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t REGA TEȘTE DE ALEGERI
MANDATUL

NOSTRU1— 
CANDIDAȚILOR 

NOȘTRI

Pînă la alegert au mai rămas 
puține zile. Cui vom încredin
ța votul nostru — se întreabă 
Milioanele de alegători ? Ti
neri sau bătrîni, muncitori, 
tehnicieni sau intelectuali, ac
tiviști de partid sau lucrători 
ai aparatului de stat — iată 
oamenii a căror candidatură 
a fost propusă în alegerile din 
2 martie 1969. Printre miile 
de deputați vă prezentăm as
tăzi pe cîțiva dintre ei, mun
citori sau militari apreciați la 
locul de muncă, stimați pentru 
inițiativele și rezultatele acțiu
nilor lor. Ei candidează în 
circumscripțiile electorale ale 
municipiilor București fi Cra-

MACRI ELENA 
economistă

Circ, elect. 43 — București

SUB SEMNUL
UNOR ROONICE

DEZBATERI
Intilnin ale candidaților cu ălegâtorii

întregul popor se pregătește 
de alegeri. La orașe și sate au 
loc ample dezbateri în probleme 
de interes obștesc, prilejuite de 
întîlnirile între candidații în a- 
legerile de deputați și cetățeni. 
Pe agenda electorală se înscriu 
de asemenea, variate manifes
tări culturale și artistice, la care 
au luat parte pînă acum sute de 
mii de oameni.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, candidat în circumscrip
ția electorală nr. 1 Galați-est 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională, a 
participat în decursul mai multor 
zile la adunări ale salariaților u- 
nor unități industriale din oraș 
și s-a întîlnit cu alegătorii. La 
Șantierul naval, constructorii 
și-au exprimat hotărirea de a 
munci neobosit pentru ridicarea 
continuă a calității vaselor ro
mânești. Tovarășul Gheorghe A- 
postol s-a întîlnit, de asemenea, 
cu marinari și muncitori por
tuari din cadrul Direcției navi
gației fluviale, cu colectivul U- 
zinei „Laminorul de tablă" și cu

salariatii Uzinei de mecanică na
vală, a participat la adunări e- 
lectorale care au avut loc la In
stitutul politehnic ;i Teatrul de 
stat.

Luînd cuvîntul în cadrul adu
nărilor, tovarășul Gheorghe A- 
postol a subliniat importanta re
alizărilor poporului nostru în o- 
pera de edificare socialistă a 
României, preocuparea perma
nentă a partidului și statului 
pentru perfecționarea metodelor 
de conducere și planificare a e- 
conomiei, pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Cetățenii din sectorul VIII al Capitalei, verificînd dacă au 
fost incluși pe listele de alegători

Sistemul electoral

i MARTIE

Tovarășul Maxim Berghiann, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, candidat al Frontului Unită
ții Socialiste în circumscripția e- 
lectorală nr. 1 Brașov pentru ale
gerile de deputați în Marea A- 
dunare Națională, s-a întîlnit cu 
colectivul de conducere, cu 
muncitori, ingineri și tehnicieni

(Agerpres)

(Continuare în pag. a Vll-a)

Lt. col. POPA VERGILIU 
Circ, elect. 106 — Craiova

MARCU AMALIA 
njustoare montaj —■

Electrobobinaj
Circ, elect. 36 — București

TOMESCU FLORIN 
mecanic auto — O.N.T.

Circ, elect. 81 — București

în EDITURA POLITICĂ
a apărut

Directivele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român cu privire la îmbunătă
ți ea asistenței medicale a populației din 
Republica Socialistă România.

profund al orînduirii
O expresie elocventă a demo

cratismului profund al orîndu
irii noastre socialiste o repre
zintă legile tării — în speță, le
gea electorală — menite să de
termine o participare tot mai 
activă a cetățenilor, a mase
lor celor mai largi, fără deose
bire de 
ducerea 
oricînd. 
statului 
tăzi din 
selor maselor, 
ta și " ’
vă, și o 
a sistemului 
cu cele promulgate de 
regimuri este în măsură să ne 
edifice asupra rezolvării pe care 
a' dat-o epoca noastră unor

naționalitate, la con
statului. Mai mult ca 
politica partidului și 
nostru rezultă as- 
convergența intere- 

din experien- 
înțelepciunea colecti- 

simplă comparare 
nostru electoral 

vechile

■ ■■

expresie

noastre

OLTENIȚA,
SCADE 3 CENTIMETRI

• 48 DE ORE IN LUPTA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR

Importante probleme care pri
vesc dezvoltarea societății, pre
zentul și viitorul țării.

Constituțiile care s-au succe
dat în vechea Românie au es
camotat, prin vorbe meșteșu
gite, o stare de lucruri defi
nită prin lipsa de drepturi și 
libertăți politice pentru masele 
largi. Parlamentul și guvernul, 
armata șl justiția, poliția și 
jandarmeria, prefectura și pri
măria, întreaga putere de stat, 
erau destinate să apere avutul 
?i privilegiile claselor exploa
tatoare. Pentru a domina efec
tiv activitatea statală. clasele 
exploatatoare își creaseră un 
instrument juridic adecvat sco
purilor lor — sistemul electoral 
burghez, expresie a contradic
ției flagrante, ireconciliabile, 
între vorbă și faptă, caracteris
tică regimului politic al trecu
tului. O analiză cit de sumară 
a modului în care era regle
mentat. în trecut, dreptul de 
vot în țara noastră, e relevantă 
pentru felul în care burghezia, 
proclamînd „suveranitate a po
porului", păstra, practic. în mîi- 
nile sale. întreaga conducere 
de stat. Sistemul electoral bazat 
pe votul eenzitar, condiționat 
de avere e, în acest sen:, 
mai mult decît elocvent. Nevo
ite — sub presiunea avîntului 
revoluționar al maselor munci
toare — să desființeze, prin legea 
nr. 29 din 1917, votul cenzitar și 
indirect, caracteristic constitu
ției vremii, și să introducă vo
tul universal, cu scrutin de lis
tă, pe baza reprezentării pro
porționale. egal, direct si obli
gatoriu pentru toți cetățenii 
majori, clasele exploatatoare au

interzis, însă, accesul la urna 
electorală unei importante părți 
a populației : femeilor, milita
rilor și magistraților, cărora nu 
Ii s-a recunoscut dreptul la vot. 
(Fără să mai vorbim de faptul 
că „majoratul" însemna, în tre
cut, vîrsta de 21 de ani. întîr- 
ziindu-se astfel participarea la 
viața politică a tineretului tării, 
fapt relevant pentru limitele 
sistemului electoral, reflectînd, 
în același timp, teama vechiului 
regim fată de această impor
tantă forță, prin excelentă a 
noului, care e tînăra generație). 
Apariția Partidului Comunist 
Român pe arena politică, afir
marea tot mai puternică a cla
sei muncitoare în lupta revolu
ționară au silit burghezo-mo- 
șierimea să însereze, în consti
tuția din 1923. prevederea po
trivit căreia adunarea deputați- 
loi -Se compunea din deputați 
aleși de cetățeni prin vot uni
versal. egal, direct, obligatoriu 
și secret pe baza reprezentării 
proporționale, prevedere care a 
fost, însă, anihilată. în fapt, 
prin legea electorală din 1926, 
care a introdus sistemul primei 
electorale — potrivit căruia 
partidului care întrunea 40 la 
sută din voturile exprimate i 
se repartizau 50 la sută din 
mandate. în timp ce restul se 
împărțea proporțional între ce
lelalte partide — anulîndu-se 
astfel și principiul reprezentării 
proporționale. Apoi, constituția 
din 1938 a introdus sistemul

VICTOR POPESCU 
procuror

GHEORGHE MIRON 
membru al Biroului C.C. al U.T.C., 

șeful Secției
Recent, Biroul C. C. al 

U. T. C. a stabilit acordarea 
distincțiilor . organizațiilor ju
dețene U.T.C. care s-au situat 
pe primele locuri în întrecerea 
desfășurată pentru realizarea 
angajamentelor de muncă pa
triotică pe anul 1968, preci- 
zînd totodată coordonatele or
ganizării ei viitoare. Tineretul 
patriei antrenat și condus 
de organizațiile U.T.C. își 
pune semnătura la loc de 
frunte în cartea muncii 
voluntar-patriotice, care apar
ține prin tradiție îndelungată 
organizațiilor U.T.C. Anul tre
cut, de exemplu, pentru înfru
musețarea satelor și orașelor 
patriei, pentru continua lor 
gospodărire și întreținere, au 
funcționat 500 șantiere locale 
ale tineretului care și-a adus 
astfel contribuția sa specifică 
la întrecerea patriotică între 

i rezultate 
trecute, 
să le

economice
murile țării. Tineretul din a- 
gricultură a contribuit cu 
hărnicia sa cunoscută la re
darea în circuitul agricol a 
unei suprafețe de 3 712 hec
tare, la amenajarea pentru iri
gații a aproape 29 000 hec
tare, la întreținerea islazuri
lor și pășunilor naturale pe o 
suprafață de 350 000 hectare. 
Numărul elevilor și studenți
lor care au participat la re
coltarea cerealelor, legumelor 
și fructelor, în tabere de 15— 
20 de zile, s-a dublat față de 
anul 1967. în afară de aceștia, 
multe organizații din școli, în
treprinderi și instituții au ini
țiat în zilele de sîmbătă și 
duminică acțiuni de sprijinire 
a recoltărilor din campania 
de toamnă în întreprinderile 
agricole de stat și cooperati
vele de producție.

Pe șantierele de 
că voluntar-patriotică 
anului trecut,

muu- 
ale 

tineretul a 
efectuat peste 164 milioane 

realizîndu-se 
circa

localități, ale cărei 
le-am aflat zilele 
Acestora trebuie 
adăugăm, însă, și cele cinci 
șantiere ale tineretului, organi
zate pentru sprijinirea con
strucției autostrăzii București
— Pitești, șoselelor Bumbești
— Livezeni, Cîmpina — Co
marnic, Baia Sprie — Sighet 
și aeroportului de la Oto- 
peni, ca și cele trei șantiere 
pentru executarea lucrărilor 
de irigații din Insula Mare a 
Brăilei, Jegălia-Ialomița și 
Băneasa-Giurgiu care au reîn
viat făclia unei tradiții scum
pe tineretului nostru, preluîn- 
d-o de la brigadierii de acum 
20 de ani. Oțelăriile au primit, 
în anul trecut, o cantitate de 
aproape 350 000 tone metale 
vechi, ceea ce a însemnat o 
depășire a angajamentelor 
luate la începutul anului cu 9 
la sută ; suprafața împădurită 
atinge aproape 4 000 de hec
tare ; peste 500 000 plopi 
ornamentali au apărut pe dru-
• PREMIUL SPECIAL, în valoare de 50 000 Iei și Diploma 

de onoare a C.C. al U.T.C. se acordă organizației municipale 
București a U.T.C. pentru rezultate deosebite obținute în 
îndeplinirea și depășirea angajamentelor de muncă patrio
tică pe anul 1968 și organizarea unor acțiuni de mare am
ploare cu tineretul la construirea de obiective social-cultu- 
rale și înfrumusețarea Capitalei.

• LOCUL I, Drapelul de onoare, Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.C. și un premiu de 40 000 lei se acordă orga
nizației județene U.T.C. Prahova. Drapelul de onoare, cu
cerit de trei ori consecutiv, va rămîne definitiv în posesia 
Comitetului județean U.T.C. Prahova și se vor înscrie pe 
el anii 1966, 1967 și 1968, ani in care organizația a obținut 
locul I pe țară în activitatea voluntar-patriotică.

• LOCUL II, Diploma de onoare a C.C. al U.T.C. și un 
premiu de 30 000 de lei se acordă organizației județene a 
U.T.C. Brașov.

• LOCUL III, Diploma de onoare a C.C. al U.T.C. și un 
premiu de 20 000 de lei se acordă organizației județene 
a U.T.C. Teleorman.

• MENȚIUNI și cite un premiu în valoare de 15 000 lei se 
acordă organizațiilor județene ale U.T.C. Caraș-Severin și 
Hunedoara, pentru rezultate bune in munca voluntar-pa
triotică.

ore de muncă, 
în final economii de 
400 milioane lei. Lor trebuie 
însă să le adăugăm neapărat 
încă o cifră, care are semni
ficația sa : aceea că valoarea 
angajamentului luat la în
ceputul anului a fost depășită 
cu 12 la sută.

Analizînd activitatea volun
tar-patriotică desfășurată de 
organizațiile U.T.C. în cursul 
anului 1968, Biroul C.C. al 
U.T.C. a apreciat că, după 
Consfătuirea pe țară, organele 
și organizațiile U.T.C. și-au 
intensificat preocupările în 
domeniul atragerii tineretului 
la munca voluntar-patriotică. 
Biroul C.C. al U.T.C. a, ho- 
tărît recent stimularea organi
zației municipale București și 
a organizațiilor județene ale 
U.T.C. clasate pe primele 
cinci locuri, după cum ur
mează :

Priceam Dunărea de pe ca
lele șantierului naval din Ol
tenița... Oglinda de apă a bă- 
trînului fluviu, necirculată de 
nave, sfîșiată doar de rarele 
sloiuri, scînteia orbitor în lu
mina voalată de cețuri diafa
ne a soarelui. Impresia că am 
în față o apă într-una egală 
cu sine era, bineînțeles, o ilu
zie, prin care, totuși, imper
ceptibila alunecare spre stingă 
a covorului argintiu nu izbu
tea să mi-o spulbere. Numai 
dacă aș fi asistat la lansarea 
unei nave aș fi văzut cum vo
lumul de lichid taciturn, legă- 
nînd-o pe umerii săi, smuceș
te o navă spre est, dar cele 
două motonave fluviale de 
5 000 tone și pasagerul de 300 
locuri se mai aflau în con
strucție, abia își desăvîrșeau 
siluetele.

Fluviul acesta, desigur, nu 
este o apă întotdeauna egală 
cu sine; cotele apelor Dună
rii, cronica zilnică a creșterilor 
și descreșterilor sale, căreia as
cultătorii emisiunilor de radio 
din alte colțuri ale țării îi a- 
cordă cel mult tot aceeași 
importanță pe care o acordă 
gimnasticii de dimineață sînt 
ascultate pe malurile lui cu

sfințenie. Ceea ce măsoară mi
ra aici nu este numai un anu
me flux și reflux al apelor, ci 
oscilația diurnă a unui întreg 
sistem hidrografic, care se e- 
chilibrează sau își iese din 
matcă în funcție de ano
timpuri fi precipitații, în func
ție de temperatura aerului fi 
mișcarea supremă a norilor în 
întregul spațiu atmosferic su
prapus continentului.

Digul care apără orașul Ol
tenița de revărsările Dunării 
este prevăzut să reziste la o 
creștere a apelor pînă la o 
cotă maximă de 8 metri, însă 
șantierul naval din localitate 
nu beneficiază încă de siguran
ța pe care o încearcă cei de 
dincolo de acest dig. în noap
tea din 9 spre 10 februarie 
a.c., apele fluviului în care 
colectivul acestui șantier își 
lansează navele au atins cota 
periculoasă de 7,50 metri, 
amenințînd să distrugă valori 
de ordinul sutelor de milioane 
de lei depozitate în magazii, 
să perturbeze procesul de pro
ducție și să pericliteze înseși 
construcțiile din incinta șan
tierului. In scurt timp, inun
dația a afectat o suprafață 
considerabilă a acestei incinte 
!— zona depozitelor din apro-

pierea intrării, spațiul dintre 
proiectări și sala de sablaj, o 
parte a calei — amenințînd 
totodată, prin infiltrări, ane
xele gospodărești ale șantieru
lui, amplasate între șantierul 
propriu-zis fi digul care apără 
orașul. O dată cu inundația 
s-a declanșat și viscoltd....

„O serie de măsuri prompte 
luate de conducerea șantieru
lui, sub îndrumarea comite
tului de partid din șantier și 
a comitetului orășenesc de 
partid Oltenița — citim în 
lapidara informare care con
semnează o dramatică încleș
tare între oameni și forțele 
dezlănțuite ale naturii —, au 
condus la frînarea creșterii a- 
pelor, evitîndu-se pătrunderea 
ei în locurile mai importante". 
S-a avut în vedere, înainte de 
toate, „apărarea averii uzinei", 
acțiune la care au participat, 
fără să-și precupețească forțe
le, sub conducerea comanda
mentului pentru prevenirea e- 
fectelor inundației, în frunte 
cu ing. Ion Cristea, directorul 
șantierului, întregul personal 
al întreprinderii. Timp de 48

(Continuare în pag. a VII-a)
(Continuare în pag. a Ill-a)
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EXPERIENȚA DE VIA ȚĂ - CADRUL

DE EXPRIMARE A TALENTULUI
Nu, experiența de viată nu 

poate fi niciodată o noțiune pe
rimată, dar orice discuție în tu
rul ei trebuie să presupună din 
capul locului existenta talentu
lui.

Un talent firav, aproximativ, 
chiar dublat de o îndîr.iită stă
ruință nu va putea fructifica de- 
cît partial și la un nivel modest 
orice experiență de viată fie ea 
și extraordinară. N-avem noi, 
oare, exemple de perseverentă, 
adăugate unor diverse experi
ențe de viată și artistice. în
cheiate în cel mai fericit caz 
cu rezultate mediocre ?

In literatură. în artă, intere-

CORNELIU ȘERBAN
sează de fapt, opera ca atare. în 
momentul în care aceasta este 
într-adevăr izbutită, rămîne o 
chestiune minoră faptul că ea 
este expresia unei trăiri perso
nale a autorului sau rodul unei 
observații mai îndelungi ori mai 
scurte. Se nasc întrebări pe 
această temă îndeosebi în si
tuația unei nereușite scriitori
cești — parțiale sau integrale — 
în cazul în care creația respec
tivă nu rezistă confruntării cu 
cititorul, cu datele realității.

E un lucru știut și răștiut că

experiența de viată se poate 
cîștiga, se poate amplifica. în 
vreme ce darul de-a scrie există 
ori nu există.

Se spune că multi oameni ta
lentat! se ratează din cauza unei 
insuficiente cunoașteri a vieții. 
Poate greșesc, dar am credința 
că unui talent autentic ii cores
punde o tot atit de autentică re
ceptivitate la impulsurile pre
zentului si o proporțională stră
danie de a se împlini ca destin 
artistic. Ar fi o grosolană jigni-

re a adevărului, o motivare pe
nibilă să caut vina nereușitelor 
proprii, a întîrzierii într-o evo
luție frumoasă în presupuneri, 
prin aceea că m-a copleșit viața 
cu tot soiul de greutăți. Dacă nu 
voi răspunde pînă la urmă unor 
așteptări — ale mele sau ale 
altora — vinovatul nu va fi al
tul decît eu însumi. Căci, din
colo de orice dificultăți ce ar 
putea fi invocate, realizarea 
unui scriitor, la noi, tine exclu
siv de talentul șl munca aces
tuia.

Așa stînd lucrurile, experien-

(Continuare în pag. a V-a);
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PENTRU TBMPUL DV. ILIIBER

L
O întrebare pe zi:

ÎMBĂTRÎNEȘTE 
„ADOLESCENTUL1?

(sau despre un magazin carc-șl dezminte profilul)
Am numărat ieri. într-o oră 

de vîrf pentru cumpărători, cîti 
amatori tree — în 5 minute — 
pragul magazinului „Adolescen
tul" de pe Bulevardul Bălcescu 
din Capitală. (Toată lumea cu
noaște magazinul sub această 
denumire, deși pe firmă scrie, 
șters și banal : „Confecții pen
tru adolescenți". Iată rezultatul : 
4 bărbați între 30 și 50 ani ; 5 
femei între 28 și 45 de ani. o, 
femeie trecută de 60 de ani 
Si două adolescente, în to
tal : 12 persoane... O mică 
socoteală ne pune în fața 
unei medii zilnice de cir
ca 1 000 vizitatori, din care 
numai 190 de adolescenți. Con- 
trariați de întîmplare, am soli
citat explicații.

— Nu, nu este o întîmplare — 
ne răspunde tovarășa Maria 
Cirstea responsabila magazinu
lui. Priviți si dv. rafturile, vi
trina...

Le-am privit. Intr-o înghe
suială de bazar stăteau îngrămă
dite costume, paltoane, fuste, 
pulovere, rochii — multe de o 
„noutate" (chiar și pentru un 
nespecialist) consumată cu ani 
în urmă. Următoarele informa
ții precizează mai exact lucru
rile. Anul acesta, magazinul n-a 
primit încă nimic. Depozitul e 
gol (în ce-i privește pe ado
lescenți. desigur), dacă trecem 
cu vederea faptul că responsa
bila a refuzat să primească cele 
cîteva sute de costume bărbă
tești demodate șl învechite. Cele 
cîteva rochii tricotate — fru
moase. moderne, tinerești... și 
căutate — au foit obținute cu 
mari intervenții ; se vindeau (si 
se vînd încă) la unitatea vecină, 
„Mioara", specializată în trico
taje. Restul rochiilor din maga
zin au fost „la modă" cu 2—3 ani 
în urmă...

Cam aceasta în ceea ce pri
vește zestrea „Adolescentului".

DE IARNĂ...
BALUL COȘURILOR CU 

BUNĂTĂȚI. Comuna Văr- 
șag. situată în inima mun
ților Harghitei spre care 
duce un drum forestier, se 
întinde pe o suprafață de 
11 km.p. Ca în orice locali
tate montană. casele sînt 
răzlețite între piscuri si 
brazi. îneît rareori se întîl- 
ne=c toți locuitorii. S-a sta
tornicit. însă, un obicei : o 
dat.ă pe an, iarna se adună 
cu toții'. mic si mare, la că
minul cultural, pentru a ve
dea împreună o piesă de 
teatru Apoi. în prima noap
te. căsătoritii. iar in a doua 
noapte, fetele și feciorii, tin 
..balul coșurilor". Fiecare 
este dator să aducă un coș 
plin cu bunătăți, care se în
tinde pe masa petrecerii co
mune Un astfel de bal a 
avut loc. în această comună, 
în seara zilei de ieri.

c. POGACEANU

O spectaculoasă 
alizare științifică:

Recent, agențiile de pre
să au anunțat că oamenii 
de știință americani au 
realizat, pentru prima dată 
în laborator sinteza unei 
enzime. Este vorba de ri- 
bonuclează — un ferment 
cu rol esențial în procesele 
vitale ale organismelor vii. 
Revistele Societății ameri
cane de chimie au anunțat 
că sinteza acestei enzime a 
fost obținută, simultan, în 
două laboratoare diferite, 
prin procedee complet dis
tincte.

In anul 1960, trei oameni 
de știință de Ia Universita
tea „Rockefeller" determină 
structura chimică a ribo- 
nucleazei. Ei descriu aceas
tă structură ca fiind ex
trem de complexă. Enzima 
grupează 124 de amino- 
acizi, fiind formată din 
peste o mie de atomi, a că
ror dispoziție și mod de 
legătură au fost determi
nate cu precizie în anul 
1967, cu ajutorul analizelor 
efectuate cu raze X.

Acad. EUGEN MACOVSCHI
NOI PERSPECTIVE 
ÎN CUNOAȘTEREA 

ALCĂTUIRII MATERIEI VII
Pentru biochimie, precum și 

pentru biologie în general, sin
teza ribonucleazei. realizată de 
către cele două colective de 
biochimiști. prezintă un intere, 
deosebit. Ca importantă aceas
tă realizare se aseamănă cu 
sinteza totală a insulinei, efec
tuată acum cîtiva ani (insulina 
fiind un hormon proteic alcă
tuit, de asemenea, dintr-un nu
măr inare de aminoacizi). Prin 
sinteza ribonucleazei. s-a con
firmat structura chimică exactă 
a acestei enzime. stabilită cu 
ani în urmă pe baza datelor 
analitice.

Șl pentru că, în afară de pu
ținătatea produselor pentru ti
neret, la fel de evidentă este 
lipsa de inventivitate, de fan
tezie, de bun gust ale celor care 
creează aceste produse, fără să 
tină seama de specificul și ce
rințele vîrstei tinere, amintim 
aici pe cîtiva din principalii 
furnizori : Fabrica de confecții 
din Iași. Fabrica „Bega" — Ti
mișoara. întreprinderile „Teh
nica confecției" și „Arta mo
dei" din București — în cadrul 
cărora, sîntem informați, func
ționează și... ateliere de creație. 
Si cu aceasta încheiem, repetînd 
întrebarea din titlu : îmbătrî- 
nește „Adolescentul" sau crește 
nepăsarea față de el ?

I. A.

PE PRIM PLAN 
EDUCAȚIA PATRIOTICA
în cadrul preocupării de 

educare patriotică a tinere
tului, obiectiv important pe 
agenda de lucru a Comitetu
lui municipal U.T.C. Cra
iova se înscrie si ciclul de 
filme cu tematică patriotică, 
prezentat cu sprijinul între
prinderii cinematografice 
județene, în mai multe în
treprinderi și instituții din 
oraș. Peste 3 000 de tineri au 
vizionat, astfel, filmele Pa
siuni". ..Omul de pe stradă", 
„Primul semnal", „Eroii de 
la Păuliș", în același timp, 
vizitele la muzeul militar au 
devenit obișnuite pentru ele
vii de la Liceul nr. 3. Școala 
profesională M.I.A.. Liceul 
pedagogic și Liceul nr. 4. La 
„Arta lemnului". Școala pro
fesională „7 Noiembrie" |l

3 STELE ALE 
FESTIVAL ULIU UVTERA/AȚIO/VAL

Acerbul 
rJ de aur

GiglTola Cinqucttl
Născută la 20 decembrie 

1947, începe să cînte încă de 
la 5 ani, iar la numai 16 ani 
triumfă la cel de-al XIV- 
lea San. Remo cu „Non 
ho 1’etăJ" („Nu am vîr- 
sta"), piesă care se răs- 
pîndește rapid în toată lu
mea, cunoscînd șl o variantă 
engleză : „This is my prayer" 
(„Aceasta-ii rugămintea
mea"). In martie 1964. la Co
penhaga, aduce Italiei pri
ma victorie la „Eurovision'. 
în ianuarie 1966 impune a- 
tentiei, la San Remo. melo
dia „Dio, come ti amo" 
(„Doamne, cît te iubesc") de 
Modugno. în 1967 se clasează 
pe locul II în competiția „Un 
disco per Testate" („Discul 
verii") cu „Roșa nera“ 
(„Trandafirul negru"). în 1968 
lansează melodiile „Sera" 
(„Seara") și „Quellî erano i 
giorni" (versiunea italiană a 
lui „Those were the days" al 
lui Mary Hopkin).

• Acad. Eug. Macovschi • Prof. dr. doc. S. Oeriu • Prof. dr. doc. Em Repciuc, NE PREZINTĂ:
e
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Tn sfîrșit, după ani de 
studii și tatonări, cercetă
torii au reușit să stabileas
că ordinea exactă a sec
venței celor 124 de amino- 
acizi și să-L cupleze într-un 
lanț polipeptidic cu struc
tură tridimensionată cores
punzătoare enzimei natu
rale.

Cercetătorii' Universității 
„Rockefeller" au fixat 
primul aminoacid pe un 
grăunte minuscul de poli- 
ester, pentru a obține o 
bază solidă insolubilă. Cei
lalți 123 de aminoacizi au 
fost adăugați apoi, pentru 
a obține sinteza ribonu
cleazei, unul cîte unul, în 
mod automat, cu ajutorul 
unei mașini care a funcțio
nat fără întrerupere timp 
de trei săptămîni, provo- 
cînd 369 de reacții chimice.

Oamenii de știință de la 
laboratorul firmei „Merck" 
au obținut rezultate iden
tice, folosind așa-numita 
„metodă carboxianhidri-

* ★

Din cîte sîntem Informați, 
sinteza ribonucleazei, realizată 
pe două căi diferite, a necesitat 
elaborarea unor noi și impor
tante metode, care pot avea a- 
plicații și în sinteza altor subs
tanțe asemănătoare, de natură 
proteică.

A’teptăm cu interes apariția 
lucrărilor respective pentru a 
afla amănuntele cercetărilor 
efectuate, dat fiind faptul că 
aprofundarea progresivă a cu
noștințelor noastre cu privire 
la structura substanțelor pro
teice din ce în ce mai compli
cate — substanțe din grupa că
rora fac parte și enzimeie — 
deschide perspective din ce în 
ce mai largi în cunoașterea al
cătuirii materiei vii.

INIȚIATIVA ARE CUVÎNTUL

Tereza
Pe numele ei complet Te

reza Kesovia. cunoscuta cîn- 
tăreață s-a născut în anul 
1942 la Dubrovnik. își începe 
cariera muzicală ca... flau- 
tistă și violoncelistă în or
chestra Filarmonică din Za
greb. Din 1961 se dedică mu
zicii ușoare, avînd apariții 
bine primite pe scenele Fes
tivalurilor de la Zagreb, Opa- 
tija și Split, urmate de tur
nee în U.R.S.S.. Israel. Aus
tria, Italia, S.U.A., Franța. 
Imprimă un disc cu 4 melo
dii în Franța, apoi se stabi
lește o vreme în Principatul 
Monaco, în numele căruia 
participă, în martie 1966, la 
„Euroviziunea" de Ia Luxem
burg, In primăvara lui 1967, 
lansează, în limba franceză, 
melodiile din filmul „Am cu
noscut țigani fericiți". Ca ur
mare a succesului din 1967 
la „Olympia". obține un con
tract pe 5 ani la Paris. în 
octombrie 1968. Tereza a 
realizat un film muzical la 
Televiziunea română. Este 
nelipsită, în fiecare an, din 
clasamentele „melodiilor de 
succes* întocmite de revista 
iugoslavă de specialitate 
„Dju-Box", precum și de la 
prestigioasele festivaluri na
ționale de la Split și Opatija.

PRIMA ENZIMA „IN VITRO" •
dă". Această metodă, con
stă in gruparea a 104 ami
noacizi inactivi ai enzimei, 
urmată de adăugarea frag
mentelor celor 20 de ami
noacizi activi.

Sinteza ribonucleazei — 
apreciată de lumea științi
fică internațională ca o 
realizare ce se propune 
Premiului Nobel — des
chide largi posibilități pen
tru cunoașterea mai apro
fundată a mecanismului 
care guvernează sinteza 
proteinelor, proces funda
menta] în fenomenul vieții.

In dorința de a oferi ci
titorilor noștri cîteva date 
de larg interes asupra a- 
cestei probleme, ne-am a- 
dresat unor specialiști ai 
domeniului cu rugămintea 
de a ne vorbi despre sem
nificația științifică șl des
pre perspectivele pe care 
recenta realizare a oame
nilor de știință le deschide 
în biologie și biochimie.

Prof. dr. doc. SIMION OERIU 
membru corespondent 

al Academiei

ORIZONTURI NOI 
IN COMBATEREA 

PROCESELOR 
DE TMBATRÎNIRE

Enzimeie sînt — după cum se 
știe — substanțe proteice legate 
în mod esențial de viață. Sinteza 
unor astfel de molecule extrem 
de complexe — și îndeosebi a- 
r.eea a ribonucleazei — consti
tuie un pas hotăritor în cercetă
rile privind sinteza acizilor nu
cleici, care au un rol esențial în 
sinteza proteinelor.

Sinteza ribonucleazei — șl spe
răm că vom putea vorbi, cît mai 
curînd și de cea a dezoxiribonu- 

Liceul nr. 4 au avut loc în- 
tîlniri ale tinerilor cu cadre 
ofițerești din garnizoana Cra
iova.

