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Am prezentat tn articolul „Ce diminuează randamentul fină- 
rului inginer", publicat nu demult, o seamă de aspecte ce de
monstrează existenfa — In cîmpul de activitate al specialistului 
aflat la începutul carierei — a numeroase praguri artificiale, 
a unor elemente ce acționează defavorabil in procesul th va- 
lorificare a potențialului său profesional. Cum ora si de aștep
tat, tema a suscitat interes } tn contextul preocupărilor generale 
destinate asigurării cadrului cel mai favorabil pentru realizarea

ca specialiști a cadrelor noastre, randamentul cu care lucrează 
finărul inginer devine o problemă de strictă actualitate. Cu 
această convingere, a utilității oricărei contribuții de natură 
să stitouleze înlăturarea barierelor artificiale tn domeniul de 
caro ne ocupăm, facem loc opiniilor declanșate de discuția 
inițiată de ziarul nostru. Repetînd, așadar i Ce diminuează ran
damentul tînărului inginer ? — transcriem două prime interven
ții la tema propusă discuției.
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Ing. MIRCEA POPOVICI
director tehnic al Uzinei de mașini grele, București

fascinație $1 îneîntare.

Un element pozitiv 
hotăritor: dorința 
de a te realiza

Ing. EUGEN JAKLOVSZKY
Institutul de fizică al Academiei

STUDENTUL DIN ANUL I

Cadrul pe care-l 
asigurăm dezvoltării
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d? 
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In general, lucru după părerea 
mea1 pozitiv, după angajare se 
acordă tînărului inginer un a- 
numit termen de adaptare în 
care de obicei el nu primește 
sarcini concrete de anvergură 
spre soluționare. In acest caz, 
inginerul, proaspătul absolvent, 
este supus unor influențe va
riate care, dacă perioada de 
adaptare se prelungește, pot 
conduce lent la descalificarea 
lui teoretică. El află ce se fa
ce în uzină, vede cum se lucrea
ză dar lăsat prea mult aici are 
tot timpul iminent în față 
spectrul rutinei. Cum se lu
crează In altă parte, ce ar tre
bui perfecționat aici — iată deja 
un teren ce riscă a fi abando
nat.

Apare însă și varianta, dacă 
nu opusă, cel puțin complimen
tară : uzina are nevoie de cine
va1 care să rezolve o seamă de 
treburi. Soluția la îndemînă ? 
Proaspătul angajat primește 
deja „responsabilități" precise 
(a se vedea arhicunoscutele pre
ocupări „inginerești" : semnarea 
'bonurilor de orice fel, com
pletări de formulare etc.) El este 
astfel frustrat și. de perioada de 
acomodare — subliniez : strict 
necesară — dar și amenințat de 
același virus neiertător : ru
tina.

Am abordat In intervenția 
mea aceste situații defavora
bile tocmai In intenția de a 
pune mai bine tn relief solu
ția, pe care eu o consider de 
bun augur pentru cel ce doreș
te cu orice preț să se realizeze 
ca inginer.

Ajuns în uzină, tînărul spe
cialist, atestat deocamdată doar 
de diplomă, trebuie să meargă 
obligatoriu în atelier, un timp, 
stabilit de la caz la caz. Adică 
o vreme absolut necesară pentru 
a cunoaște uzina, dar insufici
ent pentru a te rutina. In acest 
interval sînt de părere că in
ginerul nu este cazul să rămînă 
fără sarcini dar ele să fie astfel 
dimensionate îneît să. nu timo
reze. Va avea astfel prilejul să 
cunoască produsele uzinei, struc
tura sa interioară, oamenii — 
cunoștințe fără de care el nu se 
poate considera inginer al uzi
nei.

După acest preludiu, ajuns e- 
ventual în proiectare, inginerul 
tînăr poate să indice soluții a- 
decvate realității, în deplină 
cunoștință de cauză.

Eu consider că cei mai capa
bili dintre inginerii tineri, din 

specialități diverse, firește — vor 
trebui grupați în fiecare între-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cred' că sîntem obligați a lua 
în considerație doi factori care 
prin concurența lor pot influ
ența în bine — sau în rău — 
randamentul tînărului inginer ; 
mai exact îl pot amplifica, îl 
pot reduce substanțial sau " 
pot chiar lichida.

Intră în discuție fără doar 
poate structura individuală a tî
nărului debutant în ale mese
riei, nivelul său teoretic de 
pregătire cu care părăsește fa
cultatea, gradul de maturizare 
socială și ambiția de a atinge 
o anume altitudine pe verticala 
profesiei, linia de referință de 
la care trebuie începută discu
ția. Alături de acest factor apare 
ca determinant, cred eu, spa
țiul in care tînărul inginer pă
trunde, cadrul care i se oferă 
pentru a-și exercita meseria. 
Dacă cei doi termeni — să mi 
se scuze tendința de matemati
zare a expresiei — se suprapun, 
coincid în sens pozitiv, putem 
avea convingerea că subiectul 
în cauză are șansa unei depline 
realizări. îmi întărește această 
părere observația făcută de-a 
lungul anilor ; am avut colegi 
eminenți ca studenți și care 
implicit ar fi trebuit să fie foar
te buni ingineri. Iată însă că 
nu s-a întîmplat așa, în toate 
cazurile. De ce ? Fie că el n-a 
fost îndeajuns de pregătit pentru

a privi lucid, realist problemele 
ce i s-au pus în față, la care să 
răspundă prin soluții de cali
bru corespunzător, fie că n-a 
găsit cadrul obiectiv, sănătos 
în care să se manifeste.

Este o lipsă a învățămîntului 
nostru superior că nu a reușit 
să imprime — cel puțin pînă in 
prezent — pregătirii ingineru
lui o accentuată aniprehtă prac
tică. Din această cauză poarta 
de ieșire din facultate este se
parată de cea prin care se in
tră în miezul problemelor pro
ducției, de un culoar nepermis 
de lung, în spațiul căruia ab
solventul teoretician ia contact 
și în cele din urmă se familia
rizează eiA-sotteitarilB produe- 
ției. O asemenea stare de lu
cruri mie mi se pare de neac
ceptat. Tocmai de aceea și con
tează atît de mult felul în ca
re se produce aderarea ingi
nerului tînăr, „înșurubarea" lui 
în universul locului de muncă. 
Contează foarte mult prezența 
— sau absența — pedagogiei in
dustriale, efortul făcut de me
diul înconjurător pentru ca șo
cul de contact să fie preîntîmpi- 
nat. Absolventul se poate forma 
ca inginer doar in măsura în 
care preia treptat răspunderea,

Fantastică această seară brodată <lțn _ . _ .
Elevi fiind, în clipele lor de reflecție, sărbătoriții de astăzi 

surprindeau adeseori imaginindu-și că se află la un bal studen
țesc. Și era minunat să se știe între tineri interesanți care poves
tesc intîmplări interesante, intr-o ambianță plină de farmec 
tineresc, dar aureolată de o impecabilă ținută academică... Iată 
insă că visul a devenit realitate. Aici, la UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI, „balul bobocilor", ediția 1959 — marea recepție 
pentru studenții din anul I — și-a întimpinat oaspeții cu toate 
onorurile ce li se cuvin.

Totul tn jur degajă un aer 
romantic.

— Dansați?...
Invitația o trezește parcă dln- 

tr-un vis. A așteptat atît de 
mult acest moment al primului 
bal la facultate. $1 lată, mo
mentul a sosit. E bucuroasă, e 
fericită, dar foarte reținută, so
bră chiar, parcă veșnic preo
cupată să nu-și trădeze cumva 
emoția care o stăpînește. își dă 
seama că șl colegul care a invi
tat-o la dans este la fel de emo
ționat. Și atunci zîmbește...

Cine este EA — tînăra care 
a. venit la primul bal din ca
riera sa studențească cu convin
gerea că succesul intrării în fa
cilitate a ,înzestrat-o, ptiu- G 
însuși, cu un plus de rtiaturi-

ti»

(Continuare în pag. a IlI-a)

LIPSURI SOLIDE,
în intimpinarea „Zilei
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EUC0P-
TERISTII
Am fost cu ei o dată într-o 

aplicație. Ca un bondar u- 
riaș, profilîndu-și umbra 
peste așezări, elicopterul se 
apropiase de zona unde se 
desfășurau „ostilitățile". Zbu
ram la înălțime mică, ți- 
nînd firul unei văi. Deodată, 
„bondarul" luă înălțime și în 
dreapta, peste deal, destul 
de departe pentru ca apara
tul să nu poată constitui țin
tă pentru „inamic" se înfăți
șă întreaga panoramă : co
loana de mașini (puteam să 
le și număr), tunuri în marș, 
podul de peste apa învolbu
rată și ici, colo, fortificațiile 
„inamicului". Așadar, acesta 
era... frontul. Pentru cei 
doi piloți — maiorul Vasi- 
le Cuciureanu și căpitanul 
Vasile Cărare, ambii avia
tori cu experiență, avînd pes
te 1200 ore de zbor fiecare 
— priveliștea de jos însemna 
atingerea obiectivului ordo
nat. Nimic spectaculos nu 
ml se părea. Și totuși... Du
pă două ore zburam din nou 
spre zona aplicației. De data 
aceasta, o subunitate de os
tași „inamici" urma să fie 
transportată în zona aplica
ției. Ne «trecurăm pe dru
mul știut, pe firul văii. între 
timp o ceață subțire înce
puse să plutească o dată cu 
înserarea. Din informații, pi- 
loții știau că locul unde ur
ma să aterizeze elicopterul 
este moale, alunecos. Ploile 
din ultimele zile inundaseră 
terenul și din cînd în cînd 
sub noi defilau ochiuri uria
șe de apă. De după deal o 
geană roșiatică abia mai pîl- 
pîia cînd am început cobo-

G. ION

(Continuare în pag. a V-a)

In timpul 
exercițiu d» 
■1 trupelor de de

sant.

unui 
luptă

SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
ADEVĂRAT, „LECTURA E SINGURUL VICIU CARE

NU TREBUIE PEDEPSIT",,,

•••DAR VA PROPUNEM
UN AMENDAMENT

Se știe că o calitate esențială a 
unui aforism e de a fi cît de cît 
paradoxal și, nu ca un lux ci din 
nevoia de a fi memorat, să sune 
și bine. Trebuie să recunoaștem 
că ceea ce spunea cineva despre 
lectură -— înțelegînd, în fapt, a- 
derența durabilă la opera de artă 
— că este singurul viciu care nu 
trebuie pedepsit întrunește cela

două condiții. N-aș fi pus la în
doială adevărul acestei maxime 
(și se va vedea că nici nu-1 pun 
încă!, dacă n-aș fi contactat 
două cunoștințe din ceea ce în
deobște se cheamă lumea Interlo
pă și care mi-au confirmat faptul 
că viciul, cum numea, printr-o 
anume cochetărie, autorul aforis
mului amintit, lectura, consumul

de artă poate să se însoțească și 
cu un viciu păgubos, nociv: fuga 
de muncă, de traiul pe muncite. 
Dar să nu punem carul înaintea 
telegarilor, nu ?

Probabil că geneza filmului cu

V. ARACHELIAN

(Continuare tn pag. a V-a)

SCUZE FRAGILE
(

Raidul de campanie pe care 
l-am întreprins la Brașov putea 
începe și altfel. Noi l-am pornit 
de la Direcția agricolă județea
nă. După trei ore de anticameră 
la conducerea direcției ce se 
află întrunită într-o „ședință de 
lucru", reușim prima confrun
tare. Cifrelor ce situează ju
dețul pe ultimul loc la recolta
tul porumbului (4 la sută) și sfe
cla de zahăr (85 la sută) li se 
aduc explicații, scuze :

— Culesul porumbului, ni s-a 
spus, e întîrziat de recoltatul sfe
clei de zahăr, iar al sfeclei de 
zahăr de recoltatul cartofilor. Si
gur, timpul optim este pentru* 
toate culturile, continuă să ne ex
plice directorul adjunct, tov. 
GHEORGHE DIMA. Am acordat 
insă atenție culturii de cartofi 
care cere cel mai mare volum de 
muncă.

— La recoltatul șl transportul 
cartofilor, ce viteză zilnică rea
lizați, fată de plan ?

— 20 Ia sută.
Recapitulăm : cauza nerecoliă- 

rii porumbului este sfecla de za
hăr, a sfeclei de zahăr este car
toful. Dar a cartofului ? O vi
teză zilnică, contînd pe forțele 
existente, s-a planificat în para
lel la fiecare. La nici una însă nu 
se realizează. S-au redus forțele 
de Ia două lucrări pentru a so 
urgenta ce ? A treia, care se rea
lizează doar în procent de 20 la 
sută ?

Ni se oferă argumentul final 
cu care direcția agrioolă se vrea 
absolvită de orice vină : insufi
ciența mijloacelor de transport 
pentru volumul mare de produc
ție ce se cere adusă din cîmp și 
lipsa brațelor de muncă. Reținîn- 
du-1, ne continuăm Taidul. j

In unitățile vizitate, întâlnim 
mașini defecte sau altele care, deși 
bune, staționează ore în șir în 
fața cîte unei case sau în curtea 
C.A.P.-ului; oameni pe ulițele 
satului sau pe la sediile coopera
tivelor. La Tărlungeni, două ma
șini stau chiar sub geamul birou
lui președintelui care, întrunindu- 
se în mijlocul zilei cu o parte din ,

membrii consiliului de conducere, 
calculează necesarul de sămînță 
pentru... 1970. „Pînă la prînz, ne 
spune președintele Gheorghe Za- 
haria, am avut 300 de elevi de 
la Grupul școlar „Steagul roșu". 
Membrii cooperatori ? De 4 zile 
în cîmp avem 60“. în curtea 
cooperativei agricole din Rîșnov, 
lîngă o presă, 12 oameni. „Fac vin 
din mere, ne explică președinte!» 
Aurel Ifrim. Sînt merele din po
mii lor 1 Dar cooperativa agrico
lă ale cărei producții de sfeclă 
stau în cîmp, ca și cele de car-

tofi nesortați — din care nu s-a 
trimis nici un kg. la I.L.T’. în 
contul contractului încheiat — 
a cui este, tovarășe președinte ? 
A elevilor pe care îi solicitați să 
vă ajute la recoltat ?...

La chemarea organelor județe
ne de partid, a conducerilor în
treprinderilor din Brașov și a șco
lilor din județ de a se da o mînă 
de ajutor la stringerea cît mai 
grabnică a recoltei, zeci de mii

NICOLAE COȘOVEANU

taie, de seriozitate, de răspun
dere, cu un plus de personali
tate?

Cine este EL — tînărul car» 
pășind peste pragul adolescen
tei, în Universitate, a observat 
încă din prima zi de studenție 
că de acum înainte va trebui 
să se descurce într-un imens 
labirint al întrebărilor majore? 

Mi se pare că răspunsul ar 
trebui să constituie „punctul da 
pornire" într-o acțiune de maxi
mă importanță, care aici, la U- 
niversitatea București, poartă 
denuiAirea de „ACTIVITĂȚI CU 
STUDENȚII DIN PRIMUL 
AN". Pentru că invitații aces- 

______ tui „bal al bobocilor' sînt oa- , 
prin el meni care și-au ales deja profe- 

' siunea,' oameni tineri, desigur, 
dar care au și făcut primul mare 
act al maturității: alegerea dru
mului.

Este drept, nu toți interlocu
torii mei din această seară au 
putut spune cu claritate ce a- 
nume i-a atras către facultatea 
unde sînt studenți. Auzind răs
punsurile întortochiate și nesi
gure ale unora, mi-am amintit 
întîmplări la care am fost mar
tor astă vară, în preajma con
cursului de admitere. La ghi
șeele secretariatelor, cîteva în
trebări se repetau ca un leit
motiv: „Cîte locuri sînt?..."
„Ce credeți, vor fi candidați 
mulți?" Am văzut tineri care 
întrebau la un secretariat, apoi 
la altul. După aceea se ameste
cau printre studenții care aș
teptau să intre la examene: „La 
ce facultate sînteți?"... „Au fost 
repartizări bune anul trecut?" 
„...Dar anul acesta, ce perspec
tive există?"... Nu erau deloo 
puțini acești candidați nehotă- 
rîți. Ei vorbeau cu înflăcărare 
despre pasiunile lor, dar frica 
unei nereușite la concursul de 
admitere sau teama că vor fi 
repartizați la țară îi plasau pe 
poziții oscilatorii. Cîți dintre a- 
ceștia sînt acum studenți? Sînt 
ei satisfăcuți de alegerea pe 
care au făcut-o? Ce atitudine 
vor adopta ei în facultate? Iată 
cîteva teme de reflecție pentru 
toti factorii care concep și orga
nizează procesul educativ din 
Universitate.

(Continuare în pag. a IlI-a)
ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a TV-a)

CULTURA GENERALĂ
Șl LITERATURĂ 
DE INFORMARE

Despre necesitatea formării unei culturi generale temeinice a tineretului s-a scris în coloa
nele presei de nenumărate ori. Un aspect, după părerea mea esențial, a fost însă scăpat deseori 
din vedere. Este vorba despre literatura de informare, înțeleasă în cea mai largă accepțiune a 
termenului, adică despre acele instrumente de lucru indispensabile primelor contacte cu o latură 
a activității spiritului uman. Parte integranti a culturii generale, informația generală are .un 
rol de seamă în familiarizarea lectorului cu noțiunile și fenomenele de înțelegerea cărora de
pinde în bună măsură capacitatea sa viitoare de a aprofunda temeinic un domeniu al științei, 
tehnicii sau culturii.

Ultimii ani au marcat eforturi deosebite din partea editurilor, făcute In scopul de a se 
adapta crescîndelor cerințe ale publicului. Problema literaturii de informare rămîne însă în 
bună parte nerezolvată.
O cantitate substanțială de care prin tematica lor ar 

informație vehiculează editu
rile în cadrul colecțiilor de cul
tură generală. Sînt însă aces
tea suficiente pentru a acoperi 
necesarul de informație al tînă- 
rului ? După cum se știe, la 
Editura tineretului apar colecțiile 
Lyceum, Biblioteca școlarului, 
In jurul lumii, Sinteze, Oameni 
de seamă, Memoria pămintului 
românesc, precum și seria de 
Monografii. în Editura științifică, 
fără a avea o adresă precisă că
tre tineret, apar unele colecții

care prin tematica lor ar putea 
interesa anumite categorii de ti
neri (Savanți de pretutindeni, 
Pagini de istorie a patriei, Pagini 
de istorie universală, Popoare, 
culturi, civilizații). Editura didac
tică și pedagogică, preocupată de 
publicarea literaturii didactice, 
nu-și găsește timp și se pare că 
nici nu este profilată pentru a 
putea produce și altceva decît 
ceea ce produce. Editura pentru 
literatură scoate colecția Biblio
teca pentru toți, unde apar une-

ori și lucrări aparținînd altor 
domenii decît celui strict literar.

Iată-ne, deci, în fața unui ta
blou oarecum complet al activi
tății editoriale care are ca scop 
punerea la dispoziția lectorului 
tînăr a unor lucrări necesare în 
procesul de formare al linei cul
turi generale temeinice. Chiar și 
simpla înșiruire de titluri lasă să 
se vadă că sfera culturii generale 
și prin urmare și cea a informa-

GRIGORE ARBORE
(Continuare in pag. a IV-a)
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HULIGANII VOR PRIMI O RIPOSTA HOTARÎTĂ

Relatînd, la această rubrică, unele cazuri de huliganism, ca și ălte 
delicte comise de tineri fără profesie și fără ocupație din Iași, soli
citam opiniei publice din acest oraș o ripostă energică menită să 
pună capăt acestei situații.

