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S-A PREZENTAT LA POSTURI

Pe cunoscuta platformă indus
trială de la Brazi își desfășoară 
activitatea mai multe șantiere de 
construcții. Asistăm la un proces 
devenit obișnuit în peisajul dez
voltării eoonomiei noastre. Scopul 
popasului brigăzii pe această 
platformă este nu doar constata- 

. ..rea stării de fapt, ci și detecta- 
\ rea. împreună cu factorii respon- 

~ sabili, printre care și comitetul 
U.T.C., a căilor de îmbunătățire 
a muncii pentru realizarea la a- 
ceste obiective a stadiilor fizice 
planificate, pentru asigurarea în
deplinirii planului și a respectării 
termenului de intrare în funcțiu
ne. Pe cele două șantiere vizitate, 
lucrează și un număr însemnat 
de tineri. Firesc, ne-a interesat 
aportul lor la rezolvarea proble
melor acute ale producției, mo
dul în care organizația U.T.C. 
reușește să răspundă sarcinilor — 
nu ușoare 1 — care îi stau în 
față într-o asemenea etapă.

SFÎRSITUL ANULUI NU TINE 
SEAMA DE RELATIVUL „DACĂ"

Incursiunea noastră în zona 
șantierului Ehergo-Construcție, la 
extinderea termocentralei a înce
put la ora 10. în dram spre bi- 

■ roul șefului de șantier constatăm: 
trei tineri constructori se odih
nesc pe o stivă de materiale, alți 
4 stau de vorbă sau se spală pe 
mîini lingă baraca lotului uzinal; 
la turnurile de răcire nu se lu
crează, deși materiale sînt cu pri
sosință ; pe schelăria metalică a 
halei mașinilor zărim doar trei 
chjpuri etc., etc. Știind că pe a- 

șantier se semnalează res
tanțe în îndeplinirea planului, în 
atingerea stadiilor fizice prevăzu
te. că hala mașinilor trebuie în
chisă în curînd deoarece iarna 
bate la ușă. ne așteptăm la o a- 
nimație deosebită. Sînt motive 
ca lucrurile să se prezinte altfel?

— Din punct de vedere valo- 
"— ric — nc întîmpină ing. Vladi

slav Mazurkievici, șeful șantieru
lui — noi ne vom îndeplini pla
nul anual dacă va fi reașezat...

— Ce înțelegeți prin „reașe
zare" ?

— Adică o reducere cu 5 mi
lioane lei. Nu putem realiza a- 
ceastă restanță deoarece la lu
crarea „termoficare sere" nu ne-a 
sosit o gamă întreagă de vane 
absolut necesare.

Deci, o primă condiționare. O 
alta apare atunci cînd punem în 
discuție recuperarea restanțelor

IN STADIUL LUCRĂRILOR
la extinderea termocentralei. Se 
invocă lipsa de laminate pentru 
închiderea sălii mașinilor, a plă
cilor de azbociment necesare la 
turnurile de răcire, a pieselor de 
îmbinare cu tubul premo. Aștep
tăm ca tovarășii să se refere și 
la aspectele sesizate de noi cu 
cîteva minute înainte, la faptul 
că mulți tineri își risipisesc 
timpul de lucru cu plimbări sau 
cu alte preocupări, că absențele 
nemotivate păstrează un ritm ga
lopant. într-un cuvînt la modul 
în care sînt respectate, aici, nor
mele disciplinei în producție. In
sistăm, cerem precizări. Dună cî
teva clipe de șovăială, șeful șan
tierului se pronunță :

— Da, recunoaștem, cu folosi
rea forței de muncă stăm prost. 
Dintr-un singur motiv. Muncito
rii vin din localități aflate la 
•30—40 km. și vor să fie trans
portați în fiecare seară acasă.

— Și îi transportați, nu ?
— Da, nu avem încotro. Nu 

costul transportului ar fi însă o 
problemă, ci faptul că parcurgînd

■ Constructorul : }
VOM ÎNCHIDE 
HALA PINĂ LA 
15 NOIEMBRIE.

Beneficiarul : ’
NU VEȚI REUȘI 
NICI PINĂ LA 30 
DECEMBRIE. [

TINERETUL și CULTURA

COMPREHENSIUNE 
SI EERMIINEE 
_k

Cunoașterea temeinică, condiție a conștiinței limitelor pe 
care le avem, asigură acea particularitate fundamentală a 
omului de cultură și anume comprehensiunea, înțelegerea su
perioară impersonală a faptelor spiritului, incompatibilă cu 
exclusivismul și spiritul de grup, cu adulația reciprocă și cu 
idiosincrasia înverșunată. întîlnim adeseori la oameni, mai 
ales la cei tineri, o concepție straniu de mărginită care constă 
în a respinge tot ceea ce nu cade în cimpul propriei înțelegeri. 
Ca și cum lumea ar trebui să gîndească în termenii noștri, 
ca și cînd actele de cultură au fost produse în mod expres, spre 
a ne da nouă puncte de sprijin în convingeri. Este la mijloc, 
desigur, un egocentrism, un soi de solipsism cultural ce tre
buie, cu o voință crîncenă, înlăturat. Căci lumea, existența, 
gîndirea, modul de sensibilitate, imaginația sînt complexe, in
finite chiar, și a pretinde ca totul să fie creat după măsura 
noastră înseamnă a ne muta la propria specie. Se cuvine, 
deci, de la început, să cădem de acord că în cultură nimeni 
n-are dreptul să reducă un colectiv, mai mare sau mai mic, 
la propria-i persoană, că nici un om nu se poate erija în 
umanitate, oricît de complex ar părea. Este o probă de înțe
lepciune elementară să conchidem că lumea nu începe și nici 
nu se termină cu noi. Natura ne oferă o lecție miraculoasă : 
din miile și miile de frunze ale unui copac nu sînt două iden
tice, din miile și miile de copaci ai unei păduri nu sînt doi la 
fel. Dar chipul uman ? E adevărat că viața e scurtă, dar trăim, 
fiecare om, cîteva zeci de ani, colindăm țara și omenirea, cu
noaștem milioane și milioane de oameni, direct sau indirect, 
cunoaștem, apoi, din istorie atîtea chipuri, de secole și milenii.

de POMPIUU MARCEA

(Continuare în pag. a II-a)

zilnic acest drum de două ori, 
ei nu mai pot da, din cauza o- 
boselii, randamentul necesar la 
locul de muncă.

— Dar s-au luat măsuri pentru i 
curmarea acestei obositoare na- I 
vete ?

— Vedeți, noi avem aici un i 
dormitor, dar stă gol. Am încer- i 
cat să-i lămurim, le-am prezen
tat avantajele acceptării cazării. 
Dar fără succes.

— Mulți dintre constructori 
sînt tineri. Organizația U.T.C. 
va ajutat în rezolvarea acestei 
chestiuni ?

— O, nu 1 La noi oganizația 
U.T.C. e cam plăpîndă...

Reținem ultima remarcă a in
terlocutorului nostru cu promi
siunea că vom reveni asupra ei 
mai jos. Deocamdată sondăm po
sibilitățile care, fructificate, ar fi 
asigurat îndeplinirea planului a- 
nual, atingerea stadiilor fizice 
prescrise în grafic. Folosirea lor 
din plin solicită preocupare nu 
numai din partea conducerii 
șantierului, ci în același timp din 
partea întregului colectiv de con
structori, a fiecărui tînăr, a or
ganizației U.T.C. Pentru releva-

(Continuare in pag. a 11-a)

Prezentarea celor mai tineri 
medici — promoția 1969 — la 
locurile lor de muncă a con
stituit cel mai important și 
emoționant eveniment al zilei 
de sîmbătă 1 noiembrie în viața 
județului Botoșani. Cu cîteva 
excepții, aproape toți cei repar
tizați — 100 cadre medicale cali
ficate — au realizat sîmbătă pri

ma activitate practică de stagiar 
consemnată prin „jurămîntul hț- 
pocratic" depus odată cu încheie
rea și absolvirea celor 6 ani de 
studii. Sosiți din centrele univer
sitare București, Cluj, Iași, Ti-

GH. I.

(Continuare în pag. a II-a

Siluete.

Foto : C. CIOBOATĂ

în județul Ilfov, recoltatul 
porumbului este aproape în
cheiat. Mobilizați de către or
ganizațiile U.T.C., cei aproa
pe treizeci de mii de tineri ai 
județului participă cu abnega
ție, alături de ceilalți membri 
cooperatori și mecanizatori, 
din zori și pînă-n noapte la 
strinsul neîntîrziat și fără pier
deri a porumbului de pe ul
timele suprafețe, la efectua
rea transportului noii recolte 
din cîmp în hambarele uni
tăților și în bazele de recep
ție. Prin folosirea hibrizilor de 
mare productivitate, a celor a- 
proape 90 000 de tone îngrășă
minte chimice utilizate, a iri
gațiilor și a volumului sporit 
de lucrări executate mecani
zat, în acest an producțiile ob
ținute de majoritatea unită
ților depășesc considerabil 
prevederile planului. Acest lu
cru a fost convingător subli
niat și de către adunările ge
nerale ale cooperativelor a- 
gricole care, pe baza indica
țiilor Comitetului județean de 
partid, au analizat și reevaluat 
cu spirit de răspundere pro
ducțiile obținute, posibilitatea 
suplimentării cantităților va
lorificate prin contracte.

Datele centralizate redau 
hotărîrea țărănimii coope
ratiste ilfovene de a supli-

Început de drum. Primele noțiuni în anul I de studii al Institutului 
politehnic din București. De-acum se va suda o prietenie 
îndelungată între student, condei, riglă și planșetă.

Foto: EMIL COJOCARU

în numeroase cooperative agricole, tineretul 
participă cu hotărîre la:

SUPLIMENTAREA 
CONTRACTELOR
menta livrările la fondul cen
tral de produse agricole al sta
tului cu peste 17 300 tone. Așa 
cum remarca tovarășul Marin 
Argint, președintele Uniunii

turii, pentru creșterea bună
stării țărănimii cooperatiste".

In cadrul raidului nostru am 
avut posibilitatea unor largi 
discuții cu membrii mai mul

Cooperativele agricole din județul Ilfov 
vor livra suplimentar la fondul central 

peste 17 300 tone porumb

județene a cooperativelor a- 
gricole „aceasta constituie un 
răspuns prin fapte la efortu
rile materiale care le-a făcut 
și le face statul nostru pentru 
continua dezvoltare a agricul

tor cooperative agricole din 
județul Ilfov. La Gîrbovi, pre
ședintele cooperativei agricole, 
tovarășul Marcel Dobra, sin
tetiza în cîteva fraze bilanțul 
consistent în realizări bune

încheiat acum, după un an de 
muncă, precum și hotărîrea 
recent adoptată de către adu
narea generală de a supli
menta cu o mie șase sute de 
tone cantitatea de porumb li
vrată suplimentar la contrac
te. ,

întregul surplus de re
coltă noi am hotărîț în a- 
dunarea generală să-1 valori
ficăm prin contracte, ceea ce 
ne permite obținerea unui ve
nit suplimentar de circa două 
milioane lei. Vom avea, astfel,

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a II-a)

UN ADEVĂR PE CARE ASOCIAȚIILE STUDENȚEȘTI 
DIN BRAȘOV AU DATORIA SĂ-L FACĂ ÎNȚELES 

FIECĂRUI MEMBRU

STUDENTUL
TREBUIE

SĂ ÎNVEȚE!
O vînzătoare căreia îi mulțu

misem pentru amabilitatea deo
sebită cu care mă servise, mi-a 
răspuns mirată :

— Dar e meseria mea, dom
nule !...

Politețea ei aș fi uitat-o, dar

„HORTI
CULTURA" 

POLITEȚII 

de IONEL HRISTEA 

răspunsul mi-a rămas ca o 
bună lecție. Bănuiesc câ a vrut 
să spună : „poate că în clipa 
asta n-am motive să fiu ser
viabilă poate că, din cauze care 
mă privesc, nu mi-ar arde să 
surîd, dar n-am dreptul să-mi 
exhib stările proprii în raport 
cu alții, am îndatorirea să ofer 
altora cite o clipă plăcută".

Deci, un punct cîștigat: obli
gația profesională de-a ne oferi 
unii altora floarea politeței. Cit 
de rar respectată !... Dar cel 
puțin teoretic, toți sîntem de 
acord că ar trebui să fie. Mai 
departe ?
.Mai departe — vai ! — ne 

ciocnim și de „principii". De 
argumente „teoretice". De sti
lul „modern", căruia i se mai 
spune și „tineresc". Pentru că, 
vezi bine, tineretul e sincer. 
Ce-are în gușă, are și în căpușă. 
El nu o ia pe ocolite, spune 
direct și de Ia obraz. Dacă o 
femeie e în vîrstă, zi-i pe nume, 
„babo“, dacă nu-i Adonis, zi-i

(Continuare în pag. a II-a)

în viața universitară, prileju
rile periodice de analiză a mun
cii celor care lucrează în insti
tuțiile de învățămînt superior, a 
Asociațiilor Studențești, ca orga
nizații politice și profesionale, a 
studenților înșiși converg în mod 
firesc în primul rînd către dez
baterea aprofundată a modului 
în care fiecare colectiv studen
țesc și fiecare student în parte 
răspunde exigenței impuse vii
toarelor contingente de specia
liști de sarcinile actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării so- 
cial-economice a tării. Sensurile 
și problematica unei asemenea 
analize și-au găsit o expresie 
semnificativă în recenta confe
rință a Asociațiilor Studențești din 
centrul universitar Brașov. Expe
riența unui an de muncă în fa
cilitățile Institutului politehnic și 
Institutului pedagogic de 3 ani 
din localitate a fost supusă unei 
analize critice multilaterale în 
materialele prezentate. în cu- 
vîntul delegaților și invitaților.

în anul universitar trecut A- 
sociațiile Studențești au pus în 
centrul activității antrenarea 
studenților la îndeplinirea obli
gației lor primordiale, aceea de 
a învăța neobosit, de a se dedica 
permanent desăvîrșirii în spe
cialitatea aleasă. A crescut numă
ra] celor care obțin medii peste 8 
și sînt tot mai mulți studenții 
din anul IV sau V care, datorită 
pregătirii lor temeinice primesc 
numai calificative foarte bune. 
Dar, pe ansamblu, rezultatele 
pregătirii profesionale a studen
ților brașoveni în anul universi
tar trecut sînt inferioare anului 
universitar 1967/1968. Astfel, la 
Institutul politehnic procentul 
de promovare a fost de numai 
87 la sută, coborînd chiar la 83 
la sută la Facultatea de indus
trializare a lemnului.