V. RAVESCU

...Șl UN POST-SCRIPTUM 
LA DECESUL 

UNEI ACȚIUNI VALOROASE

Făcea vîlvă. în urmă cu 
cițiva ani, o ingenioasă ini
țiativă a centrului universi
tar București : BRIGĂZILE 
COMPLEXE STUDENȚEȘTI. 
Despre ce era vorba ? Stu- 
denți de la facultăți diferite 
(îndeosebi filologi. piasti- 
cieni, actori, arhitecțl. muzi
cienii, organizați în grupuri 
de 3—4 membri, străbăteau 
(de cele mai multe ori cu 
pasul) o anume zonă din 
țară, făcind culegeri si cer
cetări demne de toată aten-

Waidcmar riaitisha
Waldemar Matuska s-a 

născut la 30 iulie 1932 la 
Kosice, în Slovacia de Est. La 
vîrsta de 15 ani intră într-o 
școală medie de maeștri sti
clari la Podebrany, aproape 
de Praga. în 1959 intră la 
teatrul „Semafor" din Praga. 
A apărut în numeroase fil
me : „Al șaptelea continent", 
„Joe Limonadă". „Bătaia to
bei", „Pipele" (care intră 
zilele acestea pe ecranele 
Capitalei), „Fantoma din 
Morrisville", „Hotel pentru 
străini". Cele mai im
portante evenimente din ca
riera sa muzicală : în 1962 
ciștigă premiul „Privighetoa
rea de aur" pentru cel mai 
bun cîntăreț al anului : în 
1963 se clasează pe locul II 
în aceeași competiție și lan
sează melodia anului, „Acolo, 
în stufărișul de lîngă ape" ; 
în 1965 obține premiul 
„Mierla de aur" la Festiva
lul internațional „Cheia de 
aur" de la Bratislava ; în 
1966 cîștigă „Lira de bronz" 
la Bratislava, iar în 1967 șl 
1968 — „Lira de argint" la a- 
ceeași competiție națioanlă.

OCTAVIAN 
URSULESCU

cleazel — va constitui, desigur, 
un aport însemnat la înțelegerea 
mecanismelor de transmitere a 
unor caractere ereditare, trans
miterea „mijlocită" de acidul 
dezoxiribonucleic. șl va putea In
fluenta cercetările privind pro
cesele de regenerare a țesuturi
lor organismului viu. care, în 
timp, suferă o diminuare în sin
teza proteică. In momentul 
In care s-ar reuși — șl a- 
ceastă posibilitate există — 
să se stimuleze sinteza proteică 
prin stimularea activității ribo 
și dezoxiribonucleazei. și de aici 
potențarea sintezei acizilor nu
cleici. se va putea împiedica a- 
pariția precoce a proceselor de 
îmbătrînire.

Este cunoscut faptul că. tn 
timp, funcțiile chimice libere ale 
aminoacizilor sînt mai mult le
gate între ele decît la un orga
nism mai tînăr. In acest mod. se 
formează așa-numitele „molecule 
aspre" greu metabolizabile. Pen
tru descompunerea unor astfel 
de molecule este necesară o can
titate foarte mare de energie, 
însă, o dată desfăcute, ele pun fn 
libertate cantităti foarte mari de 
energie — atît de mari îneît se 
produc leziuni celulare.

Se admite astăzi, de către nu
meroși cercetători, că una din 
cauzele îmbătrînirii s-ar datora 
tocmai acestor leziuni celulare 
rezultate din degradarea macro- 
moleculelor „aspre".

Sinteza ribonucleazei, realizată 
de către cele două echipe de cer
cetători. denotă preocuparea In
tensă a bioehimiștilor fată de a- 
ceastă problemă. Faptul că a- 
ceastă sinteză s-a realizat pe 
două căi diferite aduce o dovadă 
în plus asupra valorii deosebite 
a lucrărilor comunicate.

Cît privește viitorul unor ast
fel de cercetări — ecoul lor în 
lumea științifică este, de pe a- 
cum. concludent.

Prof. dr. doc. EMIL REPCIUC
TERAPIA CU ENZJME

Trebuie să spunem că acea
stă sinteză are, deocamdată, o 
importanță teoretică, ea de- 
monstrind posibilitățile biochi- 

tia. La sfîrsitul celor apro
ximativ trei săptămîni de 
drumeție prin, să zicem, A- 
puseni și Maramureș, ruc
sacurile se încărcau cu e- 
xemplare de roci, cu schițe 
și desene, magnetofoanele 
rețineau creații populare 
mai puțin cunoscute (balade, 
cîntece. legende) etc. Ne a- 
mintim că o dată, la casa 
de cultură a studenților 
bucureșteni. s-a organizat 
chiar o expoziție înfătișînd 
rezultatele activității acestor 
brigăzi.

Recent, însă, tov. asistent 
univ. Mugur Frazzei, șeful 
comisiei de turism a centru
lui universitar, care ne-a 
mărturisit că „s-a renunțat la 
metoda brigăzilor complexe". 
Ne-a oferit și argumente : 
din călătoriile anului trecut, 
recolta a fost foarte săracă 
(asta, ca să nu spunem că 
a lipsit cu desăvîrsire) ; 
benzile de magnetofon desti
nate înregistrării creației 
populare au suspinat la în
toarcere numai... muzică 
,,hippy" ; un student de la 
Institutul de artă teatrală si 
cinematografică, obtinînd 
din partea comisiei de tu
rism bani și o barcă pneu
matică pentru o excursie 
documentară pe Dunăre, n-a 
aduc nici măcar o fotogra
fie 3/4.

Consecința : investiții bă
nești și materiale inutile. 
Se ridică o întrebare : 
CINE-I DE VINA 7 Evident, 
in primul rind, studenții 
respectivi, care au înșelat 
încrederea ce le fusese a- 
cordată. Dar pe baza căror 
criterii au fost selecționați 
acești studenți 7 Cum se 
face că premergătorii lor au 
fost demni de laude 7 Nu 
puteau exista și niște conti
nuatori la fel de demni 2

M. N1CULESCU

Subredactiile noastre

județene transmit:

• Traulerul „Galați" s-a 
Întors din a 12-a cursă. In
tr-un scurt interviu cu tova
rășul Milu Nicolae coman
dantul navei, am aflat că, 
din această cursă — care a 
durat 100 de zile — vasul s-a 
întors cu o „recoltă" de 960 
tone pește congelat, 124 tone 
faină și ulei de pește.

GRIGORE VIRJOGHE

• La Tușnad, Borsec. So- 
vata și Lacul Roșu, au sosit 
la odihnă și tratament a- 
proape 4 000 de oameni ai 
muncii din toate colturile 
tării. In acest an, cele patru 
mari stațiuni vor fi gazdele 
a peste 100 000 de oameni ai 
muncii. ION VULCAN

♦

miei contemporane, fără a avea 
o aplicație practică imediată. • 
Această realizare a fost pregă- 
tită de un șir de lucrări care • 
au arătat, în primul rînd, struc- # 
tura amănunțită a unor mole
cule mari de albumină. A- • 
vînd la îndemină mijloace de 
analiză a acestor structuri, • 
s-a putut trece mai ușor, 
apoi, la operația inversă, la • 
sinteză. Pentru început, s-au 
sintetizat doar molecule mici. * 
Printre acestea, de o importan- (l 
tă deosebită este sinteza unor 
hormoni ai lobului posterior de • 
hipofiză, cum ar fi oxitocina și 
vazopresina.

Pe această cale s-a mers mai a 
departe, s-a progresat mereu, și, 
în timp ce la început sinteza a «i 
adunat doar 8 pînă la 9 ami- 
noacizi, acum este vorba de • 
peste 100. , a

Tratamentul enzimatlo este 
încă la începutul lui în prac- • 
tică medicală, pentru că enzi
meie sînt încă greu de procu- • 
rat. Pe măsură ce acest incon- , 
venient va fi înlăturat, terapia 
cu enzime va fi tot mal răs- « 
pîndită. Această terapie va fi 
destinată, în special, bolilor • 
cauzate de una sau alta din- . 
tre enzime. Cunoaștem astăzi 
peste 1000 de asemenea boli. • 
Desigur, nu toate au frecvență 
mare, dar unele din ele sînt • 
suficient de răspîndite pentru a 
justifica efortul de sinteză a cn- 
zimeior. Există, însă, și alte boli, 
care nu sînt cauzate direct de a 
lipsa enzimelor, și care vor pu
tea profita de pe urma existen- • 
țel unor enzime artificiale. Este 
vorba de boli cronice cum sînt • 
bolile articulațiilor, ale mușchi- a 
lor și tendoanelor, și, la un mod 
mai general, bolile țesutului • 
conjunctiv. Desigur că, pe mă
sură ce se vor sintetiza enzime * 
mai variate, domeniul de aplf- , 
care al terapiei cu enzime se 
va lărgi. •

Așadar, noua realizare, deși 
înseamnă deocamdată numai un • 
succes teoretic, are în ea ger- _ 
menii unor aplicații practice 
numeroase șl variate, de mare • 
viitor și de o deosebită impor
tanță. •

Anchetă realizată de • 
PETRE JUNIE

nemo

e

RIO BRAVO rulează Ia Patria 
orele ; 9,30; 13; 16,30; 20, Bucu
rești orele : 9; 12,15; 16,30; 20,
Modern orele : 8,30; 11,15; 14,30; 
17,30; 20,30.

BUNA ZIUA, CONTESA ru
lează la Republica orele : 9; 
11,15; 13,45; 16.15; 18,45; 21,15,
Festival orele : 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 21, Feroviar orele :
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Ex
celsior orele : 9,45; 12,15; 14,45; 
17,15; 19,45,

PIANELE MECANICE rulea
ză la Luceafărul orele : 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.

PENSIUNE PENTRU HOL
TEI rulează la Victoria orele : 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,43 ; 
Grivița orele ; 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30

UN OM PENTRU ETERNITA
TE rulează Ia Central orele : 10; 
12,30; 15;CUȚ1TUL IN APA o- 
rele : 17,30; 19,15; 21. Melodia
orele : 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.

WINNETOU (seria ■ 111-a)
rulează Ia Lumina orele ; 9—
16,15 (în continuare) ; 18,45; 20,45.

BECKET rulează la Doina o- 
rele 1! ; 14: 17; 20. Arta orele : 
8,30—14 (în continuare) ; 17; 20.

STRIGATUL rulează la Union 
orele : 15.30; 18; 20,30.

MARIANA, AGENTUL 055 
rulează la înfrățirea orele; 
15,15; 17,45; 20.

CÎND TU NU EȘTI rulează Ia 
Buzești orele : 18; 20,30.

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Dacia orele : 8.30— 
20,45 în continuare.

FELDMAREȘALA rulează la 
Floreasca orele : 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,15; 20.30: Aurora orele : 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
Bucegi orele : 9: 11.15; 13,30; 16; 
18,45; 20.30.

MIRCEȘTII ÎN PASTEL, NI
COLAE LABIȘ. GEORGE COȘ- 
BUC, PAȘI SPRE BRANCUȘI, 
UN MĂREȚ PROGRAM DE 
PROPĂȘIRE ECONOMICA, 
LEUL AFRICAN rulează Ia 
Timpuri Noi orele 9—21 tn con
tinuare.

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER. MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Rahova 
orele 15,30—19.

COLUMNA rulează la Unirea 
orele : 15.30—19. Pacea orele : 
16—19.

UN DELICT APROAPE PER
FECT rulează la Lira orele : 
15,30; 18; 20.30, Progresul orele : 
18; 20,30. ACUZATUL la orele
15.30.

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează la Drumul Sării orele : 
15; 17,45; 20. Miorița orele : 9.15; 
11.30; 13.45; 16: 18.15; 20.30.

CĂDEREA imperiului ro
man rulează la Ferentari orele : 
15.30—19.

PROFESIONIȘTII rulează Ia 
Gfulești orele 15.30; 18; 20,30.

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează la Volga o- 
rele : 9: 11.15: 13.30: 15,45: 18;
20.30.

TARZAN, OMUL MAIMUȚA, 
FIUL LID TARZAN rulează la 
Cotrocenl orele : 18: BALUL DE 
SÎMBĂTĂ SEARA orele : 15.30.

SÎNT ȘI EU NUMAI O FE
MEIE rulează la Crîngași orele : 
15.30; 18: 20.15.

HOMBRE rulează la Viitorul 
orele : 18; 20,30 ; NIKOLAI
BAUMAN la orele 15.30.

MARELE ȘARPE rulează la 
Gloria orele : 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30. Flamura orele ; 9; 
11.15; 13.30; 16: 18,15; 20,30.

MICA ROMANȚA DE VARA 
rulează la Moșilor orele : 15,30; 
CAPCANA orele : 18; 20,30.

ÎMPUȘCATURI SUB SPTN- 
ZURATOARE rulează la Popu
lar orele ; 18; 20.30. EU TE-AM 
IUBIT orele : 15,30.

HAIDUCII — RĂZBUNAREA 
HAIDUCILOR rulează la Mun
ca orele : 15.30—19.

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Cosmos orele: 15,30; 
18; 20,15.

ACEST PAMÎNT E AL MEU 
rulează la Tomis orele : 9: 11.15; 
13,30; 15.45; 18,15; 20,30.

PRIMĂVARA PE ODER ru
lează la Flacăra orele : 15,30, 
AVENTURIERII, orele : 18; 20.30.

HEROINA rulează la Vltan o- 
rele : 15.30. O LUME NEBUNA, 
NEBUNA. NEBUNA orele: 18.

Simbită 22 februarie 1969
Opera Română : CARMEN, 

ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
VĂDUVĂ VESELA, ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le" (sala Comedia) : TOPAZE, 
ora 19,30 ; (sala Studio) : O FE
MEIE CU BANI, ora 19,30 ; Tea

VA RECOMANDAM
• 0 CARTE

„BALADE" de Tudor George — apariție anto
logică, în colecția „Albatros", a unei voci sin
gulare in peisajul liricii actuale. Versul somp
tuos, bogăția imagistică, limpezimea și plastici
tatea simbolurilor, fac din lectura poemelor lui 
Tudor George un ales spectacol poetic.

• UN SPECTACOL
„PREȚUL" de Arthur Miller — premieră la 

Teatrul Mic (ora 20). Consecvent în stima sa 
față de opera marelui dramaturg american din 
care a mal jucat în ultimele stagiuni „Incident 
la Vichy" și „Amintirea a două dimineți de 
luni", teatrul din Sărindar prezintă de data 
aceasta utima sa piesă, în care forța conflic
tului îmbracă pe alocuri haina — neobișnuită 
la Miller — a comediei. în regia Iul Crin Teo-

PENTRU DUMINICA...
dorescu și decorul lui Ștefan Hablinski, evoluea
ză actorii : Ion Marinescu, Doina Tuțescu Tu- 
dorel Popa și Gh. Ionescu-Gion.

• UN FILM
„CUȚITUL ÎN APA" — operă a marelui ci

neast polonez Roman Polanski, dezbatere pasio
nantă. dură și nuanțată a unor probleme esen
țiale ale vieții contemporane. Rulează Ia cine
matograful „Central"

• 0 EXPOZIȚIE
„ANUALA DE ARTA DECORATIVA" — des

chisă în sala „Dalles", cuprinde realizările cele 
mai recente ale specialiștilor genului, reunind 
toate tehnicile clasice și moderne, de la textile 
pînă la feronerie și de la ceramică pină la ju
cării sau piese de mobilier.

trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(B-dtll Schitu Măgureanu) : 
VICTIMELE DATORIEI, ora 
17,30; NEPOTUL LUI RA
MEAU, ora 20 ; (sala Studio) ; 
SFINTUL MITICA BLAJINU, 
ora 20 ; Teatrul de comedie : 
NICNTC. ora 20 ; Teatrul Mic : 
IERTAREA, ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Bd. Ma- 
ghevu) : ECHILIBRU FRAGIL, 
ora 19,30 ; (sala Studio) : VI
ZIUNI FLAMANDE, ora 20 ; 
Teatrti! Giulești : MARTORII 
SE SUPRIMA, ora 19,30 ; Tea
trul „B, Delavrancea" : DOAM
NA DE LA MAXIM, ora 20 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : ORO-' 
LOGIUL DIN PRAGA, ora
19,30 ; Teatrul „I. Creangă" : 
TOATE PÎNZELE SUS, Ora-
19.30 ; Teatrul „Țăndărică" : 
(sala din Calea Victoriei) : A- 
VENTURILE LUI PLUM-PLUM, 
ora 17 ; SPECTACOL NOC
TURN, ora 21,30 : DANS ȘI 
POEZIE, ora 21,30 ; (sala din 
str., Academiei) : A FUGIT UN 
TREN, ora 17 ; Teatrul satirio 
muzical „C. Tănasc" (sala Sa
voy) : CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO, ora 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei 174) : VA
RIETĂȚI PE PORTATIV, ora
19.30 ; Sala Palatului : FESTI
VAL LA PALAT, ora 19,30 ; 
Circul de stat : CIRCUL ARE 
CUVÎNTUL, ora 19,30.

Duminică 23 februarie 1969
Opera Română : FRUMOASA 

DIN PĂDUREA ADORMITĂ, 
ora 11,00 ; RIGOLETO, ora
19.30 ; Teatrul de operetă : SÎN- 
GE VIENEZ, ora 10,30 ; LO
GODNICUL DIN LUNA, ora
19.30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : E- 
NIGMA OTILIEI, ora 19,30 ; 
HEIDELBERGUL DE ALTA- 
DATA, ora 10,00 ; REGINA DE 
NAVARA, ora 15 ; (sala Studio) ; 
TRAVESTI, ora 10,00 ; CASTI- 
LIANA, ora 15,00 ; JOCUL A- 
DEVARULUI, ora 19,30 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
D-ALE CARNAVALULUI, ora 
15,00 ; VICTIMILE DATORIEI, 
ora 10,00 ; UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚA, ora 20,00 ; (sala 
Studio) : PHOTO FINISH, ora 
15.00 ; TANDREȚE ȘI ABJEC
ȚIE. ora 10,00 ; COMEDIE PE 
ÎNTUNERIC, ora 20,00 ; Teatrul 
de Comedie : UCIGAȘ FĂRĂ 
SIMBRIE, ora 10,30 ; OPINIA 
PUBLICA, ora 20,00 ; Teatrul 
Mic : OFIȚERUL RECRUTOR, 
ora 10,00 ; PREȚUL, ora 20.00 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru) : VIJELIE ÎN CRENGI
LE DE SASAFRAS, ora 10,00 ; 
LOVITURA, ora 15,30 ; O CA
SA ONORABILA, ora 19,30 ; 
(sala Studio) : FEMEI SINGU
RE ora 10.30 : CAFENEAUA 
CAMELEONILOR, ora 16.00 ; 
FEDRA, ora 20.00 ; Teatrul Giu
lești : MEȘTERUL MANOLE, 
ora 10,00 ; CURSA DE ȘOA
RECI, ora 19,30 ; Teatrul „Bar- 
bu Delavrancea" : ION. ora
16.30 ; Teatrul Evreiesc de Stat: 
UN ȘIRAG DE PERLE, ora 
11.00 : ÎNTÎLNIRE PE CULMI, 
Ora 20,00 ; Teatrul „Ion Crean
gă" : TOATE PÎNZELE SUS, 
ora 16.00 : ADRESANTUL NE
CUNOSCUT. ora 10,00 : Teatrul 
Țăndărică (sala Calea Victoriei): 
AVENTURILE LUI PLUM- 
PLUM, ora 11,00 ; Teatrul Țăn
dărică (sala Academiei) : A 
FUGIT UN TREN. ora 11,00 ; 
Teatrul Satiric ,,C. Tănase" : 
(sala Savov) : CAFEAUA CU 
LAPTE DE ADIO. ora 19 30 ; 
(sala din Calea Victoriei 174) : 
VARIETĂȚI PE PORTATIV, 
ora 19,30 ; Circul de Stat : 
CIRCUL ARE CUVÎNTUL, ora 
16,00 și 19,30.

SÎMBĂTĂ 22 FEBRUARIE 1969

PROGRAMUL I
• 17,30 — Telex TV. • 17,35
— Medicul vă sfătuiește : „Da- 
c-aș fi știut..." • 17,5# — Lumea 
copiilor • 18,30 — Pentru șco
lari : Balade șl legende. „Fata 
hangiului" de Dominic Stanca
• 19,00 — Telejurnalul de seară
• 19,30 — Cadran — emisiune 
de actualitate internațională ■ 
20.00 — Tele-enciclopedia « 21,00
— Mult e dulce și frumoasă • 
21.25 — Film serial : Sfîntul •
22.15 — Prefață la festivalul 
„Cerbul de aur" — Brașov 1969 
«22,30 — Invitații noștri — e- 
misiune muzical-coregrafică. •
23.15 — Telejurnalul de noapte
PROGRAMUL II

• 20,00 — Telex TV. « 20,05 — 
Parada formațiilor de muzică 
ușoară • 20,35 — Revista revis

telor • 20,50 — Recital de sîm- 
bătă seara : tineri muzicieni pe 
platou • 21,30 — Desene anima
te • 21,45 — Iarna pe uliță. As
pecte înregistrate pe telerecor- 
ding din spectacolul Studioului 
de poezie al Radioteleviziunii •
22.15 — Roman foileton : For
syte Saga XXIII.

DUMINICA 23 FEBRUARIE 
1969

PROGRAMUL I
• 8,40 — Teatru pentru copii 

șl școlari „înșir-te mărgărite" 
de Victor Eftimiu • 10,00 — 
Ora satului • 11,30 — TV. pen
tru specialiștii din agricultură • 
12,00 — De strajă patriei • 12,45 
— Concert simfonic • 13,30 — 
închiderea emisiunii de dimi
neață • 16,00 — Duminica spor
tivă Judo — Finalele campio
natului național. Transmisie de 
la Sala Sporturilor Floreasca
• 17,00 — Magazin duminical • 
19.00 — Telejurnalul de seară •
19.15 — Telesport. • 19,30 — 
Ansamblul Casei de cultură a 
sindicatelor din orașul „Oțelul 
roșu" • 19,50 — Film documen
tar : Muzeul „Cornel Medrea"
• 20,05 — Tele-fantezia Ia Con
stanta. Film de varietăți de Iu
lian Mihu • 20,55 — Desene a- 
nimate • 21,05 — Filmul cu trei 
stele „Moștenitoarea trebuie să 
plece" — o comedie cu Anna 
Karina. Premieră pe țară • 
22,35 — Parada vedetelor : Eddy 
Mitchell • 22,50 — Telejurnalul 
de noapte.
PROGRAMUL II

• 19,15 — Săară de teatru 
„Don Gill de ciorap verde" de 
Tirso de Molina • 20,55 — Lu
crări simfonice de Ion Dumi
trescu.

*) Pentru eventualele modifi
cări din programul de duminică, 
redacția nu răspunde.

LA CASELE DE CULTURA
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI

• „Rapsodii de iarnă" —
spectacol muzical-coregraflc 
susținut de elevi ai liceelor de 
muzică și coregrafie din Capi
tală ; Program muzical cu for
mația vocal-instrumentală
„Sfinx" (Student-Club, sîmbătă, 
ora 20).

• Dans, în compania forma
ției „Mondial" (sîmbătă, ora 19).

• Spectacol de teatru cu co
media „Cînd luna e albastră", 
de Hugh Herbert. Interpretează 
un colectiv al Teatrului „C. 
Nottara", regia — Cornel Todea. 
(Sala Mare, duminică, ora 20,30).

• „Teatrul japonez" — pre
zintă regizorul Dinu Cernescu; 
Moment poetic „George Coșbuc"
— recită Paula Florescu, stu
dentă la Institutul de artă tea
trală și cinematografică ; Repri
ze muzicale cu formația „C6- 
ral". (Student-Club, duminică, 
ora 20).
CLUJ

• Bal studențesc, eu orches
tra Casei _ de cultură si soliștii 
Sanda Sîntu. Stela Enache, 
Doru Munteanu si Gydri La- 
dislau (sîmbătă, ora 20).

• Concert de muzică ușoară
— ansamblul Casei de cultură 
din Dej (duminică, ora 17).

• Invitație la dans (duminică, 
ora 20).
CRAIOVA

• „Din fotoliul spectatorului"
— întîlnire cu actori ai Tea
trului Național din localitate 
(sîmbătă, ora 20).

• Dans (stmbătă șl duminică, 
ora 20).
GALAȚI

• „Dăm votul nostru candi
datelor Frontului Unității So
cialiste" întîlnire cu prof. ing. 
Iosif Egri, candidat pentru Con
siliul popular județean (dumi
nică. ora 10).

• Muzică șl dans (Student- 
Club. sîmbătă, ora 20).
IAȘI

• Seară cultural-distractivă (sîmbătă, ora 20).
• „Poezie și dans" — Instan

tanee lirico-coregrafice cu stu
dent! membri ai cenaclului 
„Mihai Eminescu" șl al cercu
lui de dans modern (Student- 
Club „Olimp", duminică, ora 20).

TIMIȘOARA
• Micro-serată : muzică, dans 

surprize (simbătă, ora 20.30).
• ..Folk-song" — prezintă 

profesor Petru Umanschi ; 
exemplificări cu formația 
vocal-instrumentală .,Phoenix" 
(duminică, ora 20).
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Faptele oțelarilor

România va depăși în 1969 
granița celor cinci milioane 
tone de oțel produse anual, 
intrînd astfel în rîndul țărilot 
cu un potențial siderurgic dez
voltat. Ca urmare, țara noas
tră va realiza, în acest an, 
1 la sută din producția mon
dială de oțel, față de numai 
0,25 la sută cît producea în 
1938, urcînd pînă la sfîrșitul 
actualului plan cincinal de 
pe locul 19, pe care-l deține 
în prezent, pe locul 16 în 
ierarhia țărilor producătoare 
de oțel.

Ritmul intens de creștere a 
producției de oțel — de 13,5 
ori în cei 20 de ani de eco
nomie planificată — se reflec
tă și în producția de oțel pe 
cap de locuitor — un alt in
dice important al economiei 
unei țări. In ultimii 3 ani, Ro
mânia a făcut un important 
salt pe plan european din a- 
sest punct de vedere.

Ultimele retușuri, și un nou cazan ya ieși pe poarta uzinelor de 
utilaj chimic Grivița Roșie

CUM POA TE FI SPORITĂ

PRODUCȚIA ÎN ZOOTEHNIE?

Vă mai amintiți ? Cu zece 
ani în urmă, pe unul din 
șantierele de pe Valea Tro- 
tușului lua naștere însuflețită 
chemare: „Să reducem cu 
cel puțin unu Ia sută consu
mul la materialele cu care 
lucrăm!“ Angajament, în
demn totodată. Numeroase 
colective de muncă din în
treaga țară au răspuns ape
lului lansat de brigada de 
fierari-betoniști condusă de 
Gheorghe Bucelea. Pe șan
tiere și-a cerut astfel drept 
la permanență preocuparea 
consacrată reducerii cheltu
ielilor de producție, prin in
termediul 
sale cele mai 
consumul de 
de materiale.

Brigada lui Gheorghe Bu
celea și-a lăsat, în acest 
timp, semnătura pe multe 
obiective intrate în economia 
Moldovei: Săvinești-Roznov, 
la Roman, Ia Suceava, la 
Iași membrii brigăzii au ră
mas statornici căutărilor în 
cămara rezervelor interne, 
scoțînd la lumină noi posibi
lități de reducere a consumu
lui de materiale, mai ales de 
fier-beton. In momentul 
de față, Gheorghe 
celea participă ca 
la lucrările de 
a Uzinei de fire 
sintetice Săvinești.

Iată-ne la Piatra 
pentru a sta de vorbă cu au
torul inițiativei și cu tovarășul 
Gheorghe Grigore, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Neamț al U.T.C., care ne 
relatează preocuparea comite
tului județean pentru gene
ralizarea ei.

tiu fierarii-betoniști „hrana" 
lor de bază, fierul-beton. 
Dar acțiunea de gospodărire 
a materialelor cuprindea în 
mod egal și celelalte catego
rii de constructori : dulgherii 
pentru cofraje, instalatorii 
la țeavă, zidarii pentru cără
midă etc. Dovada cea mai 
bună asupra utilității cam
paniei declanșate împotriva 
risipei, o reprezintă faptul 
că după numai un an de zile 
am putut ridica ștacheta

la lemnul rămas de la cofra
je, la materiale de zidărie, 
la resturi de țeavă, care se 
cer folosite și refolosite în în
tregime, atît timp cît calități
le lor le recomandă ca atare.

O pîrghie importantă de 
care depinde succesul o con
stituie evidența riguroasă a 
consumurilor specifice reali
zate. Fișa limită de consum 
— instrument de control al 
cantităților folosite, eficient 
și operativ în același timp

fel în răspunsul nostru la che
marea conferințelor județene 
ale U.T.C. Prahova și Teleor
man una din sarcinile conți
nute de angajamentul nostru 
are în vedere tocmai acest 
lucru.

Nu este greu, mergînd pe 
șantier, să constați posibilită
țile largi existente pentru 
a îmbunătăți gospodărirea 
materiilor prime și a materia
lelor. Așa am ajuns la con
cluzia să „repunem în drep-

Gh. Bucelea vă prezintă inițiativa pe care o aplică de zece ani
uneia din verigile 

importante ' 
materii prime,

Bu- 
maistru, 

extindere 
și fibre

Neamț.

Să reducem consumul
specific la materialele

care lucrăm

La Bucov, tinerii crescători de 
animale din unitățile agricole 
prahovene care au participat la 
schimbul de experiență organi
zat pentru ei de către comite
tul județean U.T.C. și organele 
agricole de specialitate, au ur
mărit — cum însăși ei recu
noșteau — o instructivă lecție 
practică. Vizita în „atelierele ‘ 
sectorului zootehnic, conversația 
cu gazdele, dialogul cu alți re- 
cunoscuți profesioniști crescători 
de animale, confruntarea rezul
tatelor practice obținute cu ex
plicațiile date de către cei mai 
buni specialiști în materie, au 
însemnat tot atîtea posibilități 
pentru fiecare participant de a 
adăuga la experiența proprie 
alte cunoștințe teoretice și prac
tice, ceea ce le va permite să 
aprecieze mai exact valoarea fac
torilor organizatorici, economici 
și tehnici ce concură la dezvol
tarea și întărirea zootehniei.

r „Am venit la Bucov — spu
nea Remus Mureșeanu de la Di
recția agricolă județeană — pen
tru că aici avem cele mai «le
vente dovezi despre ceea ce în
seamnă preocupare pentru cre
șterea științifică a animalelor, sta
bilirea unei structuri eficiente a 
animalelor de producție, adop
tarea unor forme stimulatorii de 
organizare și retribuire a îngri
jitorilor, desfășurarea unor rigu
roase acțiuni de selecția anima
lelor și stabilirea unor ra
ții economice de hrănire ; 
aici s-a obținut, constant, în ul
timii ani, peste 2 300 litri lapte 
pe cap de vacă aflată în pro
ducție : numărul mediu de ouă 
de la o găină a ajuns, anul trecut, 
la 210. La formarea venitului glo
bal, zootehnia participă, la Bu
cov, cu mai bine de 20 la sută 
și noi, în agricultura coopera
tistă a județului Prahova cu con
diții economico-naturale dintre 
cele mai bune — aproape 
60 de mii hectare pășuni și fi
nețe naturale — cel puțin la un 
astfel de nivel dorim să ajun
gem. Cum ? Ce trebuie să facem 
pentru a scurta distanța dintre 
ceea ce întîlnim astăzi, în cele 
mai multe dintre unitățile agri
cole ale județului — ca nivel 
de producție — și ceea ce am 
dori să fie ? Acest schimb de 
experiență am dori

peți ce formau un grup se în
dreptară spre un alt tînăr —- 
Lucian Fieraru.

— Din vara trecută.
— Și ce te-a făcut să te legi 

de zootehnie —. l-a întrebat o 
fată, cam de vîrsta lui, ea în
săși îngrijitoare la cooperativa 
agricolă din Dițești, Aurica Ma- 

" mersrin, pe nume. De ce n-ai 
la meserie, la oraș ?

— Aici lucrează si tata 
tele meu. Ei mi-au 
că la zootehnie se face 
rie, că e de perspectivă 
cîștigă bine.

— Și ce producții obții ?
— Păi. în februarie am 

juns la 380 litri de la fiecare 
vacă în lactație. Nu e prea mult, 
dar față de 110 cît am obținut 
în prima lună, e ceva...

— Cum ai ajuns la triplarea 
producției ?

— M-am deprins, cum am pu
tut mai bine, să fac și eu ceea ce 
fac cei mai vîrstnici în ale mese
riei. Am îmblînzit animalele,

și fra- 
spus 

mese- 
Și se

a-

Schimb de experiență
organizat de Comitetul

județean Prahova al U.T.C.

experiență am dori să dea un 
prim răspuns la o astfel de în
trebare".