In legătura cu aceasta, iată ce ne comunică tov. Gheorghe Maco- 
vei. secretar al Comitetului municipal Iași al U.T.C.; împreună cu 
organele locale de miliție, au fost create cercuri de pregătire fizica 
la care participă tineri aflați în pregătire pentru apărarea patriei. 
Deocamdată, 68 de tineri de la cinci mari Întreprinderi ieșene s-au 
înscris in aceste cercuri, unde, pe lîngă pregătirea fizică generală, 
își vor însuși elemente de judo, karate etc. Din rîndurile lor am 
format echipe de cite patru tineri, alcătuite din colegi de secție și 

de tură, care, însoțite de ofițeri sau subofițeri de miliție, dotați cil 
aparate de radio portative, vor patrula periodic în diferite cartiere 

ale orașului. Ei au primit legitimații speciale pentru a putea inter
veni și atunci cînd nu se află în patrulare. Sînt.em convinși că ac
țiunea lor, care a început sîmbătă, 18 oct. a.ccu 9 echipe, va avea 
efecte pozitive în combaterea actelor de huliganism care se mai pe
trec încă în orașul nostru.

ȘI-A înnoit garderoba. 
Gena Rasu, 20 de ani, domici
liată în Calea Giulești 46, din 
București, fără ocupație, cu 
antecedente penale, s-a decis, 
o dată cu venirea toamnei, 
să-și înnoiască garderoba. A 
început cu magazinul ..Victo
ria", unde a furat o fustă și 
o jachetă din jerse. De acolo a 
trecut la „Romarta copiilor", 
de unde și-a însușit, prin ace
leași mijloace „operative", un 
pantalon supraelastiq. Dar aici 
a fost prinsă și va fi judecată 
conform procedurii de urgen
ță. In ultimă instanță, și-a a- 
tins scopul: se va îmbrăca cu 
haine noi...

scapați de SUB SUPRA
VEGHEREA PĂRINȚILOR. Pe- 
trică Samschi din Iași, strada 
9 Mai, nr. 9, este elev în clasa 
a IV-a și are numai 12 ani. A 
fost prins... tocmai în Bucu
rești. în timp ce fura de la 
magazinul „Victoria". „Prada” 
lui: o pereche de ciorapi în va
loare de 7 lei ! Bineînțeles, mi
cul infractor a fost trimis la 
Iași, unde va fi încredințat din 
nou părinților spre supraveghe
re. Intrucît eficiența acestei 
supravegheri ne creează unele 
rezerve, credem că și școala 
va trebui să Intervină pentru 
a-l ajuta pe Petrică Samschi. 
Altfel, drumul vagabondaju
lui, pe care a pornit de la a- 
ceastă vîrstă, riscă să fie lung 
și să sfîrșească trist.

Mlrcea Purcărea, 15 ani, din 
comuna Dragomirești-Vale. Il
fov, a fost prins în București, 
după spargerea unul chioșc de 
difuzare a presei. El nu va 
mai fi încredințat părinților, 
ci tribunalului...

Expoziția „Editura
Larousse"

A intrat in cadrul preocupări
lor „Cerculuj olimpic" al liceu
lui „Nicolae Bâlcescu" din Ca
pitală organizarea, cu forțe pro
prii, a unor expoziții interesan
te in holul mare al școlii. Ple- 
cindu-se de la ideea ilustrării 
evenimentelor sportive deosebi
te pe tărim mondial — O- 
limpiadele — s-a ajuns la ex
tinderea inițiativei și asupra 
altor domenii. Și dacă, la înce
put, subiectele le-au constituit 
gazdele marilor competiții spor
tive — Roma, Tokio, Mexico — 
prin „extenso" s-a ajuns la pre
zentarea Muzeului de artă din 
Dresda, iar, în prezent, la ilus
trarea activității renumitei case 
de editură pariziene „Larousse".

Inimosul colectiv, condus de 
elevul Eugen Mîndrilă, sub în
drumarea profesorului Con
stantin Tudose, a expus — pe 
douăsprezece panouri și în cinci 
vitrine ingenios construite — 
diferite pliante, cărți, planșe, 
fotomontaje, titluri și cataloage 
cu o bogată diversitate temati
că : literară, istorie, lingvistică, 
artă, sport, turism.

Achiziționarea materialelor 
necesare a fost făcută din re
surse personale, făcindu-se apel 
mai ales la biblioteca profeso
rului Tudose și, prin scris, la 
Editura „Larousse", care s-a a- 
rătat dispusă să sprijine iniția
tiva elevilor.

S. UNGUREANU

• UN URIAȘ DEPOZIT DE 
OUA

Gospodinele se pling că nu tot
deauna pot găsi, iarna ceea ce le 
trebuie pentru ..fabricarea" prăji
turilor în casă. Un ou este totdea
una căutat atunci cu înfrigurare... 
Pentru el și pentru alte 19 999 S99 
de bucăți care vor ti cu grijă 
conservate, constructorii grupului 
103 șantiere Ploiești au început 
construcția unui depozit.în partea 
de vest a orașului amintit. Darea 
în funcțiune a acestuia este pla
nificată pentru trimestrul al doilea 
ai anului viitor.

I. TEOHARIDE

• ZIUA MICULUI TURIST

In fiecare an, în preajma zilei 
de 20 octombrie, elevii Școlii gene
rale nr. 5 din Hm. Vilcea sărbăto
resc ,,ziua micului turist" prin o 
•erle de activități cu acest profil.

Sîmbăta și duminica, acest eveni
ment, așteptat cu mult interes de 
micii turiști, a înscris în agenda 
sa excursii și drumeții pe cele mai 
pitorești trasee din împrejurimi, 
la care au participat peste 400 de

V. RAVESCU
• CE SE POATE STI DESPRE 

TEATRUL NAȚIONAL?
Totul ! Cu condiția ca admirato

rii Thaliei să asculte, de două ori 
pe lună, luni dimineața, emisiunea 
radiofonică „Rampa"’. Căci, o dată 
cu începutul stagiunii, prima sce
nă a țării își editează o „gazetă 
radiofonică". Rubricile sale vor 
prilejui întîlniri—pe undele sono
re — cu realizatorii și interpreții 
viitoarelor premiere (de pildă, în 
următoarea emisiune, de luni, 27 
octombrie, vor fi intervievați Tu
dor Mușatescu și regizorul Horea 
Popescu, despre Coana Chirița), 
vizite acasă la actori, reîntîlniri 
cu voci de aur din istoria Națio
nalului etc.

PENTRU TIMPUL
DV. LIBER

fânenia
CORABIA NEBUNILOR i rulea

ză la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21).
TESTAMENTUL DOCTORULUI 

MABUZE rulează Ia Festival (ore
le 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează la București 
(orele 9; 11,ÎS; 13.30; 16,30; 18.45; 
21) ; Favorit (orele 10; 13; 15 30; 
18; 20,30); Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30: 18; 18,30; 21).

LUPII ALBI Î rulează la Repub
lica (orele 8,15; 10 45; 13,15; 16; 
18.45; 31,15); Gloria (orele 9; 11.15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30) ; Flamura 
lorele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 
20,30). Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

PARIA : rulează la Feroviarul 
(orele 8,30; 11: 13,30; 16; 18.30; 21); 
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21;) Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

MY FAIR LADY : rulează la
Central (orele 9,30; 13; 16.30; 20).

FAMILIA NOASTRĂ TRĂSNI
TĂ : rulează la Lumina (orele
9—16,15 în continuare ; 18.30; 20,45).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Doina (orele 
11 ;r 13,15; 15 45; 18,15; 20,45): Cotro- 
ceni (orele 15 30; 18) ; VIAȚA LUI 
MATHEUS (ora 20,30).

PARISUL VESEL : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în conti
nuare).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Grivița (orele 9—12,15 în con
tinuare 16,15; 19,30); Tomis (orele 
8,30—14 în continuare: 17; 20); Vic
toria (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 
20.45).

PRINȚUL NEGRU : rulează la 
înfrățirea între popoare (oiele 15; 
17,45; 20).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează ta Buzești (orele 15,30 ; 
18): SĂGEATA COSMICA și UL
TIMA LUNA DE TOAMNĂ (ora 
20,30).

TIGRUL : rulează la Dacia (ore
le 8—20 45 in continuare) ; Moși
lor (orele 15 30; 18; 20.30).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15, 20,30); Miorița (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20 45) ; Arta (orele 9 30—16 în con
tinuare : 18,15; 20,30).

CREOLA OCHII-ȚI ARD CA 
FLACĂRA : rulează la Unirea (o- 
rele 15.30. 18); SINGURĂTATE IN 
DOI (orele 20.15).

SOARELE VAGABONZILOR ; 
rulează la Lira (orele 15 30; 18; 
20,30).

IN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15 : 17,30; 
20).

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la Giulești (orele 
15,30 18; 20 30) Floreasca (orele 
9: 1115; 13,30; 16, 18,15; 20,30).

OMUL, ORGOLIUL VENDETA : 
rulează la Volga (orele 9—15.30 în 
continuare . 18; 20,30).

VIRSTA INGRATA : rulează la 
Viitorul (orele 15 30; 18); CINE 
I.-A UCIS PF. LIBERTY WALA- 
CE (ora 20,30) ; Vltan (orele 15.30; 
18) ; PIPELE (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD VEST : 
rulează la Aurora (orele 9,30: 12.30: 
16; 1915).

MEMENTO ; rulează la Popular

(orele 15,30) . STRIGATUL : (orele 
18; 20,30).

OMUL MOMENTULUI : rulează 
la Munca (orele 16; 18) ; TAN
DREȚE (ora 20).

TINEREȚE FARA BĂTRlNEȚE : 
rulează la Flacăra (orele 15 30; 18; 
20,30).

BĂRBAȚI IN DEPLASARE : ru
lează la Rahova (orele 15,30 ; 18) ; 
COLINA (ora 20,30).

A TRĂI PENTRU A TRAI : ru
lează la Progresul (orele 15 30 : 18; 
20,15).

OMUL CU ORDIN DE REPAR
TIȚIE : rulează la Ferentari (ore
le 15 30; 18; 20,15).

MARATON : rulează la Pacea 
(orele 16; 18; 20).

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

NOAPTEA GENERALILOR : ru
jează Ia Cosmos (orele 16; 19).

MARȚI 21 OCTOMBRIE 196*

Opera Română ; LILIACUL — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I.L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : IDIO
TUL — ora 20 ; (Sala Studio) : 
TRAVESTI — ora 20; Teatrul Na
țional „Vasile Alecsandrl" din Iași 
(la Teatrul „Bulandra" — Schitu 
Măgureanu) : LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 20; 
(la Teatrul . C.I. Nottara") : STAN 
PĂȚITUL — orele 16 și 19 ; Tea
trul de Comedie : CROITORII CEI 
MARI DIN VALAHIA — ora 20 ; 
Teatrul Mic ; MARIA 1714 — ora 
20 ; Teatrul Giulești : COMEDIA 
ZORILOR — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : HANUL MELO
DIILOR POPULARE — ora 19,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Cal. Victoriei) : 
PAPU.CIADA — ora 17 ; (Str. Aca
demiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17.

MARȚI, 21 OCTOMBRIE 1968

• 18,00 Buletin de știri. • 18,05 
Misterul din peșteră (III) Film se
rial pentru copii. • 18,35 Publicita
te • 18,40 Din lumea științei Mete
orologia. *19,10 ,,Du-te dor unde 
te mîn". Cîtece și jocuri populare 
interpretate de Natalia Gliga. Ma
ria Rusu, Ionel Popa șl o formație 
de dansuri a Uzinelor „Rulmen
tul" din Brașov. Acompaniază or
chestra de muzică populară „Mi
orița" a Filarmonicii de Stat din 
Brașov. Dirijor Ion Albeș- 
teanu. Coregrafia Simion Matroș.
* 19,30 Telejurnalul de seară. E- 
diție specială — actualitatea eco
nomică. • 20,15 Film artistic : 
„Pantoful Cenușăresei" — o pro
ducție a Studioului cinematogra
fic „București" • 21,35 Prim plan. 
Academicianul Gheorghe Vrîncea- 
nu, președintele secției de științe 
matematice a Academiei R.S.R.
• 21,55 Teleglob — Teheran.
• 22.20 Telejurnalul de noapte.
* 22,30 Rezumatul filmat al parti
dei internaționale de fotbal, Ro
mânia — Portugalia.

MARELE PREMIU — Moscova 1969 
Regia : Stanislav Rostoțki
Cu : Viaceslav Tihonov, Irina Pe- 
cernikova, Nina Menșikova, Olga 
Jizneva

Regia : Suhrat Abbasov
Cu : Vova Vorobei, Vova
Natalia Arinbasarova, Bahtiar Nabiev

Kudenkov,

octombrie la Cinematograful „REPUBLICA

Regia : V. Vladimirov, A.
Cu : Donatas Banionis, 
kov, Serghei Kurilov

Slepiakov 
Rolan Bî-

5
Regia : Viktor Tregubovici
Cu : Mihail Kononov, Oleg Borisov, 
Fedor Odinokov, Viktor Pavlov

Regia: Edmond Keosaian
Cu : Moșa Metelkin, Vasia Vasiliev, 
Vitea Kosîh, Valia Kurdiukova

MICkPHSfU

Regia : Ivan Piriev 
Cu: Mark Prud- 
kin, Mihail Ulia- 
nov, Kiril Lavrov, 
Andrei Miagkov, 
Lionella Pîrîeva, 
Svetlana Korkoșko 
PREMIUL SPE
CIAL AL JURIU
LUI — Moscova 
1969

Regia: Leonid Gaidai
Cu : Iuri Nikulin, Andrei Mironov, 
Anatoli Papanov, Stanislav Cekan
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MOMENTE DECISIVE IN BĂTĂLIA RECOL TEI

MUNCA - DEOPOTRIVĂ
Ver? ~ Ulucă, secretara gru

pei U.i.C. — preparațîe III 
[Filatura românească de bum
bac), s-a prezentat în fața co- 
ectivului care o desemnase 
la alegerile trecute, cu cel 
puțin două atuuri. Primul: 
toate cele șaisprezece membre 
ale grupei se află angrenate, 
in sensul cel mai propriu al 
cuvîntulul, în întrecerea so
cialistă. Aceasta înseamnă 
șaisprezece semnături puse de 
ele în cartea rezultatelor me
ritorii ale fabricii bucurește- 
ne, șaisprezece tinere care-și 
îndeplinesc în totalitate, zi de 
zi și lună de lună, normele de 
producție, angajamentele lua
te. Al doilea : multe dintre 
membrele grupei au o vechi
me în fabrică ce nu depă
șește doi ani. Drept urmare, 
colectivul a constituit un ca
dru propice pentru educarea 
lor, pentru grăbirea proce
sului de integrare și formare 
1 unor muncitoare destoinice. 
S-a spus, de pildă, despre 
Victoria Ioniță că este una 
din cele mai bune lucrătoare 
[participantă la finala pe țară 
a „mîinilor măiestre"). Despre 
Elena Ioniță, Vasilica Tudor și 
Gheorghinoiu, fete venite în 
fabrică foarte de curînd, s-a 
vorbit, de asemenea, că și-au 
tăcut o țintă de onoare din 
a le ajunge (și întrece chiar) 
pe fruntașe. Și elogiile, meri
tate pentru rezultatele obți
nute "e fete în producție, au 
eontii.-aat

Pentru cel care a asistat la 
adunarea de alegeri, pentru 
fiecare dintre membrii grupei 
cuvintele de laudă rostite a- 
veau însă o rezonanță deose
bită, specială. Ele constituiau 
de fapt ecoul multora din ini
țiativele și acțiunile grupei, 
acțiuni sub al căror con de 
lumină s-au aflat în perma
nență toate tinerele. Nu mai 
departe decît exemplul Ele
nei Cărbunescu. Despre fata 
aceasta s-a spus o bună bu
cată de vreme că dă mult de 
furcă secției. Și nu erâu sim
ple vorbe. Colegele au luat-o 
binișor deoparte, au „descu
sut-o" ba de una, ba de alta, 
pînă ce uneia i-a venit ideea

•-

t

IO 

să propună mutarea Elenei de 
la locul de muncă. De ce ? 
Pentru că acolo, în echipă, 
rezultatele muncii ei — bune 
sau rele — se pierdeau în 
efortul general și parcă nici 
Elenei nu-i venea să creadă 
tot ce se spunea despre ea. 
Așa că a fost mutată să lu
creze individual pe o mașină. 
Aici vedea oricine, și în pri
mul rînd ea, cît și cum mun
cește. Și iat-o astăzi: în re
feratul prezentat în fața gru
pei i-am auzit numele adău
gat în mai multe rînduri la 
șirul exemplelor bune. Este 
Insă meritul grupei, al fostei 
secretare, al colectivului pen
tru că i-au insuflat hotărîrea,

(însemnări de la adunarea: 

de alegeri a grupei U. T. C.,v 

preparați? III - Filatura 

Românească de Bumbac)
1
I

ambiția de a se situa pe un 
loc fruntaș, i-au modelat cu 
grijă atitudinea. Ei, ca și altor 
tinere care și-au găsit, venind 
de la sate, un loc în rîndurile 
detașamentului de textiliste.

In ciuda acestor rezultate, 
în conținutul cărora, repetăm, 
au fost categoric încorporate 
multe din strădaniile celei 
care a fost, pînă de curînd, 
în fruntea grupei U.T.C., a- 
tunci cînd s-a trecut la ale
gerea noului birou, Vera Ciu- 
că n-a mai întrunit asenti
mentul general pentru a fi 
propusă în continuare. Ne-am 
întrebat, firește, de ce. Și n-a 
fost greu să aflăm.

Grupa, verigă importantă în 
angrenajul general al organi
zației U.T.C., trebuie, dc.sigur, 
să se ocupe, în primul rînd, 
de educația tinerilor pentru ca 
acolo, la locul de muncă al 
fiecăruia, să constituie exem
plu de disciplină, de compe
tență, de dăruire în îndepli
nirea sarcinilor de producție. 
Acest capitol a fost — după 
cum am arătat — elogiat în 
informarea prezentată, în cu- 
vîntul participanților. Dar

i

se- 
Pentru 
pentru 
grupei

există oare o graniță, o deli
mitare de natură organizato
rică sau de alt fel care ar 
încorseta inițiativa, pe planuri 
și mai largi, a grupelor 
U.T-C. ? A contribui la educa
ția comunistă a tinerilor în
seamnă oare a te opri numai 
la cadrul celor opt ore de 
muncă ? Nu, au spus membrii 
grupei în discuțiile ce s-au 
purtat pe marginea informării. 
Vrem să prelungim viața noas
tră colectivă și dincolo de ba
rierele producției. Vrem mai 
multe excursii. Vrem să par
ticipăm la un număr mai mare 
de spectacole, vrem să mer
gem cu toții la muncă pa
triotică. Toate cu un scop : 
să ne cunoaștem mai bine și, 
pe această bază, ajutorul ofe
rit de una alteia, în muncă 
sau în viață, să fie mai con
sistent. A te limita doar la 
o latură sau alta ain atribu
țiile grupei U.T.C. — au sesi
zat ele — înseamnă a face 
un lucru numai pe jumătate.

Iată, așadar, reproșul prin
cipal pe care membrele gru
pei U.T.C. l-au făcut priete
nește, cinstit și deschis, 
cretarei de pînă acum, 
aceste motive, și nu 
altele, locul în fruntea
l-au  luat alte fete.

Ne-am întrebat la 
dacă putem lua toate acestea 
ca o simplă schimbare de 
nume.

— Dimpotrivă, ne declara 
Constanța Bîldea — secretara 
comitetului U.T.C. pe fabrică. 
— Am descifrat în adunarea 
grupei un surplus de exigență, 
faptul că cei care au luat cu- 
vîntul au făcut de fapt o com
pletare necesară a unei va
lențe rămasă liberă de la ale
gerile trecute și pînă la cele 
de acum. Tinerii vor ca acest 
colectiv, grupa U.T.C., să intre 
în toate atributele lui, doresc 
să se simtă din ce în ce mai 
apropiați, în viață ca și în 
muncă, deopotrivă.

