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Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe 
savantul român Henri Coandă, 
care se află în țară.

La primire a participat tovară
șul Manea Mănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat.

Convorbirea, care a avut loc 
cu acest prilej, s-a desfășurat în-

tr-o atmosferă de oridă cordiali
tate.

★
După întrevedere, tovarășul 

Nioolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, a oferit un dejun în onoa
rea savantului Henri Coandă și a 
soției sale.

A luat parte tovarășul Mane*  
Mănescu, împreună cu soțîa.

CALIFICAREA CONSTRUCTORILOR DE
MAȘINI LA ORA MARILOR EXIGENȚE ale Consiliului de Miniștri

care ne 
definește

I

SEMNE DE ÎNTREBARE PE DIPLOMA
privind generalizarea

noului sistem de
experimentării
salarizare și

TINERILOR STRUNGARI (I) majorarea salariilor în agricultură
Dincolo de problematica pro

movării și a integrării sociale 
a tineretului — atît de des dez
bătută în ultima vreme — se 
conturează, tot mai pregnant, o 
altă problematică, care-i ser
vește primeia drept suport și 
punct de pornire: și. anume, 
problematica angajării sale ple
nare în viața social-politică, în 
activitățile obștești de interes 
major, definitorii în ceea ce 
p vește timpul țării și expre- 
si 'e din punctul de vedere al 
participării tuturor cetățenilor 
tării la investirea aGestui timp 
cu substanță. Responsabilitatea 
socială a tineretului, în această 
optică, a angajării sosial-po- 
litice, îmbracă forme și aspecte 
dintre cele mal pretabile Ia a 
ne dezvălui implicațiile calității 
de membru al societății so
cialiste, societate larg dessbisă 
inițiativelor personale și, tot
odată, capabilă să integreze a- 
ceste Inițiative unei mișcări 
ample a cărei finalitate, evi
dent, vizează perfecționarea an
samblului ei.

Adresîndu-ne unor tineri de 
profesii diferite, am tnaercat să 
sondăm — în ceea ce privește 
problematica angajării sociale a 
tineretului — condițiile în care 
această angajare devine conș
tientă de sine, investindu-se cu 
valoarea unui imperativ. Pro
blematica angajării tineretului 
nostru în viața social-politică 
a țării — ne-a exprimat opinia 
sa Iosif Boda. activist al C.C. 
al U.T.C., proaspăt absolvent al 
facultății de filozofie — necesită 
o privire multiplană, orientată, 
în același timp, și în adîncime. 
Deosebit de prețioase sînt, în a- 
cest sens, indicațiile cuprinse în 
cuvîntarea rostită de către to- 
.«rășul .Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul deschiderii noului an de 
învățămînt universitar. Adresin- 
du-se tinerilor cu îndemnul de 
a răspunde chemărilor societății, 
de a se angaja în vasta operă de 
construcție a socialismului, aco
lo unde e nevoie de ei și cu în
treaga lor capacitate creatoare 
și productivă, secretarul general 
al partidului nostru a schițat, 
implicit, cadrul larg pe care îl 
oferă societatea noastră afirmă
rii .plenare a tinerilor in viat» 
s<- M-politică și economică a 
patriei noastre. însăși timpul 
în care trăim, 
tinuu al vieții 
tidiene și 
care-i oferă cadrul de legalitate 
și reperele morale, impun tine
retului angajarea plenară, de
termină, pe de o parte, integra
rea individului tînăr intr-un 
colectiv mai mare sau mai mic 
de oameni în care să-și desfă
șoare activitățile și viața ca ata
re, și, pe de altă parte, creează 
o nouă problematică: aceea a 
DETAȘĂRII, în anumite condiții, 
și pentru un timp, individul 
definindu-se în raport cu colec
tivitatea, scrutindu-se pe sine 
și pentru sine, dar și pentru 
colectivitate, adică pentru a se 
reîntoarce la ea, încurajat și 
reactivat de rezultatul exame
nului, cu mai mult folos pentru 
ambele părți".

Participarea tinerei generații 
la toate actele pe care epoca 
noastră le legitimează și le in
vestește cu calitatea de a avea 
interes obșteso se dovedește a 
avea un ecou larg în toate com
partimentele activității sociale a 
tinerilor, la toate nivelele vie
ții lor. Nu întîmplător, în cele 
mai multe cazuri, problematica 
angajării tineretului în viața 
social-politică a tării este pri-

fluxul con- 
noastre co- 

sistemul social

Anchetă realizată de
MIHAI PELIN

(Continuare în pag. a 11-a)

Cum recrutăm
viitorii meseriași?

După oglindirea, în articolele publicate pînă acum, a diverseloraspecte referitoare la activitatea 
și pregătirea profesională a strungarilor în ramura constructoare de mașini, ne-am propus în rîndurile 

de față să prezentăm concluziile unei largi anche te, vizînd cele mai stringente probleme pe care le 
ridică această categorie de tineri muncitori în actualul stadiu de impetuoasă dezvoltare • tehnicii 
și producției.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Efectele nedorite

ale sfintei comodități
Incontestabil, județul Bihor ocupă un loc codaș în campania de recoltare. La porumb, statistica la 

cu greu tolerează un pas dincolo de cele 30 de procente realizate pînă acum. Cifric vorbind, în uni-zi
tățile cooperatiste lucrurile se prezintă astfel: 16 500 hectare lecoltate din 54 000. Amintind faptul că 
județul se află într-o zonă care se bucură de condiții pedoclimatice superioare altor părți ale țării — nu 
facem decît să întărim convingerea că și acest loc (codaș desigur) apare mult mai estompat decît îl 
susține piocentul însuși. Așadar, semnalul de alarmă se impune de la sine.

Străbatem pe dîra acestui semnal o sută și ceva de kilometri. Consemnăm faptele întîlnite.
în biroul cooperativei agricole, un om se pre gătește să prînzească. Din punga de nylon rid vesel 

două roșii lîngă o bucată dolofană de brînză. Atmosferă intimă, călduță, care îmbie la siestă. Facem 
cunoștință. Situației de acum je
nantă, inginerul Carol Moldo
van îi oferă explicație :

— Știți, ne-am împărțit sarci
nile. Eu răspund de însămînțare, 
iar președintele de recoltarea po
rumbului. In ce mă privește, 
mi-au mal rămas doar 82 hec
tare. Am vreme...

In ceea ce privește însă porum
bul, din cele 354 hectare s-au 
strîns numai 100. După ritmul 
zilnic de lucru rezultă că porum
bul va fi întîlnit pe cîmp și în 
luna noiembrie. Inginerului însă 
nu-i pasă. Toată dimineața a stat 
în birou. Și-a pus la punct hîr- 
tiile. Pentru că aici s-au împăr
țit sarcinile. El răspunde de în- 
sămînțare. Ciudată organizare 1 
In aceste zile cînd toate forțele 
sînt solicitate la recoltat, la înma- 
gazinarea rapidă' și fără pierderi, 
cînd fiecare ceas trebuie să în
semne cantități sporite de produ
se aduse din cîmp — inginerul 
meditează în birou : „Ieri a fost

N. COȘOVEANU 
I. ANDREIȚA

(Continuare in pag. a IlI-a)

In ziarul de azi
£ O ilustrată pe agenda neglijentei dv. pag

• De ce un ritm atît de slab la transportul recoltei?
• Dacă vine ploaia, ce veți face ?

Sînt întrebările pe care le pune fofo-reportajul nostru

Mandatari inoportuni ai creației

• Cîteva opinii despre o anumită timiditate a editorilor și 
consecințele unei prea mari solicitudini în activitafea 
editorială

Cronica literară: . VĂMILE PUSTIEI
de Ion Alexandru pag. 4

• Un volum de versuri și autorul său, ION ALEXANDRU, 
și unul și altul mult discutați în paginile ziarelor și 
revistelor, formează obiectul cronicii noastre literare

CONCRET

CUNOAȘTERE
Un obiectiv clar, un obiectiv 

ferm formulat nu doar la în
ceputul anului, ci în fiecare 
din programele de activitate 
trimestrială pe care și l-a pro
pus Comitetul municipal Buzău 
a] U.T.C. : „Vom acorda sprijin 
mai concret organizațiilor U.T.C. 
din unitățile industriale, le vom 
sprijini în intensificarea muncii 
de atragere a tinerilor la înde
plinirea sarcinilor economice". 
Și o afirmație ce exprimă un 
adevăr elementar : a coordona 
aotivitatea unei organizații, a o 
îndruma înseamnă a o cunoaște 
îndeaproape, a-i ști în amănunt 
dificultățile prin care trece, a 
fi în permanență la curent cu

pag. 4
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CONCRETĂ
ceea ce se întîmplă tn însăși 
existența ei... Ce ar însemna, 
așadar, afirmația aceasta prin 
prisma obiectivului enunțat, ce 
ar însemna pentru Comitetul 
municipal Buzău al U.T.C. nece
sitatea cunoașterii profunde a 
vieții organizațiilor a căror ac
tivitate o îndrumă, pentru com
baterea fenomenelor negative 
care apar, și nu arareori, în 
munca de zi cu zi a tinerilor. Ar

(Continuare în pag. a IlI-a)

Consiliul de Miniștri a emis 
recent două hotărîri prin care a- 
probă cu începere de la 1 no
iembrie a.c. generalizarea experi
mentării noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor lu
crătorilor din întreprinderile agri
cole de stat, de mecanizare a a- 
griculturii și din alte unități a- 
gricole de stat, precum și a spe
cialiștilor din cooperativele a- 
gricole de producție.

Corespunzător acestor hotă
rîri, salariile lucrătorilor din uni
tățile agricole de stat urmează să 
fie majorate în medie cu 9 la 
sută ; împreună cu majorarea sa
lariilor mici efectuată în anul 
1967, se asigură pe ansamblu o 
creștere medie de 12,6 la sută.

Pentru specialiștii care își des
fășoară activitatea în cooperati
vele agricole de producție s-a a- 
cordat o creștere medie a salari
ilor de 20,6 la sută care asigură 
o corelare mai bună a salariilor 
lor cu ale celor care lucrează în 
întreprinderile agricole de stat.

Ds majorarea salariilor vor be
neficia peste 425 000 de salariați 
din agricultură ale căror veni- 
tiuri anuale vor fi cu aproximativ 
725 milioane lei mai mari față 
de cele realizate înainte de 1 au
gust 1967.

Noul sistem de salarizare tine 
seama de specificul condițiilor 
de lucru din agricultură, prevă- 
zînd forme elastice de salarizare 
care să cointereseze mai puternic 
lucrătorii din acest important 
sector al economiei naționale în 
obținerea unor producții sporite 
de cereale, legume, plante tehni
ce, lapte, came, ouă și alte pro
duse atît în sectorul agriculturii 
de stat cît și în cel cooperatist. 
Astfel se asigură o legătură mai 
strînsă a salariilor lucrătorilor 
din unitățile agricole de stat și 
ale specialiștilor din cooperați-

vele agrioole de producție cu re
zultatele muncii lor ți ale unită
ții în care își desfășoară activita
tea.

Noul sistem de salarizare pre
vede acordarea salariului cores
punzător realizării sarcinilor da 
producție stabilite.

Ținînd seama de condițiile 
specifice din agricultură und*  
rezultatele complete ale activită
ții productive pot fi cunoscute 
abia la sfîrșitul anului agricol, sa
lariul tarifar al acestor lucrători 
cuprinde două părți — partea 
cea mai mare de 80—90 la sută 
se acordă lunar, iar partea a 
doua la sfîrșitul anului, în raport 
cu realizările planului de produc
ție.

Pentru a cointeresa pe lucră
torii din fiecare fermă în obți
nerea unor rezultate cât mai bune, 
veniturile acestora vor fi nemij
locit legate de rezultatele fer
mei unde își desfășoară activita
tea, independent de rezultatele 
obținute pe ansamblul întreprin
derii agricole.

Veniturile lucrătorilor din în
treprinderile de mecanizare a a- 
griculturii — I.M.A. — vor fi 
condiționate atît de îndeplinirea 
planului de luorări exprimat va
loric, cît și de realizarea produc
țiilor planificate la principalele 
culturi iu cooperativele agricole 
de producție deservite. In acest 
fel, ei vor fi cointeresați să exe
cute lucrări de calitate cît mai 
bună și la timpul optim în co
operativele agricole de produc
ție.

In afara salariilor tarifare, lu
crătorii din unitățile agricole de 
stat vor beneficia de premii în 
cursul anului pentru rezultate 
deosebite în muncă și de gratifi- 
cații la finele anului în funcție de

(Continuare tn pag. a VI-a)

Furnalul nr. 1 
de la Combi
natul siderur
gie Galați In
tr-un moment 
obișnuit de ac

tivitate

Doua întrebări

pentru brașoveni

Intrarea in facultate

presupune angajare și 
responsabilitate socială!
In anul I, inaugurarea studiilor universitare 

marchează, cu suita de onoruri și îndemnuri 
tradiționale, o etapă de maximă însemnătate
in viața tînărului care, însetat de cunoaștere, 
se pregătește să străbată cele mai înalte trepte 
de învățătură, pentru ca, la sfîrșit, prin absol
virea facultății să urmeze înseși chemărilor 
vieții, ale activității practice în domeniul spe
cialității însușite.

SĂ DISCUTĂM DESPRE

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
-» * •’

DE EWE APAR
HULIGANII? DE CEI TOLERAU?

multe situații — ne relata to
varășul, Mirică Blagoi, locote
nent major de miliție, — noi 
constatăm că avem de-a face 
cu tineri ți că aceștia se află 
sub influența alcoolului", 
ceasta primă explicație

Despre huliganism am mai avut prilejul să vorbim 
această rubrică, înserînd fapte, discutînd despre cauze 
De data aceasta, o anchetă organizată în orașul Brașov, 
permite să relevăm alte cîteva elemente privind cauzele și pre
venirea fenomenului.

Orașul trăiește în aceste zile 
de toamnă aurie, o pace fi
rească, un calm al bucuriilor de 
toate zilele. Oamenii muncesc, 
își trăiesc viața de 
se distrează. Din cînd 
tihna și ritmul fireso

familie, 
în cînd, 
sînt însă

la 
etc. 
ne

tulburate de scandaluri și bă
tăi, ale căror ecouri fac iute 
înconjurul orașului. In. cele pa
tru zile ale vizitei noastre, ser
viciul evenimente 
ția orășenească, 
astfel de cazuri.

de la mill- 
înregistrase 
„în foarte

A-
_ r__ ._  ne-a

tndrumat spre cîteva localuri

Dar, după gestul hotărîtor 
al alegerii profesiei, pornit 
întru realizarea unui vis făurit 
în anii de școală, dornic de 
afirmare și succes în viață, ce 
imagine proiectează acest tî- 
năr asupra studenției P Cît de 
exacte, de lucide sînt opiniile 
sale despre ceea ce are de fă
cut în acești ani, în ce scop ? 
Care este identitatea morală 
a celor 27 000 studenți din ți
nui I. pe care industria, a- 
gricultura, învățămîntul și cul
tura țării îi așteaptă la absol
vire ca specialiști compe- 
tenți p Căror imbolduri, ela
nuri, aspirații le-a dat curs 
fiecare, rîvnind și ocupînd, 
prin competiție valorică, un 
loc în amfiteatru ?

Sînt întrebări fundamentale 
ce se cuvine a fi adresate fie
căruia dintre studenții anului 
I, probleme pe care ei înșiși 
și le pun cu acuitate — dife
rită fără îndoială, ca și răs
punsurile date, în imensa va
rietate individuală a persona
lității, biografiei tinerilor ce 
alcătuiesc acest impresionant 
detașament — acum cînd își 
conturează exact țelurile și 
căile concrete de activitate, fi
nalitatea celor trei, patru sau 
cinci ani de viață — anii de 
ucenicie profesională.

Acest moment de reflecție 
lucidă, cu deliberările sale 
este de natură să-l situeze pe 
studentul din anul I în raport 
de parametrii esențiali ce con- I 
diționează prezența sa în fa- I 
cultate. Capătă astfel înțele- ;

ION TRONAC
VICTOR CONSTANTTNESCU (Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a Il-a)
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ION LIBACOV — Sulina, iud. Tulcea
Răspunsul pe care vi l-a dat conducerea întreprinderii 

A.F.D.J.-Suiina este just. Deocamdată, cererea nu poate primi

ne definește

(Urmare din pag. I)

al poștelor, el va 
a 

Odorheiul-Secu- 
Liniile 
camere

Viteazul*'ANGAJAREA-un reper
care

(Urmare din pag. I)

vită de către tineri nu la mo
dul declarativ, strict teoretic, 
ci mai mult în funcție de ca
drul concret al activității fie
căruia. „Mulți privesc angaja
rea tineretului ca pe o angajare 
multilaterală, în toate planurile 
activității social-politice, și este 
firesc să fie așa — ne asigură 
inginerul Radu Alexandrescu, 
de la Uzina de utilaj chimic 
„Grivița Roșie". Dar nu este 
mai puțin adevărat că această 
angajare multilaterală nu tre
buie confundată cu o încălcare 
a competențelor. Există oameni 
dotați pentru activități social- 
politice propriu-zise, după cum 
există oameni dotați pentru ac
tivități productive, care, și ele, 
sint expresii ale unei atitudini 
civice, ale unei angajări politi
ce". In ceea ce mă privește, con
sider că nu vorbesc în numele 
colectivității cei care susțin că 
un inginer ar trebui să se ocupe 
mai puțin de activitățile pentru 
care a fost pregătit — nu e 
cazul la noi. unde inginerii ră- 
mîn uneori și cite 14 ore în 
uzină — și mai mult pentru a 
îndeplini sarcini pentru care nu 
este nici dotat și nici pregătit. 
Dar, e adevărat, cazurile de în
călcare a competențelor survin 
din ce în ce mai rar și, în ace
lași timp, sint din ce in ce mai 
mulți oamenii tineri, implicați 
direct în procese de producție, 
care muncesc, ca să spun așa, 
cu conștiința întregului, cu alte 
cuvinte conștienți de valoarea 
social-politică a activității tor. 
Fledind împotriva încălcării 
competențelor, nu am pledat 
pentru izolare, pentru înțelege
rea îngustă a rolului fiecărui 
tinăr in cadrul societății. Dim
potrivă"

în ceea ce privește posibilită
țile tinerilor de a se angaja în 
planul activităților social-politi
ce, „acestea, in societatea noas
tră socialistă, sint nelimitate — 
ne declară Radu Nicolae, contro
lor tehnic de calitate, locțiitor 
al secretarului organizației 
U.T.C. din cadrul uzinelor „Se
mănătoarea" în ceea ce pri
vește uzina noastră, o primă 
posibilitate li se oferă la locul 
de muncă, în cadrul colective
lor care înzestrează agricultura 
țării cu mașini și 
pensabile obținerii 
mai mari și mai 
Angajarea, insă, 
acesta de vedere, 
numai o supunere - ,
locului de muncă Ia un mo
ment dat, ci. mai mult, o înțe
legere a exigențelor de perspec
tivă ale producției. Astfel, un 
alt aspect al angajării tineretu
lui, privită prin prisma acti
vității de p oducție. se reven
dică a fi ridicarea continuă a 
calificării fiecărui tînăr, proces 
pe care statul nostru socialist și. 
într-un plan particular, uzina 
noastră. îl încurajează prin toa
te mijloacele Faptul că tot mai 
mulți tineri, fie răspunzînd la 
chemările conducerii uzinei, fie 
solicitind din proprie inițiativă 
conducerea uzinei, își desăvîr- 
sesc pregătirea profesională, ex
primă, într-un plan concret, 
faptul oarecum abstract al an
gajării lor, al participării lor 
tot mai intense Ia efortul de 
industrializare a țării. Apoi, 
„în ceea ce mă privește — ne-a 
încredințat Florea Dondu, șeful 
brigăzii electronituire din cadiul 
aceleiași întreprinderi — îmi 
este imposibil să concep angaja
rea ca o abstracție. Pentru mine, 
ca și pentru colectivul de tineri 
muncitori pe care, la cei 24 de 
ani pe care ii am, mi s-a acor» 
dat cinstea de a-1 conduce, an
gajarea semnifică nici mai mult 
nici mai puțin decît hotărirea 
fermă de a ne iniția in lucrul 
cu mașina automată de sudat; 
de a ne insușl, pină in cele mai 
mici amănunte, tehnologia fa
bricării noului produs asimilat 
de uzină, combina autopropul
sată C 12, și, implicit, de a 
contribui cu toate forțele Ia re
alizarea in timp util și la un 
nivel calitativ ireproșabil a a- 
cestui produs inedit pentru 
noi" „Cu alte cuvinte, pentru a 
mă exprima, totuși, într-un mod 
general, consider că a fi angajat, 
pentru fiecare tînăr înseamnă a 
Tăspunde comandamentelor so
ciale, atît celor imediate, cit și 
celor de perspectivă, antrenîn- 
du-se în direcțiile pe care le in
dică partidul și statul, neprecu
pețind nici un efort și nici un 
sacrificiu pentru propășirea 
continuă a patriei"

Alăturîndu-se prin continua
rea opiniei sale inițiale, acestui 
punct de vedere, țosif Roda 
ne-a arătat că „avînd ocaua 
să stau de vorbă. în diverse 
împrejurări, cu foarte mulți ti
neri de profesii diferite, rn-„u 
surprins unele fapte. Unii din
tre ei afirmă că ; 1) niciodată 
nu le-a fost luată in seamă, și 
cu atit mai puțin aplicata în 
practică, o părere expusă în 
ședințele de analiză a produc
ției, in ședințele U.T C. sau de 
altă natură : 2) că iau par
te cu conștiinciozitate la di
ferite adunări, ședințe și con
sfătuiri, dar nu se manifes
tă activ în cadrul lor Nu cred 
că s-ar putea trage de aici con
cluzia că acești tineri nu sint 
conștienți de vocația lor socia
lă, eă ar manifesta dezinteres 
față de problemele comunității. 
Am 
pusă 
tu) 
propunerile șî 
nifestate de tineri nu sint 
luate in considerație. sau 
sînt greșit tălmăcite, provocind 
o inhibiție și. implicit, o retra
gere in sine a individului tînăr, 
o pierdere a încrederii in cei 
din jur și. adesea o pierdere a 
încrederii în sine Apoi U T.C. 
și organizațiile obștești au, con- 
form statutelor lor organizato
rice. o serie de comitete și co
misii cu 
membrii, 
cîteodată 
curioase, 
spiritului 
dintre membrii diverselor comi
tete și comisii nu sînt antrenați 
direct în ......................
ei fiind 
Onorifici 
la virsta

deși antrenați în astfel de ac
tivități, sint lipsiți de satisfacția 
rezultatelor muncii lor, sinteza 
acțiunilor desfășurate, rapoar
tele și informările teoretice 
fiind prezentate, de obicei, de 
cîțiva... organizatori, lor reve- 
nindu-le. cel mai adesea, satis
facția rezultatelor obținute de... 
cei rnulți. Acești tineri rămin 
astfel intr-un anonimat pe care 
l-aș numi al «inactivității ac
tive». Nu avem intenția de a 
prezenta această situație ca fiind 
caracteristică, dar existența el 
invită la meditație. De fapt, in
vită la meditație însuși terme
nul de angajare socială, semni
ficația și sensurile lui. Oricum, 
sîntem înclinați să acordăm mai 
multă stimă celor care, prin re
zultatele vizibile ale muncii lor 
fizice sau intelectuale, dovedesc 
că sînt efectiv angajați social, 
și mai puțină stimă celor care, 
deși conștienți de necesitatea 
unei angajări sociale plenare, 
se manifestă numai verbal”.