Trei ore și douăsprezece mi
nute a durat vizita în sectoare. 
Subiectele dialogului ? Tot ceea 
ce ține de zootehnia modeină, 
intensivă : productivitate, rații, 
furaje combinate, rase, program, 
selecție, norme de igienă, evi
dență, permanentizarea, pregăti
rea și retribuirea îngrijitorilor, 
mod de valorificare a 
perienței bune dobîndite. 
reținut cîteva dialoguri.

— Cîți tineri lucrează la voi 
în zootehnie ? — a întrebat ci
neva pe îngrijitorul de la lotul 
trei din primul grajd de vaci 
cu lapte. (Mai tîrziu, am aflat 
că-1 cheamă Petru Arghir și are 
20 de ani).

— Știu eu ? Cred că din trei 
îngrijitori, doi sînt tineri...

— Dar dumneata, de cîți ani 
lucrezi aici ?

— Am revenit acum trei luni, 
înainte de a pleca funcționar la 
poștă mai lucrasem trei ani și 
jumătate.

— Și de ce ai revenit ?
— Cîștig mai bine.. Cel pu

țin 70 de lei pe zi. Dacă reu
șesc să măresc producția peste 
cea planificată (2 500 litri — n.a.) 
a r să cîștig și mai mult.

— Dar dumneata ? — și ochii 
celor zece sau doisprezece oas-

ex-
Am

le-am hrănit diferențiat, în func
ție de ceea ce îmi așează, zilnic, 
în căldarea de muls, le păstrez 
curate, nn le las să sufere de 
sete, le-am creat reflexele orelor.

Iată și cîteva din sublinierile 
din carnețelul tinerei Elena An- 
ghel de la cooperativa din Bră- 
tășeanca — de trei ani și jumă
tate îngrijitoare la ferma de vaci 
cu lapte: 1) Curățenia m-a impre
sionat. Aici, de două ori pe zi se 
scoate gunoiul din grajd și se 
aerisește. Producția e de cinci ori 
mai bună decît la noi, ceea ce 
înseamnă că noi sîntem cei care 
greșim cînd facem această ope
rație abia la o săptămînă. De 
discutat cu brigadierul... 2) Graj
durile sînt mai călduroase decît 
ale noastre. Probabil pentru că 
sînt tăvănite. Dacă am rezolva 
această problemă, cred că am re
duce mult mortalitățile la tineret 
3) Animalele sînt foarte frumoase. 
Sînt din aceeași rasă cu ale noas
tre, dar ea aspect se deosebesc 
foarte mult. Noi, însă, avem fu
raje mult mai puține. La aduna
rea generală am să spun răspicat 
că nu e bine să ne mai scumpim 
la tărîțe... 4) Aici, la Bucov, toți 
îngrijitorii sînt oameni în putere. 
N-am văzut nici un moșneag... 
Sigur, că dacă nu se vor lua mă
suri ca și la noi să lucreze numai 
oameni în putere, n-o să realizăm 
mare lucru. Am să sesizez acest 
aspect în .ședința de azi. Să se 
afle și la județ că tovarășii din 
consiliul nostru de conducere nu 
prea au la inimă zootehnia. Și, 
mergînd acasă, am să spun și la 
organizația U.T.C. Cred că soră- 
mea, vecina Anișoara și verișoara 
Varvara vor fi primele de acord 
să lucreze în sector. 5). Foarte bine 
se rezolvă aici problema furaje
lor — la cîntar și numai după ce 
au fost preparate. N-am văzut 
nici un fir de lucemă aruncat din 
iesle sau pe drumul dintre de
pozitul de furaje și grajduri. Pa 
cînd la noi... 6) Apa e în grajd, 
Cînd se va rezolva și la noi pro
blema apei ? 7) La nici o grupă 
de vaci producția medie de lapte 
planificată nu este sub 2 500 litri. 
Trebuie să ajungem și noi aici. 
Avem condiții...

...Citind aceste punctări am în
țeles și mai bine sensul cuvintelor 
medicului veterinar Constantin 
Gheorghiu, care spunea că pen
tru zootehnie, omul are rolul de-

getului mare de la mină: este 
cel care dă forța necesară, pu
terea...

Discuțiile de sinteză au contri
buit mull la cunoașterea și conso
lidarea experienței acumulate în 
unitățile fruntașe din județul 
Prahova în domeniul creșterii ani
malelor, au determinat conturarea 
direcțiilor de acționat în perioada 
următoare. „După ce am văzut 
sectorul zootehnic al cooperativei 
din Bucov, remarca Maria Iorgu- 
lescu de la cooperativa agricolă 
din Dițești, fără a investi măcar 
un leu avem posibilitatea să du
blăm producția de lapte numai 
prin corecturile aduse organizării 
muncii, modului de administrare 
a furajelor, pregătirii noastre pro
fesionale". Și, punctul de vedere 
al Măriei lorgulescu a fost îm
părtășit de toți cei 350 de parti- 
cipanți la schimbul de experien
ță, care, în numele tinerilor, a 
tuturor lucrătorilor din sectoarele 
zootehnice pe care îi reprezentau, 
s-au angajat să facă totul ca în- 
cepînd cu acest an, zootehnia din 
sectorul cooperatist al județului 
Prahova să se afirme. Au fost 
numite direcțiile în care tineretul 
sătesc prahovean va trebui să 
acționeze pentru a asigura împli
nire deplină angajamentului. Ia- 
tă-le : • aplicarea minimului de 
lucrări agrotehnice pe pajiștile 
naturale — curățiri de arborete, 
grăpări, pășunatul rațional — 
cale ce vă asigură, suplimentar, 
cel puțin 1000 kilograme masă 
verde la hectar, adică, echiva
lentul a unui plus de 60 000 hec
tolitri lapte, sau 750 000 kilo
grame carne; • cultivarea cu 
plante furajere a intravilanului 
din sectoarele zootehnice, măsu
ră ce va contribui la asigurarea 
hranei necesare pentru cel puțin 
o cincime din efectivele actuale 
ale județului; • pentru că în 
80 cooperative agricole din ju
deț nu se respectă programul de 
lucru, tinerii vor fi aceia care 
vor întreprinde acțiuni pentru 
întronarea unei riguroase disci
pline a muncii; • în cele 30 da 
sectoare zootehnice unde se lu
crează încă, cu îngrijitori anga
jați din alte sate, organizațiile 
U.T.C. vor mobiliza un număr 
sporit de tineri care să se pre
gătească și să muncească ca în
grijitori. La nivelul județului, 
numărul acestora va ajunge la 
cel puțin o mie.

La Bucov, Comitetul județean 
Prahova al U.T.C. a organizat un 
util schimb de experiență cu 
participarea celor mai destoinici 
tineri îngrijitori de animale. Este 
un început 
tradiție și, 
rezultate.

UN BUN CONSTRUCTOR 
TREBUIE SA FIE NEAPĂRAT 

Șl UN BUN GOSPODAR

Nu sînt primul care susțin 
că un bun constructor este 
nu numai meseriașul priceput 
ci și bunul gospodar.

Chemarea lansată de noi 
în timp ce lucram pe șantie
rul din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-a născut 
dintr-o asemenea dorință.

Este știut că în cazul fie
cărui obiectiv de investiție se 
prevede spre consum o anu
me cantitate de material 
suplimentar, așa-zisele pier
deri obiective. Ele apar cu 
adevărat de neevitat în mul
te cazuri, evidențiindu-se 
sub forma de capete de 
bară, de țeavă, materiale ne
recuperabile de la o operație 
Ia alta. Spre acest sector am 
concentrat investigațiile
noastre. Pe lîngă încadrarea 
strictă în baremul stabilit 
prin proiect noi am făcut o 
preocupare de fiecare zi din 
scurtarea pe cît posibil a 
acestui interval de rezervă. 
Legal, de altfel, dar păgubi
tor. Angajamentul nostru, 
trecut în cuprinsul chemării 
viza reducerea cu unu la 
sută a consumului de mate
riale. Aveam în vedere, pen-

exigenței la 2 la sută, înre- 
gistrînd chiar situații în care 
rezultatele obținute au atins 
coeficientul de 3 la sută. 
Numai în trei trimestre din 
anul trecut, formația pe care 
o conduc, a realizat o econo
mie de 25 0000 kg 
beton.

V-aș propune să 
puțin și să privim 
orul mijloacelor prin < 
pot fi mai bine mînuite 
șantier materiile prime 
ma terialele. Succesul acestei 
întreprinderi, legată direct 
de reducerea cheltuielilor de 
producție și în mod nemij
locit do creșterea eficienței 
activității pe șantier, depin
de foarte mult de atitudinea 
constructorului. El trebuie 
să părăsească postura de 
simplu executant, devenind 
prin participare activă, un 
colaborator apropiat al pro
iectantului. De aici se cere 
început : de la studierea a- 
tentă a proiectelor de execu
ție. Privirea de ansamblu, 
de la bun început, ne dă 
posibilitatea să raționalizăm 
consumul de material, croin- 
du-1 cît mai economicos, 
încadrînd în dimensiunea ne
cesară piese de diferite mă
rimi, astfel ca deșeul să fie, 
dacă-i posibil, eliminat. Iar 
atunci cînd nu se poate evi
ta trebuie recurs la 
imediată : orice rest 
materie primă pentru 
de mici dimensiuni.

O a doua cale de 
rare a risipei 
reintroducerea 
reutilizarea acelor 
bune, rezultate de la opera
țiile anterioare. Mă gîndeso 
la fierul-beton dar mai ales

de fier-

ne oprim 
în interi

oare 
pe 

s fi

soluția 
devine 
piesele

înlătu- 
o reprezintă 
în circuit, 

materiale

ce se cere intrat în 
mai ales, finalizat în

GH. FECIORU

— devine în acest caz strict 
necesară.

Mie mi se pare că în des
fășurarea cu bune rezultate 
a ofensivei declarate risipei 
de materiale, organizația 
U.T.C., cuprinzînd o bună 
parte din constructori, are 
mari posibilități de a inter
veni.

FIECARE TÎNĂR — 
ANGAJAT TN ACȚIUNEA 

DE RAȚIONALIZARE 
A MATERIALELOR 

LA LOCUL SAU DE MUNCA

Comparativ cu anul trecut, 
în 1969, planul de investiții 
al județului nostru a fost 
dublat. Se află în plină des
fășurare extinderea Uzinei 
de fire 
vinești. 
truiește 
cadrul 
pievăzute ample lucrări pe 
șantierele construcțiilor de 
locuințe. Iată, așadar, tere
nul în care ne-am prevăzut 
să generalizăm inițiativa, 
referitoare la gospodărirea 
cît mai judicioasă 
terialelor pe 
ceastă acțiune 
relief deosebit în 
tul angajamentului 
Comitetul județean 
a] P.C.R. privind 
tea ce trebuie 
în 1969, al patrulea an al 
cincinalului pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
planului de stat.

Acordăm un loc special 
în preocupările noastre ac
tivității în producție a tine
rilor din construcții, sprijinim 
mai îndeaproape organizațiile 
U.T.C. de pe șantiere. De ah

și fibre sintetice Să- 
La Roman se cons
un nou laminor în 
uzinei de țevi. Sînt

a 
șantier.
capătă un 

contex- 
luat de 

Neamț 
activita- 

desfășurată 
an

ma- 
A-

turi", generalizînd-o pe toate 
șantierele, inițiativa lansată 
cu ani în urmă de către 
brigada de fierari-betoniști, 
condusă de Gheorghe Buce
lea. O dezbatere organi
zată de noi cu activul U.T.C 
la grupul de șantiere Piatra 
Neamț, la care au participat 
și reprezentanți ai conduce
rii întreprinderii, a fost con
sacrată acestui scop. Cu oca
zia instruirii birourilor U.T.C. 
din orașe și municipii, la ins
truirea secretarilor, am pus 
un accent deosebit pe cu
noașterea inițiativei de către 
cadrele U.T.C., subliniind 
importanța ei pe plan econo
mic.

Pînă la sfîrșitul acestei luni, 
în adunările generale ale or
ganizațiilor U.T.C. la șantiere 
și loturi, vor fi dezbătute 
sarcinile ce revin colectivu
lui respectiv, concretizînd 
angajamentele pentru redu
cerea consumului de materii 
prime, de fier-beton, în pri
mul rînd dar și la alte mate
riale, deoarece scopul nostru 
este de a îngloba în obiecti
vele acțiunii, reducerea con
sumului de masă lemnoasă, 
de cărămidă, de țeavă.

Pentru evidența strictă a 
consumurilor și a economiilor 
realizate, la nivelul echipelor 
de lucru se vor introduce fișe 
limită de consum, element 
dovedit ca foarte util, în ace
lași timp practic și operativ.

Cum va acționa organiza
ția U.T.C. pentru a sprijini 
în mod efectiv desfășurarea 
acțiunii ? Lunar, în grupele 
U.T.C. să fie analizată situ
ația consumurilor de mate
riale înregistrate. Pentru în
tregul șantier, această „ope-

rativă" va fi programată în 
cadrul adunării generale, 
unde se vor trece în revistă 
rezultatele trimestriale. Un 
fanion transmisibil va fi 
înmînat organizației U.T.C. 
care în perioada respec
tivă s-a remarcat prin 
cele mai bune rezultate. In 
paralel, în cadrul fiecărei 
organizații U.T.C. de secție, 
va fi oferit un fanion, de 
asemenea transmisibil, păs
trat de tînărul constructor 
cu cele mai mari realizări în 
acest domeniu. Comitetul ju
dețean U.T.C. și-a prevăzut 
în programul său de activita
te acțiuni complementare, vi- 
zînd în primul rînd îmbună
tățirea disciplinei pe șantier, 
ridicarea continuă a ca
lificării tinerilor, prin mul
titudinea de forme ce ne 
stau la îndemînă : mobiliza
rea la cursurile de calificare 
și de ridicarea calificării, 
concursuri profesionale, olim
piadele pe meserii, organizate 
pe baza unor criterii specifice 
stimulative.

★
Organizațiile U.T.C. de la 

șantierul 2 Săvinești sînt pri
mele care au demarat în 
susținerea acțiunii de valori
ficare superioară a materiilor 
prime, a materialelor.

— Intr-o serie de organi
zații, ne spune Ion Tapu, 
secretarul comitetului U.T.C. 
al șantierului, au fost deja 
stabilite angajamente con
crete. Caietul de evidență, la 
îndemînă, ne dă posibilitatea 
să cunoaștem exact conținu
tul acestora. Tinerii din orga
nizația U.T.C. Melana III 
(incluzînd și pe constructorii 
care lucrează la Relon III) 
și-au stabilit ca obiectiv re
ducerea consumurilor speci
fice de materiale de construc
ție la fier-beton cu 2 la 
sută. Uteciștii din organiza
ția U.T.C. a întreprinderii 
de instalații își îndreaptă 
atenția spre reducerea con
sumului de profile din țeavă 
și materiale de instalații cu 
unu la sută. Ca într-o reac
ție în lanț, membrii organi
zației U.T.C. de Ia întrenrin- 
derea de montaj — I.M.B. 
s-au angajat să reducă con
sumul la confecții metalice 
cu 2 Ia sută, în timp ce tine
rii de Ia Întreprinderea de 
utilaj greu 
în vedere micșorarea consu
mului de niese de schimb 
auto și Iubrefianți cu 2 la 
sută.

Sîntem, așadar, la începu
tul unei campanii promiță
toare 1 Acțiunea ..Să reducem 
consumurile specifice la ma
terialele cu care lucrăm" are 
o importanță economică deo
sebită. Avînd în vedere acest 
lucru, recomandăm organiza
țiilor U.T.C. din întreaga țară 
să studieze posibilitatea apli
cării inițiativei în raza de 
activitate a fiecărui tînăr.

transporturi au

N. UDROIU

Produsele uzinei de țevi din Iași se bucură de, —-- -----  -J o frumoasă apreciere în industrie; se află înglo
bată în acest calificativ și munca tînărului loan Ciumașu, controlor de calitate în uzină

PE ȘANTIERELE MUNCII PATRIOTICE
(Urmare din pag. I)

Au fost, de asemenea, sta
bilite obiectivele mai impor
tante ale planului de acțiuni 
patriotice pe anul 1969 și 
anume :

1. Organizarea unui număr 
de circa 1 100 de șantiere lo
cale ale tineretului pentru 
sprijinirea lucrărilor în agri
cultură, silvicultură, construc
ții social-culturale și acțiuni 
de înfrumusețare a orașelor 
și satelor. Plantarea a circa 
1,5 milioane pomi ornamen
tali și fructiferi și amenaja
rea unei suprafețe de 1456 
hectare spații verzi.

2. Colectarea a 350 000 tone 
metale vechi din care:

330 000 tone din întreprin
deri și 20 000 tone din afara 
întreprinderilor.

3. împădurirea a 4 000 hec
tare în fond forestier și co
munal ; îngrijirea suprafeței 
de 16170 hectare arboret ; 
plantarea a 270 000 plopi în 
aliniament; recoltarea a 117 
tone semințe forestiere, 247 
tone fructe de pădure și 400 
tone plante medicinale.

4. Redarea în circuitul a- 
gricol prin contribuția tine
retului 
6 200 
pentru 
tare și 
hectare

5. Prin acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică se vor re
aliza economii în valoare de

a unei suprafețe de 
hectare; amenajarea 
irigații a 19 600 hec- 
întreținerea a 377 000 
pășuni naturale.

lei
30

la lucrările 
milioane lei

621 milioane 
nefinanțate și 
la lucrările finanțate.

6. Vor fi mobilizați 
80 000 elevi și studenți 
fectuarea unor lucrări 
cole în I. A. S. în perioada 
campaniei de vară și toamnă.

7. în colaborare cu Consi
liul Superior al Agriculturii 
se vor înființa 5 șantiere na
ționale permanente ale tine
retului și 7 șantiere naționale 
în perioada de vară pentru 
lucrări de irigații, unde vor 
fi antrenați 9 750 tineri, elevi 
și studenți.

8. Se vor înființa, în cola
borare cu Ministerul Trans
porturilor Auto, Navale și A- 
eriene, cinci șantiere naționala 
ale tineretului nostru pentru

circa 
la e- 
agri-

sprijinirea construcției de dru
muri la care vor participa în 
perioada de vară un număr 
de 5 000 tineri.

9. Vor fi organizate 40 șan
tiere arheologice ale tineretu
lui, cuprinzînd circa 2 400 de 
elevi și studenți.

10. Se vor înființa, împreu
nă cu CENTROCOOP, tabere 
ale elevilor pentru recoltarea 
plantelor medicinale.

Sînt obiective a căror în
deplinire poate fi de pe acum 
prevăzută, bazîndu-ne pe 
sentimentul de maximă res
ponsabilitate și pe entuzias
mul cu care tineretul răspun
de chemărilor organizației 
U.T.C., pe hotărîrea cu care 
și-a respectat întotdeauna pro
priile angajamente.

Vasile Hirșu, timplar de mobilă la C.I.L. Focșani, se numără printre 
cei mai tineri fruntași din întreprindere

„SĂPTĂMÂNILE PROFESIEI"
Luna februarie a 

consemnat pe agen
da sa numeroase ac
țiuni cu caracter edu
cativ - instructiv a- 
dresate tinerilor din 
sectorul VI al Capita
lei. Un loc deosebit 
l-au ocupat în cadrul 
acestor manifestări 
„săptămînile" organi
zate la nivelul între
prinderilor și consa
crate tinerilor de di
ferite profesii. Intrate 
deja în tradiția orga
nizațiilor U.T.C. din 
sector, asemenea 
„săptămîni", cuprin
zînd după cum se 
poate deduce progra
me educative eșalona-

te de-a lungul a șap
te zile, sînt organiza
te în tot mai multe 
întreprinderi. Astfel, 
la Uzinele „Electro
magnetica" a fost or
ganizată „Săptămînă 
tinerilor matrițeri, și 
constructori de apara
te de măsură". La 
„Tînăra Gardă", co
mitetul U.T.C. a or
ganizat „Săptămînă 
tinerelor tricoteze", 
iar cel de la „Trico- 
lana", „Săptămînă ti
nerelor tricoteze și 
confecționere".

Un interes deosebit 
au stîrnit concursurile 
profesionale organiza
te în cadrul unora din

serile săptămînii, mo
mente de finalizare a 
eforturilor continui 
consacrate perfecțio
nării. Vizite la fabrici 
și uzine, spectacole de 
teatru și film, excursii 
pe Valea Prahovei, 
seri de dans ca și u- 
nele acțiuni speciale 
consacrate tinerelor 
fete au completat în 
mod plăcut, instruc
tiv, conținutul săptă- 
mînilor dedicate tine
rilor meseriași din în
treprinderile sectoru
lui șase.

D. U.



Pag. 4 SClNTEIA TINERETULUI

IDEI E3 REPERE
Emanciparea umană, „com

pleta redobîndlre a omului", 
cum scrie Marx, au fost, pină la 
instaurarea socialismului, doar 
moduri teoretice de a concepe 
relația individului cu mediul 
social. Antagonismele societăți
lor bazate pe inechitate socială, 
manifestate în forma lor ex
tremă în capitalism, au dus la 
situarea personalității la peri
feria intereselor sociale.

Marxismul s-a dovedit — pro- 
clamînd omul drept scop al ac
tivității economice, politice și 
sociale — o filozofie viabilă, un 
instrument eficient de creare nu 
numai a unei doctrine despre 
necesitatea dezvoltării infinite 
a omului, ci și a unei socie
tăți în care această dezvoltare 
să fie posibilă în fapt. „Omul, 
măsură a tuturor lucrurilor", 
își poate astfel măsura și pros
pecta propria sa umanitate, so
cialismul oferind tuturor mem
brilor societății, nu numai ega
litatea deplină ci și posibilita
tea dezvoltării depline, nelimi
tate, a aptitudinilor șt forțelor 
lor creatoare.

Societatea socialistă, in ansam
blul său, este vital interesată 
ca forțele sociale create în lup
ta pentru consolidarea și de- 
săvirșirea socialismului să parti
cipe la elaborarea în continuu a 
noi premise de dezvoltare. Dez
voltarea multilaterală a per
sonalității nu mai este o 
obstracție, sau o limitare la 
etapa formativă In viata in
dividului. ci un mod expri
mabil al tuturor membrilor 
societății, care participă tot 
mai deplin la conducerea și 
organizarea economiei, vieții po
litice șl culturale a societății.

Poziția diferită a indivizilor, 
a claselor sociale, față de mij
loacele de producție limitează 
în canitalism, uneori pînă la 
interdicție totală, dezvoltarea 
reală, exprimarea activă, liberă, 
creatoare, a marii majorități a 
membrilor societății. Relația 
dintre individ și societate de
vine, astfel, antagonică. Aspira
țiile individuale, de realizare 
deplină, vin în contradicție cu 
plafonul, limitat, al unor inte
rese străine creatorilor de fapt 
ai bunurilor materiale și spi
rituale.

Mai ales în lumea contem
porană. cînd contradicțiile ca
pitalismului se înmulțesc și se 
adîncesc, cadrul social, econo
mic și politic al dezvoltării per
sonalității tinerilor devine tot 
mai impropriu.

Una din problemele cele mal 
acute ale raporturilor sociale în 
capitalismul contemporan o con
stituie situația tineretului si cu 
deosebire a tineretului munci
toresc și studențesc. In fiecare 
an. din familiile muncitoare se 
ridică un contingent numeros de 
tineri care își oferă forța de 
muncă spre a fi valorificată pe 
plan social, dar care întîmpină
— așa cum au arătat-o mișcă
rile de tineret care au zguduit 
în ultimul an lumea occidentală
— refuzul unei societăți bazate 
pe arbitrar, preocupată să-și 
apere numai propriile sale pro
fituri și interese. Tineretul nu 
constituie o clasă socială ; el se 
integrează, prin diferitele sale 
pături, claselor și categoriilor 
sociale de care este legat prin 
poziție economică, mediu social 
de proveniență, mentalitate etc. 
El constituie, însă, totodată, o 
numeroasă și — potențial — de
osebit de activă categorie de- 
mografică-socială, care are o 
pondere importantă în viata 
fiecărei țări. Dar nu de puține

ori, energiile tinere sint res
pinse în capitalism ca inutile, 
sute de mii de oameni fiind ne- 
volți să se declaseze, să trăiască 
din expediente, fără nici un ori
zont, fără nici o nădejde. Șoma
jul printre tinerii între 17 și 25 
de ani capătă—în marea majori
tate a lumii occidentale — pro
porții mult mai mari decît în 
tot restul populației, capitalis
mul dovedind. încă o dată, și 
prin aceasta, grija sa nu pentru 
om, pentru perspectiva evolu
ției sale, ci pentru profitul ma
terial la zi. mai direct obtinut 
prin exploatarea unei populații 
adulte, deja calificate.

Una din contradicțiile cele 
mal acut resimțite de tineretul 
din țările capitaliste — și care 
duce la ascuțite conflicte socia
le — este aceea dintre necesită

cifice capitalismului. Caracte
rul unitar imprimat producției 
și schimbului de către proprie
tatea socialistă duce la crearea 
unei concordanțe între intere
sele colectivului și cele indivi
duale și între cerințele dez
voltării naționale și cele ale 
personalității umane.

Dialectica relației individ-so- 
cietate capătă în socialism un 
sens nou. Libertatea nu mai 
constituie pentru individ o as
pirație, mai mult sau mai puțin 
secretă, ci un mod al său de a 
fi. Democratismul orînduirii so
cialiste, care se adîncește pe 
măsura înaintării spre comu
nism, este o expresie superioară 
a unei libertăți depline, conș
tiente, aceea de a fi necesitate 
înțeleasă. Democrația socialistă, 
în dimensiunile ei fundamenta

tineret,
PERSONALITATE, 
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țile unei înalte calificări pro
fesionale, impusă de revoluția 
știlnțifică-tehnică actuală, și 
posibilitățile restrînse de a ob
ține această calificare, datorită 
limitelor de clasă care barează 
drumul spre învătămîntul me
diu, și, mai ales, superior, la 
contingente numeroase de ti
neri. Alături de aceasta, o sursă 
generatoare de conflicte între 
fiecare generație și societatea 
capitalistă o reprezintă incerti
tudinea plasamentului în pro
ducție. Lipsa unei corelații în
tre dezvoltarea economiei și 
culturii, pe de o parte, a învă- 
țămîntului public, pe de alta, 
determină ca mijloacele, în care 
s-a investit de către fiecare fa
milie un capital intelectual și 
material, să fie, nu de puține 
ori, Insuficiente. Nu maî vorbim 
— aceasta putînd face obiectul 
unui studiu special — despre 
contextul valorilor morale în 
care acest tineret este obligat 
să trăiască. Acestea, ca și va
lorile politice, exprimă eviden
te interese de clasă si sînt pro
movate în raport de acuitatea și 
intensitatea acestor interese.

Mutațiile economice, politice 
și sociale, care au avut loc în 
socialism, generează o nouă 
structură de clasă, noi rapor
turi între diversele categorii so
ciale. Situația egală fată de mij
loacele de producție a membri
lor națiunii socialiste înlătură 
antagonismele de clasă, opoziția 
de interese dintre clase și pă
turi sociale — antagonisme spe

le, este antiindlvldualistă — mai 
exact, opusă individualismului 
strimt, de tip egoist — dar, 
integrind individul în societate, 
proclamă omul ca valoare su
premă. Lichidînd inegalitatea 
generată de deosebirile de clasă, 
democrația socialistă, pornind 
de la recunoașterea reală a me
ritelor, promovează ierarhia va
lorilor pozitive, permițînd, ma
nifestarea deplină a persona
lității care propune noi valori. 
Prin aceasta, democrația socia
listă înseamnă o reală și activă 
identificare a idealurilor sociale 
ale Individului cu cele ale co
lectivului.

In dialectica relației dintre 
individ și societate în socialism, 
un aspect inedit, față de societa
tea capitalistă, este caracterul 
dublu al dezvoltării personali
tății — ca scop și mijloc tot
odată. Scopul fiind cuprins în 
idealul social, politic și etic al 
socialismului, realizarea lui este 
posibilă printr-o continuă re- 
dimensionare a dezvoltării în 
raport de condițiile șl momen
tele concrete.

De altfel, superioritatea in
contestabilă a socialismului con
stă tocmai în asigurarea condi
țiilor materiale concrete și a ce
lor spirituale adecvate dezvol
tării personalității. Instrucția și 
educația tineretului sînt, pen
tru statul nostru, una dintre pre
ocupările sale majore ; faptul 
că 33 miliarde lei, reprezentînd 
un sfert din bugetul statului, 
sînt destinate acțiunilor social-

culturale, că numărul studenți- A 
lor noștri, raportat la mia de “ 
locuitori, așează România în 
rindul primelor zece țări din 
lume, că, în sfîrșit, numai in “ 
acest an. 1969, se vor da în fo
losință construcții școlare în va
loare de peste 1 miliard lei, 
face ca această preocupare să 
fie nu un deziderat, ci o preg
nantă realitate. Dezvoltarea șco- A 
Hi, a învătămîntulul de toate ” 
gradele, a luat în anii noștri un 
avînt inimaginabil în vechea 
societate, școala fiind, în con
cepția partidului nostru, princi
palul factor de cultură și civili
zație și, implicit, principala con
diție a formării personalității 
tînărului, a cetățeanului de 
miine al României socialiste. A 
..Școala noastră de toate grade- ” 
le — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceausescu la recenta a 
Conferință națională a cadrelor w 
didactice — a pregătit în anii 
socialismului un puternic deta- 
șament de cadre de specialiști ț/l 
de toate profesiile, de ingineri 
și tehnicieni, de muncitori cali
ficați care au adus o contribu- A 
tie de preț la solutionarea pro- ” 
blemelor complexe ale construc
ției socialiste, la înflorirea con
tinuă a economiei si culturii pa
triei. Aceste succese remarcabi
le în pregătirea cadrelor, rezul
tatele deosebit de pozitive pe A 
care numeroasele promoții date 
de școală în acest răstimp le-au 
dobîndit în producție, infirmă 
în mod zdrobitor concepțiile re- " 
trograde susținute în trecut de 
unii «pesimiști» cu privire la 
așa-zisa incapacitate a poporu- 
lui nostru de a face fată cerin
țelor progresului industrial, de ___ ,___ __ v. „„
a stăpîni tehnica modernă în A "flinte cu^ovarăydM^ 
producție, de a se ridica la ni- , ,. , ' , . v
velul țărilor 
economică și 
avansată".

Posibilitățile 
neretului nu se reduc, în socle- 
tatea noastră, la cadrul școlar, V 
aria lor de cuprindere fiind, 
prin eforturile statului, și prin 
concepția ce le călăuzește, deo- 
sebit de vastă de bogată. Acti*- - » ' •
vitatea productivă oferă tine- A denția din prima zi pînă la absolvire, și după absol- 
retulul un cadru ideal pentru vire.
dezvoltarea personalității, for- Academicianul Nicolae Teodorescu, scriind acum
marea prin muncă și pentru citea timp în ziarul nostru despre coordonatele con-
dinamismuîui1 economie?" noaș! temporane ale peisajului universitar, făcea o incursiu-
tre. a dezvoltării necontenite a ne foarte convingătoare in studenția acestor ani, pn-
industriei și a modernizării agri- vind-o atît din punctul de vedere al dascălului, cit și
culturii, un principiu dictat de din cel al studentului. Așa cum este ea în fapte și
realitatea însăși, esențial pentru cifre, raportată la alte vremi, cunoscute de dascăl.
^Trebuie sraV^că dezvoltarea ® Era‘ fapt’ numai 0 aducere aminte, o rememorare 
personalității. în societatea noa- _ necesară pentru tînărul care știe astăzi numai esențta- 
stră, este strîns legată de dez- Iul: că a dori să înveți este sinonim cu a te încadra
voltarea societății socialiste în într-una din treptele învățămîntului pentru care ești
general, de realizarea progre- apt ți totodată pregătit. Nu-i numai un principiu, ci

te compart*m®ntele A o realitate — o realitate pe care o trăiesc peste patru 
activității, de crearea unei eco- milioana da tineri, dintre nara. 147 600 sînt. studenti.nomii complexe, a unei industrii 
moderne, bazată pe ultimele cu
ceriri ale științei si tehnicii. 
Pentru că numai stăpînind. cu- 
noscînd, șl perfectionînd reia- 
țiile sociale, cunoscîndu-se si 9 
perfecționîndu-se pe sine, omul 
poate contribui la îngustarea 
cîmpului de „imprevizibil" al 
tehnicii și. deci la evitarea în- a 
gustării libertății de dezvoltare ™ 
a individului.