Este acesta un deziderat din 
care, fără îndoială, comitetul 
coordonator U.T.C. va trage 
învățăminte și pentru alte 
grupe la care se vor ține ale
geri în zilele următoare.

I. BODEA

sfîrșit

Tn județul Vilcea, planul li
vrărilor de fructe către stat din 
producția cooperativelor agrico
le de producție se ridică la 
importanta cantitate de 22100 
tone. Recoltatul merelor, aceas
tă bogăție a dealurilor vîlcene, 
este în toiul desfășurării. Rit
mul de recoltare, sortare și 
transport este departe de a fi 
mulțumitor. Peste tot cauzele 
sînt fabricate cu duiumul.

I.L.F-uI nu-și respectă obli
gațiile. Est£ remarca pe care o 
reținem după primele discuții 
cu tovarășii Maria Neofit și Va- 
sile Lângă, de la sectorul de or
ganizare al Uniunți județene a 
cooperativelor agricole. între
prinderea de legume și fructe 
din Rîmnicu-Vîlcea preia fruc
tele într-un ritm nesatisfăcător, 
astfel că din cantitatea de 5 733 
tone fructe eșalonate prin plan 
a preluat numai 2 093 tone.. Ce 
s-a întîmplat cu restul cantită
ții, nu este greu de dedus... De 
asemenea, centrul de achiziții a 
legumelor și fructelor din Dră- 
gășani nu dispune de mijloace 
suficiente pentru a efectua tran
sportul fructelor din zona Olte- 
țu pentru că are la dispoziție 
numai o dubiță și un camion. 
Cooperativele agricole sînt puse 
in situația de a transporta fruc
tele cu mijloacele proprii întîr- 
ziind din această cauză recol
tatul și transportatul porumbu
lui. Totodată ambalajele pentru 
mere puse la dispoziția coopera
tivelor sînt în cantitate insufi
cientă. ..I.L.F.-U1 acordă regim 
preferențial achizițiilor din sec
torul particular — ne spune to
varășul ing. Valentin Marines
cu, director adjunct al Direcției 
agricole județene. Astfel, la 
C.A.P. Bogdăneștl unde de cî
teva zile stau mari cantități de 
mere, n-a venit nici un camion 
să le transporte. Adresele și te
lefoanele către I.L.F. se țin lanț. 
Din aceeași zonă însă pleacă 
zilnic camioane cu merele par
ticularilor". De altfel, o soco
teală simplă întărește afirma
ția tovarășului director. Com- 
parînd cifrele (comunicate chiar 
de I.L.F.) apare semnificativ re
gimul preferențial de care se 
bucură sectorul particular. 
Dacă într-o singură zi s-au a- 
chiziționat 163 tone mere, can
titatea preluată de la coopera
tive a fost de numai 58 de tone. 
O dublă pierdere — o dată 
pentru cooperativele agricole 
prin imposibilitatea de a valo
rifica rodul plantațiilor în care 
au investit milioane de lei, iar 
apoi 
chiar 
ma 
meri,

>carce 
fructe. Dar ce le pasă de toate 
acestea celor care la Rm. Vilcea

pentru consumatori care, 
aici, la Rm. Vilcea, în ini- 
adevăratelor păduri de 
aleargă mult pînă să în- 
sacoșele cu parfumatele

/
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s-au instalat In comodele fotolii 
de ilefiști ?

împreună cu tovarășii Ale
xandru Duță, directorul I.L.F. 
și Gheorghe Călinescu, delegat 
al Departamentului de valori
ficare a legumelor și fructelor 
poposim la cooperativa agricolă 
de producție din Păușești-Mă- 
glași. într-o livadă, mari can
tități de mere căzute se depre- 
ciază. La silozul de fructe al 
cooperativei o întîlnim pe tova
rășa Cornelia Zorilescu, inginer 
agronom al unității, care ne 
arată în trei celule peste zece

ODISEEA MERELOR

sortare a merelor, după ce 
oprit o zi la Păușești a ple- 
nu se știe unde. Nici măcar 
știm cum II cheamă, nu s-a

vagoane de mere depozitate în 
vrac. în altă celulă, sute de lăzi 
cu mere așteaptă de cîteva zile 
să fie preluate. Remarcăm to
tuși că în cîteva lăzi sînt frunze, 
iar umplerea lăzilor este neuni
formă. Probabil au adus o că
ruță de mere nesortate, caută 
să... îndulcească situația ingi
nera agronom. Președintele coo
perativei Ion Băieșu, aflînd de 
prezența noastră sosește călare. 
Abia coborît din șa, solicită lăzi 
și mijloace de transport tovară
șului director Duță. Aflăm că 
întîrzlerile în ridicarea merelor 
se datoresc recepționerulul 
I.L.F. Ion Martin, care a refuzat 
să preia marfa. Un tehnician 
de la I.L.F, care trebuie să în
drume și să controleze munca 
de 
s-a 
cat 
nu
prezentat nici mie, nici preșe
dintelui — ne spune tovarășa, 
Zorilescu.

Așa stînd lucrurile, să ne mai 
mirăm de faptul că merele stau 
nesortate în siloz sau sub cerul 
liber ? !

Ajungem la cooperativa agri
colă de producție Jiblea-Căli- 
mănești unde președintele uni
tății, tovarășul Gheorghe Iaco- 
bici, ne declară : în perimetrul 
livezilor cooperativei stau pe 
pămint peste 6 tone de mere. 
Pentru că lipsesc lăzile, culesul 
merelor a fost sistat. Este ade
vărat că I.L.F. a trimis coope-

• Ambiția de a a- 

tinge o anume altitu

dine pe verticala me- 

rativei peste 3 600 lăzi, dar din
tre acestea au fost expediate cu 
marfă la centrele de achiziții 
mai mult de 3 000 și nici una 
nu s-a reîntors goală.

De neînțeles ne apare 
cînd aflăm, că, înainte 
tru zile, pe aici a trecut 
șui Ion Mihai, director 
al I.L.F (se ocupă personal de 
sectorul achiziții și contractări) 
căruia i s-au cerut ambalaje, dar 
pînă în ziua raidului nostru n-a 
trimis nici măcar o ladă. Tova
rășul director Duță este gata să 
încheie o minută cu președin

situația 
cu pa- 
tovară- 
adjunct

tele cooperativei. Măcar de-ar 
respecta-o I

★
Din constatările raidului nos

tru desprindem în primul rînd 
necesitatea asigurării cu amba - 
laje a tuturor cooperativelor. 
Această obligație revine I.L.F., 
căreia Direcția agricolă i-a co
municat, după evaluarea p'ro- 
ducției, cantitatea de marfă ce 
va trebui preluată ți astfel de
ficitul de lăzi a putut fi precis 
stabilit. Acoperirea lui ar fi fost 
posibilă dacă cele cîteva mii de 
lăzi ttrlcate, care se găsesc tn 
diferite depozite, ar fi fost re-1 
parafe. O altă cale prin care se 
pot asigura ambalaje suficiente 
este, cum bine știe oricine, r»-

Lipsuri solide,
scuze
(Urmare din pag. I)

de muncitori și elevi, după orele 
de program sau în zilele de săr
bătoare, au răspuns cu prezența 
lor în cîmp, considerând că prin 
aceasta dau nu numai un ajutor 
oamenilor de pe ogoare, dar își 
fac o datorie patriotică. în per
manență, zilnic, ca să nu mai 
vorbim de duminici, orașul spri
jină satele județului și cu zeci de 
mașini pentru transportul recol
tei. Acestui sprijin, însă, consiliile 

pida rotație a acestora. Lucrul 
nu se poate face decît prin 
transportul fructelor, vînzarea 
lor pe piață și astfel eliberarea 
lăzilor. Este de notat că acest 
proces, simplu și firesc, pentru 
care cooperativele plătesc anu
mite sume de bani beneficiaru
lui de contract, are loc cu pași 
de melc, ceea ce dă uneori im
presia că beneficiarul a uitat 
că a încheiat un contract și a 
întocmit niște grafice de pre
luare. Sint ele oare simple pe
tice de hîrtie pe care I.L.F. le 
poate neglija ? Ei bine nu ! For
ma pe care o îmbracă relațiile 

economice dintre cooperativele 
agricole de producție și dife
riți beneficiari o constituie toc
mai contractul. în cazul neres- 
pectării lui, furnizorul poate lua 
o serie de măsuri care să oblige 
beneficiarul la promptitudine în 
preluarea mărfurilor. Rolul ho- 
tărîtor în a obliga beneficiarul 
— I.L.F — la -relații economic® 
normale îl au cooperativele a- 
gricole, a căror produse se de- 
preciază dacă nu sînt preluate 
la timp. Bineînțeles, respectarea 
prevederilor contractului este o- 
bllgatorie deopotrivă pentru fur
nizor și beneficiar. Dacă unele 
cooperative acuză I.E.F.-ul că 
nu ridică fructele, de multe ori 
sîntem nevoiți să-i dăm drep

de conducere ale C.A.P., orga
nele agricole județene nu întot
deauna îi adaugă și mîna de bun 
gospodar. Cîteva exemple vin să 
demonstreze și din acest punct 
de vedere cît de falsă este scuza 
ce o oferă conducerea Direcției 
agricole în legătură cu stadiul 
critic al lucrărilor. Iată-Ie : Coo
perativei agricole de producție 
Codlea, pentru că solicită, i se 
trimit în sprijin gratuit 10 auto
camioane cu 60 de muncitori de 
la Colorom. Cum s-au dus, însă, 

tate acestuia din urmă. La coo 
perativele din Păușești și Olă- 
nești fructele erau culese, dar 
nu erau sortate. De aici necesi
tatea sincronizării culesului cu 
lucrările de sortare, mult mat 
pretențioase la fructele destina
te exportului. începerea lucră
rilor de sortare nu trebuie con
diționată de prezența tehnicia
nului îndrumător de la I.L.F.. 
pentru că în toate cooperativele 
vizitate existau ingineri hortivi* 
ticoli sau agronotni care în a 
ceastă perioadă n-au alte lu
crări urgente, deci pot îndruma 
și controla îndeaproape sorta
rea fructelor, iar acolo unde 
este cazul — autorecepția lor.

Trebuie însă să fie clar pentru 
toți cei interesați în prosperi
tatea cooperativelor agricole că 
precupețeala : „mai lăsăm noi, 
mai dați voi", nu va duce ni
ciodată la relații echitabile între 
beneficiar și furnizor, iar cei 
care suferă sînt, în ultimă ins
tanță, membrii cooperatori a 
căror muncă se irosește.

Odiseea merelor vîlcene... 
Peste plantațiile de pomi în- 
cărcațl de rod se ceartă produ
cătorul cu I.Ljp’.-ul, dar cearta 
nu ajută cu nimic la recoltat 
sau conservat. Merele se strică, 
ia» consumatorii le duc dorul.

ELISEI TARȚA

așa s-au înapoiat. Nimeni nu le-a 
putut spune ce au de făcut. Alte 
două mașini la Dumbrăvița Bîr- 
sei erau să facă cale întoarsă. 
Abia după 4 ore de așteptare au 
fost îndrumate unde să lucreze. 
Iar la Teliu situația este și mai 
de necrezut. Cooperativa agricolă 
solicită două mașini pentru trans
portul cartofilor, cînd acestea so- 
seso însă, le pun la cărat pie
triș.

A veni și cu alte exemple și a 
mai sugera ce trebuie întreprins 
în acest județ — considerăm că 
este de prisos. Sperăm că se în
țelege.

P.S.

Spre aducere aminte a ceea 
ce au de făcut organele agri
cole județene le oferim și un 
calcul: coeficientul de utiliza
re a mijloacelor de transport 
ER.T.A. folosite în campanie 
este de 60 la sută.

CADRUL PE CARE-L ASIGURAM
(Urmare din pag. I)

a-avi nd totuși la dispoziție un 
nume grad de libertate, sufi
cient și necesar pentru a se 
conf-unta cu realitatea, pentru 
a-și irifica forțele- Așa se fa
ce că descoperim ingineri buni 
chiar între studenții nu atit de 
promițători; sînt cei care au 
perseverat în asimilarea elemen
telor vitale pentru existenta u- 
nui inginer de bază. Așadar, tu 
ești primul care hotărăști, care 
ai la dispoziție butonul meca
nismului propriei ascensiuni 
profesionale.

Nu împărtășesc părerea, din 
cele spuse pînă acum cred că 
a reieșit acest lucru, că tînărul 
inginer trebuie să fie pas să 
facă inginerie din primul mo
ment. De altfel, nici nu va pu
tea înainte de a parcurge alfa
betul practicii de atelier, înainte 
de a-și ciștiga încrederea în for
țele proprii, de a o insufla ce
lorlalți. Dar aici Intervine bi
nefăcător „omul de lîngă tine", 
pedagogul de care aminteam, pe 
care trebuie să ne îngrijim să-i 
avem, să-i descoperim.

îmi revine acum în minte 
prima perioadă a activității me
le de inginer, anii de pionierat.

Lucram alături de DIONIS1E 
BALAȘ, un maistru cu multă 
experiență. Dar, intransigent la 
paroxism cu mine care eram 
inginer. Nu-mi ierta nimic. Prin 
comportarea lui ulterioară am 
înțeles însă atitudinea sa pli
nă de caracter ; foarte exigent, 
dar 
zul.
era 
rea 
bil 
în orice împrejurare.

Astfel decurgînd procesul de 
instruire, se realizează implicit 
și cel de selecție.

Cît de multe poate să facă un 
inginer ? Noi dispunem la ora 
actuală de un număr suficient 
de oameni la acest nivel de 
pregătire. îmi exprim surprin
derea însă că orientarea învăță- 
mintului superior a căpătat u- 
neori turnura unei stricte spe
cializări. Eu nu zic că un ingi
ner nu trebuie să aprofundeze 
cît mai mult un anume domeniu. 
Numai că oferindu-i din capul 
locului o pistă prea strimtă 
de mișcare, îi facem marele de- 
serviciu de a-i reduce simțitor 
aria de acțiune, obligîndu-I la 
o mobilitate mult prea redusă.

elastic, atunci cînd era ca- 
Și acest „caz" era cînd lu- 
cu oameni la care întreză- 
„stofa“ de specialist, oapa- 
„să ia taurul de coarne“

DORINȚA DE
(Urmare din pag. I)

prindere în cadrul serviciului de 
concepție, comandamentul su
prem al uzinei ce hotărăște gra
dul de tehnicitate din secții. 
Prezența sa în acest conclav 
tehnic, alături de specialiștii cu 
experiență îi va permite să cu
noască produsele uzinei pe hîr- 
tia de calc, să aprofundeze so- 
luț. 8 în această fază, să vină 
în contact cu soluții ingenioase 
sau... inverse. Aicj se va famili
ariza cu gîndirea de proiectare 
(sau cercetare) Aici se verifică 
de fapt ca inginer cu sau fără i- 
maginație tehnică. Pentru că, aș 
vrea să subliniez acest lucru, 
proiectele din anii facultății, cu 
tot caracterul lor didactic nu iz
butesc concluzii ferme, fiind 
și insuficiente ca număr. Dacă 
inginerul are imaginație tehni
că, el va căuta să vină cu 
soluții noi, ce depășesc rutina — 
posibilă în uzină — compatibi
le cu posibilitățile întreprin
derii, dar noi, superioare.

S-ar putea ca soluțiile sale să 
fie privite cu scepticism de 
cei din jur. In asemenea îm
prejurări el, cel in cauză, va 
trebui să dea examenul cu
rajului său tehnic, să. insiste, 
in absența unor contraarg 1-

mente ferme din partea ce
lorlalți, să susțină pînă la ca
păt soluțiile pe care le preco
nizează. Mai auzim, din păcate, 
expresii de genul : „Noi lucrăm 
aici atîția ani și vii dumneata 
să ne înveți meserie!“ Zidul 
inerției — acolo unde există — 
se cere însă străpuns. Ast
fel, el se poate impune în 
ochii celorlalți — cu consecin
țe favorabile pentru randamen
tul său ulterior, sau — atenție 
maximă deci ! — se poate desca
lifica în ochii acelorași oameni 
cînd soluția nu este bună. A- 
pare deci un punct nodal : ori 
vii cu idei viabile și ți se va 
da cîștig de cauză ori, vrînd-ne- 
vrînd, vei intra1 în hora rutinei.

Cu riscul de a mă repeta, su
bliniez ca un element cu forță 
de percuție deosebită in dina
mizarea randamentului tînăru- 
lui inginer este voința, hotărîrea 
sa de a realiza, de a se im
pune. Iar cînd recunoașterea lui 
a devenit o realitate, etapa ur
mătoare capătă o direcție supli
mentară : documentare tehnică 
generală, foarte amănunțită. în- 
trucît plafonarea poate surveni 
și ca urmare a lipsei de docu
mentare, soluțiile furnizate a- 
părînd de facto ca pseudo-noi, 
mișcare inutilă într-un ocean

pozitivă că sint foarte multe 
probleme in producție care so
licită prezența specialistului. Mă 
refer evident 1a oamenii cu vă
dită înclinație pentru așezarea 
pe baze științifice a producției, 
în interesul perfecționării con
tinue a mecanismului — de ce 
să n-o recunoaștem — uneori 
atit de puțin tangent cu optimi
zarea. Cred că ar trebui înce
tățenit sistemul testării profe
sionale încă de la începutul 
specializării, tocmai pentru a 
preveni rebutul intelectual. Se 
investesc valori materiale și spi
rituale prea mari pentru a ne 
permite să. fabricăm specialiști 
inapți pentru domeniul ce l-au 
ales. Este un avertisment dat tî- 
nărului aflat în pragul opțiunii 
pentru o profesie dar totodată, 
aș vrea ca aceste cuvinte să se 
constituie într-un îndemn la au
toexigență din partea fiecărui 
inginer înscris deja pe spirala 
producției bunurilor materiale, 
acolo unde guvernează spiritul 
implacabil al eficienței econo
mice. Așadar, mobilizare de
plină a resurselor intelectuale, 
racordare rapidă la cerințele 
progresului industrial, toate a- 
cestea însoțite de studiul per
manent al domeniului in care 
acționează. Iată cîteva repere 
de control intre care mi se pare 
că trebuie să măsurăm punctele 
de sprijin ale randamentului tî- 
nărului inginer.
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După cum sa poate observa, problema pusă în discuție — privită din unghiul divers 
care-l presupune, pentru fiecare interlocutor, experiența sa proprie, a colectivului în care 
crează — a generat puncte de vedere diferite. Cuprinzînd în cîmpul observației perioada de 
stagierat a inginerului, climatul în care acesta își desfășoară activitatea în primii ani, anali- 
zînd diferiți! factori ce se intersectează pe coordonatele valorificării potențialului ingineresc, 
schimbul de păreri, început în aceste pagini rămîne, mai departe, deschis tuturor celor in
teresați.

Centrul de vimfi- 
cație Bir Iad, care 
trebuia să intre în 
funcțiune de 
1 septembrie

Or, în condițiile actuale ale 
tehnicii, posibilitatea de adap
tare devine o condiție sine qua 
non a randamentului. Așadar, 
atenție ! Chiar dacă eștj spe
cialist in elaborarea oțelului, să 
zicem, ai obligația de a fi ori- 
cînd pregătit să activezi în do
meniile colaterale : formare, tur
nare, prelucrări plastice, trata
mente termice.