ION TRONAC

(Continuare în pag. a II-a)

SPORT • SPORT

CLASAMENT DRAMATICA!
Dinamo București 10 7 1 2 23—10 15
Universitatea Craiova 10 5 3 2 17—10 13
F. C. Argeș 10 S 2 3 24—14 12
Rapid 9 4 3 2 15—11 11
Jiul Petroșani 10 5 1 4 15—15 11
Farul Constanța 10 5 1 4 15—16 11
Dinamo Bacâu 10 4 2 4 14—12 10
Steagul Roșu Brasov 10 5 0 5 15—19 10
U. T. A. 10 4 2 4 14—19 10
Steaua 9 4 1 4 26—19 9
„U" Cluj 10 2 5 3 13—14 9
Petrolul Ploiești 8 3 2 3 9—9 8
Crisul Oradea 10 3 2 5 14—22 8
C.F.R. Cluj 10 3 2 5 8—15 8
„Politehnica" lași 10 2 2 6 7—11 6
A.S.A. Tg. Mureș 10 2 1 7 7—21 5

O etapă în care se ratează 
două penalty-uri nu poate fi 
pusă sub alt semn decît ace
la al maximei emoții. Iar cînd 
o competiție fotbalistică, a- 
junsă abia la capătul primei 
sale treimi, atinge tensiuni 
înalte, înseamnă că respectiva 
competiție se află pe făgașul 
cel bun și că fotbalul practi
cat în cadrul ei își face dato
ria atît față de sine cît și față 
de suporteri. Dar să recapi
tulăm :

La București, evoluînd în 
numai 10 oameni împotriva a

11 jucători plus un... arbitru. 
Steaua izbutește să învingă 
o echipă sătulă de eșecuri și 
pusă, ieri, pe fapte de prima 
dimensiune. Emoții pentru 
suporterii steliști, emoții în 
Clujul abia ieșit din-sărbătoa
re și, fapt demn de notat, o 
expresivă transcriere a acestoi 
emoții în tonul cu care ne-a 
prezentat partida radiorepor- 
terul delegat pe „Republicii".

(Continuare în pag. a Ill-a)
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HORTICULTURA"
Autenti-

(Urmare din pag. I)

ficarea

talent: MIHAI MOLDOVAN SIMBOLURILOR ')

PLĂPlNDA ACTIVITATE I
socială îl face să dispară.(Urmare din pag. I)roadele

început I 
discutat H

ei forță 
lui Ro-

— Nu avem plăci de azbociment.
— Dar acestea ce sint ?perenitatea, în- 

lui, adevărul 
care-1 conține și 
arhitecturează o

de Mihai Moldo- 
impune prin lam

ei, prin efectele colo
și telurica 
de Schițele

„o problemă de mentali-

în redescoperirea și 
redimensionarea ge- 

cotidian. în rituali- 
lui ușor hieratică, 
sentimentală tocmai

unui tînăr

• CRONICI • CRONICI • CRONICI • CRONICI •

MUZICALA

Programarea „Texturilor" 
lui Mihai Moldovan în ulti
mul simfonic al Filarmonicii 
„George Enescu", ne-a făcut 
să uităm și necontenitele o- 
biecții cu privire la lipsa 
primelor audiții în prima 
parte a programelor stagiu
nii.

După succesul pieselor 
„Vitralii" și „Rituale", după 
prestigiosul premiu dobîndit 
anul acesta din partea Uniu
nii Compozitorilor, audiția 
„Texturilor" au relevat pu
blicului Ateneului și au au
tentificat muzicienilor — di
mensiunile unui talent de o 
vigoare, forță, capacitate de 
emoționare cu totul deose
bite.

Asemenea celorlalte piese 
elaborate pînă în prezent — 
printre ele „Bocet", „Șase 
stări de nuanță", „Poeme" 
„Două descîntece", „Cvartet" 
„Incantații", „Texturile" sînt 
adînc implantate în izvoare 
folclorice.

Compozitorul «îmi afirmă 
de altfel într-o tecentă con
vorbire, atașanientul său 
profund față de creația 
populară, în care reluarea și 
continua șlefuire a elemen
telor de expresie duce la 
acea perfecțiune și concizie 
a exprimării proprie artei 
autentice,

în „Texturi", Mihai Mol-

ÎSI ONOREAZĂ
J»

PROFESIA
(Urmare din pag. I) 

mișoara Și Tg. Mureș, proaspeții 
absolvenți și-au luat în primire 
primele lor circumscripții sani
tare, răspîndite pe întregul județ 
Botoșani angajîndu-se cu com
petență și înaltă răspundere 
profesională și morală într-o ac
tivitate de onoare a cărei esență 
o constituie dragostea față de 
oameni, materializată printr-o 
atenție și neîntreruptă asistență 
medicală.

La festivitatea organizată cu 
acest prilej în municipiul Boto
șani, ministrul sănătății, Dan 
Enăchescu a amintit, printre al
tele tinerilor absolvenți, aflați 
la startul unei strălucite cariere 
medicale că emoțiile inerente 
începutului trebuie să fie con
duse cu luciditate și realism că
tre un debut memorabil și ono
rant într-o profesiune atît de 
frumoasă, dar plină de răspun
dere socială. S-a subliniat mai 
apoi faptul că toate circumscrip
țiile sanitare care urmează să fie 
luate in primire au fost înzes
trate cu aparatură tehnico-sa- 
nitară satisfăcătoare și că sînt 
asigurate toate condițiile nece
sare unei bune primiri, unui 
bun început și unei bune conti
nuități profesionale.

Prezentarea tinerilor medici 
promoția ’69 coincide cu expe
rimentarea noului sistem de 
salarizare prevăzînd îmbunătățiri 
substanțiale cu precădere pentru 
medicii din mediul rural care 
lucrează în condiții grele și 
foarte grele.

Proaspeții absolvenți, printre 
care se află mulți solicitanți di- 
recți ai unor localități rurale 
îndepărtate und« asistența me
dicală de pînă acum s-a reali
zat în condiții dificultoase, s-au 
angajat solemn în fața condu
cerii de partid și de stat și în 
fața conducerii Ministerului Să
nătății că vor depune toate efor
turile pentru ca valoarea muncii 
lor profesionale și obștești să fie 
un prilej de mindrie pentru fie
care dintre ei — muncă de ale 
cărei rezultate să se bucure 
pooulația din ce! mai nordic ju
deț al Moldovei.

dovan redescinde în lumea co
morilor de frumusețe popu
lară cu instrumente noi, de- 
pistînd esențe pe care le in
tegrează în arhitecturi cu 
totul noi.

Mihai Moldovan rostește 
cele 9 minute ale discursului 
său cu o patimă copleșitoare, 
cu o permanentă voluptate a 
„suspensului" muzical...

Cîteva alternări de mo
mente motorlce și altele con
templativ lirice, făuresc o 
țesătură (titlul lucrării ex
prima de altfel lueea i. 
satură" de „urzeală sororă") 
in care compozitorul demon
strează remarcabile înclina
ții simfonice, o excepțională 
stăpînire a paletei, o grijă 
deosebită pentru cizelarea 
ideilor muzicale.

La o primă paralelă, piesa 
„Texturi" de Mihai Moldo- 
vah se 
nismul i 
ristice 
alături 
galski.

Piesa, sintetizînd 
unor îndelungate căutări ino
vatoare poate servi astfel 
oricărui program prezentat 
de formațiile noastre, de șefii 
noștri de orchestră peste ho
tarele țării.

în restul programului — de 
o ireproșabilă ținută — Fi
larmonica ne-a prilejuit re- 
întîlnirea cu doi reputați 
oaspeți : pianistul '."
Dmitri Bașkirov și dirijorul 
clu jean Emil Simion.

In aceste succinte note de 
concert aș vrea să mai men
ționez din agenda acestei 
săptămîni, programarea în 
concertul de joi seara al Or
chestrei de Studii a Radio- 
televiziunii a Concertului 
pentru orgă și orchestră de 
Andre Porfetye...

Conceput în ultimii ani, 
Concertul demonstrează (din
colo de anumite lungimi în 
partea mediană cărora parcă 
solistul le-a augmentat di
mensiunile) un bun cunoscă
tor al disponibilităților in
strumentului. simț arhitecto
nic, capacitatea de construc
ție a unor momente de ten
siune emoțională, găsirea u- 
nor inedite combinații tim
brale.

sovietic
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POLIVA
PLASTICA J' LENTA

Pictura lui Ion Grigore 
crește în umbra unei pres
tigioase și foarte îndepărtate 
tradiții. De aceea afinitățile 
sale nu sint stilistice ci de 
structură, structură din care 
derivă inevitabil și adera
rea la o expresie plastică 
sau alta. L-am putea înca
dra pe artist acelei fami
lii spirituale care descope
ră reevaluînd. Cutezanța sa 
rezidă 
evident 
stului 
zarea 
uneori 
din dorința sa de a pro
pune ceva nou spiritului, de 
a dezvălui 
seninătatea 
imuabil pe 
pe care își 
întreagă scară de valori. Po
lemica pe care o deslușim, 
mai mult învăluit, îmbracă 
nuanțe de umor, de șireată 
ironie și este o polemică în- 
dreaptatâ împotriva păienje
nișului de complicații pe care 
existența modernă le gene
rează și care tind vrînd ne- 
vrînd să altereze inutil, fals, 
un fond de puritate, de adîn- 
că omenie. Poate că desco
peri uneori în pînze și o 
nuanță didactică moraliza
toare, o ipostază a unui eti- 
cism exprimat printr-un sa- 
pientism rustic, pe care par
că ai libertatea să le res
pingi sau să le admiți ca pe 
însăși formula picturală în 
sine. In contextul unei ex
primări precumpănitor alu
zive pictura lui Ion Grigore 
pare deconcertant de lim
pede, de directă Figurati- 
visihu! său decis pare univoc. 
Pare-la îfidemîna tuturor ș! 
pînă la un punct este. Rea
litatea trăiește însă o com
plicitate nedefinită <*ii is
toria, cu legenda, cu visul, 
potențîndu-1 subtil și pro
fund viziunea. în faU 
cestei expresii înțelegi cît de 
imprecise, cît de inexcr e 
pot fi la urma urmelor îm
părțirile pe care estetici in
transigente cu pretenții nor
mative le fac între figurativ 
și nonfigurativ. Deoarece 
pictura sa este nrin '■eea '■(’ 
propune vizualului figurati
vă, dar adînc abstractă în 
esența ei, tot așa cum o poe-

zie de Ion Barbu se reali
zează dincolo de acel număr 
de semne tipografice finit 
comprehensibil cititului dar 
dificil și imens de adînc pen
tru spirit. Să ne amintim 
de Kooning care afirma pe 
bună dreptate că... „Printre 
pictorii abstracți sînt tot atît 
de mulți artiști naturaliști 
pe cît sînt și pictori abstracți 
în așa zisa școală tematică". 
Mai desprind din pictura sa 
stăruința, e drept mai puțin 
vizibilă, de a-și găsi o formă 
proprie de exprimare, în sen
sul său cel mai exact, ca 
formă. Această pictură con
trazice condiția șevaletului 
prin proporționarea și rigoa
rea sa monumentală, prin 
tehnică chiar, prin modul de 
a aplica culoarea mai de
grabă adecvat decorației mu
rale pe care o respinge si
multan în căutarea acelei 
forme ideale care să unifice.

Rodica Marinescu pictează 
cu dezinvoltură printr-o ges
tică grăbită, spontană, faci
litată în parte și de tehnica 
adoptată : guașa. Pictează cu 
o plăcere deloc ascunsă în 
tonuri vii, egal strălucitoare 
și optimiste. Ne aflăm în fața 
unei picturi decorativiste, 
pe de o parte prin in""t:_i 
artistei, pe de altă parte in
voluntar prin imposibilitatea 
acesteia de a da adîncime 
simbolurilor propuse. Aces
te lucrări ce închipuie pei
saje, scene de interior, na
turi moarte, traduc în ul
tima analiză, o stare de di
namism și expresivitate ex
terioară. Fără îndoială pic
tura sa conține o seducție 
a spontaneității. Mărturisesc 
o anumită vervă, dar această 
vervă, această spontaneitate 
așa cum se întîmplă întot
deauna în artă, dacă nu este 
de fapt rezultatul unui pre
cis și Îndelung efort de gin- 
dire, riscă să devină expre
sia unei gratuități a unui 
gest fără o acoperire (deo
camdată) în aur. Ușurința 
în exprimare poate să con
ducă, necenzurată, la o di
luare inevitabilă a intenții
lor.
C. R. CONSTANTINESCU

*) Expozițiile ele pictura Ion 
Grigore și Rodica Marinescu 
deschise Ia Galeriile de artă 
din B-dul Magheru nr. 20

SUPLIMENTAREA CONTRACTELOR
(Urmare din vag l)

POLITEȚII
cuvine a se lua măsuri dras
tice. De obicei, lipsa ei se con
stată pe un ton pasiv — nțFAan- 
colic, regretîndu-se „cei - . ani 
de-acasă“ și cohchizînd cu un 
„ce să-i faci Iar remediul 
se propune a fi educarea trep
tată, culturalizarea treptată, 
pledoariile repetate despre cum 
„e frumos" sau „nu-i frumos" să 
procedezi. Teamă mi-e însă că 
această cale cam lungă seamănă 
puțin cu a horticultorului care, 
in loc să selecționeze el, ar aș
tepta, invocîndu-1 pe Darwin, 
...selecția naturală.

Aci, cer permisiunea să mă 
întorc la cazul vînzătoarei : „e 
meseria mea", o declarase, din- 
tr-o înțelegere superioară a în
deletnicirii alese. Dar ee-Ur fi 
ca acest cod al meseriei să de
vină obligatoriu, să interzică 
dreptul de profesare a unei anu
mite funcții fără o corectă mî- 
nuire a politeței, tot așa cum i 
s-ar interzice medicului dreptul 
de practică, dacă n-ar ști dozele 
farmaceutice ?...

Mai delicat pare fenomenul 
în domeniul vieții cotidiene. 
„Dacă e prost crescut !“. Ei, to
tuși, bine sau prost crescut, fie
care are profesiunea sa de om. 
pe care e nevoit s-o exercite în 
orice clipă, dînd ochi cu cei
lalți semeni. Cînd politețea îți 
intră în sînge, devine o plăcere, 
o nevoie organică — dar dacă, 
vai, nu ți-a intrat, nimic nu îm
piedică, cred, societatea s-o im
pună cu rigoare. Există, se pare, 
un impuls spre nepolitețe al 
firilor primitive pe care viața 
socială îl face sâ dispară, cu 
timpul. Cînd însă timpul se a- 
rată a fi prea puțin grăbit, nu 
văd de ce, printre criteriile de 
care se ține îndeobște seama în 
promovarea socială a tină A'-- 
politețea nu t __
de cinste. Nu văd de ce, 
lîngă factorul dezvoltare 
care-1 oferă civilizația, nu s-ar 
ține cont și de factorul frînare, 
— de asemenea rod al civi ' .