Nu este. în sfîrșit, lipsit de 
importantă, pentru conturarea 
profilului tînărului constructor 
al socialismului, tabelul de va
lori morale, politice, științifice, ___________ _ ______ ___  _____ ___
care 1 se propun, șl posibilitatea zl a ceea ce însumează studenția, astăzi, fixîndu-i

' * . cadrul social și moral al desfășurării ei, avem dreptul
să conchidem :

In viața socială a patriei, școala superioară ocupă 
un loc de esențială însemnătate, ca uriaș laborator în 
care se făurește și se desăvârșește, ceas de ceas, unul 
dintre cele mai de preț produse ale societății noas
tre : specialiștii cu înaltă calificare. Societatea este 

A vital interesată cum se formează acești specialiști 
morală, tineretul pentru care ea face eforturi atît de generoase. Iar
sens dinamic, parti- faptul că interesul societății se interferează cu inte-

Cuvinte cuprinzînd în ele generozitate și prețuire 
din partea partidului și a țării întregi la adre
sa studențimii române. Am scris și atunci, în 

octombrie, cînd conducerea de partid și de stat, în

cu o civilizație rat deschiderea anului universitar cu prezența sa, cu
tehnlco-știintifică îndemnurile și prețioasele sfaturi date celor care în-

9 vață, ca și celor care-i învață — despre sentimentul 
de formare a ti- de mîndrie al studențimii pentru locul ce îi este

conferit în societatea noastră socialistă.
Nu este vorba de un loc stabilit teoretic și legic — 

deși și despre aceasta este vorba — ci despre noua 
condiție socială a studentului în componentele ei con
crete, de fiecare zi, despre ceea ce însumează stu-

milioane de tineri, dintre care 147 600 sint studenți.
Studenți — în devenire specialiști — împreună cu 

9 cate noi facem acum un mic calcul școlăresc, lesne 
de găsit în acel abecedar simbolic al vieții universi
tare contemporane din România socialistă: 147 600 
de studenți înmulțit cu 11 800 lei — cit cheltuiește 
statul nostru, anual, pentru pregătirea fiecărui viitor 
specialist. 187 de facultăți în 16 centre universitare 
înmulțite cu zeci de laboratoare, cu tot atîtea biblio
teci. 12 000 distinși dascăli. Cămine și cantine pentru 
mai mult de jumătate din numărul total al studenți- 

a lor. Burse pentru mai mult de jumătate dintre ei. 
” Case de cultură. Vacanțe gratuite. Certitudinea locu

lui de muncă la absolvire șl, implicit, certitudinea 
A afirmării în raport direct cu pregătirea, capacitatea 

și valorificarea potențialului individual.
Evident, totul spus laconic. Dar din această sinte-

de a opta în cunoștință de cau
ză. Valoarea supremă, în socia- 
lism, este participarea la reali- ” 
zarea visului de veacuri al ome
nirii, construirea unei societăți £ 
echitabile, lipsite de exploatare. 
Optînd 
politică 
acordă 
cipînd la înfăptuirea politicii A resul tineretului — în care se investesc încredere și

pentru această valoare 
Si 

un

partidului 
vieții ( 
aceasta, 
creatoare.

în toate domeniile
dezvoltîndu-și, prin _________r„, ......... __ ------- - ..
aptitudinile și forțele £ tea aceasta ne-a furnizat nenumărate fapte din care

prin
nelimitate valori materiale — este o realitate care dă 
conținut studenției anilor noștri. Ca reporteri, realita-

GRIGORE TRAIAN POP

<

„Studențimea noastră, care reurtefte în rîndurile tale fii de 
muncitori, țărani, intelectuali, a făcut și face dovada unei înalte 
răspunderi față de cauza socialismului, față de poporul căruia 
îi. aparține, muncind cu ardoare pentru a-și însuși știința și teh
nica modernă, pentru a se putea achita cu succes de sarcinile 

vpr reveni mîme în toate domeniile economiei, tehnicii, 
științei, culturii — acolo unde se făuresc valorile materiale și 
spirituale ale patriei noastre, unde se asigură înflorirea socie
tății socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU

acum ne îngăduim să consemnăm eîteva, întrucît ele 
compun viața de flecare zi a zecilor de colective 
studențești, alcătuiesc expresia cotidiană a portretului 
studenției.

CONȘTIINȚA PROFESIONALĂ

Acesta este capitolul unu 
al studenției integral trăi
te și nu putem inversa lu
crurile. A învăța este con

diția de a fi a studentului, 
este o responsabilitate ce 
presupune conștiința anti
cipată a viitorului specia

< ■<

►
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list ce va profesa mîine, 
peste un an, peste mal 
mulți.

Cuvîntul acesta, „a învă» 
ța" are — cum ne mărtu
risea studentul NICOLAE 
HEBEAN, din anul I al 
Facultății de zootehnie din 
București, mai multe nuan
țe. Se poate învăța pentru 
un seminar, pentru un 
examen, se poate învăța 
pentru a promova, pentru 
un 5, pentru un 6, se poa
te învăța mereu de 10, se

Un itinerar obligatoriu al vieții studențești: laboratorul

• •••••••••••

— Slntetl unul dintre criticii 
literari cei mai activi din tînăra 
generație. Din generația mea, 
de fapt, dacă nu greșesc. Invi- 
tîndu-vă să participat! la dis
cuția care se duce de mai multă 
vreme în coloanele ziarului 
nostru discuție pornind de Ia 
întrebarea : „Experiența de via
tă — o noțiune perimată î", 
m-ar interesa de la început să 
cunosc părerea dumneavoastră 
în legătură cu însuși eonceptul 
(din domeniul eticii? al esteti
cii ?) : „experiență de viață".

— La această întrebare vă 
răspund cu o alta : de ce con
siderați că este necesară acum 
o asemenea discuție ?

— Am să încerc să vă răs
pund. Ne preocupă această no
țiune nentru că ea se referă la 
o realitate nu numai a vieții 
omenești în general (există oa
meni cu experiență de viată șl 
oameni fără experiență de via
tă). ci și Ia o realitate a lite
raturii. pusă în discuție adesea 
si de foarte multă vreme : vor
bim de eîteva decenii (să-l 
amintesc numai pe Camll Pe
trescu) despre experiența de 
viată a unor scriitori și despre 
lipsa de experiență a altora. 
Acesta este primul motiv. Cel 
de al doilea, cel imediat, care 
ne face să discutăm aeum 
această noțiune, este acela că 
„experiența de viată" a putut 
fi asimilată de către unii cri
tici, restringîndu-i-se sfera de 
înțelegere, cu ceea ce s-a che
mat „documentare". Noțiunea, 
greșit înțeleasă, devenea un 
criteriu valoric. Dar Interpre
tările false, care și cîte au fost, 
nu trebuie să ne determine să 
renunțăm la însăși această no
țiune. Poate e locul să afirm 
că socotesc o bogată experiență 
de viată drent un ciștig real 
pentru un scriitor.

— Mă văd obligat să vă mai 
nun o întrebare. Atunci cînd 
tema interviului ni se pare a 
nu fî clarificată, sint necesare 
înt.rehări preliminare. Prin ce 
deosebiți experiența de viată 
a omului obișnuit, de experien
ța de viată a scriitorului ? Care 
e noh diferențială ?

— E f<șor de răspuns — și 
sînt flatat că-mi luat! acest 
intervin Pentru un om obișnu
it. problema (dacă are sau nu 
exnerientă de viață) este de 
Interes re’trtns : a «a și even
tual a familiei sale La scriitor, 
experiența de viață contează 
numai In măsura în care se 
concretizează într-o oneră de 
artă valabilă l’n „scriitor" cu 
experiență de viată, dar fără 
talent de a o transmite, este 

un om In familia sa șl nu un 
scriitor.

— Discuția poate să înceapă, 
avînd hotarele mal bine fi
xate. Deci, experiența de viață 
a scriitorului interesează nu
mai în măsura în care ea poa
te da naștere unor opere vala
bile. Ceea ce înseamnă că nu 
vom discuta despre „experiența 
de viată" a unui scriitor, decît 
atunci cînd vom considera că 
opera lui merită atentie. în ca
zurile în care pagina tipărită 
dovedește o existentă frămin- 
tată, dar nu e literatură 
valabilă, vom discuta Inutil 
despre experiența de viată a 
autorului acelor pagini, pentru 
că paginile sale nu țin de do
meniul artei. Scriam mai de 
mult despre o carte a unui de
butant, șofer de profesie. I. Bă- 
lăceanu. făcînd observația că 
ceea ce se istorisește acolo e 
extrem de interesant, că ma
terialul ar putea sta. într-ade- 
văr, la temelia unor povestiri 
sau a unor nuvele de valoare, 
dar că autorul acelei cărți nu 
reușea decît foarte rar să trans
forme pagina lui într-o pagină 
de literatură adevărată. Era un 
caz în care autorul respectiv 
nu reușea să se elibereze de 
dominarea, de tirania unui ma
terial de viată pe care îl cunoș
tea.

— După aceste precizări 
foarte la locul lor, nu pot să 
nu revin la prima întrebare, 
căreia nu i s-a dat răspuns. 
Am arătat clar că nu ne inte
resează decît experiența de via
tă a unui scriitor adevărat. 
Totuși, nu am delimitat încă 
noțiunea. Ce înseamnă „expe
riență de viată"?

— Cred că am arătat ce în
țeles are noțiunea în momentul 
în care am precizat că experi
ența de viată înseamnă operă. 
A discuta experiența de viață 
In sine înseamnă a face o dis
cuție de sociologie sau de psi
hologie. A discuta experiența 
de viată integrată unei opere 
înseamnă a discuta, de fapt, 
literatura. De aceea a fost 
necesară întrebarea în legă
tură cu deosebirea dintre 
experiența de viață a omu
lui obișnuit și experiența de 
viață a scriitorului, a ar
tistului. Evident. însă, că pă
răsind domeniul strict al pre
cizărilor de mai sus. putem 
discuta despre experiența de 
viată și altfel. însă nu trebuie 
să ne iluzionăm că. dacă vom 
găsi cîțiva oameni, cîțiva scrii
tori — tineri, să presupunem 
— cărora vom încerca să le 
„îmbogățim" experiența de via

tă, vom reuși să scoatem din ei 
niște scriitori exemplari, niște 
scriitori model.

— Cred că îmbogățirea expe
rienței de viată este o chestiu
ne care ii privește pe autorii 
respectivi. Dacă vor avea conști
ința propriei lor sărăcii in ce 
privește experiența, vor face ce 
vor crede necesar, ei singuri...

La urma urmei, este o no
țiune perimată ?

— Ați văzut cit de greu a fost 
să definim experiența de viață 
din punctul de vedere al lite
raturii. Noțiunile au hotare pre
cise. Nu cred că în limitele do

EXPERIENȚA SCRIITORULUI ADEVĂRAT
Interviu cu MIHAI UNGHEANU

meniului teoriei literaturii și ale 
esteticii expresia experiență de 
viață poate fi luată ca noțiune 
operativă. Ea este valabilă, evi
dent, pentru alte domenii. Dacă 
e perimată sau nu ? red că e 
perimată atunci cînd da curs u- 
nor gesturi perimate. Vreau să 
fiu mai exact în ceea ce spun : 
o înțelegere greșită a imperati
vului experiență de viață în 
ceea ce-i privește pe scriitori 
poate să ducă, și a și dus la o 
atitudine autoritară a criticii față 
de scriitor. Ceea ce ne intere
sează este de fapt experiența 
vieții artistice, singurul lucru 
profitabil pentru creator.

— Este poate util să precizăm 
că noțiunea pusă în discuție de 
ziar — sau, hai, să n-o mai de
finim drept „noțiune", dacă vi 
se pare că nu întrunește rigo
rile științifice — nu trebuie 
să ducă neapărat — și nici nu 
duce ! — la „gesturi perimate", 
cum spuneați mai sus. Absolu
tizarea oricăreia din laturi este 
Ia fel de dăunătoare. Experien
ța vieții artistice nu se opune 
„experienței de viață" ci o 
presupune într-un mod specific, 
propria domeniului literaturii. 

Apoi, termenul de experiență a 
vieții artistice poate avea două 
înțelesuri. Primul : experiența 
vieții în lumea artistică sau în 
lumea artiștilor, al doilea : ex
periență a artistului. La care 
dintre cele două înțelesuri vă 
referiți ? Bănuiesc că Ia al doi
lea !

— Evident, mă refer la al 
doilea și am ajuns în impasul 
acestei imprecizluni pentru că 
am acceptat-o pe prima.

In fond, problema este, de 
fapt, ce fel de experiență de 
viată îi trebuie creatorului. Și 
răspunsul ni-1 poate da viața 

lui Brâncușl. Nu «o știe In 
genere că el, după termi
narea școlii de arte din 
București, e-a supus riscu
rilor unei călătorii de studiu 
de felul celor descrise de Sla
vici în „Mara" : a plecat spre 
Paris mai mult pe jos, oprin- 
du-se în marile centre artistice 
ale Europei — fără obișnuitele 
scrisori de recomandație — 
unde se întreținea ca simplu 
meșteșugar. O biografie artisti
că exemplară. Dacă ne hotă- 
rîm să menținem termenul în 
uz — și în interesul efectuării 
discuției nu putem renunța la 
el — să pledăm pentru o auten
tică experiență de viată.

— Unul dintre participant^ 
Ia discuția noastră, poetul 
A. I. Zăinescu, afirmă între 
altele : „Viața literară ne co
pleșește ademenitor cîteodată. 
ea fiind atît de dinamică incit 
abia ne mai putem aduce amin
te și de existenta operei lite
rare, de necesitatea neîndoiel
nică a acesteia șl plonjăm ca 
atare, într-un imens spațiu alb, 
lipsit de repere și de unghiuri, 
respirăm obosit, ne mirăm". Nu 
e o problemă oarecare. Unde 
trăim de fapt, oa autori : în 
literatură sau in viața literară?

La cine ne raportăm ? Cui 
vrem să plăcem ? Lui Shakes
peare. dacă ar învia, sau cole
gului de redacție ? Credeți că 
obișnuința cronicarilor lite
rari de a raporta opera discu
tată la „modelul" ei imediat 
(care poate fi un scriitor mo
dest. dar la modă) nu mută dis
cuția pc un teren cam prea 
neted șl prea agreabil ?

— Ca autori, trăim în litera
tură in măsura în care pagina 
scrisă are valabilitate. Ca per
soane. trăim în viata socială 
sau în viata literară. Confuzia 
acestor două domenii poate să 

ne facă să uităm că, atunci 
cînd discutăm despre literatură, 
raportările trebuiesc făcute nu 
în cuprinsul vieții literare, ime
diate, ci în afara ei. Concuren
ța scriitorului se face cu per
soane al căror nume stă scris 
pe cotoare de cărți în biblioteci. 
O altfel de concurență detur
nează sensul vieții literare. 
Cred că trebuie să dialogăm 
numai cu Shakespeare. înțe- 
legînd prin asta un înalt crite

riu valoric (cum spui figurat 
dumneata). Altfel s-ar naște un 
univers cu reperele substituite.

— Există o prejudecată una
nim admisă : că scriitorii de 
formații diferite și trăind în 
epoci diferite nu pot fi rapor
tați unii Ia ceilalți. Cum o să-1 
compari pe Șt. O Iosif cu Mi
hai Eminescu 7 Fiecare cu ale 
Iul ! Așa e, fiecare cu meri
tele lui, dar Eminescu e un 
mare poet și Iosif, nu. Un stră
lucit estetician englez (mai pu
țin grav și doct decît se obiș
nuiește, dar de o rară profun
zime) și-i închipuia pe toți ro- 

manoleril importanți din toata 
epocile lucrînd laolaltă într-o 
cameră: asta îl ajuta să gă
sească ușor „genul proxim" 
(esența problemelor dezbătute), 
chiar dacă lăsa pe planul doi 
„diferentele specifice" dintre 
romancieri. Nu credeți că o ase
menea operație ar putea fi uti
lă și în critica literară imedia
tă ?

— Observația este oportună. 
Tendința de a judeca pe cu
loare separate s-a făcut simți
tă în dorința unor critici de a 
evita ierarhia de valoare. Este 
adevărat că Eminescu „are ale 
lui" și Iosif „ale sale". Acesta 
este un fel de a-i accepta pe 
amîndoi. de a nu-i exclude, 
adăugăm noi, de la competiția 
valorii. Să nu uităm că această 
competiție a valorii există si 
că în ea, Mihai Eminescu este 
înaintea celuilalt. Este necesară 
această departajare a formulei 
specifice unui scriitor, ca și 
a valorii lui, pentru a evita 
din nou talmeș-balmeșul. Cine 
ar proceda după exemplul ilus
trului estetician englez șl ar 
discuta la un loc pe Eminescu 
cu Șt. O. Iosif, mi-e teamă însă 
că ar proceda eronat. Forster 
cheamă, la originalul său coloc
viu. romancieri de valori sen
sibil apropiate. Dumneata, de 
altfel, muți discuția pe un teren 
nepotrivit, căci de fapt vrei să 
discutăm despre literatura 
contemporană și despre necesi
tatea privirilor sintetice și 

nu despre istoria literară. Dacă 
dificultățile de alăturare sînt 
atît de mari cînd vorbim de 
Eminescu și Șt. O. Iosif, ele 
devin aproape insurmontabile 
cînd este vorba de literatura 
contemporană. Potpuriul critic 
pe care îl dorești dumneata s-a 
operat în eîteva cazuri discu- 
tîndu-se autori inegali pe ace
lași ton. Solicitări de acest fel 
deschid cale celor ce vor să 
eludeze condiția valorii lite
rare. O frază uzitată a fost ur
mătoarea : „de acord să fim cri
ticați, dar să nu se uite că 
am muncit". De aici se vede 
că ceva nu este clar. Can
titatea de muncă ține de culi
sele problemei. Noi judecăm 
cartea, rezultatul muncii și 
nu culisele acestei cărți. Can
titatea de muncă ține de do
meniul vieții literare, cartea 
— de literatură. Să nu le ames
tecăm. Cronicarul nu poate 
compara între ele decît valori 
apropiate sau procedee estetice 
asemănătoare, făcînd precizarea 
treptei valorice.

— Există cărți bine scrise, 
dar care „spun" puțin. Credeți 
că motivul acestei sărăcii poate 
fi lipsa „experienței de viață"?

— In literatură există che
mați și nechemați. Chemați 
sînt cei ce „au de spus" ceva. 
Este esențial. Dacă omul „are 
ceva de spus" și nu știe cum. 
înseamnă că nu poate spune 
șl — de fapt — nu spune. Cea
laltă extremă e a aceluia care, 
neavînd „ceva de spus", se 
iluzionează că poate seduce prin 
manieră. De obicei, însă, o ma
terie nouă își găsește de la sine 
o expresie nouă. întrebarea ne 
poate ajuta să subliniem din 
nou că expresia ..experiență 
de viață" spune ceva, fără a 
spune totul. Primii scriitori 
despre care s-a zis că au expe
riență de viață au fost cei de 
genul Jack London. Maxim 
Gorki sau Panait Tstrati. Bio
grafia lor era de-a dreptul sen
zațională. implicînd în primul 
rînd desfășurarea tumultoasă, 
ideea de cantitate. De aici, con
cluzia că cineva care nu are o 
biografie plină de întîmplărl 
nu are „experiență de viață". 
Sadoveanu este. însă, un mare 
prozator, cu o biografie liniară. 
Spune mat puțin decît cei amin
tiți ? Thomas Mann are. cu 
excepția cîtorva călătorii și a 
exilului, o existentă destul de 
sedentară. Spune opera lui mai 
puțin decît cea a lui Panait 
Istratl sau Maxim Gorki ? Iată 
că operele lui Sadoveanu si 
Thomas Mann, deși autorii lor 

nu sint egali, biografic, Iul Jack 
London sau Panait Istrati. nu 
suferă de sărăcie. Deducem că 
„experiența de viață" nu în
seamnă acumulare pe orizon
tală. cantitate, ct trăire auten
tică. Sînt nenumărat! oameni, 
cu o teribilă experiență de 
viață, care nu devin scriitori 
și mor anonimi. „Sărăcia" e de 
vocație și de talent, nu de ex
periență de viață. In Alaska 
au fost nenumărațl căutători 
de aur. Unul singur dintre el 
a scris „Chemarea străbuni
lor". Mii de vînători de balene 
au trecut prin întîmplărl gro
zave, dar dintre ei doar cel 
care s-a numit H. Melville a 
scris „Moby Dick". Alți zeci de 
vînători au urcat spre Căi iman, 
dar — Țara de dincolo de 
negară e scrisă de un intrus în 
tagma lor. Nici scriitorul, nici 
„experiența de viață", nu se 
fabrică. Experiența de via
ță nu se poate aplica — 
centură de salvare — ci este, 
atunci cînd este, un produs 
intim, nespectaculos. Important 
este să avem scriitori autentici. 
Scriitorii de azi care nu reușesc 
să comunice mare lucru au un 
deficit de vocație sau de talent. 
Să le acordăm deci importanta 
pe care o merită : adică să tă
cem. Nu crezi că ar fi mai 
nimerit să discutăm despre 
Marin Preda, Fănuș Neagu, 
Nicolae Breban ?

— Un scriitor cu biografie 
„săracă" poate scrie roman ?

— Cazul lui Thomas Mann 
care a scris Casa Budenbroock 
la o vîrstă la care asemenea 
construcții sînt rare, e elocvent. 
In acest roman sînt multe si
tuații care depășesc evident ceea 
ce numiți d-voastră „experiență 
de viață" a lui Thomas Mann în 
momentul scrierii romanului. 
Cartea nu suferă din pricina bă
nuitei inexperiențe. O să-mi o- 
biectați că este o excepție. Dacă 
ați face-o. însă, ați uita că vor
bind despre scriitori, vorbim 
despre excepții.

— Se folosește șl un termen 
înrudit cu acela de experiență 
și anume termenul „experi
ment". La Jocul lui în alt do
meniu, el sună ciudat atunci 
cînd e vorba de literatură. Ați 
întîlnit scriitori care nu scriau, 
ci experimentau ?

— Eticheta de ..experiment* 
a fost lansată de mișcarea artis
tică cu cel mai pronunțat sîm| 
al reclamei : mișcarea teatrală. 
Nu întotdeauna, însă, ceea ca 
s-a făcut sub numele de „ex<
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poate învăța gîndindu-te 
la marile obligații ale pro
fesiei. Depinde ce-ți ceri. 
Personal, îmi cer maximum 
și sînt satisfăcut cînd pot 
realiza maximum. Deocam
dată sînt la început de 
studenție ți n-am acoperire 
pentru această afirmație 
decît un concurs de admi
tere și o sesiune de exa
mene... Care confirmă — 
adăugăm noi — că novice
le în studenție nu face 
afirmații gratuite : a trecut 
examenele cu zece.

Alții, și cînd spunem al
ții ne gîndim la zeci, la 
sute, la mii de studenți, a- 
duc argumente mai multe. 
Intr-adevăr, totul depinde 
de ceea ce îți ceri. Acești 
zeci, sute, mii, conturînd 
portretul generației actuale 
de studenți, își cer mult. 
Adică, nu mult, ci întoc
mai ceea ce trebuie. O 
viață studențească integra
lă, compusă dintr-un itine- 
rariu pe care noi, aici, în 
economia paginii îl redu
cem la perseverență, serio
zitate, tenacitate, zeci de 
ore de studiu, disciplină. 
Din totalul acestor compo
nente rezultă atitudinea 
responsabilă față de învă
țătură. Vrem, nu vrem, a- 
jungem pe acest itinerariu 
la interesul pentru prele
gerea profesorilor și, impli
cit la frecvență, la orele 
dedicate bibliotecii, la dez
baterea din seminar, la 
examenele date, luate, la 
procente optimiste prin 
urcușul lor spre note maxi
me, însemnînd aceasta că 
foarte mulți studenți nu 
învață pur și simplu, ci în
vață foarte bine. Așa cum 
este firesc. Dovezi. Luăm 
cîteva mai recente, din ul
tim sesiune de examene.

în centrul universitar 
Cluj, 4 772 examene au fost 
promovate cu note de 9 și 
10 iar 4 814 examene cu 
note de 7 și 8, situația cea 
mai bună oferind-o Insti
tutul de medicină și farma
cie unde mai mult de ju
mătate din numărul stu-

Nimic neobișnuit: o sală 
de lectură din sute cite e- 

xistă pentru studenții 
noștri

denților au încheiat sesiu
nea cu note de 9 și 10. La 
Institutul Politehnic Bucu
rești — 70 la sută dintre 
studenți au promovat sesi
unea cu note între 7 și 10, 
iar cîteva facultăți ale ti
nerei universități craiove- 
ne au un procent de 80 la 
sută de asemenea note.

LIVIU PETREAN, unul 
dintre studenții eminenți ai 
Facultății de electrotehni
că din Timișoara, a făcut 
însă abstracție de procen
te, preferind să vorbească 
despre mobilurile studen
ției dincolo de notă. „As
tăzi, imaginea mea despre 
viața de student este mult 
mai completă, sînt doar în 
pragul ingineriei și o ju
dec poate ca inginer, cu 
atu-ul experienței de stu
dent. Mă gîndesc dacă, 
vorbind despre mine, am 
dreptul la generalizări. 
Cred că da. Am acest drept 
din moment ce tot ceea ce 
se petrece cu mine se pe
trece la scara miilor de 
studenți ai țării. Dacă ci

neva mi-ar cere o definiție 
a studenției pe care o 
trăim acum, formularea 
mea ar suna simplu, cu 
riscul de a fi considerată 
simplistă. Studenția este, 
în primul rind, posibilita
tea de a fi student. O am 
eu, o au mulți, foarte mulți 
tineri ca mine. O dobîn- 
dim greu și, totuși, foarte 
ușor. Greu, pentru că fie
care dintre noi concurează 
la studenție sub semnul u- 
nei exigențe valorice, care 
selectează capacități. Ușor, 
pentru că la noi concuren
ța are criteriu unic: valoa
rea individului. Nici o altă 
barieră în plus. Ceea ce, 
trebuie să recunoaștem, 
înseamnă foarte mult. în
chei studenția cu imaginea 
democratismului învăță- 
mîntului nostru nu numai 
prin dreptul ce-1 dă de a 
beneficia de învățătură, ci 
și — mai ales — prin o- 
bligativitatea de a folosi 
aceste beneficii, lucru care 
constitue, după mine, cea

CARATELE CREAȚIEI
Ce înseamnă aceasta, 

știm. Vorbim de studentul 
pentru care avantajul de a 
sta cîțiva ani într-un me
diu universitar în care 
există laboratoare moderne, 
biblioteci bine înzestrate, 
mediu asupra căruia își 
pun amprenta profesori 
prestigioși, somități științi
fice și culturale, patroni 
spirituali ai unei activități 
de cercetare — profesorii 
lor, totodată — înseamnă 
integrarea în acest mediu 
în calitate de ucenic în- 
tr-ale cercetării. Chiar dacă 
titlul de după absolvire nu 
va fi de „cercetător", ci, 
pur și simplu, de inginer, 
ori de medic, de profesor. 
Vorbim, deci, de mii de 
studenți, de acei membri 
ai cercurilor științifice stu
dențești unde se vine fără 
obligații de frecvență, fără 
perspectiva unui examen, 

mai înaltă treaptă a sa. Să 
fii obligat să nu ignori ni
mic, să profiți fără rezerve 
de tot ceea ce îți dă stu
denția, în folosul tău și al 
societății".

E o chestiune de con
știință profesională. Orice 
abdicare de la principiile 
ei sînt considerate o fisură 
în integritatea spiritului 
responsabil al colectivității 
studențești. Să nu ignorăm 
severitatea cu care această 
colectivitate se impune ju
decind acte de indisciplină, 
neprezentări la examene, 
note nesatisfăcătoare. 1 lai 
cu seamă că exigența față 
de studenți, izvorîtă din 
mijlocul studenților, ținteș
te mai sus, dincolo de do
rința de a asigura o frec
vență ireproșabilă la 
cursuri și seminarii, de exa
mene pregătite și susținu
te. Atinge poate maximum, 
în momentul în care stu
denții își respectă și altfel 
propria studenție, confe- 
rindu-i 

ci pentru că cercul dă 
ceva în plus peste curs și 
seminar, pentru îndrăznea
la de a încerca formula 
magică a creației din anii 
studenției. Ne-o mărturi
sește GHEORGHE DUMI
TRU, anul IV, Academia 
de studii economice.

„Vreau să realizez o 
pregătire superioară, nu 
atît prin volum de cunoș
tințe, cît prin cultivarea 
aptitudinilor pentru cerce
tare. De aceea, muncesc 
mult, întreb, caut, îmi 
exersez capacitatea crea
toare prin activități în 
cercurile științifice. Astfel, 
am încercat, și încerc încă, 
să găsesc o cale originală, 
rezolvări proprii pentru 
lucrarea de diplomă, son- 
dînd cu perseverență posi
bilitățile de aplicare în 
specialitate a unor dome
nii modeme ale matemati

cii — teoria jocurilor, teo
ria grafelor, teoria așteptă
rii. Realizările superioare 
în specialitate depind de 
fiecare dintre noi, an de 
an numeroase măsuri de 
perfecționare intervin pen
tru a înlesni aceste eforturi 
individuale, ca urmare a 
realizării măsurilor preco
nizate la Congresul al 
IX-lea al P.C.R. în legătu
ră cu perfecționarea pre
gătirii viitoarelor cadre de 
economiști. Nu cred deci, 
că se poate altfel străbate 
studenția. Ne obligă etica 
profesiei. Nu știu cum se 
poate desfășura altfel stu
denția într-un institut ca 
al nostru, bunăoară, care, 
devenit academie de stu
dii, se întregește ca struc
tură, ca bază materială, 
perfecționîndu-și chipul, 
conținutul și structura de 
instituție de învățămînt 
modernă. Pentru acest an 
universitar, în cadrul lu
crărilor de extindere a 
localului școlii, s-a dat în 
folosință o construcție 
nouă, modernă, cu o su
prafață utilă de 13 400 
mp. Va fi pus în funcțiu
ne, anul acesta, noul pa
vilion, cu suprafața de 
4 800 mp al „Centrului de 
calcul și cibernetică econo
mică".

Susține ideea activității 
creatoare în anii facultății 
și studentul MIHAI O- 
ROSZ, membru al cercului 
științific de chimie anorga
nică al Facultății de chi
mie din Cluj care lucrea
ză și într-un colectiv de 
cadre didactice din Catedra 
de chimie organică, parti- 
cipînd la cercetări cuprin
se în planul catedrei.