Se pune adeseori întrebarea : 
unde trebuie să-și aibă locul de 
muncă stabilit inginerul : exclu
siv în sectorul de proiectare, 
de cercetare ? înțeleg rostul 
întrebării ca rezultat al _ preo
cupării pentru o valorificare 
maximă a potențialului_ ingine
resc. Se bucură de circulație 
ideea grupării inginerilor — 
prin urmare și a celor tineri — 
exclusiv în cadrul sectoarelor . 
de concepție. Dar simpla pre
zență a unui Inginer, fie el tî
năr sau vîrstnio — rezolvă și 
sporirea randamentului acestu
ia 7 Evident, nu. Un prim răs
puns : nu toți cel ce au diploma 
de inginer pot avea și vocație 
pentru acest sector extrem de 
pretențios. Iată de ce consider 
necesar să nu se ignore ideea

deja descoperit. Inutil, cred, să 
mai insist asupra1 importanței 
pe care o capătă studiul limbi
lor străine, fără de care nu 
poți prospecta nemărginirile 
documentației extrem de vaste. 
Și cum școala nu oferă decît 
punctul de plecare, rămîne ca 
acum să fie asimilate, aprofun
date cel puțin una din limbile 
fundamentale. Un examen

voință, deloo ușor dar imperios 
necesar.

Sint prea tînăr pentru a putea 
da sfaturi colegilor mei. I-aș 
ruga însă să nu uite că ești 
pregătit cinci ani în facultate 
pentru a lucra apoi, cît mai in
tens cu mintea, pentru a gîndi. 
Iar unul din capetele pîrghiei 
se află în mina ta, a fiecăruia 
dintre tinerii ingineri.

specializare excesi

vă? • Rolul binefă-

CONCLUZII

Ora 11. Pe ogoarele C.A.P. 
ZAPODENI, județul Vaslui, 
nimeni la culesul porumbu
lui. Toți cooperatorii stau la 
rînd pentru a-și încasa avan-
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„Micul ecran" își aruncă seară 
de seară săgețile în filma noas
tră, mulțumită și oricind în pri
mejdie de a fi egoistă, alergîn- 
du-ne privirile dincolo de pere
te. Vedem mai multe, aflăm 
mai multe, gindim ! Pentru că 
în urma fiecărei priviri se poate 
naște un gînd, o opinie nouă, 
prietenă adevărului. Pentru că 
privind ceva, judecind ceea ce 
ni se propune să judecăm, pu
tem avea, miraculos, in același

PUBLICA
IULIAN NEACȘU

Primul volum al Iul Gheor- 
ghe Suciu, „Oul“, apărut anul 
trecut, e o foarte bună cule
gere de schițe. Intre aceste 
schițe și convingerile exprimate 
de autor in numeroase articole 
apăruie in diferite publicații (și 
în ziarul nostru) există o legă
tură strînsă care ne atrage 
atenția asupra unui fapt deo
sebit : Gheorghe Suciu pare să 
fie, și se prezintă programatic 
astfel (cu liniște, nimic mai 
«trăin de ființarea sa discretă 
decît neliniștea exprimată gă
lăgios, văzută), un scriitor nein
teresat de modă. Nu e singurul. 
Gheorghe Suciu se vrea — cu 
calm și răbdare — un proza
tor ardelean.

îi supun atenției aceste pă
reri. Le ascultă în tăcere si ob
servă :

— Eu nu am încă certitudi
nea (o voi avea vreodată ?) că 
sînt prozator. Dar dacă aș fi. 
atunci mi-ar plăcea să fiu ..pro
zator ardelean", pentru simplul 
motiv că n-aș putea fi altcumva 
Expresia pe care o folosiți cir
culă des. de multă vreme, ea' 
traducind o realitate. Ardealul, 
cel puțin pentru roman, e zona 
noastră nordică, cu stpaua ei 
polară după care ne-am putea 
orienta, 
cred că 
viața și

/ tic

H1O-

Nu

— ----- ..e-am putea
Nu exclusiv, vreau să 
nu sînt exclusivist în 
în destinul meu artis-

numai că nu sinteți 
(cum spuneți) exclusivist, dar 
volumul dumneavoastră vă sur
prinde într-un proces de for
mare, cu două direcții posibile 
eare se exclud. Surprinzător, 
mai izbutite sînt prozele — să 
le zicem așa — poetice. Și to
tuși. celelalte momente, cele 
„obiective", deși mai șovăitoare, 
par să ins’ - e direcția în care vă 
veți dezvolta.

— Eu nu am vrut să debu
tez atunci și cu volumul acela, 
dar multe considerente m-au 
determinat să o fac. Volumul 
meu dă naștere la impresii con
tradictorii. Dacă e să o luăm 
după primul cuvînt tipărit, am 
debutat cu versuri. Deci, pro
zele „poetice" aparțin unui fost 
autor de versuri. Apoi, eu sînt 
liric prin firea mea. căci în fi
rea mea e multă utopie Ne- 
avînd ureche muzicală, am trăit 
însă o clipă de curaj lucid și 
mi-am dat seama că nu am nici, 
o chemare să fac poezie. Eu iau 
de bună expresia „poetul 
cință". Consider că e bine că 
..p'ozcle obiective" sînt mai pu
țin reușite. Mi-a rămas întreaga 
șansă înainte Dacă erau reu
șite, ce mai făceam ?

— O întrebare cn caracter 
generat. Ia care se poate răs
punde si printr-un roman auto
biografic : care sînt dificultățile 
artistice cele mai serioase cu 
care vâ luptați 7

— Dificultățile tin în primul 
rînd de mine însumi 
sălbatic cu care mă 
arena mea de nesomn 
tație este ritmul meu 
Accept anevoie că unu si cu unu 
Iac doi Modul ăsta greoi de 
autoconvingere m-a costat și o 
să mă mai coste mult. Si totuși, 
aș spune că ritmul acesta bles
temat e singurul meu orgoliu. 
Să vă povestesc ceva Odată, 
într-un tren, un țăran ardelean 
privea pe geam Ia ploaia de 
afară. „De ce plouă ?“ zicea. 
Cineva de lingă mine mi-a șop
tit : „Auzi ce poate să întrebe 
ardeleanul 1“ L-am întrebat pe 
țăran : „Ai cosit finul 1“ „Da 
alaltăieri, și era frumos ca mă
tasea". Nefericitul acela cu iro
nia credea că țăranul trage na
tura la răspundere, cînd el 
nu-și căina decît finul. Ei. ase
menea înțelesuri eu nu le pot 
prinde decît încet, după ce 
le-am adulmecat mult.

— Reveniți des Ia dumnea
voastră în sat ? Cum vă pri
vesc cei de acolo 7 îmi amin
tesc de o mărturisire pe care 
o făceați cîndva : „Scriu de 
multe ori în pat, așezat într-o 
rină, și mi se pare că prînzesc 
pe cîmp

— Călătoresc la țară, dar nu 
am mai fost De acasă de ani 
de zile. Nu știu de ce. Să-mi 
dovedesc mie însumi că port 
satul meu cu mine ? Si dacă-1 
port, cum l-as mai putea întîlni 
altcumva decît coborînd 
în mine însumi ? Sau poate nu 
mă duc in satul meu. pentru ca 
să evit o primejdie, primejdia 
de a-1 reda în cărțile mele. Sînt 
însă sigur că oamenii din satul 
meu mă țin minte, dacă nu din 
mai multe motive, măcar din 
unul. Aveam sânte ani. înce
puse școala de vreo săptămînă 
si eu încă nu-i călcasem pragul. 
Tmi era teamă. M-a luat tata și 
mi-a legat mîinile și în răcnete 
asurzitoare m-a dus la școală. 
Parcă văd si acum nuiaua lu
cioasă. umedă, de ne care că
zuse coaja, nuiaua strălucind în 
soare, cu care m-a bătut. A 
doua zi m-am dus singur la 
scoală, iar la sfîrsitul anului 
împărțeam premiul întîi cu încă 
un coleg. Observ acum că 
aoroane toti. cînd am fost copii, 
am fost premianți.

— En. nn. Nici măcar atunci.
— Oricum, pînă de curînd oa

menii din sat”1 meu ziceau des
pre mine : „Ala care n-a vrut 
să meargă la școala primară si 
a făcut pînă la urmă facultăți".

— Spuneați adineauri că mer
geți des prin țară, probabil ca 
reporter Credeți că reportajul 
poate ajuta Ia formarea unui 
bun prozator 7 Sau devii pro
zator în ciuda faptului că a! 
Boris reportaj 7

Taurul 
lupt în 

si medi- 
interior.

— întrebarea mi se pare falsă 
sau, poate, prea stăruitoare. Re
portajul e realitate, sau ar tre
bui să fie, pe cînd arta e fic
țiune. Cine are puterea și harul 
ficțiunii se duce undeva să 
scrie reportaj, dar face artă 
(Geo Bogza, de pildă) ; cine nu 
are această putere și acest har 
se așează la masă să scrie un 
roman și pînă la urmă face un 
reportaj.

— Există la noi probleme sau 
stări de spirit specifice
meniului, care ar trebui să stea 
în atenția scriitorilor ?.

— Toate epocile si toate locu
rile își au problemele lor spe
cifice. Problemele noastre tre
buiesc discutate mai pe larg, 
mai sistematic și de oameni 
competenți. Cu cît problemele 
sînt mai serioase, cu atît mai 
serios socotesc că trebuie să lie 
nivelul discuției. De aceea, 
cînd văd cită pondere se 
dă. de pildă, problemei „des
tinului muzicii ușoare" (!), 
exprimîiid-j-și opiniile chiar ți 
oameni eu gravitate, mi se pare 
că asist la un spectacol de vîn- 
turare a zădărniciei. în schimb, 
ca să dau și un exemplu care 
mi se pare intr-adevăr serios, 
despre'moralitaiea unor elevi și 
a unor tineri se vorbește puțin și 
moralizator. Probabil că foru
rile administrative primesc nu
mai rapoarte seci. în timp ce 
un coleg de al nostru, titular 
de rubrică la un ziar, citește 
cele mai sincere și uneori dra
matice mărturisiri de la elevi 
și tineri. Ce’ in cauză nu pot 
lua măsuri de îndreptare pen
tru că nu cunosc laptele, iar 
colegul nostru cunoaște faptele, 
dar n-are latitudinea să ia' mă
suri. Simplific, poate, dar în 
acest paradox eu văd o pro
blemă adevărată. Cu toată gra
vitatea, răspunderea și defe
renta, ar trebui să despicăm fi
rul nu in patru, ci în o mie. 
Pentru că merită ! Pentru că 
altfel nu vom putea să luăm 
măsuri eficiente.

— Sînt probleme care intră, 
cred, și în sfera de preocupări 
a literaturii.. A romanului so
cial, să zicem... îl puteți defini ?

— Dacă numesc toate roma
nele mari scrise vreodată, de la 
Balzac la Dostoievski, și de la 
acesta la Camus, și dacă adaug 
îndată că toate sînt sociale, pro
fund sociale, atunci ceea ce îmi 
cereți să definesc nu stă în pu
tința mea. Se discută astăzi 
foarte mult pe această temă So
cotesc însă că discuția nu 
reușește să se cristalizeze pen
tru că nu are clari termenii de 
pornire. De ce ? Tn primul rînd, 
doleanța ca romanul să fie so
cial e de prisos, pentru că el e 
așa prin definiție. Dacă nu e 
așa, ori nu avem de a face cu 
roman, ori avem de a face cu 
un roman slab, dar nici pe pri
mul nici pe al doilea nu le pu
tem invoca, pentru că atunci 
nu mai discutăm despre roman, 
ci despre altceva. Apoi se con
fundă substanța romanului, care 
e socială cum spuneam, prin 
definiție (Călinescu și numește 
cele cîteva teme mari și din- 
totdeauna ale romanului). cu 
ceea ce am dori noi să fie în 
finalitatea ei această substanță, 
cu ceea ce am dori să trezească 
în noi. Eu sînt de acord că 
poate pretinde artistului 
opera lui să limpezească 
bucuria fie durerea, ca el 
slujească omul tn lupta lui ,. 
despresurare de toate tainel,e și 
instinctele rele, ca opera lui să 
fie umanistă. Asta se poate 
pretinde artistului — și artistul 
serios nici nu încearcă să facă 
altceva decît să răspundă aces
tei chemări Sînt însă destule 
cazuri, și istoria artei ni le 
oferă cu generozitate, cînd me
sajul uman al operelor a fost 
sesizat cu întîrziere. Artistul 
mare își devansează epoca, el 
nu face numai „autocritica" ei. 
ci și „critica" ei. Critica aceasta 
convine de minune viitorului ; e, 
aș zice, chiar opera lui. Vi
itorul nu e un tărîm iluzoriu, pe 
care doar îl bănuim 
noastră ; 
deauna în prezent

— Am întîlnit unele dintre a- 
ceste idei și în articolele pe care 
le publicați în ziarul nostru, în 
cadrul rubricii „Jurnal"...

— Jurnalul pe care îl destăi
nui în „Scînteia tineretului" tra
duce frămîntările și căutările 
mele în tentativa spre maturi
zare și limpezire. Cred sincer că 
el poate interesa pe multi tineri. 
Nu e un șir de sfaturi, eu nici 
nu pot da sfaturi prietenilor 
mei tineri, ci o mărturisire, 
încerc să văd lumea cu ochii 
mei proprii. căutîndu-mi tot 
odată și metodele cele mai bune 
pentru aceasta. Cei care mă 
citesc pot găsi sugestii pentru 
propria lor tentativă de matu
rizare.

— Și romanul 7 Romanul pen
tru care vă pregătiți 
care l-ați scris 7

— La acest roman 
mulți ani. Poate vor mai trece 
alți ani pînă să-l termin. între 
timp, scriu alte cărți, fac anto
logii. ne care le socotesc utile 
culturii în general. Totuși, ro
manul mă frămîntă în somn și 
nesomn. Mărturisesc aici gelo
zia mea inofensivă față de un 
scriitor ca Ni cola e Breban. care 
a avut curajul să debuteze cu 
un roman. Asediez Troia roma
nului ți n-aș vrea s-o eucereso 
prin șiretlicul unui cal de lemn...

timp, aceeași opinie. Va fi vorba 
atunci despre opinia publică, 
nemaipomenită forță morală de 
influențare a vieții sociale. A- 
ceasta se intimplă și cind citim, 
desigur, dar ce carte, ce revistă 
poate avea astăzi un asemenea 
„tiraj" 1 Revistă, citită, auzită 
și văzută de milioane de oa
meni, numiți telespectatori. Ma
rea forță de penetrație in pu
blic a televiziunii este mai mult 
decit evidentă, ea fiind poate 
cea mai vie prezență în orna
mentația vieții lumii moderne. 
Iar atunci cînd cei ce „fac tele
viziune" sînt inspirați, o simplă 
emisiune creează o opinie publi- 
că. O astfel de emisiune este 
„Ediția specială" din fiecare sea
ră a „Telejurnalului" și realiza
torii săi se arată a fi dintre cei 
mai merituoși : lucrează „pe 
viu", sînt conciși și gravi, conț- 
tienți de importanța fiecărui cu- 
vînt televizat, înțelegînd că cea 
mai mică inexactitate poate face 
dintr-un om nevinovat o victi
mă a opiniei publice, vădit inte
resați să participe, să ajute aco
lo unde trebuie, informîndu-ne 
tn limita celei mai stricte obiee-
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se 
ca 
fie 
să 
de

înaintea
el lucrează întot-

— sau pe

lucrez de

tivltăți asupra situației, con- 
fruntînd și nu acuzînd cu orice 
preț (chiar cu prețul succesu
lui !). O singură rezervă : ar 
trebui poate urmărite în mai 
mare măsură cauzele și mai 
puțin efectele lipsurilor semna
late In campania de strîngere 
a recoltei ; poate cei cu hirtiile 
(una pe htrtie, alta e în pălărie) 
ar trebui invitați la fața locu
lui, nu de altceva, dar am fi 
curioși dacă vreunul nu s-ar 
apuca să susțină morțiș „fatali
tatea" adevărului de pe hîrtle. 
Și pentru a nu se crede cumva 
că „Ediția specială" e doar o 
realizare unică in condiții ex
cepționale pe lingă emisiunile 
amintite și altădată „Transfoca- 
tor", „Reflector", emisiuni de 
opinie publică, semnalăm și ful
gerătorul reportaj-anchetă al 
lui Aristide Buhoiu (Realitatea 
ilustrată, duminică, 12 octom
brie). Cel cu electromotoarele... 
Mare minune, mi-am zis, pri- 
vindu-i și ascultfndu-i pe „bă
ieți". Să nu știe ei de ce ar fi 
avut nevoie de bani! Poate spu
neau pentru semințe și tot era 
mai bine decit să amuțească ast-

fel incit ai fi putut jura 
Dină atunci au trăit numai 
eleșteu. Să fi fost analfabeți 
n-au citit ce fac „băieți" ca 
cu banii, pe unde și-i petrec r
Doar unul avea și o bicicletă 
cu roțile in sus, în curte ca să 
vadă domnu... Cumpăr elec
tromotoare cum cumpăr eu în
ghețată și m-apucă groaza gin- 
dindu-mă că i-ar fi oferit vreun 
„băiat" aeroportul Băneasa și el 
n-ar fi știut că-i „de furat". 
Ce ne-am mai fi făcut, unde ar 
mai fi aterizat avioanele 7 Ve
cinii „băieților" de duminică pot 
fi mulțumiți, e drept nu mal 
văd ei biciclete stînd așa, de
geaba, întoarse pe dos, în 
schimb revăd electromotoarele 
(doamne, și cită nevoie nu a- 
vem, că doar nu ne-am umplut 
cămările cu ele 1). Poate pe „bă
ieți" i-au văzut și alți „băieți 
serioși" (hoțul neprins e negus
tor cinstit!) și-au luat aminte 
cum să cheltuiască banii, că de 
știut ce să facă cu ei, nu știu, 
nu ! Și asta contează. Ar fl tre
buit arătați și paznicii, chiar cu 
riscul de a-i fi deranjat din 
somn. Ați văzut doar ee pă
rere proastă au hoții despre ei, 
în nici un ea» nu i-ar fl angajat 
să le păzească electromotoarele 
furate. Este bine, Aristide Bu- 
hoiu a avut o idee. Am și eu 
una : un rald-anchetă avînd ea 
temă „huliganul la el acasă". 
Nu de altceva, dar poate pă
rinții acestor „dăunători" se vor 
speria de atîtea milioane <le 
musafiri și vor face și ei ceva, 
că de tratație, ce să mai vor
bim, de unde 7 Sînt ziariști care 
știu despre ce e vorba. între
bați-! și poate va fi mai bine.
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ției vehiculată prin lucrările res
pective este redusă în acest caz 
la sfera culturii umaniste (litera
tură, istorie, foarte puțin și chiar 
deloc filozofie). Chiar în cadrul 
acestei sfere, sectoarele nu sint 
judicios repartizate, căci nu am 
putea numi în nici una din co
lecțiile existente o lucrare de sin
teză, de pildă, care să se ocupe 
de istoria filozofiei. Nu știm pînă 
acum ca în aceste colecții să fi 
apărut scurte volume despre isto
ria generală a patriei sau a lumii. 
Nu cunoaștem, de asemenea, nici 
lucrări care, apărute fiind în a- 
ceste colecții, să se ocupe, la ni
velul intelectual al unui anumit 
public tînăr, neavizat, cu redarea 
istoriei unei sau unor literaturi, 
conform unui procedeu uzitat 
cîndva de colecții românești. E 
necesar oare să mai amintim fap
tul că, între cele două războaie 
mondiale, în colecția Biblioteca 
pentru toți au apărut volume 
care se ocupau cu istoria filozo
fiei, cu publicarea unor texte fi
lozofice ale unor autori, însoțite 
de un aparat critic in stare să le 
facă accesibile publicului me
diu ? Astăzi, cînd educarea tine
rei generații este în atenția în
tregii societăți, cînd se urmărește 
în chip organizat o înaltă și pro
fundă orientare în cunoașterea 
vieții și culturii, prin aprofun
darea cunoașterii materialismului 
dialectic și istoric, mai mult ca 
oricînd este necesară tipărirea 
unor lucrări care să pună în evi
dență, din punctul de vedere al 
filozofiei marxiste, evoluția gîndi- 
rii umane. Afirmația este vala
bilă și pentru alte sectoare ră
mase și ele descoperite, unde po
sibilitățile de informare ale lec
torului, indiferent de vîrstă, sînt 
foarte reduse.