★
O primă concluzie — conclu

zie la care, de altfel, ne vom

limita în această primă anche
tă — pe care o desprindem din 
opiniile interlocutorilor noștri 
se referă la rolul organizațiilor 
U.T.C. în ceea ce privește cana
lizarea dorinței tinerilor de a fi 
utili în plan social, de a se an
gaja mai eficient și mai expre
siv în vasta operă de desăvârși
re a orînduirii noastre. Și. fără 
îndoială, acest rol trebuie — în 
cazuri ca acelea semnalate mai 
sus — reconsiderat, nu în esen
ța sa, ci în detaliile sale. 
„Este necesar — sublinia
ză Rezoluția Congresului a) 
X-lea al P.C.R — să se asi
gure participarea tot mai activă 
în viata social-politică a sindi
catelor, organizațiilor de femei, 
de tineret, a celorlalte, organi
zații de masă și obștești". Și ti
neretul. ca parte integrantă a 
tuturor organizațiilor pe care le 
are în vedere Rezoluția, este din 
ce în ce mai profund pătruns de 
necesitatea de a se ridica la 
înălțimea epocii sale, la înălți
mea exigențelor făuririi viito
rului comunist

RAZVAN CONSTANTINOV — București
Colegul dv, de muncă, Ion Alexandrescu, s-a înscris nu de 

mult la o excursie organizată prin Biroul de turism pentru 
tineret După cîtva timp și-a dat seama că nu mai poate 
participa și a înapoiat biletul Comitetului municipal București 
al U.T.C. care, i-a restituit suma depusă, mai puțin 73 de lei, 
penalizare. Dv. considerați că reținerea nu trebuia făcută, 
întrucit biletul a fost înapoiat înainte de începerea excursiei 
și, deci, el putea fi încă folosit. Instrucțiunile B.T.T. nr. 276 
din 17 august 1969, precizează Insă că turiștii care vor renunța 
la excursia la care s-au înscris, chiar dacă aduc o altă 
soănă în loc. vor suporta penalizarea stabilită.
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i o rezolvare favorabilă, deoarece, potrivit art. 25 din instrucțiu- 
; nile nr. 1515/66 pentru aplicarea decretului 285/60, care se 
ț referă la drepturile de alocație de stat pentru copiii din afara 
. căsătoriei, poate lua alocația și soțul actual al mamei copi- 
’ lului, indiferent dacă minorul este înfiat sau nu. în situația 
l pe care ne-o relatați, dv.. deși sînteți întreținătorul minorului, 
! nu puteți primi alocația deoarece nu sînteți căsătorit cu mama 
j copilului, iar simpla conviețuire. în fapt, nu modifică cu nimic

ADRIANA MARGAȘOIU — Comănești, jud. Bacău
Comitetul județean Bacău al U.T.C., căruia i-am trimis 

soarea dv., a făcut toate demersurile necesare, pentru a vă 
găsi un loc de muncă corespunzător pregătirii pe care o aveți. 
In cele din urmă, s-a ivit posibilitatea încadrării dv, ca 
funcționară, la întreprinderea minieră Comănești. Sediul uni
tății este foarte aproape de locuința dv. Mergeți imediat acolo, 
ca să vă întocmiți formele de angajare.

scri-

i condițiile cerute pentru acordarea alocației Există, totuși, o 
’ posibilitate ca, înainte de căsătorie, să puteți lua alocația ; 
l înfierea minorului. Dar, nu uitați, pentru aceasta este nevoie 
i și de consimțămîntul tatălui său firesc.
1 MIRCEA NICOLAE

Mihai
...La Histria, locul primelor 

filmări Ia epopeea cinematogra
fică Mihai Viteazul, scurtă dis
cuție cu Amza Pelea și regizo
rul Sergiu Nioolaescu.

— Cum vi se pare scenariul 
lui Titus Popovici. Amza Pe
lea 7

— Destul de „strîns", față de 
atîtea altele, stufoase, pe care 
le-am citit... Acțiunea e foarte 
bine condusă. încercăm — și re
gizorul și eu — să umanizăm 
personajul, să-I depărtăm de ti
par, de statuie, de mit.

— Vă e frică de Mihai Vitea
zul, Amza Pelea ?

— Multă. Fiindcă e o figură 
uriașă, cu o biografie larg cu
noscută, deci — pentru filmul 
nostru — cu episoade obligato
rii.

Ne adresăm lui Sergiu Nico- 
laescu :

— Scenaristul intervine cu ce
va la filmare ?

— Nu. Mi-a predat scenariul

și atît. Se spune că ăsta e defec
tul meu cel mai mare: cind 
încep filmările, nu mai pot co
labora cu nimeni...

— Ce veți mai turna, după 
„Călugăreni" și „Turda, 1601" 7

— „Ultima noapte de dragos

te, întâia noapte de război", du
pă o adaptare făcută de mine, 
sau nuvela lui Titus Popovici 
(după o idee ce-mi aparține)» 
„Moartea lui Ipu“.

N. PADURARU

utilaje indis- 
unor recolte 
diversificate, 
din punctul 
nu semnifica 
la exigențele

putea explica starea ex- 
mai sus și prin fap- 

că, în diverse cazuri, 
inițiativele ma- 

tineri nu 
considerație.

un mare număr de 
dar și aici se observă 
practici pe cit de 

ne atât de nepotrivite 
societății noastre Unii

activitățile desfășurate, 
un fel de membrii 

«Membrii onorifici» 
de 20 de ani t Alții,

■telexul nostru | 
|telexul nostru

• Montorii Uzinei de cauciuc 
sintetic din cadrul Grupului 
industrial de petrochimie Bor- 
zești au terminat lucrările de 
instalare a unui reactor pen
tru obținerea produselor gazei- 
ficate cu fracție „C-5“ în ca
drul secției de fabricare a poli- 
stirenulul se fac Intense pregă
tiri pentru efectuarea probelor 
tehnologice. Cu ajutorul noii 
instalații, se va realiza o pro

ducție suplimentară, tn acest 
an, circa 400 tone polistlren. 
(C. Bute).

• In orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, constructorii au dat 
în folosință un nou local de 
școală și patru laboratoare, un 
cămin cu o capacitate de 320 
de locuri, o sală modernă de 
sport. Elevii au la dispoziție, 
pentru activitatea practică, ate
liere de lăcătușerie, strungărie, 
sudură electrică și autogenă. 
Mobilierul, utilajele și aparatu
ra de laborator cu care au fost 
înzestrate cele două unități — 
Grupul școlar de chimie și Li
ceu] industrial — depășeso ca 
valoare, 4 milioane lei. (B. 
Constantin).

• Pe planșeta arhitecților se
profilează un nou și modern 
hotel turistic. împreună cu vii
torul palat ’ ' ’
întregi noua zonă centrală 
municipiului ’ ’ ' ‘ 
iese (Harghita). Liniile de 
creion desenează camere cu 
1—2 paturi pentru 150 de per
soane, restaurant, braserie, te
rasă cu 300 de locuri, unități de 
deservire a vizitatorilor Ar- 
hitecții tîrgmureșeni proiectea
ză astfel de hoteluri pentru 
alte două localități : Miercurea 
Ciuc și Gheorghieni Ei vor 
realiza, pentru stațiunea balneo
climaterică Tușnad, un telefe
ric ce va face legătura dintre 
depresiunea Oltului și Iacul al
pin „Sf. Ana“. (V. Ioan).

Toamna
podgoriilor

Sute de tineri din școlile 
generale, profesionale sau 
tehnice ale județului Pra
hova, de la Institutui agro
nomic din București, lu
crează, în prezent, la Valea 
Călugărească, Ia strînsul 
recoltei.

lată-f tn prima imagine, 
pe cîțiva dintre ei — elevi 
ai școlii profesionale petrol 
chimie din Ploiești — efec- 
tuînd una din operațiile di
ficile ce urmează imediat 
culesului propriu-zis al stru
gurilor — sortatul.

în cea de a doua foto
grafie — drumul spre locul 
unde, în mari butii, elevii 
depun rodul eforturilor lor.

C. CIOBOATA

ele orașului, baruri și cafene
le. împreună cu interlocutorul 
amintit, am fost martorul cî- 
torva dialoguri menite să sub
linieze culoarea specifică în- 
tîlnită în aceste localuri. Pe 
Marcela Blendea, — 19 ani, fără 
ocupație — am cunoscut-o la 

barul Hotelului Carpați. „Ea 
un pahar de coniac cu priete
ni”, după cum declara singură. 
Locot. major B. M. : „Ge faci 
aici, erai și aseară ți alaltă
ieri... 7“ Blendea M : „Dar ce 

să fao, să stau în casă 7 Sînt tî- 
nără... soțul meu este la spi
tal". „Și banii, de unde ai ati- 
ția pentru fiecare seară 7“ „Nu 
este chiar o problemă, sînt la 
masă cu doi bărbați". Adică 
măcar unul dintre ei o avea 

grijă... La cofetăria de vizavi de 
teatru, l-am întîlnit pe soțul 
Marcelei: la o masă încărcată 
cu pahare de coniac | fiecare 
își trăia viața sa de noapte 1 
(De fapt cofetărie este cam 
greșit spus : la cele 20—30 de 
mese în seara aceea nici mă
car o singură excepție nu de
monstra că acolo s-ar putea 
oferi clienților și o banală prăji
tură, cu glazură de ciocolată 
rau cu garnitură de frișca. Pre
tutindeni coniac și cafele, iar fu
mul gros de țigară colorase în 
albastru spațiile dintre oameni. 
Mă rog, poate că organizațiile 
comerciale locale, schimbaseră 
destinația cofetăriei, uitînd de 
firmă). Soțul Marcelei, „bolna
vul", ne-a vorbit tn fraze 
scurte. „Ea zice că sînt Ia spi
tal, dar minte". „Am auzit to
tuși, că ești bolnav, de ce 
bei ?” — l-a întrebat ofițerul 
de miliție. ,,Un pahar, două, cu 
prietenii, ce, e mult ?“... Ca 
într-un film cu un „saloon", 
plin cu cow-boy bătăuși, de Ia 
masă s-au ridicat imediat prie
tenii, privindu-ne pieziș și a- 

menințător. Cu mîinile înfipte în 
buzunare, ascunzînd pumni 
strînși sau obiecte contondente, 
ne-au înfruntat doi inși cu 
fețe mototolite de oboseală, cu 
ochii tulburi de băutură „Ce 
vreți, n-are voie omul să bea 7 
Scrie undeva că n-are voie 7 
Ce rău face 7 își bea banii lui 1*  
Nu s-a întâmplat nimic grav, 
în cofetărie era prea multă lu
mină. erau prea mulți martori 
ți oricum, prezența unul lucră
tor de miliție este menită să 
tempereze asemenea alerte.

Sînt, tn același timp, oazuri 
eare rămtn anonime instanței : 
se petrec scandaluri tn zilele 
Cind se plătesc salariile lucră
torilor din construcții, sînt a- 
costate femei pe stradă la ore 
de seară, sau chiaT tn cele din 
miezul zilei, etc. Am fost mar
tori etnd ieșind de ia un spec
tacol de cinema, la care asista
se, o tânără fusese acostată vio
lent pe stradă de către doi ti
neri. La protestele fetei a in
tervenit un lucrător de miliție. 
Acesta a cerut celor doi acte
le i ei au declarat că nu le au 
asupra lor, dar că plătesc a- 
menda cuvenită, dacă este ca
zul Au mal urmat vreo 15 mi
nute de discuții, după care mi
lițianul i-a părăsit pe Împrici
nați fără să se fi aplicat nici 
un fel de sancțiune

Am relatat această tntîmpla- 
re tovarășului GH FULGA, 
locotenent colonel, adjunct al 
comandantului miliției al ora
șului Brașov i „Aș vrea să 
arăt de la început, că noi avem 
în vedere ca o cauză a huli
ganismului, consumarea exce
sivă a băuturilor alcoolice. De 
aceea, in ceea ce ne privește, 
în zilele de salariu organizăm 
patrule care veghează la liniștea 
publică în zonele cu aglomera-

ții de bufete și restaurante. 
Adesea, aceste patrule sînt 
mixte : lucrători de miliție și 
uteciști din diferite întreprin
deri. De altfel, colaborarea 
noastră cu organizația U.T.C. 
este mai largă. Organizăm îm
preună discuții cu tinerii pe te
mele respectării legalității, pre
legeri despre drepturile și înda
toririle cetățenești. Bineînțeles 
că acestea sint măsuri ajutătoa
re, esențiale sînt cele luate în în
treprinderi, la locurile de pro

ducție, privind educația tineri
lor în spiritul disciplinei so
ciale, al dragostei de muncă. 
In ceea ce privește întâmplarea 
pe care ne-ați povestit-o, tre
buie să recunoaștem că sînt 
cazuri cind lucrătorul de mili
ție este în imposibilitatea de 
a-și îndeplini prerogativele 
sale, nu poate acționa. Uneori 
îl împiedică chiar cetățenii de 
pe stradă, care necunoscînd a- 
devărata întâmplare, cer cle
mentă pentru acești huligani".

într-una din zilele trecute, 
într-un autobuz s-a iscat o bă

taie. Un călător a fost lovit de un 
altul cu un obiect dur. Șofe
rul a oprit și a chemat miliția. 
— Cind am intervenit și am 
dorit să urcăm huliganul într-o 
altă mașină, să-1 ducem la sec
ție, au intervenit în favoarea 
lui oameni de pe stradă : „Ce 
aveți cu el, nu vedeți că ara

vat, de pildă, faptul că părin
ții unor tineri, și în special ai 
elevilor — dintre cei 5 tineri 
implicați în bătaia povestită 
mai înainte, ultimii doi sînt 
elevi — nu este supravegheat 
timpul copiilor. „Așa este — 
ne-a întărit convingerea tovară
șul Vasile Țențea, procuror șef 
la procuratura locală — Bra
șov. în plus, asemenea părinți 
împiedică organele legii să-și 
desfășoare activitatea în mod 
normal. A făcut vîlvă în oraș 
procesul intentat la patru e- 
levi, care, organizați în grup, 
furaseră de cîteva ori autotu
risme. Tinerii erau din familii 
organizate, de intelectuali, nu 
duceau nici un fel de lipsuri ma
teriale, dar care nu se pute ti 
lăuda cu o educație consec
ventă. Ne așteptam ca măcar 
acum în acest ceas al 12-lea, 
părinții să-și înțeleagă atitudi
nea greșită, egoistă, lipsită de 
răspundere socială. Dar nu s-a 
întâmplat deloc așa. Ba, dim
potrivă. Părinții unuia dintre 
cei patru infractori, fuseseră 
avertizați cu un an înainte 
pentru că odrasla lor furase o 
bicicletă și tocmai ei au fost 
cei mai înverșunați oponenți 
față de activitatea juridică. 
Uzînd de funcțiile lor impor
tante în diferite instituții ale 
orașului, au încercat un trafic 
subteran de influențe. A fost

DE UNDE APAR
HULIGANII?

nevastă și copil, etc.". Am che
mat pentru a doua zi la anche
tă șoferul și taxatoarea autobu
zului. Au rămas mirați : după 
spusele lor, nu văzuseră și nu 
auziseră mai nimic. în lipsa 
declarațiilor, huliganul, care 
avea și antecedente, a scăpat 
cu o simplă amendă de cîțiva 
lei. Și-acum am ajuns la altă 
situație, anume aceea cînd lu

crătorul de miliție este tmpiedi- 
cat tn exercițiul funcțiunii chiar 
de către unele prevederi spe
cifice ale legii. Există H C M. 
nr. 716, care reglementează 
constatarea și sancționarea con
tra venienților Pentru urmărire, 
jignire, acostarea unei persoa
ne, pentru cîntatul pe stradă 

noaptea, pentru tulburarea li
niște! și alte fapte asemănă
toare se poate aplica o amendă 
de la 5 la 150 de lei. O lege 

recentă arată că un asemenea 
contravenient poate fi sancțio
nat cu jumătate din minimul 
pedepsei, dacă plătește pe loo, 
ceea ce mi se pare prea puțin. 
Și așa, vedeți, huliganii scapă 
cu o sancțiune pe care nici n-o 
iau în seamă Fiindcă îi tratăm 
astfel, ca tn cazul pe care l-ați 
povestit, știu că nu prea avem 
ce le face și repetă cu destulă 
ușurință un act antisocial.

Dincolo de aceste carențe ale 
onor prevederi ale legii care 
trebuie să constituie obiectul 
unor discuții mai largi între le
giuitori, există, firește, multe 
alte elemente cauzale în legă
tură cu reușita sau nereușita 
acțiunilor de prevenire și în
grădire a fenomenului de huli
ganism. Aceeași anchetă în
treprinsă în Bragnv. ne-a rele-

nevoie de intervenția cadrelor 
județene de partid, chiar a 
primului-secretar, pentru ca 
procesul să se desfășoare nor
mal și părinții în cauză să 
primească o sancțiune morală 
la locul lor de muncă. întâm
plarea n-a reușit însă, din pă
cate, să avertizeze în întregime 
pe acei părinți care nu-și res
pectă obligațiile sociale. Se 
mai petrec încă asemenea ca- 
»uri“.