„Sînt satisfăcut că în fa
cultatea noastră dezvolta
rea «capacității de a învă
ța» este un deziderat ma
jor în activitatea tuturor 
factorilor. Climatul de stu
diu statornic în facultate 
îți dă încredere în tot ceea 
ce faci. Și nu este un mo
tiv de satisfacție pentru 
student faptul că el se

poate mîndri că lucrează 
în laborator, într-un colec
tiv de cercetare din care 
fac parte profesori, cerce
tători care s-au afirmat ca 
autori ai unor realizări de 
valoare ? Și nu este un 
motiv de mîndrie pentru 
noi faptul că ne putem a- 
firma rolul activ, atît în 
rezolvarea problemelor 
fundamentale privind o- 
rientarea și dezvoltarea 
școlii superioare, cît și în 
crearea climatului științific, 
politic, social, cultural în 
care să ne cristalizăm o 
viziune reală despre lume 
și în care să dobîndim a- 
cele cunoștințe care să asi
gure afirmarea noastră ca 
specialiști foarte buni? Cu
noaștem mulți savanți de 
renume care și-au înscris 
numele în cartea de aur 
a științei românești nu nu
mai prin valoarea, pe plan 
teoretic, a lucrărilor lor, dar 
și prin străduința, preocu

STUDENTUL CA MEMBRU 
AL ACESTEI SOCIETĂȚI

Așa îl pregătește facul
tatea, îl formează ca om 
al zilelor noastre, li dă 
răspunderi și drepturi. 11 
formează pentru cel mai 
dificil examen — examenul 
vieții sociale. La cursuri, 
și în viața de zi cu zi. O 
fac dascălii și organizațiile 
de tineret care activează în 
facultate — organizația 
U.T.C. și asociațiile stu
denților. Ii formează ca 
intelectuali militanți, cu un 
profil moral integru, cu 
trăsături de mare fermita
te politico-ideologică. To
tul constituind cheia de 
boltă a realizării responsa
bilităților viitoare. Studen
tul participă el însuși la a- 
ceastă activitate formativă, 
întrucît înțelege că nu se 
poate desăvîrși altfel ca 
specialist, ca cetățean al 
acestei țări. „Este o reali
tate — afirmă studentul 
ION ALBESCU de la Fa
cultatea de automatică din 
București — că noi stu
denții trăim intens toate e- 
venimentele țării, în inte
riorul lor. Ni s-ar părea un 
non sens să fie altfel. A- 
vem un optimism care se 
fundamentează pe clarita
tea rostului nostru, prezent 
și viitor. Rost pe care îl 
găsim înscris, fiecare, aș 

parea și contribuția la dez
voltarea țării, la crearea u- 
nor școli științifice și a u- 
nui învățămînt superior 
modem, în măsură să for
meze cadre de specialiști 
și cercetători de mare va
loare. Toate aceste perso
nalități sînt pentru noi un 
luminos exemplu și pre
țios îndemn".

Ne-o confirmă, ca o cer
titudine în plus, sesiunile 
științifice studențești anua
le, conferințele naționa
le ale cercurilor știin
țifice, care bilanțează nu 
numai o participare largă 
la această activitate stu
dențească, nu numai lu
crări izbutite, cu valoare 
practică, aplicativă, nu nu
mai premii, ci și o atmos
feră dominantă din ce în ce 
mai mult în viața facultă
ților. Atmosferă care inte
grează studenția în viața 
științifică, intelectuală a 
societății noastre socialiste.

spune eu, doar numele 
lipsește, în rostul acestei 
țări atît de limpede prefi
gurat de partid. Avantajul 
față de generațiile mai 
vîrstnice este enorm ; noi 
nu ne întrebăm „ce vom 
face". Asta știm. Dialogul 
pe care îl purtăm cu noi 
înșine are alt sens. Cum 
să realizăm ceea ce știm 
că avem de făcut ? Cum 
să realizăm la modul op
tim, pe potriva aptitudini
lor, înclinațiilor și aspira
țiilor noastre, pe potriva 
comandamentelor societății 
socialiste ?“.

Limpezimea cunoașterii 
comandamentelor societății 
de care vorbea Ion Albescu 
vine dei acolo că studentul 
nostru nu se refugiază în
tre coperțile cursului de 
specialitate, ci înțelege, 
ceea ce sublinia și Gheor- 
ghe Dumitru, să se înarme
ze cu concepția politică 
și ideologică a partidului 
pentru a putea face față 
acestor comandamente. 
Principiile politice trans
mise viitorului nostru 
intelectual nu reprezintă 
doar o parte a bagajului 
lui de cunoștințe spirituale, 
ci devin convingeri traini
ce pe care le afirmă în 
întreaga activitate. In mod 

conoret, aceasta înseamnă 
dorința de a pătrunde te
zaurul de idei al marxis
mului, concepția despre 
lume a Partidului Comu
nist Român. Dorința unei 
atari pregătiri Izvorăște de 
acolo că studentul este 
perfect conștient de nece
sitatea pregătirii ideologice 
ca parte integrantă, indis
pensabilă în formarea sa 
intelectuală.

El, studentul are — cum 
ne spunea EUGENIU ȘO- 
VĂREL, student la Institu
tul de petrol din Ploiești — 
sentimentul că o asemenea 
formație nu se dobîndește 
numai din studiu teoretic, 
ci în practica muncii social- 
obștești de fiecare zi. Ca 
membru al unei organizații 
revoluționare, tînărul se 
manifestă încă din stu
denție ca om puter
nic ancorat în cotidianul 
societății. In primul rind, 
exercitîndu-și rolul de 
membru al unui colectiv 
studențesc, care veghează 
și contribuie la desfășura
rea normală a vieții aces
tui colectiv. El are acest 
drept dar și obligația mo
rală de a se manifesta ca 
membru al colectivității 
studențești integrată în 
marea colectivitate a țării. 
Pentru că, așa cum subli
nia ION SCHUSTER 
CORDONEȚ — Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu" 
din București, nu-i de loc 
puțin lucru să fii chemat 
să participi, deși student, 
la treburile generale ale 
facultății, ale institutului. 
„Colegi de generație, dele
gați de colectivele noastre 
studențești participă la a- 
ceste treburi ca membrii 
celor mai înalte foruri ale 
instituției de învățămînt 
superior — senatele , ală
turi de rector, de presti
gioși profesori, sînt între
bați și solicitați să aducă 
în Senat cuvîntul studenți
lor, părerea lor despre ac
tivitatea profesională, des
pre desfășurarea normală a 
vieții de bibliotecă, de că
min, a activității științifice 
studențești — păreri, pro
puneri, observații în legă
tură cu tot ceea ce este 
de interes pentru student. 
Noi sîntem trași la răspun
dere nu pentru că ne spu
nem părerea, ci atunci 
cînd nu ne exercităm drep
turile cu care sîntem in
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vestiți, dreptul democratic 
de a participa, alături de 
profes. i, la perfecționarea 
procesului de învățămînt, 
la elaborarea și discutarea 
măsurilor ce vizează desfă
șurarea normală a întregii 
vieți universitare.

Sînt lucruri pe care le

PROFESIA OBLIGĂ
Cineva spunea că a nu 

stăpîni deplin și multilate
ral specialitatea înseamnă 
diletantism, dar a fi un 
specialist pur și simplu, 
fără a avea contact cu 
marea cultură înseamnă 
barbarie. Nu știm dacă 
studenții cunosc această 
părere, cert este însă un 
lucru : că foarte mulți stu
denți cred cu convingere 
că studenția nu înseamnă 
și nu poate însemna doar 
însușirea specialității. Este 
tocmai ceea ce afirmă stu
denta CARMINA BĂLȚA- 
TU de la Facultatea de 
fizică din Cluj. „Ar fi un 
sacrilegiu să te lipsești cu 
bună știință de enormul 
tezaur de cultură pe care 
ți-1 oferă studenția prin 
însăși plasarea ei în pu
ternice centre de cultură. 
In cele din urmă, e doar 
o chestiune de receptivita
te, de crearea unor antene 
proprii care să recepteze 
tot ceea ce este posibil și, 
poate, peste acest posibil, 
din enorma informație va
loroasă care vine spre noi, 
pentru noi".

ÎN CELE DIN URMĂ - 
TOTUL PENTRU PROFESIE

Profesia obligă, și cînd 
spun profesie, studenții se 
gîndesc la ceva mai mult; 
la obligațiile pe care le in
cumbă însuși faptul de a fi 
cetățean al acestei țări, li 
amintim numele studentu
lui VASILE CHIRIȚA, de 
la Facultatea de agrono
mie din Craiova, care ne-a 
vorbit mai mult despre el 
ca viitor inginer, dar am 
putea orîndui aici sute de 
nume. „După 16 ani de 
învățătură în școală, li
ceu și facultate, profesia 

remarci, repettndu-lo poatdi 
întrucît cu asemenea drep
turi, cu asemenea investiri 
politice și sociale, tînărul 
— și studenții noștri știu ie 
cest lucru — nu se {toata 
întîlni decît într-o' sodeto» 
te socialistă, în footetotefl 
noastră socialistă.

In cele din urmă — spu
nem noi — totul depinde 
de student, de dorința lui 
de a adăuga, pe cale pro
prie, o formație culturală 
la formația profesională. E 
un fel de a spune, pe cale 
proprie ; propriu este, cum 
ne mărturiseau studenții, 
timpul pe care, în calitate 
de beneficiari ai lui, tre
buie să știe să-l dăruiască 
cu generozitate culturii. In 
rest, ofertele vin din 
partea societății | chiar și 
acea casă de cultură, care 
este numai a studenților, 
dată lor în grijă pen
tru a o transforma în pa
tronul activității cultural- 
artistice universitare. Dar 
să nu simplificăm lucrurile, 
căci aid nu este vorba 
doar de un cadru — ne
cesar șl existent — care 
să-i găzduiască pe stu
denți în orele dedicate cul
turii, ci de existența unul 
întreg climat care cheamă, 
obligatoriu, la acumulări 
substanțiale pentru întregi
rea personalității spirituale 
a viitorului specialist 

bate la ușă. O întîmpin, 
cred eu, cum se cuvine. O 
întîmpin mai ales cu o 
mare dorință de a o exerci
ta. Am semnat anul acesta 
un contract cu institutul. 
Un contract, l-aș numi eu, 
moral, întrucît șl fără el 
știm că nici unul dintre noi, 
care s-a pregătit pentru o 
profesie ori alta, nu se pier
de. A trăi cu sentimentul 
certitudinii utilității tale, cu 
gîndul că nu tu trebuie 
să cauți locul de muncă, 
ci acel loc de muncă te 
așteaptă încă de cînd tu 
ai primit dreptul de a fi 
student — este poate cea 
mai deplină satisfacție și 
sentiment de tonică certi
tudine pe care o societate 
o poate oferi membrilor 
săi".

In cele din urmă, toată 
studenția este dedicată 
profesiei. De fapt, cele mai 
puternice argumente ni 
le-ar putea oferi zecile de 
mii de absolvenți care deja 
profesează. Faptele certifi
că cu limpezime că stu
dențimea anului 1969 din 
România, luată ca simbol 
al studenției acestor ani, 
și-a făurit un ideal din 
idealul întregului popor — 
de a aduce propria contri
buție Ia realizarea nobile
lor țeluri ale socialismului.

periment" a fast experiment. 
Mai curînd e vorba de imita
ție. iar cînd se vorbește deapre 
experiment în literatură, se 
vorbește de cele mai multe ori 
despre ceea ce se numea pînă 
acum influență sau imitație. 
Acești doi termeni comunică 
cel mai frecvent cu cel al epi- 
gonismului dar să nu uităm 
că dintre imitatori s-au putut 
ridica poeți de talia lui Mihai 
Eminescu. Cu logica cu care se 
proteatează împotriva unor 
hrăniți de lecturi străine, se 
poate cere scoaterea din lite
ratura română și a poeților 
Văcărești. Un purism fără în
țelegerea filozofiei culturii, 
amenință să devină îngrijoră
tor

— Dacă voi avea puterea să 
reiau acest interviu (și altele ca- 
re-1 preced și care-i vor urma) 
într-o carte, îmi voi permite 
să vă pun și alte întrebări, nu 
numai teoretice. Măcar la una 
dintre ele vă rog să-mi răspun
deți acum : care este, după pă
rerea dumneavoastră, tipul de 
scriitor ..ideal" ? Astăzi, la noi...

— întrebarea este contradicto
rie. Ori este „ideal" ori este de 
astăzi. Ceea ce este ideal nu 
tine nici de ..ieri", nici de „azi", 
cel mult de „mîine". Dacă am 
sDune : un scriitor „ideal as
tăzi". am săvîrși deja un com
promis. căci urmează să adap
tăm idealul Ia ziua în care tră
im. îmi cereri de fapt o retetă 
inversă. Fără a vă răspunde 
la întrebare, am să adaug că 
un scriitor trebuie să știe din 
ce se trage și ce reprezintă el 
astăzi în angrenajul social. Să 
aibă conștiința persoanei sale, 
a valorii ei sociale, a familiei 
sale, a neamului său. a destinu
lui acestei epite. ca și a situă
rii ei în marele organism social 
din care face parte. Dacă aces
te lucruri îi sînt confuze, con
fuze și echivoce îi vor fi scrie
rile. Scriitorul nu se poate în
chipui în afara atitudinii vo
luntare. Nu întîmplător lui 
G. Călinescu îi plăcea arhitec
tura. A crea înseamnă a cons
trui, adică a avea o atitudine 
voluntară.

— O întrebare banală — la 
care nu renunț, pentru că 
atinge esențialul : la ce lucrați?

— E mai prudent să spun la 
ce am lucrat. O carte despre 
critica actuală. Evident, vei mai 
scrie și altceva.

FLORIN MUGUR

EXPERIENȚA DE VIAȚA — O NOȚIUNE PERIMATA ? CADRUL DE

CONȘTIINȚĂ ACTIVĂ
A EPOCII

Pentru un politolog, pen
tru un sociolog, pentru, un 
ziarist, pentru un scriitor, 
experiența de viață, conexi
unile multiple (aproape ci
bernetice) care îi leagă de 
realitate, mi se par funda
mentale. Scriitorul reprezintă 
o conștiință incandescentă, 
activă a epocii, radiolog al 
tuturor mișcărilor orogeneti- 
ce ale substanței umane, 
sensibilitatea cea mai acută 
și în același timp mereu fra
gedă a realității.

Incepînd, să zicem, cu 
acel orb sublim care a fost 
Homer, continuînd cu Lebă
da albă de la Stratford on 
Avon care a strîns sub ari
pile sale regi, regine, îndră
gostiți, criminali, intriganți, 
înțelepți, bufoni îngrămădin- 
du-i pe scenă, și terminînd 
— la întîmplare — cu John 
Dos Passos, ale cărui ro
mane încearcă să surprin
dă America într-un anumit 
spațiu și timp, atît de minu
țios îneît dezagregată, des
ființată printr-o calamitate 
absurdă, ea să poată fi re
constituită pînă la detalii 
din opera sa, scriitorii, 
marii scriitori ai lumii au 
fost oamenii cei mai adînc 
împlîntați în magma vieții 
sociale. Retragerea din co
tidian, abdicarea de la 
colectivitate, autoexilul și 
auto - ostracizarea, alune
carea în coșmar și în 
oniric desprins de realități 
sau sensuri care să intere
seze oamenii si să-i inte
greze în plasma operelor li
terare. este repudiată si

ADRIAN DOHOTARU

obscurizată de generațiile de 
cititori; operele acestor 
izolați și falși neînțeleși 
scapă din memoria lumii, a 
civilizației. Dar nu e mai 
puțin adevărat că pînă 
și în operele celor mai 
mari transfugi din realitate, 
a evadatorilor în oniric, 
acolo unde geniul a bătut la 
porțile Infernului sau O- 
limpului, în pofida alcoolu- 
rilor sau a halucinogenelor, 
începînd cu Sapho, conti
nuînd de pildă, cu Hăelde- 
rlin, cu Trakl, cu Marinetti, 
cu Edgar Allan Poe și în 
sfîrșit cu beatnicii americani 
în frunte cu Alan Ginsberg, 
ș. a. experiența de via
ță s-a transmis totuși vio
lent pentru că ea a fost 
mai puternică decît fuga 
artificială de realitate prin 
drog, prin claustrare. Tn- 
tîlnim pretutindeni oameni 
cu biografii nemaipome
nite care ne relatează 
fapte de un inedit tulbură
tor, de o semnificație socială 
și etică exemplară. Trecem 
uneori pe lîngă drame, nu 
le înregistrăm sau dacă le 
înregistrăm nu le analizăm 
pînă în cele mai adînci și 
subtile implicații... Se întîm- 
plă în viața oamenilor din 
acești ani, din ultimii două
zeci de ani, din acest secol 
încă neterminat, evenimente 
profunde într-o succesi
une accelerată, nucleară ; 
oamenii sînt nevoiți să reac
ționeze, să se manifeste sî 

să se adapteze în condițiile 
actuale cu un ritm mai viu 
dar și cu unele consecințe 
mai grave, iar scriitorul tre
buie să trăiască prin ei, să 
respire prin ei, să vorbească 
prin ei, să le simtă pulsul, 
să le stabilească diagnosti
cul și să propună soluții 
terapeutice. Trăim o epocă 
de frenetice transformări 
sociale, economice, mora
le ; sute de mii de oa
meni își schimbă existențe și 
profesiuni de secole, intră în 
imense și covîrșitoare colec
tivități umane care constru
iesc baraje, combinate, uzi
ne, drumuri, poduri, trac
toare, sonde, polietilenă, co
balt radioactiv _ și scriitorii 
rămîn adeseori inerți, pasivi 
la multiplele reflexe și rever
berații pe care le stîrnesc 
aceste elemente în conștiin
ța oamenilor. în revoluția 
din Octombrie s-au ridicat 
din pleiada de muncitori și 
intelectuali a splendidului 
cutremur social și apoi al 
efortului lumii noi, scriitori 
de o vigoare și de o esență 
profundă ; în epopeea in
dustrializării Americii cu 
imensele ei catastrofe uma
ne și financiare s-au născut 
scriitori telurici ; din efer
vescența vieții burgheze a 
intelectualilor francezi cu o 
conștiință si o responsabi
litate socială matură, uneori 
revoluționară, s-au ridicat 
scriitori de un mare rafina
ment stilistic și de o ana
liză structurală inedită, com
plexă a fenomenelor vieții.

Noi, trăim acum momen
tul celei mai mari litera
turi. Dar ea încă nu s-a 

realizat pe deplin. Exprima
rea poate părea paradoxalăI 
Vreau să spun de fapt că 
viața pe care o trăim tre
buie să devină foarte cu
rînd a celei mai mari lite
raturi. Nu subiecte minore, 
introspecții cu caracter li
mitat, psihanalitic, pe indi
vizi rigizi și insensibili, 
eșuați din perimetrul socie
tății noastre socialiste ; nu 
opere mimate stilistic după 
modele străine ne vor re
prezenta în timp și în spa
țiu, ci subiecte reale care 
surprind fenomene esențiale 
ale mutațiilor prin care trec 
oamenii, aceste existențe 
tulburătoare, patetice, pline 
de bucurii, de victorii dar și 
de înfrîngeri, de erori și de 
suferinfi. Toate trebuie să 
fie cuprinse în cărțile lite
raturii noastre mari. Dar 
pentru asta e necesar să 
erupem din magma vieții I 
Personajele trebuiesc create 
nu așa cum le vrem potrivit 
teoriilor noastre „vizionare" 
despre omul nou, desă- 
vîrșit, al epocii comunis
te, ci așa cum este el acum, 
în drum spre acel splendid 
exemplar uman care va 
trăi poate în anul 2 000. 
Vrem fapte, întîmplări, eve
nimente, sentimente, gîn- 
duri reale, extrase ca ura
niul (cu. efortul extracțiilor 
de uraniu) din preocupările 
și conștiința noastră diurnă. 
Regăsîndu-se în personajele 
operelor noastre chiar dacă 
acestea se înscriu în meta
fore, în parabole, în sim
boluri, în diferite expresii 
stilistice, oamenii trebuie să 
învețe să se privească mai 
atent, să se bucure sau să 
sufere în „pielea" persona
jelor noastre ca și cum și-ar 
trăi propria viață iar ele
mentele literaturii noastre 
sînt numai cadrul realității 
pe care o recreăm pentru 
cititori, sintetizînd din aces
tea tot ceea ce are semnifi
cații majore, tot ceea ce pre
figurează chipul acelora 
care vom fi.

EXPRIMARE A TALENTULUI
(Urmare din pag. I) 

ța de viață este cadrul de ex
primare a unui talent. Ea îi de
clanșează cunoașterea de sine 
$i, apariția, ea îl afirmă, ea îl 
solicită, ea îl alimenteză și. vai. 
tot ea îl poate limita si chiar 
anula.

Firește, multe lucruri sînt co
mune tuturor creatorilor în a- 
cest complex proces care duce, 
în final, la realizarea unei o- 
pere, însă poetul are. totuși, un 
fel al său de a-și apropia lu
mea și a o exprima. Mal mult 
decît oricare alt domeniu, poe
zia nu ține de vîrstă. Nu e vor
ba atît despre faptul că. în ge
neral, scrisul nu-ți cere certi
ficat de dispensă șl nu-ți im
pune acte de pensionare, cît de 
putința poetului ca. în ciuda 
unei biografii restrînse, să co
munice mult, în adîncime și în
tindere. Sînt autori cu o bi
bliotecă întreagă de titluri, cu 
un număr respectabil de ani 
înregistrați în buletinul de 
identitate, dar care sînt dimen
siunile mesajului lor ? Si. iată, 
vine un tînăr, un copil aproape, 
care ne dezvăluie un întreg 
univers și ne propune o în
treagă redimensionare a exis
tentei !

Actul poetic dovedește că ex
periența de viață trebuie privi
tă ca o acuitate a perceperii 
fenomenelor vieții, o capacitate 
deosebită de a te confunda cu 
destinele omenești din epoca 
ta, de a te multiplica în semenii 
cu care vii în contact, cu în
treaga umanitate.

Poezia este în egală măsură 
o cursă de 100 m șl un mara
ton. Nu interesează efortul, nici 
durata. Interesează rezultatul 
la care s-a ajuns.

înainte de toate, Important 
este să fii om : să nu stai de o 
parte, străin de frămîntările 
celorlalți, să nu trișezi pe alții, 
să nu mimezi trăirea, să fii 
sincer în primul rînd față de 
tine însuti. Poezia să fie adică 

un fel al tău de a exista. Multi 
scriu, dar se simte imediat cine 
o face cu toată ființa sa si cine 
și-a propus, din motive exte
rioare pasiunii creației, să se 
tină de literatură. Ce e contra
făcut. superficial se trădează 
deîndată, chiar dacă sub aspec
tul tehnic, ca să zicem așa, lu
crurile sînt perfecte sau foarte 
aproape de perfecțiune.

însușirea cu adevărat a unei 
experiențe temeinice de viată 
îti impune un respect deosebit 
față de menirea scrisului și fată 
de cei cărora te adresezi. Un 
contact real, amplu și statornic, 
cu cei care produc tot ce există 
pe lume, niu îngăduie escamo
tarea datelor realității, falsul, 
concesiile.

O noțiune atît de gravă în 
semnificațiile sale, cum este 
cea pe care o reprezintă expe
riența de viată, nu poate fi pe
rimată decît pentru cei pe care 
viața nu-i atinge în nici un 
chip, pentru cei care cultivă o 
poezie „în sine", splendidă în 
inutilitatea sa. autorii fiind 
însă teribil de harnici în a-și 
ridica neîntîrziat colaborările și 
arătîndu-se de un spirit practic 
dus pînă la meschinărie, pen
tru cei care nesocotesc împli
nirile înaintașilor și contempo
ranilor lor care nu și-au con
sumat existenta în zadar.

Asimilarea experienței de 
viată necesară scrisului consti
tuie un proces continuu, de 
perpetuă înnoire, căci niciodată 
nu poți spune că totul ti-e cu
noscut, atîta timp cît nici mă
car despre un om lîngă care ai 
trăit o viață întreagă nu poți 
afirma că-1 cunoști pe deplin.

Pe parcursul acestui lung și 
dificil drum e inevitabil să su
porți și înfrîngeri, să te aștepte 
și unele eșecuri, mai mult sau 
mai puțin dureroase, să acu
mulezi și o experiență tristă, a 
cărei reeditare nu este de dorit. 
Se întîmplă că. stăpînit de o 
anume idee, atras de-o anumi
tă temă, să-ti dai seama că nu 

e în puterile tale să răspunzi 
proiectului respectiv. Uneori o 
renunțare reprezintă o victorie 
mai de preț Si e mai lăudabilă 
decît orice insistentă către tinta 
propusă, dacă această renun
țare pornește dintr-o evaluare 
cinstită a posibilităților proprii 
și o cunoaștere aprofundată a 
realităților.

Ce superb exemplu în acest 
sens ne oferă acel artist deose
bit, care după ani și ani de că
utări. dedicate unei nobile am
biții tinută în taină, a refuzat 
să urce pe scenă pentru a fi 
Hamlet.

Asta în timp ce unii dintre 
noi prea ne repezim să abor- 
aam orice temă, prea sîntem 
..filozofi", prea degrabă și. pe 
nerăsuflate, comunicăm omeni
rii spusele noastre I

Prea vrem. unii, să înălțăm 
palate cu două-trei cărămizi — 
și acelea nearse de-ajuns și 
prea credem c-am ajuns la a- 
coperiș cu doi-trei căpriori — 
și aceia neciopllti bine...

Scrisul reclamă o angajare si 
totodată un drept moral pe care 
se impune să-l onorăm. De ce 
ne-am minți ? Puțintică „docu
mentare". „niteluș" studiu, ba 
chiar si o cunoaștere ceva mai 
serioasă a „terenului" și o cul
tură mai solidă nu înseamnă 
decît un prim pas către ceea ce 
e de dorit să ne asigurăm ca 
„materie primă" a substanței 
paginilor noastre.

Modestia este cel mai bun și 
mai necesar însoțitor pe care 
trebuie să ni-1 luăm alături, 
dacă vrem ca viata, oamenii să 
ne încredințeze tainele și învă
țămintele ce ne pot fi de folos.

Numai așa putem rîvni și a- 
junge ca. retrăind și retopind 
totul în noi să adăugăm reali
tăților vieții propriile noastre 
realități, credibile, vil, să îm
bogățim cu ceva, cît de cît, în
săși milenara experiență de via
ță a umanității, să cinstim, în 
primul rînd, munca și dăruirea 
celor în mijlocul cărora trăim.



Pag. 6 SCiNTEIA TINERETULUI

«*i

SATIRĂ'UMOR’SATIRĂ* UMOR

UN TÎNĂR CARE IUBE
ȘTE CU ADEVĂRAT

de ION BĂIEȘU

Cu acest pseudonim' 
semnați dumneavoastră 
scrisoarea pe care mi-o a- 
dresați, cu o speranță 
oarbă. Sînteți convins că 
eu pot să vă ajut, să fac 
ceva pentru dumneavoas
tră, pentru a deveni iar 
fericit. Căci iubiți o fată, 
iar ea nu vă mai iubește. 
„închegați un articol mic 
in ziarul pe care știu si
gur că-l citește și ea. Poa
te că, citindu-l, iși ea da 
seama că e vorba despre 
noi doi și va reveni pe 
drumul adevărat, adică mă 
va iubi din nou". Doam
ne, dumnezeule, dar îmi 
cereți un lucru practic 
imposibil. Ar trebui să am 
geniu pentru ca, dintr-un 
simplu articol să conving 
ne cineva să vă iubească. 
Ce să-i spun ca s-o con
ving ? Să-i declar eu dra
goste în numele dumnea
voastră ? Să-i spun cît de 
mult o iubiți, că viața nu 
mai e viață pentru dum

neavoastră de cînd v-a 
părăsit ? Dar„ dacă n-au 
înduioșat-o cuvintele dum
neavoastră, de ce ar im- 
presiona-o ale mele ? Nu, 
zău, dumnear'oastră acor
dați cuvîntului scris un rol 
prea mare, credeți prea 
mult în forța lui do in
fluențare. Sigur că o fra
ză tipărită și Urine simți
tă, adică scrisă sensibil și 
frumos, poate mișca pe 
cineva, dar minuni nu 
poate să facă. Căci, dacă 
aș ști că pot face pe ci
neva fericit cu scrisul meu, 
n-aș scrie eu, zi și noap
te, ca un disperat ?

Ce sfat să vă dau ? Mai 
încercați să stați de vor
bă cu ea. Dovediți-i cît 
de mult o iubiți, spuneți-i 
cît mai des că o iubiți. 
Căci vă „vînd“ un se
cret : femeilor le place să 
li se spună asta chiar și 
de o mie de ori pe zi. E 
slăbiciunea lor cea mai 
mare. Și cea mai frumoasă.

*

_ »

înainte de a intra 
în chestiunile pro- 
priu-zise ale rubricii, 
cîteva precizări pen
tru cei care imi scriu:

1. Rog a nu mi se 
adresa felicitări, mul
țumesc, am primit su-
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ficiente pînă acum, ne decît ca eu să mă zona ideilor fi a
știu că rubrica este }cup de aprobarea sentimentelor. Aici
foarte bună, știu că respectivă. Dar de sînt eu tare !
am umor, că am su unde să am eu ase- 3. Rog a nu mi se
flet bun, că sînt sen nenea relații ? Păi, mai spune „maestre".
sibil și așa mai de dacă puteam. nu O scrisoare sosită
parte. Știe și redac- luam una pentru mi- ieri din București și
ția chestia asta, așa 
că nu mai începeți 
scrisorile cu strîngeri 
de mină și urări, in- 
trați direct în ,.ces- 
tiune", pierdem vre
mea.

2. Nu-mi cereți să 
vă ajut în probleme 
de ordin administra
ți v-gospodăresc, 
nu sint în stare, 
pildă. Tabacelea 
tru din 
roagă să-l 
cumnere 
nou sau, 
rău caz

■
►
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Anina, 
ajut 
Fiat-850 
cel mai 
„Skoda- 

rînd. A- 
are banii

un 
in 
o 

1000“, peste
dică, el 
strinși, nu mai rămi-

ne ? Aș mai fi mers 
eu cu tramvaiul, aș 
mai apela eu Ia unul 
și la altul să mă a- 
ducă de la Mogoșoa- 
ia in București ? Alt
cineva mă roagă să-l 
ajut să fie repartizat 
fn Capitală, după ter
minarea facultății și, 
eventual, să fie an
gajat la Televiziune 
pentru că e „aspec- 
tuos și cu voce plă
cută", ca și cum eu 
aș fi văr sau frate cu 
șeful serviciului „Per
sonal" al Televiziu
nii. Vă rog, deci, să 
vă adresați numai in 
probleme care țin de

semnată G. B., În
cepe cu „maestre 
Băieșu". Sigur că, 
din anumite puncte 
de vedere și în anu
mite chestiuni mă so
cotesc un 
dar vorba 
știu cum, 
imbătrinește.
e destul de măguli
toare. Arghezi spu
nea, într-o fabulă : 
„Vorba asta scurtă / 
e ca scărpinarea por
cului pe burtă". Adi
că, produce plăcere. 
Dar, deocamdată, vă 
rog să nu-mi spuneți 
maestre. Vă anunț eu 
cînd e cazul.

maestru, 
asta, nu 
parcă mă 

Altfel,
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DIN NOU
DESPRE MINI

Atitudinea mea în pro- 
alerna mini-jupelor și a 
rarului lung la băieți a 
rrodus indignarea citito- 
ului Nicolae Mureșeanu 
lin Măcin. El este cumplit 
rupărat pentru îndrăzneala 
re care mi-ain luat-o, de 
i ironiza cu modestele 
nele mijloace ideea pen
sionarului Theodor Pie- 
traru din București de a 
se lua măsuri administra
tive împotriva fustelor 
scurte și a frizurilor extra
vagante, adică să se dea o 
circulară către fabricile și 
atelierele respective cărora 
să li se interzică să mai 
producă astfel de orori. 
Tovarășul Mureșeanu dă 
chiar de înțeles că cu aș 
fi un partizan înrăit al a- 
cestor mode, închipuin- 
du-și. probabil, că umblu 
cu pantaloni țintuiți și cu 
părul pe umeri. Zice, citi
torul : „De ce oare să nu 
fim de acord ca, printr-o 
circulară, frizerii să fie o- 
hligați a nu mai tunde ti
nerii cu pieptănături ne
serioase ? întreb autorul 
/celui articol, dacă a vă
zut tuns așa pe vreun om 
le hună cuviință, vreun 
lirector de întreprindere, 
vreun tinăr aflat la locul 
lui și cu educația întrea
gă, sou numai pe toți ne- 
terminații ? Nu cu tineri 
ca cei ce poartă mini
jupe și tunsori fistichii 
trebuie să se miridrească 
societatea noastră, ci cu 
marea majoritate a tineri
lor așezați. la locul lor, 
din care avem destui și pe 
care avem datoria a-i feri 
de tot ceea ce poate fi 
dăunător. Cinste acestora 
și tot dis.nrețul nostru 
pentru ceilalți1“

Stimate corespondent, 
m-ați înțeles greșit 1 Eu

nu discutam, în comenta
riul meu la scrisoarea pen
sionarului bucureșlean, 
dacă e bine cu mini-jupe 
sau nu, dacă e frumoasă 
sau nu frizura lip beatles. 
Asta e o chestiune de 
gust. Mărturisind că nu a- 
greez lațele sau extrava
ganța, de orice fel, sub
liniez, în primul rînd, că 
sînt dintre aceia care nu 
judecă oamenii după în
fățișare. Eu ironizam, a- 
tunci, ideea, care mi se 
pare aberantă și pericu
loasă de a combate unele 
apucături reprobabile din 
comportarea unor tineri 
prin circulare și interdicții 
administrative. Eram, și 
sînt, împotriva impunerii 
decenței printre tineri aler- 
gînd cu foarfecă după ei 
pe stradă sau folosind 
pentru aceasta cadrele co
operativei „Higiena". îmi 
pare rău că nu vă pot da 
dreptate și că veți fi, în 
continuare, supărat pe 
mine.

