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EFECTUL TONIC Foto: C. CIOBOATĂ

AL INIȚIATIVEI •

NA,
UMA• „Tot ceea ca tint, tot ceea ce am fost, datorez deprinderilor de muncă pe care mi le-am 

format încă din copilărie, a excelentelor principii pe care mi le-a insuflat extraordinara mea 
mamă", consemna in memoriile sale Napoleon Bonaparte • „Eu Benjamin Franklin, tipograf, 
fost ministru plenipotențiar la curtea Franței, actualmente președinte al Pennsylvania!...", își 
începea testamentul cel care a rămas în istoria omenirii ca mare filozof, om politic, scrii
tor, inventator, diplomat, dar care înainte de toate se intitula tipograf. Fiindcă aceasta era 
profesia pe care și-a ales-o sub ochii tatălui său, iar tatăl său îl învățase să prețuiască mese

ria unui om ca mîndria unui om.
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HOTARIRI ALE CONSILIULUI

PRIVIND GENERALIZAREA EXPERIMENTĂRII 
NOULUI SISTEM DE SALARIZARE 

A SALARIILOR ÎN ALTE RAMURI 
CONOMIEI NAȚIONALE

CINE CULTIVA CEA 
DE-A DOUA NATURĂ

Zilei» trecute, un om își *ăr- 
bătorea patru deoenii de muncă 
într-o mare uzină din Capitală, 
își făcuse acolo ucenicia, se cali
ficase tot acolo, absolvise apoi 
facultatea și purtase cîteva zeci 
de ani răspunderea unui însem
nat sector de producție. Nu e un 
caz Izolat. La marea majoritate 
\ celor răspîndițl de-a lungul și 
de-a latul țării, în cele mai di
verse compartimenta de activita
te, locul de muncă s-a asimilat 
propriei personalități, la modul 
cel mal firesc cu putință. Oa
menii s-au legat cu trup și su
flet de o întreprindere, și-au a- 
cordat cu pasiune priceperea și 
capacitatea personală la poten- 
țele colectivului.

Continuă însă să existe o ca
tegorie — e drept, din ce în ce 
mai redusă — care își consumă 
anii în peregrinări de la o în
treprindere la alta, dintr-un o- 
raș în altul, dintr-un sector de 
activitate în altul. Niște pasan 
ciudate, care își hotărăsc mi- 
grația nu în funcție de anotimp, 
ci de cauze complet arbitrare, care 
dezorganizează procesul de pro
ducție și a căror apariție pe 
poarta unei instituții, nu înseam
nă decît solicitarea unui domici
liu vremelnic.
„AZI ACI, MÎINE COLEA...!"

Aceasta este una dintre de
vizele posibile ale categoriei de 

.ziare ne ocupăm. Cîteva luni Ia 
„23 August" un an la „Grivița 
Roșie" de acolo la „Tehnofng , 
apoi la „Tricotajul" și așa mai 
departe, într-o permanentă călă
torie, incapabili să se stabilească 
undeva. . „

„în general, așa procedează oa
menii fără o meserie precisă, for
ța de muncă necalificată, munci
torii care se plimbă dezinvolt! 
prin unitățile economice ale ța
rii", ne informa Liviu Cosma, șe- 
\1 Oficiului județean Cluj de 

’’recrutare și repartizare a forței 
de muncă.

Sînt unii ale căror fișe aflate 
în evidența oficiului, au devenit 
în cîțiva ani neîncăpătoare.

Andrei Pusztai, din Cluj, în 
vîrstă de 21 de ani, a colindat 
nici mai mult nici mai puțin de
cît 21 de locuri de muncă. In 
numai 3 ani, Aladar Balha e că
lătorit prin 24 de întreprinderi 
ale Clujului. S-ar putea da foarte 
multe exemple.

Speculind faptul că pretutin
deni ritmul de creștere al pro
ducției determină sporirea nece
sarului de muncitori, unii își pă
răsesc fără nici o remușcare lo
cul de muncă tn favoarea altuia 
care li se pare mai avantajos. 
Peste cîtva timp nu-i mai mul
țumește nici acela și iată-i °in 
nou la poarta oficiului de plasare.

Avem în față o adresă din 
partea întreprinderii clujene 
„Mucart" (fabrica de cartoane) 
care informează Oficiul forțelor 
de muncă despre plecarea ne- 
jusificată a unui mare număr 
de muncitori și solicită să nu 
li se acorde alt post celor care 
prin părăsirea întreprinderii aduc 
prejudicii serioase procesului _ de 
producție. Cine sînt aceștia r 
Unul este Virgil Coșarcă, 24 de 
ani, altul Pavel Biris, 28 de ani, 
altul Ion Hașu, 23 de ani, altul 
Ștefan Molnar, 24 de ani, altul 
Petre Mureșan, 28 de ani.

Numai oameni tineri, deci, și 
foarte tineri, a căror contribuție 
ar trebui să se facă serios sim- 
țită în producția întreprinderii 
și care, în loc de asta, afecteaza 

„ conștient bunul mers al între
it prinderii.

O statistică recentă a demon
strat că majoritatea „cocorilor in
dustriali" sînt tineri proveniți din 
mediul rural, pe care îi amețește 
mirajul unor sume maî serioase 
în buzunare și aleg pentru aceas
ta calea cea mai ușoară, aceea a 
excursiilor de la un loc de muncă 
la altul.

Aici ar trebui să-și spună cu- 
vîntul, cu mai mare seriozitate 
ca pînă acum, organizația U.T.C. 
Munca educativă eficientă des
fășurată cu acești tineri, mai pu
țin în ședințe și mai mult în 
discuții de la om la om, antrena
rea lor în activitățile specifice 
unității respective, uzitarea la 
maximum a forței de convingere 
a colectivului (care nu e deloc 
neglijabilă) poate da roade dintre 
cele mai îmbucurătoare.

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a V-a) \

Profiluri industrial (La Combinatul chimio din Pitești)
Foto: C. CIOBOATĂ

BRIGADA „SClNTEIl 

TINERETULUI"

• NEAGU UDROIU
• ION CHIRIC
e ORESTE PLECAN

TRANSMITE

BRAȘOV

ÎN SPRIJINUL 
ÎNDEPLINIRII

PLANULUI DE PRODUCȚIE
' • ■ ' • ■ ■ .... O.--U . -.-.rr

în ce măsură spiritul de ini
țiativă e rodnic în această pe
rioadă cînd organizațiile de ti
neret sînt chemate să-și spo
rească aportul la îndeplinirea 
sarcinilor planului anual al uzi
nelor și șantierelor ? lată o în
trebare al cărui răspuns l-am 
căutat la Brașov, oraș cunoscut 
prin locul fruntaș pe care. îl 
ocupă în circuitul economiei 
naționale. Am vizitat două în
treprinderi. în fiecare am con
statat că inițiativa constituie un 
mijloc eficace de intervenție a

Violeta Stroia montatoare, 
Uzina nr. 2. „Inițiativa a trezit 
mult interesul nostru, al tinerilor"

AL UZINEI
organizației U.T.C., în perime
trul producției, că spiritul nova
tor, caracteristic tinereții, e viu, 
un adevărat izvor de acțiuni 
fructuoase, interesante. Scriind 
despre ele, ne gîndim cășialte 
organizații din diferite părți ale 
țării, ar putea să le preia, să le 
folosească chiar cu posibile re
tușuri.

VINT PROASPĂT IN PTNZELE 
EFICIENȚEI

O acțiune a tinerilor de la U- 
zina nr. 2 din Brașov. Inițiatorii 
ei au denumit-o „ORDINEA, 
FRUMUSEȚEA, CURĂȚENIA 
ȘI ÎNGRIJIREA UTILAJELOR 
LA FIECARE LOC DE MUN
CA". A pornit Intli In două ate
liere și după două săptămtni 
s-au șl obținut primele rezultatei 
In această perioadă nu s-au în
registrat defecțiuni accidental» 
la utilaj» sau SDV-url | o trans
formare radicală a aspectului 
halei atelierului de carburator 
care a devenit atelier model pe 
întreprindere; procentul mediu al 
realizării normelOT de către ti
neri a crescut cu 1,93 ; nici un 
tînăr nu a absentat nemotivat | 
fluctuația s-a redus cu 14 la 
sută etc. Dudâ obținerea unor 
asemenea rezultate, acțiunea s-a

extins !n toate atelierele și see- A 
țiile uzinei. Generalizarea era 
cerută de însăși eficacitatea 
ei, de necesitatea creșterii con- A 
tribuției tineretului la îndepli- “ 
nirea sarcinilor întreprinderii.

(Continuare în pag. a IlI-a)

E H COLT AT Ut-

pe Lotru

Pe șantierul Hidrocentralei de

URMĂRILE PĂGUBITOARE
ALE UNOR „ÎNȚELEGERI

DESPRE „A TREIA
Scrisoare deschisă consiliului de 
conducere și organizației U. T. C. 
de la Cooperativa agricolă din 

Cosereni s

DIMENSIUNE A AREEF
A examina ideea de origi

nalitate în artă (în fața ab
solutizării acestei idei de că
tre anumite sisteme de re
flecție estetică și critică), în
semnează a pune în același 
timp problema rolului con
științei și totalitatea ei, in 
elaborarea operei de artă. 
Radicalizînd actul artistic, o 
seamă de curente moderne 
l-au redus la o activitate 
impulsivă a psihologiei uma
ne, socotită — această activi
tate— drept singura în mă
sură să salveze caracterul 
absolut de noutate și origi
nalitate a produsului artis
tic, ca expresie a individua
lului, a „subiectivului miste
rios", contrapus oricăror for
țe deliberate ale conștiinței. 
Idee» originalității tn artă 
s-ar defini deci prin opozi- 
ția sau măcar separația din-

de DRAGOȘ 
VRÂNCEANU

tre „inspirație" șl „conștiin
ță".

Desigur, produsul artistic, 
ori este nou și original, ori 
nu există ca valoare. Dar a- 
cest lucru este adevărat nu
mai considerînd caracterul 
de noutate și originalitate 
într-o anumită structură, nu 
ipostaziat în sine. „Intuiția 
— expresie", pe care Croce 

o pune la baza artei și care 
este sonda inefabilului su
biectiv și individual (originea 
primă a concepției origina
lității absolute), nu se poate 
reduce in poezie de exemplu, 
1» o simplă exclamație, la un 
„oh 1“ admirativ sau tragic, 
care să consemneze prospe-

La 3 noiembrie, cooperativa 
agricolă din Coșereni-Ilfov mai 
avea în cîmp recolta de porumb 
de pe 415 hectare. în cea mai 
mare parte, adică pe 250 de hec
tare, știuleții se aflau în gră
mezi răspândite pe tot cîmpul 
— greu de strîns sau de acoperit 
In cazul unei ploi, imposibil de 
supravegheat. Doar ceva mai 
mult de jumătate din producție 

țimea, originalitatea cea mai S se afla în pătulele cooperativei 
pură a senzației exprimate, > și nici măcar un bob nu fusese 
în afara intervenției oricăror Z transportat la baza de recepție, 
alte funcțiuni ale conștiinței. £ In lan, recolta era evaluată la 
Acest lucru, chiar dacă este < cel puțin 4 000 kilograme la hec- 
posibil în sine, nu se întîl- S tar, iar la pătule, media înregis- 
nește în practica artistică, > trata este de numai 3100 kilo- 
orice produs artistic fiind u- Z grame. Evident, situația e cri
nul de minimă sau maximă < pcă, dar in contrast cu reali- 
organizare estetică. G.A. Bor- V tatea toată lumea este liniștită, 
gese în „Critica conceptului S “ Consiliul de conducere ru . „ ■ „ S se spune aici, a făcut totul pen-
de orig j n astfel Z tru ca recoltatul să se desfășoa-expnmat de timpuriu o astfel Z re ritm intens ?) Suprafața 
de obiecție adusă cro < de porum|j a fost repartizată pe

.• _ ___ _ ,, „„ < membrii cooperatori ; în schim-Oricum am concepe și «m > buI a 50 ]a sută dip cocenii re. 
întilni produsul artistic, el Z zu]tați, fiecare este obligat să 
include și niște coordonate < cujeagg sg transporte porum- 
constructive cunoscute, care < bpj -n ograja cooperativei. Ce 
provin din faptul că el se puteam face ? — se întreba con- 
integrează într-o realitate u- Z tabilul principal al cooperativei

x > . * ... . < tovarășul Nicolae Nicolae. Lamană, șl se trage, nu dintr-o >
funcție tipie impulsivă șt Ira- GH. FBCIORU

(Continuare tn pag. a Il-fl) (Continuare In pag. « III-a)

Exemplele, se va putea spu
ne, sînt doar două, iar istoria 
cunoaște o sumedenie, și în 
plus datează de acum cîteva 
veacuri; societatea modernă are 
astăzi o complexitate de crite
rii educaționale privind obliga
ția de a munci, privind însuși
rea unei reale rigori profesio
nale, a unei noi conduite sociale. 
Iată însă, că în societatea mo
dernă și chiar mai mult, în so
cietatea noastră fundamentată 
pe solide principii etice, crite
riilor echitabile de educație 
pentru muncă li se aduc une
ori neașteptate amendamente. 
Amendamente adesea cu totul 
nejustificate, aparținînd acelor 
tineri care după ce au benefi
ciat de generozitatea societății 
pentru a se instrui tind apoi să 
evadeze din fața dificultăților, 
contînd pe munci cit mai la în- 
demlnă, mai ușoare, ori lipsite 
de răspundere. Amendamente

aparținînd tinerilor specialiști, 
cărora le lipsește sentimentul 
datoriei de a-și exercita profesia 
acolo unde necesitățile societă
ții o impun.