Pe de altă parte, are tineretul 
instrumentele de lucru necesare 
pentru a-și îmbogăți cunoștințele 
pozitive ? Unde poate citi (în 
afara unui dicționar de strictă 
specialitate sau a unuia foarte 
general elaborat de Academie) 
adolescentul de 14 ani despre 
semnificația cuvîntului, spre 
exemplu, deuteriu ? Răspunsul 
este: nicăieri. Adică nicăieri adec
vat. Căci sursele de unde se 
poate informa sînt fie prea sa
vante și-i depășesc puterea de în
țelegere, fie sînt atît de gene
rale îneît nu-i spun nimic. Din 
acest punct de vedere, sîntem 
încă într-un mare deficit. Tradi
țiile unor țări cu o bogată expe
riență în această privință ne-ar fi 
putut servi drept îndreptar pre
țios. Am aminti, de pildă, doar co
lecția Encyclopedic des jeunes, 
exemplu pe alt meridian pentru 
lămurirea unor noțiuni cu care 
se operează tot mai des în cul
tura tinerei generații. Recent în
ființata Editură enciclopedică, 
face, la noi, eforturi serioase pen
tru acoperirea acestor lacune. Ea

a inclus în planul său de apari
ție și două enciclopedii pentru 
tineret și copii (în circa 3—4 vo
lume). Tot destinate tineretului 
ar fi, într-o mare măsură, Enci
clopedia descoperirilor geogra
fice, Mic dicționar de știință și 
tehnică, Dicționar de personali
tăți românești, Enciclopedia in
vențiilor, Enciclopedia sporturilor 
etc. Lucrări care de altfel se a- 
dresează și adulților. Sînt ele însă 
suficiente ? Editura enciclopedică 
a preluat, precum se știe, unele 
din sarcinile Editurii politice. Ea 
are un profil în bună parte defi
nit, fiind axată pe tipărirea lu
crărilor cu caracter enciclopedic. 
Cine ar trebui, totuși — ne în
trebăm — să se ocupe mai în
deaproape de problema culturii 
pozitive, la diferitele trepte de 
înțelegere ale generației mai ti
nere ? In sarcina cui ar trebui să 
cadă apariția unor serii de lu
crări sau unor lucrări care să fie 
consacrate unor probleme, unor 
fenomene de reală importanță 
pentru pregătirea unui viitor spe
cialist sau trezirea interesului 
unui tînăr încă neavizat pentru 
un anumit domeniu de studiu ? 
Editura didactică și pedagogică, 
copleșită de uriașa cantitate de 
manuale și culegeri de texte sau 
probleme pe care le editează, nu 
poate momentan împlini această 
cerință. Editura tineretului are 
un profil aproape exclusiv literar. 
Editura enciclopedică are și ea 
momentan de rezolvat chestiunile 
fundamentale ale informației en
ciclopedice la noi, multă vreme 
ignorate. Atunci cine ? Iată o în
trebare care își așteaptă un grab
nic răspuns. Mai ales în condi
țiile în care înaintarea cu pași 
repezi a civilizației face mai mult 
ca oricînd necesară acomodarea 
timpurie cu elementele științei și 
tehnicii, cu toți acei factori care 
concură la dezvoltare și progres.

Nu mai este nevoie, credem, 
să mai demonstrăm utilitatea ne
cesității unor măsuri imediate în 
acest domeniu. A reduce cultura 
generală și prin urmare și infor
marea generală la litera manuale
lor și antologiilor școlare, a pro
mova o concepție editorială po
trivit căreia literatura și arta ar 
constitui temeiul aproape exclusiv 
al acesteia sînt desigur raționa
mente eronate. De pe urma lor 
un întreg proces complex, de di
versificare și de aprofundare a 
cunoștințelor din domenii diferite 
de către actualele generații de 
tineri are, evident, de suferit. 
Credem că aceste considerente 
trebuie să le aibă în vedere fo
rurile competente din conducerea 
editurilor, Ministerul Învățămîn- 
tului. în elaborarea planurilor 
editoriale pe perioade de timp 
mai îndelungate ar fi necesară 
luarea în discuție a unei aseme
nea probleme și găsirea de soluții 
practice pentru rezolvarea ei. Ar 
trebui create, credem, colecții de 
cultură generală, pe problematici,

care să corespundă diferitelor 
etape ale evoluției intelectuale a 
cititorului tînăr, Trebuie create 
astfel acele începuturi care, trep
tat îmbogățite, dau posibilitate» 
apropierii, aprofundării unui anu
mit domeniu al activității spiri
tului uman, contribuie la asigura
rea unui climat de muncă și stu
diu, corespunzător viitoarelor ca
dre de constructori ai socialis
mului, în formarea cărora crearea 
premiselor pentru însușirea unei 
culturi de specialitate adecvate 
este o necesitate de prim ordin.

Filmele penibile sînt în conti
nuare „invitate de onoare" pe e- 
cranele noastre. Trei din cele mai 
spațioase cinematografe bucu- 
reștene, „Favorit", „Luceafărul" 
și „București", găzduiesc pelicula 
„Mai periculoase decît bărbații", 
copie grosolană după seria aven
turilor lui James Bond. E și a- 
cesta un obicei al difuzorilor noș
tri: de a ne oferi — cu o osîrdie 
demnă de o cauză mai bună —■ 
cele mai incolore surogate 
duse pe platourile de aiurea,
un film cu James Bond n-a fost 
programat (nu-i vorbă, nici nu 
prea le ducem lipsa), în schimb 
destule nimicuri plasate în de
corul ultrasupertehnicizat al cui
burilor în care se adună așii 
lumii interlope și fetida lor poe
zie. Să ne amintim : „Comisa
rul X", „Șapte oameni de aur" 
și, în sfîrșit, „periculoasele" și 
nespus de frumoasele asasine din 
acest film englez, de un tembe
lism exotic rar întîlnit.

O poveste deci, cu magnați ai 
petrolului uciși — nu, nu 
lește, ci prostește — de doi 
mei pentru care crima e la fel 
de obișnuită ca și rimelul ori 
cremele de/față. Crime, mister, 
teroare, cinemascop și peliculă 
tehnicoloră... Nu lipsește nimic, 
nici chiar un operator de film

excelent (Ernest Steward) și un 
autor de bandă «onoră de aceeași 
calitate (Malcom Lockyer).

Ca să nu uităm, joaca de-a ui
te-o nu e se petrece într-un pei
saj cosmopolit care se impune 
oricărui turist ce se respectă. E o 
regulă a jocului de care se ține 
seama pentru a permite un gen 
de reclamă turistică de mare și 
nostalgică eficacitate. (Așa se 
face că am și reținut prospectul: 
Vizitați Mediterana I).

Și ca să nu vă fie teamă că 
asasinele își fao de cap, apare, la 
timpul și la locul potrivit, infai
libilul detectiv. Car» le pedep
sește. Pe ele și pe mult prea fio
rosul șef al grupului de ucigașe 
(da, grup, pentru că am uitat să 
vă amintesc că pînă la urmă e 
vorba de o trupă întreagă de 
frumoase, de toate naționalită
țile, care s-au dedat la jocul cu 
moartea).

Cum se răzbună marele detec
tiv pe marele asasin este, pur și 
simplu, extraordinar, fără egal, în 
filmul mondial. In plus și de 
un ridicol, desigur, nescontat, 
care „ucide" mai mult decît toate 
pistoalele, puștile, bombele și ti- 
ribombele din arsenalul eroine
lor peliculei. Nu vi-1 povestesc 
pentru a nu vă fura din plăco-

rea de a rîde cu-o poftă nebună, 
nebună, nebună...

în atenția spectatorilor cu- 
surgii, amănunte importante : mo
dele unicat de îmbrăcăminte fe
minină, iahturi, avioane, automo
bile. Toate de ultimul tip. Și 
nume de artiști pe genericul fil
mului : un actor și bun și frumos 
(Richard Johnson) și alte două 
vedete care n-au nevoie de re
comandări speciale (Silva Koscina 
și Elke Sommer).

Lăsînd actrițele In pielea unor 
personaje mai periculoase decît 
bărbații, să ne întoarcem la unel
tele noastre și să întrebăm cu 
toată seriozitatea : pînă cînd vom 
«uporta îndelungul asediu al ci
nematografului de gang ? Anun
țata sărbătoare cinefilă, „Viridia- 
na“ lui Bunuel, e de două săp- 
tămîni amînată, două alte pre
miere cinematografice, „Atentatul 
de la Sarajevo" și „Familia noas
tră trăsnită", sînt programate în 
săli obscure In timp ce perfectul 
etalon al prostului gust e în sus
pecta atenție a afișului «ăptăml- 
nal. Cine răspunde de acest lu
cru ? Și cum ? Și cînd ?

TUDOR STĂNESC'-.

gleză.

periculoase decît 
— producție en*

STUDENTUL DIN ANUL I
(Urmare din pag. 1)

In anul I aproape fiecare stu
dent este un caz. Iar uneori 
evoluțiile se desfășoară pe cele 
mai neverosimile traiectorii. De 
aceea, atît pentru corpul didac
tic, cît și pentru asociații, acești 
tineri nu pot fi contopiți oare
cum la un loc, într-un singur 
student — anul I — căruia să 1 
se adreseze profesorul la cur», 
cu care să lucreze conducăto
rul de seminar... Fiecare repre
zintă o lume de idei, de gîn- 
duri, de sentimente ți de atitu
dini, fiecare are deja o expe
riență proprie și, ca atare, rea
litatea impune să fie dezvoltată 
o răspundere a fiecărui ins pen
tru faptele lui. Există, firește, 
și o răspundere colectivă, dar 
necesitatea de a apăsa pe mîn- 
dria, ambițiile și obligațiile co
lective nu poate exclude munca 
cu fiecare student în parte.

„GINDIȚI Șl FORMAȚI 
GÎNDIREA IN JURUL vostru-

Arta studențească din Univer
sitate este reprezentată aici, la 
„balul bobocilor", prin ceea ce 
are ea mai bun. Soliștii de mu
zică ușoară își doresc să devină 
idolii studenților din primul an; 
eforturile în această privință 
sînt vizibile. O melodie de o 
frumusețe rară creează o ade
vărată atmosferă de vrajă.

— Dansați?...
Invitația e atît de obișnuită. 

I-a fost doar adresată de atîtea 
ori, la reuniunile școlare, la 
carnavaluri, la serate colegiale. 
Dar aici, la „balul bobocilor', 
atmosfera, importanța sărbăto
ririi, prezența cadrelor didac
tice și a colegilor din anii mari, 
Imprimă acestui obișnuit „Dan
sați?” semnificații neobișnuite 
și necunoscute pînă aoum.

Ludovic» Dobre — proaspătă 
studentă a Facultății da filozo
fie — încearcă să găsească o ex
plicație:

— Ne găsim în centrul aten
ției generale ; simțim că sintem 
cercetați, că ridicăm semne de 
întrebare și că uneori se con
turează cu privire la personali
tatea noastră judecăți de valoa
re care corespund adevărului. 
Dorim să le cunoaștem, să ne 
autocunoaștem. Oricum, înțele
gem pînă și din felul cum ni se

adresează o invitație la dans, 
că nu mai sintem niște adoles
cenți, că trăim momentul major 
al afirmării personalității.

Acesta este un punct de ve
dere optimist. Am ascultat însă 
și altfel de păreri, am notat 
afirmații care susțin că dincolo 
de fastul ți solemnitatea unor 
festivități de primire a „bobo
cilor", studenții primului an 
n-au detectat încă ambianța a- 
cademică despre care li »-a vor
bit, n-au descoperit încă spiri
tul științifio despre care se spu
ne că domină viața universi
tară.

— Intr-un fel, sînt dezamăgit 
— își exprimă opinia Sergiu 
Crlstofor, student la Facultatea 
de biologie. îmi făcusem despre 
studenție și despre facultate o 
imagine ideală, care nu cores
punde cu ceea ce am găsit aici. 
E drept, căminul in care lo
cuiesc (Complexul studențesc 
„Grozăvești" — n.r.) este mai 
confortabil decit mă așteptam. 
Masa la cantină este foarte 
bună. Biblioteca este bine în
zestrată, sînt aici numeroase 
tratate care oferă un material 
de studiu deosebit de prețios, 
în schimb. în ceea ce privește 
activitatea de pregătire, modul 
în care se desfășoară semina- 
riile, n-am reușit să descopăr 
încă spiritul universitar, nu mi 
se pare că există o deosebire 
esențială față de activitatea din 
liceu. Cred că în felul acesta 
personalitatea studentului 
sește mai greu condiții de 
mare. De aceea sînt trist, 
însă că, asemenea rîsului, 
tețea să fie și ea rezultatul 
tradicției dintre adevăr 
rență.

Așadar, numeroase 
controverse, îndoieli 
încă în colectivele studenților 
din primul an. Este Insă greu 
de înțele» de ce asociațiile din 
unele facultăți ale Universității 
ignorează asemenea aspecte. 
Este greu de înțeles cum în a- 
ceste facultăți s-a ajuns la con
cepția: „In anul I, la adunarea 
generală nu sînt probleme care 
se cer a fi discutate, deoarece 
studenții nu se cunosc între ei. 
Așa că organizăm numai alege
rile".

într-un discurs rostit în anul 
1910, la inaugurarea localului 
Asociației generale a studenților 
din Paris, acriltorul Anatole

gă- 
afir- 
Sper 
tris- 
con- 
apa-

dileme, 
stăruie

France adresa îndemnul: „Să 
nu vă fi» teamă niciodată de a 
gindi cu îndrăzneală. Nu sin tem 
buni, nu sintem mari; decît cu 
această unică condiție. Gindiți 
și formați gîndirea in jurul vos
tru'. E păcat că prima adunare 
generală din acest semestru n-a 
oferit „lecția de deschidere* a 
unei astfel de școli de formare 
a gtndirii care trebuie să fie (ți 
este) asociația studențească.

SIRENA SUPERFICIALITĂȚII 
ADEMENEȘTE IN GOLFUL 

RATARII

Oare toți cei eare au fost 
prezenți aici, la acest fascinant 
„bal al bobocilor*, au înțeles 
adevăra'ta semnificație a orga
nizării unei astfel de petreceri 
studențești? S-a desprins oare 
suficient de clar ideea că dacă 
prima dintre acțiunile organi
zate pentru „boboci* a fost un 
bal, viața studențească, în esen
ța sa, nu Înseamnă cîtuși de 
puțin... un lung prilej pentru 
petreceri?

Unora dintre tinerii din anul I 
studenția le-a adus valoarea 
vieții independente. Libertatea 
de a fi ei înșiși. Clipa primei 
glorii... Cu contururi personale 
în formare, ei și-au făcut in
trarea în lumea universitară a- 
vînd sentimentul imperios că 
trebuie să se impună, să dove
dească mereu că sînt demni de 
admirație. Cu timpul vor învăța 
reala dimensiune a tuturor co
ordonatelor studenției. Dar a- 
cum, la primii pași, ce se face 
concret și eficient pentru a se 
dezvolta in jurul lor un climat 
în care bogăția de cunoștințe, 
pregătirea înaltă să echivalez" 
cu un titlu de noblețe spirituală 
spre care să aspire?

Poate că declarațiile ferme 
ale celor din anul I cu privire 
la pasiunea pentru studiu, la 
dorința de a se pregăti cu perse
verență ar trebui să însemne un

„cee în alb", o garanție a reu
șitei lor. Dar și în toamna anu
lui trecut, „bobocii* de atunci 
au urcat treptele Universității 
animați de aceleași gfnduri și 
dorințe nobile. După »esiunea 
de examene din vară, însă, la 
Facultatea de filozofie, — din 
128 de studenți ai primului an. 
72 erau restanțierl; la Drept 
— 94 de restanțieri din 167 de 
•tudenți; la Biologie — 80 de 
restanțieri din 91 de studenții 
la Chimie — 112 restanțieri din 
155 de studenții la Fizică — 
147 de restanțieri din 173 de stu
denți... Și enumerarea ar putea 
continua. Ce s-a întîmplat pe 
parcursul celor două semestre? 
Cum s-au materializat declara
țiile lor pasionante despre do- 
bîndirea unei înalte pregătiri?

Facultatea constituie mediul 
prielnic în care se poate dovedi 
că omul nu este numai ceea ce 
este, ci și ceea ce dorește să 
fie. „Psihologii — observă un 
proaspăt student tn specialitate, 
Pavel Mureșan' — atunci cînd 
numesc treptele pe care le urcă 
studentul in desăvîrșîrea actu
lui de voință, încep cu dorința 
și cu pasiunea". Iată, așadar, 
două elemente de cars asocia
țiile trebuie să țină neapărat 
seama în cadrul activităților pe 
care le organizează pentru stu
denții primului an. Și mai tre
buie să aibă în vedere că - 
mentul debutului studențesc nu 
este doar un moment festiv, ci 
o etapă de activitate concretă. 
Uneori, însă, măsurile concrete 
se lasă așteptate. Studenților 
din primul an li se țin fel de 
fel de discursuri. Dar numai 
cu discursuri nu se va realiza 
mare lucru. Li se cere educato
rilor să dea dovadă că sînt oa
meni de acțiune. Superficialita
tea îl poate tenta pe proaspătul 
student prin lipsa ei de rigori 
și de exigențe, așa că nu este 
lipsit de importantă cu ce fel 
de arme se luptă împotriva ei.

...La Universitatea București, „balul bobocilor" — ediția 1969 — 
a rămas acum doar o amintire frumoasă. Important este să nu 
se considere însă că o dată cu acest bal s-a încheiat și proble
ma anului I. Mai sînt doar atît ea probleme de rezolvat. Reporta
jul de față sugerează cîteva căi de acces spre inimile și preocu
pările „bobocilor". Ele sînt însă mult mai multe și rămîne de 
datoria asociațiilor studențești să le descopere.



TELEGRAMĂ
PHILIBERT TSIRANANA, Președintele Republicii Mal- 

gașe, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, o 
telegramă în care se spune : Poporul malgaș, guvernul său 
și eu personal, foarte mișcați de mesajul de felicitare și 
urări adresat cu ocazia sărbătoririi Republicii noastre, mulțu
mim călduros poporului român Și dumneavoastră personal 
și exprimăm, totodată, dorința pentru dezvoltarea legături
lor de prietenie și colaborare existente între cele două țări 
ale noastre.

• LUNI DIMINEAȚA A 
PLECAT LA VARȘOVIA 
Gheorghe Cioară, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, care va a-

EIE0P- 
JERISJII

(Urmare din pag. 1)

rîrea. Elicopterul se sucea 
parcă pe loc, apoi luă iar 
înălțime. Din stingă o ră
bufnire de vînt lovi din plin 
„bondarul" făcîndu-1 să val
seze. O clipă doar, pentru 
că, pornind înainte, se re
dresa, apoi pe verticală atin- 

solul, îngropîndu-și roțile 
pînă la jumătate. Un nou salt 
rapid, din nou coborîre, și 
apoi lin, ateriză de data a- 
ceasta pe un loc mai us
cat. Cînd au coborît din 
cabina lor, cei doi piloți erau 
cu capul descoperit. își lăsa
seră căștile de zbor în eli
copter. Fețele le erau transpi
rate, puțin congestionate. 
I-am privit cu admirație și 
abia atunci am înțeles efortul 
lor, făcut în momentele gre
le prin cafe trecuserăm — 
fără să știm — și pe care ei 
le rezolvaseră cu succes.