★
O radiografie a acestor ca

zuri de huliganism relevă — 
pentru a cita oară 7 — grave
le carențe privind tn gene; ’ 
educația unor tineri și tn n.od 
special vizînd atitudinea aces
tora față de muncă, stima față 
de cei care produc bunurile ma
teriale și spirituale. Există pă
rinți „grijulii" — răspunzători 
sînt tn același timp și profeso
rii și alți factori de educație 

— care au o grijă exagerată 
față de copii, nu iau măsurile 
cuvenite nici atunci cind aceș
tia contravin legii, cînd se 
îmbată și atentează la bunele 
moravuri, produc scandal, se 
bat, fură. Adevărata dragoste 
părintească se manifestă prin 
grija de a crește copiii la căl
dura stimei și respectului față 
de oamenii din jur și legile so
ciale, de a Ie sădi tn inimi do
rința și dragostea de muncă 
cinstită. Fără aceste atribute 
supreme tinerii vor intra în 
societate ca niște ființe ireme
diabil egoiste și primii care 
vor avea de suferit vor fi în
șiși cei care i-au crescut sau, 
mai bine zis, nu i-au crescut 
așa cum trebuie. Dar, evident, 
nu singurii I

• GIOCONDA FARA SURIS i ru
lează la Rahova (ora 20,30).
• TIGRUL : rulează la Lumina 
(orele 9.30—16 în continuare : 18.30 ; 
20,45), Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20)

tfânema
• CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21).
• LUPu ALBI : rulează la Re
publica (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
13,30; 21).
• PARIA ; rulează la Luceafărul 
(orele 9, 11.15; 13,30, 16; 18,30; 21), 
București (orele 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30, 21). Favorit (orele 10: 13; 
15,30:. 18: 20.30)
• MV fair LADY : rulează la 
Central (orele 9,30; 13; 16,30; 20).
• LA NORD PRIN NORD-VEST ; 
rulează la Festival (orele 8,30; 
11,311, 14,30, 17,30 . 20,30).
• ULTIMA LUNA DE TOAMNA 1 
rulează la Union tora 20,00).
• A TRAI PENTRU A TRAI : ru
lează la Union (orele 15,30 ; 18).
• ICONOSTAS ! rulează la Unirea 
(ora 15.30).
• MEMENTO i -uleazfl la Cotro- 
cenl (ora 20,30).
« O CHESTIUNE DE ONOARE 1 
rulează la Cotrocenl (orele 15,30; 
18). Viitorul (orele 18 : 20.30).

Î TINEREȚE FARA BATRINE-
E : rulează la Viitorul (ora 15,30)

• CONTESA COSEL : rulează la 
Moșilor (orele 15.30; 19).
• O NOAPTE FURTUNOASA 1 
rulează la Munca (ora 20).

f

• MARATON : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18; 20.30).
• ARMATA CODOBATURILOR 
DIN NOU ÎN LUPTA > rulează la 
Flacăra (ora 15,30).
• SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează ta Glulesti (orele 15,30: 18; 
20.30). Volga (orele 9,15—16 în con
tinuare : 10,15; 20.30).
• CREOLA OCHII-TI ARD CA 
FLACARA ! rulează la Munca (o- 
rele 16; 18) Rahova (orele 15.30: 
18).
• AM DOUA MAME Șl DOI 
TATI : rulează la vitan (ora 20).
• CAVALERII AERULUI : rulea
ză la Ferentari (orele 15.30: 18; 
20,15).
• LOVITURA PUTERNICA > ru- 
lează la Progresul (ora 20.30).
• CHIMARON • VIRSTA INGRA
TA : rulează la Dacia (orele 8.45 
—19,30 tn continuare). Lira (orele 
15,30; 18; 20,15).
• OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE t rulează la Popular (orele 
20.30).
• DRAGOSTE LA LAS 
rulează la Unirea (orele 
Flacăra (orele 13; 20,30).
A OMUL. ORGOLIUL. 
TA: rulează ta Aurora 
11,15. 13.30. 10 19.15; 20.30). Modem 
(orele 10; ÎS; 16; 18,15; 20,30).

VALORA Mi
la Victoria (o- 
16; 18,30; 20.45), 
11.15; 13,30; 16;

Melodia (orele 9;

18:

la

VEGAS 3
18: 10.15).

VENDE- 
(orele 9;

• OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18). Pacea 
orele (15,45; 18: 20,15).
• ARUNCAȚI BANCA IN AER: 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45: 
16; 18.15; 20.30).
• OMUI CARE
LIARDE : rulează 
rele 9: 11,15; 13,30: 
Grlvita (orele 9: 
18,15; 20,30).
11.15: 13.30; 16; 13.30; 20.45). Flamu
ra (orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15:
20.30) ,
• UN GLONTE PENTRU GENE
RAL s rulează la Bucegi (orele 9;
11,15; 13.30; 15,45: 19 . 20.45). Miorița 
(orele 9,30: 12; 15.30. 18 : 20,30). Arta 
(orele 9—16.45 tn continuare t
20.30) .
• ADIO GRINGO i rulează 
Crtngași (orele 15,30; 18; 20,15).
• SHERLOCK HOLMES : rulează
la Popular (orele 15,30; 18).
• COMISARUL „X*  ȘI BANDA 
..TREI CÎINI VERZI" > rulează la 
Progresul (orele 15.30: 13). înfră
țirea (orele 15: 17,45 : 20), Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).
• ANGELICA ȘI SULTANUL > 
rulează la Feroviar (orele 8.30: lit 
13,30: 16; 18,30: 21), Excelsior (orele 

9,45; U,U; 14.45. 17,15; 20). Floreas-

ca (orele 9; 11.15; 13.30; 16: 18,15; 
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16. 18,15 , 20,30), Tomts (orele 9; 
11,15. 15,45; 18,15; 20,30).
• MONDO CANE: rulează la 
Timpuri Not (orele 9—21 în conti
nuare).

nașe" (Sala Savoy) BIRLIC — ora 
19,311 ; (Cal. Victoriei) • FEMEI, 
FEMEI. FEMEI — ora 19,30.

_ "7,05 
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Opera Română : FRUMOASA 
DIN PADUREA ADORMITA - ora 
19,30 ; Teatrul National „I. L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia) . HEIDEL- 
BERGUL DE ALTADATĂ ~ ora 
20 ; (Sala Studio) > TRAVESTI - 
ora 20 ; Teatral „Lucia sturdza 
Bulandra" (Schitu Mâgureanu) i 
LIVADA CU VIȘINI - ora 20 ; 
(Sala Studio) MELODIE VARȘO- 
VIANA — ora 20 ; Teatrul Mic i 
TANGO - ora 20 Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : CE 
SCURTA E VARA - ora 19,30 ; 
(Sala studio) CÎND LUNA E AL
BASTRA — ora 20; Teatrul Glu- 
leștl . PE 40 m LUNGIME DE 
UNDA — ora 19,30 Teatrul „I. 
Vasilescu" MANEVRELE — ora 
19,30; (la Sala Palatului) BUCU
REȘTI VARIETE - ora 20 : Tea
trul evreiesc de stat ; TRANSFU
ZIA — ora 2u Teatrul Țăndărică 
(Cal. Victoriei) t ELEFANȚELUL 
CURIOS - ora 17 : Teatrul „C. Tă-

PROGRAMUL 1
• 18,00 Buletin de știri. « 18, 

Studioul pionierilor... I 
D 18,25 Criterii « 19,00 Avanpre
miera. a 19,15 Interprețl îndrăgiți 
de muzică populară i Ana Paca- 
tiuș șl Damian Luca. • 10,30 Te
lejurnalul de seară, a 19,55 Actu
alitatea economică — ediție spe
cială. a 20,10 Seară de teatru TV. 
„Rembrandt" Spectacol programat 
în cadrul marilor aniversări 
U.N.E.S.C.O. A 20,40 Pe teme mu
zicale. Contemporaneitate șl fol
clor. a 21.05 ..Chore — Studio" — 
balet contemporan. • 21,30 Con
vorbiri literare. Literatura femi
nină. • 22,15 Jacqueline Midtnette 
— film muzical. • 22,35 Telejurna
lul de noapte. • 22,45 Cronica Ide
ilor. a 23,15 închiderea emisiunii. 
PROGRAMUL II

A 19.30 Telejurnalul de seară. 
A 20.00 Concertul de deschidere a 
stagiunii orchestrei simfonice a 
Radlotelevlzlunll Dirijor Tosif 
Conta Tn pauză Emisiune litera
ră. a 21,35 Film serial „Răzbună
torii" — „Furt tn arhiva secretă". 
• 22,35 închiderea emisiunii.

CE IDEE LE-A VENIT! La ora prînzului, în fața restauran
tului „Retezat*  din Oradea s-a adunat lume : doi tineri, 
Nicolae Orășeanu (Str. Kogălniceanu, Bloo B 1), 28 de ani, și 
loan Neacșu. provocaseră un scandal neobișnuit: după ce 
bâuserâ bine în local, după ce au împărțit în dreapta și în 
stingă înjurături, încerctnd să provoace pe cineva, au ieșit 
afară și au acostat trei copii ce se întorceau de la școală 
încercînd să-i oblige să bea bere. în stradă, din sticla lor.. 
Cum primul dintre elevii care au beneficiat de această „in
vitație" a refuzat, i-au turnat berea pe haine. Intervenția mi
liției și a cetățenilor a dus la arestarea celor doi huligani, 
care vor fi judecați conform procedurii de urgență Amîn- 
doi, în ciuda vîrstei, nu au nici o ocupație. în schimb, sînt 
recidivisti...

EPILOGURILE UNOR EXCURSII CU TRACTORUL. De 
obicei, asemenea plimbări se termină trist, cei care iau ma
șinile intreprinderilor de mecanizarea agriculturii pentru a 
le folosi în scopuri personale ajungînd să plătească destul de 
scump astfel de distracții Iată - spre confirmare — două 
cazuri recente. loan Sari (satul Filiș, comun Mașloc, jud 
Timiș) a luat un tractor cu remorcă și a plecat cu un prieten 
din altă comună între timp, pe drum, s-au și „cinstit" La 
înapoiere, I.S a răsturnat mașina Intr-o pantă ; imprudența 
l-a costat, viața în județul Tulcea, Petre Turlică, din comuna 
Valea Nucarilor și-a luat tractorul și s-a dus cu el „pînă la 
o cunoștință” D. Savin, ca să. „bea un pahar" în timp» 
conversației, fiul gazdei, Toader Savin, de 19 ani, a luat ma 
șina - rămasă nesupravegheată pe șosea - și a plecat și ei 
„la o plimbare” Drumul a fost scurt într-o vale, s-a răstur
nat, scăpînd totuși destul de „ușor” . cu o fractură dublă U 
ambele picioare •

CHEILE FELICIFl. Venind acasă cetățeana P N din Bucu 
rești, str Elefteriei, a observat că cineva îi umblă prin casă 
Persoana necunoscută a fost imediat identificată de miliție 
care a prins-o pe Ioc, in timp ce opera Felicia Smaranda- 
che, 26 de ani, din str Baba Novac 12, Bloc 3 La percheziția 
corporală s-au găsit asupra ei... 63 de chei diferite pentru
yale, lacăte, autoturisme etc.
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duminică... Azi e tîrg la Oradea... 
Și oamenii noștri nu obișnuieso 
să piardă tîrgurile. In ce mă pri
vește mi-au mai rămas doar 82 
hectare. Am vreme.

Notăm, așadar, primul eșec : 
luni 6 octombrie, orele 12, C.A.P. 
Biharea I.

Mașina taie somnul de amiază 
al cîmpiei. Printre lanurile de po
rumb, liniște. Ici, colo, pilcuri 
răzlețe de oameni. Cite 5—6. Și 
porumbul ne însoțește peste tot 
cu știuleții la cingătoare.

Sediul C.A.P. Roșiori. Ii trecem 
pragul. Pe lingă mese — preșe
dintele, inginerul agronom (și 
secretar al organizației U.T.C.), 
casierul (cu o importantă 
muncă de răspundere în co
mună), un brigadier, un șef 
de echipă... Era vorba de lansa
rea unei acțiuni. Se chibzuia o 
inițiativă deosebită pentru redu
cerea celor 35 de zile de cit ar 
mai fi nevoie, după ritmul mediu 
în care se lucrează aici, ca po
rumbul să fie adunat ? Nu ! Nu 
despre asta era vorba ! Pentru 
că „nu sîntem nici primii, nici ul
timii" — conchide tovarășul Iuliu 
Bor o. încă ceva: cu o zi îna-

„PRINTRE LANURI
LE DE PORUMB, LI
NIȘTE. ICI, COIO.

i PILCURI RĂZLEȚE 
DE OAMENI. Șl PO-.

■: RUMBUL NE ÎNSO-' i,

> ȚEȘTE PESTE TOT. Z 
CU ȘTIULEȚII LA 
CINGĂTOARE» 'V

inte trecuse pe aici, un «iarist. A- 
cum se așteptă efectul vizitei. 
„Tot o să ne critice" — mărturi
sește președintele. Efectul era aș
teptat, așadar, cu brațele încru
cișate. Calmitate, seninătate im
perturbabilă. In timp ce pe cîmp 
porumbul mai avea de așteptat 
încă 35 de zile.

O precizare: calculele ne a- 
parțin. Luînd ca etalon viteza 
zilnică de recoltare realizată, am 
ajuns Ia concluzia că în foarte 
multe unități numărul zilelor ne
cesare e exagerat de mare. A- 

ceasta pentru că în multe coope
rative agricole se recoltează cîte 
2—3 hectare pe zi. Puțin — ju
mătate — față de ceea ce ei în
șiși și-au planificat. Foarte pu
țin față de ceea ce trebuie să în
semne vîrful campaniei în care 
ne aflăm. In flagrantă contradic
ție cu această stare de lucruri, 
ap» *5  peste tot am întîlnit o 
calmrrJte exasperantă, o atitu
dine de ciudată împăcare cu sine 
însuși, soră cu lenea, o nepăsare 
intolerabilă pentru soarta recol
tei. La o confruntare directă a 
punctelor de vedere, în majorita
tea, locurilor s-a aruncat vina pe 
lipsa mijloacelor mecanice, a u- 
tilajelor, a celor de transport în 
special. Luăm un singur exemplu, 
întreprinderile de mecanizare ale 
județului dispun de 48 combine 
de recoltat porumb. La direcția 
agricolă județeană se știe că lu
crează numai 24. Practic, din 
constatările noastre nici atît. De 
ce ? „Nu-s rentabile — ni se ex
plică Ia județ. Unele unități le 
refuză pentru costul ridicat al lu
crării". Să fie oare valabilă ex
plicația ? La C.A.P. Crișana din 

comuna Diosig vicepreședintele 
Florian Monenciu ne relatează :

— Noi avem o combină și sîn
tem mulțumiți de ea. Am avea 
nevoie de mai multe. Am solici
tat chiar. Dar ni se oferă fără 
mijloacele de transport aferente. 
Cum stau atunci lucrurile ? Se 
știe : o combină trebuie deservită 
de minimum 4 remorci, pe care 
însă întreprinderile pentru meca
nizarea agriculturii nu le asigură 
în totalitate. Tovarășul Ștefan 
Pocs, directorul I.M.Â. Săcueni, 
ne explică :

— Dispunem de o puternică 
forță mecanică, tractoare, semă
nători, combine etc. In ceea ce 
privește însă remorcile sîntem de
ficitari. In unitatea mea am nu
mai 34. Deși am solicitat mereu.

Situație perfect adevărată. Dar 
punctul, nu se pune aici. 
Majoritatea cooperativelor agri
cole și-au procurat remorci 
proprii, capabile să suplineas
că această insuficiență a 
I.M.A.-urilor. Modul de folosire 
a lor nu probează însă cea mai 
chibzuită organizare. Multe re
morci sînt folosite la lucrări care 
uneori pot suferi amînări sau pot 
fi efectuate cu atelajele. Mai 
mult, sînt remorcî care stau, din- 
tr-o neglijență de neacceptat: 
cumpărate cu luni de zile în ur
mă nici pînă acum, n-au fost în
scrise în circulație.

Mai sînt și alte aspecte. In 
timp ce în campanie se simte 
lipsa mijloacelor de transport, am 
întîlnit pe itinerarul parcurs re
morci nefolosite sau pur și sim
plu abandonate. La Marghita, de 
pildă, lîngă un depozit de lemne 
două remorci goale (41-PH-150) 
n-au nici măcar urmă de folosire. 
In curtea bazei IVC, undeva, la 
loc dosnic, alte două. S-ar putea 
spune: da, dar nu sînt ale I.M.A.- 
urilor. Așa cum s-ar putea de
monstra că remorci și alte mijloa
ce de transport există și la

1

1. Recunoașteți imaginea, to
varăși de la cooperativa agri
colă din Berceni ? Dacă nu, vă 
reamintim că a fost realizată 
luni 6 octombrie — în momen
tul în care mai erau de recol
tat cîteva sute de hectare cul
tivate cu porumb, de eliberat 
trei sute de hectare ce vor fi 
semănate cu grîu, precum șl 
mari cantități de legume — 
la ora prînzului și în chiar 
ușa sediului. Așteptau încă de 
la primele ore ale dimineții 
autocamionul care să transpor
te sacii pe care îi luaseră de 

NEDORITE 
COMODITĂȚI

I.R.T.A., ca și la alte întreprin
deri care n-ar avea în această 
privință sarcini exprese ca I.M.A.- 
urile. Ne întîlnim astfel cu o altă 
fațetă a lucrurilor: existența în 
județ a unor resurse însemnate 
de mijloace de transport care nu 
participă la această bătălie a re
coltei, pentru a cărei soartă nu 
trebuie să existe limită în privința 
răspunderilor.

Explicația e lesne de aflat: lip
sa unei organizări judicioase, a 
unei cooperări largi de forțe, 
menită să asigure succesul campa
niei. Firele de data aceasta se 
înnoadă la nivelul județului, sub 
firma Direcției agricole județene 
și a Uniunii județene a C.A.P. 
Din discuțiile avute în unități 
(Sîntimbrău, Roșiori, Diosic) am 
înțeles că reprezentanții coman
damentului anume aloătuit trec 
pe aici o oră — două, se intere
sează cum mai merg lucrurile, 
dau cîte un sfat și bineînțeles 
pleacă. Unitățile însă recla
mă un sprijin competent 
Ajutorul s-ar concretiza în di
rijarea judicioasă a forței me
canice în așa fel îneît să se 
urmărească cu consecvență obți
nerea randamentului maxim, în 
facilitatea rezolvării unor pro
bleme ce depășesc puterea uni
tăților, în inițierea unor acțiuni 
comune în cooperare cu alte fo
ruri ce pot și trebuie să-și aducă 
contribuția. Aceasta ca răspun
dere majoră, dincolo de necesita
tea prezenței permanente în 
cîmp, în mijlocul oamenilor. Pen
tru că în ziua în care am străbă
tut cei o sută și ceva de kilome
tri n-am întîlnit nicăieri un repre
zentant al județului. De altfel, 
nici nu se putea. La ora 11 ei se 
aflau încă în birourile județene. 
Nu cumva aceeași optică, aceeași 
dulce iluzie că „mai e vreme' 
îi reținea ? încă mai persistă și 
aici sfînta comoditate, cea de 
toate zilele...

la magazie, deci să se apuce 
de lucru. Șoferul, trimis cu nu 
știm ce... treburi, întîrzia însă 
să vină, iar 15 membri coope
ratori rămîneau — numai din 
cauza slabei organizări — de
parte de nevoile producției.

2. Ne pare rău că în cadrul 
fotografiei n-am putut prinde 
și cadranul ceasului cu tic-ta- 
cul cel mai perfect. V-ați fi 
convins că era ora 10 și 43 de 
minute cînd a fost luată a- 
ceastă imagine la sediul sec
ției de tractoare a cooperati
vei agricole din Vidra. 13 trac
toare (în cadru nu sînt prin
se decît 9) erau aici pentru că 
tractoriștii încă nu sosiseră la 
lucru. Șeful secției, Marin Ene, 
le scuza întîrzierea prin aceea

Mină lungă“99

în fata comisiei
de judecată

Holul era plin. Mulți aștep
tau și prin curte. In fața comi
siei de judecată a cooperativei 
agricole apăreau numai cîte unul. 
28 de nume... 28 de oameni care 
in ultimele două săptămîni au 
încercat să fure din avutul ob
ștesc. Nu, nu un bou sau o vacă, 
nu un cal și nici altceva. Nu, 
nimic din toate acestea n-a ten
tat ochiul și pofta de a avea a 
acestor bărbați ca brazii și femei 
cu înfățișare încă adolescentină, 
ci lanurile de porumb. Și n-au 
încercat să ia cu căruța, ci cu 
sacul, cu traista, ou buzunarele. 
Curios că cei mai mulți dintre 
acești „mină lungă' nici măcar 
nu participă la munca în ca
drul cooperativei, de fiecare dată 
când sînt solicitați răspunzînd 
invariabil: mîine venim, azi mai 
avem de făcut ceva pe lîngă 
casă. Noaptea însă, crezîndu-se 
ascunși de întuneric, și ziua cînd 
oamenii, puțini cîți participă la 
muncă, sînt absorbiți de lucră
rile ce le execută, au pornit în 
cîmp. „Ca lăcustele primăvara" 
— cum zicea un gospodar. Și-au 
lărgit buzunarele, și-au ales un 
sac pe măsura puterii și hai să 
se înfrupte din ceea ce este al 
obștei. Iși creau provizii pentru 
iarnă, ca furnicile, aduriind... sac 
cu sac. Dar cei care au trudit 
cit a fost vara de mare nu se 
lasă păgubiți acum, la recoltat...