Educația pentru muncă, car» 
în fapt continuă prin autoedu- 
cație toată viața, începe, desi
gur, timpuriu. Dar cîntf anume, 
și cui revine acest început ? 
Cine poartă răspunderea primi
lor pași în apropierea datoriei 
de a munci și apoi a dragostei 
față de muncă, de fapt a alcă
tuirii umane, Engels afirmînd 
că fiecare dintre noi e rezulta
tul muncii însăși ?

Am sondat în acest scop cl- 
teva clase de elevi din două 
instituții de învățămînt bucu- 
restene — Școala generală nr. 
151 și Liceul teoretic „I. L. Că

VIORICA TĂNASESCU

(Continuarea în pag. a Il-a)

TINERETUL si CULTURAF

DE UNDE PORNIM
Ctndva, poate pe vremea bu

nicilor noștri, un tînăr deve
nea pentru cel din Jur „om în 
toata firea" abia după ce sfîr- 
șea armata. Fetele căpătau 
dreptul șl datoria de a se gîn- 
dl serios la măritiș numai dacă 
reușeau să treacă cu bine e- 
moțllle primei rochii special 
comandate șl al primului bal 
dlntr-o sîmbătă seara prăfuită, 
Azi, cel puțin In privința ie
șirii In lume, lucrurile par să 
fie mat limpezi șl, oricum, 
mult mal lipsite de pretenții. 
Unii se pomenesc peste noapte 
maturi șl aleargă alături de 
cîțiva naivi ce l-au recunoscut 
cu aceeași grabă drept „băr
bat" să ocupe scaunul înalt al 
barului șl să ceară cu voce 
surprinzător de gravă o cafea 
și trei bucăți de zahăr. In a- 
cea clipă tînărul nostru im
berb e în stare să-ți demonstre
ze fără putință de replică că 
pentru el viața nu mai ara 
nici un secret. Spre a nu-1 în
furia cumva șl sili să înlocu
iască nevinovata cafea dulcea
gă cu cine știe ce băutură 
spirtoasă, se cuvine să-i dai 
dreptate. Cu atît mal mult cu 
cît se va găsi pe aproape un 
binevoitor care să-țl dezvăluie 
în plus că tînărul ce-și leagă
nă picioarele amorțite de înăl
țimea scaunului este foarte 
priceput la istorie șl are toate 
șansele de a termina școala ca 
premiant. Șl iată cum atît de 
minunata șl de obositor co-

mentata vlrstă a „marilor În
trebări" nu este altceva decît 
cea mai neștiutoare vîrstă, dar 
șl cea mal dornică, tn același 
timp, de cunoaștere. Nu este 
nimic paradoxal aci, poate 
doar întrebarea chinuitoare 
de unde pornim 1 Fiindcă, fi
rește, se poate porni de oriun
de, chiar șl de dincoace de 
tejgheaua barului, cu diferen
ța însă că șl sosirile vor fi 
pe măsura începutului...

Notam în precedentele inter
venții că, inevitabili creatori 
de cultură, oamenii sînt, la 
rîndul lor, In bună măsură, 
creați de cultură. Interdepen
dența are determinări exacte 
izvorîte din nevoia umană de 
acțiune, iar finalitatea aces
teia, treptată sau violentă, mo
difică șl reînnoiește cultura, o 
pune de acord cu noile necesi
tăți. De aceea o deplină stag
nare a culturii, voită sau fără 
de voie, este exclusă. Mal de
vreme sau mai tîrziu noile si
tuații ce s-au confirmat la sca
ra întregii structuri sociale 
frîng limitările culturii, o în
scriu în proces. Astfel dinami
ca culturii nu va exprima de
cît dinamica umanului care, 
necesar șl din totdeauna șl 
pentru totdeauna, se exprimă 
prin social. Este acum de la 
sine înțeles că tînărul ce face 
sfios primii pași mai siguri în 
viață, hotărît totuși să „înghi
tă universul", se pomenește pe 
neașteptate față în față cu o

de CONSTANTIN STOICIU

(Continuare în pag. a V-a)

Foto : EMIL COJOCARU
„începutul"



O BIBLIOTECĂ OCOLITĂ
DE... BENEFICIARI

„TEZAUR PRAHOVEAN"

LIBRĂRII •AZI,
EDITURA PENTRU 

LITERATURA „ACEȘTI
Știați că astăzi apar anual 

In lume 400 000 de descrieri de 
invenții, 300 000 de cărți și 
300 000 de reviste tehnico-știin- 
țifiee?

Știați că la Oficiul de 
pentru invenții 
ori se fac 
avizarea unor 
mult... inventate 7

De ce r
Fiindcă, deși la 

biblioteca acestei 
măra 3 044 677 
brevete și invenții 
număr de 21 de state 
care Anglia, 
tria, Franța, 
R.D.G., R.F.

Bulgaria,

Stat 
nu de puține 

cereri pentru 
invenții de

1 octombrie 
instituții nu- 
descrieri de 

dintr-un 
printre 

Australia, Aus- 
Italia, Olanda, 
a Germaniei, 

RP. Bulgaria, R.P. Ungară, 
S.U.A., Suedia și U.R.S.S., citi
torii cărora le este destinată 
această adevărată comoară de 
gîndire științifică se lasă cam 
mult așteptați. într-o convor
bire purtată cu tovarășul ing- 
I. Ionescu, șeful serviciului de 
documentare al bibliotecii O.S.I., 
am aflat că sălile de lectură 
s(nt rar vizitate de studenți. de 
tineri tehnicieni, ingineri sau 
cercetători.

Un alt aspect, ușor sesizabil 
după cîteva vizite la această 
bibliotecă este ignorarea vastu
lui material documentar conți
nut d!e numeroasele colecții de 
reviste de specialitate dintr-o 
serie de țări cu o avansată civi
lizați^ industrială. Neluarea 
în, seamă a acestor colecții duce 
și la o muncă inutilă a solicitan
telor care explorează sute de fișe 
pînă la aflarea temei căutate. 
Absența cititorilor din biblioteca 
O.S.I. are ca efecte negative ri
sipirea timpului și a energiei 
intelectuale.

Cu atît mai mult este neaștep
tată această qtitudine a virtuali
lor cititori, cu cît, biblioteca 
O.S-I. poate pune la dispoziție 
materiale inexistente în țară pe 
baza relațiilor bilaterale cu in
stituțiile similare din străinătate. 
In același timp, această biblio
tecă poate oferi la cererea insti
tutelor de învățămînt superior 
și institutelor de cercetări fo
tocopii după materiale existente 
în depozite. în vederea alcă
tuirii studiilor de specialitate și 
a planurilor de cercetări. Deși 
există încă posibilități reduse 
pentru efectuarea bibliografiilor 
pe teme, se prevăd în perspec
tivă măsuri pentru îmbunătăți
rea informației și pentru auto
matizarea tehnicilor bibliogra
fice. C. S.

ÎN TIPOGRAFIE :

Șapte albume legate în fi
returi aurii au fost aduse la 
sediul Comitetului 
Prahova al U.T.C. 
sînt împodobite cu 
popillare, producții

județean 
Filele lor 

motive 
. . . . ... folclorice
(balade, doine, cîntece bătrî- 
nești. strigături, poezii etc), mi
niaturi ale creațiilor artistice 
populare. Pentru a le culege, 
ștafeta tinerilor a străbătut nu
meroase comune și sate. Cele 
mai interesante creații anoni
me au fost culese de pe văile 
Doftanei și ale Teleajenului. 
Actualmente se află în lucru o 
culegere intitulată „Tezaur pra
hovean". (Ion Mirițescu).

GHIDUL
STUDENTULUI"

o.^„Jnce.pUtu!, ac?stel lun* urmează să apară reunite într-un 
r® olrca 1?° paginl* sub ««“1 „Ghidul studentului", 

1n°™a.t,,ve ce re8lementează activitatea studen- 
t;aS,®^ *n cadrul Instituțiilor de învățămînt superior. Editată de 
Ministerul Inyățămintului într-un tiraj de aproape 30 000 exem- 

acJasta c,“xe.?,ere ,de instrucțiuni și regulamente va fi 
difuzată în facultățile din întreaga țară, mai ales pentru stu- 

tl."d.e«și pe această cale să se realizeze o cît 
P* P expJlcltă punere in temă a tinerilor debutanți
Jn viața universitară cu cadrul de norme, drepturi și obligații 
>n care studenția le cere să se integreze. Ghidul va oferi lămuriri 
detaliate despre participarea studenților la conducerea Institute- 
>°r dc învățămînt superior, folosirea bibliotecilor, editarea nubli- 

?*" mst*tuțe> specificul activității Ateneeior Studențești. 
Ghidul inserează integral textul regulamentelor privind activi
tatea profesională, cercetarea studențească, organizarea șl 
funcționarea căminelor, cantinelor, caselor de cultură și clu
burilor.

BILANȚ INSUFLETITOR
In acest an 'tineretul județu

lui Maramureș a colectat și ex
pediat oțelăriilor 4.000 tone de 
metale vechi. La acțiunile în
treprinse au fost prezenți ti
nerii muncitori de la Combina
tul chimic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“, de la Rotația cen
trală Baia Mare, de la exploa
tările miniere Borșa și Suior 
etc

La sfîrșitul trimestrului III 
valoarea lucrărilor executate 
prin muncă patriotică se ridica 
la 17 milioane lei. (Ștefan Bir- 
lea).

VAGONUL 2 500
• De curînd, la Turnu Seve

rin, Uzina de vagoane a li
vrat beneficiarului vagonul de 
marfă cu numărul de fabri
cație 2 500. Odată cu acest e- 
veniment a fost îndeplinit și pla
nul anual la export, livrîndu-se 
peste prevederi piese de schimb 
în valoare de peste un milion 
de lei. Tinerii din uzină, econo
misind 190 tone de metal, au 
creat posibilitatea să se reali
zeze peste plan 23 de vagoane 
de marfă tip platformă.

Francois Maurlac : „Genitrlx » 
— Misterul frontenac" lei 5,00; A 
Mlron Scorobete : „Ultima vi- 
nătoare de toamnă" lei 5,50; 
Mircea Horia Simlonescu : xak 
„Ingeniosul bine temperat — 
dicționar onomastic" lei 7,50: 
Corneliu Ștefanache : „Zeii 
obosiți" lei 7,50; Tudor Mușa- a 
tescu : „Scrieri" vol. I lei 9,75; A 
Stendhal : „Lucian Leuwen" 
(Roșu și alb) vol. I—II, colec
ția B.P.T. lei 10,00; Ballnt Ti- A 
bor; „Trandafirii Sodomel" lei W 
2,75.

EDITURA TINERETULUI A

Ana Bălăci: „Pygmalion — 
Povestiri mitologice" lei 7,75; 
Ion Creangă: „Capra cu trei 
iezi" lei 13,00; • » » : „Tineri 
poeți" lei 7,25; Ion Horea: „Ca
lendar" lei 4,75; Al. Dtmas : 
„După douăzeci de ani" voi. 
I—II lei 32,00; Augustin Z. N. 
Pop: „Mărturii... Eminescu-
Veronica Micle" lei 7,25.

