în ușă. „Sint ple
cat. Vin imediat”. Pînă seara 
l-am încercat ușa de cîteva ori ; 
între timp, tinerii îi (lăsaseră și 
ei bilete. Unii îl admonestau, al
ții îl rugau. Dar stația nu a 
mers toată ziua.

— Tocmai sîmbăta și dumi
nica difuzoarele nu merg. Cu 
distracția sîntem la pămînt —• 
ne spune Ion Ioana, excavatorist. 
— ml-am cumpărat un acordeon, 
poate mă distrez mai bine așa.

ALȚII SE DISTREAZĂ ALT
FEL... Un puști blond, bucălat, 
Tlpoc Țipache, își curăță la o 
fereastră pantalonii înnorolți. 
Deodată, alții doi îl trag afară 

afișul săptămîni la rînd la a- 
celași cinematograf s-a găsit 
repede cineva care să dea 
peste nas spectatorilor spunîn- 
du-le sentențios : la Claude 
Lelouche filmul e doar „o pe
liculă garnisită cu turisme, re
clame și comodități” și că re
gizorul nu e decîit „un strălu
cit reprezentant al cinemato
grafului epidermic”.

De asemenea, ideea valoroa
să conținută de o producție 
precum „Planeta maimuțelor”, 
anume responsabilitatea oame
nilor în secolul teribilelor for
țe nucleare, era complet ne
glijată și o voce, din cele 
multe din cîte tremolează în 
numele criticii, ne anunța că 
avem de-aface ba cu o „lecție 
banală de darwinism”, ba că 
interesul real al filmului e, 
aproape exclusiv, o performan
ță a machiorului. Cu astfel de 
escamotări ale mesajului din 
film e greu de presupus că 
misiunea critică se realizează. 
Intr-o discuție pe care a găz

duit-o „Presa noastră", Ana 
Maria Narti — cronicară alt- 
minterea avizată și sensibilă 
— făcea o expunere de moti
ve intitulată „Sinceritate, com
petență, claritate”, în care ce
rea criticului „întreg și ade
vărat” să fie „un îndrăgostit 
de viață... nu (subi. n.) în pri
mul rînd de idei, ci de simțuri, 
de senzații...”. Oare este cu a- 
devărat posibilă și recoman
dabilă o asemenea dezintere
sare de ideile unui film ? 
Cum mai putem veni în întîm- 
pinarea spectatorului dacă ne 
„transformăm” în acest fel, 
adăugind de fapt straturilor 
existente încă unul, orgolios 
la culme, al criticii și dacă 
negăm nevoia de idei pe care 
totdeauna o simte spectatorul 
în numele căruia cu mulți ani 
în urmă neliniștitul poet Ni
kola Vapțarov, în poezia „Ci
nema” se întreba: „Oare 
așa-ntîlnirăm noi / Pe fetele 
iubite-n limuzină ?“, cerînd 
cinematografiei ceea ce nu
mim azi caracterul emoțional 
al adevărului filmic. Ce fel 
de „viață” poate fi aceea din 
care înlăturăm ideile ? Plon
jonul într-un neant tapetat 
doar cu simțuri, cu senzații, 
e o soluție jenantă, respinsă 
deopotrivă de cineast și de 
public.

Nu întîmplător unul din 
marii inovatori ai expresiei 
cinematografice, Fritz Lang, 
făcea următoarea mărturisire 
de credință : „Sînt preocupat 
în mai mare măsură de con
ținutul filmului, care îmi pare 
mai important decît forma ; 
doresc în primul rînd ca ideile 
ce-mi sînt prețioase, frazele 
pe care doresc să le exprim, 
să ajungă la public”.

„Frazele” și „exprimarea 
lor” iată deci punctul de în- 
tîlnire al realizatorului cu 
spectatorul, de unde criticul, 
printr-o judecată de valoare 
estetică și morală, detașează 
ideile, mesajul lor.

pe fereastră, în hazul celor din 
baracă. Intru. Pe un pat se 
joacă table. Băieții sînt consă
teni, de prin părțile Pașcanilor. 
S-au adus în șantier unii pe al
ții. Sînt frumos îmbrăcați, cîș- 
tigă bine. Discuția e întreruptă 
de un nou venit. A adus o da
migeana. Buzunarele îi sînt um
flate de sticle. Evident, îi inco
modez.

...In baraca 47, lectură colec
tivă. Roșu Gh. citește tare din
tr-o carte pentru copii „Gruia lui 
Novac”, cinci băieți de 18 ani, 
toți membri ai aceleiași brigăzi 
de instalatori de canale, ascultă 
atenți. Morțun Vasile joacă sin
gur table.

ANCHETA FULGER LA CAN« 
TINA : „Vă place mîncarea ?“

— Dacă alta nu e... (Victor 
Mihăiesi).

— Nu sîntem de loc mulțumiți. 
(Petre Trifaș)

— Ne mulțumim și cu aceasta. 
(Iulian Vișan)

Nu, nu, nu, este răspunsul cel 
mai frecvent. Tinerii se plîng de 
proasta pregătire a mîncării, de 
lipsa de curățenie a veselei, de 
totala neatenție, față de cei care 
servesc masa seria a doua, a 
treia „și uneori chiar a patra”.

Meniul zilei e trecut pe o ta
blă... 1) Ciorbă de zarzavat, 2) O- 
rez cu carne, 3) Apă. Cineva a 
adăugat, cu creta .dacă ai cu ce 
să bei”. Intr-adevăr pentru a- 
proape 200 de abonați din ziua 
aceea erau doar două pahare. 
„Se sparg” — ni se explică.

Pentru duminică seara se dă 
hrană rece. Neîmpachetată : un 
sfert de pîine veche, o bucățică 
de brînză și o alta de salam. 
Tinerii sînt nemulțumiți de por
ții. întrebăm de gramaj. „Pu
nem și noi din ochi”. Și nu gre
șiți ? . „îmi trebuie mie sărătura 
asta de brînză ?“, mă întreabă 
indignată bucătăreasa și începe 
să pună două bucăți în Loc de 
una.

PLEC SEARA DIN COLONIE. 
Nu văd pe unde calc. De fapt, 
n-am de ales noroaiele. Pe alei 
(ce cuvlnt pretențios pentru a- 
ceste poteci pline de gunoi șl no
roi !) nu arde nici un bec.

Nu am fi relatat toate acesta 
Investigații dacă ele n-ar fi scos

Un fel de exprimare necu
noscut încă publicului poate 
fi o piedică momentană între 
el și ecran — și aici este și 
vina repertoriului — însă 
dreptul și datoria criticii de 
a acționa, de a explica o mo
dalitate nouă nu trebuie în 
nici un caz să facă abstracție 
de o fermă angajare ideologi
că. E de tristă amintire con
fuzia pe care critica a oferit-o 
spectatorilor cu prilejul acelui 
excepțional debut cinemato
grafic care a fost „Duminică 
la ora 6“, confuzie repetată și 
cu „Meandre” și „Zodia fecioa
rei”. Și într-un caz și în al
tul nu s-a făcut nici o referire 
la tematica filmelor, la exis
tența unui generos mesaj — 
în cazul primului — și la es
camotarea realității prin pro
cedee tehnice formale la cele
lalte.

Ceea ce am numi, cu un 
termen împrumutat din prac
tica editorială, o frumoasă 
prezentare grafică, nu va de
termina niciodată valoarea 
conținută a textului. Cînd se 
întîmplă așa regretele nu-și 
mai 
faza 
nesc 
zibil 
asta

au rostul și ne aflăm în 
unor cochetării ce defi- 
nu dreptul la imprevi- 

al criticii — că nu despre 
poate fi vorba — ci doar 

,sărăcia” ei.
De curînd un film foarte 

bun sub aspect tehnic dar 
conținlnd o pledoarie pentru 
tristețea unui personaj abject 
— Samuraiul — a fost primit, 
cu mici excepții, cu surle și 
trîmbițe, definit ca un model 
al „substanței de artă”. Din 
fericire, în același timp chiar 
realizatorul său își denunța 
eroul și mediul în care el ac
ționează cu o virulență tran
șantă : „Nimic mai oribil de
cît lumea interlopă ! Am frec- 
,ventat-o îndelung și este în
grozitoare. Oamenii aceia nici 
nu sînt demni de interes” (...) 
„doresc ca oamenii să-și dea 
seama că „i-am dus” la vreun 
sfert de oră după plecarea din 
sală și numai atunci să-și dea 
seama că totul e fals”. (Jean 
Pierre Melville — regizorul 
filmului).

în aceste condiții e cu atît 
mai regretabil că printre pri
mii noștri spectatori care s-au 
lăsat „duși” de pseudo-liris- 
mul lumii în care asasinatul e 
o meserie au fost și critici. Nu 
o „personalitate” a gustului, a 
percepției definește această 
stranie înțelegere acordată 
ucigașului romantic, ci numai 
o ocazie prin care e discredi
tată chiar calificarea ideolo
gică a criticului sacrificată 
unui snobism de duzină. Așa 
stind lucrurile, ce rost are a- 
tunci proclamarea, legiferarea 
chiar (iată ce declară un cri
tic, participant la o dezba
tere : „Mi-aș pune foarte mul
te întrebări neplăcute privi
toare la puterea mea de dis- 
cemămînt dacă s-ar întîmplă 
să mă trezesc în permanent 
acord cu publicul larg” !) a 
unui conflict între critică și 
public, conflict în jurul căruia 
se vorbește și foarte mult și 
degeaba ? Conflictul, dacă 
există unul, e între datoria 
criticului de a fi onest profe
sional, intransigent ideologic 
și „dreptul” — de cine acor
dat ? — de a uita de toate a- 
cestea.

Publicul poate fi la discre
ția unui repertoriu cinemato
grafic dar nu va accepta din 
nici un motiv incompetența 
criticii sau falsul dialog pe 
care uneori îl poate ea pro
pune. Dreptul ca și datoria 
criticii rămîn aceleași : de a 
cîștiga publicul, îndrumîndu-1. 
Și nu sub formula „fiecare 
critic are publicul pe care-1 
merită”, pentru că el, criti
cul, după o exactă formulare 
nu aparține unei elite, ci unei 
meserii, probantă în orice o- 
cazie prin temeinicia argu
mentelor estetice, filozofice și 
etice pe care le oferă.

TUDOR STĂNESCU 

la iveală nepăsarea, inadmisibila 
atitudine de toleranță față de o 
asemenea situație. Și am mai fă- 
cut-o dintr-un motiv : neîncre
derea, amestecul de suspiciune 
și scepticism al tinerilor expri
mat frecvent „nu puteți să scrieți 
Ia ziar așa ceva...”, „de-astea 
s-au mai făcut, tot nu se rezolvă 
nimic”. Sentimentul inutilității 
oricărui demers a revenit frec
vent în discuții.

Se fac investiții 
pentru organizarea 
pentru construirea 
sociale, pentru crearea unor con
diții civilizate de viață. Sînt nu
meroase șantiere în țară unde 

însemnate 
șantierelor, 
grupurilor

CĂMINUL
CONSTRUCTORILOR

gradul de confort al constructo
rilor nu se deosebește prea 
mult de cel al beneficiarilor.

La Porțile de Fier, la Lotru, 
în Brașov, chiar la Trustul de 
construcții Argeș și în multe 
alte părți am văzut clădiri con
struite în acest scop. O atmosfe
ră propice relaxării, odihnei atît 
de necesare acestui efort bărbă
tesc de fiecare zi. Caracterul 
temporar al muncii pe șantiere 
nu poate acuza neglijența față 
de ambianța și condițiile de 
viață din căminele colective.

Cum au fost folosite aici su
mele mari pe care statul Ie alo
că în acest sens, cu cîtă aten
ție și interes se ocupă conduce
rea administrativă a șantierului 
de îmbunătățirea condițiilor de 
viață ?

A DOUA ZI SE AFLASE. E- 
ram la secretarul U.T.C., Ilie 
Prepeliță, cînd sună telefonul,

la „Teatrul

radiofonic"

luna ianuarie DOUA

Regizorul Poet a

GABRIELACRIN

MELINESCUTEODORESCU

— scurtă convorbire cu 
VIRGIL STOENESCU, șeful 
secției „Teatrul radiofonic"—

— Ce ne puteți spune 
despre repertoriul „Tea
trului radiofonic" în luna 
ianuarie ?

— Preocuparea de căpe
tenie a teatrului radiofonic 
este stimularea creației dra
maturgilor noștri în direcția 
scenariului radiofonic. Unul 
din dramaturgii care se ara
tă din ce în ce mai interesat 
de acest gen este Paid Eve- 
rac. Un argument; luni 13 
ianuarie, teatrul radiofonic 
va difuza, în premieră, sce
nariul său „Circuit pe două 
voci" (în regia 
Munteanu). Cu 
crare „teatrul 
inaugurează un 
misiuni intitulat 
contemporane".

lui Cristian 
această lu- 
radiofonic" 
ciclu da e- 
„Dezbateri 

ciclu care 
va avea o frecvență lunară 
ți chiar bilunară în emisiu
nile jioastre și în cadrul că
reia vom căuta să cuprindem 
probleme, aspecte, adevă
ruri, care să reflecte cît mai 
elocvent climatul spiritual al 
actualității noastre socia
liste.

— Alte scenarii î
— Pentru „Ziua Unirii" —> 

24 ianuarie — vom difuza 
în cadrul emisiunii „Teatru 
scurt" din 19 ianuarie, sce
nariul „Ananghia" de Anca 
Bursan, dramaturg descope
rit de „Teatrul radiofonic". 
Apoi vom difuza — luni 20 
ianuarie — „înșir-te Măr
gărite" de Victor Eftimiu. In 
felul acesta ne vom aduce 
contribuția la sărbătorirea 
celor 80 de ani de viață ai 
academicianului Victor Efti
miu. De menționat că emi
siunea noastră va fi însoțită 
de un cuvînt al autorului, 
în legătură cu istoricul aces
tei piese. Tn ultima parte a 
lunii ianuarie „Teatrul radio
fonic" inaugurează o săptă- 
mînă omagială „I. L. Cara- 
giale" — în care vom difu
za în premieră, două schițe 
dramatizate — „Articolul 
214" și ..............„Justiția".

M. L

— A fost ieri o ziaristă prin 
grupul social, nu știi de ea ?

— Ba da. Ar fi bine să veniți 
aici.

Și astfel îl cunosc pe tovarășul 
director administrativ Gheorghe 
Oprică. Apoi au venit președin
tele comitetului sindical Suș- 
man Gheorghe, șeful serviciu
lui relații, secretarul comitetu
lui de partid, șeful serviciului 
administrativ, Jan Bulacu. Dis
cuția a durat destul de mult. 
O voi rezuma.

Sigur că excludem din capul 
locului cazurile speciale constînd 
din rezultate modeste la posibi
lități modeste. Tot ce spunem — 

neevaluate sau
noștri sînt una- 
că amplasarea 

a fost de la în-

și nu poate fi totul — se referă 
la posibilitățile 
nefructificate.