Iției : ai nervi. Tot ce se poate £ 
dar frînează-i, ești un impulsiv/* 
treaba ta, dar frînează-te, posezi 
o concepție proprie despre sin
ceritate, n-ai decît, dar frînea- 
z-o... Minunat lucru e politețea 
naturală, .dar cînd lipsește, nu 9 strică nici cea căreia trebuie să
i te conformezi. Este 
oricărei lumi evoluate.

Aș scrie oricînd cu

urîtule". Iar dacă ești furios, 
țipă, dacă ai năduf, înjură, dacă 
n-ai chef, bruftuluește, de ce să 
fii dragă doamne, „ipocrit" ?... 
Spune-i fetei ce-ai de spus, pe 
șleau, fiindcă — nu-i așa ? — 
„sexele sînt egale", și în plus, 
ne grăbim, se trăiește trepidant. 
Iar dacă ești vesel — tinerii 
sînt veseli, nu ? — cîntă în tro
leibuz, strigă-ți amicul, peste al 
7-lea pasager, ca să-i spui ul
timul „banc" — și dacă aud 
alții ce-i ?... — și nu da im
portanță că vreunul se uită urît, 
doar n-o să ne luăm după „ra- 
moliții" cu principiile lor „de la 
naftalină"...

N-am vorbit de huligani. A- 
ceea e o altă poveste și reme
diile sînt altele. Tot ce-am spus 
pîhă aici nu e delincvență, ci 
doar ..." " ’
tate". După cum vînzătorul care 
te privește încruntat, de-ți vine 
să-i ceri scuze pentru deranj, 
nu e, din cauza asta, un frau
dulos, și nu-i exclus să stea 
bine cu planul. Problema poli- 
teței nu se pune — din păcate — 
alături de acelea pentru care se. -J 

“ I

— Cunoaștem și noi situația | 
de la „Energo-Construcții" 
Brazi —- ne declară de la i 
tovarășul secretar. Am discutat 
și eu de cîteva ori cu inginerul 
Bratu, i-am arătat ce trebuie să 
întreprindă organizația U.' 
pentru ca tinerii să-și aducă a- 
portul necesar la îndeplinirea sar
cinilor de producție, cum să pro
cedeze, cum să muncească. Totul 
a fost zadarnic. Se ocupă numai 
de cotizații și nici de aceasta 
cum trebuie. Nu știm nici noi ce 
să mai facem.

Oare intr-adevăr nu știe un 
comitet municipal cum să învio
reze activitatea unei organizații 
U.T.C. ? Ce măsuri trebuie lua
te cu un secretar care nu-și în
deplinește aproape în totalitate 
sarcinile ? Nu ne vine să credem. 
Adevărul e altul. Comitetul mu- 

biroul său, s-au
—-™-- sa

tului U.T.C. intră în derută. Tre
buie să-i comunicăm noi numă
rul de absențe nemotivate, de 
învoiri și întîrzieri (peste 3 000 
zile, ceea ce înseamnă că fiecare 
salariat a lipsit din procesul de 
producție cel puțin trei zile), cu 
cît nu e îndeplinit planul, care 
sînt restanțele, să-i relatăm dife
rite cazuri de abateri de la dis
ciplină. Necunoscînd abaterile de 
la disciplina de producție și 
stadiul îndeplinirii indicatorilor 
de plan ai șantierului, cum a pu
tut organizația U.T.C. să-și mo
bilizeze forțele, să și le concen
treze acolo unde se cere într-un 
moment dat sau altul ?

— La o ședință de producție, 
ne declară tovarășul secretar, ni 
s-a atras atenția că sînt tineri 
care lipsesc de la program. Am 
atras și noi atenția grupelor 
U.T.C.

— Atît ?
Nu primim răspuns. Ne pri

vește în ochi cu o uimire de
zarmantă. Intr-un tîrziu ne 
spune :

— Am trecut și în programul 
de activitate un punct: „Vom 
urmări felul în care tinerii își în
deplinesc sarcinile de produc- 
ție...“.

— Și cum și le îndeplinesc, 
cîți în-

acestor rezerve, dăm cuvîn- 
beneficiarului :

— Fără îndoială, ne declară 
Romulus Techeră, inginer șef cu 
investițiile de la întreprinderea 
Electro-Centrala Brazi, construc
torul a avut multe greutăți, a 
dus lipsă de o serie de mate
riale și de forță de muncă, dis
ciplina pe șantier nu a atins o 
cotă prea ridicată, multe pro
bleme profesional-sociale ale ti
nerilor muncitori nu sînt rezolva
te. Cu toate acestea noi susți
nem că și-ar fi putut îndeplini 
planul că ar fi putut să nu în
registreze restanțele actuale. E 
adevărat că nu au avut un timp 
plăci de azbociment) dar puteau 
să construiască turnurile de ră
cire în exterior. De ce nu au fă
cut-o ? Pe șantier lucrează 
maiștri și ingineri tineri care ar 
fi trebuit să vină cu o aseme
nea propunere, să o susțină, să 
se bată pentru ea. O altă cale 
ar fi fost cea a folosirii mai efi
ciente a utilajelor, unde se sem
nalează multe deficiențe, pre- 

Icum îmbunătățiri substanțiale 
sînt așteptate și în organizarea 
locurilor de muncă.

Opinia beneficiarului divulgă 
— desigur, nu în întregime — 
posibilitățile care pe șantierul E- 
nergo-Construcții Brazi nil au fost 
folosite din din plin. Deși situa
ția nu e deloc roză, ele nu sînt 
nici astăzi fructificate, cu toate 
că aceasta ar fi singura cale de 
îndeplinire a planului anual și nu 
așteptarea unei reevaluări. Dar, 
parcă pentru a ni se dovedi că 
la aceste rezerve nu se va „ă- 
tenta" de parcă ar reprezenta 
ceva sacru. în momentul vizitei 
noastre la turnurile de răcire nu 
lucra nimeni. Cei cîțiva munci
tori repartizați aici se transforma
seră în descărcători de vagoane, 
iar alții, mai ales dintre cei ti
neri, se plimbau de colo-colo 
sau priveau cu nostalgie în de
părtări.
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S despre acea organizație 
care a pus în discuție, 
huligan sau un infractor 
pe aceștia îi discută mai bine 
miliția — ci un tînăr cu oricîte 
merite, dar cu vina gravă de-a 
fi —, da I — nepoliticos

Inicipal U.T.C., 1
mulțumit pînă acum doar 
constate. Or, aceasta este foar- _ 
te puțin. Sînt necesare măsuri. I

COMPREHENSIUNE
SI EERMIÎATECîți și cine absentează, 

tîrzie ?
— Acum nu mai știu, 

lie ne-a cerut comitetul 
pal U.T.C. să prezentăm 
tie cu absențele nemotivate și a- 
tunci știam...

Deși sîntem surprinși, dacă ți
nem seama de aspectele consta
tate pe șantier și relatate mai 
sus, trebuia să ne așteptăm la 
așa ceva. Adică, pe șleau 
la o totală inactivitate a 
nizătiei U.T.C. și mai ales, 
miletului ei. Ce putea să 
prindă ?

— Noi așteptăm ajutorul 
nizației U.T.C. în acțiunea de 
gospodărire a materialelor pe 
șantiere, în întărirea disciplinei, 
în ridicarea calificării și rezolva
rea unor acute probleme 
profesionale aln tinerilor 
declară ing. Vladislav 
kievici.

Exemplificările cu ceea 
buia să întreprindă organizația 
U.T.C. pentru sprijinirea îndepli
nirii sarcinilor de plan ale șantie
rului Energo-Construcții Brazi 
pot să continue. Ar fi fost ex
trem de eficiente, ținînd seama 
de situația critică a subunității, 
acțiuni pentru folosirea eficientă 
a forței de muncă (pentru con
vingerea tinerilor de a renunța la 
navetă și a accepta cazarea în 
dormitorul din incinta șantieru
lui, anchete-proces „minutul a- 
cuză", demonstrații practice etc.), 
acțiuni pentru o mai bună orga
nizare a locurilor de muncă ce ar 
fi condus la creșterea producti
vității muncii, activități pentru 
instaurarea unui climat de între
cere. pentru stimularea inițiati
vei și a spiritului de răspundere 
etc. etc. Dar nici una din acțiu
nile specifice organizațției U.T.C. 
nu a prins viață, aici, pe șantie
rul Energo-Construcții Brazi.

Am socotit necesar de aceea să 
ne adresăm comitetului munici
pal U.T.C. Ploiești, tovarășului 
secretar Andrei Neacșu.

Prin iu- 
munici- 
o situa-Itovarășului Gheorghe Neagu, 

șef de secție al comitetului ju
dețean U.T.C., reținem apre
cierile pozitive la adresa acti
vității tinerilor din cooperati
vele agricole „8 Martie“-Ul- 
meni, Băneasa, Căciulați, Gră
diștea, Maia, Căscioarele care 
au contribuit prin munca lor 
la onorarea în întregime a 
contractelor la porumb. Meri
tă, de asemenea, evidențiată 
acțiunea tinerilor din Cătru- 
nești, care s-au organizat în 
două schimburi la transportul 
porumbului în baze, ceea ce 
va permite ca în cel mult pa
tru zile cele 1 300 de tone, cu 
cît au suplimentat contractul, 
să fie livrate.

Prin scrisori și telegrame a- 
dresate C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, nu
meroase cooperative agricole 
din toate colțurile țării trans
mit hotărîrea de a livra sta
tului cantități cît mai mari de 
produse agroalimentare, răs- 
punzînd în acest fel sprijinu
lui acordat de stat țărănimii, 
pentru consolidarea și dezvol
tarea economică a cooperati
velor agricole, pentru sporirea, 
an de an, a producțiilor agri
cole.

A

tid. Pînă în seară, încheiem 
cu totul. Producția a fost foar
te bună, cu 1 660 kg mai mare 
decît cea planificată. Mai bine 
de 80 la sută din această de
pășire ne-am angajat s-o li
vrăm ca supliment la con
tract. în total, suplimentarea 
contractului înseamnă 1250 
tone — mai mult chiar decît 
ne angajasem prin planul de 
producție".

Cum sprijiniți această ac
țiune patriotică ? l-am între
bat pe Alexandru Burducea, 
secretarul organizației U.T.C. 
„Simplu : muncind cu toții cît 
e ziua de mare" — ne-a spus 
dumnealui. Aceste vorbe în
seamnă, de fapt, 65 de uteciști 
participant! în echipele de în
cărcători ce lucrează în 
schimburi pentru a asigura în
cheierea acțiunii înaintea ve
nirii zilelor ploioase. Notăm 
dintre evidențiată : frații Marin 
și Ivan Ene, Marin Zamfir, 
Marin Andrei. Nicolae Simion, 
Ilie T. Ilie.

Tineretul județului Ilfov 
sprijină cu toată hotărîrea ac
țiunea patriotică de suplimen
tare a cantităților de produse 
valorificate prin contracte. 
Din carnetul de însemnări al 

STUOENTUL TREBUIE SĂ INEEJE

posibilitatea amenajării pentru 
Irigații a circa 80 de hectare, 
precum și suplimentarea re
tribuției bănești la ziua-mun- 
că“. In ograda cooperativei a- 
proape o sută de tineri ajută 
printr-o acțiune specifică, la 
transportul porumbului con
tractat. „în adunarea genera
lă, ne spunea secretarul or
ganizației U.T.C., am subscris 
cu toții la hotărîrea de a li
vra suplimentar aproape 160 
de vagoane porumb. Acum 
sprijinim împlinirea cît mai 
rapid posibil a acestui anga
jament. Noi ne-am îndeplinit 
integral și la termenele sta
bilite prin contracte toate o- 
bligațiile față de stat".

La cooperativa agricolă 
„Drumul lui Lenin“ din Si- 
nești n-am întîlnit decît omul 
de serviciu. „Toată lumea e 
în cîmp și la transporturi" — 
ne-a îndrumat dumnealui că
tre cei cu care aveam să dis
cutăm mai tîrziu. Și, într-ade- 
văr, tot satul era în cîmp. „Mai 
avem de recoltat porumbul de 
pe 20 sau 30 de hectare, ne 
spune tovarășul Toma I. Toma, 
secretarul organizației de par-
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(Urmare din pag. I)

La Politehnică, rezultatele ce
le mai slabe în pregătirea pro
fesională, corelate cu nerespec- 
tarea disciplinei universitare (ab
sențe de la cursuri, de la semina
rii și ore de laborator) au fost 
înregistrate la anii II. în specia! 
la anul II — industrializarea 
lemnului (68 repetenți și exma
triculați, din 170 studenti) si 
anul II-meeanică, unde discipli
nele insuficient însușite în tim
pul anului s-au dovedit a fi re
zistența materialelor, electroteh
nica, matematica, adică tocmai 
acele discipline care formează osa
tura orizontului ingineresc în res
pectiva specialitate. La Institutul 
pedagogic, rezultate foarte slabe, 
în special în sesiunea din iunie, 
au fost înregistrate la anii I. un
de din 148 studenți doar 31 au 
promovat toate examenele, majo
ritatea celor nenromovate fiind la 
acest institut disciplinele de spe
cialitate — analiză matematică, 
fizica, chimia, geometria.

Iată, deci, că rezultatele pro
fesionale nu sînt în măsură să 
satisfacă în ansamblu exigența 
crescîndă căreia vor trebui să-i 
facă față viitoarele cadre de ingi
neri și profesori chemate să-și 
aducă din plin rpntribuția com
petentă la dezvoltarea economiei

nivelului de 
popor. Ase- 
au precizat 

t în cadrul

noastre, la ridicarea i 
cultură al întregului 
menea rezultate — 
cei înscriși la cuvînt 
dezbaterilor conferinței — nu sînt 
pe măsura posibilităților oferite 
de măsurile luate de partid și de 
stat pentru dezvoltarea continuă 
a bazei materiale a învățămîntu- 
lui, a calificării cadrelor didacti
ce, nu sînt pe măsura condițiilor 
perfecționate de studiu create 
prin aplicarea Legii învățămîntu- 
lui.