Și iată-i prinși cu ocaua mică.

că lucraseră duminică pînă 
către orele 13. Mărturisim că 
și acum credem că ceea ce 
am auzit de la Marin Ene a 
fost numai o glumă și nicide
cum un paravan pus indolen
ței...
3. „Nu avem mijloace de tran

sport" — cu aceste cinci cu
vinte ne-a răspuns inginerul 
Mihai Marghitu, de la coope
rativa agricolă Bujoreni (ju
dețul Teleorman) la întreba
rea : de ce un ritm atît de 
slab la transportul recoltei din 
cîmp ? După convingerea cu 
care ne vorbea, am fi fost în
clinați să-i dăm crezare, dar 
iată că fotoreporterul ne pre
zintă imaginea cu cele doua 
autocamioane care de cîteva 

Gheorghe Perșunoiu, Dumitru 
Niculae, Iancu Antonescu, Tu
dor Zamfir, Ion Ivan, Alexandra 
și Ion Ogrezeanu, Petre Paras- 
chiv, Florea Matache, Ion și 
Iancu Ene, Ioana Dumitru, Paul 
Flămînzeanu, Elena Colac, Pau
lina Andrei... iată un parțial pa
nou al lui mînă lungă din co
muna Vidra, județul Ilfov. Mulți 
dintre aceștia cînd au venit aici, 
în fața comisiei de judecată, au 
fost văzuți coborînd din auto
turismul propriu sau de pe moto
cicletă.

„N-am furat, tovarășe preșe
dinte, încearcă să se scuze Du
mitru Ioana. Porumbul de s-a gă
sit la mine îl adunasem de pe 
drum, venind în urma carelor 
ce-l transportau din cîmp. Și, 
dacă nu-l luam eu, tot îi aduna 
altcineva". Și alții s-au justificat 
în același chip. Inutile justificări, 
hoții trebuie să-și primească pe
deapsa. (O paranteză: Consiliul 
de conducere ar trebui să re
țină : cînd vin din cîmp, din că
ruțe se împrăștie știuleții. Con
ducătorii de atelaje ar trebui obli
gați administrativ — dacă din 
conștiință nu fac acest lucru — 
să prevină asemenea pierderi). 
Răul trebuie curmat la timp. Prin 
măsurile drastice ce se adoptă 
trebuie să se dea un exemplu: 
oricine va încerca să sustragă 
din averea obștească, nu va fi 
cruțat de oprobiul opiniei pu
blice, va suporta rigorile legilor 
statului nostru.

GH. FECIORU

zile rămîneau cu regularitate 
în curtea cooperativei. Motivul 
l-am aflat pe dată; unul dintre 
șoferi, Cristei Clmpoieru, a 
fost nune mare, iar altul. Ion 
Radu, avea unele necazuri în 
familie. Folosite în fiecare zi, a- 
eeste două autocamioane ar fi 
putut transporta recolte de pe 
cel puțin 15 hectare. Acum, du
pă ce am comis această indis
creție, ce mai spuneți, tovarășe 
inginer ?

4. Baza — siloz Videle. Cîte
va sute vagoane de porumb 
se află depozitate sub cerul li
ber. Pe aproape nici o prela
tă, nimic din ceea ce ar fi ne
cesar pentru acoperit în caz de 
ploaie. Acum e senin, buleti
nul meteorologic anunță, însă, 
înnourărl. Dacă vine ploaia, ce 
veți face fraților ? Ploii vețț 
încerca să-1 opuneți numai 
„norii" justificărilor ? Pînă 
nu vă prinde... ploaia, grăbiți 
introducerea știuleților în pă- 
tule.

Text: GH. BRAD 
Foto : O PLECÂ’k 

Legendarele „babe" 
carpatine au „cobo- 
rît“ la șes, făcînd 
parte din peisajul 

industrial
Foto : 
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— îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al P.C.R., care a 
impus un puternic ritm de dez
voltare și diversificare a in
dustriei în general și a indus
triei constructoare de mașini în 
special, precizează tov. ing. AL. 
MĂRGARITESCU, director ge
neral in M.I.C.M., necesitatea 
forței de muncă calificate — 
reclamată de întreaga economie 
națională — a devenit mai mult 
ca oriciud, o problemă de stat 
cu implicații plenare. în cadrul 
acesteia, strungarii, ca meserie 
cu o pondere substanțială în in
dustria de prelucrări mecanice.

se cer furnizați literalmente 
„pe bandă rulantă", pentru a 
susține într-o măsură satisfă
cătoare ritmul cu care sînt 
puse in funcțiune intr-un timp 
extrem de scurt zeci și sute de 
uzine, fabrici sau secții noi. In 
Raportul C.C. al P.C.R., pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel dc-al X-lea 
Congres, se subliniază, de alt
fel, faptul că numai în primii 
trei ani ai actualului cincinal 
pe harta țării au apărut peste 
700 de noi capacități și obiecti
ve industriale importante, dez- 
voltîndu-se și reutilîndu-se 
multe din cele existente, unități 
care, indubitabil, trebuiau pre
date în mîinile unor cadre cu 
o pregătire de specialitate cit 
mai inaltă. Prin eforturile con
jugate ale Ministerului învăță- 
mîntului, ale ministerului nos
tru, ale întreprinderilor bene
ficiare s-a reușit ca, în pre
zent, nevoia de strungari să tie 
acoperită in proporție destul de 
ridicată. Dar aceasta nu în
seamnă că problema strungari
lor a fost definitiv soluționată. 
Rămin acute, in continuare — 
în perspectiva deschisă de Con
gresul al X-lea al P.C.R., spre 
rezolvarea industriei construc
toare de mașini — cele două 
aspecte ale chestiunii în dis
cuție : pregătirea numerică și, 
totodată, calitativă a strunga
rilor.

— Care dintre ele comportă 
dificultatea cea mai mare în 
prezent ?

— Și una și alta, este de pă
rere tovarășul inginer VICTOR 
HINCU, director adjunct în ca
drul aceluiași minister. Dacă 
din punct de vedere al rețelei 
de pregătire considerăm că s-a 
ajuns la o formulă corespun
zătoare, respectiv școli profesio
nale, cursuri de scurtă durată, 
ucenicie la locul de muncă, nu 
ne putem declara mulțumiți de 
posibilitățile pe care le avem in 
recrutarea candidaților Ia me
seria de strungar. Explicația 
ne-o dă meseria în sine, struc
tura, exigențele ei.

în deplină cunoștință de cau
ză, strungarul WILIAM HU
SAR, de Ia Uzina mecanică Ti
mișoara (vi-1 amintiți, desigur 
— câștigătorul Olimpiadei 
strungarilor !), afirmă, în asen
timentul celorlalți interlocutori, 
-că în strungărie, pentru munci
torul conștiincios, cele 480 de 
minute de muncă sînt tot atîtea 
minute de concentrare maximă 
a atenției, de mișcare și eforturi 
fizice.

Așadar, o teamă de dificultă
țile meseriei de strungar ?

— Exprimată astfel, ne spu
ne ing. ION VAȚI, șeful secției 
prelucrări a Uzinei de strunguri 
din Arad, problema nu se ex- 
plicitează suficient. Este sesi
zabil și un asemenea aspect. Dar 
să nu uităm nici altă fațetă : 
nu întotdeauna sînt compensații 
pe linia încadrării tarifare. In 
general, operațiunile strungari
lor sînt inferior incadrate ce
lor efectuate de frezorii de pe 
mașinile portale, deși aceștia 
din urmă depun eforturi incom
parabil mai reduse. Sînt de pă
rere că actualele indicatoare se 
cer revăzute și îmbunătățite în 
acest sens.

De acord cu părerea ingine
rului Vați, tovarășul director I. 
PENEȘ, o serie de lucrători din 
Ministerul Muncii pe care i-ara 
consultat, recunoșteau că vor 
trebui căutate, în spiritul lega
lității, posibilități pentru o mai 
reală cointeresare și stimulare 
materială a strungarilor.

S-a detașat cu pregnanță, din 
opiniile interlocutorilor noștri, 
necesitatea unei activități sus
ținute pentru orientarea profe
sională a absolvenților către 
meserie, printr-o muncă inten
să de dezvăluire a importanței 
acesteia, punînd în lumină ce
rințele stringente ale industriei, 
interesele economiei naționale. 
Este timpul punerii în drepturi 
a atit de așteptatelor cabinete 
de orientare profesională care, 
funcționînd pe lingă marile în
treprinderi, la nivelul orașelor, 
în cadrul școlilor profesionale 
eventual, să opereze eficient în 
zona de interes a tinerilor dor
nici șă practice o meserie, con
tribuind astfel la acoperirea 
întregului nomenclator de spe
cialități.

în contextul ideilor discutate, 
tovarășul director tehnic, AU
REL BANCILA din M.I.C.M., 
referindu-se la indicațiile cu
prinse în documentele de partid, 
atrage atenția asupra necesității 
ca inginerii, tehnologii, specia
liștii din întreprinderi să se 
ocupe cu deosebită consecvență 
pentru înzestrarea strungurilor 
universale cu dispozitive, cu 
scule, verificatoare — rod al 
gîndirii proprii posibile prin 
mica mecanizare, prin autouti- 
lare, să apeleze la măsuri de 
natură să elimine eforturile 
muncitorului, să-i înlesnească 
realizarea unei productivități 
superioare și, implicit, a unui 
cîștig bun.
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î însemna, desigur că acesta să
; știe dacă asemenea fenomene
; există, care este gradul lor de 
î intensitate, unde anume se ma- 
5 nifestă cu mai multă pregnanță, 

ce categorie de tineri afectează 
; îndeosebi, ce repercusiuni au a-
j supra ritmului de lucru și în
■ special asupra eficienței econo-
! mice etc. etc. Dispun^ comitetul
î municipal, biroul și activiștii
j săi de asemenea date ? Găsesc
; intervențiile lor o asemenea ab-
! solut necesară bază de plecare ?
; Să alegem din multitudinea
; exemplelor, asupra cărora am
; .yv>tea stărui, unul singur : 
. esențele nemotivate din pro-
■ ducție. Element esențial în de-
; finirea atitudinii tinerilor față
, de muncă, în aprecierea succe

sului activității educative, pre-
• zența tinerilor la locul de pro- 
; ducție, se arată în viziunea ac-
j tiviștilor comitetului municipal
; U.T.C. ca ceva general, vag, ab

stract. Iți pot vorbi de unele 
I acțiuni inițiate mai ales la în-
; ceputul anului, de altele plani-
; ficate, dar nu explică motivele

care le-ar justifica, care le-ar
face necesare. +

Secretarul comitetului munici-
’ pal U.T.C., Constantin Radu, și-a 

petrecut mai multe săptămîni în 
Uzina mecanică. O uzină care 
la acest capitol batea la începu
tul anului recordul pe munici
piu. Și pe care îl deține, se 
pare, în continuare. Tn mod fi-

; resc. l-am întrebat dacă știe 

cîți tineri nu își pontează în 
fiecare dimineață fișele, neono- 
rînd astfel prima din îndatori
rile unui salariat ? Cîți și din 
ce cauză ? N-am primit un răs
puns sigur. Secretarul comite
tului municipal, venit în uzină 
pentru a ajuta organizația o 
perioadă mai mare de timp, a 
constatat că se mai lipsește. 
Așa, în mare... ! Și o asemenea 
constatare a fepomenului, im
precisă, nu pojate da naștere 
declt la măsuri tot atît de a- 
proximative. Dar numărul ab
sențelor nemotivate urmează o 
nestingherită ascensiune.

★
Cu luni în urmă, organizația 

U.T.C. de la Uzina de prelu
crare a maselor plastice se re
marcase printr-o susținută pre
ocupare pentru combaterea ab
sențelor nemotivate, fenomen ce 
se manifestă îndeosebi în rîndul 
tinerilor. Aspectul își găsea, a- 
tunci, un loc de prim ordin în 
dezbaterile grupelor U.T.C., ale 
comitetului organizației, se ini
țiase chiar o amplă dezbatere 
pe uzină cu participarea condu
cerii, stația de radioamplificare 
se manifesta zilnic ca o tribună 
combativă de mobilizare a opi
niei colective. Acestea cum 
am spus, cu luni în urmă, mai 
exact în primul trimestru. De 
atunci, subiectul a fost treptat 
trecut pe plan secundar. 
Motivul ? „Ne-am gindit că 
s-au lichidat lipsurile. Nu mai 
avea rost" — spunea secretarul 
comitetului U.T.C., Constantin 
Țițeica. Dar a verificat? Nu ! 

Ce ar fl să o facem împreună ? 
Organizarea muncii este 
promptă. Numai în secțiile 1 
și 2 în care lucrează cei mai 
mulți tineri, absențele nemo
tivate depășeso 2 550 om/ore.

Secretarul pare uluit. Organi
zarea muncii nu i-a mai trimis 
de mult situația. Dar poate scu
za acest lucru lipsa de infor
mare a secretarului U.T.C. ? El 
ne asigură că zilnio se întîl- 
nește cu secretarii celor 10 
grupe U.T.C., că zilnio discută 
cu ei... Despe ce, dacă temele 
majore rămîn pe dinafară ?

★

în raportul pregătit pentru o 
apropiată plenară a comitetului 
județean U.T.C., găsim în ceea 
ce privește disciplina în pro
ducție a tinerilor elemente din 
cele mai concrete. Absențele 
nemotivate ale tinerilor din 
cîteva organizații reprezentative 
sînt notate în termeni exacți : 
la Uzina mecanică 1 500 zile/om. 
La Uzina de prelucrare a ma
selor plastice 600 etc. Surprin
zător, aceeași realitate are. în 
alte documente dimensiuni dife
rite. La comitetul municipal, 
de pildă, la aceeași uzină meca
nică, absențele nemotivate ale 
tinerilor sînt apreciate la peste 
3500 zile/om.

Cînd cifrele se bat cap în cap 
nu poți să nu te întrebi: care 
este de fapt adevărul ? Care sînt 
sursele de informare ? Comite
tul județean „a efectuat studii", 
a fost informat de comitetul 
municipal Dar acesta ?

SPRIJINUL CONCRET PRESUPUNE 
CUNOAȘTERE CONCRETĂ

— în ceea ce ne privește ga
rantăm, am luat situația de la 
Direcția de statistică.

A oferit direcția de statistică 
situații în ce-i privește pe ti
neri ?

— Nu, global, pe totalul sala- 
riaților. Dar după regula de 
trei simplă am apreciat noi. 
Vreo 25 la sută sînt tineri, 
așa că...

Sistemul ne-a pus pe gînduri. 
Riscurile aproximației sînt evi
dente. Și pentru a le dovedi, ne 
întoarcem în organizația de la 
Uzina mecanică.

★
Comitetul U.T.C. coordonator 

din. această întreprindere nu-și 
găsește în ansamblul preocupă
rilor sale timp pentru aborda- 
darea problemelor primordiale 
ale educației prin muncă și 
pentru muncă a tineretului. încă 
de la începutul acestui an, de 
pildă, a existat și mal există 
încă și azi Intenția organizării 
unui concurs profesional. Direc
torul uzinei, receptiv, hotărîse 

să se acorde primilor trei cla
sați o treaptă în plus de salari
zare. Comisia cu problemele 
profesionale ezită însă, amînă 
la nesfîrșit punerea în practică 
a propriilor sale intenții, dis- 
creditîndu-se astfel în fața tine
rilor.

— Ca să întreprindă ceva, ne 
spunea secretarul comitetului de 
partid pe uzină, tovarășul ingi
ner șef adjunct Constantin 
Sandu, trebuie să-i împingi de la 
spate. Se lasă foarte greu 
antrenați în acțiuni la baza că
rora să stea activități concrete. 
Secretarul comitetului dă vina 
pe responsabilul cu problemele 
comisiei profesionale. Acesta 
la rîndul său o pasează mai 
departe pentru ca, în final, ni
meni să nu facă nimic.

— Ceea ce se remarcă în ac
tivitatea comitetului nostru 
U.T.C. coordonator — ne preciza 
directorul uzinei, inginerul Pe
tre Hâisan — este lipsa conti
nuității în muncă. De cele mai 
multe ori azi încep ceva, îl 
lasă baltă, mîine se apucă de 

| altceva, fără să ducă vreodată 
I lucrurile la bun sfîrșit.

Este ceea ce am constatat și 
noi înșine. Două din puținele 
acțiuni preconizate să se des
fășoare în acest an nu-și văd 
încă realizarea. Este vorba de 
ceea ce ar fi trebuit să fie 
dezbaterile la nivelul grupelor 
U.T.C. din secția 1 pe tema 
calității produselor executate de 
tineri, alta referitoare la întări*-  
rea continuă a disciplinei tine
rilor în producție.

— Le-am scăpat din vedere — 
ne mărturisește cu seninătate, 
fără să dea semn că și-ar face 
vreun reproș pentru aceasta, 
responsabilul comisiei cu proble
mele profesionale, inginerul 
Gheorghe Bătireanu.

Și, scăpată din vedere în- 
tr-un anumit fel a fost întreaga 
organizație a uteciștilo? de Ia 
Uzina mecanică de către Co
mitetul municipal Buzău al 
U.T.C., în ciuda prezenței, aici, 
a activiștilor săi.

★
Stîrnite de situația întîlnită.

comitetului

discuțiile noastre cu cîțiva acti
viști ai comitetului municipal 
U.T.C. — Constantin Radu, se
cretar, Ștefan Mavrodin și Ion 
Aurel, șefi de comisii — s-au 
oprit, în prezența instructorului 
Comitetului Central U.T.C., la 
una din cele mai fertile surse de 
informare care li s-au oferit în 
ultima vreme : adunările gene
rale ale salariaților. La cîte au 
participat activiștii 
municipal U.T.C. ? Constantin 
Radu : La nici una. Ștefan Ma
vrodin : la nici una. Ion Aurel : 
la nici una.

Ceilalți activiști nu au fost 
prezenți la discuție.

Să mai încercăm a explica, 
atunci, de ce, neparticipînd la 
dezbaterile care s-au desfășurat 
în întreprinderi, nu au avut 
nici măcar curiozitatea să în
trebe pe cei care au fost ? Să 
mai încercăm a explica cum 
și-au îndeplinit activiștii comi
tetului municipal acea datorie 
expresă formulată la instruirea 
aparatului comitetului județean 

din care unul din cei trei acti
viști a reținut totuși ceva in . 
însemnările sale ? Să ajutăm 
secretarii U.T.C. din întreprin
deri să se pregătească pentru a 
lua cuvintul.