EDITURA PENTRU 
LITERATURĂ UNIVERSALA

ÎNGERI TRIȘTI"
de D. R. POPESCU

LA TEATRUL DIN TG. MUREȘ
părtat aproape cu desăvtrțire, 
și nici măcar fisurile construc
ției dramatice (existente de pil
dă, In inabilitatea cu care sînt 
introduse sau scoase, uneori, 
personajele din scenă) nu se 
mai văd.

Vorbeam de două excepții. Ele 
se numesc, în lista de personaje 
a piesei, Marcu și Cristescu — 
doi dintre principalii „opozanți” 
ai eroului principal —, și sînt 
singurele elemente care trădea
ză, oarecum, vîrsta piesei. 
Vreau să spun că, în cazul lor, 
autorul însuși nu s-a detașat în
deajuns de furia personajului și 
nu s-a ostenit să le producă ar
gumentele de justificare interi
oară care să le valideze altfel 
decit ca obiect de pamflet. E- 
fectul este însă opus celui 
scontat, căci, reduși în bună 
măsură la o condiție caricatu
rală în mijlocul unei lumi nor
male cei doi se singularizează 
în așa măsură îneît încetează 
să mai motiveze mînia erou
lui. Rimele pot provoca o furie 
momentană, dar nu una care 
să devină fundamentul unei 
atitudini existențiale. Unul din
tre actori, Victor Ștrengaru 
(Marcu), a izbutit totuși să su>’ 
monteze condiția personajului^ 
conferindu-i o profunzime au
tentică, creindu-i resorturi su
fletești capabile să-1 justifice. 
Celălalt, Al. Făgărășan (Cris
tescu), s-a supus întru totul tex
tului său.

Am trecut de la comentariul 
piesei la cel al spectacolului 
fără obișnuitele delimitări pen
tru că însuși spectacolul este, 
înainte de toate, un act de cre
dință în piesă. Și calitățile re
giei lui Eugen Mercus (căruia 
îi datorăm poezia expresivă a 
portretelor, ca și intensitatea 
transcripției scenice a conflic
tului), și cele ale scenografiei 
lui Kdlonte Zsolt (excelentă i- 
deea manechinelor care mo
bilează momentele de exil în 
memorie, avînd totodată și o 
funcționalitate strictă în planul 
concret al acțiunii), sînt, în chip 
evident consecințele unei pasiuni 
cu deplină acoperire în valorile 
textului. Meritele esențiale re
vin insă interpreților. Intîi ce
lor doi protagoniști, Ion Fis- 
cuteanu (care joacă admirabil 
furia, tristețea, dar și robuste
țea funciară a personajului său, 
gradîndu-i 
precizie a 
Neculce — 
personaj e 
lucrate cu 
contradicții 
execută treceri simple, conden- 
sîndu-le într-o imagine globală 
de profundă și emoționantă me
lancolie). Apoi lui Ștefan Si- 
leanu (fotbalistul Petru, practi
cantul unei „filozofii” superfi
ciale a vieții, căruia actorul îi 
dă nu știu ce ton sumbru, re- 
velîndu-i brusc condiția tragi- 
căl Maya Indrieș și Mircea 
Chirvăsuță (care interpretează 
cu acuratețe și meșteșug per
sonaje de plan secundar), ca 
și lui Victor Ștrengaru. pe 
care îl amintisem mai sus.

Dramaturgia acestui autor a 
urmat o traiectorie dintre cele 
mai curioase. A început cu o 
piesă în cheie absurdă, primi
tă cu o severitate cel puțin e- 
xagerată ; adevăratul debut a 
fost Vara imposibilei iubiri, o 
dramă născută dintr-o idee ex
celentă, dar într-o transcripție 
mai curînd retorică, suferind 
de un anume schematism al 
caracterelor in raport cu con
ceptele pe care le reprezentau ; 
apoi, un strălucit monolog dra
matic, intitulat Visul, l-a confir
mat posibilitățile în registru) 
teatrului poetic ; a urmat Cezar, 
măscăriciul piraților, pe care 
o încadrez în zona a tot ce s-a, 

A scris mai bun la noi în domeniul 
atît de frecventat — mai ales în 
ultimii ani — al dezbaterii so- 

• cial-filozofice convertită în pa
rabolă teatrală. Potrivit unor 
informații apocrife,- în cartoane
le scriitorului se află încă vreo 
cincisprezece piese ; despre une
le din ele inițiații vorbesc în 
superlative. Așadar, pe de-o par
te o evoluție neașteptată, cu 
salturi mari dintr-un teritoriu 
în altul, dar producînd, aproape 
la fiecare popas, opere remar
cabile. Iar pe de altă parte, una 
din puținele cariere de drama
turg care s-a desfășurat în to
talitate, cu nesemnificative ex
cepții (doar Visul a avut parte 
de un mare spectacol, în inter
pretarea, Silviei Ghelan), în 
afara scenei.

Piesa a cărei premieră a avut 
loc zilele trecute la Tg, Mureș 
nu se sustrage nici uneia din a- 
ceste două reguli. Celei dinții, 

Q în sensul că ne duce din nou în
tr-un domeniu teatral inedit, 
ale, cărui puncte de contact cu 

A scrierile anterioare ale drama- 
v turgului sînt insesizabile. Celei 
• de a doua, în sensul că, scrisă 

în 1965, a avut nevoie de patru 
ani ca să fie publicată și de a- 
proape cinci ca să fie, în sfîr- 

9 șit, jucată, grație actului de în
drăzneală artistică al unui co
lectiv cu pretenții modeste, dar 

A pentru care solidaritatea față de 
dramaturgia originală nu este 
o vorbă goală.

A S-a făcut observația că eroul 
Acestor îngeri triști este un 
..furios" autohton, oarecum chiar 

• în sensul consacrat de drama 
de debut a lui J. Osborne. Dar 
similitudinea este numai a-

o puritate abstractă a britanicu
lui, eroul lui D. R. Popescu ii 
opune însă un ideal de viață 
concret, al cărui chip este li
bertatea interioară construită 
în spiritul unei mari rigori mo
rale, al unei desăvîrșite intran
sigențe față de sine și de cei
lalți. Se înțelege că delimita
rea pornește, de fapt, de la 
natura obiectului furiei : acolo, 
o întreagă structură socială, 
din oare nu pot exista ieșiri in
dividuale ; aici, niște împreju
rări de excepție, nereprezen
tative prin sens. Ion are de-a 

\ face cu înfățișări dintre cele 
mai comune ale carierismului, 
ale oportunismului, ale lașități 
ale compromisului cu sine, ale 
escrocheriei sentimentale ; în
truchipate în oameni și coali
zate împotriva sa, acestea îi 
dereglează mecanismul existen
ței (și această demonstrare a 
profundelor consecințe pe care 
le pot avea aparent măruntele

Honore de Balzac : „Strălu- A 
clrea șl suferințele curtezane
lor" le’ 15,00; Umberto Eco : 
„Opera deschisă" lei 10,00; 
Milo Urban: „Biciul viu" lei 
10,50; Jean Giradoux: „Roma- W 
ne" lei 14,50; Iosip Barckovlc: 
„Nuvele croate" lei 14,00; Giu- 
seppe Dessi: „Dezertorul" lei A

3000 dc operații pe treier

urmă împrejurări a căutat să-și 
facă o sursă de cîștiguri supli
mentare, ilicite. El a fost sur
prins de organele de miliție pe 
cînd încerca să efectueze ope
rații interzise de lege cu mij
loace de plată străine. Asupra 
lui s-au găsit bani din diferite 
țări precum și obiecte din me
tale prețioase, pe care ilegal, 
intenționa să le comercializeze. 
I. S. a fost reținut.

Cînd vinzi pielea ursului... De 
fapt nu e vorba de o piele 
de urs ci de lina unor oi, 
ceea ce nu împiedică prover- 

vînzarea pieii ursului

de sechestru, B.V. va fi judecat 
pentru înșelăciune.

bul cu vînzarea pieii ursului 
din pădure să se potrivească de 
minune la situația de mai jos.

Blrle Vasile, 30 -de ani. domi
ciliat în comuna Tulgheș. ju
dețul Maramureș, avea nevoie 
de bani. Ca să-i obțină cît mai 
ușor a recurs la o înșelăciune : 
a încheiat cu organele D.C.A. 
un contract de vînzare-cumpă- 
rare pentru lînă de oi valorînd 
circa 3 000 lei- A luat și un 
aconto de 1 300 de lei, a zis 
bună-ziua și-a plecat. Numai 
că B.V. nu avea acasă nici un 
fel de oaie, ea să nu mai vor
bim de lînă.

Acum, deși prejudiciul băneso 
a fost recuperat prin aplicarea

N-a ajuns prea departe. Ioan 
Moga, 22 de ani, șofer la Secția 
drumuri și poduri din Sibiu a 

■ avut chef de plimbare... Văzînd 
în comuna Dumbrăveni un 
autocamion pe care nu-1 păzea 
nimeni, s-a suit în el și... p-aci 
ți-e drumul ! Numai că plim
bărețul a fost prins în cîteva 
ore de lucrătorii de miliție. 
Deși a gonit cu toată viteza n-a 
ajuns prea departe. Așa cum 
nu ajung de altfel, niciodată 
cei care încălca legile statu
lui.

Cu

• FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA : 
rulează la Patria (orele 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15),

• 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 DE CIT 

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).
• MINĂ CU BRILIANTE : ru

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

toria (orele 8.45; 11; 13,30;
18,30: 21).

•VIRIDIANA : rulează la 
trai (orele 9,30: 11.45: 14:
18.45: 21).
• RĂZBOI ȘI PACE seria

și IV : rulează la Lumina 
9,15—15,30 tn continuare;

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

ză la Gfulestl (orele 15.30:
• PARISUL VESEL : rulează la 

Timpuri Noi (orele 9—16.15 în con
tinuare). Program de filme docu
mentare (orele 17—21 tn conti
nuare).
• TESTAMENTUL DOCTORU

LUI MABUSE : rulează la Fero-
18.30;

16;
i 9:

13;

16:

Cen- 
16,15;

III— 
(orele 
19,15). 

BIRO- 
(orele

rulea-
19).

LUI MABUSE : rulează la 
vîar (orei” 8.30: 11; 13.30: )6: 
21), Modern (9,15: 11,30; 13,45: 
18,15: 20.30), Flamura (orele 
11,15; 16: 18.15: 20,30).
• CORABIA NEBUNILOR : 

lează la Excelsior (orele 9.45: 
18.30: 19.45). IT-l-Tl- 
11.30; 14.30; 17,30 20.30). Gloria
rele 9; 12,30: 16,30: 20).

ru-
13: 

Melodia (orele 8,30: 
(o-

A pierdut vaporul. Ea cei 25 
de ani ai lui, Ion Ștefureac, 
ospătar pe motonava Oltenița 
cîștiga destul de bine, avea 
ocazia să călătorească, să vadă 
țări străine. Din aceste din

Prins în cîteva minute.
o operativitate care le face cin
ste, lucrători de miliție din 
Tîrgu Mureș au prins pe 
Gheorghe Catană la numai 
cîteva minute după ce, intrînd 
pe un geam al restaurantului 
„Terasa" din localitate reușise 
să fure dintr-un dulap suma de 
590 lei cu care încerca să dis
pară. Asupra hoțului a fost 
găsită întreaga sumă furată. 
G.C. în vîrstă de 15 ani, domi
ciliază în comuna Sîncrai, jude
țul Mureș. Mai corect spus, 
domicilia, Intrucît acum îl aș
teaptă în mod cert o schimbare 
de domiciliu.

Clinica de neurochirurgie din 
Cluj a împlinit 20 de ani de 
existență.

— începutul activității noastre 
a fost modest, ne spune șeful cli
nici, dr. Ștefan Iacob, dar in 
urma strădaniilor neîncetate ale 
colectivului medical, și a spri
jinului primit de la organele lo
cale de partid și de stat, rezul
tatele noastre concurează azi Ia 
un loc de frunte în practica me
dicală.

— Ne puteți oferi o imagine 
statistică a activității clinicii 7

De la înființare, au fost efec
tuate 20 000 de consultații de 
specialitate, 14 000 de internări, 
31 000 de examene neuroradiolo- 
gice, 8 210 operații din care a- 
proape 3 000 pe creier.

— După cite știm, în cadrul 
clinicii pe care o conduceți, au 
fost elaborate numeroase metode 
noi de profilaxie și tratament.