Interlocutorii 
nim de părere 
grupului social 
ceput greșită. Locul este mlăști
nos (se numește sugestiv la 
„Broscărie”) anul trecut s-au 
produs chiar inundații, fiind ne
cesară intervenția pompierilor. 
Pe de altă parte vecinătatea U- 
zinei de negru de fum, face u- 
neori imposibilă aerisirea came
relor. spălarea și uscarea cear
șafurilor. De altfel extinderea 
Uzinei de negru de fum a impus 
demolarea a sase barăci iar a- 
cum alte patru, construite în 
urmă cu două-trei luni trebu
iesc dărimate pentru trecerea u- 
nui canal. De ce această ampla
sare la „Broscărie” ? încercăm 
să aflăm o explicație în Bucu
rești la conducerea ministerului.

COSTUL UNEI BARĂCI A-

Raglzorul Crin Teodorescu 
a pus în scenă, de curînd, 
piesa „VICTIMELE DATO
RIEI”, de Eugen Ionescu.

— De ce credeți că E. 
Ionescu și-a numit piesa 
„pseudo-dramă" P

C. T. : Avem de-a face, în 
realitate, cu o operă foarte 
stufoasă: aproape o enciclo
pedie a temelor dramaturgu
lui. Considerînd că teatrul, de 
la „Oedip” încoace este „po
lițist", fiindcă orice dramă e 
o anchetă, deci pe suspens 
Ionescu realizează aici paro
dierea suspens-ului, deci o 
pseudo-dramă. De aceea și 
spectacolul nostru începe bur
lesc. Prin anchetă, „eroul” a- 
junge însă să ia cunoștință cu 
el însuși. Reușind astfel să-și 
apropie realitatea sa onto
logică, personajul descoperă 
condiția sa tragică. Dar au
torul ne va spune, în conti
nuare, că acest tragic e deri
zoriu. De aceea și spectacolul 
nostru este întîi burlesc apoi 
crispat, dureros, și în final 
revine la o groasă șarjă paro
dică. Și prin „încurcarea” re- 
gulei clasice a purității genu
rilor și categoriilor estetice co
mic — tragic, Ionescu a scris 
o pseudo-dramă.

— Intr-unui din „eseu
rile" încorporate în chiar 
„Victimele datoriei" aflăm 
că Madeleine este o pa
sionată spectatoare de tea
tru dar mai ales de film. 
Credeți că cinematograful 
influențează tipul de aper- 
cepție al spectatorului ?

C. T. : Teatrul este obligat

JUNGE LA 250 000 LEI. Dacă 
înmulțim cu 130 numărul lor, su
ma ridică implicit o întrebare: 
de ce nu s-au construit ou banii 
aceștia blocuri care să ofere 
condiții de viață incompara
bil mai bune constructorilor 
și apoi să rămînă beneficiari
lor ? Ni se răspunde că urgen
ta cu care a pornit investi
ția nu a dat răgaz, trebuia în 
minim de timp să se asigure ma
ximum de locuri. Așa se explică 
de ce unele barăci nici nu au 
fost construite pe fundații ceea 
ce a dus la degradarea lor pre
matură. Bine, bine, dar după 
ceea ? De ce s-a continuat cu 

a- 
a-

ceasta soluție de provizorat? Un 
provizorat care va dura — cu 
extinderile viitoare — zece ani 
și care-și va lăsa neîndoios am
prenta în randamentul muncii, 
în educația oamenilor, în psiho
logia lor.

Am solicitat și părerea directo
rului general al Rafinăriei, in
ginerul Victor Nica, părerea di
rectorului Olteanu, din Ministe
rul chimiei. Am reținut că 
„normal” ar fi fost să se cons
truiască blocuri dar fondurile 
pentru organizarea șantierului 
au fost virate constructorului, 
antreprenorului general, între
prinderea de construcții și mon
tai Pitești care a dispus de ele. 
„Noi nu avem dreptul să-1 între
băm cum le-au gospodărit, pot 
face și economii..."

Acestea sînt faptele. Dar ele 
nu pot scuza întru totul situația 
în care se află grupul social. In 
condițiile date, rele sau bune, 
cine permite dezinteresul î Răs-

INTERVIURI

sâ țină seama de dezvoltarea 
pe care prin ecranul mare și 
cel mic o ia vizual. Se încear
că a se înlocui verbozitatea 
cu imaginea. Mai de mult în 
„Jocul ielelor” ori acum în 
„Victimele scenele-cheie 
au fost condensate în jurul 
unor imagini-șoc care rezumă 
în mod obiectiv, concret idei
le esențiale ale spectacolului. 
Piesa am împărțit-o în teme 
și pentru fiecare am căutat 
o imagine penetrantă așa în
cît spectatorul, chiar fără pre
gătire filozofică specială să 
fie solicitat. Atrag atenția a- 
supra scenelor în care Chou- 
bert, în căutarea lui Mallot, 
„urcă” și „coboară” și unde 
mișcarea psihologică e suge
rată prin concretețea ima
ginii.

— Thibaudet atrăgea a- 
tenția asupra faptului că 
teatrul nou nu mai trăieș
te în aceeași durată ca 
dramaturgia vechilor au
tori...

C. T. : Expoziția piesei în 
teatru, să-i zicem clasic, era 
lungă și greoaie : pentru sta
bilirea . biografiei personaje
lor, a antecedentelor acțiunii, 
se consuma timp îndelungat. 
Ionescu a operat asupra bio
graficului și caracterului. 
Spectacolul meu durează o oră 
și jumătate dar textul e atît 
de dens, de condensat, încît 
spectatorul intens solicitat nu 
are impresia că ar fi stat prea 
puțin în fața scenei, dimpo
trivă.

AD. î.

In holul Teatrului de comedie s-a deschis recent expoziția de 
pictură pe sticlă și ceramică a celor cinci frați Ilieșiu din Baia 
Mare. Vîrsta expozanților 10, 13, 15, 18 și 21 de ani. Cei cinci 
frați Victor Cristian, Sorin, Dorina (toți trei elevi ai Școlii de mu
zică din Baia Mare în cl. IV, VII și respectiv IX), Delia (elevă 
în cl. XII a Liceului nr. 1 din același oraș), Doru (student în 
anul al IV al Institutului de arhitectură din București), se află 
la prima manifestare de acest gen. Interesant de relevat ni se mai 
pare și faptul că aptitudinile lor artistice, care vădesc o autentică 
înzestrate, nu se opresc la artele plastice, ci includ alături de 
acestea așa cum am fost informați muzica și literatura. Expoziția 
cuprinde numeroase picturi pe sticlă tratate într-o viziune deco
rativă, în care tradițională ne-a apărut numai tehnica, într-un 
sens mai general genul ca atare, și piese de ceramtca mică, ca me
dalioane, vase și plăci decorative, sfeșnice etc. cu similitudini sub
liniate de factură între expozanți, similitudini care cu vremea 
untem convinși, vor evolua mai diferențiat.

punderea cade pe oameni con- 
creți, pentru lipsuri concrete, 
actuale. (Elocvent, părerea noas
tră este susținută de buna gos
podărire a cîtorva barăci care 
găzduiesc, în același perimetru 
o unitate militară și care arată 
incomparabil cu cele ale con
structorilor).

CIRCULA ÎN MOD CURENT 
UN FALS PARADOX. El consta 
în aceea că în ședințe, în îm
prejurări clarificatoare princi
piale toată lumea e de acord cu 
realitatea, viața tinerilor con
structori prezenta o mare varie
tate tipologică.

Intr-adevăr asta ar fi spus su
mar bogăția vieții. In același 
timp, sau puțin după, ne lovim, 
în împrejurări neoficiale de lu
cru, de întîmpinarea secretaru
lui U.T.C., a administratorului 
care dezarmează în fața unei ex
plicații sumare : „tinerii sînt răi, 
se poartă urit, vorbesc urit, lume 
de șantier”. în atari formule 
stau explicații dezamăgitoare.

Problemele „se cunosc”, mai 
mult sau mai puțin, dar sînt pri
vite drept niște „situații obiec
tive” ca niște fatalități.

— Oricine ar fi în vîrful pira
midei să coordoneze treburile a- 
cestea nu poate face mai mult... 
Este părerea secretarului comi
tetului U.T.C., Ilie Prepeliță.

Deci, cel care ar trebui să se 
lupte, în adevăratul sens al cu- 
vîntului, să se intereseze e- 
fectiv cum trăiesc tinerii, să cu
noască greutățile, pe care le au 
ei de înfruntat, să fie un purtă
tor de cuvînt real al doleanțelor 
lor pe lîngă director, organizația 
de partid, comitetul sindicatului, 
el, secretarul U.T.C. ocolește de
licat „problemele spinoase”. A- 
ceastă pasivitate, acest indife
rentism mi se pare a fi marca 
cea mai concludentă a unei u- 
zuri morale. Este în ultimă in
stanță o uzură a exigenței, a 
prospețimii cu care trebuie pri
vită viața, dintr-o colectivitate 
de aproape 4 000 de suflete.

— îmi dau seama ca conducă
tor — sint prea exigent — ne 
spunea directorul Oprică—toată 
ziua stau cu gura pe subalterni. 
Nu se poate munci chiar așa.„

— Ca autoare a unui 
foarte bun volum de ver
suri („Interiorul legii") 
apărut tn 1968, ca cititoare 
a cărților de poezie pe 
care colegii Dv. de genera
ție le-au publicat tn ace
eași perioadă, puteți ac
cepta afirmația că 1968 a 
fost anul romanului P,

— Desigur. Se poate spune 
că 1968 a fost anul romanu
lui. Excelentele cărți de poe
zie publicate anul trecut nu 
au mai constituit niște „unice 
evenimente literare”, pentru 
că și în 1967 și în 1966 apă
ruseră cărți de poezie deose
bit de bune. Cu romanul s-a 
întîmplat un miracol; nicioda
tă n-au apărut atîtea romane 
care să problematizeze realul 
așa cum au făcut romanele 
lui Fănuș Neagu, N. Breban, 
Al. Ivasiuc și mereu clasicul 
Marin Preda cu „Intrusul”, 
în afară de problematica ac
tuală, de autentica realitate 
pe care o includ aceste roma
ne, ele sînt și monumente ver
bale de cea mai pură, armo
nioasă și superbă limbă româ
nească. în acest sens, romanul 
lui Fănuș Neagu este o mo
stră de 
iestrie, 
mai rar 
care se 
vintelor.

limbă scrisă cu mă- 
ceea ce se întîmplă 
în secolul nostru în 
prezice dispariția cu-

‘— în „Interiorul legii", 
uneori, tentei neoanacreon- 
tice a liricii lui Ienăchiță 
Văcărescu îi răspunde suf-

Tinerii 6înt răi, se poartă urit, 
vorbesc urît. Cină a ținut o con
ferință o dioctoră, a trebuit să 
merg eu cu dînsa la dormitoare... 
DAȚI-MI VOIE SĂ VĂ SPUN 
CĂ NU-I CUNOAȘTEȚI PE TINERI. . . - -
printre 
te ori 
litatea 
meni, 
m-a jignit, nu mi-a vorbit neres- 
pectuos, nu a fost obraznic. Și 
mai trebuie să știți că în multe 
privințe comportarea lor diurnă 
este un fel de replică la impul
surile și solicitările mediului am
biant.

—Față de o cameră nemătu- 
rată, am o altă atitudine decît 
față de o alta curată, primitoare. 
Răspunsul urît a lui X mă irită 
și ridic și eu tonul, ne spunea 
Nicoiae Băcanu, șef de echipă,

Iată deci, cum aceste amănunte 
(aparent amănunte) influențează 
comportamentul tinerilor, au un 
efect educativ negativ cu atît 
mai puternic cu cît cultura și e- 
ducația unui individ sînt mai 
precare. Așa se explică de ce 
unii tineri, veniți mai de curînd 
din mediul rural, sînt tentați să 
adopte, să „învețe” tocmai com
portările necorespunzătoare, ins
pirate de asemenea „amănunte”.

★

MI SE PROPUNE SĂ REFA
CEM ITINERARIUL MEU DE 
DUMINICA. „Să vedeți, într-o 
zi de lucru treburile merg 
mai bine”. Luăm o mașină. 
Pe unde ne oprim adevă
ruri (dacă pot fi numite așa), a- 
devăruri simple, banale trebu
iesc dovedite cu un uimitor 
efort probator, cu dovezi. Cînd 
neregulile sint evidente, directo
rul intervine autoritar, supărat, 
exigent. Tacîmurile sînt mur
dare.

— Spălați tacîmurile 1
Pahare lipsesc.
—■ Să scoateți pahare f
Gunoaiele zac lîngă niște ba

răci.
— Să cărațl gunoaiele !
— Lucrurile se vor rezolva a- 

cum pentru moment. Dar ce se 
va întîmplă mîine, poimîine ? Ce 
garanții avem că lucrurile nu 
vor persista, tovarășe director Z 

Am stat două zile 
ei, neînsoțită, de mul- 
fără să-mi spun ca- 
în care veneam. Ni- 

dar absolut nimeni nu

Iul balcanic fi cifrul erme
tic barbian. Ce notă co
mună a permis acest dia
log ?

— Suflul balcanic nu se 
poate mima, nici interpreta. 
Probabil că el există ca o a- 
finitate psihologică, munte
nească mai ales, care se rele
vă inconștient în felul de a fi 
al fiecărui scriitor.

— Despre poezia do., 
critica și-a exprimat (ade
sea prin superlative) opi
nia. Ce credeți despre pă
rerile emise P

— Sînt cîteva care mi-au 
plăcut, sentimental mai ales. 
Uneori, m-au convins cîteva 
fraze sau cuvinte care s-au 
spus în trecere și astea acci
dental au fost mai aproape de 
ceea ce cred eu despre cartea 
mea. De altfel, cronicile lite
rare pe marginea unor cărți 
sînt și creații subiective ale 
criticului însuși, care este și 
el un artist ce recreează ope
ra de artă.

■— Proiecte pentru '69 ?

— Cărțile care urmează 
să-mi apară: „Bobinocarii” 
sau spațiul geometric al fe
ricirii , o carte pentru copiii 
nemaipomeniți și romanul po
lițist „Cîștigătorul e un om 
comun”.

NICOLAE BALTAG

Dacă mă
iubești4 '••a

(Urmare
'din pag. 1)

meu cînd 
spune tot 

despre 
Ocolește-mă

desvață- 
obiceiurile 

rele. Mă tot 
că n-am în 

decit abece- 
cîteva ca

de
pe 

le-ai citit. O 
caute unul în

și nu se $tle unde 
se va sfirși și entu
ziasmul 
îți voi 
adevărul 
tine.
pe dreapta...

Dacă mă iubești, 
fă ceva și du-te la 
școală, mai roade 
o carte-două pe mar
gini, mai 
te de 
tale 
acuzi 
traistă 
darul și 
iete și faci caz 
almanahurile 
care 
să te 
cap și o să găsească 
o peșteră plină de 
lilieci și-atunci ce
ai să mai zici...

Dacă mă iubești, 
închide-te, domnule 
in casă din cînd în 
cînd și nu mai ieși 
pe stradă, să nu te 
mai văd toată ziua- 
bună ziua. bindu- 
mi aerul și lăudin- 
du-te că faci servi
cii publice.
ca 
mai 
șert 
unde

Dacă
Scutește-ne 
misiunile 
miez că prea seamă
nă puțin cu ce faci. 
Unii te acuză că ai 
fi ipocrit, dar nu-i 
adevărat. Ipocriții 
sint oameni subțiri, 
ei cunosc jocul sub
til al prefăcătoriei, 
par mai de grabă 
actori, ceea ce dum
neata nu 
tru că 
cu un 
care.