Elicopteriștii... Oamenii 
aceștia îmbrăcați în haine 
militare au făcut să se vor
bească mult despre ei în ul
timii ani. O parte din acțiu
nile lor sînt deja cunoscute 
datorită ziarelor, radioului, 
televiziunii. îmi amintesc de 
iarna trecută. Grea iarnă, cu 
viscole mari, mai ales în 
nordul Moldovei. Aproape 
două săptămîni spitalul din 
Suceava a apelat la elicopte- 
riști pentru ca acolo unde 
nu putea ajunge din cauza 
nămeților nici căruța, nici 
sania, să acționeze ei. La 
Ștefănești. la Ripiceni, la 
Săveni s-au transportat sin
ge, plasmă, medicamente. 
Bolnavii au fost aduși și sal
vați la spitalul din Sucea
va. Cine au fost cei salvați, 
piloții nu-i mai știu. îmi a- 
mintesc eu însă de cazul 
Aureliei Vizitiu, din Grin- 
du, Ialomița, care pe la 
sfirșitul lui februarie anul a- 
cesta și-a salvat copilul nou 
născut cu ajutorul piloților 
militari. Locotenent colo
nelul Nae Constantin și 

. ăpitanul Victor Coșconel 
au făcut un adevărat tur de 
forță aterizînd pe stadionul 
din Urziceni, singura oază 
între nămeții depuși de vis
col.

Aceștia sînt elicopteri»!" 
Oamenj dintr-o bucată, isteți 
și dîrji, ostași neînfrițați ai 
forțelor noastre armate, ga
ta oricînd să îndeplinească 
misiunile pe care li le în
credințează țara.

(Urmare din pag. I)

telefon alb, un fel de basm fru
mos de adormit maturii, este le
gată de disponibilitățile bovârice 
ale unei anume categorii de spec
tatori. Cert este că prima mea 
cunoștință, dintre cele pe care le 
notez aici, este de o asemenea 
plămadă. La 21 de ani, această 
frumusețe stranie, gata să stîr- 
nească pasiuni tulburătoare, chiar 
acum, ajunsă, pentru moravuri 
deocheate, în postura de „pen
sionară" a unui penitenciar, era 
între două sferturi de oră obscu
re o nesățioasă consumatoare de 
astfel de produse numite artisti
ce. Biografia ei, în propria sa ver
siune, e un film cu telefoane 
albe narat rudimentar, epidermic, 
fără însă acel fericit final, care 
se cheamă în rețetarul „artistic" 
hepiend. Nici nu putea fi altfel 
căci viața e fără telefoane sidefii 
și mult mai aspră pentru un om 
tînăr care se abandonează unui 
dublu viciu (cel care, se spune, 
'u trebuie pedepsit și cel care 

cheamă printr-un eufemism codul 
penal) după o iubire neîmplini
tă, infidelă, de adolescență. Pa
sageră prin cîteva locuri de mun
că, eroina acestei drame reale a 
ajuns unde a ajuns, ocupîndu-și 
timpul auxiliar, celui în care prac
tica trocul de plăceri, cu aceeași, 
veșnic aceeași masă ovală din- 
tr-un cunoscut bar brașovean și 
cu aceleași și numai aceleași fil
me care fac sala plină și întoc
mesc liste de prime responsabili
lor de cinema. „Filme, filme... nu
mai filme" — oftează, confesîn- 
du-ni-se, această stranie frumu
sețe, eșuată într-o celulă de puș
cărie.

Bine, bine — îmi veți replica 
— dar ce, la aceste filme ne tri
mite maxima care reclamă a lăsa 
nepedepsit viciul lecturii ?

Poate da, poate nu, dar să ne 
încercăm șansa argumentației ou

vea convorbiri la Comisia de 
Stat a Planificării de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R. P. 
Polone, în probleme privind 
colaborarea economică și livră
rile reciproce de mărfuri între 
cele două țări pe perioada 
1971—1975. ,

• MINISTRUL INDUSTRI
EI MATERIALELOR DE 
CONSTRUCȚII, Dumitru Mo- 
sora, a plecat luni dimineața 
la Berlin, unde, la invitația 
ministrului construcțiilor din 
R.D. Germană, Wolfgang Jun
ker, va face o vizită în această 
țară.

• ÎN DORINȚA UNEI MAI 
BUNE CUNOAȘTERI reciproce 
și a dezvoltării colaborării dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Bolivia, guvernele ce
lor două țări au hotărit să stabi
lească relații diplomatice la rang 
de ambasadă.

In județul Teleorman

S-a terminat 
însămînțatul griului

în județul Teleorman s-a ' ter
minat însămînțarea grîtilui pe în
treaga suprafață planificată. Mă
surile luate din timp au mobili
zat toate forțele pentru efectua
rea lucrărilor la un bun nivel ca
litativ. O atenție deosebită s-a 
dat bunei pregătiri a terenului.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 

ZILEI FORȚELOR ARMATE
In cadrul manifestărilor prile

juite de sărbătorirea celei de-a 
25-a aniversări a Zilei Forțelor 
Armate, luni la amiază s-a des
chis în București, la Galeria de 
artă fotografică din str. Brezoia- 
nu nr. 23, o expoziție de fotogra
fii artistice cu tematică militară.

Organizată de Asociația artiști
lor fotografi și revista ..Viața 
militară", expoziția cuprinde pes
te 100 fotografii artistice, inspira
te din activitatea militarilor for
țelor noastre armate. Lucrările 
prezentate redau sugestiv aspecte 
din pregătirea de luptă și poli
tică a militarilor, din munca lor 
zilnică desfășurată în instituțiile 
de învățămînt militar, pe cîmpu- 
rile de aplicație, în săli și labo
ratoare, pe aerodromuri sau în 
largul mării. Unele fotografii vor
besc despre viața de familia a 
militarilor, despre preoennările 
lor culturale, despre legătura 
trainică dintre armată și ponor.

Expoziția rămîne deschisă pînă 
în ziua de 31 octombrie, putînd 

cealaltă cunoștință, facilitată nouă 
zilele trecute de secția de eveni
mente a miliției Capitalei prin a- 
cel telefon care apelează la de 
șase ori doi. O discuție despre 
noul val (deja învechit) al roma
nului aici ? Invocarea filozofiei 
lui Camus și Sartre în scuzarea 
unei infracțiuni ?

Da, nu e nici o eroare de in
formație.

între poza de pe buletinul de 
identitate a celui reținut pentru 
insulte aduse lucrătorilor de mi
liție și poza, în mărime naturală, 

UN AMEN- 
DAMENT

a celui care ni se înfățișează ca 
un bătrîn pustnic, trecut prin 
toate ascezele posibile, e o dis
tanță egală cu cea dintre huli
ganism și o lectură de o anume 
elevație spirituală. Să fie chiar 
atît de încurcate căile vieții ? Bi
neînțeles că nu. Puțin cîte puțin 
machiajul celui din fața noastră 
se topește, dezgolindu-ne priviri
lor chipul alintat al unui băiat de 
16 ani. A fost deja eroul unei 
experiențe de viață atît de dra
matice îneît să-și caute conserva
rea într-un primitivism șocant și 
într-o lectură de ultimă modă ? 
Paradoxul nu e, desfăcînd „filo
zofia" tînărului nostru, deloc... 
paradoxal. Fiul unor părinți oare, 
încă dinaintea vîrstej pe care o 
are azi odrasla lor, au muncit

Sosirea in Capitală 
a unei delegații 

de activiști ai P.C.U.S.>

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, luni dimineața a sosit 
în Capitală o delegație de ac
tiviști ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, condusă 
de tovarășul Pavel Konstanti- 
novici Sizov, membru supleant 
al C.C. al P.C.U.S., șeful secți
ei industrie ușoară și alimen
tară a C.C. al P.C.U.S., care 
va face o vizită In schimb de 
experiență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. oaspeții au fost întîm- 
pinați de tovarășii Mihail Flo- 
rescu, membru al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului Economic, \ Dumitru 
Joița, membru supleant al 
C.C. al P.C T„ secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., de activiști de par
tid.

Au fost prezenți A.V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

folosirii semințelor din soiuri su
perioare, în vederea obținerii u- 
nor recolte sporite în anul viitor.

Consemnînd acest succes, Co
mitetul județean Teleorman al 
P.C.R. a adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă.

fi vizitată zilnic între orele
11—20.

★
în întîmpinirea apropiatei ani

versări a Zilei Forțelor Armate, 
la casele armatei. în instituțiile 
de învățămînt militar și în unită
țile subordonate comandamente
lor apărării antiaeriene a terito
riului au avut loc în aceste zile 
simpozioane, evocări istorice, 
montaje literare, gale de filme, 
care vorbesc despre tradițiile de 
luptă ale armatei române, despre 
activitatea ce Se desfășoară în 
unități și subunități pentru pre
gătirea de luptă și politică a e- 
fectivelor, .întâlniri ale militarilor 
cu veterani ai războiului antifas
cist.

La Școala militară de ofițeri de 
aviație „Aurel Vlaicu" a fost a- 
menajat un punct muzeistic, con
sacrat unor remarcabili piloți care 
au absolvit cursurile școlii. Mulți 
dintre ei au căzut eroic, apărînd 
cerul patriei împotriva aviației 
hitleriste.

din greu să răzbată în viață, a 
fost crescut sub un clopot de sti
clă mată. I s-a dat totul și nu i 
s-a cerut, măcar în limitele mi
nime ale reciprocității familiale, 
nimic. Nu i s-a cerut nimic și 
nici nu face nimic.

Căci ce altceva e decît nimic
nicie a-ți lăsa pletele să fluture 
anapoda și viața să vegeteze în 
sera călduță a familiei ? 1 Ii pla
ce, ne mărturisește, Camus și 
Sartre. Viața i se pare absurdă... 
Nu, nici pomeneală, nu e deloc 
bolnav, mămica și tăticul l-au

dus pe la toți psihiatrii... Ce ? Să 
muncești o viață întreagă și apoi 
să tragi o linie și să n-ai ce adu
na dedesubtul ei ? Dacă așa, fără 
să facă nimic, va avea ce aduna ? 
Nu, e adevărat, dar își asigură o 
independență totală. De cine ? 
De toți și de toate 1 Și, în defi
nitiv, mai face ceva în afară de 
a sta tolănit, gustînd existenția
liștii... E elev la liceu, la fără 
frecvență. La zi e mai greu, pierzi 
atîta timp, trebuie să renunți la 
plete, să te disciplinezi. Și după 
liceu de ce să muncească ? Face 
facultatea pe spinarea părinților 1 
Dar că statul nu-1 va tolera, pe 
punga lui, 5 ani de zile, știa el 
asta ? Nu, nu știa. (Tace cu re
grete. Apoi ne mai face o con
fesiune existențialistă). I-ar place

Năstase și Tiriac Învingători la Denver (Colorado)
Tenismenul român ILIE NASTASE a repurtat un remarcabil 

succes, cîștigind concursul internațional de la Denver (Colo
rado). In finală, Năstase l-a învins cu 6-4, 6-5 pe campionul
S.U.A., Stan Smith. Reprezentantul României a jucat foarte 
bine, reușind să revanșeze înfringerea suferită în finala „Cupei 
Davis". Numeroșii spectatori au aplaudat victoria 
jocul spectaculos al campionului român. 
Lutz (S.U.A.) a dispus cu 4-6, 6-5, 6-2 de 
Ion Țiriac s-a clasat pe locul 5, în urma 
6-5, 6-5 in fața portoricanului Pasarell. 
obținut jucătorii români ILIE NASTASE . 
s-au clasat pe primul loc în proba de dublu.

• BASCHET

CÎȘTIGĂTOARfLE „CUPEI ROMÂNIEI-
Aseară în sala Floreasca au 

continuat întrecerile din ultima 
zi a turneului final de baschet 
a „Cupei României". La feminin 
titlul a fost cucerit de echipa 
Rapid-București, care, după un 
meci de un rar dramatism, a 
întrecut în cel mai important 
joc pe I.E.F.S. cu 68-67 (28-22 ; 
55—55 ; 63—63). Locul trei a re
venit, spre surprinderea gene
rală, echipei Voința București, 
în urma victoriei concludente 
asupra formației Crișul din 
Oradea cu scorul de 62—49. în 
continuare, a urmat mult aștep
tata întîlnire dintre Steaua și Di
namo. Partida debutează extrem 
de furtunos. Se practică orice 
numai baschet nu. Perechi de 
internaționali, cum ar fi Dia- 
conescu-Nosievici și Jekeli-Al- 
bu, comit gesturi penibile. Ar
bitrii intervin energic și bas
chetul își face loc din ce In ce 
mai mult. Steaua, mai calmă,

UN REUȘIT CONCURS ATLETIC

DE MASĂ ȘI PROMISIUNILE

PE CARE NI LE OFERĂ

POATE CHIAR 
D U MEN IC A 
VIITOARE...

să trăiască într-o colibă, undeva 
în pădure. Minunat, îi replicăm, 
poți munci ca pădurar, la ocolul 
silvic. E nevoie și-acolo de oa
meni. (Ne zîmbește cu superiori
tate). Nu, dom’le, fără să mun
cesc. Așa, indiferent la oameni și 
la nimicniciile vieții. (Cei care a- 
sistă la dialogul nostru încep să 
fie iritați). Nu iubește oamenii ? 
Oh, nu, îi adoră dar îi preferă de 
la distanță. Cineva intervine să 
mă informeze că în ajun, omul 
nostru absurd, trecînd strada pe 
stop, a fost admonestat de agen
tul de circulație. Acesta făcîn- 
du-și elementara datorie față de 
un contravenient care altfel se 
recomandă printre maxilare drept 
fidel lui Camus și Sartre a fost 
trimis, printr-un limbaj deloc fi
lozofic, în rîndul patrupezilor. 
Drept care a petrecut o noapte 
la miliție. A învățat ceva din a- 
ceastă experiență ? „Cred că ci
neva dintre noi își pierde timpul 
de pomană !“ — catadixește
omul nostru ultima sa propoziție 
existențialistă.

Și are perfectă dreptate. Cu o 
singură precizare : timpul său nu 
poate fi socotit pierdut din mo
ment ce nu mai e de mult.

Acest dialog straniu a fost pur
tat în prezența respectuoasă a 
celor doi părinți. Respect față de 
cine ? Față de dînsul, odrasla „e- 
xistențialistă". La despărțire ma
ma, înduioșată, își însoțește rugă
mintea de a nii-1 „da la ziar", 
cu lacrimi în ochi. O asigurăm că 
nu vom face așa cum ar fi me
ritat în fapt. Cum poți scrie în 
ziar, stimată doamnă și neconso
lată mamă, că n-ar fi încă prea 
tîrziu de a-i administra fiului dv. 
acea sfîntă și de multevindecătoa- 
re, bătaie părintească ?

...Sînt două situații care mă fac 
să cred că singurul „viciu" care 
nu trebuie pedepsit e munca. 
Munca și apoi, neapărat, apoi, 
lectura. S-ar putea să greșesc r

U“ CLUJ
la o jumătate de secol
,,U" Cluj este u>n club care 

s-a născut din entuziasm, deve
nind încă de la înființare o pre
zență constantă și prestigioasă 
în sportul românesc. Dincolo de 
renumele dobîndit de-a lungul 
unei jumătăți de secol, dincolo 
de greutățile materiale învinse 
cu pasiune și dăruire, „U“ a 
fost. înainte de toate, un fer
ment al sportului studențesc 
din orașul de pe Someș, un 
catalizator optim al energiilor. 
Prin îndelungata sa activitate 
în slujba alb-negrilcxr, actualul 
secretar al clubului, Titus Luca- 
ciu, este considerat părinte mo-

și mai ales 
Pentru locurile 3—4, 

Arthur Ashe (S.U.A.), 
victoriei realizată cu 
Un frumos succes au 
și ION ȚIRIAC, care

beneficiind de jocul foarte bun 
sub panou al lui Tarău și coșul 
de la semidistanță al lui Jeke- 
li, reușește să mențină echipa 
într-un minim avantaj. Dar 
Albu, tn zi excepțională, cu 20 
de puncte înscrise pînă la 
pauză, reușește o perfectă e- 
galitate 45—45. în repriza se
cundă aspectul jocului crește 
din punct de vedere tehnic și 
spectacular. Albu își continuă 
recitalul, înscrie coș după coș, 
(în total 47 de puncte) în schimb 
Steaua, prin eliminarea luj No- 
sievici deloc justificată, pierde 
din claritatea acțiunilor. Dina
mo, avînd un lot mult mai o- 
mogen, reușește un final de 
meci remarcabil și obține o vic
torie extrem de muncită, dar pe 
deplin meritată la scorul de 
88—84. IHvingînd "pe T.C'.H.F:, 
„U“ Cluj a ocupat locul trei.

CORNER IONESCU

I
O duminică obișnuită pe Stadionul tineretului. Obișnuită pen

tru că, mai ales toamna, în fiecare duminică, arena de la șosea 
își deschide larg porțile întrecerilor rezervate începătorilor din 
rindurile elevilor. Dar duminica aceasta, prezența cu care ne-am 
obișnuit ne-a oferit prilejul de a fi martorii unei inițiative care 
s-a bucurat de un ecou neașteptat de larg in rindurile atleților 
elevi. La start, campionii claselor a IX-a și a anilor I din liceele 
și școlile profesionale din București. La început de drum, com
petiția a chemat la întreceri — deosebit de disputate — aproape 
1 000 de participanți băieți și fete, la 8 probe : 60 m, săritura 
in lungime, greutate, 600 m (fete) ți 80 m, lungime, greutate, 
1 000 m (băieți).

Notînd ca primă performanță numărul mare de participanți, 
merită apreciată, in consecință, nu numai inițiativa, dar și ca
pacitatea de mobilizare a organizatorilor : Comitetul municipal 
București al U.T.C. In aceeași ordine de idei, trebuie precizat 
că Ia buna organizare și desfășurare a competiției au colaborat 
Ministerul Invățămîntului (asigurind baza sportivă și materia
lele necesare concursului), ca și Institutul de Educație Fizică 
și Sport (care a repartizat, din rindurile studenților, arbitri 
competenți). Așadar, actul colaborării s-a înfăptuit in termeni

corespunzători ți, apreciindu-1, I-am dori să nu rămină un 
exemplu izolat. Și dacă vom mai nota un amănunt — și anume, 
faptul că ți după încheierea înscrierilor s-air mai prezentat, cei 
mai mulți din proprie inițiativă, și alți elevi dornici de a fi 
printre participanți la una sau alta dintre probe — vom întregi 
imaginea pasiunii existente la elevi pentru practicarea atletis
mului. O imagine — cum spuneam — care obligă.

Cum era și de așteptat — ca la orice competiție cu un pro
nunțat caracter de masă — au apărut ți speranțele, elemente de 
certă perspectivă. La 60 m — Angela Spiridon, Liceul nr. 35 ; 
greutate — Eftimia Save, Grupul școlar Electromagnetica • 
«00 m — Mona Șerban, Liceul 35 ; 80 m — Mânu Vasile, Liceul 
„M. Viteazul": lungime — Ștefan Mera, Liceul „Ion Neculce" : 
greutate — Gabriel Călin, Liceul 27 ; 1 000 ni — Radu Filimon, 
Grupul școlar „Muntenia". Trofeul competiției a fost cucerit de 
atleții Liceului „Mihai Viteazul".

Timpul prielnic al acestei toamne ne face să sperăm că ini
țiativa va fi urmată, chiar duminica viitoare, de o nouă compe
tiție, desfășurată la același nivel...

V. RANGA

echipă Gloria C.F.R. cu 
fpst un succes de răsu- 
,.șepcilor roșii" (nume 
studenților pentru că pe 
aceea acest amănunt

ral al multor generații de spor
tivi. Acesta a fost unul dintre 
motivele pentru care l-am rugat 
să întreprindă pentru cititorii 
noștrj o scurtă incursiune în is
toria clubului.

— Cum a fost semnat actul de 
naștere a! clubului ?