— Intr-un astfel de domeniu 
cu largi perspective de dezvol
tare cercetarea este o condiție a 
reușitei. ’ I

Din 1952 s-a introdus pentru 
prima oară in țară, ca metodă 
uzuală de diagnosticare arterio- 
grafia cerebrală (fotografierea 
vaselor creierului după introdu
cerea unei substanțe opace în 
artera carotidă — n.n.). Mai re
centă este metoda cristalogra-

fiei. După îndelungate cercetări 
clinice și de laborator am putut 
stabili existența unor tablouri — 
cristaiografice normale sau pa- ™ 
tologice cu valoare orientativă 
pentru diagnostic și conduita te- 
rapeutică, am stabilit corelații 
ale acestor tablouri cu etiologia 
bolilor de sistem nervos și stu
diul lor de evoluție. Prin veri
ficare experimentală, am putut 
dovedi că variabilitatea structu
rilor cristaline din lichidul cefa
lorahidian este datorată unor 
raporturi de concentrație varia
bilă a unor cupluri biofizice și 
biochimice care se realizează 
între proteine, apă și clorură de 
natriu, elemente esențiale în 
compoziția lichidului cefalorahi
dian.

— Ultima metodă ați expus-o 
lf Congresul al IV-lea de neuro
chirurgie de la New York. Ce 
ecou a avut 7

— A captat interesul a nume
roși specialiști, cu atît mai mult 
cu cît comunicarea noastră pe 
această temă și expoziția „Ta
blouri cristaiografice în lichidul 
cefalorahidian", au fost singu
rele contribuții care au tratat 
probleme de cristalografie și pa
tologie neurologică.

CRONICA

TEATRALĂ

• LUPII ALBI : rulează la Grl-
vlța (orele 9,30; 11,45—16 in conti
nuare; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomts (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 In continuare), Cotroceni 
(orele 15,30; 18).
• ICONOSTAS : rulează la Co

troceni (orele 20,30).
• PARIA : rulează la Bucegl

(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 tn continuare ;
20.30) .
• TIGRUL : rulează la 

(orele 15,30; 18). Prahova 
15,30; 18).
• DIN PLICTISEALA 1 

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 
continuare; 18,15 20.30). 
(orele 15.30; 18).

a ROȘII ȘI ALBII: 
Popular (orele 20.30).
• ClND VOI FI "~

VID : rulează la 
15,30; 18: 20,30).
• BĂRBAȚI IN DEPLASĂRI 

rulează la Moșilor (orele 20,30).

18,15;

Unirea 
(orele

rulează

9,30—16 în
Popular

rulează la

MORT ȘI LI-
Viitorul (orele

DEPLASARE s

• PE URMELE ȘOIMULUI : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18).
• VIATA LUI MATEUS : 

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

FLACĂRA : rulează la Vitan 
rele 15.30: 18).
• BUN ------------- ---------------

AUXILIAR 
(ora 20,30).
• VERA

Progresul _____ —,  
• VÎRSTA INGRATĂ : rulează 

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

TE : rulează la Crtngașl (orele 
15,30; 18: 20,15).
• O NOAPTE FURTUNOASA : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18: 20.15).

a LA NORD PRIN NORD 
VEST : rulează Ia Miorița (orele 
9.15: 12,15: 16.30: 19.30).

TU*

CA 
(o-

PENTRU SERVICIUL 
: rulează la Vitan

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

MIERCURI 5 NOIEMBRIE
Opera Română : BOEMA — ora 

19,36 ; Teatrul Național „I.L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia): IDIOTUL
— ora 19,30 : (Sala Studio) : AL 
PATRULEA ANOTIMP — pre
mieră — ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie : UCIGAȘ FĂRĂ SIMBRIE
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
NEPOTUL LUI RAMEAU — ora 
20 ; (Sala Studio) : SFlNTUL MI
TICĂ BLAJINU - ora 20 ; Tea
trul „Ion Vasilescu" : MANEVRE
LE — or» 19.30 : Teatrul Țăndă
rică (Cal. Victoriei) : AVENTURI*- 
LE LUI FLUM-PLUM — ora 17 ; 
(Str. Academiei) ■ CĂLUȚUL CO
COȘAT—ora 17 : Teatrul „C. Tă-

nașe" (Sala Savoy) : CAFEAUA 
CU LAPTE DE ADIO — ora 19,30; 
(Cal. Victoriei) : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 19,30; Teatrul Mic : 
PREȚUL — ora 20 ; Teatrul 
„C.I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
CE SCURTA E VARA - ora
19.30 ; (Sala Studio) : CIND LUNA 
E ALBASTRA — ora 20 ; Tea
trul „Ion Creangă" : UMBRA 
DOCTORULUI NAGVAN — ora
18.30 ; Teatrul Glulești : VISUL 
UNEI NOPȚI DE IARNA — ora
19.30 : Ansamblul U.G.S. : ESOP, 
VIAȚA, MUZICA si NOI - pre
mieră — ora 20 ; Circul <Je Stat: 
RITMURILE ARENEI — ora 19,30.

• 14,30—16,30 Fotbal Rapid — 
Crișul Oradea. Divizia națională 
A. Transmisie ne de la Stadionul 
Giulești • 18,00 Misterul din peș
teră — film serial. • 18,30 Cronica 
muzicală. Prezintă Theodora Al- 
bescu, critic muzical. • 19,00 Te
lejurnalul de seară. • 19,30 Tran- 
sfocator. Personalitatea anonimu
lui ș Ecuația personalității • Ce
lebritatea, anonimatul șl proble
ma valorii. • Operă și anonimat. 
Emisiune de Carmen Dumitrescu. 
Imaginea G. Brătlanu. Colaborea
ză scriitorul Eugen Barbu și acad. 
Ștefan Mllcu. • 20,20 Tele-cinema- 
teca „Apa de ploaie". Prezintă Ion 
Biberi. • 22,20 Reflector : „Sal
vați mașina Salvării !** Teleioile- 
ton cotidian de Iile Nedelcu 
• 22,30 Salonul literar al TV Tra
diție, modernitate șl experiment 
în creația literară. Prezintă Ște
fan Augushn Doinaș. • 23,00 Te
lejurnalul de noapte. <a 23,15 Mu
zică ușoară. Cintă formația „Mon
dial" a 23,40 închiderea emisiunii.

ION RUS

2.

■

• parentă. Reacțiile lui Ion și ale 
lui Jimmy Porter sînt într-ade- 
văr, cu aproximație, aceleași : 

— o stare de continuă alarmă, de 
permanentă ofensivă față de lu

mea din jur. Aspirației către

-
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„Profil turistic" —• Silueta noului hotel alpin Clăbucet-sosire
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ragiale" Prima întrebare pe 
care am adresat-o cîtorva 
sute de elevi — „cine v-a vor
bit pentru prima oară despre 
datoria de a munci ?*' — a pri
mit in scris un răspuns care 
atestă valabilitatea celor două 
exemple de la început, con- 
firmînd o realitate veche de 
veacuri . . părinții, familia, în 
proporție de aproape 90 la sută. 
In rest școala, adică profesorii, 
diriginții, emisiunile d^radio și 
T.V., ori exemplele muncitorilor 
din țara noastră, sau cele ofe
rite de istorie. Cîteva răspunsuri 
aparte la clasa XII-a, conținînd 
și unele comentarii : „mama 
mi-a vorbit despre datoria de a 
munci, dar cu efecte totdeauna 
contrarii" Sau ■ „părinții mi-au 
vorbit întîi despre această obli
gație, de care, ce să-i faci, ni
meni nu poate scăpa inclusiv 
eu 1“

Așadar, aproape în unanimi
tate, părinții sînt cei ce insuflă 
această datorie, care, bineînțe
les, la vîrsta respectivă se re
feră la obligația de a învăța. 
Perfect; dar motivația socială 
a acestei inițiale obligații — a- 
rată sondajul — este de multe 
ori absentă, ori chiar eronată. 
Un elev din clasa VIII-a a Șco
lii generale nr. 151 mărturi
sește : „ai carte ai parte de o 
muncă mai ușoară", mă învață 
mereu părinții mei Așa se face 
că la următoarea întrebare — 
ce veți urma ■ liceul teoretic, 
un liceu de specialitate, sau o 
Școală profesională — din cei

32 elevi ai acestei clase, 30 a- 
firmă categoric că vor da exa
men de admitere ia licet’, doi 
aleg un liceu de specialitate și 
nici unul școala profesională. Di
riginta clamei consideră absolut 
iluzorie reușita tuturor acestor 
30 elevi (de altminteri chiar or
tografia răspunsurilor din che
stionare infirmă această aspira
ție), părinții îndîrjindu-se însă 
împotriva tuturor evidențelor; ei 
obligă pe copii să dea examen 
de admitere la liceul „Nicolae 
Bălcescu" a cărui exigență cu
noscută va oferi multora priie-

tă stima, dacă e practicată din 
motive cu adevărat stimabile. 
Iată însă că una dintre cele mai 
inteligente eleve ale clasei îmi 
relata că deși ea e de pe acum 
gata să se pregătească pentru 
o meserie ori cit de dificilă dar 
utilă, se lovește de Împotrivirea 
părinților, care o îndeamnă cu 
încăpățînare să țină seama doar 
de două criterii : o profesie (bine 
înțeles intelectuală) cît mai 
ușoară și cît mai bine plătită. 
Ceea ce, trebuie să recunoaștem, 
este nu numai needucativ, dar 
și practio imposibil de realizat

grea, nici prea ușoară", „potri
vită" etc.

în clasele ultime ale Școlii 
generale nr. 151, climatul de 
muncă este în general satisfăcă
tor, mă asigură profesoarele și 
dirigintele de comun acord. O 
discuție amplă cu directoarea 
școlii, Octavia Tomescu relevă 
efortul general al acestei școli 
de a învăța elevii, prin toate 
metodele educative, să se de
prindă cu munca serioasă, obiș- 
nuindu-i să facă eforturi de a 
învăța rațional, uneori supli
mentar prin obligația de a adu-

afirmat însă încă o dată, un a- 
devăr îndeobște bine cunoscut : 
elevii stau la școală cîteva ore, 
desigur foarte importante pen
tru evoluția lor, dar restul edu
cației se desfășoară în familie. 
Părinții sînt cei care trebuie 
să facă în permanență efortul 
de a cunoaște la adevărata va
loare posibilitățile copiilor, de 
a-i îndruma nu după ambiții 
vane ci după capacitățile lor 
reale, capacități care trebuie ca
nalizate lucid, lucrînd perma
nent asupra obligației de a se 
strădui cu seriozitate în tot ceea

CINE CULTIVĂ A DOUA NATURĂ? •
jul unei decepții. „Ce muncă 
prețuiți in mod deosebit — 
munca fizică, ori intelectuală 7”, 
am întrebat atunci aceeași clasă. 
Răspunsul a fost mai mult de- 
cît prompt ; da, desigur mun
ca intelectuală, bineînțeles ac
tivitatea intelectuală, firește 
munca intelectuală,, sună răs
punsurile celor 24 de elevi — 
și mai buni, dar și mediocri și 
mai slabi 7 au optat pentru 
îmbinarea celor două, și doar 
unul pentru prețuirea muncii 
fizice. Tendința în sine nu con
ține nimic criticabil, munca in
telectuală meritînd desigur toa-

Ca să testez pregătirea elevilor, 
chiar de la această vîrstă, pen
tru abordarea ulterioară a difi
cultăților, ori, dimpotrivă, op
țiunea comodă în viață am pus 
alternativa alegerii între o mun
că interesantă și dificilă, sau 
ușoară, dar neinteresantă. Pen
tru prima au optat, de la această 
vîrstă. circa 55 la sută ; restul 
au combinat frumușel alterna
tivele și au ales o muncă inte
resantă și ușoară, sau chiar, 
ușoară dar neinteresantă („ori
cum, e mai plăcut", motiva un 
elev), ori calea mediană a me
diocrității „o muncă nici prea

ce la lecții completări persona
le, de a întreprinde unele munci 
în cadrul școlii (întreținerea 
grădinii, a avutului obștesc) de 
a lua în serios cercurile prac
tice care dezvoltă meritorii ap
titudini față de muncă, îndem- 
nîndu-i să dea și acasă ajutor 
la treburile casnice potrivite 
vîrstei lor, dar mai ales, în 
primul rînd, răsplătind efortul 
multilateral, susținut și în nici 
un caz inteligența leneșă, ten
dința de a scăpa prin tot 
felul de pretexte de greul în
datoririlor.