în schimb, un cititor 
din Ploiești este întru to
tul de partea mea și vine 
cu următorul argument : 
„Sînt de acord cu proble
mele ridicate de Theodor 
Pietrarii, dar nici chiar 
așa. să ducem lucrurile 
pînă acolo, incit să ne ex
primăm indignarea că ti
nete fete poartă „părul 
lung pînă la umeri. Să ne 
fie cu iertare — zice mai 
departe cititorul din Plo
iești — dar părul bogat 
este o podoabă pentru 
sexul feminin și nu-i moda 
aceasta doar de cîțiva ani. 
însuși George Coșbtic a 
scris cu mulți ani în ur
mă o poezie în care sînt 
și versurile: „Pe umeri 
pletele-i curg rin t mlădie 
ca un spic de grin...".

DE CE NU AU Șl COPIII 
DREPTUL SĂ-ȘI 

ALEAGĂ PĂRINȚII
Tată o scrisoare nespus de tristă, pe care o re

produc aici, spre lectura părinților. E aici, poate, 
modelul cel mai perfect al lucidității, durerii și ne- 
cruțării cu care ne pot judeca copiii atunci cînd le 
înșelăm încrederea și speranța.

„Am stat mult pe gîn- 
duri inainte de a începe 
să vă scriu. Nu știu cum 
să încep, mă aflu într-o 
stare sufletească penibilă, 
n-am cui să-i cer ajuto
rul, cui să mă destăinui.

Sint elevă în clasa Xl-a 
și, printre pasiunile mele 
este și literatura. îmi pla
ce mult să învăț, dar, de 
la un timp, simt că nu 
mai pot fi eleva conștiin
cioasă de altădată, atenția 
mea s-a îndreptat acum 
într-o altă direcție. Mă 
gîndesc mereu la mama, 
la mama pe care o iubesc 
mai mult decît orice pe 
lumea asta și care e ne
voită să trăiască alături de 
un om rău, bețiv, josnic. 
Da, omul acesta e tatăl 
meu, iar calificativele pe 
care cu greutate m-a lăsat

inima să i le distribui nu-l 
zugrăvesc, totuși, pe de
plin. Ce mult aș da s-o 
văd pe mama mea ferici
tă, pentru că ea, dacă 
nu-l părăsește pe omul a- 
cesta o face pentru că ne 
iubește mult pe mine și 
pe fratele meu, ține cu 
orice preț (chiar cu prețul 
fericirii ei), ca căminul 
nostru să rămînă întreg, 
altfel, ce s-ar alege de 
noi ? Mă revoltă gîndul că 
depind de tatăl meu din 
punct de vedere material, 
că trebuie să primesc de 
la el, lunar, banii pentru 
a achita cazarea la inter
nat (cu toate că am acest 
drept). Mama e bolnavă, 
nu poate munci, boala ei 
se agravează pe zi ce tre
ce din cauza necazurilor 
și frămîntărilor peste care

e nevoită să treacă zi de 
zi. Și mi-e atît de milă 
de ea, nimeni nu-și poate 
închipui! Ce tablou mai 
înfiorător vreți, decît un 
om în toată firea, tată a 
doi copii, cu părul răvă
șit și cu ochii bulbucați de 
atîta alcool, lovind auto
ritar cu pumnul în masă, 
izbind fără cruțare într-o 
femeie neputincioasă, care 
nu se poate apăra decît 
privindu-l rugător în ochi, 
doi copii tremurînd de fri
că în pat la răcnetele lui 
animalice și la cuvintele 
lui grosolane. Și tabloul 
acesta mi s-a repetat de 
atîtea ori dinaintea ochi
lor, incit l-aș putea regiza 
într-un mod strălucit, in- 
tr-atît de dureros mi s-a 
întipărit în minte. Nimeni 
dintre colegii mei, dintre 
oamenii care îmi sînt a- 
propiați, nu bănuiesc ce 
se petrece cu mine. Simt 
că am ajuns un om descu
rajat în fața vieții, am im
presia că pentru mine to
tul e inutil, mă simt umi
lită cînd tatăl meu îmi re
proșează că muncește pen
tru mine. De multe ori, 
am vrut să părăsesc liceul, 
să-mi caut o slujbă și să 
nu mai am nevoie de ni
mic de la nimeni. Dai nu 
pot s-o fac, vreau să în
văț cu orice preț, deși 
știu că la facultate nu voi 
mai acea posibilități ca să 
urmez. Alteori, cînd o ve
deam pe mama plingînd, 
destăinuindu-se în fața 
mea, eram furioasă că nu 
am puterea s-o apăr, s-o 
ajut și să fiu demnă de 
încrederea pe care mi-o 
arată. îmi spunea : „Dacă 
n-ați fi toi, eu de mult aș 
fi plecat, dar de ce să vă 
nenorocesc îmi venea 
uneori să-mi pun capăt zi
lelor, ca să nu mai fiu o 
povară pentru nimeni. Dar 
ce s-ar fi schimbat cu as
ta ? Nimic, îmi pare rău 
să las viața care mi-a fost 
dată ca să o trăiesc, nu cred 
că am dreptul să mi-o iau 
singură. Ciml capăt o notă 
mică (în ultimul timp mai 
ales, pentru că mai inain
te am fost o elevă foarte 
bună), tovarășul diriginte 
mă amenință că va scrie 
părințiloi. Cum să-i spun, 
însă, tot ceea ce mă apa
să pe suflet, .pot acea eu 
oare certitudinea că acest 
om mă va înțelege ? Sînt 
destul de mindră ca să nu 
'cer nimănui să mă com
pătimească și de aceea 
iac, ascund lotul in mine. 
Am o cdlegă dc clasă cu 
niște rezultate la învăță
tură sub orice limită (cinci 
corijente), cu o compor
tare dubioasă. Părinții ei 
nici nu mai știu ce să facă 
pentru a o aduce pe dru
mul cel bun, iar ea spune 
că-i urăște, că-i dispre
țuiește, deși nu are abso
lut nici un motiv pentru 
aceasta. De ce nu-și pot a- 
lege și copiii părinții ? E 
în mine o ură și o tris
tețe fără margini pentru 
tot ceea ce e nedrept pe 
lumea asta. Ce mult îmi 
doresc și eu un cămin fe
ricit, în sinul căruia să mă 
întorc în fiecare sîmhătă 
după-amiaza de la inter
nat, să povestesc despre 
școală, colegi, profesori. 
Cînd mă întorc, însă, a- 
casă trebuie să-l văd nea
părat pe tata beat sau să 
mi se spună de către ci

neva : „Tatăl tău e din 
nou beat". Atunci mă cu
prinde un fior reie și ro
șesc pînă-n vîrful unghii
lor, ca și cum eu aș fi 
vinovată cu ceva de acest 
lucru. La miezul nopții, 
somnul mi-e tulburat de 
ve/iirea lui, cînd lălăie și 
înjură în gura mare, pe 
stradă. Intră în casă, în
cepe să-i adreseze mamei, 
de față cu noi, învinuiri 
prostești, fără nici un fel 
de substrat logic, dacă ea 
încearcă să se dezvinovă
țească o lovește imediat, 
dacă eu săr s-o apăr pri
mesc și eu cîțiva pumni 
și a doua zi sînt plină de 
vînătăi. Toată noaptea, a- 
poi, pling, nu de durere 
fizică, ci de ceva care se 
zbate în mine și mă ține 
trează. A doua zi stau lin
gă patul mamei și îmi <>- 
presc cu furie lacrimile în 
gît, nu vreau să mă vadă 
că pling, ea crede în fe
ricirea mea, deși eu nu 
mai cred de mult. Dumi
nica seara plec la gară, 
convinsă că scenele se vor 
repeta in lipsa mea de ne
numărate ori, cînd voi ve
ni din nou acasă mama 
îmi va povesti din nou 
ceva plingînd. Plec hotă- 
rîtă să cer ajutorul cuiva. 
Dar voia bună, poate 
chiar nepăsarea celor din 
jurul meu mă descurajea
ză, de ce să le spun lor 
de nefericirea mea și să 
le stric bucuriile, micile 
lor bucurii p Iar tatăl meu 
îmi reproșează că nu țin 
la el, că o divinizăm toți 
pe mama, care este, spune 
el, o prefăcută, o răutate. 
Și apoi, omul acesta min
te, omul acesta învinuieș
te pe nedrept, omul acesta 
„face dreptate" în casa 
lui, el e „spiritus rector" 
în familie, lui trebuie să 
ne supunem. De ce tre
buie să-mi fie rușine că e 
tatăl meu ? De ce ? Știu 
că dacă vreunul dintre co
legii mei ar ști tot ceea 
ce am scris aici, m-ar pri
vi nu știu cum, într-un 
mod straniu, poate că nu 
le-ar veni să creadă că 
cea care e bună cu toți și 
caută să-i înțeleagă pe 
toți are, de fapt, o viață 
chinuită, dar în care via
tă nu are nici ui» pasaj 
pentru care să roșească, a- 
tunci cînd i se va cere so
coteală.

De ce vă scriu ? Nu știu 
nici eu. Poate... Poate ca 
să dezvălui cuiva toate 
lucrurile astea monstruoa
se, poate pentru a cere a- 
jutor. Prietena mea nu 
cred că m-ar putea înțe
lege, iar eu am nevoie de 
înțelegere. Ea e o fată 
mondenă, care nu-și pune 
astfel de probleme,t ea ia 
viața așa cum i-o oferă 
alții, fără griji. Nu vreau 
s-o pierd, în nici un caz 
pe mama, vreau s-o fac 
fericită mai tîrziu, cînd 
toi putea fi independentă. 
Dar, pînă atunci va mai 
îndura ea, oare, chinul a- 
cesta ? Dacă mă puteți a- 
juta cu un sfat, cu orice, 
că rog I Ce să fac ? Să 
mă retrag din școală sau 
s-o las pe mama să ducă 
viața asta P Nu știu ce 
cale să aleg, și una și alta 
e cu riscuri. Vă dau nu
mele, pentru orice even
tualitate, dar vă rog să 
procedați cu cea mai înal
tă discreție posibilă".

s-o ajute. Cum âș putea eu, oare, s-o ajut, cu ce 
cuvinte să-l înduplec pe inginerul Cupă să fie bun 
și omenos cu o femeie bătrînă ? Cine ar putea să-mi 
împrumute cuvîntul acela miraculos, care să to
pească ghiața de pe acest suflet ? Cine ?

INIMI CALDE
îmi face plăcere să mul

țumesc aici, tuturor celor 
care mi-au scris, pentru 
a-și exprima compasiunea 
și mîhnirea în legătură cu 
cazul nelericiților frați 
Bălan. „Am citit articolul 
«Suflete de piatră» plin
gînd", îmi scrie Pfeiffer 
Rozitt, operatoare chimistă 
la Combinatul chimic Fă
găraș. Elev Pătrășcuța 
Silvia, elevă din Giurgiu, 
ar vrea să-i ajute pe cei 
doi frați, dar nu știe cum, 
iar elevii clasei a IX-a de 
la Liceul „Bolintineanu" 
din Bolintinu-Vale, după

ce s-au frămîntat împreu
nă cum să le sară în aju
tor celor doi năpăstuiți, 
vin cu următoarea suges
tie : să se împartă apar
tamentul familiei Bălan în 
două garsoniere, pentru ca 
cei doi copii să aibă un 
adăpost, să nu mai fie pe 
drumuri. Știu și eu dacă 
asta e o soluție ? Nu știu 
ce să mai zic. în orice caz, 
vă mulțumesc tuturor. Am 
citit toate aceste scrisori 
cu emoție. Este plăcut și 
reconfortant să știi că pe 
lume există atîtea inimi 
calde.

DIN NOU
DESPRE SCAUN

Semnează N. C. din Jimbolia. Altceva nu știu c» 
s-ar mai putea adăuga. Ce s-o sfătuim pe această 
ființă nefericită : să-și părăsească școala pentru a-și 
salva mama sau să-și părăsească mama pentru a-și 
salva școala, adică viitorul ? Orice sfat, mi se pare 
riscant. Tot ce putem face, este s-o asigurăm că-i 
înțelegem durerea și că sîntem alături de ea — 
dacă asta o poate ajuta la ceva.

Este exact același răspuns pe care i-1 pot oferi și 
bătrînei Lazăr Natalia din Galați : că sufăr alaturi 
de ea și că mă cutremură și pe mine neomenia gi
nerelui ei, Sever Cupă din București, care i-a inter
zis să-și vadă nepoțica. Cu cinci ani în urmă, fiica 
Nataliei Lazăr murea, naseînd-o pe Diana, pe care 
apoi o crește ea, cu destule greutăți. După un pro
ces anevoios, inginerul Cupă cîștigă dreptul de a-și 
crește singur fiica, între timp recăsătorindu-se. Dar 
nu înțeleg de ce nu vrea să-i dea acum voie bunicii 
să-și vadă nepoțica, pe fiica fiicei sale, ultima ei 
mîngîiere ? Nefericita bunică își pîndește pe la col
țuri nepoțica, a încercat să obțină, cu ajutorul justi
ției, dreptul de a o mîngîia, dar justiția n-a putut

Groaznic de gelos am 
fost astăzi pe Aureiian 
Andreescu. Un regiment 
întreg de admiratori (și 
admiratoare, trebuie să 
precizăm) au sărit în apă
rarea lui. Mie, cînd mi-a 
fost greu, n-a sărit ni
meni să-mi ia apărarea. In 
schimb, pe el îl apără 
toți. 11 apără chiar și un 
băileștean. care scrie ne
gru pe alb :

„Nu mă așteptam la un 
asemenea gest din partea 
băileștenilor, care, pur și 
simplu, nici nu meritau 
să-l aibe pe scenă pe cu
noscutul cîntăreț Aurelian 
Andreescu. In primul 
rînd, nici nu a avut cine 
să-l acompanieze. In al 
doilea rînd, nici nu prea 
avea pentru cine cînta. 
Parcă ar fi pentru prima 
oară cînd se aruncă cu 
scaune în Casa de cultu
ră . din Băilești ? A cîntat 
Aurelian Andreescu pe a- 
titea scene din România 
și din străinătate și nu s-a 
găsit nimeni să spună ni
mic rău despre el. Dar 
cum a venit între olteni 
s-a cunoscut. Cu toate că 
și eu sînt oltean, dar sînt 
unii care chiar fac pe gro
zavii. De ce nu l-au pu
tut suferi ? Să nu credeți 
că v-am scris cu vreo in
tenție. Dacă eram fată, 
mai treacă-meargă... Pu
teți să-mi dați și numele, 
n-am de ce să mă tem, 
eu am spus adevărul. Cu 
stimă și respect, Marian 
Popescu".

Marilena Ilie din Bucu
rești, merge chiar mai de
parte și susține că „sînt 
atîtea episoade din viața 
altora care sînt mult mai 
grave, dar nu sînt publi
cate, în schimb despre Au
relian Andreescu se face 
tapaj pentru un scaun. 
Dacă Aurelian Andreescu 
a aruncat un scaun în
seamnă că a avut un mo
tiv, nu a făcut-o întîm- 
plător. A făcut gestul fie 
de fericire, fie de du
rere...".

Cam toate scrisorile de 
la admiratori merg pe a- 
ceastă coardă sentimentală 
și împăciuitoristă. Adică a 
greșit omul, hai să-l ier
tăm. Ca și cum eu aș fi 
cerut să i se taie capul. 
De fapt, ca să fiu sincer 
și să vă spun tot adevă
rul, eu rr-am publicat 
scrisoarea celor doi olteni 
de la Băilești pentru că 
aș fi vrut să se facă un 
tapaj anume cu cazul Au
relian Andreescu. Am vrut 
într-un fel, să pun în dis
cuție o idee care nu e 
nouă, dar pe marginea că
reia se poate discuta me
reu cu folos : ținuta artis
tului în fața publicului. 
Artistul există pentru că e- 
xistă publicul. Dacă ar cîn
ta singur, la el acasă, în 
fața oglinzii, nu ar mai fi 
artist. Publicul conferă va
loare aptitudinilor sale și 
de aceea trebuie să poarte 
publicului un respect de-a- 
dreplul religios. Sigur că, 
un anumit public poate 
avea, uneori, un gust dis
cutabil și, mai ales, atitu
dini condamnabile. Eu, de 
pildă, sînt cutremurat vă- 
zînd că la spectacolele cu 
piesa „Iertarea", care este 
o tragedie, unii rid. Rîd 
pentru că le place lor să 
rîdă, pentru că li se pare 
lor că un anumit gest al 
actorului ar fi caraghios, 
pentru că sînt neserioși, 
pentru că le place să ia 
totul peste picior, crezînd 
că dau, astfel, dovadă de 
o aleasă inteligență. Dar, 
vai, sînt atîtea alte cazuri, 
unele dintre ele comice, 
altele cumplite. Dar la 
filme 1 Ce urlete, ce flu
ierături, ce cuvinte 1 Ți-e 
groază, uneori, să duci un 
copil într-o asemenea sală. 
Să nu trecem, deci, cu ve
derea — sînt de acord — 
grosolănia și nedelicatețea 
unui anumit public. Dar 
nici infatuarea unor vede
te. Adică să prezentăm lu
crurile așa cum sînt.

0 PRECIZARE
în legătură cu cazul a- 

dolescentei Curelea Sevas- 
tița, despre care tatăl ei 
îmi scria disperat că a fu
git de acasă : Sevastița s-a 
întors recent la părinți, 
încă o precizare : prima ei 
evadare de acasă a fost

întreprinsă în compania 
lui Ion Căldărușe din Tg. 
Jiu. La Ivan Nicolae s-a 
aflat angajată ca fată de 
serviciu. Ultimul ne roa
gă să facem această pre
cizare necesară. Adresăm, 
totodată, scuzele cuvenite.

Fabula elocvenței
de AUREL BARANGA |

Zise vulpoiul In adunare:
— „Vreau să pun o întrebare r 1
Cît timp o să mal fiu defăimat
Acuzat I
De lăcomie, perfidie șl de cruntă felonie, I
Cind este știut, cunoscut șl demonstrat
Că m-am reabilitat ? 1
Nu mai umblu la catete,
Nu mai sar peste ostrefe.
Nu dau lama prin vecini, |
Am renunțat Ia găini,
Am făcut chiar un plan ■
Să devin vegetarian"
Șl vorbea cu atîta Inocență *
Și elocvență, ■
C-ar fi ciștlgat sala
Dacă nu se răzbuna |

MORALA:
Vrind să explice prea multe șl tot |
S-a observat că are pene pe bot.

MUSCA LA ARAT
de NICOLAE MINEI

— Sigur, spuse musca bîzîind 
furioasă, oamenilor nu le e de- 
ajuns că mă sufocă cu Flitox, 
că mă intoxică cu rondele de 
Muscamor și că mă încleiază pe 
hîrlie cu lipici. Trebuie neapă
rat să mă și calomnieze 1 Cică 
m-ași fi aflat în treabă pe lingă 
boii care trăgeau la plug și 
m-ași fi lăudat de pomană că 
i-am ajutat în muncă. Bine că 
nu spun că am cerut și primă 1

E foarte ușor să arunci acu
zații. Vorba e : cum le susții ? 
Pe ce se bazează ele ?

Așadar, să examinăm faptele, 
conform celei mai stringente lo
zinci. Premiza întîia : boii au a- 
rat bine — asta nimeni nu o 
contestă. Premiza a doua : eu 
bizîiam la urechea lor — de 
aici mi se trage, de altfel, și 
necazul. Concluzia care se im
pune : boii au arat bine pen
tru că eu le-am bîzîit la u-

trutru a obține rezultate de cali
tate cît mai bună. Că este ab
solut necesar să fim un exem
plu pentru ceilalți, astfel îneît 
să-i stimulăm și pe ei, pentru a 
obține rezultate de calitate cît 
mai bună. Că numai așa vom 
putea cu toții, umăr la umăr 
și cot la cot, să obținem rezul
tate de calitate cît mai bună...

...Care umăr ? Umăr la u- 
măr, nu ți-am spus ?... A, dacă 
am pus și eu personal umă
rul ? Păi, uită-te la el : ăsta-i 
umăr de pus ? Eu sînt o ființă 
delicată, articulațiile mele nu re
zistă la tracțiune. Da’ ce, nu ți-e 
destul cît am muncit pe pro
filul meu, trebuie să mai și...

reche.
...Poftim ? Ce s-a întîmplat a 

doua zi ? A doua zi m-am o- 
dihnit : aveam un rest de con
cediu și m-am dus la aer cu
rat : am găsit o ladă de gunoi 
splendidă... Ce-au făcut boii ? 
Habar n-am. Dar una din
două :

— ori au lucrat bine — și 
atunci e clar că educația pe 
care le-am făcut-o a dat roade ;

— ori au lucrat prost — și
atunci nu mai încape îndoială
că, fără mine, nu se pot 
descurca.

...Cum ? Ce le-am spus ? I-am 
mobilizat 1 Le-am spus că tre
buie să ne încordăm toate for
țele și să muncim cu elan pen-

Poate aș fi tăcut chitic, 
dacă la sfîrșitul trimestrului 
I, odrasla mea nu ar fi venit 
cu nota 9 la purtare. „De ce 
9 ?“ mi-am zis și am pornit 
la școala numărul treizeci și- 
să „discut" cu diriginta. In 
fond ce făcuse micuțul pe 
primul trimestru : 1) a spart 
un geam. $i mă rog, pentru 
asta e de vină copilul ? De ce 
nu au pus geam 
țel inoxidabil ? 2) A spart
banca. In privința aceasta 
trebuie luate măsuri. Adi
că producem atîta fontă 
tă și confecționăm bănci din 
lemn. Păi cum o să reziste 
lemnul la burghiu ? 3) A spart 
capul colegului de bancă. Ce 
oameni absurzi.! Dacă gea
mul l-a spart, banca a spart-o, 
cu ce era să se mai joace co
pilul în recreația mare ? Cu 
profesorul de matematică ? A 
ales și el pe colegul lui de 
bancă, că de aceea îi e coleg, 
să se joace împreună.

După o discuție de 3 ore și 
45 de minute cu tovarășa di
rigintă, nu am ajuns la nici 
o concluzie. După alte două 
ore am ajuns totuși la una : 
să-i țin eu locul cel puțin in 
seara aceea cînd avea loc o 
ședință cu părinții.
• •••••

ORIZONTAL

din o-

• •

I A R
1) Căderea zăpezii

— Vai .' 2) Oameni 
de... zăpadă — Mama 
pădurii. 3) Cuvinte 
încrucișate de Anul 
nou — Construcții 
înțelepte ale verilor 
trecute. 4) Nea !
La gura sobei ! 
Mărețul eveniment 
al Unirii din 24 ia
nuarie 1859. 5) Cără
rile scindurilor zbu
rătoare — Primele 
vocale. 6) Partea-n- 
tiia și a doua a unei 
opere de
— Așezare 
nală foarte 
de... pitici, 
nale de haită — 
Tele ! 8) Degajați — 
Hebe ! 9) Răpitoare
— Trecerea iernii. 
10) Carie ! — Marea 
de aur — Fiică a lui 
Stefan cel Mare. 11) 
N... inși — Floare 
albastră.

Puccini ! 
hiber- 

populată 
7) Sem-

Unii—

— Cică să-i citesc pe clasici! 
Da' ce, ei mă știu pe mine ? 

Desen de NEAGU RADULESCU

Am primit cu plăcere, mai 
ales că aveam de motivat niște 
absențe ale lui fecioru-miu din 
perioada cind a fost bolnav de 
gripă... bunicul.

Așa că iată-mă în fața a 
60 de persoane in seara cu pri
cina (elevi sînt numai 29 dar 
spre deosebire de alte ședințe 
aici vin și rudele apropiate).

Mai întîi — conform planu
lui — i-am învățat pe părinți

ȘEDINȚA
Cil PĂRINȚII
noul sistem de adunare, adică 
întîi zecile apoi unitățile, și 
după aceea ce mai rămine. Au 
urmat apoi discuții. Prima a 
luat cuvîntul tovarășa Vasilica 
Viers: „De neconceput, de 
necrezut 1 Adică cum ? După 
trei luni de școală copilul meu 
să nu știe ce e rima albă ?“ 
„Dar abia sintem la 4-1-5. nu 
am ajuns încă la rime". „Co
pilul meu nu vreau să fie un 
incult. Dacă nu știe nici atîta 
lucru, cum o să înțeleagă poe
zia modernă ?“ Ani promis că 
de miine am să-l învăț pe
• • • • •

N A
VERTICAL :

1) Patinoaruri ad- 
hoc. 2) Sora cea căl
duroasă a iernii — 
Unguent moldove
nesc — Ca un fulg 
în zbor. 3) Materie 
primă pentru ghe
țuș — Pericol de... 
diferite fracturi. 4) 
Un mare mister tpl.)
— Concurenți. 
întîlnesc si se 
part în toiul
— înlănțuitele
nului 
(abr.). 6) începe nin
soarea I — Bază de 
lansare a... țurțurilor 
(pl.). 7) Varietate de 
fasole — în pragul 
iernii ! 8) A iubi
(arh.) — Scurtă isto
rie 1 — Grup apicol.
9) N-are pereche — 
Luată de... un troian.
10) Călduros (fig.) — 
Gheată... de valoare.

11) Asociația lupilor 
— Gaz care... m 
ars degeaba.

OANA MARIA

5) Se 
des- 

iernii 
sezo- 

Avocat

VASILE BARAN

FOTOGRAFIILE
Plecînd de-acasă băiatul 

a făcut o mulțime de foto
grafii cu frații și părinții.

Și au trecut anii, au tre
cut ani mulți și el și-a zis 
mereu că o să se ducă să-i 
vadă, dar nu- s-a dus pentru 
că mereu avea cîte ceva de 
făcut : duminică e fotbal, 
în cealaltă are bilet la tea
tru. iar concediul nu e con
cediu dacă nu ți-1 faci la 
mare sau la munte. Șl le 
arăta prietenilor fotografiile 
acelea : ăsta e fratele cel 
mic, n-are mai mult de-o 
șchioapă (și el nu știa că 
prislea era acum la liceu). 
Si a scos din album și foto
grafiile părinților ; iat-o pe 
mama, iată-1 pe tata, ei, ce 
ziceți ? Să-i vedeți cum 
sînt, să-l vedeți pe tata, s-o 
vedeți pe mama !

Și se lăuda că oricînd ar 
putea să se repeadă pînă la 
satul de cîmpie să-i vadă, 
și mîngîia fotografiile, să-i 
vedeți cum sint! (și el nu 
știa că părinții lui muriseră 
de mult).

OBIECTE 
PIERDUTE

In poșetă fata avea o a- 
gendă și în agendă șaptes
prezece numere de telefon 
de la șaptesprezece bă
ieți.

O, și s-a întîmplat s-o 
piardă 1 Și nimeni nu-i mai 
poate spune care a f fit 
prima ei iubire.

Puricei, feciorul doamnei Viers, 
ce e rima albă. 11 învăț și 
rima albastră, numai să scap 
de... mamă-sa. Următorul a 
fost Dumitru Exactul, tatăl fe
tiței din banca a 11-a. „Am au
zit că ați început să învățați 
metrul ?“ „început !“ „Atunci 
de ce nu învățați copiii să cal
culeze cu rigla.de calcul Nu 
știam ce răspuns să-i dau așa 
că am zis : „Nu avem, tova
rășe !".

Il cunoșteam eu pe vecinul 
meu Ion Justu, așa că nici nu 
mă gîndeam să nu ia cuvîntul: 
„învață copilul meu bine ?"... 
„învață tovarășe „E cu
minte ?“ „Este tovarășe!“. „E 
în banca l-a!“. „Nu este to
varășe !“. „De ce nu este ?“. 
„E prea înalt și în prima 
bancă îi așez de obicei pe cei 
mai slăbuți să-i am sub obser
vație tot timpul". „Nu este 
just tovarășe: Dacă Dovlecel 
învață bine, e cuminte, de ce 
se tîrăie în coada maselor ?. 
„Bine tovarășe am să-l bag 
în primele rinduri!“.

Vaibușescu Țorocopă mi-a 
zis de la obraz: „Ațîțați copiii 
împotriva părinților
„Adică e posibil ca fiul meu 
să spună că țuica bătrînă con
ține alcool, apă și ciubuc ? Eu 
sînt ospătar... tovarășe ?...“

Ședința a durat pînă la mie
zul nopții. La sfîrșit mi-am 
propus ca a doua zi să cer co
piilor să facă o compunere pe 
următoarea temă: „Cum ne 
educăm părinții".

GH. NEAGU

• •••••••
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VARA SE PREGĂTEȘTE
DE ALEGERI

Sub semnul unor rodnice dezbateri
(Urmare din pag. I)

de la Uzinele de tractoare, cu 
colectivul Fabricii de rulmenți, 
cu corpul profesoral al Liceului 
nr, 3 și cu cetățeni din circum
scripția electorală. întîlnirile au 
prilejuit fructuoase discuții pri
vind probleme de interes pro
fesional și cetățenesc.

în cadrul acestor întîlniri, to
varășul Maxim Berghianu a scos 
în evidență obiectivele deosebit 
de importante ale dezvoltării e- 
conomiei și culturii în acest an, 
subliniind faptul că realizările 
obținute în primele două luni re
flectă hotărîrea oamenilor muncii
— printre care și cei brașoveni
— de a le îndeplini cu succes.

★
Mii de alegători din Rogova, 

Vînju Mare, Bîcleș, Dumbrava, 
Poroina Mare, Prunișor, Hi- 
nova, Fîntîna Domnească, Bis
trița și Livezi au participat la 
întîlnirile cu tov. Constantin 
Drăgoescu, prim-secretar al

Comitetului județean Mehe
dinți al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean. 
Participanții la discuții au e- 
vidențiat faptul că în cadrul 
programului de industrializare 
a țării, județul Mehedinți a 
cunoscut ritmuri impetuoase 
de dezvoltare. Răspunzînd nu
meroaselor propuneri îndrep
tate îndeosebi spre construirea 
unor obiective economice și 
social-culturale și cu caracter 
edilitar-gospodăresc, candida
tul a asigurat pe cetățeni că 
acestea vor fi examinate ope
rativ de organele locale.

schimbări în peisajul acestui 
oraș balnear, participanții au 
propus totodată măsuri pentru 
efectuarea unor lucrări menite 
să ducă la dezvoltarea și mai 
buna gospodărire a orașului.

Ministrul afacerilor externe 
a avut asemenea întîlniri cu 
cetățenii din Văleni de Munte 
și Vărbilău. Candidatul a vor
bit pe larg despre problemele 
actuale ale politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru.

«

înapoierea din Italia a delegației P.C.R. 
condusă de tovarășul Paul Niculescu-Mizil
Vineri dimineața s-a înapoiat 

din Italia delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., care 
a participat la lucrările 
de-al XII-lea Congres al 
dului Comunist Italian.

Din delegație au mai făcut 
parte tovarășii Dumitru Petrescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
Andrei 
șef

celui
Parti-

de
Ștefan, prim-adjunct de 

secție la C.C. al P.C.R.