★

Sincer întristat și copleșit 
parcă de minusurile din viața 
unor organizații pe care i le-a 
relevat vizita noastră, de modul 
defectuos în care se realizează 
acele pei'manente obiective din 
programul de activitate al co
mitetului municipal, secretarul 
ne-a solicitat o soluție. Dacă 
direcția de statistică nu i-a 
putut-o și nici nu i-o putea 
oferi, aceasta îi stă totuși la 
îndemînă : am pus-o de altfel la 
începutul acestor rînduri; în
drumarea concretă presupune 
cunoaștere concretă ! Să înceapă 
cu aceasta. Și poate nu o va face 
singur comitetul municipal 
Căci și sprijinul, îndrumarea 
cu care comitetul județean 
U.T.C. îi rămîne dator, presu
pune aceleași condiții.
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P US TI EI

de ION ALEXANDRU
La o lectură onestă acest titlu 

cam paradoxal (vămile ar fi, în 
ordine comună, justificate de 
fertilitatea, de avuția unor spații 
noi !) se arată a fi o bună meta
foră a ascensiunii spre perfec
țiunea morală. Poemul cu care 
se deschide cartea este îndea
juns de lămuritor. El însuși în
chipuie o primă „vamă“ plătită 
drumului spre împlinire, spre 
perfecțiune. Fiecare își imagi
nează „o călătorie fără de care 
nu se mai poate, / Marea călăto
rie marele tău drum / De mic 
te aduni și crești pentru el / îți 
așezi toate obiectele și nădejdi
le / Toate dorurile și puterile în 
acel drum..." dar prima vamă o 
plătim chiar ignoranței căci pre
gătirea pentru „marele drum" nu 
înseamnă și că știm cînd și cum 
va sosi corabia ce ne va purta 
pe apele lui. Ea sosește pe ne
așteptate cu toate pregătirile pe 
care i le-am dedicat, și ne poar
tă pe ape pentru care, de fapt, 
nu ne-am pregătit. Pregătirile 
vizau o călătorie fictivă, imagi
nată, aproximată de o natură fa
tal idilică. Ascensiunea începe 
în condiții neprevăzute, dificul
tățile reale sînt incomparabil su
perioare celor imaginate. Sub 
aceste auspicii deloc idilice în
cepe orice drum al năzuinței a- 
tingerii perfecțiunii de orice fel. 
El nu este, nu poate fi bătut cu 
flori ci, dimpotrivă, vămuit de 
renunțări și sacrificii necesare 
și, poate în primul rînd, acestea 
sînt pasiunile deformatoare, pa
siunile ale căror excese se nu
mesc patimi. Un alt poet, Ion 
Gheorghe, reia motivul aproape 
general al călătoriei dar la el 
sensul acesteia nu e dobîndirea 
unei experiențe noi, al unei as
censiuni spre perfecțiune- Pentru 
Ion Gheorghe călătoria este o 
consolidare a structurii, o per
petuă recunoaștere. Curiozitatea 
e că reacțiile fundamentale nu 
se adaptează experienței și poe
tul răspunde unor situații noi cu 
gesturi vechi. El nu cunoaște ci 
recunoaște tot timpul îndemnul 
lăuntric al acelorași gesturi. De

Călăuzit de Antigona către 
Colonnos, unde i se făgăduise 
îndelung rîvnita liniște, Oe- 
dip, eternul revoltat împotri
va autorității zeilor, este su
pus de aceștia unei ultime în
cercări: din pustiul stîncos și 
arid în care se rătăcește, nu 
va regăsi drumul decît dacă 
va ucide un om care merge 
spre Teba... Zeilor le place să 
se amuze pe seama bieților 
muritori, și înspăimîntătoare- 
le lor manevre nu au alt sens 
decît pe acela, orgolios, al u- 
nei demonstrații de forță. Ei 
vor îndrepta, deci, către ace
leași locuri, pașii rătăciți ai 
unui tînăr din Colonnos. ceru 
ia oracolele i-au prezis împli
nirea la Teba. dar care nu 
va afla calea spre rîvnita ce
tate decît tot cu prețul vieții 
cuiva care merge în direcția 
opusă. Este lesne de înțeles 
că îr.tîlnirea celor doi devi
ne un nucleu dramatic ex
celent, căruia condeiul lui 
Radu Stanca îi acordă o 
intensă vibrație poetică. Vi
ziunea contemporană a dra
maturgului schimbă datele fa
tumului tragic mal entendu- 
ul pus în scenă cu migală de 
către zei va fi dejucat, căci oa
menii se pot înțelege, își pot 
modifica destinul prin co
municare. într-o frumoasă 
metaforă. Oedip și Eumed vor 
porni, primul spre Colonnos,

părtarea este o altfel de apropie
re de ființa poetului, un mod 
de verificare a instinctelor. La 
Ion Alexandru călătoria este în- 
tr-adevăr o ascensiune (diferen
ța de sens nu acordă, firește, nici 
unuia superioritate valorică) cu 
alte țeluri și alte riscuri. Poetul 
adoptă figura de misionar a că
rui datorie este de a umaniza 
„pustia", de a face compatibil 
absolutul perfecțiunii morale cu 
puterile omului. Desigur, primul 
semn al posibilității victoriei o- 
mului stă într-aceea că el în
suși este creatorul imaginii sale 
perfecte. Iată de ce întreprin
derea aceasta, oricîte dificultăți 
ar presupune, oricîtă renunțare 
la iluzii idilice și pasiuni defor
matoare ar pretinde, merită să 
fie reluată de fiecare, la nesfîrșit. 
Poetul Vămilor pustiei este, deci, 
un misionar — să nu uităm că 
tradiția din care vine este o tra
diție de misionari, de luptători a- 
nimați de o „misie" — care își 
jertfește ființa pasională pentru 
una ideală. El e mult mai aproape 
de gestul elementar al plugarului 
care fertilizează un ținut arid ur- 
mînd îndemnului lăuntric ce-1 
face conștient de forța sa. Adop- 
tînd această atitudine, poetul 
renunță la multiplicarea semne
lor ei, înclinat mai mult să re
leve intensitatea dificultăților și 
mai puțin să repete de fiecare 
dată izvoarele înfrîngerii lor : 
„Că-ntr-adevăr noaptea-i grea 
și-apăsătoare / Nu-i stea pe cer 
și bate-un aspru vînt / Ce-anun- 
ță vreme rea și ploi adinei 
de toamnă...". El descrie sa
crificiile pe care le cere 
drumul perfecțiunii, al desă- 
vîrșirii morale, prețul acestora 
dar nu și răsplata lor. De aici 
aerul întunecat, crispat și cam 
prea „teribil" din unele locuri 
(situație pe care de altfel o sem
nalam și în cazul altui poet re
marcabil, Gh. Pituț). Ca la mai 
toți ardelenii, în SDecial la Sla
vici, perfecțiune fără încercări 
dure nu se poate. Drumul, as
censiunea sînt pline de riscuri, 
de probe care n-au alt rost de

al doilea spre Teba, mergînd 
fiecare pe urmele lăsate de 
pașii celuilalt. Oracolul zeilor, 
pasărea neagră a fatalității, 
își mărturisește, pentru prima 
oară, infrîngerea.

Distingem aici, dincolo de 
natura poetică a conflictului, 
posibilitatea sugerării unui 
drum chinuitor spre adevăr, 
în care fiecare treaptă esca
ladată este un prilej de vio
lentă tensiune dramatică, iar 
finalul, departe de a fi un ha- 
ppy-end, capătă semnificația 
unei eliberări, asemenea reveT 
lației care urmează unei an
chete detective. Surprinzător, 
dramaturgul — poet de mare 
vocație și distins om de tea
tru în același timp — n-a 
mers pînă la capăt în această 
direcție, și nicăieri imaginația 
sa nu mai atinge, pe parcurs, 
incandescența punctului de 
pornire. Altfel spus, piesei îi 
lipsește, într-o măsură, car
nea situațiilor dramatice, a 
momentelor de explozie ten
sională care să mute demon
strația poetică pe planul tea
tral. Incepînd din partea a 
doua, acolo unde datele Iniți
ale ale conflictului sînt deja 
elucidate, progresia se desfă
șoară anevoios, uneori prin 
mici artificii (qui-pro-quo-uri, 
omisiuni etc.), întînrplările îna 
intează parcă din nevoia de a 
acoperi durata normală a unui 
spectacol, și nu dintr-o con

cît de a dezvălui prezența, sau 
absența, virtuților. Nu sîntem, în 
acest sens, departe de ethosul 
basmului românesc, de probele pe 
care eroul are a le trece pentru 
a merita victoria.

Așa îneît întregul volum este 
un poem al încercării și înfrun
tării destinului dar mai puțin 
unul al victoriei asupra Iui. E 
adevărat că poemul ce dă un fel 
de cheie a volumului, Ascensiune, 
sugerează găsirea unui regim de 
existență morală în care ideea 
să asimileze fapta, să o scuteas
că de erorile curente integrînd-o 
organic efortului necesar de pu
rificare de zgura pasiunilor de
formante. în carte, însă, nu dăm 
de rezolvarea procesului, de a- 
cele momente de echivalență 
victorioasă între faptă și idee, 
atît de rîvnite și invocate. în
treprinderea poetului rămîne 
subjugată nu țelului propus ci 
înconjurării cu fervoare a dificul
tăților presupuse de vămi. Nu 
pUstia este motivul liric central 
ci vămile, încercările, probele de 
care se condiționează atingerea 
perfecțiunii- E chiar surprinză
tor cît de adînc subordonat e 
I. Alexandru ethosului din proza 
lui Slavici. Ca și la acela, nă
zuința spre perfecțiune este asi
milată cu împlinirea (sau res
pectarea) dogmei, a normei și 
eroii prinși în acest joc pericu
los sînt marcați de intensitatea 
cu care urmăresc perfecțiunea. 
Lucru ciudat, tocmai intensitatea 
năzuinței determină sporirea sau 
slăbirea dificultății probelor im
plicate. Din acest motiv imagi
nea ideală, o dată formulată, 
este părăsită pentru descrierea 
„vămilor". Ele devin izvorul tu
turor acțiunilor și, în cazul poe
tului, al lungului și negurosului 
său discurs liric. Pustia este 
un concept, o abstracțiune suge- 
rînd „zona interzisă" ori greu 
accesibilă, înălțimea ideală (mo
rală, la I. Alexandru ca și la 
Gh. Pituț !) dar nu ea, desigur, 
poate fi sursă de lirism, crea
toare de poezie 1 Punînd lucruri
le sub un regim mai „prozaic" 

diționare lăuntrică. Forța de 
elaborare a dramaturgului n-a 
depășit, în cazul acestui text, 
pe aceea corespunzătoare u- 
nei piese scurte, în care șocul 
ideilor se concentrează într-o 
unică situație. De aceea, piesa 
pune probleme extrem de di
ficile regizorului sedus de fru
musețea adevărurilor ei, de 
ideea atît de prețioasă a posi
bilității comunicării umane 
care învinge tăria oarbă a 
destinului. (Să nu punem to
tuși pe seama acestui argu
ment îndelunga și nemerita
ta tăcere care a acoperit pie
sa, căci și alte opere ale dra
maturgului au avut parte de 
același tratament, deși scriitu
ra lor teatrală era ireproșa
bilă).

Spre lauda ei, tînăra regi
zoare Nicoleta Toia, aflată la 
puțină vreme după debut, și-a 
asumat această dificultate și 
a învins-o cu elocvență. Spec
tacolul ei intuește foarte e- 
xact, în primul rînd, tonul a- 
decvat. Caracterul cu totul 
special al textului lui Radu 
Stanca interzice cu desăvîrși- 
re și patetismul, dar și expre
sia diurnă : fiecare t enlică 
este un fel de mic poem în 
proză — dar într-o proză sim
plă, austeră, fără podoabe me
taforice — și a găsi tonul po
trivit nu e numai o chestiune 
de măsură, ci în primul rînd 

am spune cam așa : „pustia", 
„tărîmul de dincolo" (din basm) 
există în fiecare, reprezintă mă
sura în care sîntem conștienți — 
aceasta diferită ! — de datoria 
morală față de noi înșine. Poe
tul nu face decît să stimuleze 
forțele interne capabile să lucreze 
în favoarea perfecționării morale. 
Este evident că în figurarea a- 
cestei teme poetul împrumută 
cam prea multe ticuri biblice 
sau imagini de icoană, acestea, 
ce-i drept, pe sticlă. Discutabil 
ca orice abuz, abuzul de figu- 
rativism dogmatic trebuie însă 
discutat în consecințele pe care 
le are în structura discursului 
liric. Gravitatea demersului mo
ral este bine servită de sobrie
tatea tonului și, în bună parte, 
a mijloacelor. Ion Alexandru și-a 
„purificat" tonul, și-a stins cu
lorile, ba chiar le-a redus pînă 
la dominarea nuanței cenușii.

Contradicția cărții — ea în
săși o „vamă" netrecută — ni se 
relevă în măsura în care obser
văm „purificarea" tonului.

Cum spuneam, nu pustia — 
concept, abstracțiune sugerînd 
zona unei perfecțiuni morale 
cam ascetice — ci vămile sînt 
izvoarele adevăratului lirism și, 
în plan moral, nu însăși perfec
țiunea ci probele, interdicțiile, 
încercările pe care ea le presu
pune constituie procesul real. 
Dacă sobrietatea, austeritatea 
discursului liric corespunde unei 
idealități morale el este însă 
destul de inapt să sugereze chi
nul lăuntric al celui care, înain
te de a-și atinge iluzia, are de 
trecut chiar probele, ele reale, 
care i-o îndepărtează ! Pregătit, 
deci să scrie poemul pustiei — I 
spațiul moral ideal — poetul e ■ 
întîmpinat de vămi, pentru care H 
tonul va fi trebuit să fie altul. ■ 
O contradicție — ea însăși „va- B 
mă" a poeziei — care, pentru 8 
planul superior în care situăm N 
această carte și pe acest poet, 
rămîne deocamdată nerezolvată. 
Pentru că, Ia urma urmei, la Ion 
Alexandru, umanitatea profundă, 
ni se relevă în modul în care 
știm să întimpinăm și să ne tră
im probele, încercările în ascen
siunea spre perfecțiune și nu, de
sigur, în supraumana și abstracta 
perfecțiune absolută ori dogma
tică ! Tonul cărții este acordat în 
gama înaltă a acestei perfec- B 
țiuni dar substanța, cursul liric I 
are de trecut întîi vămile cu, H 
totuși!, dificultățile pasiunilor 
care trebuiesc înfrînte. Iată con
tradicția cărții și trebuie să spun 
că ea, această contradicție, cînd 
e divulgată sau trădată cu sin
ceritate umple admirabil recile 
izvoare ale lirismului.
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una de stil. Spectacolul are 
acest stil aproape pe tot par
cursul său; numai în cîteva 
momente, din tjricina unei fi
nisări insuficiente, se alune
că spre un „firesc" împotriva 
naturii piesei. Mai mult decît 
atît, și mai mult decît însăși 
piesa, spectacolul are o vizi
bilă dinamică interioară, o 
dezvoltare cursivă, armonioa
să, o compoziție echilibrată a 
momentelor de tensiune și a 
celor de reflecție poetică. Des
fășurarea întîmplărilor dobîn- 
dește în felul acesta un ritm, 
care amenința să lipsească, și 
care, departe de a se dezvolta 
în detrimentul ideilor, le pune 
în valoare cu autoritate. Avem 
de-a face, așa cum am avut 
prilejul să observ, cu o regi
zoare de certă și temeinică 
profesionalitate, dotată cu ap
titudinea deloc comună de a 
surprinde timbrul lăuntric al 
piesei pe care o pune în scenă 
și de a i se subordona cu un 
respect intransigent. De data 
aceasta, ea a beneficiat și de 
aportul fundamental al unei 
scenografii de mare rafina
ment plastic și totodată de o 
excepțională forță de sugestie, 
semnată de Sorin Haber : 
printre bolovanii uscați și 
dușmănoși ai deșertului, per
sonajele sînt silite să descrie 
itinerarii complicate, chinui
toare cu un efort fizic aproa
pe sîngeros, care transcrie în 
chip sugestiv dificultățile ac
cesului spre adevăr.

Din cele patru roluri ale 
piesei, două au fost încredin
țate unor debutanți. absol
venți din ultima promoție a 
Institutului de teatru, și in-

(Urmare din pag. I)

gerea exactă a ceea ce așteap
tă societatea de la el, a ceea ce 
trebuie să facă pentru a nu intra 
în contradicție cu calitatea de 
student. „Prezența într-o anumită 
facultate — ne spunea Nineta , 
Guțu, studentă la Universitatea 
București —■ reprezintă hotărîrea 
definitivă în legătură cu alege
rea profesiunii, stadiul ultim al 
unei atente căutări, al frămîntă- 
rilor generate de conturarea unui 
ideal, unui model de viață pentru 
care te-ai hotărât să lupți cu en
tuziasm Nici nu tînăr nu poate 
face această alegere fără să țină 
seama de cerințele societății, de 
direcțiile de dezvoltare a vieții 
economice și culturale a țării, de 
nevoia de cadre în anumite sec
toare și de condițiile de pregă
tire pe care le oferă statul nostru 
socialist. Dacă statul face anumi
te investiții materiale, morale 
pentru formarea cadrelor de spe
cialiști, se are în vedere nu sim
pla creștere a numărului de ce
tățeni cu pregătire superioară — 
diplomați universitari oare și-au 
realizat conform dorinței, aptitu
dinilor, anumite năzuințe — ci 
nevoia de specialiști care să luc
reze eficace într-un anumit dome
niu de muncă, pentru realizarea 
obiectivelor ridicării necontenite 
a nivelului de viață al poporului 
nostru. Vin la facultate cu certi
tudinea perfectei concordanțe În
tre ceea ce vreau să realizez și 
ceea ce se așteaptă de la mine, 
fără să-mi fac o problemă specia
lă dintr-un anume loc de muncă. 
Voi lucra într-unul din satele un
de, în anul absolvirii mele, va fi 
nevoie de un profesor de limba 
și literatura română".

„Am lucrat deja doi ani, la 
Bălcești, Găujani, Bujoreni, 
suplinitoare — arată Domnița 
Sima, de la Facultatea de limbă 
și literatură română. în această 
muncă, luminînd mințile copiilor, 
am îndrăgit meseria de profesor 
și sînt hotărîtă să termin bine 
pregătită facultatea și să predau 
în învățămîntul de cultură gene
rală. Cunosc bine lumea satului, 
condițiile de viață — desigur, nu 
similare celor de la oraș ! — și 
nu voi ezita să mă întorc la o ca
tedră rurală. Și copiii satelor, de
seori pregătiți de cadre tiecalifi- 
cate, au dreptul să învețe sub în
drumarea unor absolvenți univer
sitari. Consider că intrat în fa-
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drăznesc să pronostichez că 
cel puțin unul dintre ele re
prezintă momentul inaugural 
al unei cariere excepționale. 
Este vorba de Mihaela Buta, 
a cărei Antigona, aflată într-o 
stare de oscilație tragică între 
trei stări contradictorii — iu
birea filială, dragostea incipi
entă pentru Eumed, supune
rea față de deciziile zeilor —, 
s-a distins printr-o mare e- 
moție, printr-o rară acurate
țe a trăirilor, printr-o expre
sivitate plastică ieșită din co
mun. Partenerul ei, Ion Coci- 
eru (Eumed), manifestă de a- 
semenea însușiri certe, dar o 
inexplicabilă tendință către 
expresia plată, diurnă, tips’ 
tă de poezie, precum și o ți
nută corporală imperfectă 
i-au subminat cîteva din mo
mentele esențiale ale rolului. 
Lui Victor Odilo Cimbru (Oe
dip) mi s-ar părea greșit să-i 
reproșăm lipsa de majestate 
statuară, căci Oedip al lui Ra
du Stanca este altul decît cel 
al lui Sofocle ; în viziunea mo
dernă accentul se deplasează 
către dimensiunile omenești j 
ale eroului, iar poezia dramei 
se naște tocmai din înfrun
tarea acestor dimensiuni cu | 
acelea ale destinului său. Pri- | 
vind astfel 
cred, evident 
tuit starea 
personajului 
cu căldură și putere de inte
riorizare. în sfîrșit, Vladimir 
Jurăscu (Oracolul) reprezintă 
exact, prin glas și prin atitu
dine. forța orgolioasă a zeilor 
și deziluzia înfrîngerii lor.

lucrurile, devine 
că actorul a in- 
fundamentală a 
și a transmis-o
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cultate faci un contract moral cu 
tine însuți și cu societatea — a- 
cela de a învăța bine și de a mer
ge la absolvire acolo unde este 
nevoie. Dacă nu poți începe o 
asemenea treabă grea cum e stu
denția cu hotărîrea aceasta, cel 
mai bine este să ai curajul de a 
renunța, lăsînd locul liber. Altfel, 
Studenția este o impostură".

Dialogul cu o parte dintre de- 
butanții în studenție ne-a prile
juit adesea. în aceste prime zile 
ale anului universitar, consemna
rea unor opinii mature, vădind o 
exigentă deliberare asupra rostu
rilor prezentei lor în facultate, 
gîndul către momentul repartiză
rii în producție — sinonim integ
rării la locul de muncă pentru 
care societatea își pregătește ca
drele și unde le trimite pentru 
că are nevoie acolo de compe
tența, energia și entuziasmul lor. 
„Sînt aici pentru că am îndrăgit 
profesiunea de agronom, pentru 
că pe această cale am dorit să do- 
bîndesc o pregătire superioară șl 
să fiu folositoare, valorificîndu-mi 
înclinațiile și aptitudinile proprii" 
— mărturisea studenta Aurelia 
Bucea, de la Institutul agrono
mic „Nicolae Bălcescu." „Studen
ția ? Anii de învățătură temeini

I
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Este uimitor cît de mult s-a 
scris despre edituri în ultima 
vreme ; și mai uimitor este însă 
că aproape niciodată nu s-a făcut 
auzit glasul editorilor- Sau, în 
orice caz, nu s-a auzit cum s-ar 
fi cuvenit — în virtutea respon
sabilității care i se atribuie (pe 
bună dreptate) cel puțin teoretic. 
Practic, însă, nu se poate să nu 
socotim curioasă, inacceptabil de 
curioasă, această „timiditate" a 
editorilor, această zgîrcenie de a 
participa la schimbul de opinii. 
Stranie situație într-un context 
în care țara întreagă participă la 
un amplu și deschis colocviu 
asupra viitorului său !

în definitiv, cine sînt editorii ?
Nu încape îndoială, oameni 

despre care trebuie să cre
dem că sînt preocupați în cel 
mai înalt grad de propășirea 
literelor române. Nu ?

Nu întotdeauna ! Există situa
ții în care redactorul de car
te nu e în realitate decît un 
funcționar lipsit de condi
țiile în care ar fi într-adevăr 
responsabil. Firește, avem
toată prețuirea pentru munca 
acestor oameni, cu atît mai mare 
cu cît contribuția lor, în nume
roase cazuri, se arată pozitivă 
prin calitatea cărților la apariția 
cărora concură. Sînt editori și 
editori...