Toți dascălii acestei școli au

ce Întreprind. $1 mai ales, de 
a-i învăța să gindească asupra 
utilității lor viitoare în societate, 
fără dispreț față de unele în
deletniciri atît de trebuitoare 
tuturor, fără a-i obișnui să-și 
cruțe eforturile și să se stre
coare ușor, iresponsabil în via
ță. Altminteri se pot pregăti, 
chiar de timpuriu, spre triste
țea părinților și dezavantajul 
general, adevărate rebuturi 
umane. Ca, de pildă, un caz re
latat recent : doi părinți, mun
citori ceferiști într-una din gă
rile bucureștene, oameni har
nici, serioși, au vrut să păzea

scă de „greu” pe unicul fiu 
„care s-a tîrît cp mari dificul
tăți pînă la sfîrșitul liceului. Ea 
facultate n-a reușit să intre, dar 
părinții au sperat că minunea 
se va produce cîndva și pînă 
atunci, l-au întreținut, timp de 
cinci ani fără a-1 obliga să 
muncească. Apoi, a intrat vag 
plasator de bilete la un cine
matograf, pe urmă vag maga
zioner la o asociație sportivă, și 
astfel au trecut cincisprezece 
ani. Astăzi „băiatul", trecut 
bine de 30 de ani, a încărunțit 
și tot mai încearcă să treacă 
examenul de admitere la Insti
tutul de educație fizică și sport 
Amărăciunea părinților, acum 
pensionari, este lesne de înțe
les, ca de altfel și răspunderea, 
ba chiar vina lor de necon
testat. „însăși părinții, dintr-o 
culpabilă dragoste filială reușesc 
să facă din copii niște infirmi, 
îmi spune profesoara Mihaela 
Roșu, diriginta clasei a XII-a A 
de la liceul „I. E. Caragiale”. De 
curînd, mama unei eleve Îmi 
spunea că e epuizată de obosea
lă, fiindcă ea înțelege să facă 
pentru fiica sa totul, dar abso
lut totul, inclusiv pachețelul cu 
mîncare din servietă Viața, se 
știe, inutil să adaog eu a- 
cest truism, nu e pardosită cu 
petale de trandafir ț or, părinții 
cîteodată, nu vor să obișnuiască 
din timp pe copii și cu răspun
deri, pregătindu-i pentru even
tualele greutăți. .Spuneți și dv., 
cum o să accepte să lucreze 
peste cîțiva ani, la celălalt ca
păt al țării, o fată care la 19 
ani nu mănîncă decît servită de 

mămica 71”.

cusururi omenești este, poate, 
unul din cîștigurile fundamen
tale ale piesei), dar nu și pe 
acela sufletesc. îndărătul mîniei, 
se simte în permanență liniștea 
plină de certitudine a celui ca
re — ca să utilizez o analogie 
cu un domeniu scump autorului 
— joacă pe teren propriu.

Rămase la nivelul intențiilor, 
cele de maj sus ar fi putut 
produce, fără îndoială, cum s-a 
mai și întîmplat, o operă de un 
schematism înfiorător. D .R. 
Popescu are însă capacitatea de 
a așeza pe scheletul ideilor car
nea fierbinte a vieții. Cu două 
excepții (de care voi aminti mai 
încolo), prezența personajelor 
sale are acea tensiune cu nepu
tință de simulat care este a 
adevărului și care depinde în
totdeauna de știința de a in
terpune, între reacțiile persona
jelor și cauzele care Ie provoa
că, voalul de o infinită deli
catețe al nuanțelor psihologice, 
al particularităților tempera
mentale, al imprevizibilului o- 
menesc. Apoi, violența piesei — 
care ar fi putut provoca simpli
ficări — este temperată de un 
strat dens și rezistent de poezie, 
pe alocuri de un nivel literar 
antologic (a se vedea, bunăoară, 
superbul monolog al „nașterii 
din flori"). Excelent „paginată" 
în duritatea contextului, poezia 
este aceea care declanșează e- 
fectul de „tristețe". înțeleasă 
aici într-un sens mai curînd eli
berator. în sfîrșit — dar nu In 
ultimul rînd — piesa creează o 
senzație de impecabilă sinceri
tate, așa îneît pericolul demons
trației conceptuale este înde-

exploziile cu o mare 
nuanțelor) și Anca 
Maximilian (al cărei 
compus din detalii 
finețe, din aparente 

între care actrița
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țională, ci dintr-un proces 
care implică, sub o formă 
sau alta, activitatea integra* 
lă a conștiinței, fără de care 
nu se poate concepe nici un 
gest de valoare al personali
tății omenești. Forțele natu
rale, subiective, înnăscute, 
inconștiente, ale actului artis
tic se completează cu for
țele deliberate, rationale, o- 
biective, voluntare, de la în
săși prima lui determinare 
expresivă. Binomul crocian 
„intuiție-expresie" nu este 
suficient. Există „ o a treia 
dimensiune** a artei — lingă 
intuiție-expresie — care este 
deci conștiința, totalitatea 
funcțională a psihicului ome
nesc. Acest fapt este evident 
mai ales in acele prototipice 
produse de artă care sînt ca
podoperele, operele mari ale 
literaturii universale. Acestea 
prezintă totdeauna o dimen
siune de construcție amplă, 
în care, alături de esența 
„incantatorie** a artei, inter
vin procesele spirituale de 
natură deliberată (etice, isto
rice, sociale etc.), intervine 
intr-un cuvint conștiința in 
totalitatea ei.

Orice estetică trebuie înte
meiată pe „cazurile** supre
me ale creafiei, pe operele 
mari, pe capodopere, ca pro
be experimentale decisive 
pentru orice teoretizare. Es
tetica artei moderne se bi- 
zuie in schimb pe „cazuri” 
de a doua mină, de a treia 
mină, de a șaptea mină — 
oricit de sugestive ar fi in 
formula lor „pură", în ori
ginalitatea lor instantanee, 
care poate devia, prin imita
ție, și duce la impas vocații 
artistice dintre cele mai vi
guroase, atita timp cit ele 
răsar in climatul unei este
tici și unei critici care divi

nizează iraționalul impulsiv 
Căci originalitatea „absolu
tă" este splendidă, este exce
lentă, este extraordinară, dar 
are un singur defect : ea nu 
există.

Orice produs artistic im
plică deci, fie și intr-o doză 
minimă, o desfășurare, o 
structură, adică lingă un e- 
lement de „incantație", unul 
de conștiință. Creațiile „ab
surde" care ating o valoare 
artistică, sini absurde numai 
cu numele Ele camuflează 
sub aparente uneori decon
certante, elemente de u- 
nitate estetică, deci o or
dine contrară absurdului. 
Numai că în ele, din necesi
tăți istoric-dialectice, din 
tendința de a nega forme ar
tistice antecedente conside
rate ca istovite, din pasiunea 
pentru non-confurmism și 
pentru traparea sensibilității 
publicului, aleg și imping la 
extrem calea autonomiei a- 
parente a iraționalului.

Trăim, in tara noastră, o 
epocă nouă prin ea insăși, în 
care arta evoluează și va e- 
volua, altfel. Ca în epocile 
clasice ale artei, forțele con
științei bat imperios la poarta 
actului artistic, lingă acelea 
de pură incantație, pentru că 
sufletul contemporan româ
nesc trăiește astăzi prevalent 
pe dimensiunea conștiinței 
totale, adică a unui complex 
de interese spirituale care 
sint și rationale, și etice, și 
istorice, și sociale, inir-o so
cietate aflată in plină ascen
siune. Arta nu poate fi in 
contratimp cu epoca sa pro
prie, oricit de îndrăznețe și 
avansate ar fi experiențele 
ei moderne. Dimpotrivă ele
mentele valabile ale acestor 
experiențe trebuie duse 
mai departe, captate și con
vertite intr-o artă organică 
conformă cu timpul ei istoric



Iașul este, în ciuda tradițiilor și a blazoanelor sale istorice, un 
oraș tînăr, conceput după moderne orientări edilitare. Vechea ce
tate de scaun s-a prelungit, pe malurile Bahluiului, cu o elegantă 
zonă industrială, o nouă cetate care comprimă pulsul economic al 
orașului devenit unul dintre centrele polarizante ale industriei mol
dovene. Populația, conform ritmului trepidant în care lașul și-a 
cîștigat un loc de frunte pe harta economică a țării, s-a dublat 
aproape. Numai în zona industrială lucrează peste 20000 de oa
meni, dintre care jumătate sînt tineri. O primă generație de mun
citori a apărut în numeroasele comune din împrejurimile lașului, 
rț fyi dintre ei continuînd să locuiască în satele de baștină, iar alții, 
numeroși fi aceștia, au devenit orășeni, aclimatizîndu-se cu condi
țiile de viață, cu normele de conviețuire și de comportare ale unei 
mari localități urbane.

le lipsa unei cantine încăpătoare 
în zona industrială, unde fluxul 
de producție este, în majoritatea 
fabricilor, continuu, I.I.S. Țesă
tura are o cantină mică dar... 
primitoare, întrucît la ea sînt a- 
bonați și salariații Fabricii de tri
cotaje Moldova. S-a zvonit, la un 
moment dat, că în zonă se va 
construi o cantină de 2 000 de 
locuri. Se cunoaște deja și locul 
unde se va ridica. Proiectul aces
tei cantine fusese conceput de 
M.I.U. în colaborare cu celelalte 
ministere tutelare ale obiectivelor

re capacitate, care să cazeze ti
neri din întreaga zonă industrială, 
și la realizarea căruia să contri
buie toate ministerele de resort. 
Dar pînă acum nici o propunere 
amănunțit justificată nu a por
nit din partea U.T.C.-ului nici 
spre forurile locale nici spre mi
nistere. Nemulțumirea se consumă 
într-un cero restrâns, unde fieca
re speră o intervenție salvatoare 
din afară, de la centru, uitînd că 
Centrul (adică ministerele) trebu
ie să fie încunoștiințate de o si
tuație existentă printr-un studiu

ceste condițtU. de abia trebuie 
asigurate. Și vinovate au devenit 
tot ministerele. Deficiențele de 
orientare ale organelor locale (fie 
conducerile întreprinderilor fie 
Consiliul popular), sînt dovedite 
și de faptul că unele organizații 
U.T.C. în care tinerii ridică mereu 
problema căminelor, s-au oferit să 
efectueze ore de muncă patrioti
că, să economisească importante 
sume de bani prin strângerea de 
fier vechi pentru a participa, cu 
o cotă-parte, la construirea cămi
nelor. Dar propunerile au rămas

Intr-o ultimă plenară a C.C. 
al U.T.C., tov. loan State, 
șeful comisiei tineret mun

citoresc de la Comitetul județean 
U.T.C. Iași semnala lipsa unor 
condiții de cazare pentru unit 
dintre tinerii muncitori care lu
crează în aceeași zonă industri
ală a orașului. Un întreg dosar 
al unei largi anchete sociale e- 
fectuate de comitetul județean stă 
în sprijinul acestei afirmații. Nu
mărul mare de tineri care au pă
truns, an de an, pe porțile fie 
ale celor peste 10 unități indus
triale, fie în școlile profesionale, 
se ridică la 9 000, conform unui 
proces firesc de trecere a mul
tor locuitori ai satelor în mediul 
urban, a încadrării forței de mun
că tinere din agricultură în in
dustrie. lașul a devenit, astfel, 
neîncăpător. Cele cîteva cămine 
existente, cu un număr limitat de 
locuri, au trebuit să facă față u- 
nui flux continuu de oameni, de 
care întreprinderile nou constru
ite aveau stringentă nevoie. Nu în 
același ritm au fost asigurate și 
condițiile de Cazare. Peste 70 la 
sută dintre tineri locuieso în 
gazdă, această provizorie formă 
de stabilizare în oraș. în cartie
rele Țiglina și Păcurari, cele mai 
apropiate cartiere din jurul zonei 
industriale, aproape că nu mai 
e£ K apartament care să nu fi 
primit în găzduire unul sau mai 
mulți tineri.