Comemorarea 
de la moartea

Monumentul Eroilor 
pentru Libertatea Po-

♦
Tov. Corneliu Mănescu, mi

nistrul afacerilor externe, can
didat în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Nați
onală s-a întîlnit cu alegătorii 
din Slănic-Prahova. Trecînd în 
revistă realizările pe tărîm e- 
conomic și social-cultural care 
au determinat însemnate

SISTEMUL ELECTORAL
EXPRESIE ELOCVENTĂ

,i mmcnATisMuun 
pim/u -1/ ORîrnmi

♦
Oțelarul Vasile Fătu, de la 

Uzina de utilaj greu „Pro
gresul" din Brăila, candidat în 
alegerile de deputați pentru 
Consiliul popular municipal, 
s-a întîlnit cu alegătorii din 
circumscripția electorală nr. 
42. Cunoscut pentru activitatea 
desfășurată în cele două legi
slaturi anterioare, candidatul 
s-a interesat de principalele 
probleme care frămîntă cetățe
nii și s-a angajat ca, cu spri
jinul lor, al organizației de 
partid de cartier și al comite
tului de cetățeni să ducă mai 
departe buna reputație a. gos
podarilor de pe străzile Doro
banți, V. Alecsandri și Alexe 
Andrei.

La 
Luptei 
porului și a Patriei, pentru So
cialism a avut loc vineri la 
amiază solemnitatea depunerii 
unor coroane de flori la crip
ta Iul I. C. Frimu, militant de 
seamă al mișcării muncito
rești din țara noastră, cu 
prilejul comemorării a 50 de 
ani de la moartea acestuia.

La solemnitate au luat par
te tovarășii Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești, numeroși oa
meni ai muncii.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Consiliului municipal al sin
dicatelor București, Comitetu
lui foștilor deținuți antifas
ciști, Institutului de studii is
torice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R. și Uzine
lor „Timpuri Noi".

★
La Muzeul de istorie a partl-

/VOASTRE
*

(Urmare din pag. I)

electoral bazat pe profesiuni, în- 
lăturînd de la vot pe cei care 
nu aveau o profesiune, persoa
nele sub 30 de ani șl neștiutorii 
de carte. în același timp, conce
siile făcute de burghezie, sub 
presiunea maselor, pentru lărgi
rea dreptului de vot si reduce
rea condițiilor pentru dreptul de 
a fi ales, erau dublate de măsura
— caracteristică, de altfel, și 
lumii occidentale contemporane
— de a micșora și îngusta con
tinuu rolul organelor repre
zentative și de a le întări pe 
cele executive. Un astfel de sis
tem electoral — elocvent carac
terizat de un expert occidental, 
care arată că parlamentul rămî- 
ne necesar doar pentru a crea 
cetățenilor „impresia" că guver
nul nu ia hotărîri de unul sin
gur — nu poate fi decît expre
sia unei democrații ciuntite, cu 
un net caracter formal.

în Republica noastră. în care 
puterea aparține poporului, în 
frunte cu clasa muncitoare, 
sistemul electoral — expresie 
a democrației socialiste, sin
gura capabilă să garanteze 
exercitarea celor mai largi 
drepturi și libertăți cetățenești
— constituie un instrument re
dutabil și eficace al exercitării 
puterii de către popor, prin 
organele create de acesta. 
„Democrația noastră socialistă
— arată tovarășul Nicolae 
Ceausescu — oferă tuturor oa
menilor muncii posibilitatea 
să-și spună liber ș! nestinghe
rit cuvîntul în problemele fun
damentale ale politicii interne 
și externe a statului, să-și ex
prime opinia asupra modulul 
cum se gospodăresc 
țării". Constituția 
Socialiste România, 
tind cuceririle revoluționare 
ale poporului, statutează, prin 
prevederile sale, o nouă reali
tate istorică, arătind că „întrea
ga putere aparține poporului 
liber și stăpîn pe soarta sa", 
că „cetățenii Republicii Socia
liste România au dreptul de a 
alege și de a fi aleși în Marea 
Adunare Națională șl în con
siliile populare", că „votul este 
universal, egal, direct și se
cret" și că „au dreptul la vot 
toți cetățenii care au împlinit 
virsta de 18 ani". Alegerea de- 
putaților Marii Adunări Națio
nale și ai consiliilor populare 
prin sufragiile tuturor cetățe
nilor cu drept de vot pune în 
evidentă democratismul real 
și consecvent al modulul în 
care se formează organele pu
terii de stat în țara noastră. 
Cu alte cuvinte. în temeiul 
Constituției șl al legii electo
rale. toți cetățenii care au îm
plinit 18 ani, indiferent de na
ționalitate, rasă sau sex. sînt 
atrași la conducerea treburilor 
statului, asigurîndu-se partici
parea reală a maselor largi, 
a poporului, la exercitarea pu
terii de stat și la rezolvarea 
treburilor obștești. Un aseme
nea sistem electoral a putut fi 
instituit, înainte de toate, dato
rită faptului că principalele 
mijloace de producție au deve
nit proprietate 
îndu-ce astfel 
□ înlăturării 
tăti în drepturi a cetățenilor, a 
oricărei inechități sociale.

Pentru asigurarea unei demo
crații profunde șl consecvente, 
sistemul nostru electoral a a- 
d octal votul universal, acordat 
tuturor oamenilor muncii, cetă
țeni ai României socialiste 
(excepție făcînd numai alienatii 
mintali puși sub 
judecătorească și 
condamnate prin 1 
finitivă a instanței 
rești la pierderea 
electoral). Nlciun 
de virstă, de sex (ca în țări ca 
Elveția, 
interzis 
rasă si 
sie (ea 
adoptat

treburile
Republicii 

consfln-

socialistă, cre- 
baza economică 
oricăror ilegali—

interdicție 
persoanele 

hotărtre de- 
i judecăto- 
i dreptului 

impediment
unde femeilor le este 

dreptul de vot), de 
naționalitate, de prote
in sistemul electoral 

__ ___  la noi în 1938). de grad 
de cultură (ca în unele state 
din S.U.A.) nu limitează parti
ciparea cetățenilor la alegeri, 
la exercitarea dreptului lor de 
â-si saune cuvîntul în conduce
rea statului. De asemenea, sis
temul nostru electoral se ba
zează pe votul egal, în sensul 
că toți cetățenii țării iau parte

la alegeri în condiții 
fiecare avînd dreptul 
singur vot pentru un 
reprezentativ ; elocvent 
democratismul sistemului nos
tru electoral îl constituie, de 
asemenea, la acest punct, fap
tul că deputății se aleg pe cir
cumscripții electorale, care 
cuprind un număr egal de ale
gători, asigurîndu-se astfel o pu
tere egală a votului fiecărui ce
tățean. La fel de definitorii, re- 
levînd virtuțile aceluiași de
mocratism real. consecvent, 
este faptul că alegerile se des
fășoară prin vot direct și se
cret. cum și faptul că fiecare 
cetățean care alege are dreptul 
să fie ales, cu condiția de a fi 
împlinit virsta de 23 de ani și 
de a fi propus în conformitate 
cu prevederile legii electorale. 
De existenta acestui drept 
depinde însuși democratismul 
organelor reprezentative, el 
puțind să determine dacă șl în 
ce condiții masele participă 
la rezolvarea treburilor sta
tului. In statele capitaliste, 
nevoită să facă unele concesii 
pe linia lărgirii dreptului la 
vot. burghezia, pentru a-și men
ține majoritatea în parlament, 
prevede un mecanism greoi al 
desfășurării alegerilor. în An
glia. sau Franța, de exemplu, 
candidate trebuie să depună 
o cauțiune, iar în alte cazuri, 
ca în S.U.A., candidații sînt. 
obligați să suporte cheltuielile 
pentru propaganda electorală, 
măsură ce-i împiedică pe cei 
lipsiți de posibilități materiale, 
oricîte alte calități ar avea, să 
candideze în alegeri. în Islanda, 
judecătorii care nu ocupă ser
vicii administrative nu sînt 
eligibili, iar în țări ca Belgia 
nu pot fi aleși în senat decît cei 
care au Împlinit virata de 40 de 
ani. încă o dată, contrastul din
tre democrația burgheză șl de
mocrația noastră socialistă — 
care oferă tineretului cele mal 
largi posibilități de a se ma
nifesta activ și plenar in viața 
politică și socială a națiunii — 
apare în toată lumina sa, des
tăinuit prin înseși faptele vieții.

Spre deosebire de procesul 
restringerii rolului organelor 
reprezentative din țările burghe
ze — ca și în țara noastră în tre
cut — în România socialistă se 
amplifică, în raport direct cu 
lărgirea dreptului de vot, atri
buțiile organelor reprezentati
ve. Pe baza directivelor Con
ferinței Naționale a P.C.R., 
prin stabilirea sesiunilor des
chise ale Marii Adunări Națio
nale s-a întărit rolul acesteia 
de unic organ legiuitor, iar 
prin legea de organizare șl 
funcționare a consiliilor popu
lare au fost dezvoltate atribu
țiile acestor organe care, avînd, 
o largă autonomie locală, ho
tărăsc. potrivit legii, în toate 
problemele de interes local.

Azi, dreptul de a alege are 
un conținut nou și o sferă lar
gă. Cetățenii înșiși au dreptul 
de a participa Ia organizarea 
alegerilor, la verificarea liste
lor de alegători, la preîntim- 
pinarea eventualelor omisi
uni. Dreptul lor de a participa 
la alegerea comisiilor electo
rale, dreptul de a propune can
didați în cadrul adunărilor 
populare, dreptul de a popu
lariza pe candidați și dreptul 
de a-i confirma — ca și drep
tul necunoscut sistemelor elec
torale burgheze, de a revoca ne 
deputatul care nu și-a îndepli
nit misiunea încredințată — 
au fost reglementate pe baza 
unui democratism real, auten
tic.

Puternica efervescentă poli
tică și de muncă, intensa mo
bilizare a tuturor energiilor 
creatoare ale poporului, care 
marchează campania electorală 
organizată de Frontul Unității 
Socialiste, vorbesc de la sine 
despre entuziasmul cu care 
cetățenii patriei — făcînd bi
lanțul succeselor dobîndite, 
sub conducerea partidului, în 
toate sferele de activitate, rl- 
dicînd noi perspective mărețe 
spre viitor — se pregătesc pen
tru alegerile de la 2 martie, 
cu conștiința Exercitării libere, 
nestînjenite, a unor drepturi 
largi și reale, garantate de de
mocrația noastră socialistă.

egale, 
la un 
organ 

pentru

• Cu prilejul unei reuniuni 
a Comitetului executiv 
F.I.S.U. (Federația internațio
nală a sportului universitar) 
s-a stabilit ca viitoarea ediție 
a Jocurilor Universitare de 
Vară să aibă loc în 1970 la 
Torino.

• In turul doi al turneului 
internațional de tenis de la 
Macon, campionul României, 
Ilie Năstase, l-a învins cu 
1—6, 8—6, 7—5 pe cehoslova
cul Jan Kodes. în proba de 
dublu, Franulovici (Iugosla
via) și Năstase (România) au 
întrecut cu 6—4, 4—6, 6—4 
perechea Koch-Mandarino 
(Brazilia).

• Concursurile de atletism 
pe teren acoperit continuă 
astăzi și mîlne (ora 17 și res
pectiv ora 9,30) în sala „23 
August". în cele două zile de 
concurs, unii dintre cei mai 
valoroși atleți din Capitală 
își vor disputa victoria în 
cadrul „Cupei Steaua".

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Manea Mă
nescu, membru al Gomitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Vasile 
Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

a 50 de ani 
lui I. C. Frimu
dului comunist, a mișcării 
voluționare și democratice 
România a avut loc, 
după-amiază, 
erată comemorării a 50 de ani 
de la moartea Iul I. C. Frimu, 
militant de frunte al mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Au luat parte tovarășii Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești din țara noas
tră, activiști de partid și de stat, 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile din Capitală, 
cadre didactice din învățămîntul 
mediu și superior, ziariști.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Virgil Cazacu, membru al C.C. 
al P.C.R., secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Institutului 
de studii istorice și social-poli
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
a evocat viața, personalitatea și 
activitatea revoluționară a lui 
I. C. Frimu.

re- 
din 

avut loc, vineri 
o adunare consa-
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SOSIREA IN CAPITALĂ 
A UNEI DELEGAȚII A 

PARTIDULUI COMUNIST 
DIN BELGIA

Vineri la amiază a sosit 
Capitală o delegație a Partidu
lui Comunist din Belgia, alcă
tuită din tovarășii Jean Blume 
și Albert de Coninck, membri ai 
Biroului Politic și ai Secretaria
tului C.C. al Partidului Comunist 
din Belgia, și Raymond de Smet, 
membru al C,C. al P. C. din Bef- 
gia, care, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Chivu Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

în

CU PRILEJUL ANIVERSARII 
FORȚELOR ARMATE 

ALE U.R.S.S.
Vineri la amiază, A. V. Ba

sov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, împreună 
cu atașatul militar, aero și 
naval al Uniunii Sovietice la 
București, colonel G. S. Vo- 
gonin, au oferit o recepție cu 
prilejul celei de-a 51-a ani
versări a Forțelor Armate ale 
U.R.S.S.

Au luat parte general-colo
nel Ion Ioniță, ministrul for-

ION POPA

Invitatul de azi al rubricii 
noastre este antrenorul emerit 
Ion Popa care, în calitate de 
antrenor federal, se ocupă și de 
pregătirea boxerilor. Socotim 
că este inutil să-1 mal prezen
tăm. Miile 
sportului cu mănuși 
nosc bine, atît cariera sporti
vă, cît și tea de antrenor din 
mîinile căruia a ieșit un Linca, 
un Fiat. un Dobrescu, un Ne
grea, ca să nu-i pomenim pe 
puglliștii ce se află în plină glo
rie. II punem în gardă deci cu 
prima întrebare :

de iubitori ai 
îl cu-

— Ați asistat Ia multe 
din edițiile anterioare ale 
campionatelor europene 
de box. Cum apreciați — 
în limitele datelor com
parative de care dispu
neți — ediția de la Bucu
rești care va avea loc 
tre 31 mai și 6 iunie 7

in-

la— Se pare că ediția de 
București a europenelor de box 
va fi cea mai „tare" : un record 
a și fost stabilit deja : 28 țări ca
re vor înscrie pe listele de în
treceri peste 250 de sportivi, 
însemnătatea si ineditul compe-

J’ ii
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țelor armate, și adjuncți ai mi
nistrului, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afaceri
lor externe, membri ai con
ducerii unor instituții centrale, 
reprezentanți ai A.R.L.U.S. 
generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, precum și membri ai 
Ambasadei R.S.ÎY Iugoslavia 
la București.

★
Cu prilejul celei de-a 51-a 

aniversări a Forțelor Armate 
ale U.R.S.S., la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Capitală 
a fost depusă vineri diminea
ța o coroană de flori din par
tea Ambasadei Uniunii Sovie- 
tice la București.

Vineri la amiază a fost sem
nată o înțelegere de colabo
rare, pe anii 1969—1970, în
tre Uniunea Scriitorilor din 
România și Uniunea Scriitori
lor din Iugoslavia.

înțelegerea prevede, printre 
altele, vizite de scriitori, orga
nizarea de manifestări cultura
le reciproce, schimburi de in
formații și materiale documen
tare, încurajarea traducerilor 
din literatura țărilor respec
tive.

Documentul a fost semnat 
de Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Uniunii Scriitorilor, 
și Mladen Ojaka, secretar al 
Uniunii scriitorilor din Iugo
slavia.

Au fost de față reprezentanți

4

tiției rezidă însă în altceva : 
majoritatea țărilor se vor pre
zenta cu loturi noi, alcătuite 
din tinere talente, necunoscute 
publicului, speranțe dornice de 
afirmare pe care le „rodează'1 
în vederea J. O. de la Miinchen, 
din 1972. Pentru toți obiectivul 
imediat este olimpiada miin- 
cheneză. Ciclul olimpic, în box, 
începe deci, aici pe Dîmbovița. 
De aceea cred că „acest necu
noscut" o să ne rezerve plăce
rea de a fi martorii unor sur
prize multe și spectaculoase.

— în lumina acestor 
lucruri, care sînt „fră- 
mintărlie și neliniștile" 
Federației, ale specialiș
tilor noștri 7 Ce au reali
zat incă din „start" și pe 
ce coordonate se înscriu 
intențiile 7

— Federația, bunăoară, a luat 
toate măsurile organizatorice 
încă de anul trecut cînd s-au si 
constituit subcomisiile care ac
tivează pentru pregătirea cam
pionatelor europene. In mo
mentul de față se întoc
mește devizul în vederea re- 
amenajărilor ce trebuiesc

ALBUM SÂIPTÂMÎNAL

urgență la pa

SĂTMĂREANU FACCHETTI

de
„23 August" — teatrul

treprinse 
tinoarul , 
de desfășurare a „ostilităților". 
In această direcție, a amenajă
rilor, deși n-am căderea, tre
buie să-mi manifest neliniștea. 
Ne mai despart doar 3 luni 
de la clipa cînd se va auzi 
prima bătaie de gong și nu s-a 
întreprins mai nimic.

— Orice competiție 
sportivă oferă șanse mai 
mari, în primul rînd, 
gazdelor. Un meci acasă 
e pe jumătate cîștigat.

— Nu prea. Poate în fotbal, 
volei, baschet. In jocurile spor
tive. Dar la box. măi ales în 
box, sport individual, e altceva. 
R. D. Germană și Iugoslavia — 
deși au fost gazde — n-au reu
șit să cucerească acasă nici un 
titlu european. Deci...

— Fiindcă ne aflăm in 
lumea ringului și se pare 
că am cam epuizat pro
blemele
„careul 
penelor" 
puțin de 
bordăm o problemă 
fond stringentă a boxului 
nostru : cum explicați 
faptul că noi, deși obți
nem rezultate bune, deși 
boxul nostru e cotat bine 
in arena internațională 
— nn reușim să consa- 
crăm valori de supercla- 
să, nu reușim să impu
nem nume cum s-a în- 
timplat odinioară cu Lu
cian Popescu, Toma Au
rel, Chlriac, Gh. Popescu, 
Axioti, Linca, DobrescU, 
Negrea, Tiță...

strict legate de 
magic al euro- 
să ne detașăm 

subiect și să a- 
de

— în ce 
cred că nu-i 
dimpotrivă.

ne privește, 
vom... imita,

șanse șl sint— Avem multe
convins că vom valorifica cîte- 
va. Apoi, să nu uităm admi
rabilul nostru public de... box. 
E un punct „forte". Și, ca 
«A revenim la șansele noas
tre, aș vrea să spun că 
în box mai mult ca oriunde 
calculul hîrtiei îți joacă festa. 
Am mers la olimpiada mexi
cană cu Ciucă șl Giju să iau 
medalii șl am luat cu... Cuțov. 
Totuși, din elevii 
oameni cu șanse : 
Cuțov, Ziiberman, 
nea șl Antonio.

mei rămin 
Ciucă, Gtju, 
Covaci, Mo-

— îmi puteți estima lo
cal pe națiuni și numă
rul de medalii 7

— E riscant, dar o fac ! să nu 
coborîm mal jos de locul III, pe 
care l-am dobîndlt la ediția 
trecută, și dacă s-ar putea să 
facem ascensiunea grea, ameți
toare pînă în vîrful piramidei. 
Sperăm la 6 medalii pe care 
le-am vrea dintr-un metal cit 
mai prețios.

— Obiective dătătoare 
de optimism, tonice, 
prestigioase, care nu se 
obțin decit cu muncă și 
sacrificii...

— Există o explicație, adică 
nu una ci mai multe, Bo
xul, deși e un sport care pla
ce tuturor, nu se bucură de a- 
celași sprijin ca alte discipline. 
Asociațiile, cluburile îl țin ca 
pe un copil vitreg, nu investesc 
fonduri materiale și morale su
ficiente. Se întîmplă și alte fe
nomene : în școli, profesorii de 
educație fizică îl atrag Pe copii 
la jocurile sportive. E mai ușor 
să stai în dosul plasei de volei 
decît să urci în ring, să pri
mești pumni. Boxul e sportul 
tinerilor curajoși. Profesorii cu 
specializare în box îi numeri pe 
degete. Nici tehnicienii, specia
liștii nu se ocupă suficient de 
descoperirea talentelor cum se 
întîmplă odinioară...

— Cum ie explică dis
pariția unor centre pugi- 
listice ou faimă șl tradi
ție : Galați, Reșița^ Timi
șoara, Brașov, 
Constanța 7

Oradea,

Pavlllonul E al Complexu
lui central de expoziții din 
Piața Scînteli găzduiește, în- 
cepînd de vineri, o expoziție 
tehnică organizată de Socie
tatea pe acțiuni de comerț ex
terior „Budavox" din Buda
pesta.

Printre persoanele prezente 
la deschidere se aflau repre
zentanți ai conducerii ministe
rului Poștelor și Telecomuni
cațiilor, precum și Sandor Ar- 
gyelan, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Un
gare la București.

Expoziția, care rămîne des
chisă pînă în ziua de 2 mar
tie, cuprinde subcentrale tele
fonice, echipamente de curenți 
purtători, aparatură radiote- 
lefonică, instalații la teleco
mandă și telesemnalizare.

I
(Agerpres)

Oltenița, 
scade 3 cenți

metri...
(Urmare din pag. I)

de ore, zi și noapte, s-a cărat 
pămînt, și balast, în saci sau 
pe tărgi, pe umeri sau cu bra
țele, și tinerii uteciști din șan
tier, in toate aceste zile și 
nopți, s-au aflat în primele rin- 
duri ale valurilor compacte 
de oameni care au înfruntat 
valurile compacte ale fluviu
lui. Mihai Constantinescu, e- 
conomist al comitetului U.T.C. 
din oraș, Emanoil Lungu, me
canic, Ion Raiu, lăcătuș, An- 
ghel Dinescu, montator, Ser
giu Vlaicu, strungar, Constan
tin Pană, frezor, și Marin Lu
lea, electrician — iată numai 
cîțiva din sutele de tineri care 
lucrează pe șantier ji care, în 
nopțile și în zilele care au ur
mat alarmei, au renunțat la 
somn și odihnă, angafîndu-se 
cu toate forțele lor in acțiu
nea — pe care informarea a- 
mintită o consemna lapidar — 
de „apărare a averii uzinei'.

Un prim dig, menit să ape
re cala de lucru, a fost în
credințat secției I construcții- 
corp, digul sablaj a căzut în 
sarcina secției JI mecanică și, 
prin ridicarea lor, a fost apă
rată și șoseaua de acces în 
șantier. Digul destinat să înlă
ture amenințarea apelor care 
se pregăteau să treacă în spa
tele șantierului a fost înălțat 
de secția III lemn, iar atunci 
cind cotele apelor Dunării a- 
tinseseră nivelul lor maxim, 
762 centimetri, toate bunurile 
uzinei erau salvate, fie prin 
ridicarea la înălțime în maga
zii, fie prin evacuarea lor in 
locuri inaccesibile valurilor.

In aceste zile, lucrările la 
asamblarea corpurilor celor 
două motonave fluviale de 
5 000 tone — cele mai mari 
de acest gen din lume —, ca 
și asamblarea corpului pasage
rului de 300 de locuri, conti
nuă. Apele s-au retras și pri
mele cuvinte care au consem
nat reculul lor în fața oame
nilor au fost simple, le ascul
tăm în fiecare zi, la ora prin- 
zului, dar puțini le înțelegem 
semnificația reală, deosebit de 
emoționantă, astăzi, prin pa
ginile de eroism scrise aici de 
oameni: Oltenița, scade 3 cen
timetri...

Acad.

Ca șl vecinul său de rubrică, nici fundașul 
dreapta al naționalei României, n-a pornit In 
fotbal pe postul consacrării. Tinărul Sătmă
reanu, cu alura sa de aruncător de disc, era 
un temut centru atacant al echipei din Salonta. 
Dar, printr-o intimplare care se va dovedi fe. 
ricită pentru el, Sătmăreanu nu va rămine in 
această specialitate. Urmărindu-1 zi de zi. antre
norul său și-a dat seama că „din băiatul ăsta așa 
de bine făcut" poate scoate un fundaș de prima 
mină.

Așa se face că Sătmăreanu a schimbat tricoul 
cu nr. 9 pentru cel cu nr. 2. Așa se face că, 
după un stagiu orădean și altul mureșean, el a 
poposit la București, preluind Ia Steaua o „ges
tiune" glorioasă, aceea a lui Zavoda II. începu
turile pe prima scenă a fotbalului n-au fost 
chiar așa de ușoare. Serii de jocuri slabe.... 
O perioadă de descurajare... Sătmăreanu era 
gata să renunțe la lupta pentru a se menține 
in primul unsprezece militari. Dar, cu un efort 
de voință, de care se va mai dovedi capabil 
și în alte potrivnice împrejurări, a reușit o 
revenire impresionantă pe primul plan. Și-a 
perfecționat multe dintre punctele slabe ale 
arsenalului său defensiv, a intuit momentele 
potrivite ale aparițiilor in atac, a reciștigat ceva 
din eficacitatea Înaintașului de specialitate dă 
odinioară. Au fost lunile cind a început pentru 
Sătmăreanu și asaltul spre un loc in Iotul re
prezentativ. Și aici lucrurile s-au petrecut 
aidoma momentului de acomodare Steaua. Dar, 
din nou o încordare a ambiției, și titularizarea 
în națională, care se îndepărta cu pași mari, 
s-a produs. Acum, 
cu performanta că, 
viețuitorul tuturor 
agitata perioadă :

Sătmăreanu se mindrește 
alături de Dinu, e supra- 
formulelor naționalei din 
toamna 1968 — iarna 1969.

Nici na se gîndea tînăral alergător pe sută, 
Glacinto Facchetti, că va ajunge vreodată fotba
list ! Dar neprevăzutul a venit sub forma unui 
meci atletic cu Internazionale. înaintea reuniunii 
tinărul Giacinto a încins o partidă de fotbal 

u colegii de club. Sînt nouă ani de atunci și 
Facchetti abia se apropia de virsta majoratului. 
Scena se petrecea pe unul din terenurile de 
antrenament de la Appiano Gentile, acolo unde 
se află și pavilionul șl locul de cantonament al 
primei echipe de fotbal a Iui'Internazionale.

...în timp ce tinerii atleți se distrau cu fotbalul 
un om îmbrăcat într-un elegant costum gri, s-a 
oprit, urmărindu-i cu atenție. După vreun sfert 
de oră, el l-a rugat pe Giacinto să se apropie 
pentru că vrea să-i spună ceva. Cuvintele re
prezentau propunerea de a veni in lotul de 
fotbal ai lui Internazionale. 
codea, necunoscutul i-a spus : 
norul Helenio Herrera. Să știi 
rar în viața mea. Vei ajunge 
de fotbal. Nu sta pe gînduri !“

Așa se face că, Ia o săptămînă după asta, 
papa Facchetti își conducea fiu! la Milano, unde 
acesta semna contractul cu celebrul club. în 
mai puțin de o jumătate de an, Giacwito juca 
primele amicale și, la șapte luni după convor
birea cu „omul in gri", debuta in campionat. 
Ascensiunea a urmat, rapidă și totală, răsplătind 
comportarea unuia dintre cei mai sportivi, mai 
corecți, mal loiali dintre jucătorii de celebritate 
mondială. Acum, la 27 de ani, Glacinto este că
pitanul echipei Italiei, are 42 de selecționări la 
activ (— fiind un pretendent justificat la dobo- 
rirea recordului lui Calligaris — 59 selecționări) 
și este socotit intre primii trei fundași al lumii.

Cum tinărul se
„Eu sînt antre- 

că m-atn înșelat 
un mare jucător

— SIntem hotărîți să facem 
— tehnicieni și sportivi — tot 
ce-i omenește posibil pentru a 
le împlini spre satisfacția noas
tră și a iubitorilor boxului. Ni 
s-au creat condiții excelente de 
lucru șl sîntem datori să le o- 
norăm. încă din 1968 am întoc
mit un program competitional 
în care au fost 
numeroase meciuri 
ficare. în afară de 
cu Danemarca — la 
lotul unu are meci la Belgrad 
cu Iugoslavia iar lotul doi cu 
Algeria la București. Pe 13 mar
tie a doua întîlnire cu alge
rienii — cînd Ie vom opune o 
combinată. Apoi vin fazele de 
zonă ale campionatului națio
nal la care participă și unii se- 
lecționabili ; la 22 martie ur
mează întîlnirea cu selecționata 
Bulgariei la Cluj iar la 25 mar
tie în Capitală meciul Bucu
rești — Berlin. Deci o suită de 
întîlniri-test care ne vor a- 
juta în pregătirea și definitiva
rea selecției. Urmează 
campionatului național : 
aprilie, ultimul criteriu 
rificare. Acum avem Ia 
tire centralizată 24 de sportivi 
dar în vederile colectivului de 
antrenori — cu mine lucrează 
Titi Dumitrescu, Tedi Nicules- 
cu și Ion Chiriac — mai sint 
încă 56 de boxeri care se pre
gătesc la cluburile șl asoțiațiile 
lor.

— Cum 7 Simplu ! 
nli nu i-au interesat 
tele tinere si s-au ocupat numai 
de vîrfuri. urmărind spectaco
lele — neglijînd acoperirea 
„spatelui frontului". La Reșița 
există neînțelegeri între antre
nori, cum, din nefericire, se în- 
tîmplă peste tot. Discordia și 
invidia distrug colaborarea si 
păgubașul este boxul. La Timi
șoara, foarte multă vreme n-a 
existat o sală de box și astfel 
nucleul de animatori $1 sportivi 
pasionați care se înjghebase s-a 
destrămat cu timpul. Apoi, ar 
fi de acuzat și lipsa de preocu
pare a oamenilor cave conduc 
sportul și care se simt parcă 
obligați și îndatorați numai față 
de

P« u- 
elemen-

fotbal.

prevăzute 
de veri- 
întîlnirea 
9 martie,

finala 
4—13 

de ve- 
pregă-

— Șl o ultimă între
bare : vă gândiți cumva 
și la Miinchen 7 Șl cum 7 
Optimist sau îngrijorat 7

— Optimist. Pentru J. O. de 
la Miinchen, din ’72. avem ta
lente veritabile, pregătim încă 
de pe acum o nouă generație 
de boxeri. Va fi. după mine, 
cea mai spectaculoasă prezentă 
olimpică românească. Avem 
băieți cu calități fizice excep
ționale care au destul timp să 
acumuleze o experiență valo
roasă, prin întîlniri internațio
nale care-i ajută să se perfec
ționeze tehnic : Vasile Ivan (21 
ani, București), Pavel Nedelcea 
(22 ani, Reșița), Paul Dobrescu 
(21 ani. Brăila), Gh. 
București), Victor 
(22 ani, București), 
(20 ani, București), 
mitrescu (21 ani, Constanta) și 
alții, care sint sigur, vor mal 
apare în decursul anilor. Ei 
formează o generație despre 
care se va vorbi mult...

Ene (21 ani, 
Zillberman 
Ion Gorfi 

Marin Du-

VASILE cabulea

în ziua de 20 februarie 1969 
a încetat din viață academi
cianul Mihai Ciucă, personalita
te deosebită a vieții noastre ști
ințifice, om de știință ou repu
tație internațională, membru 
al Academiei Române din 1939 
și al mai multor academii și 
societăți internaționale.

Născut la 18 august 1803 în 
comuna Săvenl, județul Boto
șani. Mihai Ciucă a absolvit 
liceul Ia Iași, urmînd apoi stu
diile medicale la facultatea de 
medicină din București, ca elev 
al institutului medico-militar. 
A desfășurat o fructuoasă ac
tivitate științifică în institu
tele Pasteur din Paris, și Bru
xelles.

Eminent profesor universi
tar. Mihai Ciucă a contribuit 
la formarea a numeroase gene
rații de specialiști la facultă
țile de medicină din Bucu
rești și Iași. Prin participarea 
sa activă Ia organizarea dife
ritelor cursuri internaționale 
în domeniile higienei și sănă
tății publice microbiologici, 
epidemiologiei și a clinicii bo
lilor infecțioase și-a adus a- 
portui la formarea a numeroa
se cadre în acest domeniu.

Pentru activitatea sa științi
fică, didactică și obștească, lui 
Mihai Ciucă i-au fost decer
nate înal«ș ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia. De asemenea i s-au 
acordat numeroase distincții 
cum sînt : Legiunea de onoare 
a Franței, 
și altele.

Format la 
profesorului 
pe care a servit-o pînă la sfîr- 
șitul vieții sale, rămîne unul 
din ctitorii fruntași ai acestei 
școli.