A fi editor presupune, cum s-a 
spus de nenumărate ori, a avea 
o vocație ; cultură solidă, infor
mația adusă la zi sînt doar con
diții preliminare. A fi editor în- 
seamă, în același timp — și 
acest lucru s-a spus — a-ți asuma 
un rol de primă importanță,

Picturile murale — podoabele orașului

că, pentru a deveni un inginer 
agronom competent, capabil să 
aibă locul și rolul lui în creșterea 
producției agricole. Evident, cine 
vine aici știe că agricultura se 
practică pe ogoare ; voi merge 
acolo unde voi fi solicitat" — a- 
dăuga colegul său Mana Dăscă
lița. Și în prezența tuturor celor 
25 de membri ai grupei 1107 cei 
doi au primit învestitura semnă
turii lor colective la aceste scurte 
dar expresive confesiuni studen
țești. Au lost ele, pentru unii, o 
simplă declarație de circumstan
ță ? Răspunsul urmează să-l dea 
anii de studenție prin calitatea 
rezultatelor muncii profesionale, 
prin primirea repartiției și pre
zentarea la looul de muncă... Vom 
nota, pentru ei, ca un exemplu 
de cum nu trebuie procedat, fap
tul că din promoția 1969 a Facul
tății de agronomie au refuzat re
partiția 32 din cei 189 absolvenți, 
dovadă că și printre studenții a- 
gronomi pot exista abdicări, ce
dări de la principiile angajării și 
responsabilității sociale, în fa
voarea unor interese personale 
mai mult sau mai puțin justifi
cate.

Nu este singurul exemplu care 
s-ar putea da. Un demaraj mai
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deosebit de greu, dar și foarte 
nobil. Acestea sînt adevăruri ba
nale. Le reamintim tocmai pen
tru că sînt și cele mai des ig
norate, condiția — nu în puține 
cazuri — inferioară a redacto
rului de carte stă drept cea mai 
temeinică mărturie. Nu se poate 
nega faptul că numărul celor 
care practică fără nici o acope
rire această profesiune de maximă 
răspundere este mare, iar mulți
mea îngăduind anonimatul îngă
duie și incompetența.

Care, în ordinea firească, se 
traduce prin iresponsabilitatea 
actului editorial. Nu au lipsit, în 
vremea din urmă, spectaculoase 
semnalări ale unor aberații lite
rare — fapte care dovedesc fără 
putință de tăgadă afirmațiile de 
mai sus. S-au scris destule arti
cole — unele făcînd deliciul 
amatorilor — în care erau des- 
conspirate teribilisme de calitate 
îndoielnică, vulgarități și triviali
tăți, prolixități înfiorătoare, toate 
drapate în mantia — crezută ge
neroasă ori naivă — a literaturii. 
Mai firesc este însă a pune o în
trebare esențială : cum de s-au 
tipărit asemenea grozăvii ? Cine 
a girat (cu presupusa competen
ță de redactor, deci specialist, al 
editurii respective) editarea lor ?

într-adevăr, cine a girat, de 
pildă, apariția cărții lui Vintilă 
Ivănceanu „Pînă la dispariție", pe 
care însuși autorul și-o califică 
drept o lucrare slabă, scrisă în 
grabă și fără talent, o escrocherie 
culturală" (n.n.) ? Redactorul a- 

puțin exact în ce privește alege
rea profesiunii, cunoașterea per
spectivelor de integrare profesio
nală 'și socială după absolvire, 
apoi renunțările, inconsecvența, 
lipsa de fermitate morală duc și 
către asemenea tinaluri. Tpcmai 
de aceea, in aceste zile m ..vele 
de reflecție enunțate trebuie să 
se finalizeze — fie prin auto-a- 
naliză, fie la solicitări exterioare
— în conștiința fiecărui student 
din anul I, prin hotărîrea nestră
mutată de a învăța temeinic și de 
a-și profesa specialitatea, semnînd
— și la propriu — contractul cu 
societatea, asumîndu-și toate ob
ligațiile și responsabilitățile stu
denției. Cînd acest „moment al 
adevărului" va angaja structural 
conștiința fiecăruia, generînd a- 
poi acțiune eficientă, un mod e- 
xemplar de integrare în viața uni
versitară, nu vor mai fi repetenți 
tn rîndurile studențimii și nu vor 
mai fi diplomați universitari care 
să refuze cu o condamnabilă u- 
șurință, față de societate și față 
de ei înșiși, misiunea înscrisă în 
diplomă și în repartiție — aceste 
certificate ale competenței, ale 
încrederii.

cestei cărți se numește Georgeta 
Naidin. Dacă în acest caz se 
poate spune — să acceptăm a- 
ceastă supremă dovadă de naivi
tate — că redactorul de carte 
s-a lăsat înșelat de afirmațiile au
torului strecurate în pretinsul 
„roman", conform logicii după 
care cineva care strigă că e rău
făcător nu e răufăcător, cum se 
mai poate însă explica tipărirea 
unor „Comentarii critice" (autor 
Simion Bărbulescu), carte despre 
care un recenzent spunea că lu
crul cel mai bun pentru autorul 
în chestiune este „să nu mai 
insiste" ?

Există, fără îndoială, numeroși 
veleitari ai scrisului — autori 
de poezie, proză, critică etc —■ 
total lipsiți de talent, producători 
industrioși, maniaci agasanți, 
abonați pe viață ai rubricilor de 
„poșta redacției" ; nimeni nu Ie 
poate interzice să scrie cum și 
ce vor. Tipărirea lor este îiy’ un 
act de crasă iresponsabilitâre, iar 
redactorul de carte devine în 
acest caz, dintr-un prezumtiv fil
tru al producției editoriale, un 
robinet deschis prin care se 
scurg în voie cele mai inapte și 
mai neverosimile producții. 
Uneori nici înainte—publicarea 
în gazete a textelor ce urmează 
a compune un volum nu consti
tuie un argument valabil. Așa s-a 
întîmplat cu „cronicile literare" 
ale lui M. N- Rusu, strînse sub 
titlul misterios „Utopica" și care, 
aflate pentru prima dată laolaltă, 
dădeau o imagine clară a posi
bilităților autorului : practicant al 
unei critici delirante în felul lui 
Lucian Boz, răsturnător al logicii 
și al gramaticii, mare amestecă- 
tor de cuvinte și de ziceri atin- 
gătoare de filozofie.

Spre elucidare, iată un pasaj 
dintr-un articol închinat unei 
cărți de Ion Bănuță : „Satyrul 
aflat în „piele albastră de poet" 
sau poetul ascuns în piele-goală 
de Satyr nu se simte liber 
decît în agitație. Circulă prin co
drii și cîmpii, dansînd, meditînd, 
glumind și exaltînd . dimpreună 
cu un vag cortegiu de nimfe și 
grații" ; sau, pentru completare, 
încă un fragment : „De-abia de 
aci putem discuta despre Poezie. 
De la ambiguitatea sensurilor. 
Spus. într-un limbaj curent, de la 
sugestia plurivalentă, indicizabilă. 
Cu univocuri, poezia mare nici 
nu începe, nici nu sfîrșește. E 
doar cîntec. N-are perenitatea 
metempsihozei semantice (s.n.). 
Sau are doar una recitativă". 
Critica abracadabrantă atinge 
culmile cele mai înalte și de'pci 
pînă în proza lui Vintilă r. m- 
ceanu nu este de trecut decît un 
pîrleaz.

Dar, la urma urmelor nu numai 
autorii au vină : compunerile 
acestea ar fi rămas pentru tot
deauna îngropate în sertare sau 
în paginile vreunei reviste, dacă 
nu s-ar fi tipărit- Prin osîrdia 
editurilor și a editorilor, însă, 
librăriile au primit în rafturile 
lor asemenea produse subliterare. 

Cum vor fi alcătuite sau re- 
alcătuite colectivele redacțio
nale ale editurilor în urma nume
roaselor opinii publicate masiv 
de presă, mai cu seamă în 
ultima vreme ? Iată o întrebare 
tulburătoare I
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ROMÂNIA NU POATE RATA CALIFICAREA
ne declară PAUL SCHILLER — unul din arbitrii meciului 

A. C. MILAN — ESTUDIANTES LA PLATA

I

I
1

La sfîrșitul meciului U.T.A. 
■>— Legia Varșovia, o parte 
din aplauzele generosului 
public arădean erau oferite 
desigur și brigăzii austriece 
de arbitri avțnd la centru pe 
Franz Schiller. Seara, la 
banchetul oferit în cinstea 
oaspeților dl. Schiller ne-a 
impresionat prin documenta
ția sa „la zi“ în domeniul 
fotbalului mondial. De aceea 
ne-am grăbit să-i punem 
cîteva întrebări :

— Mai întîi vă rugăm să 
ne spuneți de cit timp arbi
trați și ce performanțe ați 
obținut în acest domeniu.

— Am 16 ani de arbitraj și 
de 5 ani sînt purtător al ecu
sonului F.I.F.A. în acest timp 
am arbitrat peste 700 de 
partide. Unul dintre cele mai 
dificile examene pe care le 
voi da este cel de la 8 oc

tombrie 1969<cînd împreună 
cu doi colegi, voi arbitra pe 
San Siro, prima manșă a fi
nalei Cupei Intercontinen
tale, disputată între A. C. 
Milan și Es-tudiantes La 
Plata.

— Ce știți despre fotbalul 
românesc ?

— Este adevărat, n-am 
prea avut ocazia să conduc 
Jocuri ale echipelor din Ro
mânia, dar vă asigur, cu
nosc foarte bine fotbalul dv 
Ultima dată am vizionat, 
prin intermediul televiziunii, 
jocul Franța — România dis
putat la București. Am re
marcat jocul foarte bun la 
mijlocul terenului, jocul ex
celent al apărării, dar am 
observat și jocul neconvin
gător al atacurilor dv. Cu 
toate acestea simpatizez foar
te mult echipa dv. națională

pentru tinerețea ei, și, dacă 
programul îmi va permite 
voi face tot posibilul să fiu 
prezent la meciul cu Portu
galia.

— Pentru că ați adus ■- 
minte de meciul cu Portuga
lia, ce credeți despre sorții 
luptei care se dă in Grupa I 
a preliminariilor Campiona
tului Mondial ?

— Părerea mea, ca și aceea 
a mai tuturor specialiștilor 
din Austria, este că ROMA
NIA NU POATE RATA 
CALIFICAREA. Rezultatele 
foarte bune obținute în de
plasare în compania unor 
adversari de certă valoare și 
în special victoria de la Lau
sanne, justifica, pe deplin a- 
ceastă părere.

CORNEL IONESCU

In prima manșă 

a „Cupei inter

continentale" 

la fotbal

SNAGOV
Cu

ANGELO NICULESCU
despre:

yLUVilăVI ■•••
Dincolo de optimismul ro

bust, de sentimentul încrede
rii observat la fiecare dintre 
membrii acestei familii, antre
norii mai păstrează pe undeva 
o umbră de regret, pentru că 
deși pînă în ultima clipă 
„porțile naționalei" au rămas 
deschise, lotul n-a putut în
corpora tot ce ar fi putut să 
aibă mai bun fotbalul româ
nesc.

— Oare unde să aflăm ex
plicația? Nu cumva în mult 
discutatele criterii de selecție, 
tovarășe ANGELO NICU- 
VESCU ?

— Criterii de selecție... Altă 
dată suportau discuții. Acum 
toată lumea știe : criteriul de 
bază al selecționării a fost cel 
în care credeam cu tărie, adică 
o echipă deschisă, fără „sena
tori de drept." Dar, oricît ar 
părea de paradoxal, n-au apă
rut, așa cum era de așteptat, 
elemente tinere, dotate, a- 
junse, prin efort individual și 
ambiție constructivă la forma 
co, temzătoare unei aseme
nea prezențe. Ba, mai mult, 
valori recunoscute : Pîrcălab, 
Voinea, Coman, Dumitru Ni- 
colae sau Uifăleanu și alții — 
unii dintre ei titulari siguri, 
cîndva, ai naționalei — au aș
teptat prea multe invitații, 
n-au făcut gestul elementar 
pentru un fotbalist din prima 
divizie a țării, acela de a se 
pregăti cu seriozitate pentru 
a deveni apt selecționării.

— De necrezut cum sportivi 
de talia celor amintiți și alții, 
au putut privi cu indiferență 
acest moment crucial pentru 
fotbalul nostru. De bună 
seamă era de așteptat o ac
țiune mai promptă a clubu
rilor în vederea pregătirii 
propriilor fotbaliști pentru 
promovarea în Iotul național.

— Unele cluburi, mai ales 
cele din București — Steaua, 
Rapid, Dinamo —- au înțeles 
că în pregătirea echipei națio
nale trebuie colaborat pe un 
front mai larg, fără a privi 
doar propriile interese. Ce să 
spunem, însă, de poziția con
ducătorilor formației cam
pioane care, la solicitarea fe
derației, au trimis, în locul lui 
Domide, un... amplu memoriu 
cu infinite justificări. Poate și 
din această cauză principiile 
care au guvernat „operația" 
de selecționare n-au avut ecoul 
scontat.

Apreciind colaborarea mai 
largă a factorilor investiți cu 
răspundere în fotbalul nostru, 
justețea și valabilitatea crite
riului de bază în selecție — 
pot te n-ar fi lipsit de interes 
ca pecialiștii să cerceteze 
pentru viitor posibilitatea ca 
selecționerii să stabilească un 
Iot, o formație standard, în 
care să mai poată fi promovați 
doar cei care demonstrează în 
campionat o pregătire și o 
evoluție cu totul excepționale. 
Așa poate vom reuși să sti
mulăm mai consistent ambi
ția, dorința fotbaliștilor 
noștri fruntași de a se afla 
printre cei unsprezece purtă
tori ai tricourilor echipei na
ționale.

De altfel, problema criteri
ilor de selecție pentru echi
pele reprezentative rămîne 
valabilă pentru toate sportu
rile. Incepînd discutarea ei, 
aici, cu referire la fotbal, re
dacția noastră inaugurează, de 
fapt, o dezbatere pe care o 
dorim cît mai amplă.

V, RANGA

SUB
SEMNUL

Trasee frumoase

și drumuri care

Încrederi calme

Marți, Ia Snagov. Amiază 
superbă, de toamnă tihnită. 
Nici n-ai zice că aici, într-un 
cadru mai degrabă al visării 
și elegiei, se pregătește una 
din cele mai hotărîtoare — și 
mai frumoase — bătălii ale 
fotbalului românesc, poate cea 
mai importantă din întreaga 
lui istorie... Aici întreaga at
mosferă e calmă și caldă. Ga
zonul fără reproș găzduiește 
un joc, calm și el, în împle
tirea căruia primează gîndul 
și nu forța.

Am semnalat în primul 
rind această liniște, această 
tihnă laborioasă, pentru că ea 
ni s-a părut de bun augur atît 
pentru ceea ce trebuie să cre
dem despre pregătirile repre
zentativei noastre de fotbal 
cît și, sperăm, pentru starea de 
spirit a băieților aleși în ve
derea „Operațiunii Mexic1*.

Primul căruia îi comunicăm 
acest gînd este cunoscutul me
dic Dumitru Tomescu, a cărui 
siluetă masivă, atît de fami
liară spectatorilor de la par
tidele echipei noastre națio
nale, stă „de gardă" undeva, la 
marginea arenei. „Intr-ade
văr, ne spune medicul, at
mosfera în sinul echipei este 
bună : o atmosferă de priete
nie și încredere deplină atît 
între jucători cît și între echi
pă și antrenori. Simt, de la o 
zi la alta, cum băieții devin 
din ce in ce mai mult un tot, 
o unitate de luptă pregătită 
să dea totul pentru a obține 
victoria. Asta în ceea ce pri
vește starea de spirit. Griji 
de alt ordin — cum ar fi re
stabilirea lui Dumitrache du
pă entorsa suferită la Oradea 
— nu ne lipsesc."

...Pe gazon, cu bandaj alb la 
genunchi, Dumitrache încear
că încă o dată, cu un șut voit 
ușor vigilența portarului de la 
juventiștii lui Dinamo. Băiatul 
prinde „în poză", exact în cli
pa cînd antrenorul Angelo Ni- 
culescu fluieră sfirșitul primei 
reprize de antrenament, trimi- 
țîndu-i la odihnă pe Ghiță, 
Mocanu, Tufan, Ghergheli, 
Neagu, Lupescu și pe „mops"... 
11 regăsim pe „corsar" pe tușă, 
cu un teanc de scrisori în mi
nă, epistole de încredere și 
simpatie adresate lui și între
gului lot, de suporteri din în
treaga țară. Pe unul din 
plicuri, sub o semnătură in
descifrabilă, scrie lapidar: 
Șut! Qol! Victorie !

...Dar s-a reluat antrena
mentul. Răducanu, Sătmărea- 
nu, Deleanu, Dan, Hălmăgea- 
nu, Dinu, Dobrin, Lucescu, 
Domide, Dembrovschi, Radu 
Nunweiller „înfruntă" asaltu
rile juventiștilor de la Steaua. 
Piu Creiniceanu, nerestabilit 
încă după Belgrad, urmărește 
de pe margine, „în civil", e- 
voluția colegilor săi. Se bucură

ca un copil de fiecare fază 
izbutită și ne spune : „Nu se 
poate să nu cîștigăm dacă vom 
da totul.... Voința, asta ne lip
sea nouă cîndva! Acum, în
să..."
' ...Pe gazon, Răducanu, por
tar al sparring-partenerilor, 
își încurajează coechipierii de 
ocazie, incitîndu-și totodată 
„adversarii". Aceștia, adică 
Dinu, Dobrin, Lucescu, Domi
de, Nunweiller încearcă poarta 
din ce în ce mai des, mai pu
ternic, mai cu adresă — și 
Tamango „scoate" tot ce e de 
scos.,, pînă cînd Dembrovschi 
îl face mat cu o torpilă înfiptă 
la păianjen. Uriașul din poar
tă rămîne o clipă mofluz și 
în dubiu : să se necăjească sau 
să aplaude ? Pînă la urmă se 
hotărăște pentru aplauze. Iar 
peste o clipă scoate de la ră
dăcina barei, cu piciorul, o 
bombă expediată de Lucescu. 
Aplauze. De data aceasta, pen
tru Tamango.

Repriza — și antrenamentul 
— iau sfîrșit nu înainte de a 
se fi executat vreo 4 penal- 
ty-urâ. Cine a executat ? Lu
cescu, Dobrin, Deleanu. Cîte 
s-au marcat ? Toate din toate. 
La ce colț s-a tras ? Secret 1 

Apropo de secrete: este 
pentru prima oară, pare-se, 
cînd pregătirile naționalei 
noastre în vederea unei partide 
importante se desfășoară cu 
ușile deschise, Intr-o atmosfe
ră de largă colaborare, în ca
re orice sugestie a fost ți este 
binevenită.

...Și tocmai de aceea, aici, la 
Snagov, în această după-amia- 
ză de pregătire la care sînt 
prezenți o serie de reprezen
tanți ai federației, cîțiva antre
nori de cluburi și mulți zia
riști de specialitate, dincolo de 
controversele de amănunt, 
inevitabile în orice împreju
rare, există o părere unanimă, 
angajantă de altfel pentru 
toate mediile mișcării noastre s 
fotbalistice : aceea că actualul

ca ei au de apărat nu numai ț

I 
doar noi. Ni le poate făuri și § 
el, publicul!

PETRE DRAGU ă

lot al Naționalei reprezintă, 
în condițiile date, cea mai 
bună selecție posibilă. „Nu 
este nici selecționata federa
ției, nici a lui Angelo Nicu- 
lescu ,și Vogel. Este selecțio
nata noastră, a tuturor. Dacă 
acești băieți plini de talent 
vor înțelege în profunzime că 
ei reprezintă întreaga noastră 
mișcare fotbalistică — de la 
federație și pînă la ultimul ju
cător din cine știe ce orășel —

biletele pentru Mexic, ci și 
condiția bunei dezvoltări, pe 
mai departe, a fotbalului nos
tru, dacă ei vor fi pătrunși pe 
deplin de acest adevăr, mie 
nu mi-e teamă de meciul cu 
Portugalia'*.  Această declarație 
aparține antrenorului Ștefan 
Covaci de la Steaua.

în încheiere, iată un mesaj 
adresat de la Snagov, publicu
lui :

Dan Coe : Publicul de la noi 
nu este întotdeauna receptiv 
la apelurile noastre. S-o recu
noască deschis, la fel cum îmi 
recunosc și eu nefasta scăpa
re din frîu a nervilor. îi pro
pun, pentru duminică, o între
cere deschisă, sportivă : noi 
ne vom face datoria din răspu
teri, oricît de neprevăzute ar 
fi evenimentele partidei. Să 
și-o facă și publicul ! Și, mai 
ales, să nu uite că o partidă 
durează 
în 
ale 
merge chiar totul în plin, mai 
ai și... scoborîșuri. în aseme
nea momente să ne ajute pu 
blicul. Vrea să zburăm la 
Mexic ? Aripile nu le făurim

90 de minute și că 
cele 5400 de secunde 

luptei nu-ți poate

3 zile pînâ la meciul cu Portugalia!