Construirea unui obiectiv in
dustrial reprezintă un proces com
plicat ale cărui faze încep, în 
primul rînd, cu asigurarea forței 
de muncă necesară, cu crearea 
condițiilor vitale ale viitorilor 
muncitori. De la constructor spre 
beneficiar — care este ministe
rul de resort — drumul trece prin 
birourile organelor locale, cele 
cane-și dau, de fapt, acordul pen
tru amplasarea întreprinderii, care 
evaluează forța de muncă exis
tentă și posibilitățile de a stabili- 
zâ^această forță de muncă. Se în
cheie, astfel, un contract între 
ministerul care oferă și urmă
rește realizarea investițiilor și fo
rurile orașului în care „se naște" 
obiectivul, datoare să urgenteze 
lucrările, să le' supravegheze, să 
asigure mâna de lucru. Dar, ca în 
zicală, acolo unde papare al treilea, 
dialogul devine mai dificil, riscă

PE URMELE UNUI SEMNAL DIN IAȘI

Spinoasa problemă
a căminelor pentru tineret

se poate rezolva !
să încetinească sau să Întrerupă 
o colaborare. Ministerul indus
triei ușoare a investit în constru
irea Fabricii de mătase „Victoria" 
cîteva zed de milioane de lei, 
dintre care 3 milioane au fost re
zervate construcției unui cămin 
al tineretului pe strada Tudor 
Vladimirescu (proiect 607/1969 
al I.P.I.U.). I.C.M. 4 Iași, între
prinderea constructoare, a tergi
versat un an întreg începerea lu
crărilor, fără motive precise. A- 
cum, cu două luni înainte de sfîr- 
șitul anului, cînd investițiile fă-' 
cute ar fi trebuit să fie concreti
zate, constructorul mai are încă 
probleme cu planurile, cu proiec
tele. Ministerul, ținînd cont că 
fabrica de mătase va avea în eta
pa a II-a aproape 1500 de sala- 
riați, a mai avizat proiectul unui 
cămin de 300 de locuri care însă, 
din pricina lipsei de orientare a 
constructorilor, nu poate fi inclus 
în planul pentru anul viitor, pen
tru că banpa de investiții nu poa
te deschide finanțările în ultimul 
trimestru al anului.

La Iași, tinerii și organizațiile 
U.T.C. reproșează forurilor loca-

ieșene. Neînțelegerile au pornit 
tot de la Iași, D.S.A.P.C. a găsit 
„deficiențe de plasament", a în- 
tîrziat proiectul... Ca orice lucru 
din lumea asta, cantina trebuia să 
aibă un stăpîn. Consiliul popu
lar ?! Nu, el a considerat că nu e 
de competența lui. S-a propus a- 
poi ca una dintre întreprinderile 
beneficiare să ia în grijă lucrările, 
cu întregul circuit de etape : con
tractele, urmărirea investițiilor și, 
în sfîrșit, a construcției. După ce 
toate întreprinderile din zona in
dustrială au cerut cantină, atunci 
cînd s-a pus problema ridicării ei, 
nici una n-a mai fost dispusă 
să-și ofere ajutorul în materiali
zarea dezideratului.

Este adevărat că problema că
minelor este mai spinoasă. Sin
gurii care beneficiază de o caza
re adecvată sînt constructorii ca
re au, pe strada Decebal, un că
min bine întreținut în rest, cele
lalte întreprinderi nu au, decît 
pasager, condiții de cazare a ti
nerilor muncitori. Comitetul ju
dețean U.T.C. consideră că sin
gura posibilitate de rezolvare ar 
fi construcța unui cămin cu ma-

serios documentat. S-ar putea pu
ne întrebarea cum de n-au știut 
ministerele de la început, în mo
mentul începerii construirii obiec
tivelor industriale. Dar, conform 
avizului dat de organele locale, 
forța de muncă ce urma a fi în
cadrată dispunea de toate condi
țiile de viață și de muncă. Abia 
mai tîrziu, cînd întreprinderile au 
luat amploare, cînd lașul s-a pu
tut mîndri cu o economie înflo
ritoare și diversificată pe ramuri, 
„s-a descoperit" că, de fapt, a-

pe hîrtie, pentru că nimeni nu știe 
ce Intenții au cei în drept să di
rijeze asemenea acțiuni.

— Nu se poate face nimic pe 
plan local ? i-am întrebat pe ie
șeni.

— Nu, nu, totul trebuie avizat, 
aprobat de la Minister...

O situație cu totul specială am 
găsit la blocul tineretului de pe 
lîngă Fabrica de antibiotice. Dat 
în folosință acum 8 ani, blocul a- 
sigura cazarea a peste 200 de ti
neri. O vreme, locatarii au plătit

80—40 lei ehirie, dar după doi 
ani, chiria s-a ridicat la sume de 
necrezut în luna august ° ca
meră în oare locuiesc soțul, soția 
și un copil, a costat 466 lei, iar 
în lunile de lamă suma întrece 
600 de lei. Acum doi ani, blocul 
tineretului a fost trecut sub ad
ministrația I.G.L.L.-ului care l-a 
încadrat la tarife de hotel gradul 
III. Chiar dacă am studia în a- 
mănunțime destinația banilor plă
tiți chirie, n-am reuși să aflăm de 
ce o singură cameră, fără depen
dințe, fără apă, costă cît două a- 
partamente complete. Tinerii se 
plîng adesea la fabrică, conside- 
rînd, cum e și firesc, ca o nedrep
tate plata unor asemenea sume. 
Conducerea fabricii dă din umeri, 
e prea multă bătaie de cap să in
tervină, fie pentru a lua din nou 
blocul sub tutela ei, fie pentru a 
restabili un echilibru al chiriilor. 
Consideră, probabil, că datoria 
față de tineri a fost încheiată prin 
construirea blocului, ignorînd fap
tul că prin sumele plătite, chel
tuielile de construcție au fost a- 
mortizate de cîteva ori. La comi
tetul județean U.T.C. s-a aflat, 
abia cu prilejul anchetei de față, 
această anomalie.

Este adevărat că problema că
minelor este încă la Iași... o pro
blemă. Dar considerăm că semna
lul de alarmă pe care îl trag ti
nerii ieșeni nu la București tre
buie să se audă, la ministere, ci, 
înainte de toate, chiar în Iași. A- 
utoritatea organizației U.T.C. își 
poate spune cuvîntul nu semna- 
lînd deficiențe, d încercînd să 
găsească soluții, să prezinte orga
nelor locale puncte de vedere te- 
meinio justificate. Dosarul pe ca
re l-am răsfoit,- conținînd în amă
nunt numărul navetiștilor, al ti
nerilor care locuieso în gazdă, ai 
trebui să aibă altă destinație, să 
fie punctul de plecare al unor ini
țiative de valoare, de maximă uti
litate, care să declanșeze în sfîr
șit, inițiativa tuturor forurilor 
răspunzătoare ds condițiile de 
viață ți muncă ale tineretului 
din Iași. x

GALINA BADULESCU

ANCHETA NOASTRĂ
Pe culoarele Casei de cultură 

a tineretului din Constanța pot 
fi văzute, din loc în loc, în vi
trine de sticlă, machetele unor 
nave comerciale aflate în dotarea 
flotei noastre maritime. Deși re
duse la scară, ele sînt prevăzute 
cu toate amănuntele vapoareloi 
reproduse așa încît impresia de 
autenticitate, de viață se men
ține foarte intensă.

— Dintr-un schelet de placaj 
subțire, consolidat cu baghete din 
lemn de brad și acoperit cu stra
turi din placaje mai groase, cu 
chit și vopsele care să facă în
treaga construcție imună la ac
țiunea apei, ne lămurește Petre 
Simion, membru al cercului de 
navomodele care își desfășoară 
activitatea în cadrul Casei de cul
tură a tineretului, din migală, 
răbdare, perseverență, se naște 
modelul închipuind, aevea, nava 
în marș undeva pe apele oceanu
lui.

— Ați întâmpinat greutăți mari 
în organizarea cercului ?

— Nu.
Iată răspunsul pe care îl dau 

acestei întrebări, alături de Petre 
Simion și alți cîțiva membri ai 
cercului: George Lupu, Romeo 
Malciu sau surorile Jecu.

Nu — fiindcă dotarea, veșnica 
justificare adusă de obicei în dis-

cul a avut cea. 100 de tineri în" 
soriși. După cîteva luni jumătate 
din ei au încetat să-l' frecventeze. 

Motivele ? Simple. Mulți con
fundaseră cercul tehnic cu o for
mă oarecare de calificare. Se aș
teptaseră să plătească o taxă da 
înscriere și, la sfîrșit, să obțină 
un atestat pentru profesionaliza
re. Nu s-a întâmplat așa. Nu li 
s-a pretins nici o taxă. Cei ră
mași, însă, și-au însușit cu aju
torul tehnicianului Leonida Pas- 
calidi, de la Cooperativa Radio- 
Progres, cunoștințe fundamentale 
de radio-tehnică, de fonie, de 
transformare a impulsurilor so
nore în imagini. Familiarizarea 
lor cu lucrul practic a început 
de la fixarea prizelor în camera 
destinată cercului, a continuat 
apoi cu capitolul de rezistențe, 
au fost cercetate, prin montări 
și demontări succesive, zeci do 
piese componente ale aparatului 
de radio. Studiul televiziunii se 
află în faza schemelor și a dese
nului pe tablă. Concursul despre 
care vă vorbeam la început a 
constat, de altfel, din demonta
rea și montarea contra cronome
tru a unui aparat de radio.

Mi se pare inutil să vă relatăm 
că demersurile casei de cultură, 
a Comitetului municipal Constan
ța al U.T.C. pentru dotarea cu
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In sprijinul
Îndeplinirii
PLANULUI DE

PRODUCȚIE AL

!

Korocsi
Uzina nr. 2.

„Inițiativa mi-a dat pri
lejul să-mi valorific mai 
bine posibilitățile, să mă

Augustin 
strungar, 
„I ‘
bine posibilitățile, să 
încadrez în grupul celor 
cu rezultate bune in pro

ducție" (sus)

Dumitru Duca — strungar,
Uzina nr. 2. „Mă bucur 
că a pornit de la noi" 

(jos).

(Urmare din pag. I)

— De altfel, însăși inițiativa 
organizării ei — ne declara 
LIVIU PÎNȚĂ, secretarul comi
tetului U.T.C. — a constituit un 
răspuns la cerințele producției. 
Membrii comitetului U.T.C., se
cretarii grupelor au căutat o 
modalitate de mobilizare a ti
nerilor, dar nu pe o singură di
recție, ci în așa fel încît să fie 
cuprinse cit mai multe din 
căile care duc la creșterea apor- 

~ tului tinerilor. Deci, o acțiune 
cuprinzătoare și în același timp 
dinamică, o acțiune care să so
licite nu numai cunoștințele ti
nerilor, valorificarea deprinde
rilor ci și spiritul organizatoric, 
gospodăresc.

Dacă ne oprim puțin asupra 
obiectivelor urmărite vom re
leva mai complet caracterul ac
țiunii. O atenție deosebită se dă 
organizării locului de muncă și 
e firesc să fie așa deoarece de 
buna organizare a acestuia de-

pinde folosirea eficientă a 
timpului de lucru, obținerea u- 
nor produse de bună calitate, 
îndeplinirea normei sau fructi
ficarea în condiții avantajoase 
a cunoștințelor teoretice. Aici 
e intersecția celorlalte căi de 
creștere cantitativă și calitativă ■ 
a produselor : îngrijirea mașini
lor, folosirea integrală a celor 
480 de minute, respectarea teh
nologiei de fabricație etc. Obiec
tivele sînt formulate clar, deta
liat : „Se va asigura o aseme
nea repartizare și așezare a scu
lelor și verificatoarelor la locu
rile de muncă încît_să fie la în- 
demîna lucrătorului, să asigure 
continuitate procesului tehnolo
gic" sau „Muncitorii din atelier
— membri ai aceleiași grupe 
U.T.C. — vor iniția acțiuni co
lective de muncă patriotică în 
atelier în vederea înfrumuseță
rii locurilor de muncă și a do
tării lor cu acele accesorii care 
pot fi confecționate de către ti
neri". „Grupele U.T.C. se vor 
preocupa de asigurarea conti
nuității și stabilirii lucrătorilor 
la locurile de muncă", „Tinerii 
vor acorda o atenție deosebită 
prezenței și punctualității zil
nice la program, acestea fiind 
condiții eliminatorii în stabili
rea celor mai buni".

— Acțiunea — ne mărturisește 
secretarul comitetului U.T.C. — 
a fost bine primită atît de tineri 
cit și de conducătorii procesului 
de producție, de conducerea în
treprinderii. Ea are un caracter 
de concurs, de întrecere între 
tineri precum și între ateliere 
și secții. După cum dovedesc și 
rezultatele, ea asigură creșterea 
productivității, a calității pro
duselor, a respectării indicații
lor maiștrilor și inginerilor, 
duce Ia o mai bună organizare 
a locurilor de muncă și întreți- 
rere a utilajelor, la folosirea 
mai bună a timpului de lucru.