— în primele două decenii
ale secolului nostru, studenții 
români din Viena activau în 
clubul sportiv studențesc „Petru 
Maior". Un grup de studenți 
întorși de la Viena în 1919 pen
tru a-și continua studiile la 
noua Universitate a Daciei 
Superioare, sprijiniți de unii 
profesori cu vederi progresiste, 
inițiază înființarea primului club 
studențesc din România sub de
numirea de „C. S. Universita
tea". I

— Ce secții avea clubul ?
— La început au luat ființă 

secțiile de fotbal, atletism, na- 
tație, polo, patinaj, hochei și 
box. Firește, fotbalul-uî i s-a a- 
oordat o atenție deosebită, fiind 
disciplina capabilă să polarize
ze atenția publicului.

— Primele succese ?
— Au fost obținute, bineîn

țeles. tot de fotbaliști. în 1919, 
la Arad, studenții au învins re
numita ’ ’ “ ’
3—0. A 
net al 
acordat
vremea ___„ _ ,r____
vestimentar avea rang de semn 
distinctiv).

— Ce alcătuire a avut for
mația ?

— Tripa, Mețianu, Târlea, 
Petica, Rațiu, Popovici. Crîs- 
nic I, Guga, Popescu (Spitz), 
Crîsnic II. Emescu. Trebuie 
amintit că Aurel Guga a fost 
unul dintre cei mal talentați și 
compleți jucători ai acelor 
timpuri. Component și căpitan 
al echipei naționale între anii 
1920—1927, a jucat în atac. A 
constituit figura centrală a 
turneului balcanic de la Belgrad 
din 1921, unde a marcat golul 
victoriei care a adus României. 
„Cupa de aur" a acestei prime 
competiții balcanice.

— Cînd s-a făcut prima ieșțr* 
In străinătate ?

— în 1923, echipa 
întreprinde primul 
Franța și Italia, în 
invitații a Centrului universi
tar din Grenoble. O problemă 
foarte importantă au constituit-o 
banii. Clubul nu dispunea de 
fonduri pentru a subvenționa un 
asemenea turneu. Cu mare 
greutate s-a obținut un împru
mut de 100 000 lei, neîndestulă
tor dar suficient pentru a porni 
la drum (echipa nu avea nici 
măcar antrenor. pregătirea 
efectuîndu-se după indicațiile 
celor mai pricepuți dintre ei ; 

de fotbal 
turneu în 

urma unei

•chipartienhil »i-l cumpăra fie
care).

La Paria, deși înfrîntă „Uni
versitatea" a lăsat o bună im
presie. Banii terminîndu-se, re
gretatul academician Emil Pe- 
trovici și pictorul Damian 
Tasi — afiați pentru studii la 
Paris — au făcut o colectă în 
rîndul studenților români. Cu 
suma adunată echipa s-a depla
sat la Lyon unde la 1 noiembrie 
studenții au învins cu 5—2 se
lecționata orașului, apoi la Gre
noble unde a fost obținută o 
nouă victorie cu scorul db 3—0 
In cadrul festivităților de inau
gurare a unui complex sportiv 
studențesc. Puțin mai tîrziu,'' 
fotbaliștii sînt primiți cu mare 
entuziasm la Torino atît de că
tre reprezentanții federației ita
liene de fotbal cit, mai ales, de 
studenții români afiați la studii 
în Italia. Meciul a fost egal, dar 
jocul foarte frumos. însuși pri
marul orașului a organizat un. 
banchet în cinstea studenților. 
Ea banchet o surpriză: orchestra 
a interpretat ireproșabil nu
meroase melodii populare ro
mânești. încă un joc la Zagreb 
și drumul spre casă, cu clasa a
III-a  și cu o severă economie 
la țigări și la mîncare. Ajunși 
la Jimbolia, nu mai erau bani 
pentru continuarea drumului. 
După 24 de ore de călătorie, lih
niți de foame, studenții joacă, 
abia la două ore după sosire, 
obțin victoria și. mai ales, banii 
pentru continuarea drumului 
spre casă.

Se pot spun* multe despr* 
simpatia cu care au fost intîm- 
pinați peste tot 
timpul turneului, 
anii fotbaliștii studențl au în
registrat numeroase victorii ' de 

studenții. în 
în următorii

I PKOfiRAMUL MANIFESTAÎIILOR
| ORGANIZATE CU OCAZIA ANIVERSARII A 50 DE ANI DE LA 

1 ÎNFIINȚAREA CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITATEA CLUJ

• 22 OCT. 1969. — Deschiderea expoziției retrospective „U“ la 
Casa de Cultură a Studenților. — Meci de fotbal (veterani). — 
„U" Cluj-O.F.K. Beograd. — Spectacol de gală la Teatrul Na- 

I. • 23 OCT. 1969. — Intilniri sportive in sala sporturilor. 
Baschet (F) „U“ Cluj-Politehnica București. Baschet (M) „U“ 
Cluj-Politehnica Galați. • 24 OCT. 1969. — Finala „Cupei Semi- I centenarului" pe Centru Universitar Ia : Volei și Handbal (Sala
Sporturilor și teren ,.U"). — Meci de volei divizionar (F) „U“- 
I.E.F.S. București. — Gală filme scurt metraj inclusiv filmul ju
biliar Gaudeamus, la Casa de Cultură a Studenților. • 25 OCT. 
1969. — Finala „Cupei Semicentenarului" la atletism (Parc Sp.). 
— Gimnastică (Sala Casei Stud.) și Judo (Sala Agron.). • 26 OCT. 
1969. — Adunarea festivă comemorativă (sala de spectacole a 
Casei de Cultură a Studenților) — Meci divizionar categ. A, 
etapa IX-a „U“-Crișul.

Ițional. 
Rasch

I

I
I

mare prestigiu -împotriva unor 
echipe din țară și din străină
tate.

— Cum au fost reprezentate 
de către studenți celelalte dis
cipline sportive ?

— Un răspuns ar fl chiar 
simpla enumerare a cîtorva 
nume cu rezonanță națională și 
internațională : Moraru Albin, 
Ion Moiana, Teofil Moraru, doc
torii Belu. Nemeș, Arnăutu, 
Gr. Cojocaru — din generația 
primilor ani de după înființare. 
In 1959 Cornel Porumb a deve
nit campion mondial universi
tar, Ana Beșuan a cîștigat proba 
de 100 m plat la Festivalul ti
neretului de la Helsinki (1962), 
Traian Sudrigean in 1959 a sta
bilit la 47,5 recordul național la 
400 m plat, performanță valabilă 
și acum, Nina Pastiuc a fost de 
cinci ori campioană la cros, 
Sonda Sicoe — multiplă cam
pioană și recordmenă. Mal sînt 
Kurt Socol. Gabriel Georgescu, 
Sudrigheanu, Comișanu, Ursu 
și mulți alții, bine cunoscuți la 
vremea lor. în sportul românesc. 
Timp de șase ani fără întreru
pere, (1920—1925) am fost cam
pioni naționali la polo. între 
1960—1961 Clujul domină pati
najul viteză, cucerind 12 titluri 
de campioni naționali. La ho
chei am cîștigat în 1954 cam
pionatul, la baschet fete de două 
ori, la volei ne-am menținut 
în locuri fruntașe, la fel și la 
alte discipline sportive.

— Ce credeți că îl caracteri
zează pe studenții sportivi ?

— Entuziasmul, prin tradiția. 
Studenții — cei 
fac sport din 
sportivitatea.

mai mulți — 
pasiune. Apoi

ION RUSU
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Institutul Politehnic din Kabul

Lucrările Tineri suedezi

Cuvîntarea șefului delegației române
la al Vll-lea Congres Sindical Mondial

Comitetelor O.N.U. cer recunoașterea 

Guvernului revoluționar

Comunicatul 
româno-indian

comun

NEW YORK 20. — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroa- 
ie transmite : în ședința de luni 
dimineața a Comitetului politic 
al Adunării Generale a O.N.U, 
care dezbate în prezent propu
nerea sovietică privind „întări
rea securității internaționale", 
delegația Barbados-ului a pre
zentat un proiect d'e rezoluție în 
care se prevede obligativitatea 
Consiliului de Securitate de a 
organiza regulat ședințe la ni
vel înalt în 'adrul cărora să se 
dezbată probleme legate de dez
armare și de prevenirea ame
nințărilor la adresa păcii inter
naționale.

Comitetul pentru probleme so
ciale, umanitare și culturale dez
bate de 10 zile proiectul de de
clarație asupra programului so
cial. In preambulul documentu
lui se prevede ca Adunarea Ge
nerală a O.N.U. să facă apel la 
acțiuni pe plan national și inter
național în vederea folosirii de
clarației citate drept bază co
mună pentru dezvoltarea socia
lă. eliminarea tuturor obstacole
lor ca exploatarea. războiul, 
colonialismul și rasismul din 
calea progresului social.

în ședința de luni dimineața, 
comitetul a trecut la abordarea 
articolului 5 al proiectului de

declarație, care șe referă la e- 
liminarea analfabetismului și la 
asigurarea accesului tuturor 
membrilor societății la învăță- 
mînt și cultură. Cei care au lu
at cuvîntul la dezbateri au sub
liniat că în prezent, progresul 
științific material și spiritual al 
popoarelor nu poate fi conceput 
și înfăptuit fără o politică co
respunzătoare în ce privește e- 
ducarea și formarea tinerel ge
nerații.

și prietenii ei

provizoriu 
al Vietnamului de sud

Cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate 

ale României
• Cu prilejul celei de-a 25-a 

aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, atașatul militar, aero 
și naval al României la Sofia, 
colonel Constantin Darmon, a 
oferit o gală de filme, urmată 
de un cocteil.

e Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socialis
te România. It. col. Mihai Dran- 
ga. atașatul militar aero și na
val al României în Franța, a 
ținut o conferință de presă. în 
cadrul căreia a evocat pe larg 
istoricul luptei duse de poporul 
român și armata sa pentru eli
berarea României de sub jugul 
fascist. Vorbitorul a subliniat 
rolul jucat de forțele patriotice, 
democrate și antinaziste condu
se de Partidul Comunist Român.

Au început 
convorbirile

sovieto-chineze
PEKIN 20 (Agerpres) — In 

conformitate cu acordul interve
nit între guvernele R P. Chineze 
și Uniunii Sovietice, luni diminea
ță au început la Pekin convor
birile dintre delegațiile guvema-
ță au început la Pekin convor
birile dintre delegațiile guverna
mentale ale celor două țări.

Delegația guvernamentală so
vietică este oondusă de V. V. 
Kuznețov, prim adjunct al mi
nisterului afacerilor externe al 
U.R.S.S., iar delegația guverna
mentală chineză de Ciao Kuan 
hua, adjunct al ministrului aface
rilor externe al R.P. Chineze.

Audieri privind 
implicarea 

armatei S. U. A
în Laos

Luni urmează să înceapă în 
subcomisia senatorială pentru 
angajamentele în străinătate 
audieri secrete privind impli
carea forțelor armate ale S.U.A. 
în Laos. în legătură cu a- 
ceasta, președintele acestui or
ganism al Congresului ameri
can, senatorul democrat Stuart 
Symington, a declarat că solda- 
ții americani au acționat în 
Laos, iar Administrația a as
cuns aceasta în mod deliberat 
publicului. „înalte oficialități 
guvernamentale au învelit acti
vitatea militarilor americani în 
Laos intr-o mantie de taină și 
sper ca audierile să constituie 
un prim pas spre dezvăluirea 
acestor secrete" — a spus el.

In zilele care au precedat 
„M. Day“, Ziua Moratoriu- 
lui, cea mai mare demon
strație antirăzboinică din is
toria Statelor Unite, grupu
rile de 
„song-uri" 
lare) care 
mai multe 
americane 
o nouă melodie. 1 
titulată, sugestiv, 
acasă". Lansat inițial de cu
noscutul cîntăreț „pop“ Bob 
Dylan, noul „folkssong" vor
bește in cuvinte inspirate 
despre dorința tineretului a- 
merican de a se pune capăt 
imediat intervenției Statelor 
Unite în Vietnam, de a lua 
sfirșit sacrificarea absurdă, 
inutilă, a zeci de mii de vieți 
ale tinerilor americani.

Cîntecul reprezintă in ul
timii doi-trei ani o formă 
expresivă a protestului tine
rei generații din S.U.A. îm
potriva războiului din Viet
nam. Sînt numeroase „folks- 
songurile", cîntecele popu
lare cu versuri ușor de reți
nut, cu o melodie simpîă, 
fredonată in orașele ameri
cane. Bob Dylan; Peter See
ger, Wody Guthrie, Fred 
Hellerman, Joan Baez, sint 
cîteva din numele cunoscute 
ale cîntăreților tineri de 
„folkssongs", nume cunoscute 
și în afara hotarelor S.U.A.

Ei cîntă in piețele orașelor 
americane de provincie, in 
universități, peste tot unde 
oamenii se adună pentru a-i 
asculta pe acești trubaduri, 
exponenți ai celor mai ar
zătoare năzuințe ale tinerei 
generații din Statele Unite. 
Melodiile lor sînt reluate de 
sutele de formații artistice 
din universități. Referindit-se 
la succesul pe care-1 are 
Bob Dylan, cel mai cunoscut 
dintre acești tineri cîntăreți, 
Joan Baez spunea : „Bob ex
primă ceea ce simt extrem 
de mulți tineri. Cîntecele 
lui Bob sînt proteste contra 
războiului din Vietnam sau a 
prejudecăților rasiale. Cîn
tecele lui sînt puternice și 
impresionante ca și dreptatea 
și poezia care cîntă ce e 
mai bun în om și ceea ce do
rește mai bun omul".

Venită în turneu în Eu
ropa, Joan Baez, o tînără de 
25 de ani, s-a bucurat de 
mult succes la Londra și Pa
ris. Anul trecut a obținut în 
capitala britanică premiul 
pentru cel mai bun disc des
tinat tineretului. I-au urmat 
alte numeroase imprimări 
care o consacră în lumea 
discului prin „folkssonguri" 
care exprimă sentimentele 
tinerilor americani. La o con
ferință de presă ținută la 
Londra, Joan Baez a relevat 
că ea, ca și ceilalți prieteni 
ai săi, care dau concerte ac
tualmente în S.U.A. ori in 
Europa, au refuzat să-și plă
tească impozitele datorate 
statului american protestind 
și în felul acesta împotriva 
intervenției americane in 
Vietnam. La întrebarea unui 
ziarist dacă consideră că ac
tivitatea de cintăreață și cea 
politică sînt compatibile una 
cu alta, ea a răspuns : „Prin 
cîntec îmi exprim sentimen
tele mele și ale prietenilor 
mei tineri". Joan Baez a a- 
nunțat că în curind vor fi 
difuzate în S.U.A. două noi 
discuri cu „song-uri" inspi
rate din cererea tinerilor a- 
mericani de a se retrage 
imediat trupele S.U.A. din 
Vietnam.

Larga mișcare de protest a 
tinerilor americani împotri
va intervenției S.U.A. în 
Vietnam reflectă starea de 
spirit a tinerei generații din 
Statele Unite, stare de spirit 
care se exprimă și în versul 
și cîntecul Joanei Baez, ale 
Iui Bob Dylan și ale priete
nilor lor.

interpreți de 
(cîntece popu- 

activează în cele 
din universitățile 
aduceau în stradă 

Ea era in- 
, „Imediat

Organizația de tineret a 
Partidului de centru din 
Suedia a adresat o scrisoare 
deschisă primului ministru, 
Olaf Palme, în care cere 
ca Suedia să recunoască 
Guvernul revoluționar pro
vizoriu al Republicii Viet
namului de sud. Scrisoarea 
subliniază că acest guvern 
este reprezentantul auten
tic al populației din Vietna
mul de sud, iar Frontul Na
țional de Eliberare se bucu
ră de sprijinul majorității 
populației din această țară. 
In prezent, încheie scri
soarea, guvernul revoluțio
nar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud con
trolează cea mai mare par
te a acestei țări atît din 
punct de vedere militar, 
cit și din punct de vedere 
politic.

BUBAPESTA 20 — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite: La Budapesta con
tinuă să se desfășoare lucrările 
celui de-al VH-lea Congres Sin
dical Mondial. Luni în cadrul 
dezbaterilor generale ale Con
gresului a luat cuvîntul șeful 
delegației sindicale române, to
varășul Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
clin România.

După ce a salutat Congresul 
din partea Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, vorbitorul 
a relevat că Congresul are.loc 
într-o perioadă de continuă 
creștere a forțelor revoluționare 
progresiste, democratice și iu
bitoare de pace din întreaga 
lume.

Sindicatele din România con
sideră important faptul că în 
documentele prezentate Con
gresului se apreciază că stabi
lirea sarcinilor și a obiectivelor 
de viitor ale F.S.M. trebuie să 
se facă neapărat în funcție de 
condiții și opinii, care caracte
rizează mișcarea sindicală in
ternațională, să țină seama de 
interesele oomune ale celor ce 
muncesc. Desigur că între cen
tralele membre ale F.S.M. și 
cele de alte afilieri există deo
sebiri profunde de concepții în
tr-o serie de probleme funda
mentale ale vieții politice și so- 
cial-economlce contemporane, 
mai ales tn ce privește natura 
și conținutul relațiilor dintre 
muncă și capital, a relevat vor
bitorul. Cu toate acestea, dife
rențele de concepții politice, fi
lozofice, religioase nu pot con
stitui o piedică în cooperarea 
dintre sindicate, mai ales atunci 
cînd se aduce în prim plan ceea 
ce este comun pentru oamenii 
muncii din întraga lume — lup
ta pentru pace și democrație, 
progres șl bunăstare, pentru 
zădărnicirea planurilor agresive 
ale imperialismului.

în condițiile actuale, înfăptu
irea scopurilor pentru care a 
fost creată Federația Sindicală 
Mondială necesită întărirea pe 
scară internațională a legături
lor de solidaritate și colaborare 
între organizațiile oamenilor 
muncii, sprijinirea activităților 
inițiate și organizate în deplină 
autonomie de organizațiile sin
dicale afiliate. Uniunea Genera-

lă a Sindicatelor din România 
consideră că respectarea neabă
tută a autonomiei fiecărei cen
trale afiliate, a dreptului său de 
a acționa în funcție de condiți
ile în care își desfășoară acti
vitatea, de tradițiile și proble
mele specifice cu care se con
fruntă oamenii muncii din ța
ra respectivă decurge în mod 
necesar din aceea că fiecare or
ganizație este cea mai în mă
sură să cunoască problemele din 
țara sa, să aprecieze necesități
le dezvoltării sociale și cerințele 
membrilor pe care îi reprezintă, 
formele și mijloacele prin care 
ele vor fi atinse. Cu cît o orga
nizație reușește mai bine să re
zolve problemele cu care se con
fruntă pe,plan intern, cu atît 
mai mult ea servește nu numai 
interesele oamenilor muncii pe 
care îi reprezintă, ci și ale cla
sei muncitoare internaționale.

Pe plan extern, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din Româ
nia sprijină pe deplin politica 
partidului și a guvernului țării 
noastre de dezvoltare a relații
lor frățești cu toate țările so
cialiste, de întărire a legături
lor de solidaritate cu toate for
țele antlimperialiste, în scopul 
dezvoltării colaborării, interna
ționale și al conlucrării pașnice 
cu toate statele lumii.

reflectat în presă
Presa iridiană de luni a pu

blicat știri și reportaje cu pri
vire la încheierea vizitei în In
dia a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer.

Toate ziarele care apar în ca
pitala țării — Delhi — au dat 
publicității comunicatul comun 
româno-indian, subliniind acele 
părți care privesc atît relațiile 
bilaterale, cît și pozițiile comu
ne ale celor două țări într-o se
rie de probleme internaționale 
actuale. Ideile comunicatului au 
fost reluate chiar în titluri, cu
lese cu litere groase. Astfel, zi
arul „NAȚIONAL HERALD" 
publică în deschiderea paginei 
întîi o largă relatare cu pri
vire la conținutul comunicatu
lui avînd ca titlu „Să nu fie 
folosită forța în disputele din
tre state". Iar ca supratitlu „Co
municatul indiano-român- chea
mă la retragerea trupelor stră
ine din teritoriile altor țări". Zi
arul relevă că o asemenea acți
une poate constitui „pași im
portanți pentru securitatea șl 
pacea în lume".