1

15 MINUTE

DESPRE
ÎNTÎLNIREA 

DE LA
BUCUREȘTI

CU OTTO GLORIA 
ȘI EUSEBIO

în săptămîna aceea de sfîr- 
șit de septembrie, la Lisabona, 
un singur lucru mi-a atras 
atenția : că portughezii n-au 
renunțat la șansa minimă pe 
care o au și că vor să realizeze 
acum pe terenuri străine ceea 
ce au pierdut acasă. Pentru edi
ficare, iată succint, conținutul 
scurtelor convorbiri avute cu 
două celebrități ale fotbalului 
portughez, în intimitatea sta
dionului Luz, înaintea unui an
trenament al Benficăi.

— Dv., care ați fost cîndva la 
cîrma reprezentativei portughe
ze, ce părere aveți despre me
ciul de la 12 octombrie ?

— După eșecurile suferite a- 
casă, de reprezentativa portu
gheză, s-au ventilat fel de fel 
de supoziții. Unii au ajuns să 
vorbească chiar despre o cri
ză a fotbalului portughez.

— N-am împărtășit de 
ceasta versiune. A fost

loc a- 
vorba

* 
I 
1I 
I 
ț

ESTUDIANTES:

3-0 (2-0)
Aseară, pe stadionul San 

Siro, s-a disputat primul meci 
al finalei intercontinentale la 
fotbal între formația italiană 
A. C. MILAN și echipa ar- 
gentiniană ESTUDIANTES LA 
PLATA. Partida s-a încheiat 
eu scorul de 3—0 (2—0) în 
favoarea jucătorilor italieni. 
Au înscris: Sormani (2) și 
Combin.

B. T. T. RAPORTEAZĂ:
... L,_ ... ------------- -------- /■ ■ - Nt ' ■-»

nu duc nicăieri

— Indiscutabil că aveți pri
ma șansă. Mexicul vă surîde ! 
Am auzit că aveți o echipă 
nouă, care a făcut vilvă pe 
Wembley, la Atena și Lausanne. 
Cunosc, de asemenea, puterea 
de luptă a românilor și acest 
public 
dați-mj 
fernal. 
echipa 
argumente care 
rabile.

— Otto Gloria 
mist ?

— De ce nu ! _ ___
al fiecăruia. Mă gîndesc la fap
tul că o serie de jucători au 
început să intre în forma lor 
bună și, firește, ei sînt foarte 
ambițioși să joace ultima car
te. Numai o victorie ne poate 
aduce din nou în cursa califi
cării — și, dacă ne amintim 
bine, și in alte împrejurări 
fotbalul a cunoscut asemenea 
răsturnări senzaționale.

bucureștean, pe care, 
voie să-I numesc in- 
E1 știe să-și conducă 
la victorie. Iată atîtea 

favo-vă sînt
este și

Este un

optl-

drept

doar de un punct critic în for
ma individuală a unor jucă
tori. La urma urmei, după 
eșecul Braziliei la campionatul 
mondial din Anglia, putea ci
neva să afirme că în țara lui 
Pele fotbalul traversează o pe
rioadă de criză ?

Celebrul mozambican, Euse
bio, care asistase la această 
discuție, a ținut să întărească 
spusele antrenorului său :

— Intr-adevăr, atunci a fost 
o lipsă de formă. Acum e cu 
totul altceva. Abia aștept să 
revăd Bucureștiul, pe foștii mei 
adversari. In prezent, mă pre
gătesc cu asiduitate, zi de zi, 
pentru că îmi doresc să reali
zez in frumoasa dv. capitală un 
meci mare

— Cu alte cuvinte, ne aver
tizați !

— Nicidecum! Așa gîndesc 
eu înaintea fiecărei partide.

— Vreți să ne dați un pro
nostic ?

— Singurul lucru pe care-I 
pot spune este acela că venim 
la București cu mari speranțe 
și cu intenția de a juca tot 
timpul în atac. In fond, nu 
maț avem nimic de pierdut.

Așadar, Otto Gloria avea 
dreptate, cînd afirma că jucă
torii portughezi vin la Bucu
rești cu o mare ambiție. Aceas
tă ambiție am descoperit-o, în 
antrenamentul la care am asis
tat, nu numai la Eusebio, dar 
și la Simoes, Torres și Toni, 
patru „piese grele" ale Portu
galiei.

Atenție, deci, băieți și mult 
calm I
STELIAN TRANDAFIRESCU.

Recent, la Izvorul Mureșului, 
a avut loc, timp de șase zile, o 
trecere în revistă a activității tu
ristice desfășurată în rândul tine
retului, acțiune la care au parti
cipat peste 200 de activiști 8i or
ganizației U.T.C. care răspund 
de acest domeniu, numeroși invi
tați. Implicit, întîlnirea a prile
juit un larg schimb de experiență 
în vederea generalizării celor mai 
bune inițiative, o instruire meto
dică privind organizarea practică 
a unor activități (excursii, dru
meții etc.), o cunoaștere a diferi
telor mijloace de popularizare și 
propagandă turistică.

Ce probleme mai importanta 
au reieșit din această confrun
tare ?

De la ultima analiză a activi
tății turistice desfășurate de or
ganizațiile U.T.C. — făcută în 
plenara C.C. al U.T.C. din de
cembrie 1968 — și pînă în pre
zent, se poate aprecia că turis
mul de tineret a trecut din sta
diul căutărilor în etapa — cali
tativ superioară — a perfecționă
rii sale organizatorice, a întăririi 
verigilor care contribuie la dez
voltarea sa, a creșterii numărului 
de cadre specializate, descope
rind noi forme de propagandă și 
reclamă turistică adecvate. Tu
rismul de tineret cunoaște astăzi 
un caracter de masă, calitate sus
ținută atît de creșterea 
lui tinerilor cuprinși în 
turistice, cît și datorită 
carii, diferențierii și 
formelor de activitate, 
ianuarie și pînă la 15 septembrie 
a.c., la excursii și tabere au par
ticipat peste două milioane de e- 
levi, sturienți, tineri salariați, ță
rani. Dintre aceștia, 400 000 au 
participat la excursii de durată, 
iar 63 000 la acțiunile interne și 
externe ale B.T.T. — ceilalți fiind 
antrenați la activitățile desfășu
rate pe plan local de către co
mitetele județene, municipale, o- 
rășenești U.T.C. și din centrele 
universitare. Dacă vom aminti 
că suma totală a încasărilor s-a 
ridioat la cifra de 30 milioane 
lei, faptul e elocvent pentru a 
demonstra existența unei ample 
mișcări turistice de masă, pasiu
nea tot mai crescîndă a tinerilor 
pentru drumeție. Acestei pasiuni, 
organizatorii i-au ieșit în întâmpi
nare cu acțiuni diverse, tentante, 
potrivite interesului, nivelului de 
pregătire, dorinței fiecăruia. Au 
fost inițiate, astfel, excursii tema
tice, montane, nautice, circuite 
ale României, tabere de odihnă, 
serbări populare tradiționale, ac
țiuni de orientare turistică, de în
treținere a drumurilor și marca
jelor, de îngrijire a monumentelor 
istorice și naturale etc. A crescut, 
în cadrul activității turistice, pon
derea politico-educativă, aceste ac
țiuni căutînd să se înscrie tot mai 
pregnant, mai organic, procesului 
multilateral de educație a tinere
tului desfășurat de organizația 
U.T.C.

Organizațiile U.T.C., Biroul de 
Turism pentru Tineret au dovedit, 
însă, în perioada Ia care ne re
ferim, pe lîngă o serie de suc
cese incontestabile, și unele la
cune — și nu puține — asupra 
cărora se cuvine să ne oprim. A- 
ceste lipsuri sînt, în primul rînd, 
de natură organizatorică, ținînd, 
în majoritatea cazurilor de ab
sența cadrului propice de desfă
șurare a acțiunilor întreprinse. 
Ele se datorează, de asemenea, 
fie neasigurării unor servicii (ca
zare, masă, transport), fie lipsei 
de pregătire a unor ghizi și a al
tor organizatori de turism. Au 
fost operate astfel în unele jude
țe planuri și proiecte exagerate, 
oare n-au putut fi apoi aooperite 
în fapte ; uneori, tinerii au fost 
informați greșit în ceea ce pri
vește oondițiile existente în excur
sii șî tabere. Costineștiul, de 
pildă, a cunoscut o afluență de 
vizitatori mai mare decât capaci
tatea sa de primire și, lucru des
tul de curios (și criticat, la timpul 
cuvenit, în ziarul nostru), în 
excursiile și, mai ales, în taberele

număru- 
acțiunile 
diversifi- 
varietății 
De la 1

B.T.T. au apărut „tineri" de o 
vîrstă care varia între 3 și 62 de 
ani... S-au întâmplat, de aseme
nea, cazuri cînd unele județe 
(Alba, de exemplu) au încasat 
sume duble de la excursioniștii 
aflați în tranzit sau când (ca la 
Brașov) s-a exagerat costul unor 
mese (de la 5 lei la 8 lei). Nu 
puține au fost și situațiile cînd 
condițiile de cazare a excursio
niștilor au fost neglijate (Suceava) 
sau cînd turiștii au fost nevoiți 
să doarmă în comun, băieți și 
fete în același dormitor.

S-ar părea că aceste lacune țin 
exclusiv de aspectul „de supra
față", de oadrul exterior al acți
unilor turistice. Toate se răs- 
frîng, însă, cu implicații profunda 
în sfera de conținut a acțiunilor, 
în latura lor educativă.

O problemă dezbătută pe larg 
la întîlnirea de la Izvorul Mure
șului a constituit-o cercurile tu
ristice. Au fost raportate 6 357 
de cercuri (în medie, peste 150 în 
fiecare județ), cuprinzînd peste 
480 000 membri. Dacă aceasta ar 
fi adevărata față a lucrurilor, ai 
însemna că ne aflăm practic la 
cele mai înalte cote ale perfec
țiunii. Este însă vorba de o fla
grantă exagerare, izvorită dintr-o 
viziune greșită asupra activității 
acestor cercuri. Pentru că s-a 
procedat, îndeobște, astfel : la ni
vel de organizație nefiind comisie 
de turism s-a trecut automat la 
înființarea cercului turistic și la 
includerea în el a majorității ti
nerilor (cu excepția satului), con
ducătorul cercului devenind mem
bru de drept în comitetul U.T.jC- 
al organizațiilor respective. 
Excursiile inițiate apoi de către 
organizație, de comitet, adeseori 
de foruri superioare, au fost în
registrate ca acțiuni ale cercului. 
S-a ignorat, astfel, cu totul ideea 
— de altfel nu nouă — că cercu
rile turistice înseamnă colective 
de tineri pasionați, caracterizate 
printr-o activitate permanentă (și 
nu numai prin excursii), o acti
vitate vie și largă, cu întâlniri 
și dezbateri bine organizate, 
să-i ouprindă pe acei tineri pasi
onați, dornici de specializare în 
activitatea turistică, specializare 
ce presupune studierea biblio
grafiei necesare și o activitate 
amplă, diversificată, mobilă. 
Pe lîngă faptul că respectivul 
cerc trebuie să aibă trăsături dis
tincte, tradiții specifice lui și nu
mai lui. Cercul turistic poate de
veni, astfel — evident, acolo unde 
condițiile permit, un organism 
specializat al organizației U.T.C. 
Desigur, există și cîteva astfel de 
cercuri, dar, în nici un caz, nu
mărul lor nu este — așa cum s-a 
raportat la Izvorul Mureșului — 
de ordinul miilor. Deși B.T.T. a 
elaborat un îndrumar special în 
acest sens, confuzia, totuși, per
sistă.

Perioada care urmează reclamă, 
pentru activitatea turistică dezi
derate și imperative superioare. 
Trebuie insistat, în continuare, pe 
cuprinderea unui număr cît mai 
mare de tineri la acțiunile turis
tice, pe diversificarea formelor 
de realizare. Dar, în primul rînd, 
trebuie insistat pe calitate. Or, 
aspectul calitativ presupune, din
colo de entuziasm, competență, 
noțiunea de turism incluzînd, la 
ora de față, și pe cea de price
pere, de specializare. La acest 
capitol — al calității — mulți 
dintre factorii care răspund de 
turism în cadrul comitetelor ju
dețene, municipale și orășenești 
U.T.C., sînt încă datori. Și nu 
numai din vina lor. Numeroși ac
tiviști, însărcinați să răspundă de 
turism, primesc, din partea co
mitetelor U.T.C., numeroase alte 
sarcini de organizație, uneori atât 
de multe incit turismul rămîne, 
pentru ei, pe ultimul plan. Or, 
pentru ridicarea activității turisti
ce pe alte trepte ale exigenței, 
comitetele U.T.C. vor trebui să-i 
acorde locul ce i se cuvine de 
drept.

ION ANDREIȚA
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(Urmare din pag. I)

pentru asigu- 
într-o măsură 
a nevoilor de 
populației cu

majorarea salariilor in agriculturăde salarizare și

Hotăriri ale Consiliului de Miniștri
privind generalizarea experimentării noului sistem

SENATULUI S.U.A.

R. D. VIETNAM. Subunități 
ale armatei populare, gata 

de a riposta agresorilor

R. D. GERMANA:

„Dosarul S.P.I.depășirea venitului net pe fermă 
'-•'sau a beneficiilor planificate pe 

întreprindere. In cazul lucrăto
rilor din întreprinderile de meca
nizarea agriculturii, se pot acor
da premii pentru depășirea pla
nului de venituri al întreprinderii. 
Totodată, li se pot acorda pre
mii pentru depășirea producției 
planificate la principalele culturi 
din C.A.P. deservite. Pentru 
aceasta C.A.P. pot constitui 
un fond de premiere în limita u- 
nei cote de pînă la 20 la sută din 
volumul producției obținute peste 
plan la principalele culturi, pen
tru care I.M.A. efectuează 
lucrări, cota concretă cît și condi
țiile de plată a premiilor fiind 
înscrisă în contractele de lucrări 
ce se încheie între cooperative și 
întreprinderile de mecanizare.

Hotărîrea privind majorarea 
salariilor în unitățile agricole de 
stat mai ouprinde reglementări,

oare ținînd seama de condițiile 
specifice agriculturii, dau condu
cătorilor de fermă sau de secții 
unele drepturi mai largi, referi
toare la modul de încadrare a 
salariaților permanenți, modul de 
plată al personalului sezonier 
etc.

Hotărârea privind salarizarea 
specialiștilor agricoli din C.A.P. 
recomandă Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție să propună consiliilor de 
conducere ale cooperativelor a- 
gricole de producție să acorde 
specialiștilor agricoli din C.A.P. 
pentru contribuția adusă la rea
lizarea planului cooperativei, o 
retribuție de 15 la sută din va
loarea zilelor de muncă cuvenite 
președintelui, iar pentru depășirea 
sarcinilor de producție o retribu
ție suplimentară la nivelul celei 
primite de președinte.

Introducerea noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor 
tuturor lucrătorilor din unitățile 
agricole de stat și a specialiștilor

din cooperativele agricole de 
ducție se înscria pe linia fc 
tuirii prevederilor celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, refe
ritoare la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii și ale 
Hotărârilor Plenarei ; Comitetului 
Central al P.C.R., din octombrie 
1967, cu privire la îmbunătățirea 
sistemului de salarizare și majo
rarea salariilor. Aoeasta va repre
zenta în același timp un puternic 
stimulent pentru salariații din 
toate unitățile acestui important 
sector al economiei naționale, în 
vederea utilizării mai eficiente a 
bazei sale țehnico-materiale, și a 
forței de muncă pentru obținerea, 
unor producții sporite atît în 
sectorul vegetal, cît și în cel zoo
tehnic și cu un nivel de rentabi
litate mai ridicat, 
rarea satisfacerii 
tot mai completă 
aprovizionare a 
produse agroalimentare, cît ți a 
industriei cu materii prime.
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La Rio s-a pus punct final uneia din cele mai scandaloase 
„afaceri" pe care a cunoscut-o, in ultimele decenii, Brazilia. 
Procurorul Jader de Figuereido Correia, conducătorul comisiei 
de anchetă în „cazul S.P.I." (masacrarea unui maro numi! de 
„indios"), a anunțat terminarea cercetărilor și acțiunii jdi- 
ciare. Bilanțul: 135 de ofițeri și funcționari condamnați la 
închisoare pe diverse termene, 206 funcționari concediați.

• MIERCURI SEARA 
SOSIT ÎN CAPITALĂ președin
tele Senatului din Republica 
Chile, Tomas Pablo, cu soția, 
care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, va face o vizită în 
țara noastră.

La sosirea oaspetelui, pe aero
portul Băneasa, se aflau Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, cu soția, Mia Gro
za, vicepreședinte al M.A.N., 
Gheorghe Roșu, președintele Co
misiei pentru agricultură și sil
vicultură a M.A.N., Ion Mărgi- 
neanu, secretar al M.A.N., și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Fernando Con
treras, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Chile la 
București.

• MIERCURI DUPĂ-AMIA- 
ZĂ, tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului do 
Stat, a primit pe Iso Njgovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, într-o vizită protoco
lară de prezentare.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

• CRUCEA ROȘIE A REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA a hotărât să trimită Semilu
nii Roșii din Algeria alimente, 
medicamente, corturi, pături și 
alte materiale pentru ajutorarea 
victimelor indundațiilor catas
trofale ce au avut Ioc în această 
țară.

• MIERCURI LA AMIAZĂ, 
tovarășul Leonte Răutu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit delegația de juriști din 
R. P. Polonă, condusă de Stanis
law Walczak, ministrul justiției, 
care se află în vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, a 
luat parte Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției.

A fost de față Jaromir Oche
duszko, ambasadorul R. P. Po
lone la București.

e LA INVITAȚIA ministrului 
comerțului exterior al României, 
miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală ministrul comerțului ți 
industriei al Finlandei, Grels Teir, 
care va face o vizită în țara 
noastră.

VIZITELE UNOR DELEGAȚII
R. P, POLONĂ

După o călătorie prin țară, în 
județele Brașov, Neamț și Sucea
va, unde a vizitat obiective in
dustriale și turistice, delegația de 
juriști din R.P. Polonă, condusă 
de Stanislaw Walczak, ministrul 
justiției, a avut marți dimineața 
convorbiri cu reprezentanți ai

conducerii Tribunalului suprem 
și ai Procuraturii generale, și a 
vizitat Tribunalul municipal Bu
curești. In aceeași zi, ministrul 
justiției, Adrian Dimitriu, a ofe
rit în cinstea oaspeților un dejun, 
iar ambasadorul Poloniei, Jaro
mir Ocheduszko, un cocteil.

• MIERCURI DUPĂ-AMIA- 
ZĂ a sosit Ia București dr. Va
lentin Hernandez Acosta, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Venezuela 
în Republica Socialistă România.

A APĂRUT NR. 2 DIN „RA
CHETA CUTEZĂTORILOR'

R. S. CEHOSLOVACĂ
Ministrul-președinte al Comite

tului Federal pentru agricultură 
și industrie alimentară al R.S. Ce
hoslovace — prof. dr. Koloman 
Boda, oare se află în vizită în 
țara noastră la invitația președin
telui Consiliului Superior al Agri
culturii, a făcut miercuri o călă
torie în județele Ilfov și Ialomița.

Ministrul cehoslovac, însoțit de 
Nicolae Barbu, vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agricul-

turii, a vizitat Institutul de cerce
tări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea, Combinatul 
pentru creșterea și îngrășarea 
porcilor din Călărași și întreprin
derea agricolă de stat „30 Decem
brie". Oaspetele a fost informat 
despre realizările și preocupările 
specialiștilor români în domeniul 
cercetării științifice ți în diferite 
ramuri ale producției agricble.

Supliment tehnico-știin- 
țific editat de revista „Cu
tezătorii".

In sumar :
România în galaxia știin

ței și tehnicii; Fantezia — 
vehicul al mileniului III; 
Galeria cosmonauților ; La 
orizont „Planeta roșie"; 
Zoo-parc în cosmos ; Trans
porturile în viitor; Asaltul 
imposibilului; Microenci- 
clopedie : Televiziunea ; 8
construcții pentru toate 
gusturile; Construcția nu
mărului : un magnetofon!

24 pagini în culori.

ORIENTUL APROPIAT
Semnalarea unor noi incidente

AMMAN. — Miercuri dimi
neața, o formație de avioane 
israeliene a mitraliat și atacat 
cu rachete regiunea iordaniană 
Al Challal, a anunțat un pur
tător de cuvînt la Amman, ci
tat de agenția France Presse.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.A.U. în cursul convorbi
rii, precizează ' agenția 
Reuter, au fost abordate pro
bleme legate de protejarea 
observatorilor O.N.U. aflați 
pe malul vestic al Canalului 
de Suez.