Am cerut și părerea cîtorva 
tineri participant, cîștigători ai 
etapelor de pînă acum.

— Acțiunea organizației U.T.C.
— ne declară montatoarea VIO
LETA STROIA — asigură un 
cadru organizatoric optim pen
tru obținerea unor rezultate 
bune. Maiștrii sînt mai aproape 
de noi, ne dau sugestii, ne în
drumă mai atent. Nu ar fi rău, 
cred eu, ca această acțiune să 
fie corelată cu alta, care să a- 
sigure îmbogățirea cunoștințelor 
teoretice.

— E una din inițiativele or
ganizației U.T.C. care a deter
minat din partea noastră, a ti
nerilor o angajare mai puternică 
în lupta pentru îndeplinirea pla
nului și de respectare a disci-

plinei în producție — ne spune 
strungarul D. DUCA.

— M-am bucurat mult să par
ticip deoarece acțiunea în sine 
mi se pare inteligent concepută, 
afirmă colegul său AUGUSTIN 
KOROKSI.

Ultima remarcă se referă la 
diferitele elemente ale acțiunii, 
la dispunerea lor în funcție de 
scopul urmărit. Să dăm un 
exemplu. Au fost prevăzute și 
s-au desfășurat schimburi de 
experiență la nivelul secțiilor și 
atelierelor. Dar fără a inter
veni nimio întîmplător. Ci au a- 
vut loc, de pildă, între secția 
uzinaj și cea de montaj, astfel 
încît tinerii de la uzinaj ve
deau exact modul de funcțio
nare a pieselor executate de ei 
iar cei de la montaj puteau să 
facă observațiile la obiect, con
vingătoare, asupra calității re
perelor. Deci între secții care 
colaborează zilnic în realizarea 
fluxului tehnologic, a căror re
zultate se condiționează reci
proc. Urmărind aceeași rațiune, 
s-au desfășurat schimburi de 
experiență între sculărie șî a- 
telierul de prelucrări, între a- 
cestea din urmă și serviciul me
canic șef. Orice întîlnire a ti
nerilor din sectoare diferite s-au 
constituit astfel în amănunțite 
analize ale activității lor, au de 
terminat măsuri și propuneri de 
îmbunătățirea calității produ
selor, a disciplinei. _

— Inițiativa organizației U.T.C, 
— ne declară ing. PETRE SU- 
PEALA, șeful atelierului u- 
zinări — a fost bine primită de 
cadrele tehnice și inginerești, 
în fiecare dimineață împreună 
cu secretarul organizației U.T.C. 
și cu organizatorul grupei sin
dicale, trecem pe la fiecare Ioc 
de muncă și constatăm situația 
de fapt, apreciem activitatea 
muncitorului, luăm măsuri con
crete, operative pentru folosirea 
tuturor posibilităților de creș
tere a productivității, a calității 
produselor. Spre sfîrșitul schim
bului repetăm procedeul. Rezul
tatele nu se lasă așteptate. La o 
lună de la aplicarea inițiativei 
planul de producție a fost de
pășit cu 5 Ia sută, productivita
tea cu 6 la sută, Ia prețul de 
cost s-au obținut importante e- 
conomii, iar abaterile de la dis
ciplina de producție au fost a- 
proape lichidate. Prin aceasta 
cred că inițiativa se recomandă 
spre preluarea ei de către multe 
alte organizații U.T.C. din între
prinderi.
TOATE DRUMURILE DUC SPRE 

CALITATE
Intrăm în Uzina „Rulmentul" 

din Brașov, avînd la piept cre
ioanele ascuțite, pregătite pen-

UZINEI și Augustin Mojo — fruntași în producție laDomnica Rusu
Uzina „Rulmentul" — gazda cîtorva din inițiativele pe care

vi le prezentăm

cuțle, presupune existența unor 
«cule, chei, burghie, pense, cio
cane și a unor materiale, placaje, 
chit, lemn de brad, cuie, lesne 
de procurat. Nu — fiindcă ceea 
ce i-a reunit pe cei 30 de membri 
ai cercului, muncitori în port, 
elevi, funcționari, a fost pasiunea 
pentru ceea ce înfăptuiesc acum 
și această pasiune le-a sudat co
lectivul, i-a apropiat pe unii de 
ceilalți făcîndu-i să se sprijine 
reciproc de fiecare dată cînd în 
execuția modelelor se ivesc difi
cultăți. în sfîrșit, nu — fiindcă 
cercul tinerilor navomodeiiști 
constănțeni a beneficiat, în 
egală măsură, de sprijinul Ca
sei de cultură a tineretu
lui, cît «i de cel al asociației 
sportive din port care i-a asigurat 
cercului, printre altele, un coor
donator priceput, pasionat, o ade
vărată autoritate în materie. Con
stantin Oaie, îndrumătorul cer
cului, are meritul de a le fi tran
smis tinerilor care lucrează sub 
îndrumarea sa convingerea că, 
pentru ei, navomodelismul tre
buie să întreacă granițele simplu
lui divertisment.

Iată, în cîteva cuvinte, expli
cația succeselor obținute de mem
brii cercului, succese concretizate 
în ocuparea unul loc II la faza 
l-a, de la Giurgiu, a Concursului 
național de navomodele și a unui 
loo 1 la faza a II-a, desfășurată 
nu de mult pe apele lacului 
Siutghiol din Mamaia.

Un concurs de verificare a cu
noștințelor dobîndite la încheie
rea primului ciclu instructiv a 
avut loc ți în cadrul celui de al 
doilea cerc tehnico-aplicativ, de 
radio și televiziune, de la Casa 
de cultură a tineretului din Con
stanța.

— Inițial, ni se relatează, cer-

piese a cercului n-au fost scutită 
de obs’acole,

— Vizita pe care tovarășul 
Nioolae Ceaușescu a făcut-o în 
municipiul nostru, ne spunea Mi
hai Roșea, directorul Casei de 
cultură a tineretului din Con
stanța, aprecierile sale referitoare 
la activitățile tehnico-aplicative 
desfășurate la Casa pionierilor 
din oraș, îndemnurile date cu a- 
cest prilej organizației U.T.C. da 
a oferi tinerilor cadrul potrivit 
pentru continuarea preocupărilor, 
ne-au determinat să prevedem o 
extindere simțitoare pe viitor a 
activității cercurilor tehnico-apli
cative. Ele vor fi îmbogățite nu 
numai ca număr ci și ca stil de 
lucru. Viitoarele sedii ale cercu
rilor vor fi transferate direct în 
cîteva întreprinderi și instituții 
din oraș. Am luat, în acest sens, 
legătura cu conducerile acestora, 
ne-am asigurat sprijinul perma
nent al organizației U.T.C. de 
acolo. Astfel, la D.S.A.P.C. va fi 
înființat, peste puțină vreme, un 
cero de arhitectură și desen teh
nic, la Planetarium un cerc de 
astronomie, la Institutul de cer
cetări biologice marine un cero 
de oceanografie. Pentru fete vom 
‘CfdăT^e’âSlS'dafă lă sediul Casei 

- de cultură, în colaborare cu Școa
la populară de artă, un cerc de 
artizanat.

— Cero tehnic ? exclama în 
cursul unei convorbiri Gheorghe 
Andronic, secretarul Comitetului 
municipal Constanța al U.T.C. 
Nimio mai simplu. Acum, am 
înțeles motivele pentru care de
vine simplă cu adevărat crearea 
unui cerc tehnico-aplicativ pentru 
tineri. Cînd cercul tehnic nu cade 
pe un loc gol ci răspunde unor 
chemări autentice, cînd sînt soli
citate și valorificate forțele lo
cale, totul pare simplu.

M. TACCIUtru fraza acidă, pentru cuvtntul 
care stîrnește murmure. Colegul 
nostru, fotoreporterul, își pre
gătește discret aparatul. Din- 
tr-o predocumentare deținem in
formații nu prea măgulitoare 
despre respectiva întreprindere.

Ieșim peste oîteva ore. Cre
ioanele noastre s-au tocit, dar, 
în consemnarea reportericească, 
nu au avut ocazia să-și verse ve
ninul. Pe parcursul vizitei am 
fost, la început, contrariați, apoi 
deși cu unele mici încruntări, 
ne-am bucurat. Cum s-a în- 
tîmplat această metamorfoză ?

Cu inginerul Florea Marin, 
șeful secției rectificare, am stat 
mai îndelung de vorbă. înainte 
de aceasta i-am vizitat hala în 
care își desfășoară activitatea. 
De la un capăt la altul dom
nește o desăvîrșită ordine și 
curățenie: fiecare obiect sau 
piesă la locul cuvenit, reperele 
executate sînt stivuite cu multă 
atenție, etichetate, muncitorii 
sînt toți la locurile lor de mun
că, aplecați asupra mașinilor. 
Impresia este de ordin estetic.

— Meritul principal pentru a- 
ceastă ordine și disciplină, pen
tru îmbunătățirea substanțială a 
calității produselor noastre — ne 
declară ing. FLOREA MARIN, 
șeful secției — este al tinerilor 
și al organizației U.T.C. Față de 
anul trecut, cînd dețineam re
cordul Ia rebuturi, la abateri de 
Ia disciplină și refuzuri de ca
litate, situația s-a schimbat ra
dical și aceasta se datorește fap
tului că organizația U.T.C. a 
depus multe eforturi, că a dat 
dovadă permanent de inițiativă.

— Ați putea să vă referiți la 
una din inițiativele organizației 
U.T.C. în sprijinul producției ?

— Nu numai una. Eu particip 
sprijin 

din 
la

Ia adunările tinerilor, 
acțiunile organizației încă 
faza de concepție și pînă 
realizare, așa că le ounoso tot 
atît de bine ca și secretarul or
ganizației U.T.C.

(Afirmația șefului secției rec

tificare, după cum ne-am con
vins mai pe urmă, este riguros ! 
exaotă. Ascultîndu-1, ne gîn- 
deam la atîți alți șefi de secții 
din alte întreprinderi care nici ( 
măcar nu cunoșteau, numele se
cretarului U.T.C. Desigur, vina 
nu este numai a lor. Totuși...). .

— Inițiativele — continuă In
ginerul Florea Marin — s-au 
concretizat în cîteva acțiuni ro- 
buste, eficiente. Le enumerăm : 
1) In fiecare sîmbătă, după ter
minarea programului, tinerii 
grupați în cîteva echipe, fac I 
curățenie generală în hală, sor
tează după mărime și calitate 
reperele, le etichetează. 2) Ac- | 
țiunea „cea mai întreținută ma
șină". 3) După terminarea fie
cărui schimb, secretarul corni- 
tetului U.T.C. împreună cu 
maistrul și organizatorul grupei 
sindicale analizează activitatea 
celor care au rebutat vreo piesă 1 
sau au comis altă abatere și 
propun măsuri de îndreptare. 4) 
Acțiuni pentru permanentizarea i 
muncitorilor, (întîlniri cu sala- 
riați mai vîrstnici, acționarea 
pirgbiilor de stimulare a tine- j 
rilor atașați de uzină, propuneri 
concrete pentru asigurarea con
dițiilor de realizare a normelor 
la cei mai noi salariați).

Iată deci, un întreg șir de ini
țiative, de acțiuni ale organi
zației U.T.C., care acum, cînd I 
ne apropiem de bilanțul anual, 
și-a intensificat activitatea în 
sprijinul producției pentru ca ( 
întreprinderea respectivă să-și 
îndeplinească toți indicatorii de 
plan. Urmarea directă a aces- | 
tor inițiative este îndeplinirea ’ 
planului lunar în proporție de 
106 la sută, ceea ce înseamnă . 
realizarea a 90 000 inele de rul- ‘ 
ment peste plan, îmbunătățirea 
calității încît nu s-a înregistrat 
nici un refuz, reducerea abate- ( 

' rilor de la normele disciplinei 
în producție.

H cele două uzine din municipiulFără îndoială, inițiativele de
Brașov mai pot suporta îmbunătățiri. Important este însă faptul 
că ele se dovedesc eficace, că au fost bine primite de tineri, că 
s-au bucurat de sprijinul și aprecierea unanimă a conducerilor 
întreprinderilor. Tocmai de aceea le recomandăm și celorlalte 
organizații pentru a le prelua, pentru a le înscrie în gama modali
tăților lor, acum cînd sînt chemate să-și sporească eforturile în 
vederea îndeplinirii și depășirii planului anual. De altfel, ini
țiativa de la Uzina 2 a și fost preluată de organizațiile de Ia 
Uzina Tractorul, Uzina Rulmentul, de la Combinatul chimic din 
Făgăraș și Fabrica ,,6 Martie" din Zărneșli. Peste tot a dat re
zultate bune, a declanșat un reviriment în activitatea organiza
țiilor respective. Cînd și unde vom fi invitați să consemnăm 
„adaptarea" inițiativelor la care ne-am referit?