Dacă 
nu mai 
astfel 
triste, 
place 
fierul 
tele de mal sus îmi 
cad greu la stomac, 
e ca și cum aș um
bla prin gunoaie. 
Și îmi este dor de 
ceva 
sublim, 
puțin ca 
pierdem 
plivind

Dacă mă iubești.,

Indivizi 
dumneata sînt 
potriviți în de- 
pentru că au 
să latre.

mă iubești 
de pro

pline de

ești, pen- 
prea aduci 
găinar oare-

mă 
îmi 
de 
Cît

mie să 
roșu.

lubești 
prilejui 
rînduri 

mi-ar 
ard cu 
cuvin-

pur, de ceva 
Trăim prea 
să ne mal 

vremea 
buruieni...

-J
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CRONICA
IPOTEZELOR
ȘTIINȚIFICE

Ion Hobana
Seducția pe care o exercită 

paleoastronautica asupra spirite
lor iscoditoare rezidă în tentativa 
de a da o explicație plauzibilă u- 
nor momente enigmatice din isto
ria civilizației noastre. Prefer a- 
ceastă atitudine activă, stimula
toare a inteligenței și imaginației, 
scepticismului sterp și indiferen
ței.

Intr-un număr trecut al ziaru
lui dumneavoastră, am prezentat 
cîteva dintre dovezile pe care le 
vehiculează paleoastronautica. Aș 
vrea să mă opresc, astăzi, numai 
asupra așa-numitului „fenomen 
Tungus".

Faptele sînt, în general, cunos
cute. La 30 iunie 1908, deasupra 
Taigalei siberiene a explodat un 
glob „mai strălucitor decît soare
le", dînd naștere unui puternic 
uragan, smulgînd copacii din ră
dăcini pe o suprafață de mai 
multe mii de kilometri pătrați, ri- 
dicînd valuri uriașe pe Angara și 
pe alte ape curgătoare. O adevă
rată catastrofă, atribuită mai în- 
tîi unui meteorit, apoi unti co
mete. Dar unele constatări recen
te par să infirme aceste ipoteze. 
In primul rînd, așa cum reiese 
din cercetările expediției conduse 
de Alexei Zolotov, inelele copaci
lor din zona exploziei, formate 
după anul 1908, sînt considera
bil mai groase decît cele dinain
te. Oare nu se datorește acest 
fapt rolului stimulator al unor 
substanțe radioactive ? Mai ales 
că, într-o lucrare din 1967 a lui 
Vladimir Mekedov, se afiimă ca
tegoric : „Una dintre consecințele 
exploziei este radioactivitatea re
manentă păstrată de copaci".

In al doilea rind, analizând 
seismograma exploziei, înregistra
tă în 1908 la Observatorul din 
Greenwich, Zolotov a remarcat că 
ea seamănă cu cele ale explozii
lor atomice aeriene, efectuate la 
o altitudine de circa 5 km.

In sfîrșit, reproducerea 
tastrofei în laborator a dus la 
concluzia că direcția de zbor a 
globului enigmatic s-a modificat 
de două ori, ceea ce presupune o 
manevră deliberată.

Toate acestea constituie noi ar
gumente în sprijinul ipotezei for
mulate în anul 1946 de Alexandr 
Kazatev : „fenomenul Tungus" a 
fost provocat de explozia motoru
lui nuclear al unei cosmonavc ex- 
tiaterestre. Poate că ultima veri
gă ne va fi oferită de rezultatele 
analizei minuțioase a cenușei co
pacilor, pe care o întreprind ac
tualmente radiochimiștii...

ca-

A fost planeta noastră vizitată — cu 
mii de ani în urmă — de ființe extra
terestre ?

Recentul zbor circumlunar al astronau- 
ților americani deschide perspective noi 
elucidării acestei probleme. Posibilitatea 
călătoriilor cosmice dincolo de limitele în 
care acționează forța gravitațională a pă
mîntului a devenit realitate, nu numai in 
ceea ce privește aparatajul tehnico-știin- 
țific ca atare, ci și în ceea ce privește 
ființa umană. Faptul va îndemna la re
considerări, va imprima discuțiilor tra
diționale un caracter mai stringent, pe 
parcursul lor procentul de fantastic ad
mis în prezent se va diminua în mod 
simțitor. Iar viitoarele călătorii extrate
restre, inclusiv alunizarea, vor fi în mă
sură, probabil, să ne conducă spre con
cluzii care, deocamdată, fac parte numai 
din repertoriu! autorilor de literatură 
științifico-fantastică.

Consacrînd un articol acestor proble
me, revista vest-germană „Stern" ară
ta, recent, că, în prezent, printre argu
mentele celor ce se pronunță în favoa
rea ipotezei că Terra ar fi fost cînd-

va vizitată de ființe de pe altă planetă, 
se află cîteva hărți descoperite acum 
250 de ani.

Ce reprezintă aceste hărți ? Aduse, 
se pare, din Orientul îndepărtat, de 
amiralul turc Piri Reis, ele reprezintă, 
de fapt, niște copii ale unor hărți ori
ginale străvechi. Aspectul continente
lor, așa cum apărea în aceste hărți, 
părea deformat; nimeni, însă, n-a acor
dat atenție acestui detaliu, pînă cînd 
cartografi americani le-au transcris cu 
cea mai mare migală pe un glob geo
grafic. Rezultatul a fost surprinzător. 
Pe aceste hărți este redată cu mare 
exactitate nu numai lumea veche, ci 
chiar și Antarctica. Ba mai mult, pe 
continentul de gheață sînt consemnate 
și lanțurile de munți descoperite abia 
în secolul al XX-lea !

Dar lista surprizelor nu s-a ter
minat. Cercetări recente au scos la ivea
lă că Groenlanda se sprijină pe trei 
insule. Exact trei insule se află și pe 
vechea hartă, în Marea Groenlandei. 
Sînt înscrise insule care au existat,

într-adevăr, cu 10 000 de ani în urmă, 
' iar acum se află Ia 180 m sub nivelul 

mării. Aparenta deformare a continen
telor — așa cum reiese din examina
rea acestor hărți — își are o explicație 
riguros științifică : exact așa arată glo
bul terestru din perspectiva unui sate
lit care ar fi luat imaginea de la mare 
înălțime, dintr-un punct situat deasu
pra orașului Cairo.

Farsele sînt, desigur, impresionante. 
Și fără îndoială, presa științifică nu va 
întârzia să ne ofere date suplimentare 
asupra acestei interesante ipoteze.

Pină atunci, în dorința de a oferi 
cititorilor noștri cîteva opinii și clarifi
cări asupra acestei descoperiri științifi
ce — publicăm mai jos rezultatele unei 
anchete, în cadrul căreia am solicitat 
unor specialiști in astrofizică și alte 
ramuri ale cercetării tehnice, precum și 
unor scriitori de literatură științi
fico-fantastică, să ne împărtășească 
gîndurile lor despre această captivantă 
ipoteză.
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EXTRATERESTRII
HĂRȚILE ERAU 
NECESARE AS-
TRONAUȚILOR

cercetător la Institutul
Cunoașterea și reprezentarea 

geografică, mai exact spus carto
grafică, a planetei noastre, a ■ 
preocupat întotdeauna pe om, 
mijloacele și metodele de repre
zentare perfecționîndu-se neînce
tat. Se știe astăzi că imaginea 
Terrei sau a unei părți din ea, 
poate fi întocmită după numeroa
se și foarte minuțioase calcule 
matematice. Aceasta presupune, 
însă, existența anterioară a unor 
date precise, de la care să se por
nească la întocmirea acestor cal
cule.

Să fi cunoscut omul, în trecu
tul foarte îndepărtat, aceste date? 
Puțin probabil 1 Dacă da, atunci 
întocmirea schițelor recent desco
perite ar putea avea o provenien
ță terestră. Această posibilitate 
este verificată astăzi de fotogra
fiile Terrei luate din sateliți. Sau, 
oare, să fi avut omul posibilita
tea de a se ridica în cosmos, în 
acest trecut îndepărtat, și noi să 
nu știm încă nimic despre aceas
ta ? Greu de crezut. In orice caz, 
după cartografii americani, am

Ion Gruiescu
de Geologie—Geografie
putea — privind Terra de la o 
foarte mare altitudine, dintr-un 
punct situat, de exemplu, deasu
pra orașului Cairo — să vedem 
întreg mapamondul. Ceea ce pre
supune că hărțile aduse acum 
259 de ani din Orient de amira
lul turc Reis au fost întocmite 
numai pe baza unor observații 
făcute la mare înălțime. Iată de 
ce, oricît de îndrăzneț ar fi, tre
buie, totuși, să admitem ipoteza 
vizitei pc Pămînt a unor ființe ra
ționale, care să fi întocmit schițe
le Terrei. întocmirea unor hărți a 
contururilor Terrei era necesară 
eventualilor vizitatori extratereștri 
pentru a se orienta pe planetă, 
pentru a o cunoaște, pentru a 
duce cu ei o imagine globală a 
acesteia. Numai în modul acesta 
s-ar putea explica existența, .pe 
„hărțile lui Reis", a unor date 
despre Antarctica și Groelanda — 
care au fost descoperite în zilele 
noastre și care, deci, practic, nu 
puteau să existe pe hărți mai 
vechi, întocmite de locuitorii pă
mîntului.

După părerea mea hărțile ami
ralului turc Reis, comentate re
cent de cartografii americani, 
sînt întrutotul reale, constituind 
un uimitor mesaj al unor timpuri 
care scapă calendarului istoric și 
aparțin celui biologic. Principala 
enigmă, însă, constă, în primul 
rînd, în faptul că hărțile despre 
care vorbim au cartografiate pe 
ele zone ale Terrei, Antarctica și 
Groenlanda, intrate în orizontul 
geografic cunoscut al omului în 
timpuri relativ recente. în al doi
lea rind, relieful acestor zone este 
redat în detalii care, ascunse as
tăzi sub uriașe platoșe de gheață, 
au devenit cunoscute abia în ur
ma cercetărilor modeme, din ul
timele decenii.

Un alt element pe care trebuie 
să îl reținem se referă la precizia 
hărților ; existența la baza lor, a 
unui sistem de proiecție foarte in
genios este indiscutabilă, de vre
me ce raportarea suprafeței lor la 
cea sferică a pămîntului este atît 
de exactă. De aici, decurg două 
posibilități : ori este vorba de 
hărți foarte recente (conținînd re
zultatele cercetărilor contempora
ne), ceea ce pare exclus, deoare
ce ele ’au fost aduse din Orient 
acum 250 de ani ; ori aparțin u- 
nor timpuri mai vechi decît cele 
istorice.

întrebările care se pun, în a- 
cest caz, nu pot fi decît următoa
rele : cînd — și mai ales de către 
cine — s-au făcut aceste hărți ? 
Incercînd să răspundem pe baza 
premiselor stabilite mai sus, pu
tem presupune că hărțile au fost 
elaboiate într-o perioadă cînd dis
tribuția zonelor climatice ale glo
bului era diferită de cea cuuos-

cută astăzi, în sensul că zonele 
polare amintite nu se găseau sub 
ghețuri. In straturile sedimentare 
de la sfîrșitul pleistocenului, în 
Groenlanda, Alaska etc., au fost 
găsite impresiuni de frunze de 
stejar, arțar și altele ; nici pentru 
Antarctica nu lipsesc astfel de 
mărturii climatice. Rezultă că a 
fost posibilă o cartografiere a re
liefului polar pe viu — și fără

răspîndite neuniform și uneori 
izolate, fără legături între ele. De 
fapt și astăzi, în epoca alomtilui, 
mai există anumite culturi aflate 
în epoca de piatră. De asemenea, 
din punct de vedere palcogeogra- 
fic, se cunoaște faptul că actuale
le întinderi ale oceanelor nu au 
fost aceleași dintotdeauna, înfăți
șarea lor înregistrînd multe 
schimbări. De ce numai pe alte

ERAU, DE FAPT,

niște pămînteni...
Prof. dr. docent I. Roșu

cunoștințele contemporane despre 
acesta — dar faptul că aceasta 
s-a întâmplat cu 15 000 sau chiar 
40 000 de ani în urmă, ridică noi 
semne de întrebare.

Cine a întreprins această ope
ră ? Presupunerea mea este că tot 
niște pămînteni, aparținînd unor 
străvechi civilizații dispărute. Ui
mitor, și totuși posibil. Civilizația 
omenirii nu s-a dezvoltat în a- 
celași ritm pe tot globul, pe sca
ra timpurilor mai vechi au exis
tat focare de civilizație inegală,

planete să se fi ajuns, în acele 
timpuri, la o civilizație înaltă, și 
nu și aici, pe Pămîntul care dis
punea de vaste posibilități ?

Este cunoscut faptul că primii 
navigatori care au pătruns în 
insulele Pacificului au auzit, de 
la indigeni, legende despre „pâ- 
mînturi ale fericirii" care ar fi e- 
xistat odată în această zonă ; ei 
au cunoscut oameni care desenau 
pe nisip adevărate hărți ale lumii 
oceanice și au găsit, în aceleași 
locuri, unelte neobișnuite pentru

stadiul de civilizație al localnici
lor și necunoscute în lumea civi
lizată. Mai mult, înalta civilizație 
aztecă, incașă etc., cunoștințele 
astronomice care stau la baza a- 
cestor civilizații, neobișnuite pen
tru timpurile respective, nu ar 
putea fi oare considerate ca o 
moștenire, chiar rudimentară, a 
altor civilizații anterioare ? Le
genda Atlantidei poate fi consi
derată ca un fruct exclusiv al 
imaginației ? Robinson Crusoe a 
ajuns pe o insulă izolată și, cu 
cele cîteva unelte, și mai ales cu 
cunoștințele sale, face amenajări 
ingenioase, dar inferioare celor 
di:i lumea pe care o părăsise. De 
ce nu am admite că, la fel, oa
menii scăpați dintr-un cataclism 
natural sau antropogen și refu- 
giați pe alte meleaguri ar fi 
transmis mărturii identice, chiar 
și rudimentare, ale unor civiliza
ții anterioare din care au plecat ?

In ceea ce privește modul de 
cartografiere, reținem faptul că el 
are la bază o proiecție asemănă
toare cu cele ale hărților întocmi
te astăzi pe baza fotografiilor din 
satelit. Este vorba oare de un 
sistem de proiecție necunoscut 
nouă astăzi ? Sau de ridicări ae
riene ale unor ființe păn.întene, 
ori a unor ființe extraterestre ? 
Din acest punct de vedere, nu 
trebuie exclusă nici ultima posibi
litate, în sprijinul căreia cercetă
rile moderne aduc mereu noi ar
gumente. In cazul admiterii unei 
cartografieri extraterestre, nu am 
putea vorbi și de o altă variantă 
a originii anumitor civilizații, ca 
acelea amintite mai sus ? Nu ai 
fi oare posibilă și originea extra
terestră a acestora ?

După cum se vede, ne aflăm 
încă în faza presupunerilor...