Universalis Meritis
marea școală a 
Ion Cantacuzino,



ORIENTUL AP HO PI AT
• Consultările de la O.N.U. • Jarring ifi

/a relua contactele • Explozii la Ierusalim

• LA SEDIUL O.N.U. con
tinuă consultările diplomatice în 
legătură cu situații din Orien
tul Apropiat. Joi, ambasadorul 
S.U.A., Charles Yost, s-a întîl- 
nit cu ambasadorul Franței, 
Armand Berard, în cadrul con
vorbirilor bilaterale dintre re
prezentanții celor patru mari 
puteri. în ultimele zile, consul
tări similare au avut loc între 
ambasadorii la O.N.U. ai 
U.R.S.S., Marii Britanii, S.U.A. 
și Franței. După cum relatea
ză agenția Associated Press, o 
sursă bine informată de la 
O.N.U. a declarat că săptămîna 
viitoare va avea loc o întâl
nire a reprezentanților celor pa
tru mari puteri care se crede 
eă vor da publicității o decla
rație de sprijinire a misiunii lui 
Gunnar Jarring, reprezentantul 
special al secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Apropiat. 
Aceeași sursă a indicat că Jar
ring'va părăsi apoi NewYork-ul 
și va pleca la Geneva sau în 
altă parte a Europei, unde va 
relua contactele cu reprezentan
ții Israeluliii, R.A.U. și Iorda
niei în scopul ajungerii la un 
acord.

Ministrul afacerilor externe al 
Israelului, Abba Eban, a adre
sat joi o scrisoare secretarului 
general al O.N.U., U Thant, 
în care, referindu-se la atacul

întreprins pe aeroportul din Zu
rich asupra unui avion de pa
sageri israelian, și-a exprimat 
speranța că va fi întreprinsă „o 
acțiune internațională construc
tivă" pentru a se împiedica 
atacuri asemănătoare asupra a- 
vioanelor civile.

La rîndul lui, reprezentantul 
permanent al Franței la O.N.U., 
Armand Berard, a adresat o 
scrisoare președintelui Consiliu
lui de Securitate în care cali
fică atacul de la Zurich drept 
„o dovadă suplimentară a 
evoluției primejdioase a situa
ției din Orientul Apropiat". Am
basadorul Marii Britanii la 
O.N.U. lordul Caradon, a tri
mis, de asemenea, o scrisoare 
președintelui Consiliului de 
Securitate pe luna în curs. în 
care subliniază că cele ce s-au 
întîmplat pe aeroportul din Zu
rich trebuie să determine „o 
nouă intensificare a eforturilor 
internaționale 
perii la un 
Apropiat".

în scopul ajun- 
acord în Orientul

în orașul Ierusa-

U. E. O

• VINERI
lim s-au produs două puterni
ce explozii, una într-un maga
zin universal, iar a doua 
în apropierea clădirii consulatu
lui britanic. Potrivit comunica
telor oficiale, două persoane au 
fost ucise, iar alte zece rănite. 
Printre răniți se află și un mem
bru al grupului de observatori 
ai O.N.U.

Criza n-a fost 
aplanată

Adunarea parlamenta
ră a Uniunii Europei oc
cidentale, a luat sfirșit 
vineri la Paris fără a iz
buti să aplaneze criza 
dintre guvernele celor 
șapte țări membre ale 
organizației.

Discuțiile actualei sesiuni au 
gravitat îndeosebi în jurul po
sibilităților de a determina gu
vernul francez să-și reia par
ticiparea deplină la activitățile 
U.E.O. Rezoluția Comitetului 
politic al Adunării, care s-a 
pronunțat în cursul nopții de 
joi spre vineri cu o majori
tate de voturi pentru ca Franța 
să-și reia locul în cadrul reu
niunilor U.E.O., nu a întrunit 
unanimitatea în cadrul Adună
rii. Delegația franceză s-a di
vizat în momentul scrutinului : 
șase deputați U.D.R. au votat 
împotriva rezoluției conside- 
rînd că ea aruncă asupra 
Franței întreaga responsabili
tate pentru actuala criză. Pa
tru deputați au votat pentru 
rezoluție, iar trei s-au abținut.

O tentativă de compromis i- 
nițiată în momentul punerii 
la vot a Rezoluției în cadrul 
Adunării de către deputății 
democrat-creștini italieni și 
creștin-democrații vest-ger- 
mani, care au cerut să se su
prime din rezoluție fraza care 
invită guvernul francez să par
ticipe din nou la consultările 
U.E.O., a eșuat.

• DUPĂ ÎNTREVEDEREA 
avută vineri la Londra cu 
ambasadorii Arabiei Saudite, 
Libanului, Irakului și R.A.U., 
ministrul afacerilor externe al 
Angliei, Michael Stewart a 
declarat că anumite informa
ții care au circulat în ulti
mele zile în legătură cu in
tenția Marii Britanii de a li
vra armament Israelului în 
locul Franței, și că Anglia 
s-ar fi opus unei acțiuni co
mune a celor patru mari pu
teri în cadrul Consiliului de 
Securitate în problema Orien
tului Apropiat, sînt lipsite de 
orice fundament.

Condamnările la 
moarte au devenit o 
obișnuință la Seul. Si
mulacre judiciare se 
inobeie deseori cu pe
deapsa capitală. Lip
sesc probe. acuzații 
și-au afirmat nevino
văția dar „judecăto
rii" nu cunosc decit 
ordinele pe care le-au 
primit : procesele tre
buie să înfricoșeze 
opoziția, să stăvilească 
valul nemulțumirilor. 
Sistemul n-a fost in
ventat de Pak Cijan 
Hi. L-au utilizat și al
ții. Dar plutoaneîe de 
execuție nu i-au putut 
salva de la un sfirșit 
lamentabil. Represiu
nile sălbatice pot a- 
mîna — eventual — 
momentul confrun
tării decisive, dar in 
nici un caz nu-1 pot 
înlătura. Pak Cijan Hi 
ar fi putut să reflec
teze la soarta celor ce 
au mizat pe condam
nările la moarte. A 
preferat. însă, să ig
noreze lecțiile trecu
tului, ale unui trecut 
care la Seul purta, de 
pildă, numele lui Li 
Sin Man.

O listă chiar sumară 
a proceselor din ulti
mele luni ar necesita 
destul spațiu. Cu o 
frecventă uimitoare Ia 
Seul se anunță deschi
derea unor noi proce
se. învinuirile se în
scriu într-o zonă foar
te limitată : „activita
te comunistă", „atentat 
la securitatea statului" 
sau „tentativă de lovi
tură de stat". Intr-o 
singură noapte. 7 000 
polițiști 
de 40 000 
„forțelor de 
au răscolit Seulul cău- 
tind pe adversarii re
gimului. 10 741 persoa
ne au fost arestate. 
Motivul ? „Suspecte".

acompaniat! 
membri ai 

rezervă”

JAPONIA. — Aspect de la o recentă demonstrație de protest a locuitorilor Okinawei îm
potriva prezenței în insulă a bombardierelor americane „B-52"

„Canada va obține mari 
beneficii economice și cul
turale dacă va stabili rela
ții diplomatice cu Pekinul", 
a declarat dr. Paul Lin, pro
fesor la Universitatea din 
Toronto. Posibilitățile ce 
s-ar deschide în acest do
meniu, a spus profesorul, ar 
fi extrem de mari. El a 
menționat exemplul Fran
ței, care înainte de recu
noașterea oficială a guver
nului R.P. Chineze, în 1963, 
efectua cu această țară un 
schimb de mărfuri pînă la 
suma de numai 72,8 mili
oane dolari, iar în 1966, la 
numai doi ani după recu
noaștere, a sporit aceste 
schimburi pînă la 164 mili
oane dolari. Dr. Paul Lin 
a atras totodată atenția că 
în eventualitatea stabilirii 
de relații diplomatice între 
Canada și R.P. Chineză, 
guvernul canadian nu va 
trebui să mai mențină le
gături cu guvernul cean- 
kaișist. „Noi nu putem im
pune Chinei condiții pe 
care noi Înșine nu le-am 
putut accepta", a spus el, 
menționînd că „există o 
singură Chină indivizibilă, 
iar guvernul acesteia se a- 
flă la Pekin".

Intre Londra și Paris
Agenția britanică „Press Association", citind „surse informate" 

din Londra a anunțat că în timpul unei întrevederi care a avut 
loc la 4 februarie, între generalul de Gaulle și ambasadorul en
glez la Paris, Christopher Soames, președintele Franței ar fi 
propus „crearea unei mari asociații economice europene care să 
cuprindă și un consiliu restrîns de asociere politică". Din acest 
consiliu ar trebui să facă parte Franța, R.F.G., Marea Britanie 
și Italia, iar Piața comună ar urma să fie transformată într-o 
zonă a liberului schimb, cu aranjamente bilaterale între țări 
pentru schimbul produselor agricole. Agenția citată afirmă că 
președintele Franței ar fi sugerat totodată, inițierea unor con
vorbiri cu Anglia în această problemă, precum și în probleme 
economice, monetare, politice și de apărare. In cadrul aceleiași 
întrevederi, șeful statului francez s-ar fi pronunțat pentru „crea
rea unei grupări europene cu adevărat independente, ceea ce ar 
face inutil N.A.T.O. în forma în care există astăzi, sub dominația 
Statelor Unite".

Comentatorul diplomatic al postului de radio Londra a afirmat 
vineri seara că ambasadorul Soames a respins propunerea 
deoarece era însoțită de „violente critici la adresa N.A.T.O.".

Vineri seara, agenția France Presse a anunțat că cercurile 
autorizate franceze desmint informațiile difuzate la Londra, po
trivit cărora președintele Republicii Franceze ar fi exprimat 
într-o convorbire cu ambasadorul britanic o orientare diferită 
față de aceea precizată în mod constant și public în cursul ulti
milor ani. ■

Ayub Khan nu va mai candida

Qjvinfele au fost rostite I Do 
aci încolo supozițiile trebuie să 
cedeze locul faptelor, iar inten
țiile se pot materializa tn ac
țiuni. Anunțarea turneului vest- 
european al lui Richard Nixon 
la cîteva săptămîni după insta
larea sa — fapt neobișnuit în 
prisma istorică a practicii ame
ricane — este menit să pună 
capăt semnelor de întrebare 
despre opțiunile politice ameri
cane. „Această călătorie — de
clara șeful celei de a doua Ad
ministrații republicane postbeli
ce — este doar un prim pas 
spre realizarea unui scop pe 
care-l consider de multă vreme 
vital pentru viitorul păcii, State
lor Unite și al lumii. Aceasta 
este întărirea și revitalizarea 
comunității americano—europe
ne". Deci nici un echivoc în o- 
biectivele pe termen lung : con
solidarea raporturilor cu Euro
pa occidentală. Sau în limbajul 
observatorilor : Statele Unite își 
întorc fața spre aliații lor at
lantici.

Și totuși această mișcare de 
șah — prima făcută de noul

al acestuia, deoarece Nixon a» 
vea formulate vederile sale îne8 
înainte. La Bonn, la sediul So
cietății germane pentru politica 
externă, mi s-a atras atenția a- 
supra unui interesant (și destul 
de puțin cunoscut articol) publi
cat de Nixon în exclusivitate în 
revista „Europa Archiv" (nr. 22 
din 25 noiembrie 1968). Titlul 
german al articolului este „Die 
Atlantische Alianz als Bindeglied 
zwischen den Vereinigten Staa- 
ten und Europa" (Alianța atlan
tică ca inel de legătură între 
S.U.A. și Eur

Care sint
Tn primul rînd prioritatea eu

ropeană pe care, susține Nixon, 
trebuie s-o îmbrace politica ad
ministrației sale. El spunea : 
„Pentru Statele Unite pe primul 
plan s-a situat scena asiatică, 
unii parteneri europeni sînt pre
ocupați de propriile lor proble
me...'. Nixon enunța în mod di
rect „legăturile istorice și de 
rudenie' între Statele Unite și 
Europa și elementele adăugate 
după al doilea război mondial.

Este — dacă examinăm cu a- 
tenfie textul conferinței de presă 
din 6 februarie — ceea ce chiar

e expuse î

ișph Kwft, numea aceasta „o 
diplomație tofală", deci un echi
libru c! priorităților. Da aceea, 
opțiunea spre Europa cum este 
ea numită pare mai curînd o 
atenție acordată în mod egal 
Europei occidentale spre deose
bire de desconsiderarea relati
vă în raport cu politica In Asia, 
lată părea lui James Reston In 
această privință : „Prioritățile 
lui Nixon au fost indicate de ei 
Însuși : el Încearcă să dirijeze 
politica americană spre o vizi
une globală — în locul unei 
viziuni limitate la problema viet
nameză...".

Cuvintele Iul Nixon au fost 
înțelese tn Europa occidentală, 
încă din momentele trecerii pu
terii de la democrați la repu
blicani. Ideea a fost exprimată 
de numeroși observatori politici, 
cu multă răspundere și expe
riență. Firește, cu toate rezerve
le de rigoare. Andră Fontaine, 
cunoscutul editorialist francez, 
scria nu de mult în „Le Monde" 
că este greu de imaginat o re
nunțare imediată de către Sta
tele Unite, la angajamentele 
contractate. Dar procesul ca a- 
tare, reevaluarea în sine, este

la președinție STATELE UNITE
într-o cuvîntare radiodifuzată adresată națiunii, președin

tele Pakistanului, mareșalul Ayub Khan, a declarat că nu-și 
va mai prezenta candidatura la alegerile prezidențiale din 
1970. El a anunțat că decizia sa este definitivă și irevocabilă.

Șeful statului pakistanez a pre
cizat totodată că va prezenta 
Adunării Naționale spre aprobare 
o nouă constituție a țării în care 
vor fi introduse o serie de modifi
cări privitoare la schimbarea ac
tualului sistem electoral.

Referindu-se la schimbările ce 
urmează să fie incluse în noua 
constituție, relatează agenția 
A.P., președintele Ayub Khan a 
avertizat că dacă între el și 
partidele de opoziție nu va fi 
realizat un acord, atunci va apli
ca o soluție proprie. Totodată 
Ayub Khan a lansat un apel către 
toate partidele politice pentru a 
studia în comun soluții menite să

reinstaureze ordinea și calmul în 
cele două părți ale țării, unde în 
ultimele patru luni au avut loc 
mari demonstrații organizate de 
opoziție în favoarea schimbării 
sistemului electoral indirect, pen
tru eliberarea tuturor deținuților 
politici, repartizarea mai justă, 
între cele două regiuni ale țării 
a fondurilor destinate dezvoltării 
economice și sociale, îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de 
viață ale muncitorilor.

Agențiile de presă anunță că 
în cursul zilei de vineri, în dife
rite localități, între care Dacca și 
Barisal, au avut loc noi demon
strații.

Consfătuirea miniștrilor comerțuluiJ J

interior din țările membre ale C.A.E.R.
BUDAPESTA 21. — Cores

pondentul Agerpres. A. Pintea, 
transmite : Intre 18 și 21 febru
arie la Budapesta a avut loc 
prima consfătuire a miniștri
lor comerțului interior din ță
rile membre ale C.A.E.R. Au 
participat delegații din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă. Mongolia, Polonia. Roma
nia. Ungaria și Uniunea Sovie
tică.

în 
niștrii 
țările
C.A.E.R. au subliniat necesitatea 
și posibilitățile dezvoltării con
tinue a colaborării în domeniul 
comerțului interior și impor

cadrul consfătuirii, mi- 
comerțului interior din 

socialiste membre ale

tanța organizării sistematice 
a consfătuirilor miniștrilor în 
scopul schimbului de informa
ții, consultării reciproce și 
schimbului de experiență pri
vind activitatea comercială, pre
cum și examinarea problemelor 
care prezintă interes reciproc.

Vineri seara, în încheierea 
lucrărilor consfătuirii, miniș
trii comerțului interior au sem
nat un protocol în care sînt re
levate o serie de domenii care 
oferă posibilități pentru lăr
girea în continuare a colaboră
rii între ministerele de comerț 
interior din țările membre ale 
C.A.E.R.

OPȚIUNI
președinte — nu reprezintă în 
întreaga ei accepțiune o bombă 
diplomatică și nici măcar un 
secret bine păstrat. Numeroși 
oameni politici sau ziariști din 
majoritatea capitalelor ce figu
rează în itinerariul președinte
lui Nixon, mi-au declarat acum 
o lună că se așteaptă la aceas
tă turnură în politica Statelor 
Unite. Este vorba într-un fel de 
unica modalitate de o încerca 
depășirea fazei critice parcursă 
de diplomația americană sau 
mai precis de a o motiva.

Mai presus de toate, această 
nouă politică a fost într-un fel 
anunțată de o întreagă serie de 
momente ale activității echipei 
Nixon. Să amintim, de pildă, 
turneul din septembrie al guver
natorului Scranton care din în
sărcinarea actualului președinte 
a efectuat o călătorie de infor
mare în majoritatea țărilor vest- 
europene și a întîlnit principale
le oficialități în convorbiri de 
explorare.

Să amintim apoi acele artico
le reprezentînd bazo teoretică 
a „întoarcerii spre Europa*. 
Mulți consideră că Henry Kissin
ger în cunoscutul său articol 
din „Foreign Affairs" (articol a- 
flat sub tipar înainte de ci fi 
numit consilier al noului preșe
dinte) reprezintă momentul de 
impuls. Tn realitate, prin acest 
articol Kissinger s-a întîlnit cu 
Nixon pe terenul de concepții

noul președinte numește „filo
zofia în ce privește accentul 
care trebuie pus pe diferitele 
regiuni ale lumii".

Găsim, bineînțeles, generaliza
tă această concepție în limba
jul elocvent al doctorului Henry 
Kissinger. Este vorba de revizui
rea — folosim terminologia uzi
tată în sociologia politică a- 
mericană — pluralismului an
gajării americane. Cu alte cu
vinte menfinîndu-și actualul 
sistem de desfășurare și anga
jare a forțelor și intereseli 
(recurgem din nou la vocabu
larul politic american) S.U.A. 
nu-și pot propune nici măcar 
„în mod filozofic" (Kissinger) o 
revitalizare a relațiilor Eu
ropa occidentală — Statele U- 
nite. Consilierul prezidențial 
spune : „Dacă S.U.A. vor rămî- 
ne patronul fiecărei regiuni ne- 
comuniste, ele își vor epuiza 
curînd resursele psihologice. 
Nici o țară nu poate acționa 
simultan în orice regiune a lu
mii și în orice moment cu în
țelepciune". lată un mod ele
gant, de a sugera necesitatea 
unei reconsiderări a angajării 
în Asia după eșecul răsunător 
al politicii vietnameze.

Viziunea noii Administrații 
pare mai curînd aceea a unei 
politici globale, respectiv o an
gajare pe toată suprafața. Unul 
dintre comentatorii de la „In
ternational Herald Tribune", Jo-

or

luată tn considerare. Andri 
Fontaine îmi mărturisea la Pa
ris, într-o lungă convorbire, că 
este conștient de eventualitatea 
unei mișcări de deschidere față 
de Europa occidentală în poli
tica americană.

Am auzit același lucru și din 
partea unor oficialități. L-aș 
cita, de pildă, pe dl. Konrad 
Ahlers, purtătorul de cuvînt al 
guvernului federal care îmi spu
nea : „Guvernul R.F.G. crede că 
noua Administrație, dacă va 
putea scăpa de Vietnam, va 
putea să-și întărească poziții! 
în Europa".

lată deci o condiție esenția
lă I Războiul din Vietnam nu 
numai că a angajat Statele U- 
nite într-o politică ce nu putea 
fi urmată de aliații săi vest-eu- 
ropeni, dar a adîncit sensibil 
disensiunile din N.A.T.O. De a- 
ceea există convingerea larg 
răspindită că menținerea actua
lului curs în problema vietna
meză — o tergiversare diplo
matică șj o continuare a con
flictului — nu poate avea drept 
consecință noi punți pentru. 
Statele Unite în Europa occi
dentală. Declarațiile președinte
lui american că intenționează 
să retragă ultimul soldat din 
Vietnamul de sud, se bucură de 
audiență, dar firește rămîne de 
parcurs spațiul — uneori foarte 
lung — de la intenții la fapte.

SERGIU VERONA

<J[ •EM Nixon propune

Nimeni nu poate spune 
cîți din 
Încă prin 
teptînd 
judecată 
strige nevinovăția. Dar 
metodele utilizate de 
polițiștii de Ia Seul 
dovedesc, totodată, în
sușirea unora din prac
ticile utilizate 
ales peste ocean, 
lumea 
babil 
rare 
gtonul 
poliția
Hi să studieze stilul de 
lucru al Iui Al Capone. 
Așa se explică răpirile 
de intelectuali și stu
dent! sud-coreeni din 
R.F. a Germaniei șl

ei mai zac 
închisori aș- 
o eventuală 
Ia care să-și

mal 
în 

interlopă. Pro- 
strînsa colabo- 

cu Washin- 
a determinat 

Iul Pak Cijan

torul organizației din 
Seul a partidului, Kim 
Ciong The, împreună 
cu soția sa și alti mi
litant! ai partidului au 
fost condamnați la 
moarte. Ce lăng Do. 
președintele comitetu
lui provincial din Dje- 
ulla al Partidului Re
voluționar Unificat, 
și-a găsit moartea în 
închisoare fiind asasi
nat cu sălbăticie. In 
decembrie. 25 de con
ducători ai organiza
țiilor studențești au 
fost arestați. Printre ei 
se găseau președin
tele Ligii studen
ților de la Universita
tea Yonse. Pak Son Ci. 
Student! din Pusan au

REPRESIUNILE
DE LA SEUL

Franța. Camerele din 
căminele studențești 
■-au golit pe neaștep
tate. Nici o scrisoare, 
nici nn gest de despăr
țire. Tăcere totală. Și, 
deodată, tinerii apar 
la Seul în boxa acuza
ților. Firește, învinui
rile nu sint clădite pe 
fapte. Nu se aduc do
vezi concludente, 
tuși tinerii sînt 
damnați.

Cu o deosebită 
sin urmăriți membrii 
Partidului Revoluțio
nar Unificat, partid 
care din martie 1964 
activează în adîncă 
ilegalitate în Coreea 
de sud. Un profesor 
universitar, eonducă-

To- 
con-

furie

ajuns în temniță deoa
rece au răspîndit ma
nifeste ce condamnau 
trimiterea de militari 
sud-coreeni în Viet
nam. Gestul lor a fost 
considerat drept un 
periculos „atentat la 
securitatea statului". 
De altfel, amfiteatrele 
sud-coreene se găseso 
permanent sub un se
ver control polițienesc. 
Pak Cijan Hi a putut 
verifica in repetate 
rînduri starea de spirit 
a tineretului universi
tar și acum el ia mă
suri de „precauție".

Ceea ce se Intimplă 
în Coreea de sud re
flectă șubrezenia unui 
regim care supravlețu-

iește datorită prezen
tei militare străine. 
Acest regim este un 
produs caracteristic al 
Intervenției americane 
și nu întimplător Pak 
Cijan Hi dovedește o 
teamă greu camufla- 
bllă față de orice per
spectivă de destindere 
internațională. Seulul 
visează blocuri și pacte 
agresive, dorește să 
mențină încordarea 
deoarece în condițiile 
încordării regimuri de 
tipul celui sud-coreean 
găsesc protecția ama
torilor de aventuri be
licoase. Pak Cijan Hi a 
oferit Washingtonului 
45 000 soldați pentru 
Vietnamul de sud, deși 
acest act costă 
100 000 000 dolari. Ge
neralul este dispus să 
trimită și alți tineri 
sud-coreeni spre a 
muri in jungla sud- 
vietnameză. El dorește 
cu orice preț să obțină 
garanții că S.U.A. 
nu-și vor retrage pro
tecția acordată pînă a- 
cum, chiar dacă poli
tica asiatică a Depar
tamentului de Stat va 
fi „revizuită".

Starea de „urgență", 
condamnările Ia moar
te. răpirile și închisori
le supraaglomerate sînt 
coordonatele politicii 
Interne. Pe plan econo
mic bilanțul se expri
mă cifric : 7 000 000 șo
meri totali și parțiali. 
Dar nesiguranța este 
paralizantă în sferele 
oficiale de la Seul. 
Mișcarea de partizani, 
care se dezvoltă, nu 
poate fi Ignorată. Ne
mulțumirilor poporului 
li se răspunde prin te
roare. Este o politică 
ce ii va conduce pe 
Pak Cijan Hi, în mod 
Inevitabil, către noi 
eșecuri.

M RAMURA

• K. F. KATUȘEV, secretar 
al CC. al P.C.U.S., l-a primit 
pe Ion Ciubotaru, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, la cererea a- 
cestuia. Cu acest prilej a avut 
loc

borate în prezent la Pentagon 
urmînd să fie încheiate la mij
locul lunii martie.

NOUL CABINET 
DIN BENGALUL DE VEST

submersibilul va porni într-o 
cursă de cercetări de 2 400 km, 
la adîncimi variind între 100 șl 
600 m. Lucrările la bordul 
„Ben Franklin" 
de

Iul 
vor fi conduse 

Jacques Piccard.
o convorbire prietenească.

APLICAȚII 
IN R. D. GERM,1ANA

UN COMUNICAT al agen- 
TASS anunță că la începu-ției

tul lui martie vor avea loc apli
cații ale grupului de trupe so
vietice din R. D. Germană și ale 
Armatei populare naționale a 
R.D.G. în regiunile centrale și 
occidentale ale țării. Aplicațiile 
se vor desfășura sub conducerea 
mareșalului Ivan Iakubovski, 
comandantul suprem al forțelor 
Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via.

LUPTELE
DIN VIETNAMUL DE SUD

• DUPĂ CUM ANUNȚA a- 
genția Eliberarea, forțele mili
tare americane au încălcat înce
tarea focului, anunțată de 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud cu prile
jul Anului Nou lunar — Tet, 
bombardînd la 15 și 16 februarie 
o serie de regiuni dens popu
late din Vietnamul de sud. Pa
ralel cu aceste acțiuni ale avia
ției, cel de-al noulea regiment 
al infanteriei marine americane 
a desfășurat în două provincii 
operațiuni „de curățire".

Subunități ale forțelor arma
te populare de eliberare din 
Vietnamul de sud au ripostat, 
atacind la 17 februarie cartierul 
general al celui de-al 9-lea re
giment al infanteriei marine a- 
mericane. Au fost scoși din 
luptă 400 de militari americani.

• INTR-O DEPOZIȚIE făcută 
joi în fața Comisiei senatoriale 
pentru problemele externe, mi
nistrul apărării al S.U.A., Mel
vin Laird, s-a declarat în fa
voarea continuării construcției 
rețelei de rachete antibalistice 
„Sentinel". El a precizat că gu
vernul a suspendat numai pro
vizoriu continuarea lucrărilor în 
cadrul acestui proiect și nu a 
luat încă o hotărîre definitivă In 
această problemă, studiile ela-

o reformă electorală

• PARTIDELE care fac parte 
din Frontul unit al Forțelor de 
stingă, victorios în recentele 
alegeri parlamentare organizate 
în statul indian Bengalul de 
vest, au căzut de acord asupra 
distribuirii 
drul noului cabinet local. Șef al 
guvernului 
Mukherjee, 
..Bangla Congress", constituit 
dintr-o grupare disidentă a par
tidului de guvernămînt, Con
gresul Național. El va deține, de 
asemenea, și portofoliul finan
țelor.

Ministru de Interne în cadrul 
noului guvern din Bengalul de 
Vest a fost desemnat Jyoti Basu, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist (Marxist) 
din India. EI va îndeplini, tot
odată funcția de vicepremier.

„APOLLO-IO"
ÎȘI VA PRELUNGI MISIUNEA

Președintele Richard Nixon n recomandat joi Congresului ca 
Încă înainte de alegerile prezidențiale din 1972 să înfăptu
iască o reformă electorală limitată care să prevadă, în princi
pal, un al doilea tur de scrutin in situația în care nici un can
didat nu reușește să obțină majoritatea în prințul tur de scru
tin prin votul popular.

portofoliilor în ca-
a fost ales AJoy 
liderul partidului 

Congress'",
John

• PRIMUL MUZEU euro
pean de energie atomică se 
amenajează în orașul Iahi- 
mov din Cehoslovacia, consi
derat drept „leagănul secolu
lui atomic", deoarece aici a 
fost descoperit și exploatat 
primul zăcămînt de uraniu 
din lume.

Exponatele Muzeului ener
giei atomice vor Ilustra dez
voltarea acestei ramuri a 
științei, de la primii ei pași 
pînă la realizările de astăzi 
în domeniul folosirii energiei 
atomice spre binele ome
nirii.

• OFICIALITĂȚILE Centru
lui spațial de la Houston au in
tenția să prelungească cu o zi 
misiunea cabinei spațiale „A- 
pollo-10“, pentru a încerca să 
rezolve unele probleme de na
vigație spațială. Această schim
bare va face ca cei trei cosmo
naut! — Tom Stafford.
Young și Eugene Cernan să în
conjoare Luna timp de aproape 
trei zile.

Directorul zborurilor de la 
Centrul spațial Houston, Chris
topher Kraft, a declarat, de a- 
șemenea, că cele 20 de ore pe
trecute în apropierea Lunii de 
echipajul cabinei spațiale „A- 
pollo-8“ au demonstrat că lipsa 
cunoștințelor privind cîmpul 
gravitațional lunar îngreunea
ză prevederea exactă a traiec
toriei unei nave.

Potrivit recomandărilor pre
zidențiale, candidatul ce va ob
ține majoritatea simplă în cel 
de-al doilea tur de scrutin va 
fi declarat învingător. Președin
tele Nixon are, de asemenea, în 
vedere ca procentul de 40 la 
sută din sufragiile electorilor 
să fie suficient pentru a declara 
pe cîștigătorul alegerilor. Acest 
amendament ar urma să înlocu
iască prevederile conform căro
ra, un candidat trebuie să în
trunească majoritatea absolută 
pentru a putea fi declarat în
vingător.

în mesajul adresat Camerei 
Reprezentanților, președintele a 
declarat că o reformă comple
tă a actualului sistem electoral 
din S.U.A. nu ar obține apro
barea Congresului și, fără în
doială, că nu ar fi ratificați

nici de trei sferturi din numă
rul statelor pentru a îndeplini 
condițiile cerute de constitu
ție.

BONN:

Propunerea

democrată

„BEN FRANKLIN" TN
ACȚIUNE...

• „BEN FRANKLIN”, cel mal 
nou submersibil american pen
tru cercetări științifice, a reușit 
o scufundare de 610 m, la 40 de 
km de coasta Floridei.

Submarinul are 15 metri lun
gime și cîntărește 130 de tone. 
Avînd un echipaj de 6 persoa
ne, el se poate scufunda, con
form calculelor, pînă la adlnci- 
mea de 1375 m. In primăvară. Sophia Loren cu fiul ei, Carlo Ponti-junior

BONN 21 (Agerpres). — Vi
cepreședintele Partidului li- 
ber-democrat din R. F. a Ger
maniei, Hans Diederich Gen
scher, a propus guvernului 
și partidelor coaliției guver
namentale să procedeze îm
preună la o reexaminare a pro
blemei locului unde ar urma 
să se desfășoare ședința Bun- 
destagului consacrată alegerii 
noului președinte al statului. 
El l-a invitat pe cancelarul 
Kiesinger să sfătuiască pe 
președintele Bundestagului să 
renunțe la ținerea ședinței în 
Berlinul occidental.

Se anunță că grupul par
lamentar al Partidului social
democrat a făcut cunoscut 
că ar participa la o discuție 
de genul celei propuse de vi
cepreședintele Partidului li- 
ber-democrat, dacă cancelarul 
sau președintele Bundestagu
lui ar înscrie-o pe ordinea de 
zi.

Un purtător de cuvînt al 
cancelariei 
cerere a 
declarînd : 
lui federal 
mă a fost

a respins această 
liber-democraților, 
„Poziția guvernu- 
în această proble- 
clar exprimată".

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București. Plata jScîntell". Tel. 17 00 10. 17 00 30. Abonamentele m fac li ofirfile poștale m «fuaorli din Întreprinderi ri Institut!!. Tiparul 1 Combinatul poligrafie „Caia Setatei!1 40.883