Delta Mekongului
0 NOUĂ REZOLUȚIE CERÎND RETRAGEREA TRUPELOR 

AMERICANE ÎNAINTATĂ
In ultimele 24 de ore, ac

țiunile forțelor patriotice 
din Vietnamul de sud au 
fost concentrate în Delta 
Mekongului, îndeosebi în 
regiunea Saigonului.

Potrivit relatărilor corasponden- 
tului agenției France Presse, 14 
poziții fortificate ale trupelor a- 
mericano-saigoneze au fost bom
bardate cu rachete ți mortiere în 
cursul nopții de marți spre 
miercuri. Un purtător de cuvînt 
al comandamentului forțelor a- 
mericane a calificat drept im
portante cinci dintre aceste 
atacuri, avînd în vedere pierde
rile cauzate.

Bombardierele americane „B- 
52“ au efectuat noi raiduri în 
provinciile Tay Ninh și Phuoo 
Long — informează, de aseme
nea, corespondentul agenției 
France Presse.

O nouă rezoluție care cere 
retragerea trupelor americane 
din Vietnamul de aud a fost 
prezentată miercuri Senatului 
S.U.A. Autorii rezoluției — se
natorii Frank Church și Mark 
Hatfield — subliniază că pre
zența forțelor americane în 
Vietnam nu poate decît să în- 
tîrzie „ajustările politice esen
țiale pentru a se pune capăt 
conflictului". Statele Unite — 
afirmă ei — nu eu un interes 
capital de a menține guvernul 
președintelui Nguyen Van 
Thieu la Saigon. „Din punctul 
de vedere al intereselor noas
tre — se arată în document — 
noi am dus în ultimii cinci ani 
un război inutil, care repre
zintă probabil cea mal dezas
truoasă greșeală din istoria 
politicii externe a Statelor 
Unite. Acest război nu va pu
tea fi niciodată justificat, el 
nu poate fi decît lichidat".

în rîndul socialiștilor italieni
In atenția observatorilor politici 

italieni se află în aceste zile lu
crările Comitetului Central al 
Partidului Socialist Italian, care 
au început marți, la Roma, dezbă- 
tînd o serie de probleme de ime
diată actualitate. In fruntea agen
dei de lucru se află înscrisă po
ziția P.S.I. față de situația din 
țară după sciziunea din rîndul so
cialiștilor și formarea guvernului 
de tranzit prezidat de Mariano 
Rumor, precum fi soluțiile pro
puse de socialiști în vederea re
zolvării unor probleme econo
mice și politice, perspectivele „re
lansării" coaliției de centru-stînga, 
relațiile pe care intenționează să

delegației române

Masivul dosar al ilegalităților 
săvîrșite de unii membri ai apa
ratului S.P.I. (Serrvițo de Prote- 
cțăo ao Indio — serviciul de 
protecție a indienilor) seamănă 
cu un roman macabru. Aseme
nea conchistadorilor Cortez și 
Pizarro, o serie de funcționari 
și militari din S.P.I., puși pe că
pătuială și jaf, au pornit o ve
ritabilă „vinătoare de indieni". 
Scopul : să pună mîna pe pă- 
mînturi din Brazilia centrală ca
re, potrivit constituției, sînt pro
prietatea triburilor indios. Ase
meni lui Cortez și Pizarro „vî- 
nătorii" moderni de indieni au 
acționat ca pretinși „protectori" 
care sub mantia falsei prietenii 
au adus suferințe si moarte.

— în statul federal Mato 
Grosso ei au dăruit ca „ajutor" 
indienilor din cîteva sate pungi 
cu zahăr conținînd arsenic —■ 
sute de indios au murit în chi
nuri atroce.

— în statul Bahia au adunat 
locuitorii a două sate de indi
eni Pafaxos, i-au închis în cî
teva colibe și le-au dat foc;

mărturii culese de reporterii lui 
O. GLOBO li s-au alăturat altș 
numeroase dezvăluiri în presa 
braziliană. Scandalul a luat re
pede proporții.

Comisia specială condusă de 
procurorul Figuereido Correia a 
strîns în opt luni de cercetări asi
due, un masiv dosar dej acte ds 
acuzare. Greutatea totală s 103 
kilograme. Un conglomerat de 
crime, jafuri, violări ale propri
etății indienilor, corupție etc. 
Capul principal de acuzare este 
realmente cutremurător: din 
cei 90 000 de indios aflați sub 
protecția lui S.P.I. doar 20 000 
au mai putut fi identificați în 
așezările de baștină.

Tragicul dosar al „afacerii 
S.P.I.", cu probe zdrobitoare, a 
avut și el, ca să zicem așa, o 
existență plină de pericole. în 
vreme ce anchetatorii primeau 
des „telefoane anonime" de a- 
menințări, în vreme ce doi dine 
tre ofițerii de poliție din apara
tul de cercetări au dispărut fă
ră urme, dosarele cu probe s-au 
bucurat de o „atenție" specială

TEL AVIV. — După cum re
latează agenția France Presse, 
un purtător de cuvînt militar 
de la Tel Aviv a declarat că 
miercuri dimineața aviația is- 
raeliană a întreprins un raid 
asupra regiunii Al Challal, în
dreptat împotriva unei baze 
arabe de guerilă.

CAIRO — Șeful misiunii de 
observatori a O.N.U. în. Orien
tul Apropiat, generalul Odd 
Bull, care a sosit la Cairo a 
conferit astăzi cu Salah Go- 
har, subsecretar de stat la

NEW YORK — Reprezen
tantul permanent al Libanu
lui la O.N.U., Edward Ghor- 
ra, a adresat Consiliului de 
Securitate o notă în care se 
pronunță cu hotărîre 
triva unor noi acțiuni armate 
ale trupelor israeliene pe teri
toriul libanez.

Reprezentantul Libanului a 
atras atenția că aceste acțiuni 
reprezintă o nouă încălcare a 
rezoluției Consiliului de Se
curitate și a acordului de în
cetare a focului israeliano-li- 
banez.

împo-

R. P. UNGARA. Lucrări de extindere la Uzina metalurgică din 
Szekesfehervar

I

le stabilească P.S.I. cu celelalte 
forțe politice. Tuturor acestor 
probleme a încercat să le dea 
un răspuns în raportul său, pre
zentat în fața Comitetului Cen
tral, Francesco de Martino, se
cretarul general al P.S.I.

Pornind de la marile acțiuni so
ciale desfășurate în prezent în Ita
lia, de Martino a menționat că 
P.S.I. „trebuie să-și reia locul său 
tradițional de partid al oameni
lor muncii". Referindu-se la po
litica externă, el a apreciat că 
se deschid acum mai multe posi
bilități unei conferințe în pro
blema securității europene. Vor
bitorul s-a pronunțat pentru „o 
soluție politică în Vietnam, care 
să oglindească dreptul la autode
terminare al poporului vietna
mez". El a subliniat, de aseme
nea, necesitatea recunoașterii de 
către Italia și a Republicii Popu
lare Chineze. In continuare, de 
Martino a relevat că în opinia 
P.S.I., existența guvernului mono- 
color Rumor este, pentru mo
ment, singura formulă care poate 
permite „obținerea timpului ne
cesar, în vederea găsirii unor so
luții satisfăcătoare" pentru pro
blemele țării. El a subliniat însă 
că aceste soluții nu pot fi ami
nate sine die. Vorbitorul a apre
ciat a fi dificil de resuscitat ve
chea coaliție de centru-stînga 
„dacă P.S.U. își va menține con
dițiile", dar a menționat și posi
bilitatea unui guvern „în doi" 
(Democrat-creștini și socialiști), 
sau „în trei" (cu republicanii). De 
Martino a susținut necesitatea „de 
a se renunța la ideea delimitării 
majorității, înțeleasă ca un refuz 
față de orice legătură cu Partidul 
Comunist Italian, care reprezintă 
largi interese populare și susține 
multe revendicări comune întregii 
stingi italiene".

După raportul prezentat de se
cretarul general al partidului au 
avut loc dezbateri.

BERLIN 8 — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite : 
Delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Ion Pățan, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, care a participat la mani
festările prilejuite de a 20-a ani
versare a proclamării Republicii 
Democrate Germane, a vizitat 
întreprinderea de construcții de 
utilaj chimic din Rudisleben — 
regiunea Erfurt. Oaspeții români 
au fost însoțiți de Herbert Weiz, 
vicepreședinte al Consiliului da 
Miniștri al R.D.G.

Delegația română a mai vizi
tat cunoscuta fabrică de automo
bile Wartburg din Eisenach.

Seara, comitetul regional al 
P.S.U.G. și sfatul regional au o- 
ferit o masă în cinstea oaspeți- ■ 
lor români.

Adjunctul ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Mircea Ma- 
lița, a avut o întrevedere cu 
Patrick Hillery, ministrul afa
cerilor externe al Irlandei. In 
cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej au fost abor- 

la 
a

date probleme referitoare 
desfășurarea actualei sesiuni 
Adunării Generale O.N.U.

In rîndul unor 
cercuri economice și 
politice din Austria, se 
vehiculează din nou 
ideea unei apropieri 
de Piața comună. „LE 
FIGARO" scria recent 
că „în această perioa
dă se mai speră în 
încheierea unui acord 
între Austria și cei 
șase". Actuala readu
cere în discuție a can
didaturii austriece la 
» formă de asociere la 
Piața comună se în
scrie într-o succesiune 
de tatonări mai vechi.

Deși situată în ime
diata vecinătate a ță
rilor Comunității Eco
nomice Europene, Aus
tria face parte din ce
lălalt organism econo
mic vest-european, A- 
sociația Europeană a 
Liberului Schimb 
(A.E.L.S.). Alegerea nu 
a fost făcută întîmplă- 
tor. Participarea la 
A.E.L.S., o simplă uni
une vamală, fără insti
tuții supranaționale de 
felul celor existente în 
Piața comună, nu este 
incompatibilă cu sta
tutul de neutralitate 
al Austriei — se spune 
'în unele cercuri vie- 
neze. Pentru exportu
rile austriece A.E.L.S.- 
ul este o piață solva
bilă. Cu toate acestea 
o serie de alți indica
tori plasează schimbu
rile comerciale ale ță
rii mult mai aproape 
de „cei șase" decît de 
organizația „celor șap-

Un sat de indios 20 000 din 90 000

foarte puțini au scăpat cu viață.
— In statul Parana aproape 

o mie de indios au fost uciși cu 
gaze toxice.

— La Cinta Largas au fost a- 
runcate deasupra unor sate de 
indios încărcături de dinamită 
din avion, iar cei ce fugeau e- 
rau mitraliafi.

în urmă cu doi ani și jumăta
te, cotidianul de mare tiraj din

• Rio> O GLOBO dezvăluia pen
tru prima oară „jafurile și ex-
pedițiile pe care unii lipsiți 
de omenie și onoare le-au or
ganizat sub mantia S.P.I., crea
tă pentru apărarea drepturilor 
și vieții indienilor". Primelor

din partea celor implicați, 
februarie 1967 a fost împiedi
cat în localul procuraturii din 
Rio furtul unor mape cu docu
mente privind masacrarea in
dienilor. în mai 1968 întreaga 
arhivă a anchetei, depozitată 
într-unul din birourile ministeru
lui agriculturii a fost pe punctul 
de a fi mistuită de un incendiu 
provocat de „o mînă criminală".

Acum, vinovății și-au primit 
pedeapsa. Dosarul, tragicul do
sar al „afacerii S.P.I.", rămîne 
mărturia unor fărădelegi pe 
care Brazilia nu le-a mai cunos
cut din vremea conchistadorilor,

E. R.

te“. Astfel, dacă ex
porturile austriece spre 
A.E.L.S. au atins în 
1968 un procent de 23,7 
la sută, Piața comună 
absoarbe în schimb 40 
la sută din comerțul 
exterior al Austriei. 
80—90 la sută din pro
ducția sa agricolă se 
îndreaptă, de aseme
nea, spre consumatorii

puse în legătură cu 
scăderea exporturilor 
cu 10 procente în ulti
mii șase ani, ca ur
mare a discriminărilor 
vamale impuse de 
C.E.E., în timp ce vo
lumul importurilor din 
perimetrul comunitar 
a crescut cu 7 la sută. 
In consecință, balanța 
comercială cu „cei

ÎNTRE

Șl „CEI ȘAPTE*

• MIERCURI și-a început 
lucrările la Brighton cea de-a 
87-a conferință anuală a parti
dului conservator. La dezba
teri participă 4 000 de delegați, 
precum și reprezentanți ai

din Piața comună. In 
plus, poziția sa excen
trică față de partene
rii din A.E.L.S., trans
portul spre aceste țări 
este costisitor, compa
rativ cu cel spre Pia
ța comună.

Cu tot procentul ri
dicat al schimburilor 
cu „cei șase" la Viena 
se emit nemulțumiri 
în legătură cu evolu
ția relațiilor Piața co
mună — Austria. A- 
ceste nemulțumiri sînt

șase" prezintă un de
ficit îngrijorător.

După ce s-a vorbit 
de „asociere" apoi de 
„aranjament", în pre
zent Austria — prin 
purtători oficiali de 
cuvînt — a propus ta 
Bruxelles „o reducere 
a obstacolelor comer
ciale și o cooperare 
tehnică intensă". Un 
eventual statut de aso
ciere — au lăsat să se 
întrevadă cercurile po
litice vieneze — va fi

încheiat cu condiția 
de a fi incluse clauze 
speciale, decurgind din 
statutul de neutralitate 
al Austriei.

Pe de altă parte, o- 
ficialitățile C.E.E. se 
află confruntate cu 
citeva întrebări de -y- 
din instituțional. ' 
tre acestea mențiiJhâm 
pe cele mai importan
te : cum se poate ima
gina funcționarea nor
mală a politicii agri
cole comune dacă Aus
tria nu poate parti
cipa Ia gestiunea per
manentă a instituțiilor 
responsabile de Ia 
Bruxelles ? Și, dacă ea 
în virtutea neutralită
ții sale nu recunoaște 
prerogativele Comisiei 
executive și ale Curții 
de justiție, create în 
conformitate cu Trata
tul de la Roma, cum 
vor putea fi respectate 
regulile de concu
rență ? Sînt întrebări 
care împing negocieri
le pe un teren nesigur 
și dificil. Căci, în ulti
mă instanță, soluțio
narea problemelor im
puse de bariere artifi
ciale în calea comer
țului nu poate fi găsi
tă prin pătrunderea in 
interiorul mecanismu
lui care a ridicat aces
te bariere, ci prin des
ființarea barierelor în
săși.

.1-

I. T.

• „ELIMINAREA din Libia a 
bazelor militare străine care 
i-au fost impuse în circumstanțe 
istorice particulare va contribui 
la reducerea tensiunii în lume", 
a declarat El Bouri, reprezen
tantul permanent al Libiei la 
O.N.U. Acționarea în acest sens, 
a explicat el, a devenit indis
pensabilă pentru consolidarea 
suveranității țării și debarasarea 
de „rămășițele trecutului".

BRIGHTON : CONFERINȚA 
PARTIDULUI CONSERVATOR 

partidului unionist din Irlanda 
de Nord. După tradiționala ce
remonie a deschiderii, confe
rința a trecut la dezbaterea 
primelor puncte aflate pe ordi
nea de zi.

In centrul atenției conferin
ței s-a situat cuvîntarea lui 
Anthonyn Barber, președin
tele partidului, care a alternat 
prezentarea orientării strate
gice a conservatorilor cu 
atacuri la adresa adversarilor 
laburiști.

• MINISTRUL Comerțului 
Exterior al Italiei, Riccardo 
Missasi a avut o întrevedere cu 
lacob lonașcu, ambasadorul 
român la Roma, M. Petrescu, 
șeful delegației române la tra
tativele pentru încheierea unul 

nou acord comercial româno- 
italian pe termen lung, și cu 
Gh. Predescu, șeful Agenției e- 
conomice a României la Roma, 
în cursul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor economice 
dintre cele două țări.

PREZENTA ROMÂNEASCA 
ÎN CONGO (K)

• LA 7 octombrie a avut 
loo în capitala Republicii De
mocratice Congo — Kinshasa — 
festivitatea deschiderii expozi
ției de fotografii „Prin Româ
nia de azi". Expoziția a fost 
deschisă de ministrul congolez. 
al culturii și artelor. Paul 
Muschiete. A fost prezent la 
festivitate ambasadorul Repu

blicii Socialiste România la 
Kinshasa, Alexandru Tujon. 
Din partea guvernului Repu
blicii Democratice Congo au 
mai participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai presei și radiotelevi- 
ziunii. Au asistat, de aseme
nea, la vernisajul expoziției 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Kinshasa.

Expoziția, care va rămîne 
deschisă pînă la 16 octombrie, 
prezintă imagini ale realiză
rilor economiei României din 
ultimii 25 de ani și diverse as
pecte ale vieții sociale și cul
turale a poporului român.

• LA Ujgorod, în Ucraina, 
are loc o întîlnire prietenească 
a partizanilor păcii din unele 
țări socialiste europene, consa
crată sărbătoririi centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin. La 
conferință participă și o delega
ție a Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii din Repu
blica Socialistă România, con
dusă de acad. Dumitru Dumi

trescu, membru al Biroului Co
mitetului.

Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a a- 
dresat un mesaj de salut parti- 
cipanților la întîlnire.

CAMPANIA ELECTORALA 
DIN AUSTRIA

• ÎN prezent se desfășoară 
campania electorală în vederea 
alegerilor municipale din Aus
tria inferioară, cea mai mare 
provincie a țării, prevăzute pen
tru 19 octombrie. Observatorii 
consideră că aceste alegeri au 
valoarea unui test pentru ceea 
ce vor fi rezultatele alegerilor 
generale de la 1 martie anul vii
tor. Se relevă că Partidul popu
list, care se află din 1966 la pu
tere, a pierdut voturi în alege
rile provinciale din ultimii ani.. 
O confirmare a regresului popu- 
liștilor și în Austria inferioară 
ar putea da speranțe serioase 
socialiștilor de a reveni în mar
tie la guvern.

• O SUSPENDARE „pro
vizorie" a măsurilor corec
tive aplicate comerțului ex
terior al R-F. a Germaniei 
a fost hotărîtă miercuri d'e 
către guvernul cancelaru
lui Kiesinger în cadrul unei 
reuniuni ministeriale. Aceste 
măsuri determinaseră spo
rirea taxelor vamale la 
exporturi cu 4 la sută și 
scăderea acestora, în aceeași 
proporție la importuri.

Suspendarea provizorie a 
măsurilor corective a fost 
inițiată de cancelarul Kie
singer și ar urma să fie va
labilă pînă la 30 noiembrie. 
Potrivit observatorilor de 
presă, această hotărîre lasă 
implicit viitorului guvern 
de coaliție dintre social-de- 
mocrați și liber-democrați 
responsabilitatea luării mă
surilor în domeniul mo
netar.

• CELEBRU prin grefele de 
inimă efectuate în premieră 
mondială, doctorul Christian 
Barnard se află acum din nou 
în centrul atenției generale.

Renumitul chirurg, în vîrstă 
de 46 de ani, se va căsători cu 
Barba Zoellner, „o fermecă
toare fată de 19 ani". El s-a. 
despărțit anul acesta de Aletta 
Barnard, cu care se căsătorise 
în urmă cu 21 de ani și are doi 
copii, un băiat și o fată, Deir- 
dre, de aceeași vîrstă cu vii
toarea sa soție.

LUPTELE DE PARTIZANI 
DIN TAILANDA

• UNITĂȚILE de partizani 
tailandezi au inițiat în cursul 
lunii septembrie, potrivit postu
lui de radio „Vocea poporului 
Tailandei", 65 de acțiuni ofen
sive împotriva forțelor guver
namentale concentrate în 14 pro
vincii. Ele s-au soldat cu impor
tante pierderi în oameni și ma
teriale pentru forțele armate și 
de poliție ale regimului tailan- 
dez.

• UN tribunal din St. Moritz 
— Elveția a desfăcut căsătoria 
dintre industriașul vest-german 
Gunter Sachs și cunoscuta ac
triță franceză de cinema Brigitte 
Bardot.

Cel puțin în aparență, căsni
cia celor doi a durat trei ani. 
âtunci, Brigitte Bardot era t>n- 
tru soțul ei „cea mai frurri, ;să 
femeie din lume". La rîndul ei, 
Brigitte îl considera „un ade
vărat prinț din basme, ultimul". 
Deocamdată, acesta este „ulti
mul" divorț pentru B. B., care 
a împlinit de curînd 34 de ani. 
Primul ei soț a fost regizorul 
francez Roger Vadim.

• Cu ocazia plecării din 
R.P. Polonă a scriitorilor ro
mâni Florența Albu, Gabriel 
Dimiseanu și Aurel Rău, care 
au petrecut cîteva zile în a- 
ceastă țară în cadrul progra
mului de schimburi culturale, 
la Casa Scriitorilor din Var
șovia a avut loc o întîlnire cu 
reprezentanți de frunte ai lite
raturii poloneze.
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