Prefer 
ipote

zele cre
dibile

conf. dr. 
Ion Mînzatu

Problema existenței altor lu
mi — de ființe raționale, și nu 
neapărat cu înfățișare omenescă
— trăind undeva, în universul 
nostru, mi se pare, logic vorbind, 
dincolo de orice îndoială. Ar fi 
absurd să credem că, dacă într- 
un loc al infinitului — adică pe 
Pămînt — materia are proprie
tatea de a evolua atingînd con
știința de sine, în alte locuri — 
sau nicăieri în altă parte — n-ar 
mai avea-o nicicum... Dar pentru 
noi, încă de acum, întâlnirea cu 
reprezentanții unor asemenea lu
mi propune dileme fără dezlegă
ri. Mai întîi — spunem noi — 
s-ar putea ca, multă vreme, să nu 
descoperim posibilitatea unui 
limbaj de a ne înțelege. In al 
doilea rînd ar fi posibil ca nicio
dată să nu ajungem — într-o 
viață de om — pînă la acele lu
mi îndepărtate, căci legile zbo
rului cosmic și lungimea alune
cării prin abis ar putea fi supe
rioară unei durate de 80-100 de 
ani.

In sfîrșit, ar exista și un as
pect de o natură diferită. Dacă 
asemenea lumi s-ar găsi pe trep
tele de evoluție absolut superioa
re nouă, fiind în posesia unor 
legi ale universului pe care noi 
le vom descoperi abia peste mile
nii sau zeci de milenii, nu am 
putea rezista confruntării.

Civilizația omenească este încă
— ar spune un scriitor — prea 
apropiată de mugurii de pe crean
ga vieții. Mai precis cunoștiințele 
noastre sînt încă tinere, față de 
miliardele de ani ale universului. 
Dar, în același timp, mintea noa
stră a căpătat acea amplă „con
știință de sine" a posibilităților 
ei firești, înțelegînd că nu are al
tă cale de a se măsura cu imen
sitatea cosmică, decît îndrăz
nind și descoperind.

Cît privește vizita pe care ar fi 
făcut-o Pămîntului „solii altor lu
mi", cel puțin cîteva date nee.x- 
plicate pînă în prezent, mi se par 
demne de luat în considerație. 
Nu aș cita, dintre acestea, decît 
platourile unor munți care sea
mănă uimitor cu cosmodroamelo 
actuale ; aș mai cita de asemenea 
așa-zisul „meteorit Tungus", și, 
poate, chiar legendele indiene 
sau biblice care voibesc despre 
vizitatorii ce nu aveau nimic co
mun cu pămîntenii... In altă or
dine de idei, o serie de fapte — 
unele descoperite întâmplător, al
tele prin săpături arheologice or
ganizate — nu mi se par, totuși, 
pînă h urmă, că ar confirma 
„vizitele extraterestre" ci mai de
grabă mi se par că ar presupune 
existența unor cicluri de civili
zații care, din cauze necunoscu
te, au dispărut. In acest sens, aș 
cita celebrul stîlp din New-Dcl- 
hi, urmele civilizațiilor mava sau 
aztecă, desenele murale din une
le peșteri sau obiectele deosebi
te, găsite în vechi cetăți istorice.

Ce crctl, în concluzie ? Prefer 
să nu formulez afirmații hotărîte, 
să mă păstrez în sfera ipotezelor 
credibile...

SATIRA • UMOR • SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ •' UMOR • SATIRĂ
VASILE BĂRAN MIHAI FOTINO

CONFERINȚĂ
$

DE PRESĂ
Intorcindu-se în orașul natal, fu înconjurat, 

încă din gară, de o mulțime de oameni, fapt ex
plicabil dacă ne gindim că venea de pe Venus 
și că, în toată această vreme, cetățenii studiaseră 
nenumărate cărți de cosmografie, aerografie, as
tronomie, spectroscopie, iar la librării se vîndti- 
seră peste 10000 de globuri venusiene.

Orașul clocotea ca un ocean.
— Cum e apa ? întrebară locuitorii. Caldă, 

rece ? Cum se distribuie r1 Țevile urlă ? Dar cu 
vegetația, cum e ? Crește vegetație pe Venus ? 
Funcționarii țipă ? Ai auzit vreun vînzător zi- 
cînd: „Ia mai lasâ-mă, domnule, în pace ; dacă 
vrei, cumperi; dacă nu, mă doare-n ceafă" ? 
Extraordinar, extraordinar, vasăzică așa e pe-a- 
colo I Oamenii au coadă ?

— Stați, stați I — îi opri cosmonautul. Să-mi 
notez și eu cite ceva...

Și pînă seara, locuitorii orașului nu se mai să- 
turară discutînd despre ciudatele fenomene de pe 
planeta Venus.

Și înfipse în piatra muntelui niște țăruși de 
fier și bolovanul se opri de ei ca de-un grilaj.

— Ai văzut ? — rise vecinul.
Sisif își șterse fruntea și plecă acasă ușurat; 

în sfîrșit, a scăpat de trudă I
A doua zi se sculă și își puse mina streașină la 

ochi: se uită la soare, apoi peste cîmpuri și căscă 
îndelung, neștiind ce să facă. Se învîrti prin 
curte, se scarpină după ureche, mai trase un 
somn, după care numără fructele din copaci, apoi 
o parte din frunze, apoi toate frunzele și, în cele 
din urmă, se hotărî să-și reia treaba de pe mun
te, singura pe care-o socoti serioasă.

Dar cînd ajunse acolo, de bolovan împingea 
vecinul.

TRAVESTI
Pînă și anchetatorii au rămas îngroziți: cum 

de-a avut curaj această oaie și cum de-a izbutit 
să rupă zăbrelele grădinii zoologice și să dea 
buzna-n turma de cerbi și căprioare și-n cea de 
elefanți și de girafe, umplînd potecile cu-atîta 
singe ?

Cum de nu i-a fost teamă acestei nebănuite 
fiare c-ar fi putut rămîne, în cele din urmă, ea 
însăși fără blană ?

La reconstituire, s-a constatat că blana nu era 
a ei.

Desen de V. CR1ȘAN

DRAMA 
LUI SISIF

Sisif trebuia să urce un bolovan în vîrful mun
telui, dar, cînd ajunse, bolovanul se rostogoli să
rind, înapoi, peste stînci. Sisif o luă de la înce
put și întîmplarea se repetă.

— Ești un nătărău, Sisif — îi spuse vecinul — 
așa n-ai să duci niciodată la capăt treaba asta 
păcătoasă I

ÎMPĂCARE
Acest liftier merge în fiecare zi la lucrul lui 

într-un palat cu douăzeci și patru de etaje și 
oamenii îl salută ca pe-un pilot și el le răspunde 
ca unor pasageri.

Și liftierul nostru-i fericit fiindcă știe că dacă 
ureînd la ultimul etaj, n-ar trebui, tot de atitea 
ori, să și coboare, în întrecerea pentru cucerirea 
spațiului cosmic, el ar fi ajuns demult în lună.

ORIZONTAL : 1) Carte de 
reguli pentru 6cris — Debut 
în literatură ! 2) A reciti — 
Cartea hărților. 3) Miros — 

Cărți pentru cei dragi — No
tă veche. 4) Făcută pe note
— Astfel. 5) Repetăm 1 — în
ceputul cărții ! Pagina 23 ! 6) 
Cărți — Comentează cărțile. 
7) Om cu carte. 8) Nicolae în 
familie — început de alfa
bet 1 — Arde. 9) Coli mai 
puține ! — Editura de Stat — 
Scuzele cărții. 10) Cuvînt cu 
cuvînt — „...carte, ...parte !“
11) E mic dar despre el se 
scriu cărți întregi — Citit.
12) Carte unică — Din cartea 
de geologie (pl.).

VERTICAL: 1) Doi frați 
care s-au ținut de... povești
— învață carte. 2) A scrie...

• •••• ••••••
CA LA CARTE

mai economic — Drum de 
țară. 3) Ape ! — Pus pe car
te. 4) Știință în slujba omu
lui — Prefix. 5) A începe 
(muz.) — Păzitor de vie. 6) 
Stat — Primele din capitole ! 
— Există și una de lectură. 
7) Măiestrie — Livadă 
(trans.). 8) Mare dramaturg 
român — Făcut de oaie. 9) 
Pînă aici — Parte ! — Ne
ascultători. 10) Diviziuni uni
versitare—Frumoase (trans.). 
11) Pe fruntea maeștrilor — 
Ram rupt — In carte 1 12) Se 
descurcă în cărți — Aici e 
gata cu... tema !

LIVIU PINTILIE

NAM NIMIC»
In turneu Ia Baia 

Mare, cu Naționa
lul, cu „O scrisoare 
pierdută". Mare suc
ces, la sfîrșit flori. 
Actorii, după ce le- 
au primit, s-au a- 
propiat de rampă 
ca să Ie arunce spec
tatorilor. Marcel 
Anghelescu — Pris
tanda — a făcut un 
pas în plus... șl a 
dispărut subit cu 
flori cu tot ! Căzuse 
în fosă. De acolo, 
de jos, s-a auzit, 
în liniștea înmăr
murită ce se făcuse, 
glasul lui victorios.:

— N-am nimic ! 
Căzuse pe moale. 

Pristanda a revenit 
radios, ureînd scă
rile cu sabia scoa
să. cu florile în mi
na cealaltă, în apla
uzele spectatorilor...

(INE ZICE,

ĂLA E!
La Teatrul din 

Brașov aveam un 
recuzitei' bilbîit, 
care tinea morțiș 
să devină actor. 
Ajungem, cu „O scri
soare pierdută", la 
Sinaia. Miliai Po
pescu (Farfuridi), 
ca să facă o glumă 
bună, îi spune recu- 
ziterului :

— Vrei să joci ? 
Uite, ai acum o ma
re ocazie. încet- 
încet, vei fl obser
vat de director, care

o să-ți dea roluri 
din ce in ce mai în
tinse. Vei da miine 
replica la întreba
rea „Unde-i Chi
tă?": „L-am căutat, 
peste tot, coane 
Fănică, și nu e!“ A 
doua zi, Ia specta
col, de prea mare 
emoție recuziterul a 
intrat pe scenă și și-a 
declamat „strună" 
replica, fără să se 
bilbîie. Tn schimb, 
Popescu, în scena 
următoare, ca un 
făcut :

— Iubesc trăda
rea, dar nu pe tră- 
dădătotori... Se bîl- 
biise el !

DEM. RĂDULESCU

ȘI ACOLO

AN PAMAS
In piesa „O zi de 

odihnă" jucam în- 
tr-o scenă împreu
nă cu Cornel Vulpe. 
Eu mă ascundeam 
10 minute sub o ma
să și, apoi trebuia 
să ies. Intru cu... și, 
acolo am rămas : 
după vreo cinci 
minute adormisem! 
Ies in mijlocul ac
țiunii, după un timp

bunicel, buimac de 
somn, neîntelegînd 
deloc ce e cu totl 
cei doi în jurul meu :

— Ce faceți, 
dom’le, aici ?

Toți au izbucnit 
în rîs și piesa n-a 
mai putut continua.

PUIU CĂLINESCU

AL DEVOIR ?
La vechiul teatru 

de pe Uranus, foar
te mic, pur șl sim
plu nu exista o 
ieșire pentru actori 
în spatele scenei. 
Dacă voiai să 
pleci, trebuia să 
treci prin scenă!

La un spectacol, 
îmi epuizasem ro
lul cu cîtva timp 
înaintea finalului. 
Aveam o întt’nirc 
importantă peste 10 
minute, nu mai pu
team să rămîn. Ce-i 
de făcut ? îmi vine 
atunci o idee : iau 
un geamantan și in
tru pe scenă. Desi
gur că eram complet 
în plus, nu era vor
ba de mine in pie
să. Ceilalți prota
goniști mă priveau 
înmărmuriți, nu ști
au ce-i cu mine, ce 
să zică. Le-o iau 
înainte :

— Eu am plecat, 
băieți, ce să-i snun 
mătușii Aglaia ?

Ei se bilbiie, nu 
le venea nici un 
răspuns pe buze. 
Cobor treptele spu- 
nindu-Ie :

— Ei, iăsati, îi 
transmit eu salutări. 
Vă pup!

Și dus am fost...
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Vinerî seara s-a înapoiat în Ca- 
Îiitală, venind de la Havana, de- 
egația Republicii Socialiste Ro

mânia, care a participat la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 
X-a aniversare a Zilei eliberării 

sărbătoarea națională a Re
publicii Cuba.

Delegația a fost condusă de 
tovarășul Florian Dănălache, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R,, ministrul căilor 
ferate. Din delegație au făcut 
parte Vasile Mușat, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Havana, Ion Botar, secretar al 
Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întâmpi
nată de tovarășii Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele U- 
niunii naționale a cooperativelor 
agricole de producție, Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.,, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Erau, de asemenea, de față re
prezentanți ai Ambasadei Repu
blicii Cuba la București.

SEMNAREA PROTOCOLULUI 
COMERCIAL 

ROMÂNO—FRANCEZ 
PRIVIND SCHIMBURILE ® 

DE MĂRFURI PE ANUL 1969

Cu prilejul celei de-a 10-a ani
versări a sărbătorii naționale a 
Republicii Cuba, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Jesus Ba
rreiro Gonzalez, a oferit vineri o 
recepție în saloanele restauran
tului Athenee Palace.

Au participat tovarășii Ilie Ver- 
deț, Constantin Drăgan, Dumi
tru Popa, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, alți 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, reprezentanții unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în România 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

La 10 ianuarie s-a semnat,® 
la Ministerul Comerțului Ex
terior, Protocolul comercial^ 
româno-francez privind. schim-W 
burile de mărfuri pe anul 1969, 
în baza Acordului comercial^ 
pe termen lung încheiat între™ 
Republica Socialistă România 
și Franța pe perioada 1965—A 
1969.

La exportul român sînt pre
văzute, între altele, produse 
chimice, produse petroliere,^ 
mașini unelte, tractoare, pro-^ 
duse siderurgice, produse 
groalimentare, mobilă și 
produse lemnoase, iar la 
port, instalații, mașini și 
laje, produse chimice și far-^ 
maceutice, produse siderurgi
ce și altele.

Protocolul a fost semnat din® 
partea română de Mircea Pe
trescu, director în Ministerul 
Comerțului Exterior, iar din 
partea franceză de Claude Col-® 
lin, director în Ministerul E- 
conomiei și Finanțelor Iran-_ 
cez. ®

Au asistat Nicolae Nicolae, 
adjunct al ministrului corner- — 
țului exterior, Bernard DejeanV 
De la Batie, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Franței la^ 
București, și funcționari su-™ 
periori din Ministerul Comer
țului Exterior și Ministerul A-, 
facerilor Externe. “

(Agerpres)

a- 
altei 
im- 
uti-

SITUAȚIA Șl CONDIȚIAVĂ PROPUNEM
ACEASTĂ

Oricărui pasionat iubitor al 
aportului — omul care-și sem
nează, cu sîrguința unui școlar, 
prezenta în tribună — îi sînt 
încă vii imaginile, secvențele 
electrizante ale unor partide „is
torice" de baschet sau volei sus
ținute de teamrurile românești 
în compania unor redutabile 
formații străine. Mai sînt încă 
vii, în auzul fiecăruia, uratele 
și încurajările frenetice, tumul
tul delirant, amestec de 
rie și dramă, ce stăpînea 
Floreasca ceasuri în șir 
voleibaliștii de la Rapid 
baschetbaliștii de la Steaua și 
Dinamo — în competiții oficia
le de mare anvergură — evoluau 
de o manieră impresionantă, de- 
monstrînd o măiestrie sportivă, 
ce se confunda adesea cu per
fecțiunea. Dar. treptat, rezulta
tele obținute peste hotare, din 
ce în ce mai neconcludente, si
tuarea, în ierarhia continentului, 
pe locuri tot mai modeste, au 
înrîurit negativ si adeziunea, 
fidelitatea publicului. Dispărînd 
spectacolul sportiv, s-au îm
puținat și spectatorii.