Cauzele ? Unii studenți n-au 
înțeles în mod corespunzător pre
vederile Legii învățămîntului, 
n-au folosit în scopul pregătirii 
profesionale extinderea timpului 
lor disponibil, ca și reducerea 
numărului de examene. Deși pro
gramul săptămînal a fost descon
gestionat și mai rațional așezat, 
o mare parte dintre studenți au 
înregistrat absențe de la cursuri 
și seminarii, sau au venit nepre
gătiți. Toate acestea arată că o 
parte a studenților nu și-au înțe
les menirea, responsabilitatea so
cială, n-au răspuns necesității de 
a se dedica perseverent studiului, 
frecventînd cu regularitate toate 
formele de învătămînt, documen- 
tîndu-se cu consecvență pentru 
întregirea pregătirii lor ca specia
liști competenți. Din păcate, con
siliul U.A.S. și comisiile profesio-

nale au întreprins puține acțiuni 
care să ducă la întărirea discipli
nei în muncă a studenților. De 
asemenea nu s-a ținut în perma
nență o legătură strînsă cu cadrele 
didactice îndrumătoare de grupă, 
cu decanatele și rectoratele pen
tru a impune la timp cele mai 
corespunzătoare măsuri de con
trol asupra stagiului pre
gătirii profesionale a stu
denților și acțiuni concrete, ope
rative, pentru îmbunătățirea a- 
cesteia.

Aceste lipsuri evidențiază tot
odată și în ce mod și-au exer
citat atribuțiile Asociațiile Stu
dențești, eficacitatea acțiunii lor 
educative în diferite colective — 
s-a precizat în cadrul conferin
ței.

Conferința a hotărît că atît 
comisiile profesionale cît și 
fiecare consiliu de asociație au 
datoria să îndrume mai atent ac
tivitatea birourilor de an pe li
nia organizării unor acțiuni 
eficace privind întărirea disci
plinei universitare, punînd pe
riodic în discuție pe acei stu- 
denți care neglijează principale
le obligații școlare. Cultivarea cu 
insistență a spiritului combativ 
în masa studenților, împotriva 
concepțiilor înapoiate despre 
muncă, folosind opinia stu
dențească, exemplul celor mai

toți 1
rit- ■

buni pentru a determina pe 
studenții să se pregătească 
mic și temeinic pe parcursul în
tregului an universitar este, pe 
bună dreptate, considerată obiec
tiv primordial In acest sens Con
ferința a botărît să fie organi
zată întreaga muncă a / 
lor Studențești din Brașov.

I
e orgam- ■ 
Asociații- 1 
sov.

spus, 
orga- 
a co- 
între-

orga-

URMĂP!RCA CONTINUĂ ! 
PÎNĂ CÎND?

Vladislav Mazurkievici, 
șantierului Energo-Con- 
Brazi afirma mai sus : 

no; organizația U.T.C. 
Sîntem a- 
comitetului

Ing. 
șeful 
Strucții 
,.La 
e cam plăpîndâ". 
cum în sediul ______
U.T.C.. față în față cu ing. 
Paul Bratu, secretarul comitetu
lui și vrem să aflăm eforturile 
organizației, ale tinerilor, preocu
pările acestora în această perioa
dă dificilă. Era de presupus că 
situația dificilă a șantierului a 
determinat din partea comitetu
lui U.T.C. o serie de măsuri 
care să mobilizeze fiecare tî- 
năr în îndeplinirea sarcinilor de 
producție, în respectarea, cel pu
țin acum, a disciplinei, în ac
țiunea de recuperare a rămîne- 
rilor în urmă. E cunoscut faptul 
că prin elanul și spiritul de ini
țiativă al tinerilor, unele organi
zații U.T.C. aflate în situații a- 
semănătoare au reușit să-și cîș- 
tige aprecieri unanime. Deci e 
firesc să întrebăm : ce și-a pro
pus și ce a întreprins 
ția U.T.C.?

Spre surprinderea 
constatăm că secretarul comite-

organiza-

noastră,

social-
— ne 

Mazur-

ce tre-

Utilajele stau in parc, in loc să lucreze pe șantier

(Urmare din pag. 1) ' .

'V™ oarp- 4°“® chipuri pe care să le confundăm cu
adevarat . Am întîlnit chipul iubitei, al mamei, al copiilor 
noștri in alte chipuri din milioanele cunoscute ? Răspunsul 
e de-a dreptul uimitor: Nu. Natura exclude uniformitatea. Si 
atunci, m aceasta extraordinară complexitate a universului 
exterior, cum trebuie să privim manifestările subtile și im
ponderabile ale universului interior? De aceea, uniforiniză- 

. .?-rU-p’ ha»iografia intelectuală, exclusivismele, violenta 
intratabila in aprecieri nu ne pot apărea decît ca niște ade
vărate infirmități de gîndire, ca o violare a legilor firii.

Rezultă, oare, din ideea comprehensiunii, fundamentală în 
c?jMr“>..ca trebuie fetișizat principiul toleranței absolute, al 
abdicam de la judecata axiologică ? Ar fi. o asemenea conclu
zie, un pur sofism, adică o eroare. Ea ar putea fi adevărată 
intr-un singur caz și anume dacă am ști, de la început, că 
orice manifestare în cultură echivalează cu o valoare Or 
cum așa ceva trebuie de la început respins, cum se știe că va
lorile coexistă alături de contrariu] lor, iar impostura, mai 
turbulenta incearca sâ se impună cu orice preț și uneori reu
șește, atunci trebuie să avem, într-un înalt grad, sentimentul 
valorilor și respectul lor, să milităm pentru apărarea demni- tații valorilor adevărate.

Bine, se va replica, aceasta este treaba criticilor. Replica c 
numai parțial adevărată, pentru că beneficiarul acțiunii cri- 
tice este in primul rînd tineretul, în el stă viitorul culturii 
de mnne, și de aceea trebuie înarmat cu instrumentele de se
lectare a valorilor, cu metoda de a gîndi just in cultură In 
acest _ fel comprehensiunea și fermitatea nu se exclud, din 
contra, sint două noțiuni complementare, indispensabile in con
textul unei culturi. Afirmarea valorilor se însoțește, obliga
toriu, cu negarea nonvalorilor, altfel n-ar fi posibil progresul 
spiritual. Ca și în știință, unde adevărul înlătură eroarea, 
aar, firește, fără siguranța din știință. Dar, atit gestul afir
mam cit și al respingerii presupun, înainte de toate, familia
rizarea cu cultura, cu noțiunile și faptele ei fundamentale, 
care dau acea conștiință a valorilor. Acesta nu este, insă, sin
gurul reper de acceptare sau respingere pentru simplul motiv 
că este prea abstract, prea general. Trebuie adăugată, de în
dată, determinarea social-istorică. O societate ca cea socialistă, 
dinamică și constructivă, hotărîtă să întroneze conștient prin
cipiile de echitate și justiție, nu se poate rezuma la elabo
rarea de legi sau decizii, ea are nevoie de un climat moral 
facilitat, înainte de orice, prin ansamblul spiritualității, deci 
al culturii. Nu este vorba de a promova tezismul sau didacti
cismul, de a transforma cultura într-o remorcă a pedagogiei 
sau eticii, pentru că manifestările culturale își au legile și 
particularitățile lor, iar integrarea fenomenelor nu înlătură 
specificitatea fiecăruia, dimpotrivă. Dar este necesar — umană 
descurajarea amoralismului oferit sub eticheta culturii, a no
civității introduse prin contrabandă in artă și literatură. Evi
dent. că din .punctul său de vedere, Nero a fost un estet, care-și 
desfăta ochiul contemplind Roma incendiată cu premeditare 
și omenirea a mai cunoscut, din păcate, de multe ori volup
tatea supliciului și a crimelor. Nu este cîtuși de puțin vorba 
de a suspecta autonomia artei, nu despre aceasta este vorba, 
cj J*? a veghea ca in acest domeniu să nu se infiltreze impu
rități degradante. Nu pledăm pentru un puritanism fastidios și 
ipocrit ci pentru menținerea artei la condiția sa fundamentală 
— umanismul, în spiritul căruia trebuie să gindească și să ac
ționeze tineretul.

Cultura tineretului înseamnă, în același timp, voința de cul
tură. Generațiile noi nu sînt numai niște receptoare generoase, 
ele trebuie să năzuiască la făptuirea culturii. E, cumva, pre
matur? Dacă limităm, convențional, tinerețea pină Ia treizeci 
de ani, vom constata că mari personalități ale gindirii și artei 
au dat, la această vîrstă, capodopere perene. Bălcescu, Maio- 
rescu, Eminescu, Slavici, Caragiale, ca să ne limităm la noi, 
au dat, în tinerețe, o parte esențială a patrimoniului nostru. 
Dacă în veacul trecut, în condiții grele, uneori rudimentare, o 
parte din geniul național s-a ilustrat prin tineri, in condițiile 
de azi, cînd cultura a căpătat rangul unei politici de stat, se 
cade să ne așteptăm la o pătrundere masivă a tineretului în 
cultura actuală, ceea ce, în parte se și poate constata. Tine
rețea nu este un viciu iar maturitatea, cu necesitate, o vir
tute, cum ziceau aceeași romani : Sensus non altas invenit 
sapientiam.

Voința de cultură, de care vorbeam, include ca un corolar 
consimțirea sacrificiului, martirajul chiar. Să ne aducem pu
rurea aminte de Bălcescu și de Eminescu, ctitori și mucenici 
ai culturii noastre, care au înnobilat superba tinerețe cu cre
dința și fapta lor de titani ai gindirii și simțirii românești. 
Fiecare om de cultură demn de acest nume, este un meșter 
Manole care-și inmormintează intre zidurile edificiului creat, 
efemeritatea umană, în schimbul eternității. Iar pe meșterul 
Manole nu ni-1 putem închipui decît tinăr.



FOTBAL «FOTBAL • FOTBAL La 16 noiembrie

să Învingă fotbalul!DERBY
6-0 ! Un scor, care dacă nu s-ar fi realizat între actualii li

deri și campioni, n-ar mai suscita nici un comentariu. Dar 
așa...

Meciul Dinamo—U.T.A., a fost frumos, pentru că l-au făcut 
frumos dinamoviștii. Ei au jucat ca la carte. Dacă i-ar fi inte
resat foarte mult un scor în două cifre bănuim că l-ar fi pu
tut obține. Vioara întîia, indiscutabil, au fost selecționabilii. 
Aceasta ne bucură de două ori. Prima oară pentru fotbalul 
pe care l-au arătat, a doua pentru... 16 noiembrie. Dumitrache, 
a evoluat strălucit: incisiv, cum l-am vrea cu grecii, creator și 
realizator deopotrivă de magnific. Lucescu — într-o revenire 
de formă impresionantă și plină de nădejdi. Radu, cum îl 
știm, laborios și necesar ca sarea-n bucate. Deleanu, în cuce
rirea cadenței și impetuozității care-i stă bine unui stîlp al 
naționalei. Etc. într-un cuvînt, Dinamo este iarăși o echipă. 
Este ceea ce nu este și ne-a arătat tot mai insistent în ultima 
vreme că nu poate fi — U.T.A. Textiliștii arădani au dezilu
zionat pe bucureștenii care-i stimau profund și le-au rămas, 
credincioși peste ani. Unde sînt partiturile fotbalistice expre
sive pe care Ie ofereau elevii lui Coco Dumitrescu la Bucu
rești ? 6-0 e un scor care reflectă, cu pregnanță, degringolada 
din echipa campioană. Dar nu-i un scor care poate fi expli
cat. Ceva se-ntîmplă la echipa care a servit atîta vreme eta
lon de conștiinciozitate în pregătire, în ținuta demnă cînd a- 
părea în fata publicului. Și ce se-ntîmplă trebuie aflat cît 
mai curînd și dat în vileag. (Cu prilejul analizei la Fede
rație a comportării în meciul cu Legia Varșovia, conducă
torii clubului promiseseră ceva în acest sens. Dar pînă acum 
n-am aflat. Se vede treaba c-au uitat). Pentru că oricît s-ar 
strădui Domide — și el o face cu inimă arătîndu-și calitățile 
și indrituind cu prisosință titularizarea în lotul național — 
el singur nu poate salva o corabie ce pare intrată în deruta 
dif intea naufragiului.

V. CABULEA

DIAGRAMA ETAPEI
Dinamo București — U.T. 

Arad : 6—0 (3—0) au marcat : 
Dumitrache (2) minutele 2 și 9 
Lucescu (2). Sălceanu — mi
nutul 74 și Frățilă — minutul 88.

Crișul Oradea — Steagul Roșu
3—1 (1—1) au marcat : Suciu în 

j minutul 19, Daraban în minutul 
69 și Sătmărear.u (II) pentru Cri
șul, respectiv Gorfy în minutul 

] 11.
Jiul Petroșeni — Universita

tea Craiova 1—1 (1—0). au mar
cat : Peronescu pentru Jiul în 
minutul 25 și Oblemenco în mi
nutul 66 pentru craioveni.

Farul Constanța—Dinamo Ba
cău 4—0 (0—0). După o repriză 
albă Farul — prof ițind' de că
derea băcăoanilor —- înscrie de 
patru ori prin Kallo în minutul 
52, Sasu în minutul 60, Ologu în 
minutul 83 și Badea în minutul 
85.

C.F.R. Cluj — Petrolul Ploiești 
2—1 (O7-C). Evoluție pasionantă 
a scorv"' : Marian Popescu în
scrie în Minutul 61, un minut mai 
tîrziu Oprișan egalează, iar Soos 
în minutul 69 ia conducerea

• baschet
Swibătâ seara, în sala Flo- 

reasca, a fost programată cea 
mai importantă partidă a etapei 
a doua a campionatului mascu
lin, aceea dintre echipele bucu- 
reștene Steaua și Politehnica. 
Desigur la această întîlnire, care 
datorită pe de o parte unor 
indisponibilități ale militarilor 
și pe de alta datorită rezulta
tului surprinzător obținut de 
Politehnica în prima etapă la 
Timișoara, se anunța totuși e- 
chilibrată, era absolut necesar 
de programat doi dintre cei 
mai competenți arbitri divizio
nari. Colegiul de arbitri a pro
gramat însă un arbitru inter
național, Gh. Chiraleu, și un 
al doilea arbitru — E. Nicu- 
lescu — departe de valoarea 
primului. Această greșeală de 
programare s-a manifestat din 
plin în terenul de joc de-a 
lungul celor 40 de minute re
gulamentare. Dacă în prima 
repriză E. Niculescu a ținut 
„pasul“ alături de consacratul 
Gh. Chiraleu, permițîndu-și să 
acorde cu aplomb o greșeală 
tehnică împotriva studentului 
Popa, pentru protest la o fază 
dubioasă, fără vreo importan
ță, în partea a doua a jocului 
a dispărut din conducerea par
tidei, fluierînd cel mult 10—15 
la sută din sancțiunile dictate 
în total. Mai mult chiar, E. 
Niculescu n-a mai fost atît de 
exigent... și a închis ochii la 
protestele militarilor Tarău și 
Dimancea, probabil pentru a nu 
mai „încurca'' scorul foarte 
strîns din finalul jocului. Re
venind însă la principalul și au
toritarul conducător al întrece
rii, Gh. Chiraleu trebuie să re
levăm că a încercat și a izbu
tit să salveze pe militari de la 
înfrîngere. A eliminat în nri- 
națul 36 pe Popa — cel mai 

^ulos atacant al Politehni
cii — într-o fază fără balon și 
la un fault complet imaginar, 
sancțiune dezaprobată de spec
tatori. Spre a-și atrage mai de
parte dezacordul publicului, la 
numai un minut, în continuare, 
Gh. Chiraleu dictează repetarea 
unei angajări de „om la om" 
care revenise studenților, în
tr-o situație în care nu el an
gajase pe cei doi jucători... fază 
rare s-a încheiat cu un coș în 
favoarea formației Steaua. Și 
pentru a arăta că nu se intimi
dează față de spectatori, în ul
timele secunde a refuzat să 
acorde un fault în favoarea lui 
Dudescu, arătînd în mod artis- 

pentru clujeni. De remarcat că 
același Soos a ratat o lovitură de 
la 11 m.