Agenția de presă indiană 
zU.N.I." comentîrid bunele re
lații ce s-au stabilit între cele 
două țări relevă aderarea păr
ților la principiile coexistenței 
pașnice.

In Grand Place, printre zi
duri ce-și etalează ostentativ 
semnele longevității, îl cău
tăm pe Ulenspiegel. O mulți
me care amestecă exuberan
ța cu reținerea, curiozitatea 
cu obișnuința, pătrunde în 
piața dreptunghiulară, acest 
veritabil muzeu ce parcă 
își înalță coloanele către 
bolta cerească. Grand Pla
ce înseamnă o insulă a tre
cutului împresurată de ocea
nul modernității. Nici un re
gizor n-a pus în scenă tul
burătorul spectacol. întune
ricul, bătrînele edificii și cî- 
teva reflectoare se întovără
șesc cu imaginația purtîndu- 
te acolo unde doar visarea 
este îngăduită. In noaptea 
densă, lingă impunătoarea 
primărie a cărei construcție 
a început în 1402 și s-a în
cheiat în 1454, deci ajunsă 
la vîrsta venerabilă a cinci

produsa anual șl pe care o 
remarci în liniile îndrăznețe 
ale clădirilor suple ce înain
tează către cer privind sfidă
toare austerele monumente 
gotice, din 
Dar Belgia 
dincolo de cifrele impresio
nante ale producției indus
triale» are propriile ci pro
bleme, grijile unei dezvoltări 
cu evidente inegalități.

— Țara mea nu este prea 
mare dar oamenii au învățat 
lecțiile timpului — îmi spu
nea unul din conducătorii 
tineretului socialist. Ei au 
cultul libertății, prețuiesc 
munca, hărnicia le este o 
trăsătură comună iar adeziu
nea la idealurile păcii nu 
reprezintă un act de con
junctură...

Ideile acestea le-am putut 
asculta, deseori, la Bruxelles. 
Pe Rue des deux Eglises, Tn

vecinătatea lor. 
contemporană,

wi

E. R.

In jurul pămîntului vor putea
EVOLUA REGULAT NAVE COSMICE

• O DECLARAȚIE A PREȘEDINTELUI COMISIEI GUVERNAMEN
TALE PENTRU LANSAREA NAVELOR COSMICE SOVIETICE

Președintele Comisiei guver
namentale pentru lansarea na
velor cosmice a declarat că re
centul zbor al celor trei nave 
„Soiuz" a pus bazele cercetării 
complexe a spațiului extrateres
tru prin participarea nemijlo
cită a omului. Experiențele pe 
navele de tipul „Soiuz", a arătat 
vorbitorul, au drept scop valo
rificarea posibilităților nelimi
tate ale vehiculelor cosmice 
pilotate. Datele preliminare ob
ținute în ultimele experiențe 
prefigurează că, într-un viitor 
apropiat, pe orbite în jurul pă- 

reguiatmîntului vor evolua 
nave cosmice pilotate.

Președintele Comisiei 
namentale a menționat

mele rapoarte întocmite de 
echipajele celor trei nave oferă 
oamenilor de știință date teh- 
nico-științifi'ce importante, un 
bogat material experimental, 
care va contribui în mare mă
sură la rezolvarea problemelor 
legate de zborurile cosmice pi
lotate. A fost scoasă în evidență 
deosebirea calitativă dintre ul
tima experiență și cele anteri
oare, experiență ce a constat 
dintr-un mare număr de ma
nevre de apropiere și depărtare 
dintre nave. Unele manevre 
au fost făcute în urma comen
zilor transmise de pe Pă- 
mînt, iar altele au fost îndepli
nite de membrii echipajelor.

la Bruxelles

Reprezentanți ai 91 de organizații ale ti
nerei generații, sosiți in număr de citeva 
sute la Bled pentru a discuta despre rolul 
tineretului în lumea contemporană, au pur 
tat timp de o săptămină un viu și intere
sant dialog. Dezbaterea, organizată de către 
Uniunea Tineretului Iugoslav, a fost struc
turată, Ia propunerea gazdelor, pe un mi
nimum de procedură și a urmărit în pri
vința cunoașterii, a clarificării ți cooperă
rii, maximum de eficiență. In același scop 
participanții și-au manifestat dorința de a 
nu susține Ia acest simpozion discursuri di 
plomatice ci de a dezbate, pro și contra, în 
dialog sincer, deschis tuturor, punctele de 
interes arzător ale tineretului contemporan. 
Dorința, majoritar acceptată și urmată, a 
avut ca urmare discuții vii, uneori chiar 
polemice : s-au susținut opinii, s-au făcut 
obiecții, s-au pus întrebări, s-au cerut ar
gumentări suplimentare, cărora li s-a răs 
puns aproape totdeauna cu promptitudine. 
Diversitatea concepțiilor nu a împiedicat 
dialogul ci, finalmente, a facilitat în bună 
măsură cunoașterea, atît de necesară coo
perării.

La simpozionul de Ia Bled, toți vorbitorii, 
în absolută unanimitate, au relevat trasă, 
turile specifice ale tineretului contempo
ran — dinamismul, energia, curajul, recep
tivitatea la nou și în special la problemele 
politice actuale ; toți au subliniat atitudinea 
unitară a tineretului in lupta împotriva a- 
gresiunii americane în Vietnam, dorința sa 
de pace, de justiție socială. Mulți au de
monstrat cu argumente teoretice și exem
plificări practice necesitatea canalizării a- 
cestui incontestabil depozit de potențe ale 
tineretului pe o cale progresistă, lucidă, 
dreaptă.

Alții, însă, printre care reprezentanții 
Ligii tinerilor liberali englezi sau laburiști
lor irlandezi au afirmat că „în momentul 
actual tineretul ar fi aflat în luptă deschisă 
cu generația matură, conducătoare a socie
tății, care reprimă această nouă clasă so
cială ce i se opune". Afirmația a suscitat 
replici contestatare din partea reprezentan
ților de tineret de pe toate continentele, 
replici, argumente lucide, bazate pe reali
tate. Reprezentantul tinerilor socialiști bel
gieni a atras atenția : „Disocierea genera
țiilor pe criterii biologice poate avea ca ur
mare izolarea tineretului". „Tinăra genera
ție nu trebuie să se considere o elită, ci, 
într-o luptă socială dreaptă, un aliat al cla-

sei muncitoare" (reprezentantul tinerilor 
social-democrați elvețieni). „Nu lupta împo
triva vîrstnicilor este obiectivul real al ti
nerilor, ci împotriva societății inechitabile", 
(reprezentantul studenților socialiști da
nezi). „Singura clasă în stare să lichideze 
o orînduire profund și total inechitabilă nu 
este tineretul în globalitatea sa, ci clasa 
muncitoare" (reprezentantul tinerilor comu
niști din Republica Dominicană). „Obiecti
vul care trebuie cu adevărat să ne preocupe 
este unitatea noastră în lupta împotriva ex
ploatării, a imperialismului, a colonialis
mului, împotriva războiului, a nedreptății 
sociale" (reprezentantul Uniunii Naționale 
Africane). Acest obiectiv a fost permanent 
relevat in discuțiile simpozionului, fiind 
evidentă dorința unanimă de a găsi factorii
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care unesc tineretul din toată lumea, pre
cum și modalitățile reale, concrete, de ac
țiune pentru a realiza idealurile cu adevă
rat generoase. Participind la dezbateri, re
prezentantul Uniunii Tineretului Comunist 
din România, N. Mancaș, a subliniat rolul 
și contribuția pe care tinăra generație poate 
să o aducă în cadrul procesului de trans
formare a societății, de dezvoltare a civili
zației umane, în lupta pentru progres so
cial, pentru statornicirea în lume a unor ra
porturi bazate pe egalitate și justiție, pe 
stimă și respect reciproc.

In cadrul discuțiilor reprezentanții tine
rilor luptători din Africa pentru libertate 
națională, pentru lichidarea urmărilor co
lonialismului, au făcut o emoționantă pre-

zentare a condițiilor de luptă împotriva ju
gului colonial, a teroarei, a sacrificiilor im
puse de această luptă, adresînd un fierbinte 
apel de solidaritate către toți tinerii din 
Iunie pentru a opri pe cei ce oprimă încă 
o parte din omenire, și de a ajuta concret 
lupta de eliberare, de a sprijini eforturile 
de propășire a popoarelor africane.

Spre deosebire de tinerii veniți din state 
capitaliste, care se află în stadiul de cău. 
tare a locului tinerei generații în societate, 
reprezentanții organizațiilor din țările so
cialiste la simpozionul de la Bled au subli
niat in expunerile lor certitudinea stabili
tății de care beneficiază tineretul într-o 
lume eliberată de crize și injustiție, în ca
drul căreia există toate posibilitățile formă
rii, participării și afirmării tineretului în 
toate domeniile de activitate ale societății. 
„Tineretul român — a arătat reprezentan
tul țării noastre — participă cu toată ener
gia sa la opera de edificare socialistă a 
țării, de dezvoltare a economiei, științei și 
culturii, îndeplinind acest rol el contribuie 
la creșterea prestigiului socialismului în 
lume. Tineretul român este educat în spi
ritul marxisin-leninismului, al internaționa
lismului socialist și al dragostei de patrie, 
în șpiritul solidarității active cu toate po
poarele care luptă pentru dreptate socială, 
independență, democrație, pace și progres".

Reprezentanților organizațiilor tinerești 
la Bled nu le-a fost acordată numai ocazia 
interesantă și instructivă a dialogului, a 
schimbului de opinii, ci și posibilitatea cu
noașterii realităților din R. S. F. Iugosla
via : gazdele au organizat conferințe susți
nute de personalități ale vieții politice, eco
nomice, sociale care au înfățișat oaspeților 
imaginea acestei țări socialiste, a realizări
lor, obiectivelor și perspectivelor ei. In do
meniul activității Uniunii Tineretului Iugo
slav, Janez Koțiancici, președintele acestei 
organizații, a susținut un amplu expozeu 
care a suscitat un deosebit interes ; tot el, 
în concluziile asupra acestui larg simpozion 
— după dezbateri atît de diverse, îmbrăți- 
șînd preocupările și aspirațiile atît de di
verse ale unor categorii atît de diverse de 
tineri — a încheiat discuțiile, evidențiind 
interesul larg suscitat astăzi In lume de 
contacteler bilaterale și multilaterale, baza
te pe colaborare și respect reciproc.

secole (ciudat: distanțele în 
timp încep să se șteargă...) 
legenda te învăluie generoa
să. Atunci ascultînd șoaptele 
cetății îți amintești de Ulen
spiegel, de cartea lui De 
Coster despre care Verhae- 
ren scria: „Este cea dintîi 
în care țara noastră se 
regăsește" iar Camille Le- 
monnier întregea afirmația: 
„Cartea patriei... Escautul cel 
larg, cărînd toate părticele
le nației și scoborînd din 
veacuri. Este patria întreagă. 
E ziua de ieri, de mîine, este 
toată istoria noastră...".

Turistul care se va îndrep
ta către locurile în care De 
Coster l-a plasat pe Ulen
spiegel, sperînd a-i desco
peri urmele, va cunoaște 
dezamăgirea. Va asculta 
doar o legendă, va privi zi
duri ca multe altele și va 
trebui să se mulțumească cu 
contemplarea unei așezări 
flamande care nu-i dezvălu
ie frumuseți ieșite din comun. 
Unde ar putea' fi găsit fecio
rul lui Claes? Naiva mea în
trebare a semănat un zîm- 
bet pe fața colegului din 
Bruxelles.

— De Coster ne trimite la 
Damme. Nu te îndemn să 
irosești vremea. Pe Ulenspie
gel nu trebuie să-l cauți pen
tru că el poate fi lesne găsit 
în fiecare belgian. Cre- 
de-mă...

L-am crezut. In puținele 
zile petrecute în Belgia am 
zăbovit lingă monumente ce 
certifică gloria secolelor dar 
am cunoscut și pe oamenii 
prezentului ale căror aspira
ții le tălmăcește „Atomium". 
înlănțuirea de sfere de pe 
platoul Heysel. Un popor 
nu-l poți cunoaște la volanul 
automobilului sau doar aler- 
gînd prin săli de muzeu. 
Spiritul lui îl înțelegi prin 
contactul nemijlocit, eliberat 
de rutina protocolară. Belgi
anul n-are exuberanța me- 
diteraniană dar nici prover
biala glacialitate a nordi
cului. Ceea ce frapează la el 
este simțul echilibrului, do- 
bîndif, poate, și datorită u- 
nei istorii care a fost lipsită 
de menajamente pentru a- 
ceastă țară. Un simț al echi
librului pe care îl descoperi 
în lucruri mai mari și mai 
mici și pe care îl subliniază 
chiar natura cu ritmurile ei 
lente, calme. Urmașii șlefui
torilor de diamante din An
vers și a dantelăreselor din 
Bruges, ai țesătorilor din 
Gând și topitorilor din Liege 
au făurit imaginea moderna 
a Belgiei pe care o exprimă, 
statistic, milioana de tone da 
oțel, fontă, energie electrică.

In Grand-Place.

clădirea modernă a social- 
creștiniior, mi s-a vorbit des
pre aceleași idealuri pașni
ce: „Adeziunea noastră este 
deplină la ideea contactelor, 
a cunoașterii între indivizi 
și națiuni. Cunoașterea reci
procă poate facilita realiza
rea idealurilor care ne ani
mă și poate favoriza pacea 
în Europa". Despre soarta 
continentului am discutat cu 
mulți exponenți ai tinerei ge
nerații din Belgia și pe unii 
din ei i-am întîlnit la Sna- 
gov, la masa rotundă consa
crată securității Europei. 
Claudo Djardin, conducăto
rul tineretului socialist (va
lon), îmi declara într-un in
terviu că securitatea Europei 
nu se poate asigura prin 
perpetuarea blocurilor mili
tare ci prin înlăturarea tutu
ror urmelor „războiului rece", 
prin cooperarea multilatera
lă a popoarelor continentu
lui, prin recunoașterea în 
fapt a dreptului fiecărui po
por de a dispune de el în
suși.

La Waterloo, puțini kilo
metri . lingă Bruxelles, peste 
amintirea cîmpului de luptă 
pluteau vînturile calme ale 
toamnei. Poate să fi 
fost doar o întîmplare dar în 
după amiaza cînd mă gă
seam la Waterloo n-am prea 
întîlnit oameni din generația 
ce a cunoscut urgia ultimului 
război. Poporul care a năs
cut din legendele sale pe 

războaielor 
speranțele 
al păcii.

cunoaște prețul j 
și își clădește 

pe terenul sigur >

M. RAMURA
Bled, octombrie.

DINEU OFERIT DE AMBASA
DORUL ROMÂN ÎN CINSTEA 

PREMIERULUI OLANDEZ

• LA 20 OCTOMBRIE, Geor
ge Elian, ambasadorul Româ
niei la Haga, a oferit un dineu 
în cinstea primului ministru al 
Olandei, Piet de Jong, cu oca
zia apropiatei vizite a acestuia 
în țara noastră. Au participat J. 
H. Grosheide, secretar de stat 
la Ministerul Invățămintuiui și 
Dirk Ringnalda, consilier al pri
mului ministru.

TULBURĂRILE DIN 
REPUBLICA DOMINICANA

• UNITĂȚI ale poliției do
minicane au atacat duminică pe 
participanții la un miting al 
Partidului revoluționar domini
can, desfășurat într-unul din 
cartierele periferice ale capita
lei țării, Santo Domingo. în 
cursul ciocnirilor o persoană a 
fost ucisă, alte 10 au fost răni-

prilejul celei de-a 52-a anivor- 
sări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie.

te, iar peste 200 arestate. Prin
tre cei arestați s-a aflat și Jose 
Francisco Peria Gomez, secre- 
tar general al Partidului re
voluționar dominican, care îl 
înlocuiește pe liderul partidului 
Juan Bosch, aflat în exil în Eu
ropa. Gomez, care a fost mal 
tîrziu pus în libertate, a acuzat 
poliția că ar fi încercat să-1 a- 
sasineze
j

• LA INVITAȚIA GUVER
NULUI britanic, a sosit la 
Londra o delegație română con
dusă de Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini. Luni, membrii delegației 
române au avut o întrevedere 
cu Anthony Wedgwood Benn, 
ministrul tehnologiei și cu alți 
membri ai conducerii acestui 
minister. în cursul întrevederii, 
la care a luat parte și Vasile 
Pungan, ambasadorul României 
la Londra, au fost examinate 
stadiul relațiilor de cooperare 
economică și tehnică româno-

britanice, precum și posibilită
țile de lărgire și diversificare 
a acestor relații.

• EA 20 OCTOMBRIE, la 
Moscova a sosit într-o vizită o- 
ficială delegația de partid și 
de stat a R.S. Cehoslovace, com-

pusă din Gustav Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia (conducătorul dele
gației), Ludvik Svoboda, pre
ședintele R.S.C., Oldrich Cer- 
nik, președintele guvernului, și 
alți conducători de partid 
de stat ai Cehoslovaciei.

ORIENTUL
Și APROPIAT

MANIFESTAȚIE 
PENTRU IEȘIREA ITALIEI 

DIN N.A.T.O.

La Udine a avut loc duminică 
o manifestație de mare amploare, 
la care au participat zeci de mii 
de muncitori, țărani și tineri de 
diferite tendințe politice din în
treaga regiune Friuli—Veneția — 
Giulia. Manifestanții s-au pronun
țat pentru ieșirea Italiei din 
N.A.T.O., pentru pace și securi
tate în Europa, împotriva blocu
rilor militare opuse, pentru înce
tarea războiului din Vietnam, 
pentru o politică externă italiană 
de coexistență pașnică.

• LA MOSCOVA au fost da
te publicității tradiționalele 
chemări ale C.C. al P.C.U.S. cu

chile: încordarea relațiilor
DINTRE ARMATĂ Șl GUVERN

în Chile s-a declanșat un 
conflict între unele sectoare ale 
forțelor armate și guvernul pre
ședintelui Eduardo Frei. După 
cum s-a anunțat la Santiago de 
Chile, punerea în retragere a 
trei generali — Manuel Pino
chet, Florian Silva și Roberto 
Viaux — a contribuit la încorda
rea relațiilor dintre armată și 
guvernul civil, mai ales după 
ce ofițerii operativi și de stat 
major și-au exprimat deschis 
nemulțumirea față de refuzul

autorităților de a li se mări sa
lariile. Un număr de 36 ofițeri, 
aparținînd diviziei I, au semnat 
o scrisoare deschisă adresată 
președintelui Eduardo Frei în 
care cer reinstalarea imediată 
a generalului Viaux la coman
da acestei divizii. Ca urmare a 
publicării acestei scrisori, edi
țiile de vinerea trecută ale zia
relor „LA SEGUNDA" și „PRI
MERA PLANA" au fost confis
cate, iar „EL DIARIO ILUSTRA. 
DO" nu a mai apărut sîmbătă.

NEW YORK. Răspunzând unei 
întrebări a unui ziarist, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a 
declarat că cele patru mări pu
teri își vor relua convorbirile pri
vitoare la găsirea unei soluții < 
conflictului din Orientul Apro
piat, luna viitoare la New York.

Se știe că luna trecută un co
municat oficial publicat la O.N.U. 
arăta că miniștrii afacerilor ex
terne ai celor patru mari puteri 
și-au exprimat acordul — în ce 
privește reluarea convorbirilor și 
continuarea misiunii reprezentan
tului special al secretarului gene
ral al O.N.U. în Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring.

•
CAIRO. Liga arabă a început o 

serie de consultări în vederea or
ganizării unei reuniuni extraordi
nare la nivel de ambasadori, la 
cererea Irakului.
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