Iată însă că s-a impus cu o 
rapiditate utnică, un alt sport, o 
altă disciplină : handbalul. El 
cucerește, treaptă după treaptă, 
piscurile ierarhiei mondiale. Ti
tlul suprem dobîndit la Dort
mund (1961), reeditarea strălu
citei victorii. în 1964, la Praga 
— acolo unde dorința intrării 
tn posesia „Cupei" devenise pen
tru gazde o chestiune „de viată 
și de moarte" — impune, plasea
ză pe orbita marilor performan
te sportive handbalul nostru, în 
limbajul specialiștiter revenind

bucu- 
sala 
cînd 
sau

țiilor tinere trebuie să le ofe
rim brațe deschise, gînduri și 
concepții limpezi, și, mai cu sea
mă, acea sinceritate și încrede
re, acea responsabilitate socia
lă, care transformă sportul în
tr-o valoare etică de mare 
însemnătate în societatea noas
tră. Acest deziderat determină 
de altfel, și materialul de față. 
Ne aflăm, deci, în momentul 
predării ștafetei. Primii pași 
au fost făcuti, primele greutăți 
au fost ca și trecute. Dar la 
orizont se întrevăd două piscuri, 
spre care am început marea 
ascensiune : EXACT PESTE 
UN AN, LA PARIS. VA AVEA 
LOC O NOUA EDIȚIE A CAM
PIONATULUI MONDIAL, IAR 
IN VARA LUI ’72, LA MtlN- 
CHEN, JOCURILE OLIMPI- 

CtND ȘI HANDBALULCE

In și r indian multă frecventă, for-

orizonturi

ale micro

cosmosuluic

In comuna Telega a hiat 
ființă un muzeu etnografic — 
al treilea de acest fel din ju
dețul Prahova. Amenajat în- 
ir-tf tlădire concepută în sti
lul specific construcțiilor de pe 
Valea Doftanei, muzeul re
unește obiecte de uz casnic, 
din cele mai îndepărtate tim
puri, minunate țesături și alte 
exponate. Numărul apreciabil, 
marea varietate și vechimea 
multor exponate fac ca mu
zeele etnografice prahovene 
să fie vizitate cu interes de 
turiști din țară și de peste 
hotare.

imiimjll DISCRET! 
imiscRm

ECHIPEI REPREZENTATIVE

DE HANDBAL MASCULIN
dăm crezare ? Victoriilor 
înfrîngerilor ? Care dintre 
exprimă adevărul ? Dincolo de 
insatisfacțiile pricinuite de 
eșecul din deplasare, trebuie 
să arătăm că ne bucură rezulta
tele bune obținute, în saia Flo
reasca, în fața unor formații 
de primă mînă. Dar să nu ui
tăm că in „epoca de aur" cele 
mai răsunătoare victorii, cele 
mal strălucite rezultate le-am 
obținut peste hotare !

Dar, în marșul pe care l-am 
început, vom „merge" cu oame
nii pe care-i avem la ora ac
tuală. în această perspectivă, 
întrebarea : oferă echipa noas
tră, restructurată. posibilități 
pentru a atinge obiectivele pro
puse ? capătă, de la sine, un 
răspuns echivoc.

Să ne explicăm.

sau 
ele

face cu precizie și eficacita
te. Unii dintre jucători sînt 
slab pregătiți tehnic : nu-s 
în stare să prindă șl să pa
seze mingea cura trebuie. 
Fac greșeli de tehnică ele
mentară, ce nu-șl pot găsi 
nici o explicație. Avem ju
cători care aruncă foarte 
bine la poartă, dar al căror 
bagaj de cunoștințe tehnice 
in aruncare, în varietatea 
procedeelor, e sărac, redus. 
Acestea țin de tehnica indi
viduală fără de care». E de 
ajuns ca numai unul dintre 
jucători să facă notă falsă, 
cînd ajunge mingea la ci, șl 
echipa va avea de suferit, 
acțiunile se fring, se 
te întreg mecanismul, 
este neomogen din 
punctele de vedere șl

opreș- 
Lotul 
toate 

secre-

siguranța, 
dacă te an- 
bătăile vei 

izbindă. Poți 
rezultat bun. 

Inconstanța

AVEI# ÎN FAȚA
DOUA PISCURI

C. M. PARIS ’70

J. O. MUNCHEN ’72

CUCERI 9

1

DIS-

nu se desprind 
certitudinea că 
gajezi într-o 
avea sorți de 
să obții azi un 
dar mîine... 
unora dintre ei nu reflectă 
altceva decît un nivel mo
dest, lipsa unor individuali
tăți bine conturate, lipsa 
unei seriozități în a-și privi 
obligațiile o dată ce îmbră
că tricoul național. Nimeni 
nu spune că ei nu vor să 
obțină rezultate. Dar nu fao 
totul pentru aceasta. La 
majoritatea jucătorilor ss 
manifestă serioase defi
ciențe în ceea ee privește 
pregătirea fizică, capitol 
care altă dată nu ne dădea 
probleme. Din această cauză 
o insuficientă 
manevrarea 
rea 
se 
sacrificiu) datorită 
că nu se execută
caje ferme curajoase,
oportune. Tn 
reușesc să-și 
valoare unele calități. Gu
neș, Chicid, Licu au o in
tuiție și gîndlre tactică fra
gilă, ceea ce demonstrează 
lipsa de preocupare pentru 
însușirea unor cunoștințe de 
tactică individuală, aștep
tând, ca eficacitate prea mult 
numai de la Gruia.

siguranță in 
mingii, apăra- 

este penetrabilă (ale! 
cere ambiție, spirit de 

faptului 
blo- 

?i 
nu 
în

atac 
pună

LUCIAN GRIGORESCU, se
cretar general al Federației 
de handbal :

(Urmare din pag. I) 

rloară oțelului. Anul 1969 debu
tează, astfel, cu vești prețioase 
pentru una din cele mai im
portante ramuri ale cercetării 
științifice — aplicabilitatea.

Succesul — dacă ar fi să 
vorbim în termeni științifici — 
este un coeficient plurivalent, 
care elimină anonimatul șl im
pune oameni ale căror nume se 
asociază, nemijlocit, cuceririlor 
în diverse domenii de cerce
tare. Bunăoară, mi s-a vorbit 
des. aici, despre un tînăr cer
cetător — Damian Axente. La
boratorul de separări izotopi- 
ce, unde ~ ‘ 1____
ca inginer chimist, pare o mi- 
cro-uzină. Concepută în tota
litate de chimistul de numai 
27 de ani. Instalația de labora
tor pentru separarea prețiosu
lui Azot-15, prin metoda schim
bului chimic, s-a dovedit a da 
rezultate la nivelul cercetări
lor din țări cu veche tradiție în 
acest domeniu. Și cum procu
rarea Azotului-15 din import 
e foarte costisitoare. Damian 
Axente a conceput un proiect 
tehnologic original pentru o in
stalație productivă, astfel că. în 
cursul anului 1969, Pentru pri
ma dată în țara noastră, se va 
produce așa-<numitul N-15 în 
mari cantități. Și tânărul, care 
anul acesta își depune doctora- 
tura. mărturisește că proiecte
le sale inventive nu s-au sfîr- 
șit...

La toate congresele Interna
tionale. schimburi de experien
ță și întâlniri științifice, lucră
rile cercetătorilor din Institutul 
de Fizică Atomică, filiala Cluj, 
sînt solicitate cu interes — ne 
relatează inginera Lucia Blaga, 
abia întoarsă de la un astfel 
de schimb, din Franța. Mai cu 
seamă cele din domeniul dis
tribuției deuteriului în zăcă
mintele de hidrocarburi. Ni s-a 
repartizat — adaugă Margareta 
Bologa. cercetătoare la labora
torul de aplicație a izotopilor 
stabili — un grup de lucrări 
initiate de Agenția Internațio
nală de Energie Atomică 
(A.I.E.A.) ; programul nostru de 
cercetare se efectuează 
etrînsă colaborare cu 
roase țări străine, cu 
din ele avînd contracte 
cetare permanentă.

Chemarea la întrecere, la au- 
todepășire. la o și mal specta
culoasă lărgire de orizonturi — 
gre toate șansele de izbîndă,

• Antrenorul e- 
chipel JIUL din Pe
troșani, Tltus Ozon, 
ne-a declarat că 
formația sa — întă
rită :u Foca, Balcu 
și Anghel, jucători 
provenit! din divizia 
B — va efectua, în 
luna februarie, un 
turneu de trei jocuri 
în Iugoslavia.

la Predeal. Au reve
nit in lot Neșu șl 
Crețu care in urma 
conflictului cu fos
tul antrenor C. Teaș- 
că renunțaseră la... 
fotbal.

• Echipele 
dene U.T.A. șl Va
gonul se află, la a- 
ceastă oră, la Băile 
Herculane unde ju
cătorii își continuă 
antrenamentele șl... 
tratamentele.

D. Axente lucrează

Intr-o 
nume- 
multe 

de cer-

UNI- 
Clul 

joi »

• Jucătorii 
VERSITAȚH 
șl-au 
ianuarie, 
mentele. 
tren or, 
jan, ne-a 
Ia primul 
ment al 
jucătorii 
această 
două
promovarea cu 
ces a sesiunii care 
se apropie și pregă
tirea pentru retu
rul campionatului 
de fotbal care înce
pe în martie. In va
canta universitară, 
lotul se va pregăti

reluat, 
antrena- 

Noul an- 
Ștefan Cîr- 

declarat 
antrena- 

echipei că 
lui an în 

perioadă 
obiective :

suc-

• Steaua a plecat 
în turneu tn Grecia. 
Antrenorii ne-au 
declarat că duc tra
tative pentru con
tractarea unor me
ciuri și în Turcia și 
Cipru, 
că ați 
tenere 
fotbal 
i-am 
antrenori 
s-a răspuns scurt. 
Ba da — spunem 
noi, dar ce contea
ză... Antrenorii sînt 
suverani și 
diocritate.

credeți 
ca par- 

cu
„Nu 
ales 

țări 
mediocru ? 
întrebat 

„Nu"

un

pe ni

pe.,, me-

jucători 
de tine- 

Casai
• Trei 

din echipa 
ret : Erdeli, 
șl Sudl au fost pro
movați în lotul pri
mei garnituri a Cri- 
șulul din Oradea.

• Sub conducerea 
lui Valentin Stă- 
nescu, echipa bra- 
țoveană, Steagul 
roșu, speră să pro
moveze anul acesta, 
din nou, în divizia 
A. Cei puțin așa re
iese din declarații
le pe care le face 
presei de specialita
te. Unul din obiecti
vele noului antre
nor este și acela al 
promovării tinere
tului. De curind, el 
a anunțat în lotul 
cu care va începe 
bătălia returului pe 
Șerbămoiu, Nica, 
Stan și Balint. Pa
tra elemente tinere, 
de perspectivă.

Campionatul național de handbal

DUPĂ PRIMA U A IN IRECERILOR
La Cluj în frumoasa sală a sporturilor a început ieri dttpă- 

amiază un adevărat „maraton" handbalistic : 5 partide ieri, alte 
5 azi și 5 mîine. Protagonistele ? Echipele masculine ale diviziei A. 
Turneul de la Cluj constituie prima etapă al turneului în sală al 
diviziei A. Intîlnirile primei zile ale maratonului handbalistic au 
fost de bun nivel tehnic, atractive, pasionate chiar prin raportul 
apropiat de forțe in trei din cele cinci partide disputate. Am re
marcat în mod deosebit dramatismul din intîlnirile dintre Politeh
nica Galați și Dinamo Bacău în care victoria a surîs ambelor 
echipe ca, în final, să revină băcăoanilor la un singur punct dife
rență. Disputată a fost și partida dintre V. Cluj și Universitatea 
București în care plusul de tehnicitate și luciditate al formației 
bucureștene a primat în finalul întîlnirii. Excepție netă au făcut 
partidele Steaua—Rafinăria Teleafen și Dinamo București—Dinamo 
Brașov în care formațiile bucuteștene au făcut un simplu galop de 
sănătate, cîștigînd la scoruri concludente. Iată, de altfel, rezultatele 
tehnice ale celor cinci întilniri disputate în prima zi a turneului 
de la CLUJ : Timiș Lugoj—Politehnica Timișoara 17—24 (10—10), 
Politehnica Calați—Dinamo Bacău 21—22 (12—10), Steaua—Rafi
năria Teleajen 35—14 (15—4), U. Cluj—Universitatea București 
17—23 (8—-9), Dinamo București—Dinamo Brașov 30—15 (15—5).

O remarcă — referindu-ne la principalii realizatori din cele cinci 
întilniri — pentru Horobăț de la Dinamo Bacău, Papp de la 
Dinamo București care au înscris cite 8 puncte, Gruia de la Steaua, 
Alco de la Universitatea Cluj ft Paraschiv de la Dinamo Bacău 
autori a cite 6 puncte,

cu tot mai
mula „școlii românești". Și ast
fel, pe firmamentul marii popu
larități se înscrie noua dis
ciplină, orice întîlnire a campi
onilor mondiali, ca și cele in- 
tercluburi polarizînd interesul 
marii mase a iubitorilor sportu
lui, Floreasca și-a redobîndlt 
tumultul șl, din nou, s-a dove
dit neîncăpătoare. Cîțiva antre
nori pasionați și îndrăzneți au 
muncit cu rîvnă șl fantezie, cu 
nerăbdare și nemulțumire, au 
adus inovații în stilul și tacti
ca de joc.

Deși lucrurile nu sînt identi
ce cu ceea ce s-a întâmplat la 
volei și baschet, și în handbal se 
întrevede, după ani și arai de 
zile, un ușor declin datorat, fi
rește, cauzelor arhicunoscute, 
acelor legi scrise și nescrise ca
re guvernează sportul. La ul
tima ediție a C. M.. cea din Su
edia (1967), echipa noastră nu 
mai reușește marea performantă 
și se clasează, onorabil, pe locul 
trei. Butada că e mai greu 
să păstrezi un titlu decît să-l 
cucerești s-a adeverit. Pentru 
a învinge echipa noastră, cam
pioană mondială, se pregătiseră 
toate echipele apelînd la între
gul arsenal tehnic și tactic al 
jocului modern.

Problema care se pune acum 
este aceasta :

gloria de altădată poate fi 
redobîndită, naționala de hand
bal masculin a României poate 
recuceri supremația ? Există 
toate condițiile — material uman 
valoros, talentat, o bază mate
rială corespunzătoare, tehnici
eni de clasă — pentru un răs
puns afirmativ.