Politehnica Iași — F. C. Argeș
1- 0 (0-0) A înscris Lupulescu 
în ultimul minut de joc.

A.S.A. Tg. Mureș — Rapid
2— 0 (0—0). Dondoș .minutul 53 
și Naghi minutul 73 au consem
nat victoria echipei locale. De 
remarcat faptul că Răducanu a 
apărat o lovitură de la 11 m exe
cutată de Naghi.

Steaua — Universitatea Cluj 
2—1 (2—0). Steaua fără să stră
lucească, fructifică două fla
grante greșeli de apărare ale 
oaspeților, prin Voinea în mi
nutele 31 și 43. Studenții reduc 
din handicap în minutul 53 prin 
Adam care transformă o lovi
tură de la 11 m.

Fază dinamici! din întîlnirea Universitatea—I.C.F.

tic cel mai perfect „capac" po
sibil. Și astfel. Steaua a izbutit 
să-și adjudece victoria cu sco
rul de 62—60 cu largul concurs 
al arbitrului Gh. Chiraleu. Pen
tru o mai bună edificare, tre
buie arătat că cei doi arbitri 
au acordat 33 de faulturi împo
triva formației Politehnica (exe- 
cutindu-se 19 aruncări libere) 
iar împotriva echipei Steaua 
doar 18 faulturi (executîndu-se 
6 aruncări libere)..

Această reoartiție a faulturi
lor este foarte concludentă pen
tru toți specialiștii din baschet 
în lumina unui joc extrem de 
echilibrat, în care tinerii pivoți 
ai echipei Politehnica (Troacă. 
Popa și Georgescu) au evoluat 
excelent și au fost permanent 
periculoși sub coșul advers.

Considerăm că astfel de ar
bitraje nu sint în folosul dez
voltării baschetului în țara 
noastră și nici al atragerii spec
tatorilor în sălile de sport...

„Nouarul" naționalei atacă irezistibil șt înscrie un gol din neuitatul „serial" de ieri, de pe Dinamo. 
Foto: C. CIOBOATĂ

ETAPA
VIITOARE

A ZECEA,
DRAMATICA 1...

(Urmare din pag. 1)

(In paranteză fie spus, toți 
„combatanții microfonului" — 
mai puțin poate cel de la Tg. 
Mureș, prea logoreic — au fost 
ieri la înălțime. Poate unde, spre 
deosebire de alte dăți, ieri au 
umblat mai mult la meserie și 
mai puțin la metaforă. Dar să 
revenim la oile noastre...).

...La Oradea. Crișul, condusă 
cu 1—0, a remontat în mod spec
taculos și a învins, puștii lui Vlad 
confirmînd declarațiile optimiste 
făcute presei de antrenorul lor. 
Emoții... Victoria lui Steinbach 
asupra Rapidului n-a făcut doar 
să se răsfringă lumina torțelor a- 
prinse pe Mureș în apa lacrimi
lor izvorîte lîngă Grant, dar a 
„întors pe plătit" mii și mii de 
pronosportiști mizînd. la această 
partidă, pe cel mai solitar 2 din 
cîte s-au înscris vreodată într-un 
buletin Emoții... Spectacol fot
balistic ? Poate! Spectacol de- 
crîncenă tensiune dramatică ? Cu

Despre derbiul feminin. Poli
tehnica — Rapid, se poate spu
ne că a dat cîștig de cauză in 
mod clar studentelor, care au 
condus partida de la cap la 
final.

REZULTATE TEHNICE :

Masculin: Steaua — Politehni
ca București 62—60 ; Voința 
București — Universitatea Ti
mișoara 61—90 : I.E.F.S. — Uni
versitatea Cluj 52—54 ; Rapid 
București — Comerțul Tg. Mu
reș 88—71 ; Politehnica Brașov — 
Dinamo București 70—78 ; Po
litehnica Galați LC.H.F. Bucu
rești 87—68. Feminin : I.E.F.S. 
București — Progresul Bucu
rești 57—55 ; Rapid București — 
Politehnica București 49—61 ; 
Constructorul București — Mu
reșul Tg. Mureș 35—41 ; Voința 
Brașov — Universitatea Cluj 
59—41 ; A.S.A. Cluj — Crișul 
Oradea 73—69. 

siguranță! ...De pildă, aș fi dat 
orice să pot vedea un panoramic 
al tribunei ieșene în minutul 89 
al partidei cu Teașcă, și, în două 
prim-planuri, baletul frenetic al 
marcatorului Lupulescu, contra- 
pus furiei cu care va fi mușcat 
„Piticul de beton" iarba de pe 
tușe, amestecată cu zgură. Atît 
și-ar fi fost de-ajuns ca să spu
nem că am avut de-a face cu o 
etapă dramatică— Dar cum vor 
fi explodat cei 3 500 de olteni, 
voiajați la Petroșeni. în clipa cînd 
a egalat Oblemenco !... Și ce ar
deri nervoase și sufletești se vor 
fi declanșat cînd au ratat, incre
dibil. năucitor. experimentalii 
Naghi și Soos 1... Și cum se vor 
fi privit băcăoanii — eroi ai e- 
tapei trecute și ai primelor două 
manșe din Cupa Tîrgurilor — 
cînd au ieșit de pe stadionul 
constănțean cu plumbul a patru 
goluri în cîrcă 1 Emoții...

La înfruntarea liderului cu 
U.T.A.. ele au fost de altă natu
ră. fără nici o legătură cu rezul
tatul, dar nu mai puțin outer- 
nice. Căci, venind la această 
partidă, am ars de nerăbdare să-l 
vedem, în sfîrșit dezlănțuit de
plin. pe Corsarul celor două go
luri de la Atena. Și, la fel. eram 
nerăbdători să ne convingem 
de visa că Deleanu și Nunweiller 
sînt în spor de formă și. mai 
ales, că Lucescu și-a recăpătat, 
pe lîngă luciditatea de geometru, 
și flacăra de poet inspirat al coa- 
lei de gazon. Iar partida de ieri 
ne-a adus, deplină, emoția aces
tor confirmări...

...Emoție care, ea singură ar fi 
de-ajuns pentru a ne îndreptăți 
să spunem că etapa de ieri, a 
zecea, a fost o etapă dramatică.

• VOLEI
CU GÎNDUL

LA... PRAGA
Săptămîna trecută aduceam 

laude rapidiștilor pentru modul 
în care și-au întinerit echipa, 
în prezentele rînduri consem
năm aceleași aprecieri pozitive 
și la adresa rapidiștilor, care în 
jocul de ieri au titularizat pe 
junioara Manea — foarte talen
tată — și au asigurat cu brio 
debutul lui Mateș, o altă, ju
nioară din propria pepinieră. 
In partida din sala Giulești, fe
roviarele fără jucătoarele de 
bază Szekely și Baga, suspenda
te, au obținut o victorie lejeră 
cu 3—0 într-o evoluție fără is
toric și fără prea mult specta
col, în fața universitarelor de 
pe Bega. De notat că și oaspe
tele s-au prezentat în Capitală 
fără Popa, sancționată și ea. în 
aceeași sala, din cauza terenului 
suspendat, voleibaliștii de la U- 
nirea Tricolor Brăila au susținut 
întîlnirea cu Viitorul Bacău. A 
cîștigat ultima echipă cu 3—0, 
pentru că ș-a dovedit mai sigură 
și cu o poftă de joc mai bună, 
reușind să realizeze un spectacol 
agreabil. La Sibiu, C.S.M. a fost 
întrecută de Medicina București 
cu 3—2. In rest, etapă calmă.

In fine, de azi, gîndurile ne 
zboară spre Praga, unde se dă 
startul în cea de a Xl-a ediție 
a Dir.amoviadei de volei. După 
cum ni s-a transmis, la între
cerile masculine sînt prezente 
cinci echipe ; Dinamo Berlin, 
Dinamo București, Dozsa Bu
dapesta, Combinata Spartak— 
Levski Sofia . și Rude Hvezda 
Praga. Specialiștii prezenți la 
întreceri în orașul de pe 
Vltava acordă mari șanse 
echipei române. La femi
nin, actuala ediție are la start 
șapte echipe. Număr record 1 
Aici situația se complică, deoa
rece e prezentă elita voleiului 
continental și a celui mondial :

Miercuri 5 noiembrie

Rapid — Crișul, U.T.A. — 
A.S.A. Tg. Mureș, , U“ Cluj
— Farul, Petrolul — Dinamo 
Bacău, Univ. Craiova — Stea
ua (aniinat) St. Roșu — 
C.F.R. Cluj, F. C. Argeș — 
Dinamo — Buc. (amînat). Jiul
— Politehnica Iași.

DIVIZIA B
SERIA I

Gloria Bîrlad — Dunărea 
Giurgiu 0—0 ; Chimia Su
ceava — Progresul Brăila 
0—0 : Metalul Tirgoviște — 
Portul Constanța 1—0 ; Oțelul 
Galați — Sportul studențesc 
București 2—1 ; Progresul 
București — Flacăra Moreni
4—0 : Poiana Cîmpina —
Ceahlăul Piatra Neamț 1—0 ; 
Metrom Brașov — Politehni
ca Galați 3—1 ; Știința Ba
cău — Metalul București 1—0.

In urma acestor rezultate 
în clasament conduce PRO
GRESUL BUCUREȘTI cu 16 
puncte.

SERIA II-A
Metalul Hunedoara — Ri- 

pensia Timișoara 2—2 ; Elec- 
troputere Craiova — C.S.M. 
Reșița 2—2 : C.F.R. Timișoa
ra — Chimia Rm. Vîlcea 
2—0 : Olimpia Satu Mare — 
Minerul Baia Mare 1—0 : 
Metalurgistul Cugir — Me
talul Tr. Severin 5—0 : C.S.M. 
Sibiu — Olimpia Oradea 
1—0 ; Gaz metan Mediaș — 
C.F.R. Arad 2—1 : Vagonul 
Arad — Minerul Anina 1—0. 
în urma acestor rezultate pe 
primul loc se află C.S.M. SI
BIU cu 15 puncte.

campioana europeană Dinamo 
Moscova și teamul R.P.D. Core
ene — Amnoka. Celelalte echi
pe sînt Dinamo București, Di
namo Berlin, Combinata Spartak
— Levski Sofia, Dozsa Buda
pesta și Rude Hvezda Praga. Re
prezentativele noastre au o 
carte de vizită recunoscută. Ră- 
mîne să o onoreze.

Rezultatele te’hnice ale eta
pei : masculin : Rapid București
— Politehnica Timișoara 3—0, 
Steaua București — Minerul 
Baia Mare 3—0. Politehnica Ga
lați — Progresul București 3—0, 
Petrolul Ploiești — Tractorul 
Brașov 3—1 Feminin : I.E.F.S
— Ceahlăul Piatra Neamț 3—0, 
Farul Constanța — Progresul 
București 3—0, Penicilina Iași — 
C. P. București 3—0.

CORNEL VALEANU

• CROS
Piuă cind va mai trece toam

nă după toamnă, fără să se or
ganizeze întreceri de cros ? Pînă 
cind vom aștepta roadele acti
vității comisiei de cros, înfiin
țată pe lingă F.R. de atletism, 
care pină in prezent nu și-a fă
cut deloc simțită existența ?

Pină cînd tov. prof. VICTOR 
FIREA, secretarul general al 
F.R.A. — cindva un bun cro- 
sist — precum și autor al unui 
volum despre... cros, se va mul
țumi doar cu organizarea Cam
pionatului republican 1

Cea mai importantă întîlni- 
re, cea decisivă, din prima 
grupă a preliminariilor C.M. 
de fotbal este, firește, partida 
România—Grecia, programată 
la București, la 16 noiembrie 
a.c. Cum era de așteptat 
după eliminarea Portugaliei și 
Elveției, ultimul meci — care 
decide cine din această grupă 
va călători în Mexic — sus
cită un interes enorm, pe 
marginea lui purtîndu-se dis
cuții aprinse. Lucru normal. 
Ieșit din comun este însă fap
tul că în vreme ce la noi în 
declarațiile specialiștilor și în 
opinia publică se discută la 
obiect asupra acestei partide 
— adică în ceea ce comportă 
ea ca pregătire sportivă —, 
presa greacă a dezlănțuit în 
ultimele zile, pe temeiuri 
greu de descifrat, un scandal 
menit să inducă opinia publi
că elenă în eroare să dena
tureze flagrant adevărul. Se 
știe despre ce este vorba : o 
serie de ziare grecești printre 
care : Nea Politeia, Acropolis, 
Apoghevmatini, Fos ton Spor, 
au publicat ample materiale 
care creează în mod artificial 
o problemă a biletelor pentru 
amatorii de fotbal greci care 
vor să vizioneze meciul de la

• ÎN SFERTURILE DE FI
NALA ale concursului de 
tenis de masă de la Budapes
ta, Eleonora Mihalca (Româ
nia) a invins-o cu 3—2 (21— 
17, 21—12. 19—21, 16—21, 21— 
14) pe Papp (Ungaria). In 
semifinale, Mihalca a pierdut 
cu 6—3 la Scholer (R.F.G.).

• PROBA DE FLORETA 
feminină pe echipe din ca
drul turneului internațional 
de lă Tata (Ungaria) a fost 
cîștigată de echipa României 
cu 3 victorii, urmată de 
U.R.S.S. cu 2 victorii, Polo
nia 1 victorie și Ungaria 0 
victorii. Selecționata română 
a învins cu 15—1 echipa Po
loniei, cu 8—7 pe cea a 
U.R.S.S. și cu 14—2 echipa 
Ungariei.

0 CEA DE-A 3-A EDIȚIE 
a Cupei țărilor latine la 
handbal juniori se va desfă
șura intre 21—31 martie 1970 
la Lisabona. Această hotărîre 
a fost luată în cursul unei re
uniuni cu prilejul căreia s-a 
acceptat ca România, Brazi
lia și Italia să participe pe 
viitor la intrecere.

0 ÎN CAMPIONATUL RE
PUBLICAN DE HOCHEI PE 
GHEAȚA de la Poiana Bra
șov, echipa Avîntul Miercu
rea Ciuc a învins cu 8—0 
(3—0, 2—0, 3—0), pe Agrono
mia Cluj, in timp ce Tîrnavâ 
Odorheiul Secuiesc și echipa 
Institutului de Petrol, Gaze 
și Geologie au terminat la 
egalitate 0—0.

0 MECIUL DE FOTBAL 
dintre echipele Elveției și 
Portugaliei (preliminariile 
Campionatului mondial de 
fotbal grupa 1 europea
nă), disputat la Berna 
s-a încheiat Ia egalitate: 
1—1, după ce portughezii au 
condus cu 1—0 la pauză prin 
golul marcat de Eusebio. 
Gazdele au egalat în min. 88 
prin Kunzli.

0 CAMPIONUL OLIMPIC 
de box la cat. grea, america
nul de culoare George Fore
man a obținut cea de a 8-a 
victorie consecutivă ca pro
fesionist, învingîndu-I la 
puncte pe peruvianul Square 
Garden.

0 CAMPIONATUL MON
DIAL de yachting (clasa 
snipe), desfășurat la Luanda 
a fost cîștigat de echipajul 
S.U.A. (Earl Elms — Mike 
Shear) cu 12 puncte, urmat 
de Brazilia, Portugalia și 
Suedia.

Poate este nevoie din nou să 
mai amintim că în toate țările, 
toamna este sezonul crosurilor, 
că presa de specialitate și ru
bricile de sport ale cotidienelor 
de pretutindeni anunță numeroa
se competiții de cros pentru în
cepători, avansați sau chiar în
treceri cu caracter internațional. 
Este nevoie oare să mai amintim 
că în ultimul timp atletismul 
nostru duce lipsă de performeri 
la demifond și fond ? Sau că 
întrecerile de cros rezervate ma
sei largi a tineretului au fost 
totdeauna prilej de descoperire 
a elementelor talentate ?

SILVIU DUMITRESCU

I

București. Spre stupefacția 
noastră aflăm din paginile a- 
cestor ziare că, chipurile, nu 
s-ar fi asigurat amatorilor 
greci decît o cotă de 100 de 
bilete în vreme ce Federația 
greacă ar fi solicitat un număr 
mult mai mare. In consecință, 
apelurile făcute ca echipa 
greacă să fie însoțită și susți
nută de un mare număr da 
suporteri, aranjamentele cu 
„trenuri speciale" cu destina
ția București s-ar fi văzut 
deodată năruite din cauza lip
sei de solicitudine a Federa
ției române.

Mărlurisindu-ne încă o 
dată nedumerirea față de afir
mațiile eronate ale susaminti- 
telor publicații din Grecia, 
nu putem să nu observăm că 
asemenea manifestări rămîn, 
de fapt, niște regretabile de
rogări de la adevăr, de la 
probitatea profesională, la pri
ma vedire inexplicabile. Dar 
dacă ne gîndim mai bine, mo- 
bilurile acestor neadevăruri 
nu-s greu de descifrat. Nu 
cumva cei care se ocupă de 
pregătirea 1 echipei elene își 
pregătesc terenul pentru o în
toarcere nevictorioasă ? Nu 
cumva încearcă să-și găseas
că încă de pe-acum argumen-

• HIPISM

Deși asupra rezultatelor reu
niunii de ieri nu planează nici 
un fel de dubiu, totuși valoarea 
lor tehnică continuă să rămînă 
la un nivel submediocru, cu 
mult sub cel obișnuit pe prin
cipalele hipodromuri europene. 
Credem că pe lingă condiții o- 
biective — inexistența unui hi
podrom modern și complet — 
lipsa unor rezultate valoroase 
se datorește și felului în care 
se efectuează egalizarea șanse
lor din programul alergărilor. 
Să ne explicăm. Fluctuațiile de 
formă sînt inerente în pregăti
rea unui cal, dar de aici și pînă 
la a permite unor driyeri să 
conducă caii cp mult sub valoa
rea recordurilor pe care le-ar 
putea obține este o diferență 
pregnantă. Prin manevre tactice 
abile, unii conducători cîștigă 
ușor curse cu rezultate mult sub A. D. IONESCU

I
Duel „Ia roată" în- 
tr-una din man
șele competiției de 
dirt-track desfășu
rată pe terenul 
Metalul dumini- 

ditnineața.

Primii zeci de me
tri parcurși în pro
ba seniorilor ia 
ciclocros de dumini
că dimineața de la 
complexul sportiv 

Metalul.
Foto : 

TOKACEK N.

tele-tampon pentru un even
tual eșec ? In orice caz, la a- 
semenea afirmații recurg doar 
aceia care vor cu orice preț 
să creeze asupra partidei de 
la București o atmosferă cît 
mai încordată și — dacă se 
poate — cît mai tulbure, în 
care orice explicație să fie 
posibilă.

Nu e în obiceiul nostru și 
nu vrem să facem Un proces 
de intenție, dar altfel nu se 
pot explica denaturările la 
care ne-am referit. Conside
răm logic, ca ziarele care au 
oferit spațiul cu generozitate 
unor astfel de invenții pe care 
opinia publică le-au receptat, 
să restabilească adevărul.

Noi dorim ca la 16 noiem
brie să vedem la București o 
confruntare sportivă, o verita
bilă finală a preliminariilor 
desfășurată în spiritul celui 
mai autentic fair-play, în care 
să cîștige cel mai bun. Și 
mai socotim că presa este da
toare să creeze acestei con
fruntări sportive o atmosferă 
propice, constructivă, de săr
bătoare a fotbalului, atmosfe
ră atît de dragă milioanelor 
de iubitori ai fotbalului din 
țara noastră și, nu ne îndoim, 
și publicului larg din Grecia.

SIMPLE 
SUGESTII 

valoarea recordurilor realizate 
la antrenamente sau chiar a re
cordurilor obținute tocmai pen
tru că anumiți cai sînt handica
pați prea ușor. Just s-a proce
dat cu Haz, Județ etc. Ne în
trebăm de ce nu se procedează 
la fel cu Camelia,. Lavena, Za
greb, Pupila etc. Ar fi în in
teresul realizării unor alergări 
cît mai echilibrate și obținerii, 
acolo unde este posibil a unor 
rezultate superioare.

Rezultate tehnice : I. Rivala 
(1’38,3), Hrișcă ; II. Colina (1’32,4), 
Kandia, Halvița ; III. Hîrșovița 
,1’31,7), Corida, Nimbus ; IV. 
Vlelița (1’36,1), Efor ; V. Rodnica 
1'31,4), Elicea, Fericita ; VI. 
fdratic (1'29,3) Simpatia : VII. 
Dioda, Vama, Iarba (1’29,4) j 
VIII. Fibula (1'35,7), Tabun.



într-un moment în care o- 
pinia publică este profund 
preocupată de viitorul pașnic 
al Europei. Declarația adop
tată de Consfătuirea miniștri
lor afacerilor externe din sta
tele participante la Tratatul 
de la Varșovia reflectă un 
nou efort constructiv în di
recția înfăptuirii unei reale 
securități pe continentul nos
tru, statornicirii unei păci 
trainice care să asigure po
poarelor europene împlinirea 
aspirațiilor lor vitale. Docu
mentul elaborat de miniștrii 
de externe ai celor șapte țări 
relevă năzuința și voința gu
vernelor reprezentate la con
sfătuire de a întreprinde noi 
pași, individual și în colabo
rare cu alte state, în scopul 
destinderii, al consolidării 
securității și al dezvoltării co
laborării pașnice în Europa. 
Ideea realizării unui sistem 
de securitate pe continent, a 
organizării unei conferințe 
general-europene, care să e- 
limine din viața Europei pri
mejdiile la adresa păcii și să 
deschidă larg drumul convie
țuirii pașnice între popoarele 
europene, a găsit un amplu 
răsunet pozitiv nu numai în 
opinia publică, ci și în cercu
rile conducătoare ale diferi
telor țări, în lumea politică, 
ceea ce evidențiază actualita
tea inițiativei statelor socia
liste, posibilitățile existente în 
prezent pentru realizarea ci 
practică. Această inițiativă s-a 
înscris pe ordinea de zi a 
vieții politice europene : con
ducătorii de state și oamenii 
politici au abordat-o intens. 
Tema a revenit în declarații 
și comunicate oficiale, în do
cumente bilaterale și multila-

t: i^MansasasMon

PENTRU PACEA

Șl SECURITATEA EUROPEI

terale. Ideea aceasta, a secu
rității continentului, s-a im
pus în atenția tuturor celor 
interesați de viitorul Europei. 
Desigur, pot exista și, fără în
doială, există nuanțe în fe
lul în care guvernele au a- 
bordat propunerea privind 
conferința general-europea- 
nă. Dar esențial este că ma
joritatea statelor europene s-a 
declarat în favoarea ținerii 
conferinței. Faptul reflectă 
starea de spirit a opiniei pu
blice, modul în care ea reac
ționează la o inițiativă con
structivă, dictată de rațiune.

Popoarele care au cunoscut 
experiența tragică a două 
războaie, a căror scenă prin
cipală a fost Europa, doresc 
sincer să facă lot ceea ce le 
stă în putință pentru a îmbu
nătăți atmosfera politică pe 
continent, pentru a înlătura 
sursele de tensiune și a faci
lita contacte , multilaterale 
care să favorizeze destinde
rea și apropierea între țări. 
Declarația de la București 
din iulie 1966 și Apelul de la 
Budapesta din martie 1969 a! 
statelor socialiste, membre ale 
Tratatului de la Varșovia, do
cumente de deosebită im
portanță, care au dat un pu
ternic impuls eforturilor în di
recția asigurării securității eu
ropene, și-au dovedit caracte
rul profund realist, viabilita
tea prevederilor lor. Eveni
mentele au scos în evidență, 
în mod pregnant, necesitatea 
de a se acționa pentru pre
gătirea și desfășurarea unei 
conferințe general-europene, 
care să influențeze pozitiv 
climatul politic pe continent 
și în lume.

Pentru România, țară socia
listă europeană, care acțio
nează neobosit în apărarea 
păcii, țară care a trăit urgia 
trecutelor războaie și a acu

mulat dramatice experiențe, 
asigurarea securității în Eu
ropa reprezintă un obiectiv 
esențial al politicii sale pe 
plan extern. Tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, sublinia că „Româ
nia acordă o importanță deo
sebită și militează activ pen
tru instaurarea securității pe 
continentul european — pro
blemă de importanță capitală 
pentru viitorul popoarelor din 
Europa, pentru pacea întregii 
lumi". Țara noastră, care 
pune în centrul politicii ex
terne dezvoltarea relațiilor de 
frățească colaborare cu toate 
țările socialiste, are o atitudi
ne activă, plină de inițiativă, 
pentru stimularea unui dialog 
fructuos între statele ce apar
țin diferitelor sisteme sociale, 
pentru ca fiecare stat euro
pean în parte și toate în an
samblu să dobîudească certi
tudinea securității, să obțină 
garanția fermă a dezvoltării 
nestingherite, potrivit cu pro
priile aspirații și interese. 
România militează pentru ex
plorarea atentă a tuturor po
sibilităților existente în vede
rea reglementării pașnice a 
problemelor spinoase, pentru 
destindere și înțelegere între 
state, fundamentul întregii 
politici de securitate europea
nă reprezentîndu-1, așa cum 
practica întregii vieți interna
ționale a demonstrat-o cu pri
sosință, respectarea riguroasă 
a principiilor independenței 
și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile inter
ne, egalității în drepturi, a- 
vantajului reciproc și dreptu
lui fiecărui popor de a-și de
cide singur soarta. Țara noas
tră a salutat toate eforturile 
constructive în direcția secu
rității europene și a primit fa

vorabil inițiativa Finlandei 
care s-a declarat gata să con
tribuie la pregătirea și ținerea 
conferințe' general-europene. 
în prezent, există condiții fa
vorabile, posibilități reale pen
tru organizarea conferinței, 
pentru a se realiza noi pași 
importanți pe calea unui sis
tem de securitate în interesul 
tuturor popoarelor continen
tului. Ținînd seama de aces
te realități, de întreaga evolu
ție a evenimentelor, statele 
care au semnat Apelul de la 
Budapesta, au decis să acțio
neze în continuare pentru ca 
inițiativa unei conferințe să 
treacă din stadiul deziderate
lor pe planul pregătirii prac
tice. Guvernele țărilor mem
bre ale Tratatului de la Var
șovia au propus includerea 
pe ordinea de zi a conferin
ței general-europene a două 
puncte :

1. Asigurarea securității eu
ropene și renunțarea la folo
sirea forței sau Ia amenința
rea cu folosirea acesteia în 
relațiile reciproce dintre sta
tele din Europa ;

2. Lărgirea relațiilor comer
ciale, economice și tehnico- 
științifice pe baza egalității în 
drepturi, în scopul dezvoltării 
colaborării politice între sta
tele europene.

Fără îndoială, cele două 
propuneri pentru ordinea de 
zi sînt realiste, oferind terenul 
pe care se pot găsi elementele 
unei acțiuni comune pentru 
pacea Europei, deoarece aces
te probleme sînt de o impor
tanță vitală pentru toate po
poarele Europei, pentru stabi
lirea unor relații de cooperare 
rodnică, într-o atmosferă de 
destindere. Țara noastră și-a 
afirmat în diferite împrejurări, 
convingerea că actuala situație 

din Europa și din lume soli
cită din partea tuturor sta
telor renunțarea la folosirea 
forței sau a amenințării eu 
forța în relațiile internaționa
le. Forța nu poate și nici nu 
trebuie să fie un instrument 
pentru reglementarea proble
melor dintre state. Numai so
luționarea pașnică a litigiiloi 
este conformă cu interesele 
păcii și securității, cu res
pectul drepturilor suverane 
ale fiecărei națiuni. Elimi
narea politicii de forță, înlo
cuirea ei cu o politică baza
tă pe încrederea reciprocă, ar 
crea premize favorabile li
chidării blocurilor militare, 
retragerii trupelor străine și 
desființării bazelor militare de 
pe teritoriul altor țări, reali
zării unui ansamblu de mă
suri menite să ducă la înce
tarea cursei înarmărilor, înlă
turarea primejdiei nucleare și 
la dezarmare generală.