De fapt, bătălia, preocuparea 
pentru atingerea acestui țel a 
început mai demult, în momen
tul de față 
preocupări, 
fiind într-o 
Tn prezent 
rii echipei 
chiar și cei de la cluburi, 
preocupă de reîmprospătarea, 
reîntinerirea formațiilor. Este 
un proces necesar, impus de 
obiectivele propuse în această 
disciplină. Este o realitate că 
lotul național s-a îmbogățit, 
treptat, cu noi elemente tinere 
care oferă certitudinea conti
nuității și progresului. Promo-

aspectele acestor 
realizările chiar, 
lumină evidentă.

Federația, antreno- 
reprezentative, ■ 

se

FIGURA PRINTRE 
CIPLINELE MARII ÎNTRE
CERI. Sînt, deci, două compe
tiții de înalt nivel, care solici
tă sportivilor români o reafir
mare a marilor lor performanțe, 
a supremației handbalului nos
tru. Dar, de data aceasta, con
dițiile cuceririi titlului, să re
cunoaștem, sînt mult mal difi
cile. în sfera echipelor puter
nice au apărut teamuri noi, 
lupta pentru întîietate anunțîn- 
du-se extrem de grea. Echipele 
Iugoslaviei, R.F. a Germaniei, 
U.R.S.S., R.D.G., Danemarcei
nu și-au adjudecat niciodată 
titlul suprem, dar în anii din 
urmă au învins parteneri cu 
palmaresuri impresionante. Bu
năoară, echipa R.F. a Germani
ei, în cursul anului trecut din 
15 meciuri a cîștigat... 15. în 
ultima partidă desfășurată 
recent, a învins echipa Cehos
lovaciei, campioană mondială.

IN ACEST CONTEXT, CARE 
E SITUAȚIA ECHIPEI NOAS
TRE REPREZENTATIVE ? ~
XISTA PREMISE CARE 
NE DEA CERTITUDINEA 
NAȚIONALA NOASTRĂ 
GLOBEAZA CAPACITĂȚI 
NIVELUL --------------------

Ultimele ei evoluții, rezulta
tele 
trei 
pe 
R.D. 
maniei — sînt In măsură să ne 
furnizeze date și aspecte sufi
ciente pentru a putea trage 
primele concluzii asupra unei 
îndelungate etape de pregătire.

Dacă ar fi să apreciem va
loarea actuală a echipei noas
tre în raport strict numai cu 
rezultatele realizate în întâl
nirile cu -formațiile Cehoslova
ciei și _ 
victorii 
scor — 
forma 
oră, ne-am putea declara mul
țumiți. Dar un ochi cît 
competent, secondat de 
mă care vibrează pentru 
bal, a putut desluși și în . 
partide, soldate cu victorii, că 
reprezentativa noastră 
încă 
se 
rilor 
te 
intr-un cuvînt, partidele și 
modul cum s-au comportat 
lecționabilii au 
rențe și greșeli 
diletantismul.

Recent, cele 
susținute in 
un adversar 
— echipa R.F : 
se pare că dau 
specialiștilor să vadă cum ara
tă o formație 
respunzătoare 
după cum se știe, meciurile au 
fost pierdute la 
jorătoare (18—23 și 18—24) ceea 
ce confirmă că semnele de în
trebare nu sînt cu totul nelalo
cul lor...

Rezultatele din ultimele evo
luții ne pun în dilemă : cui să

E- 
SA 
CA 
IN- 
LA 

PARTENERILOR ?

obținute în compania a 
dintre formațiile bune de 
continent — Cehoslovacia, 

Germană și R.F. a Ger-

R.D. Germane — trei 
la diferență mare de 
fără a ține seama de 
adversarilor la această

de cît 
o ini- 
hand- 
aceste

o echipă, că 
cheamă „clasa"

e susceptibilă 
multe ameliorări, 

cuvînt,

nu c 
ceea ce 

jucăto- 
de toar

că,
se- 
ca-evidențiat 

frizînd uneori

două partide 
deplas ire, cu 
bine pregătit 

a Gerr laniei — 
pos ibilitatea

cu o formă co- 
etapei actuale :

scoruri îngri-

SÎIRI SPORTIVE
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Selecționata de hochei pe 
gheață a României și-a început 
turneul în U.R.S.S., jucînd aseară 
la Iaroslav cu echipa locală Tor
pedo. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1 (0—0, 
0—0, 1—1). Au marcat Kalamar 
și respectiv Semenov.

VICTOR MOREA

• In turul 4 al campionatelor 
internaționale de tenis ale Indi
ei de la New Delhi, Ilie Năs- 
tase (România) l-a tnvinf cu 6—2,

8—6 pe indianul Amritraj. Dron 
(România) a eîștâgat cu 6—4, 
4—6, 9—7 în fața lui Nowicki 
(Polonia). Suedezul Martin Carl- 
stein a reușit să-l elimine cu 
10—8, 6—4 pe Mukherjea, cam
pionul Indiei. In proba de sim
plu feminin, campioana Români
ei Judith Dibar a învins în sfer
turile de finală cu 6—3, 6—3 pe 
Udaya Kumar (India).

• Intre 4 ;i 10 februarie va

Este adevărat că în ultima 
vreme Federația duce o politi
că, justă de altfel, de întinerire 
a formației și, ca în orice pe
rioadă de tranziție, procesul 
acesta cunoaște dificultăți ab
solut firești. Dar apreciind 
acest 'efort, nu putem să nu 
vedem că generoasa idee a în
tineririi nu îmbracă întotdea
una forme și realități pe măsu
ră. Acea osmoză care dă unitate 
colectivului, se înfăptuiește 
prea anevoie, echipa pare im
provizată, jucătorii se caută 
unii pe alții în teren și nu se 
găsesc, demonstrînd a sărăcie 
și inconsecventă inexplicabile 
în folosirea unei largi game de 
procedee tehnice : jocul lor nu 
este guvernat întotdeauna de o 
idee tactică precisă, se mizează 
mult pe întâmplare, șanse, nea
tenția adversarului. în ul
timele meciuri internaționa
le, dar mai ales în cele din 
„Cupa orașului București" — 
aici în confruntarea cu echipa 
Iugoslaviei — și în cele două 
jocuri cu R.F. a Germaniei de 
la Bremen și Kiel, 
s-a spus, formația 
a fost suficient de 
a avut momente de ezitare șl 
renunțare la luptă, evidențiind 
totodată o slabă colaborare și 
sincronizare între liniile de 9 
m și cea de pe semicerc, lipsă 
de tortă tn atac și apărare 
toate acestea fiind reversul 
unei pregătiri fizice specifice 
insuficiente. Jucătorii noștri 
pierd cu prea multă ușurință 
balonul în duelurile cu adver
sarii, acțiunile lor nu stnt per
cutante, surprinzătoare și ine
dite, adesea conceperea și ini
țierea lor făcîndu-se cu artifi
cii ieftine. De aceea jocul în 
sine este simplist, se desfășoa
ră într-un tempo prea lent, 
adversarul găsește fără efor
turi antidoturile tehnice și tac
tice. Firește că aceste carențe, 
neajunsuri, așa oum s-a văzut, 
diminuează eficacitatea.

Dar cei mai în măsură să 
vorbească despre echipă, să-șl 
cunoască elevii sînt specialiștii 
de la Federație și antrenorii. 
De aceea, am solicitat, cîteva 
păreri autorizate.

tul redresării se află în 
lupta pentru realizarea unei 
echipa omogene a cărei co
eziune tehnică și tactică să 
atingă un nivel superior.

Părerea mea este că lotul 
trebuie lărgit. Apoi e nece
sar să se pornească la o 
muncă temeinică, sistema
tică de ridicare a măestriei 
sportive a fiecărui jucător 
in parte, făcîndu-se apel Ia 
toate formele de organizare 
a procesului muncii de ins
truire, 
tive, de 
compartimente și 
mente individuale.

antrenamente colec- 
indivldualizare pe 

antrena-

NICOLAE 
federal :

NEDEF, antrenor

așa cum 
noastră nu 
combativă,

OPREA VLASE, antrenor la 
clubul Dinamo :

tînăr, de 
ale cărui 
și tactice

Avem un lot 
perspectivă, dar 
cunoștințe tehnice 
nu au atins nivelul cerințe
lor unei echipe care să poa
tă face fată unor jocuri in
ternaționale oficiale grele.

Nu putem considera decît 
că sîntem la începutul pre
gătirii la toate 
tehnic, tactic, 
mai deficitar 
mi se pare 
bine ilustrat 
multe primite 
meciuri din R.F.G. Pregăti
rea pentru blocarea și mar
cajul adversarilor nu se

capitolele : 
$1 moral. Cel 
compartiment 

cel defensiv, 
de golurile 

in cele două

ȘTIRI
3

Am rămas in urmă. Ne-au 
luat-o alți înainte. Jucăm 
simplest și ne îneîntăm de 
rezultate neconcludente. E- 
chipa noastră actuală este 
departe, ca nivel valoric, ra
portat la adversari, de ceea 
ce a fost cîndva garnitura 
„de aur" cu Mozer, Hnat, 
Ivănescu, Rcdl etc. Și vii
toarele ediții ale C. M. și 
J. O. nu se pot compara cu 
nici o întîlnire amicală în 
ceea ce privește valoarea, 
gradul de pregătire al for
mațiilor participante, forța 
și tensiunea în care se joa
că. In afară de aceasta. Ia 
ora actuală în handbalul 
nostru — șl așa se explică 
rezultatele mediocre, in
consecvența de formă, lipsa 
de valori individuale — sa 
lucrează puțin. Ori sportivii, 
pentru marile bătălii, șa 
educă prin muncă și nu prin 
crearea de condiții ușoara 
și admiterea a tot felul de 
concesii. Din păcate, sporti
vii noștri s-au obișnuit să-șl 
etaleze cerințele și dreptu
rile, uitând <le îndatoriri. 
Atunci ? Oricine își poate 
da seama de consecințe. Pa
siunea muncii, ardoarea» 
voința nestrămutată de a 
învinge, dispar — locul lor 
îl ia, și avem destule exem
ple — cazul Gruia este ilus
trativ — infatuarea, supraa
precierea, 
excesivă, 
comiterea 
clplină. de ... _
viața sportivă și etica cetă
țenească, nu-1 decît un pas. 
Or, toate aceste minusuri în 
personalitatea
— efecte ale 
educative i 
la cluburi și la lot 
înrîurire negativă 
asupra capacității

Dacă vrem aă ne 
pe lingă necesitatea 
rii unor condiții 1 
mai bune — spațiu 
antrenamente și
— o mal judicioasă progra
mare a sălilor existente, 
pentru că, printre picături, 
pe lingă alții, nn se poete 
face treabă — trebuie să 
avem în vedere și aceste 
componente educative. Ca 
să ajungem iară sus, în vîr- 
ful piramidei, trebuie să 
muncim mai mult decît o 
facem acuma.

susceptibilitatea 
De aici, pină la 
actelor de indis- 
derogare de Ia

este în
un

Echipa 
curs de 
proces firesc în viața orică
rei echipe 
Rezultatele 
ca întotdeauna 
să fie deosebit de mari. Noi 
am fost campioni mondiali 
cu o generație, nn mănunchi 
de jucători foarte buni, eu 
calități native extraordina
re, dar care au și muncit 
enorm de mult pentru aces
te rezultate. Jucătorii din 
actuala generație, mă refer 
în special la selecționablli. 
consideră că pe rezultatele 
obținute de predecesorii lor 
pot trăi și supraviețui șl ei. 
Nn fac totul pentru a apăra 
acest prestigiu șl a justifica 
prezența lor In națională. 
De aceea, din jocul echipei

noastră 
transformare,

reprezentative, 
anterioare fac 

exigențele

, jucătorilor 
unei munci 

nesatisfăcătoare 
; — au o 

directă 
i echipei. 
! referim, 
i asigură- 
mate riale 

j pentru 
competiții

★ W

Din Intervențiile, sau mal degrabă opiniile Interlocutorilor 
noștri, se desprinde cu claritate că actuala echipă, componențli 
ei, nu întrunesc încă atributele pe care ie aveau predecesorii 
lor. Și este foarte adevărat. Faptul că amintim mereu de „echipa 
de aur", de cei care au adus atîta glorie sportului românesc, nu 
trebuie să supere pe nimeni. O facem doar ca un îndemn pen
tru cei tineri — pentru Gațu, Goran, Penu, Dincă, Samungi, 
Mtțrinescu, Chicid, Guneș, Licu, pentru toți ceilalți — de a le 
urma, în totul, exemplul. Pentru că, vrind să cucerești același 
pisc al performanței, vrind să ieși învingător în aceleași bătă
lii trebuie să dispui de aceleași arme. Un Hnat, un Mozer, un 
Ivănescu, un Oțetea, un Mircea Costache II, un Iacob, un No- 
dea, aveau toți, șl fiecare în parte, acea știință de a alcătui un 
mecanism diabolic în meciuri, oare mergea strună, făcînd să 
delireze tribunele ; aveau intuiția, puterea de anticipație a ju
cătorului de mare clasă. Nu ne putem închipui că preluînd șta
feta, cel tineri nu se vor dovedi demni de ea.

In concluzie, trebuie să arătăm că deși numărul de jucători 
este într-o permanentă creștere, deși condițiile create sînt din 
ce în ce mai bune, nivelul pregătirii naționalei, a echipelor la 
cluburi, nivelul lor valoric in general, nu este satisfăcător, și 
de-aicl certitudinea obținerii unor rezultate internaționale presti
gioase, redobîndirii supremației mondiale este condiționată da 
luarea unor măsuri excepționale, în primul rind, la nivelul lo
turilor reprezentative.

CAKE SÎNT ACESTE MASURI? CE TREBUIE FĂCUT?
Iată două întrebări la care așteptăm răspunsuri de la specia

liștii cu munci de răspundere în C.N.E.F.S., Federația de spe
cialitate, secțiile cluburilor, de la antrenori, jucători și iubitorii 
handbalului. Vom fi bucuroși să inserăm în coloanele ziarului 
nostru, opinii, propuneri, măsuri izvorite din dorința sinceră de 
a soluționa toate problemele de care depinde progresul acestei 
discipline care a făcut, în atîtea prilejuri, onoarea sportului 
românesc.

VASILE CABULEA

SPORTIVE
avea loc la Brașov un tumeu in
ternațional feminin de baschet 
organizat de clubul sportiv Voin
ța. La acest turneu participă 
echipele Start (Polonia), Spartakus 

Voința 
Brașov.

(Ungaria), selecționata 
București și Politehnica

• După cum s-a mai 
echipa masculină de 
Steaua București s-a 
pentru turneul următor 
pei cupelor", învingînd

anunțat, 
baschet 
calificat 
al „Cu
ta meci

retur cu scorul de 97—95 45—42 
echipa Hapoel Tel Aviv. Din 
cauza ploii, meciul nu a putut 
avea loc la Tel Aviv, el dispu- 
tîndu-se în localitatea Kibutz 
Shefayim. Baschetbaliștii români 
au desfășurat un joc mai bun, 
confirmînd victoria realizată la o 
diferență de 31 de puncte din 
primul meci, care a avut loc la 
București. Cel mai eficace jucă
tor al echipei Steaua a fost Jekeli, 
autorul a 29 de puncte,

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 2 

ETAPA DIN 12 IANUARIE 
1969

Atalanta — Verona X
Cagliari — Napoli 1
Inter — Juventus 1
Lanerossi — Sampdoria 1
Pisa — ]Fiorentina X
Roma — Palermo 1
Torino -- Bologna XVarese -- Milan 2
Catania ■— Brescia 1
Foggia -- Livorno 1
Genoa —• Monze 1
Manto va — Bari X
Ternana — Como 3



a □
Suedia a

stabilit relații
diplomatice cu
R. D. Vietnam
STOCKHOLM 10 (Agerpres). 

— Guvernul Suediei a hotărît 
să recunoască Republica De
mocrată Vietnam și să stabi
lească relații diplomatice nor
male cu această țară. Un pur
tător de cuvînt oficial a făcut 
cunoscut că ministrul de ex
terne suedez, Torsten Nilsson, 
a adresat ministrului de ex
terne al R.D. Vietnam, Nguyen 
Duy Trinh, o telegramă în care 
propune stabilirea relațiilor 
diplomatice între Suedia și 
R. D. Vietnam.

Suedia este prima țară din 
Europa occidentală care recu
noaște R. D. Vietnam. In ul
timii trei ani au avut loc mai 
multe contacte diplomatice o- 
flcioase Intre cele două țări.

Delegația
română

a părăsit
Havana

HAVANA 10. — Corespon
dentul Agerpres, Victor Sta- 
mate, transmite: Joi a pără
sit Cuba, plecînd spre patrie, 
delegația Republicii Socialiste 
România condusă de tovarășul 
Florian Dănălache, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministru al căilor 
ferate, care a participat la fes
tivitățile consacrate celei de-a 
zecea aniversări a zilei națio
nale a Cubei — victoria insu
recției armate.

Guvernul ceh

jurămintul
PRAGA 10 (Agerpres). — 

La Hradul din Praga a avut 
loc ceremonia depunerii jură- 
mîntului de către președintele 
și membrii guvernului Repu
blicii Socialiste Cehe.

Stanislav Razi, președintele 
guvernului Republicii Socia
liste Cehe, a subliniat in cu- 
vîntarea rostită cu acest prilej 
că guvernul său sprijină ln- 
trutotul concepția politică a 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Ludvik Svoboda, președin
tele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, a relevat impor
tanța aplicării legii constitu
ționale cu privire la federația 
cehoslovacă.

A luat, de asemenea, cuvîn- 
tul Cestmir Cisar, președin
tele Consiliului Național Ceh.

Londra cu ocazia deschiderii conferinței CommonwealthuluilaANGLIA. — Demonstrație

ÎN DEZBATEREA CONFERINȚEI

COMMONWEALTHULUI

Dosarul

rhodesian
LONDRA IC (Agerpres). — 

Conferința primilor miniștri al 
țărilor Commonwealthului, care 
se desfășoară de patru zile la 
Londra, a continuat vineri dez
baterea problemei rhodesiene.

In cuvintarea sa, președintele 
Zambiei, Kaunda, a făcut un 
rechizitoriu documentat al regi
mului rasist din Rhodesia. El a 
criticat cu severitate concesiile 
făcute de premierul Wilson în 
timpul ultimelor sale convorbiri 
cu șeful guvernului rasist rho
desian Smith pe crucișătorul 
„Fearless". Președintele Zam
biei s-a pronunțat pentru folo
sirea forței în scopul eliminării 
regimului rasist in Rhcdesia.

In discursul său, președintele 
statului Malawi, Hastings Ban
da, s-a opus cu hotărîre propu
nerii Iul Kaunda de folosire a 
forței pentru răsturnarea regi
mului rasist al Iul Ian Smith, 
arătînd că această soluție ar fi 
„absolut impracticabilă". împo
triva folosirii forței în Rhode
sia s-a declarat șl ministrul de 
externe al Pakistanului, Arshad 
Husain, și primul ministru al 
Malayeziel, Tungku Abdul Rah
man.

Primul ministru al Singapore- 
lui, Lee Kuan Yew, s-a pronun
țat pentru răsturnarea regimir* 
Iui rasist din Rhodesia prin fo
losirea forței de către popu
lația băștinașă a acestei țări.

Președintele Botswanel, Se- 
retse Khama, a cerut ca țările 
membre ale Commonwealthului 
care au reprezentanți la Salis
bury să încerce să determine 
guvernul lui Smith pentru re
tragerea unităților de poliție 
sud-africane din această țară.

In așteptarea încheierii discu
țiilor asupra problemei rhode
siene, cînd urmează să ia cu- 
vîntul premierul englez, agen
ția France Presse apreciază că 
acesta își va menține pozițiile 
exprimate de el, care se pot re
zuma la următoarele puncte : 
refuzul de recurgere Ia forță; 
menținerea principiului Nibmar 
(nerecunoașterea independentei 
înainte de accesul populației a- 
fricane la putere) , continuarea 
aplicării sancțiunilor economice.

U.R.S.S.:

Lansarea

IF*
1

„Venus-6

După explozia nucleară americană

CĂDERI RADIOACTIVE
IN CANADA

In vederea unei explo
rări mai complete a pla
netei Venus și obținerii 
unui volum mai mare 
de informații științifice, 
la 10 ianuarie, orele 8,52, 
în Uniunea Sovietică a 
fost lansată stația inter
planetară automată „Ve
nus-6".

Noua stație urmează să e- 
fectueze cercetări științifice 
comune cu stația interplane
tară automată „Venus-5“, lan
sată la 5 ianuarie.

Greutatea noii stații auto
mate este de 1130 kg. Ea s-a 
plasat pe traiectoria de zbor 
antecalculată.

La bordul Iul „Venus-6“ se 
află placheta cu efigia lui 
V. I. Lenin și cu stema de stat 
a U.R.S.S.

La 10 ianuarie orele 14,00 
„Venus-6“ se afla la distanța 
de 5 600 km de pămînt. Ea 
urmează să ajungă la planeta 
Venus la mijlocul lunii mai 
1969.

Trecuseră multa oro de cînd au pornit la drum. Un drum 
epuizant, dar tinerii aceia firavi, cu priviri blînde, nu dădeau 
semne de oboseală. Se angajaseră într-un maraton neobișnuit 
și nu-și făcuseră iluzii : aveau de parcurs destui kilometri, prin 
păduri și peste fluvii, adine în teritoriul pe care dușmanul îl 
supraveghea atent. Drumeții grăbiți nu dispuneau nici de ca
mioane și nici de avioane. Purtînd încărcături de sute de kilo
grame pe umeri, înaintau ca niște țărani pribegi încercînd să 
se facă neobservați. Priveau, uneori, harta și calculau dis- 
tanfele.

Băieții crescuți la școala luptei, obișnuiți cu bătăliile din jun
glă, primiseră o misiune dificilă : să înfrunte pe inamic chiar 
în interiorul unui oraș care adăpostea o mare bază militară a- 
mericanâ. Un brunet cu ochi visători, peste care se arcuiesc 
sprîncenele stufoase, poșeo îngîndurat Bătălia care avea să se 
consume îl preocupa. Nu-i era teamă pentru aviața sa, nu -1 î n - 
fricoșau americanii și armele lor. Un gînd îi răscolea ființa : 
vor reuși să lovească cu precizie în dușman ?

Tînărul acesta se află acum 
în fața noastră, într-un 
birou al redacției „Scînteii 

tineretului" și povestește. Calm, 
rece, ca și cum nu ar relata 
despre o intimplare al cărei erou 
a fost. De reverul hainei, croită 
modern, este prinsă o decorație. 
Șeful delegației ni l-a prezen
tat laconic : Pham Minh Thanh, 
combatant de elită al armatei 
de eliberare din Vietnamul de 
sud.

Ascultăm descrierea bătăliei 
de Ia Bien Hoa făcută de unul 
din cel care au trăit minut cu 
minut cumplita încleștare. Ci
tisem cn luni în urmă comuni
catele de război și reportajele,

se dă pe înserat. Curajoșii pa- 
trioțj lovesc tancurile de la 6 
metri. Firește, din descriere vom 
omite amănuntele care reprezin
tă „secrete militare". O dată cu 
lăsarea nopții, americanii a- 
bandonează lupta. Bilanț : peste 
90 de inamici scoși din luptă, 4 
prizonieri, șase tancuri distruse, 
o cantitate mare de armament 
capturată. Misiunea încredințată 
de comandamentul F.N.E. fuse
se îndeplinită.

Pham Minh Thanh a partici
pat Ia peste 100 de bătălii, a ni
micit peste 300 de militari duș
mani, a distrus 4 tancuri șl a 
scufundat 5 vase militare. Fap
tele sale de eroism i-au adus

Surse guvernamentale de la Ottawa au anunțat că explo
zia nucleară subterană care a avut loc luna trecută la poli
gonul pentru experiențe din Nevada (S.U.A.) a făcut ca 
radioactivitatea păturilor de aer din Canada să fie de 20 de 
ori mai mare decît cea obișnuită.

La Washington, purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat 
a declarat că a fost ordonată efec
tuarea unei anchete în legătură cu 
știrile, potrivit cărora în Canada 
s-au înregistrat căderi radioactive, 
provocate de experiența nucleară 
subterană de la 8 decembrie.

Ziarul „Washington Post" a re
latat că nivelul radiațiilor din 
atmosferă, măsurat de stațiile din

apropierea orașelor canadiene Ot
tawa, Montreal și Toronto, a- 
crescut cu 10 pînă la 20 de ori 
față de cifrele normale, pînă la 
15 decembrie anul trecut. Potrivit 
agenției Reuter, dacă se dovede
ște că materii radioactive au tre
cut dincolo de frontierele Cana
dei, aceasta ar putea constitui o 
violare a Tratatului de interzicere 
a experiențelor nucleare.

Referindu-se la lansarea sta
ției interplanetare automate 
„Venus-6“, acad. Alexandr Vi
nogradov, unul din cei mai re- 
putați specialiști sovietici în 
geochimie, a relevat importanța 
pe care o vor avea stațiile au
tomate în explorarea Cosmosu
lui și, în primul rînd, în explo
rarea planetelor care fac parte 
din sistemul solar. Stația „Ve- 
nus-6“, a subliniat el, constituie 
unul din aceste mijloace auto
mate, cu ajutorul cărora poate 
fi studiată atmosfera planetei 
Venus, ba chiar suprafața ei, 
ceea ce reprezintă o importanță 
deosebită pentru înțelegerea e- 
voluției sistemului solar și a 
Pămîntului în special.• • • • •

• FEDERAȚIA organizațiilor 
economico din Japonia a ho- 
tărit să trimită o misiune eco
nomică în țările din Europa 
răsăriteană, pentru a promova 
schimburi comerciale cu țările 
din această regiune. In legătu
ră cu aceasta, purtătorul de 
cuvînt al Federației a mențio
nat că vizita a fost hotărită în 
urma unor sugestii ale guver
nului japonez.

MIKA ȘPILIAK LA PARIS
• PREȘEDINTELE Vece! 

Executive Federale a R. S. F. 
Iugoslavia, Mika Șpiliak, a 
sosit vineri la Paris pentru 
o vizită oficială de o săptă- 
mînă, Ia invitația premierului 
francez, Maurice Couve de 
Murville. M. Șpiliak 
soțit de secretarul 
pentru afacerile 
Mișo Pavicevlci, și 
persoane oficiale.

este în
de stat 
externe, 
de alte

IN PAKISTAN a fost consti
tuit Comitetul acțiunilor demo
cratice (C.A.D.), din care fac 
parte opt partide de opoziție. 
Programul C.A.D. prevede des-

fășurarea unei campanii pentru 
un sistem parlamentar federal 
și anularea legilor excepționale.

ȘOMAJUL TINERETULUI

DIN MALAYEZIA
• LA KUALA LUMPUR s-a 

deschis sesiunea Camerei Re
prezentanților a Parlamentului 
Malayeziel, consacrată dezbate
rilor in legătură cu bugetul tă
rii pe anul 1969 și cu o serie 
de proiecte de lege. Ministrul 
de finanțe malayezian a men
ționat că procentul crestând al 
șomajului, mai ales în rindul 
tineretului, este o problemă care 
provoacă îngrijorarea guvernu
lui malayezian.

• PETRUS SMITH, care in 
urmă cu patru luni a suferit o 
operație de transplantare a ini
mii efectuată de cunoscutul chi
rurg sud-african Christian Bar
nard, se simte acum atît de 
bine, îneît a putut juca o parti
dă de tenis timp de 40 de mi
nute.

Sesiunea
Consiliului

„Tu-144"
al doilea zbor
Avionul sovietic supersonic 

de pasageri „TU-144" a efec
tuat vineri cu succes cel de 
al doilea zbor experimental, a- 
nunță agenția TASS.

Noul avion sovietic poate 
dezvolta o viteză de 2 500 km 
pe oră, plafonul său de zbor 
este de 20 000 metri, iar ra
za de zbor fără escală de 
6 500 km. El poate transporta 
121 de pasageri, iar echipajul 
său va fi format din doi piloți 
fi un inginer de bord.

TENSIUNEA

VENEZUELA Și

DINTRE

GUYANA

Declarațiile făcute 

„Scinteii tineretu

lui" de delegația 

Uniunii Tineretului 

pentru Eliberare din
■

Vietnamul de surf

prezente pe front. Tinere care 
nu au împlinit 20 de ani minuiau 
mortierele în interiorul Saigo- 
nului iar la Hue, o grupă de 11 
fete — muncitoare și eleve — 
condusă de o tinără care abia 
împlinise 19 ani a luptat o zi 
întreagă contra unui batalion a- 
merican, nimicind 120 de duș
mani și apărind cu succes strada 
ce le-a fost încredințată. „Ar
mata cu părul lung" este la fel 
de curajoasă pe front, ca și în 
activitățile complexe din teri
toriul eliberat.

Nguyen Thuan Hoa sublinia
ză că organizației de tineret îl 
revin, în spatele frontului, cinci 
sarcini principale : apărarea zo
nei eliberate; participarea la 
muncile agricole; organizarea 
detașamentelor de transport și 
a unităților de foo ; stimularea 
înrolării tinerilor In armată ; 
participarea Ia munca politică

TINERETUL UNUI 
POPOR ÎNCERCAT

Viața politică din 
Olanda este domina
tă în ultima vreme de 
o vie controversă în 
legătură cu rolul aces
tei țări în cadrul alian
ței nord-atlantice. Par
tide politice, grupări 
neutraliste, organiza
ții studențești și ale 
cadrelor didactice, or
ganizații feminine și 
de tineret au organi
zat numeroase mitin
guri și demonstrații de 
protest împotriva spo
ririi cheltuielilor desti
nate înarmării. Cam
pania a fost declan
șată de o cerere adre
sată de guvern par
lamentului privind a- 
probarea unui credit 
excepțional, în sumă 
de 225 milioane gul
deni, pentru acoperi
rea unor cheltuieli mi
litare suplimentare în 
perioada anilor 1969— 
1971.