Drumul securității europe
ne, așa cum deseori a arătat 
România, este cel al dezvol
tării unor relații normale, de 
vecinătate pașnică și con
structivă între state, pe baza 
drepturilor inalienabile ale 
fiecărui popor. Legăturile hi 
și multilaterale — pe plan e- 
conomic, tehnic, științific, 
cultural etc. — favorizează a- 
propierea între state, înțele
gerea, contribuind la depă
șirea dificultăților. Am
ploarea relațiilor României, 
mai ales cu țările europene, 
marele număr de acorduri în
cheiate cu aceste țări, sînt o 
mărturie a eforturilor depuse 
pentru o cooperare reciproc 
avantajoasă, care să servească 
cauza păcii și securității eu
ropene.

Declarația Consfătuirii mi
niștrilor de externe din state
le participante la Tratatul de 
la Varșovia subliniază faptul 
că „succesul unei conferințe 
general-europene ar constitui 
un eveniment istoric în via
ța continentului nostru și în 
viața popoarelor întregii 
lumi" și că acest succes „ar 
deschide calea spre exami
narea în continuare și a al
tor probleme care interesează 
statele europene...". Guverne
le reprezentate Ia consfătuire 
s-au declarat gata să exami
neze și orice alte propuneri 
îndreptate spre pregătirea 
practică și asigurarea reușitei 
conferinței general-europene, 
propusă a se desfășura la 
Helsinki în prima jumătate a 
anului 1970.

Ideea unei conferințe ge
neral-europene, pentru care 
forțele iubitoare de pace mi
litează de mulți ani. intră în 
perioada transpunerii în via
ță. Desigur, mai rămîne de 
parcurs încă etapa pregătiri
lor concrete dar prin efortu
rile comune ale tuturor sta
telor, printr-o atitudine con
structivă, de maximă recepti
vitate față de inițiativele și 
punctele de vedere favorabile 
destinderii, se poate netezi 
drumul către conferința pe 
care popoarele Europei o do
resc și care poate să exercite 
o influență binefăcătoare 
pentru pacea umanității. 
România, consecventă politi
cii ei, va acționa și în viitor 
pentru a contribui Ia pregă
tirea și desfășurarea conferin
ței general-europene, pentru 
ca această conferință să se 
înscrie ca un moment impor
tant în frămîntata istorie a 
continentului nostru.

EUGENIU OBREA

CRIZA DIN LIBAN
• Convorbirile de la Cairo • S-a 

hotărît încetarea luptelor
Duminică a avut loc 

prima reuniune între 
delegația Libanului con
dusă de Emile Bustani, 
comandantul armatei li
baneze, și Yasser Ara
fat, președintele Orga
nizației pentru elibera
rea Palestinei, sosit în 
aceeași zi în capitala 
egipteană.

Conv’orbirile au fost consa
crate reglementării crizei in
tervenite între oficialitățile 
libaneze și grupurile palesti
niene de comando, aflate pe 
teritoriul Libanului.

Potrivit unei înțelegeri in
tervenite între cele două de
legații, relatează agenția 
France Prâsse, s-a hotărît ca, 
începînd de duminică noaptea 
să se sisteze ostilitățile dintre 
armata libaneză și grupurile 
palestiniene din Liban și, în 
scopul căutării căilor de re
glementare a conflictului, să 
se anuleze toate măsurile re
presive adoptate în cursul 
crizei.

După cum se știe, la cere
rea Libanului, Republica Ara
bă Unită mediază în conflic
tul intervenit între autorități
le libaneze și forțele palesti
niene de comando. Acest rol 
de mediator s-a manifestat, 
printre altele, prin faptul că 
reuniunea dintre Bustani și 
Arafat a fost precedată de 
convorbiri ale ministrului e-

Sîmbătă și duminică au avut 
loc la Dacca, Mirpur și Narayan- 
ganj violente incidente între co
munitățile bengali și hindu din 
Pakistanul de vest.

Membrii comunității hindu au 
lansat un apel la grevă generală 
și au organizat demonstrații în 
semn de protest împotriva unei 
hotărîri care prevede utilizarea 
numai a limbii bengali în formu
larele pentru înregistrarea corpu
lui electoral. Manifestațiile au 
degenerat în incidente violente, 
soldate potrivit datelor oficiale, 
cu 8 morți și aproximativ 100 
de răniți. In virtutea legii marția
le, dună aceste incidente, auto
ritățile pakistaneze au decretat 
starea excepțională în orașul 
Dacca și au impus interdicții de 
circulație pe o perioadă nedefi
nită.

Numeroase presonalități ale o- 
piniei publice au lansat apeluri 
la menținerea ordinei.• •••••

Prcaspot pieton, depus pe Ș 
peronul gării la ora dimine- 
tii ai fi tentat să acorzi ora- 
șului cu aer de metropolă o 
vîrstă adolescentină. Ești în- 5; 
demnat la o astfel de eva- $ 
luare de blocurile masive Ș 
plantate de-a lungul bu- Ș 
levardelor drepte, ornate cu 5 
imenși cercei de verdeață. ț 
încearcă să te convingă încă Ș 
din piața gării cele două Ș 
clădiri gemene construite în J; 
pilonii unei porți de intrare $ 
binevoitor dată în lături. Ex- Ș 
plicațiile ghidului intervin 
persuasiv, dornice să-ți apro- Ș 
pie cît mai rapid biografiile Ș 
locului presărînd fără înce- < 
tare amănunte, cifre, date, jj 
gesturi. Tot el însă este și s 
ce! ce risipește nedumeririle $ 
cînd pe neașteptate ies în 
drum clădiri întârziate prin 5 
vreme.

Tăvălugul războiului a așternut 
peste oraș sămînța distrugerii, dar 
localitatea a izbutit în răstimp 
să reîntregească dimensiunile an
terioare lăsînd în seama timpului 
trecut acel 85 la sută cît repre
zenta partea dărîmată de bombe 
în anii războiului. Astăzi imagi
nea este alta, respirînd stenic 

giptean al afacerilor externe, 
Mahmud Riad, cu membrii 
celor două delegații.

De asemenea, Arafat a avut 
o întrevedere cu președintele 
Gamal Abdel Nasser.

Pe de altă parte, tot în 
cursul zilei de duminică gene
ralul Emile Bustani a primit 
noi instrucțiuni din partea 
șefului statului libanez, Char
les Helou,

în legătură ‘ cu discuțiile 
palestiniano-libaneze, ziarul 
egiptean „An-Nahar“ scrie, 
între altele, că delegația Or
ganizației pentru eliberarea 
Palestinei „este gata să adop
te o hotărîre rațională, care 
să țină seama de drepturile 
legitime ale grupărilor pales
tiniene de comando și ale Li
banului".

• SOCIETATEA nord-a.meri- 
cană „Gulf Oil Corp" a propus 
Administrației S.U.A să aplice 
„amendamentul Hickenlooper" 
împotriva Boliviei întrucît gu
vernul din La Paz a naționalizat 
bunurile deținute de firmă în 
această țară. („Amendamentul 
Hickenlooper" prevede suspen
darea ajutorului american de 
orice fel către țările care adop
tă „o atitudine neprietenească" 
față de S.U.A.).

ALEGERILE DIN TUNISIA

• ÎN Tunisia a avut loc du
minică alegeri prezidențiale și 
legislative. Corpul electoral care 
cuprinde circa 1,5 milioane cetă
țeni, a fost chemat să aleagă pe 
noul președinte al țării și pe cei 
101 membri ai Adunării Naționa
le. Pentru funcția de președinte a 
candidat doar actualul șef al 
statului Habib Bourguiba. La ora 
17.00 G.M.T. a început numără
toarea voturilor. Deși nu au fost 
date publicității rezultatele ofi
ciale, se apreciază că Habib 
Bpurguiba va fi ales pentru o 
nouă perioadă de cinci ani — a 
treia consecutiv — în funcția de 
președinte al Tunisiei.

întrucît autoritățile întîmpină 
serioase dificultăți datorită ava
rierii mijloacelor de comunicații 
în regiunile afectate de recentele 
calamități naturale care s-au a- 
bătut asupra țării, rezultatele defi
nitive ale alegerilor vor fi cunos
cute abia în cursul zilei de marți.

TIMPUL PREZENT AL MINSKULUI
"M1

prin multiplele-i zone revitaliza- 
te. Unul din plămînii de mari 
proporții — nici nu se putea alt
fel — este industria. Dacă în ge
neral Bielorusia ocupă un loc 
de seamă între republicile sovie
tice, este firesc ca orașul Minsk 
să joace un rol de primă mină. 
Uzina de tractoare de aici se nu
mără printre cele mai mari din 
U.R.S.S., uzina de motoare din 
localitate realizînd echiparea a- 
cestora. Era de presupus că nu 
va lipsi fabricația de piese auto, 
de cauciucuri. Minskul respiră a- 
romele de țiței ale zonelor din 
jur, puse în valoare și puternic 
industrializate în anii din urmă.

Arhitecții par a-și fi dat întîl- 
nire la alcătuirea orașului în mo
mentele lor de maxim echilibru 
și sobrietate. Bulevarde lungi, tă
iate parcă la comanda unui apa
rat ce nu admite schimbare de 
direcții, purtînd pe umerii lor 
case cu un deosebit sentiment al 
stabilității, al armoniei. Iar piața 
Lenin, imensa piață considerată 
una din cele mai mari din

DEMfiNSTflATII
->

STUDENȚEȘTI 

ÎN ECUADOR
Șase persoane au fost 

ucise în orașul ecuadorian 
Esmeralda în urma manife
stațiilor antiguvernamentale 
desfășurate cu prilejul vizitei 
ministrului apărării naționa
le, Jorge Acosta Velasco, și 
a ministrului de interne, 
Galo Martinez. Cei doi mi
niștri au făcut această călă
torie în scopul de a pune ca
păt demonstrațiilor studen
țești. Poliția a deschis focul 
împotriva manifestanților.

Acțiuni antiguvernamenta
le au mai avut loc în ulti
mele zile și la Guayaquil, 
Loja, Machala și Portoviejo, 
unde, în urma ciocnirilor cu 
poliția, aproximativ 100 de 
persoane au fost rănite.

• AMBASADORUL S.U.A. Ia 
Tripoli a plecat la Washington 
pentru consultări cu oficialită
țile americane în problema sta
tutului bazelor militare ameri
cane din Libia, anunță agenția 
M.E.N. După cum s-a mai anun
țat, noile autorități libiene ca
re au preluat puterea la 1 sep
tembrie, au notificat oficial Sta
telor Unite că doresc evacuarea 
bazei americane de la Wheelus 
la data expirării legale a acor
dului încheiat de fostul regim 
de la Tripoli cu Administrația 
S.U.A. Totodată, autoritățile li
biene au propus ca în acest 
scop, să aibă loc negocieri între 
părțile interesate.

• LA Bucaramanga, Columbia, 
a avut loc o demonstrație stu
dențească organizată în semn 
de protest împotriva reducerii 
bugetului universității locale. 
Poliția a intervenit pentru îm- 
prăștierea demonstranților. S-au 
produs incidente soldate cu 12 
răniți.

ACORD ECONOMIC 
ITALO—UNGAR

• UN nou acord economic pe 
termen lung între R. P. Ungară 
și Italia a fost încheiat în urma 
tratativelor purtate la Roma în
tre delegațiile celor două țări, 
informează agenția M.T.I. Acor
dul urmează să fie parafat la 
Budapesta într-un viitor apro
piat, precizează aceeași agenție.

• POSTUL de radio Mogadis
cio a anunțat constituirea Con
siliului Revoluționar Suprem al 
Somaliei. Președinte al Consi
liului este generalul-maior Mo
hamed Zeyad.

U.R.S.S., marchează centrul ad
ministrativ, dreptunghi pe pava
jul căruia se așează seară de 
seară urmele de păși a mii de oa
meni.

Aminteam de vîrsta orașului. 
N-am spus însă nimic despre 
ceea ce am putea numi „pista de 
imersiune în viitor", de acele 
locuri unde ochiul răsfoiește fe
bril dimensiuni și forme ampla
sate mai degrabă în perimetrul a- 
nilor ce vin. Mi-a revenit această 
imagine aflînd de existența a zeci 
de institute de cercetare, pe- 
riscoape îndepărtate către lumea 
necunoscutului.

Am în față un tînăr brunet 
care lucrează într-un asemenea 
institut, mai exact la cel de fizi
că. Fiu de învățător provenit din- 
tr-un orășel din apropierea 
Minskului, Alexandru Sergheevici 
Rubanov a terminat în 1958 Fa
cultatea de fizică-matematică. 
Dacă ar fi să indic motivul care 
m-a îndemnat să-l aleg ca parte
ner de discuție, aș indica titlul 
lucrării sale de dizertație : „Cer

Proiecte laburistei

luptă

Alegerile parțiale din cele 5 circumscripții electorale cart 
s-au desfășurat săptâmîna trecută aveau caracterul unui sonda, 
esențial pentru laburiștii britanici. Cîștigarea tuturor celor cinci 
locuri rămase vacante în parlament ar fi însemnat un reviri
ment laburist fără precedent în ultimii ani și ar fi întărit 
convingerea unor observatori că premierul Wilson va fi tentat 
să devanseze data alegerilor parlamentare, care, conform tra
diției, ar trebui să se desfășoare înainte de martie Wl. La
buriștii au obținut numai patru locuri și aceasta dup? y luptă 
înverșunată deși locurile respective erau deținute de partidul 
lor de zeci de ani. Factorul decisiv — afirmă comentatorii — 
a fost excedentul de 180 milioane de lire al balanței comerciale 
britanice și care, lipsind, numai cu cîteva luni în urmă, ar fi 
deturnat aceleași locuri in favoarea conservatorilor. In prezent, 
rezultatul obținut le apare totuși laburiștilor ca o confirmare 
a unui flux de popularitate Centrul de sondaj al lui EVE-j 
NING STANDARD arată că din august și pînă la 8 octombrie 
laburiștii au cîștigat 9 procente și conservatorii au pierdut 5. 
Pe de altă parte, un sondaj Gallup mai recent publicat de 
ziarul proconservator DAILY TELEGRAPH arată o diferență 
de numai două procente avans al conservatorilor. în conjunctura 
actuală, laburiștii ar putea anula decalajul și, cine știe, șă 
aibă potențele necesare de a se apropia de performanța din 
timpul alegerilor din 1966 cînd au cîștigat cu 48,6 la sută față 
de cele 41,4 procente ale conservatorilor.

întrebarea pe care și-o pun in continuare observatorii poli
tici este aceea a devansării sau nu a alegerilor, avind în vedere 
situația economică și psihologică mai favorabilă laburiștilor. 
După toate aparențele, cabinetul Wilson se dovedește încreză
tor în viitorul politicii sale interne și economice, se așteaptă la 
victorii mult mai răsunătoare decît excedentul balanței de plăți 
și dorește să elimine riscul și emoțiile — care oricum există — 
unor alegeri foarte strînse. Planurile guvernului expuse în me
sajul tronului, pentru sesiunea legislativă următoare, au desi
gur un pronunțat caracter electoral. Problemele ce vor fi puse 
în discuția parlamentului : legiferarea egalității femeilor și 
bărbaților în domeniul retribuției muncii, reforma învățămîn- 
tului, reorganizarea autorităților portuare care vizează în 
perspectivă o eventuală naționalizare a porturilor (TIMES), i 
continuarea eforturilor pentru consolidarea balanței de plăți 
nu vor trece neobservate în ochii opiniei publice britanice. 
Pe plan extern, tezele cunoscute au reconfirmat menținerea, 
în prezent In limitele prudenței, și nu a înverșunării de acum 
un an, a candidaturii la Piața comună. Deși 54 la sută dintre 
englezi se declară încă deschis împotriva aderării care s-ar 
solda, după toate aprecierile, cu o pierdere anuală de 800—900 
milioane lire sterline, în ultimele zile, se remarcă o lărgire a 
aripei laburiste care susține, după un lung interval de eclipsă 
de sprijin, teza guvernamentală : conducerile marelui sindicat 
al muncitorilor din transporturi precum și cel al lucrătorilor 
din domeniul științei s-au declarat în favoarea intrării Angliei 
în Piața comună.

Premierul Wilson recunoscut prin abilitatea cu care își în
tocmește discursurile, pregătește cu minuțiozitate atmosfera 
preelectorală. Remanierea ministerială operată în două etape 
cu reformarea ministerelor și apariția „superministerelor" pare 
să indice că Wilson va aștepta să culeagă primele road^'S- 
aplicării proiectelor sale. în aceleași pregătiri preelectorale 
intră și convocarea la 29 noiembrie a viitorilor candidați și 
activiști ai partidului (aproximativ 1 000 de persoane) care 
trebuie nu numai să stabilească contactele necesare cu masa 
electoratului, dar să înceapă discuțiile cu privire la mijloacele 
de combatere a măsurilor obstrucționiste pe care le iau 
obișnuit opoziția parlamentară și, mai ales, Camera 
unde conservatorii sînt în majoritate. Camera lorzilor, 
nul nr. 1 al laburiștilor, supusă atacurilor directe ale 
rului Wilson și amenințată de o 
această ultimă sesiune legislativă 
damente de detaliu sau să opună 
cel puțin pentru 13 luni proiecte 
riști, care s-ar putea vedea în 
unele atu-uri electorale. Premierul Wilson este 
să acționeze cu fermitate pentru a zădărnici obstrucționismul 
conservator.

cetări privind generatorii cu laser 
solid", susținută acum patru ani. 
Interlocutorul meu, specialist în 
optica spectroscopică, mă îndru
mă cu dezinvoltură prin canalele 
de navigație ale preocupărilor 
sale, ale colegilor săi, ale colecti
vului în care muncește, condus 
de academicianul Boris Stepanov, 
laureat al Premiului de stat, nu 
cu mult timp în urmă distins cu 
ordinul . „Merite excepționale în 
fizică". Aflu că este totodată se
cretarul comitetului de Comso- 
mol al Academiei de Științe, ceea 
ce înseamnă că în afara orelor 
petrecute în vecinătatea aparate
lor optice își găsește, vreme pen
tru a opera în sfera de preocupări 
a celor 1 300 de comsomoliști 
dintre care mai mult de jumătate 
sînt cercetători. Ne-am despărțit 
urîndu-i succes în cadrul colecti
vului ce redactează monografia 
„Metode de calcul a generatoa
relor cuantice optice", preocu
pare centrală acum, dorindu-i 
titluri noi la cele peste 30 de lu
crări publicate pînă în prezent. 

în mod 
lorzilor 
dușma- 
premie- 

reformă drastică, poate și in 
să aducă nenumărate amen- 
un veto, aruneînd la arhivă 

foarte prețioase pentru labu- 
imposibilitate de a manevra 

hotărît însă,

DOINA TOPOR

Minskul se bucură de faima 
unui loc unde muzica își are a- 
doratori, prieteni statornici. M-au 
convins, dacă mai era nevoie, a- 
fișele mari anunțînd — cu o 
densitate aparte — nume sono
re în programul spectacoje*țr 
programate M-a edificat At
mosfera sălilor de concerte unde 
muzica își exercită plenar parfu
mul binecunoscut. Am fost cu 
atît mai emoționat să descopăr 
pe Enescu, pe Dinicu în partitu
rile adresate publicului, melodii 
familiare, secvențe componistice 
atît de dragi admiratorilor de 
muzică românească.

Am plecat din Minsk luînd loc 
în carapacea de oțel a unui „IL“. 
De la îpălțime am urmărit pe 
sub aripa avionului imaginea în
tinsă, redusă la două dimensiuni, 
a orașului. Un prilej poate sin
gular de a-i surprinde, eliminînd 
detaliile, proporțiile cu care sem
nează în timpul prezent.

N. L DROIU

ANIVERSĂRI
ȘCOLARE

Duminică, în mai multe loca
lități din țară au avut loc ma
nifestări consacrate sărbătoririi 
unor licee și școli generale. La 
Ghidici, în județul Dolj, la Dă- 
bîca și Gherla, județul Cluj, șco
lile generale și-au aniversat cen
tenarul. O îndelungată existență 
a sărbătorit și Liceul din Slănic- 
Prahova. Liceele „Mihai Emi- 
nescu" din Buzău și „Unirea" 
din Brașov, care au aniversat 
50 de ani de la înființare.

Slujitori de azi și de ieri ai 
școlii au evocat, în cadrul adună
rilor festive, drumul parcurs de 
aceste instituții de învățămînt în 
decursul existenței lor, nobila 
contribuție adusă pe tărîmul pre
gătirii și educării multor gene
rații de cetățeni, precum și dez
voltarea impetuoasă pe care în- 
vățămîntul a cunoscut-o în anii 
orînduirii noastre noi și perspec
tivele ce se deschid în fața sa 
pe măsura dezvoltării și întări
rii patriei noastre socialiste. De 
asemenea, au luat cuvîntul re
marcabile personalități ale știin
ței și culturii, care au adus salu
tul lor profesorilor și elevilor șco
lilor sărbătorite.

La festivități au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai Ministerului 
Învățămîntului, elevi și profesori, 
numeroși cetățeni, care au ținut 
să cinstească, prin prezența lor, 
aniversarea acestor lăcașuri de 
cultură, cărora mulți le datorea
ză primii pași pe drumul lumină
rii și al pregătirii pentru viață.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la adună
rile- festiye au adoptat telegrame 
adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care se aduc calde mulțu
miri partidului și statului pentru 
grija permanentă acordată dez
voltării învățămîntului. în tele
grame, cadrele didactice și elevii 
își exprimă fermul angajament 
comun de a munci fără preget, 
în spiritul nobilelor tradiții lăsa
te de înaintașii lor, astfel ca, de 
pe băncile acestor lăcașuri de 
cultură, să se ridice noi oameni 
de nădejde pentru patrie și po
por, demni constructori ai socia
lismului și comunismului.
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• FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : 

rulează la Patria (orele 9.30; 11,45; 
14; 16.15; 18,30; 20,45).

• BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Republica 
(orele 8,15; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 
19,30; 21,45), Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).
• MAI PERICULOASE DECÎT 

BĂRBAȚII : rulează la Luceafă- 
rul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), București (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21).
• MÎNA CU BRILIANTE : ru

lează la Favorit (orele 10; 13;
15,30; 18; 20,30).
• BALTAGUL ; rulează la Vic

toria (orele 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21).

•VIRIDIANA : rulează la Cen
tral (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,45; 21).
• OMUL, ORGOLIUL, VEN

DETA : rulează la Lumina o- 
rele 9,15—16,15 în continuare; 
18,30; 20,45).
• MOARȚEA UNUI BIRO

CRAT : rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
• STELELE DIN EGER : rulea

ză la Giulești (orele 15,30; 19).
• PARISUL VESEL : rulează la 

Timpuri Noi (orele 9—16,15 în con
tinuare), Program de filme docu
mentare (orele 17—21 în conti
nuare).
• TESTAMENTUL DOCTORU

LUI MABUSE : rulează la Fero
viar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;

21), Modern (9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30), Flamura (orele 9; 
11,15; 16; 18,15; 20,30).
• CORABIA NEBUNILOR : ru

lează la Excelsior (orele 9,45; 13; 
16,30; 19,45), Melodia (orele 8,30; 
11.30; 14,30; 17,30; 20,30), Gloria (o- 
rele 9; 12,30; 16,30; 20).

• LUPII ALBI : rulează la Gri-
vița (orele 9,30; 11,45—16 în conti
nuare; 18,15; 20,30); Aurora (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

• NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
19).
• FAMILIA NOASTRĂ TRĂS

NITĂ : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18: 20,30), Flacăra (orele
15,30; 18; 20,15).
• OMUL CARE VALORA MI

LIARDE : rulează la Dacia (orele
8.30— 21 în continuare), Cotroceni 
(orele 15,30; 18).
• ICONOSTAS : rulează la Co

troceni (orele 20,30).
® PARIA : rulează la Bucegi 

(orele 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Arta (orele
9.30— 15,30 în continuare ; 18,15;
20.30) .
• TIGRUL : rulează la Unirea 

(orele 15,30; 18), Prahova (orele 
15,30; 18).
• DIN PLICTISEALA : rulează 

la Unirea (orele 20,15).
• CRIMA IN STIL PERSONAL: 

rulează la Prahova (orele 20,30).
• UN GLONTE PENTRU GE

NERAL: rulează la Lira (orele
15,30; 18; 20,15).

• ATENTATUL DE LA SARA
JEVO : rulează la Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20).

• SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20,15).
• ANGELICA ȘI SULTANUL : 

rulează la Volga (orele 9,30—16 în 
continuare; 18,15 20,30), Popular 
(orele 15,30; 18).
• ROȘII ȘI ALBII: rulează la 

Popular (orele 20.30).
• CÎND VOI FI MORT ȘI LI

VID : rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).
• BĂRBAȚI ÎN DEPLASARE : 

rulează la Moșilor (orele 20,30).
• PE URMELE ȘOIMULUI : 

rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18).
• VIAȚA LUI MATEUS : ru

lează la Munca (ora 20).
• CREOLA, OCHII-ȚI ARD CA 

FLACĂRA : rulează la Vitan (o- 
rele 15,30; 18).
• BUN PENTRU SERVICIUL

AUXILIAR : rulează la Vitan
(ora 20,30).
• VERA CRUZ : rulează la 

Progresul (orele 15,30; 18; 20,30).
• VÎRSTA INGRATĂ : rulează 

la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 16; 18).
• TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÎNE-

ȚE : rulează la Crîngași (orele
15,30; 18; 20,15).
• O NOAPTE FURTUNOASA : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).
• LA NORD PRIN NORD 

VEST : rulează la Miorița (orele 
9,15; 12,15; 16,30; 19,30).
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• 18,00 Consultații tehnice
13.20 Desene animate pentru co
pii • 18,30 Confruntări. Emisiune 
pentru tineret® 19,00 Telejurna
lul de seară ® 19,30 Atomul — 
această necunoscută. Emisiune de 
știință • 20,00 Concert simfonic. 
Filarmonica din Leningrad. Di
rijor : Evghenii Krevinski. în pro
gram : Simfonia a Vl-a de Pro
kofiev, Simfonia a V-a de Ceai- 
kovski. în pauză : Filme docu
mentare : ,,Deva 700“ — producție 
a studioului ,.Alexandru Sahia“ 
și ,,Frumusețile toamnei'* ® 22,00 
„Bine ați venit** ! — reportaj des
pre primirea călduroasă făcută 
medicilor în județul Botoșani ©
22.20 Reflector • 22,30 Lunga 
vară fierbinte — „Carlotte, întoar- 
ce-te acasă** ! (XXVI) ® 23,20 Te
lejurnalul de noapte • 23,30 în
chiderea emisiunii.

LUNI 3 NOIEMBRIE 1969

Teatrul de comedie : OPINIA 
PUBLICA — ora 20; Teatrul C. 
Tănase (Sala Savoy) : BIRLIC — 
ora 19,30; Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra (la Sala Teatrului Giu
lești): METEORUL — ora 20; A- 
teneul Român : CONCERTUL OR
CHESTREI FILARMONICE DIN
LENINGRAD — ora 20.

• DUMINICĂ DUPĂ AMIA
ZĂ s-a înapoiat în Capitală, ve
nind de la Sofia, tovarășul Ma
xim Berghianu. președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
care a făcut o vizită în R. P. 
Bulgaria, la invitația tovarășului 
Tano Țolov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

Ministerul învățămîntului, In
stitutul politehnic Iași și Filiala 
din Iași a Academiei Republicii 
Socialiste România anunță cu 
profundă durere încetarea din 
viață, în ziua de 31 octombrie 
1969, a profesorului dr. docent 
Emil Gaiginschi.

Emil Gaiginschi s-a născut la 
7 octombrie 1904, în orașul Paș
cani, într-o familie de muncitori 
feroviari. După terminarea liceu
lui din orașul Roman, a absolvit 
Institutul electrotehnic de pe 
lîngă Universitatea din Iași în 
anul 1929, obținînd titlul de in
giner. Se specializează apoi în 
construcția de mașini termice la 
Școala Națională Superioară de 
Aeronautică din Paris și obține 
titlul de doctor în științe în anul 
1948.

Activitatea didactică și-a în
ceput-o în anul 1926, ca asistent 
la Universitatea din Iași, deve
nind apoi titularul disciplinei de 
motoare cu combustie internă Ia 
Școala politehnică din localitate.

în anul 1948 este numit șef 
de catedră la Institutul politeh
nic din Iași, unde și-a desfășurat 
fără întrerupere activitatea didac
tică, îmbinată cu o valoroasă 
muncă științifică. Din 1951 a ac
tivat în calitate de șef de secti^Q 
șef de secție și apoi director ar 
Centrului de cercetări tehnice al 
filialei din Iași a Academiei.

Timp de peste patru decenii, 
prof Emil Gaiginschi a slujit cu 
abnegație învățămîntul, depunîncl 
o deosebită activitate în forma
rea și educarea a numeroase ge
nerații de ingineri. Neobosit 
cercetător, a depus o intensă ac
tivitate științifică, elaborînd un 
număr important de lucrări în 
domeniul motoarelor cu ardere 
internă. Pentru activitatea sa a 
fost decorat cu ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste Româ
nia. "

Amintirea profesorului Emil 
Gaiginschi va rămîne veșnic vie 
în inimile colegilor, colaborato
rilor și elevilor săi.
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