în fapt, cea mai ma
re parte a sumei este 
destinată achiziționă
rii din R.F. a Germa
niei a unui număr, de 
65 de tancuri de tipul 
„Leopard*. Preocupa
rea opiniei publice fa
ță de aceste intenții 
poate fi înțeleasă în- 
trucît cu puțină vreme 
în urmă guvernul de 
la Haga a comandat 
alte 400 de. tancuri 
de același tip pentru 
necesitățile forțelor ar
mate, la care s-au o- 
dăugat o serie de co
menzi destinate flotei

militare. Prima conse
cință a acestor măsuri 
o constituie sporirea 
prețurilor unor bunuri 
de larg consum. Se 
intenționează, de ase
menea, scumpirea tari
felor la mijloacele de 
transport. în comun 
precum și a impozite
lor pe venituri.

Cererea guvernului 
de noi alocații pentru 
necesitățile militare a

prezintă partidele coa
liției guvernamentale : 
catolicii, protestanții și 
liberalii. în cursul dez
baterilor deputății co
muniști și pacifiști au 
cerut retragerea com
pletă a Olandei din 
N.A.T.O. Celelalte par
tide opoziționiste au 
subliniat necesitatea 
unei reduceri a chel
tuielilor militare a că
ror povară este su-

Olandezii
și cursa

înarmărilor
prilejuit o amplă dez
batere în Camera in
ferioară a parlamen
tului olandez. împotri
va politicii de înar
mare excesivă s-au 
pronunțat partidele so
cialist, comunist, libe
ral democrații de stin
gă și radicalii care, re
cent, s-au desprins de 
partidul catolic. Dar 
pînă la sfîrșit, cererile 
guvernului au fost a- 
probate prin voturile 
deputaților care re-

portată, după cum s-a 
văzut, de marea masă 
a oamenilor muncii.

Observatorii au re
marcat, concomitent, 
extinderea forței opo
ziției neparlamentare. 
Astfel, în ultimele săp- 
tămîni, din rîndurile a- 
cestei opoziții s-au fă
cut auzite glasuri toi 
mai numeroase care 
au protestat împotri
va politicii guverna
mentale pe plan mili
tar îi au cerut revizui-

rea angajamentelor 
actuale ale Olandei în 
cadrul N.A.T.O. „A- 
ceastă opoziție — su
bliniază ziarul FRAN
KFURTER RUND- 
SCHAU — se bucură 
de o largă influență 
și a provocat o ade
vărată furtună politi
că în țară". Tema 
principală a campa
niei desfășurată de o- 
pozifia neparlamen
tară o constituie recu
noașterea faptului că 
în timp ce guvernul 
cere o sumă suplimen
tară de 225 milioane 
guldeni pentru înar
mare, alocațiile buge
tare destinate educa
ției, sănătății și con
strucțiilor de locuințe 
sînt menținute la un 
nivel coborît față de 
necesități. într-unul din 
manifestele difuzate se 
cere chiar ca cei 225 
milioane de guldeni 
să fie folosiți pentru 
înființarea unui Mi
nister al păcii.

Tendințele care se 
manifestă în prezent 
în actualitatea politi
că olandeză sînt deo
sebit de semnificative. 
Ele demonstrează că 
între tancuri și proiec
te de dezvoltare civi
lă, o parte importantă 
a opiniei publice din 
această țară se pro
nunță în favoarea ce
lei de a doua alterna
tive.

Programului 

O.N.U. pentru 

dezvoltare

Reprezentantul României
ales vicepreședinte

La sediul Organizației 
Națiunilor Unite din New 
York au început joi lucră
rile celei de-a 7-a sesiuni a 
Consiliului de conducere al 
Programului O.N.U. pentru 
dezvoltare. în prima șe
dință a Consiliului, în com
ponența căruia intră repre
zentanți din 37 de țări 
membre ale O.N.U., între 
care și România, au fost a- 
leși președintele, în persoa
na ambasadorului Pakista
nului, Agha Shahi, trei vi
cepreședinți și un raportor.

Reprezentantul României 
în Consiliu, Constantin Ene, 
a fost ales vicepreședinte 
împreună cu reprezentantul 
Finlandei, Jakko Iloniemi, 
și reprezentantul Braziliei, 
Antonio Patriota. Ca rapor
tor a fost ales reprezentan
tul Republicii- Arabe Unite, 
Abdel Halim Badawi.

în cursul actualei sesiuni 
(Consiliul se întrunește în 
sesiuni bianuale) vor fi 
discutate și aprobate mai 
multe proiecte privind a- 
sistența tehnică și investi
țiile în vederea dezvoltării.

• VENEZUELA 
sint pe punctul de 
țiile diplomatice, relatează agen
ția United Press International. 
Aceasta se datorește recentei re
beliuni care a avut loc în regiu
nea Rupununi din Guyana, re
giune asupra căreia există o dis
pută între Guyana și Venezuela.

In cîteva note oficiale, Guyana 
a acuzat deschis Venezuela de a 
fi acordat ajutor rebelilor. Ve
nezuela a respins aceste acuzații, 
dar a declarat că va continua să 
acorde azil refugiaților guyanezi.

• SENATORUL Eugtae Mc
Carthy, unul dintre cei mai ve
hemenți critici la adresa politi
cii vietnameze a Administrației 
Johnson, și-a anuntat retrage
rea dn postul pe care îl deținea 
ca membru al Comisiei senato
riale pentru problemele externe 
și a declarat că nu intenționează 
să mai încerce să obțină candi
datura Partidului democrat la 
viitoarele alegeri prezidențiale 
din S.U.A,

ȘI GUYANA 
a rupe rela-

Echipajul
de pe ,,Apollo - 77"

1. RETEGAN

• JOI s-a anunțat la Wa
shington componenta echipajului 
cabinei spațiale „Apollo-ll", 
care va efectua prima aseleni
zare. Echipajul este format din 
Neil Armstrong, funcționar civil 
al N.A.S.A., Michael Collins, lo- 
cotenent-colonei de aviație, și 
Edwin Aldrin, colonel de aviație.

• GUNNAR JARRING, trimi
sul special al secretarului gene
ral al O.N.U. în Orientul Apro
piat, a plecat aseară spre Mos
cova, pentru a-și relua postul de
ambasador al Suediei în. Uniunea 

Sovietică. EI și-a întrerupt a- 
această funcțiune în noiembrie 
1967, cînd i s-a încredințat mi
siunea de a explora posibilitățile 
unei reglementări pașnice a con
flictului din Orientul Apropiat. 
Săptămîna viitoare, Gunnar Jar
ring va hotărî data la care își va 
continua această misiune.

• IN CUBA a avut loc inau
gurarea institutului de fizică 
nucleară al Academiei de științe 
a Republicii, prima instituție de 
acest fel din Cuba.

dar evenimentul capătă alte di
mensiuni privit din tranșeele 
partizanilor.

— In provincia mea natală, 
Ben Tre, lupta a început din 
1959. Acolo s-a născut mișcarea 
noastră. Știam că fără luptă nu 
se poate dobîndi libertatea, o 
pace adevărată. Știam că lupta 
presupune sacrificii, renunțări, 
jertfe. Dar am acceptat toate 
riscurile pentru că nu exista 
altă cale. Nouă ani de război 
ne-au călit. Drumul spre Bien 
Hoa era Istovitor, însă unitatea 
mea era însuflețită de dorința 
de a lovi fără cruțare în duș
man...

Partizanii au sosit la Bien 
Hoa pe întuneric. Nu erau multi. 
Locuitorii îi așteptau : orașul cu 
labirintul străzilor își pierduse 
tainele. Tinerii luptători, ocro
tiți de populație, s-au deplasat 
către pozițiile unde in grabă au 
săpat tranșee. Nouă clădiri ii 
despărțeau de o cazarmă a tru
pelor saigoneze. La cîteva sute 
de metri un rîu își purta, mo
latec, apele. Dimineață, în zori, 
primii soldați saigonezi și-au 
făcut apariția. Soarta lor : pri
zonieri. Fără împușcături. La 
ora 10, elicopterele americane 
cercetind terenul, descoperă u- 
nitatea de partizani. Urmează 
cîteva ore apăsătoare. Fiecare 
oră părea interminabilă. Către 
amiază așteptarea a luat sfîrșit. 
Un batalion american cu 40 de 
tancuri și camioane blindate 
înainta. Pe cer — elicoptere iar 
apoi avioane de bombardament. 
Din înaltul cerului cădeau bom
be. Infanteria americană trecu 
la atac. In tranșee — doar un 
pluton al F.N.E. Lupta era inegală...

Americanii s-au apropiat pînă 
Ia 20 metri. Atunci patrioții au 
declanșat un foo concentric. A- 
gresorii își numărară primii 
morți. Un tanc fu cuprins de 
flăcări. Atacanții se retrag spre 
a reveni după o jumătate de 
oră. Se reeditează bombarda
mentul aerian și reapar tancu
rile. Atacurile se repetă : nouă 
valuri succesive. Ultima bătălie

de șase ori titlul de „comba
tant de elită" și decorația pe 
care o remarcasem pe reverul 
hainei „Ordinul Victoriei".

— Tinerii din Vietnamul de 
sud s-au înrolat in lupta împo
triva americanilor și marionete
lor lor de la Saigon pentru că 
experiența pe care poporul nos
tru a acumulat-o i-a învățat că 
altă cale nu există — ne spune 
Nguyen Thuan Hoa, conducăto
rul delegației Uniunii Tineretu
lui pentru Eliberare din Vietna
mul de sud, care a vizitat Româ
nia la invitația C.C. al U.T.C. 
Nguyen Thuan Hoa, care este 
membru al Comitetului Executiv 
al Uniunii Tineretului pentru 
Eliberare din regiunea Saigon — 
Gia Dinh, ne-a relatat istoricul 
glorioasei sale organizații. Ea 
s-a născut in tranșeele luptei, în 
satele răscolite de furtuna ne
mulțumirilor, în cartierele peri
ferice ale marilor orașe, în am
fiteatrele efervescente. Uniunea 
tinerilor luptători pentru elibe
rare s-a încadrat din prima zi 
a existenței sale în Frontul Na
țional de Eliberare, ciștigind 
prin eroismul membrilor săi un 
binemeritat prestigiu.

— In lupta împotriva dușma
nilor tinerii se găsesc în pri
mele rinduri — relatează inter
locutorul nostru. Ei sint pre- 
zenți acolo unde este mai greu, 
unde viața este niai aspră, unde 
se cere mai mult curaj și mai 
mult spirit de sacrificiu. Tinerii 
formează detașamente care apro
vizionează frontul cu alimente și 
muniții, brigăzi de transport ca 
și de construcții de drumuri, 
unități de șoc care acționează 
în condiții de extremă dificul
tate. Intrarea in armată este o 
mișcare de masă, voluntară, a 
tineretului, o mișcare care re
flectă înaltul său patriotism. Fi
rește, se înscriu în unitățile pa
triotice tinerii din zonele eli
berate. Dar după strălucitele 
victorii din 1968 mulți tineri din 
Saigon, Hue, Da Nang s-au ală
turat celor din provinciile elibe
rate pentru a lupta cu arma în 
mină. Fetele noastre sînt și ele

(atft In rindul populației, cît și 
al trupelor saigoneze).

Oaspetele arată, în continua
re, că poporul Vietnamului de 
sud duce de mulți ani o luptă 
grea pentru Independentă, suve
ranitate șl o existență demnă, 
că a obținut succese strălucite 
în această luptă și că este hotărît 
să lupte pînă Ia victoria finală. 
Infrîngerile militare și politice 
au obligat Washingtonul să vină 
Ia conferința de Ia Faris. Dar 
concomitent, intervenționiștii a- 
merlcani au intensificat războiul 
In sudul Vietnamului. In pre
zent asupra așezărilor populate 
sînt efectuate de trei ori mai 
multe bombardamente decît în 
trecut șl sînt aruncate bombe 
pînă la 5 tone.

— Americanii speră, zadarnic, 
că vor putea veni, astfel, Ia 
masa tratativelor de pe poziții 
de forță — spune interlocutorul 
nostru. Ei trebuie să-și retragă 
trupele de ocupație, să pună ca
păt agresiunii lor, să lase po
porul vietnamez să-și rezolve 
problemele singur. Nici un fel 
de manevre nu-1 va salva. Fron
tul Național de Eliberare în
truchipează năzuințele poporului 
luptător din Vietnamul de t i 
șl această realitate nu poate-fi 
contestată de absolut nimeni. 
Tratativele de Ia Paris trebuie 
să se desfășoare in patru, asi- 
gurîndu-se F.N.E. un statut de 
deplină egalitate. Poporul nos
tru se află într-o perioadă de
cisivă a luptei pe care o poartă 
pășind in noul an încrezător în 
triumful cauzei sale juste. Sîn- 
tem recunoscători țărilor socia
liste printre care și România, 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace, pentru ajutorul pe care 
ni l-au acordat și ni-1 acordă. 
Noi dorim o pace adevărată, 
stabilă. Dar am dovedit că știm 
să ne apărăm drepturile noastre 
sacre...

Nguyen Thuan Hoa Încheie 
tmpărtășindu-șl impresiile din România :

— Citisem multe despre Ro
mânia, discutasem cu delegații 
venite din vizite în această țară, 
știam că România este bogată 
și frumoasă. Și, într-adevăr, așa 
este. Ne-au impresionat aici 
multe lucruri dar cel mai mult 
ne-au impresionat sentimentele 
frățești ale tineretului și poporu
lui român față de lupta poporu
lui vietnamez. Am trecut prin 
mai multe județe, am întîlnit 
mulți tineri șt pretutindeni 
ne-am simțit ca printre frafi. 
România socialistă, minunatul 
ei popor, sînt un prieten sincer 
și devotat al poporului vietna
mez. Doreso să menționez, de 
asemenea, impresia puternică 
produsă asupra noastră de ma
rile realizări obținute de po
porul român sub conducerea 
Partidului Comunist Român. A- 
veți o tară Înfloritoare, cu o 
economie in plină dezvoltare și 
vă felicităm din toată Inima. Pă
răsind România vrem să mulțu
mim C.C. al U.T.C., tuturor u- 
teciștilor fi tinerilor care ne-au 
înconjurat eu dragoste In zilele 
petrecute In această tară fru
moasă șl ospitalieră...

EUGENIU OBREA

La 10 ianuarie, la Ministerul Culturii al R. P. Ungare a fost 
semnat planul de colaborare culturală fi științifică intre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Ungară pe anii 1969/ 
1970 și a convenției privind schimbul de studenți și doctoranzi.

Planul de colaborare culturală și științifică prevede o lărgire 
substanțială a relațiilor culturale și științifice româno-ungare.

Convenția referitoare la schimbul de studenți și doctoranzi pre
vede o lărgire a colaborării științifice dintre cele două țări.

In cursul tratativelor, părțile au convenit asupra încheierii In
tr-un viitor apropiat a convenției privind crearea caselor de cul
tură română la Budapesta și ungară la București.

• LA WROCLAW, in R. P. 
Polonă, se desfășoară Festi
valul muzicii italiene. Repre
zentanții muzicii de operă 
din România — Lucia Stă- 
nescu de la Opera din Cluj, 
a apărut in ,,Madam Butter
fly" de Puccini și Nicolae 
Herlea în „Trubadurul" șl 
„Rigoietto** de Verdi — s-au 
bucurat de succes șl au fost 
aplaudafl la scenă deschisă.
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