URMĂRILE

PĂG
(Urmare din pag. I)

© noi, In Coșereni, au rămas 
foarte puțini membri cooperatori.

$ — Oricum, mi se pare că n-ați
găsit soluția cea mai bună pen
tru depășirea greutăților de care 

Avă plîngeți. Nici unde, în ju- 
w dețul Ilfov, sau în altă parte nu 

s-a apelat la această formă atît 
• de îndepărtată normelor de bază 

ale cooperativelor agricole. Apoi, 
din cite am fost informați, nu- 

— mai tineri aflați în evidența or- 
^ganizației U.T.C. sînt peste 182...

— Consiliul de conducere a 
hotărît, membrii cooperatori au 

țp aprobat, așa că, bun sau mai pu
țin bun, sistemul acesta a fost 
însușit. Iar dacă vorbim despre 

A tineri, să știți că organizația 
U.T.C. are mulți membrii în evi
dență, dar foarte puțini parti- 

£ cipă la muncă.
In cîmp, nici măcar o sută de 

cooperatori. Utilajele se află în 
A lanurile de porumb, cele mai 

multe folosite la transportul 
cocenilor ce reveneau membrilor 

• cooperatori. Producția fiind 
bună, recompensa neașteptată 
pentru munca efectuată, le-a 

— creat acum mari probleme. Dar 
A tot cu sprijinul cooperativei se 

străduiesc să depășească aceste 
• greutăți. Atelajele le-au fost 

puse la dispoziție pînă se va în
cheia campania. Cînd și cum să 
fie folosite, care este ordinea ur- 

• gențelor în executarea lucrări
lor de sezon, pe nimeni din con
ducerea unității nu-1 interesează. 
Ne uităm mai atent în cîteva 

0 căruțe. La zece snopi de coceni 
am adunat un coș de știuleți. 
Am traversat drumul într-un 

A lan de porumb în dimineața a- 
ceea recoltat. Aceeași situație 
— la tot al treilea sau al patru- 

£ lea strujean — un știulete. Fa
cem un calcul. Rezultatul nu-i 
greu de bănuit: cam o mie de 

™ kilograme de porumb la hectar
ajung in altă parte decît în pă-

UBITOARE
tulele cooperativei agricole. în 
ce privește ritmul recoltatului 
și mai ales cel al transportului, 
acestea sînt net depășite de cel 
al depozitării cocenilor în ogră
zile membrilor cooperatori și... 
a - știuleților în pătulele lor. 
(Măcar acum, în ceasul al doi
sprezecelea, rezultatul acestui 
calcul îi va determina pe tova
rășii din consiliul de conducere 
să revină la hotărîrea adoptată 
la începutul campaniei, cînd au 
ignorat cu totul prevederile 
statutare, interesele cooperati
vei. Oricum, o analiză a acestei 
situații din partea organelor ju
dețene se impune cu necesitate. 
Circa 900 de tone de porumb în 
Ioc să însemne venit pentru 
cooperativă — cel puțin un mi
lion de Iei — sînt trecute acum 
cu cea mai mare seninătate la 
pierderi. Oare această situație 
n-a fost receptată de delegații 
Uniunii județene și direcției a- 
gricole, ai celorlalte organe ce 
au rămas pe toată durata cam
paniei aici sau au venit să con
troleze și să îndrume munca ? 
Greu de crezut! De aceea, cre
dem că răspunzători pentru si
tuația creată la Coșereni se fac 
și dumnealor.)

Discutăm cu Nicolae Trifu, 
secretarul comitetului U.T.C.

— Cum priviți această situa
ție ? Fiind foarte mulți tineri 
in sat, chiar dacă unii dintre ei 
lucrează în altă parte, credeți 
că o parte din acțiunile intrate 
in tradiția organizației nu 's-ar 
fi putut reconsidera în scopul 
urgentării culesului, a preve
nirii pierderilor de recoltă ?

Nici un răspuns. Doar o 
vire galeșă și un zîmbet în 
țul gurii într-un tîrziu...

— Dacă nu 
Le-am bătut 
am vorbit cu 
cînd ne-am 
geaba.

Sigur, cînd
concretă, astfel de discuții oca-

pri- 
col-

eu ?vin, ce să fac 
deseori în poartă, 

titierii și pe drum, 
întîlnit Dar de-

înlocuiesc munca

zionale devin zadarnice, rămîn 
fără, efect. Discutînd însă atent 
cu tinerii, desfășurînd în rîndul 
acestora acțiuni educative con
vingătoare, care să dezvolte ras- 
punderea pentru activitatea în 
cooperativa _ agricolă, s-ar fi 
reușit^ o mai largă mobilizare la 
muncă a acestei importante re
zerve de energie, care este tine
retul. Numai volumul de mun
că a două zile pline dintr-o săp- 
tamină». dacă ar fi fost recupe- 
rat Prin acțiuni tinerești de 

me*nJîru al organizației U.T.C., astăzi, numai tinerii co
munei ar fi putut raporta recol
tatul a 650 hectare din cele 900 
cultivate.

La cooperativa agricolă din 
Coșereni strînsul și depozitatul 
recoltei de porumb — și în a- 
celași timp,^asigurarea furajelor 
pentru iarnă și onorarea con
tractelor — constituie încă o 
problemă de... viitor. Timpul aș
teptărilor se^ impune scurtat ia 
maxim, iar în calea pierderilor 
de orice fel se cer ridicate bari
cadele, acțiunilor hotărîte. La 
împlinirea acestor cerințe ce- 
lor 182 de tineri ai satului le re
vin obligații dintre cele mai de 
seamă. Pornirea unor acțiuni în 
scopul recuperării cantităților 
mari de știuleți rămași după 
executarea superficială a lucră
rii, al transportării zi și noapte 
a noii recolte din cîmp în ham
barele unității sau Ia bazele de 
recepție, constituie inițiativa cea 
mai urgentă, cu pozitive impli
cații asupra apărării și dezvol
tării proprietății obștești a coo
perativelor agricole ai cărei 
membri sînt. întrucît în județul 
Ilfov majoritatea cooperativelor 
au încheiat recoltatul, vedem 
utilă dirijarea de către Comi
tetul județean U.T.C. a celor mai 
buni activiști care să sprijine 
activitatea organizației de tine
ret din comuna Coșereni. O cere 
producția 1
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Cîteva acorduri beethoveniene, umbra 
unui vapor conturată în semiobscurita
tea scenei, și undeva, cineva recită i 
„Dintre sute de catarge / care Iasă ma

lurile"...
Astfel începe o seară agreabilă.
Astfel începe recitalul de poezie modernă 

universală „DINTRE SUTE DE CATARGE", 
realizat de colegii noștri de la Liceul „Iulia 
Hașdeu" sub competenta îndrumare a profe
sorului Ion Haineș. ,

Meritul spectacolului este cu atît mai mare, 
cu cît reușește să subjuge acedeeași idei poezii 
de Eminescu și Sbrescu, Baudelaire și Prevert, 
Blaga și Magda Isanos, să creeze o atmosferă 
poetică și unitară în același timp — folosind ca 
ilustrație muzicală atît Beethoven — cît și Az
navour, Bach — cât și Edith Piaff. între poe
zia de idei și cea a banalului cotidian, între 
orga lui Bach și „C’est fini" a lui Aznavour, 
elevii-actori știu să descopere tainice cores
pondențe.

La baza recitalului stă unîversal-valabila 
idee a forței destinului (acordurile de la în
ceput sînt din Simfonia destinului). Pe bordul 
vaporului — simbol evident al lumii — soare
le ridicat la zenit conturează cîteva siluete 
abia deslușite pînă atunci.

„Cîte oare le vor sparge / vînturile, va
lurile ?...“

De aici înainte, vom urmări evoluția aces
tor personaje și rolul jucat de destin în crista
lizarea personalităților lor. Foarte inspirat pre-

text de-a veni în contact cu citeva capodope
re ale literaturii române și universale ca i „Sțe- 
lele-n cer“ de Eminescu, blagiana „Dați-mi 
un trup voi munților", „Fior" de Labiș, „Al
batrosul" baudelairean, „Copiii care se iu
besc" de Prevert etc. Dar nu numai îmbina
rea sub forma unui text de spectacol omogen 
este făcută într-un mod original, ci și expri
marea plastică a textului, încadrarea lui în
tr-un interesant ansarriblu scenografic. Astfel, 
paralel cu recitarea, un reflector situat în spa
tele unui ecran proiectează umbrele mimilor 
ce exemplifică, materializează — sugestiv și 
modern totodată — versul. Un fond muzical 
adecvat, un abil joc de lumini, întregesc mi
rifica atmosferă creată prin melodicitatea poe
ziilor.

Spectacolul apare ca o retrospecție a vîrs
tei — în accepția generală a termenului, ca 
o pledoarie pentru tinerețea veșnică, pentru 
oonsiderarea ei ca '■ mod primordial de exis
tență.

„Nu e păcat / Ca să se lepede / Clipa cea 
repede / Ce ni s-a dat ?“

Viorica Dragoș („Stelele-n cer"), Gabi Bă- 
canu („Albatrosul"), Rosemarie Ștefănescu 
(„Mă uit"), Adrian Manciu („Ultima oră") sînt 
numai cîteva dintre numele acelor care au dat 
viață, cu pasiune, talent, de la înălțimea ram
pei, manifestului lor juvenil. Astfel, o seară 
obișnuită de toamnă capătă un plus de poe
zie. „Dintre sute de catarge11...

BOGDAN GHIȚU-ULMU

RODICA DUMITRESCU
*

ANCHETA

O atenție fecundă pentru cu
noștințe viitoare.

■ t

Nostalgii — dar pînă cind?

r/zz/zzzzj rzzz/zzzzz.

CONCERT
SILVIA MARCOVICI

MATERIEI PREFERATE — 
UN REGIM PREFERENȚIAL?

I
Liceul Nr. 32 din Capi
tală împlinește primul 

activitate.

Trimestrul I a înce
put de peste o lună și 
jumătate dar, s-o re
cunoaștem, reușim 

parcă cu greu să ne acomo
dăm cu mecanismul unei zi
le de școală. Pe undeva a 
mai rămas o licărire a „lun
gii veri fierbinți", aceea care 
e întotdeauna prea scurtă 
pentru noi. Nu e chiar așa 
de ușor să te zmulgi din 
„mrejele ceaiurilor ultra- 
dansante", cum spune fără 
zîmbet Adrian George Filip 
(clasă a Xl-a C Liceul 32), 
„să te dezobișnuiești să te 
scoli Ia 9 ori mai tîrziu, să 
reduci plimbările, să reduci 
numărul cărților de divertis
ment și al spetcacolelor ase
menea"...

S-a spus cîndva că nimic 
nu ne întristează mai mult 
decît amintirea clipelor feri
cite în momente grele. Dar 
sînt acestea momente grele în

cînd altul dintre colegii noș
tri. Vedeți, tînjeala de pe tri
mestrul I nu e simplă tînjea- 
lă...

Ei bine, ne arătăm noj re
porteri curioși, pentru ce îi 
vedem atunci efectele ? 
Pentru că e trimestrul cel 
mai lung (!>)... „E prea lung, 
prea obositor deci după o a- 
semenea pauză" (Preda Cor
vin, liceul „A. Vlaicu") la 
care contraatacă imparabil 
întrebarea noastră : „Poate 
preferi în acest caz o pauză 
mai scurtă, ca să nu ne pier
dem suflul ?“ Rămînem fără 
răspuns.

— Pentru că... i se dă po
sibilitatea să fie astfel. Des
pre ce este vorba ? începutul 
real a) școlii se amină in mod 
nejustificat. Catalogul stă un 
timp nedefinit. (Anca Pan- 
tazi, cl. .XII,. Liceul „I. Ne
culce). Se mai adaugă 
lipsa unui profesor așteptat 
sau prezența unui profesor

0 FATALITATE!
viața școlară? Noi nu idea
lizăm viața de școală cum 
o fac cu excesivă înduioșare 
bunicii, dar sîntem gata' să 
ne batem pentru ideea că 
învățătura își are marile, ne
prețuitele ei voluptăți inte
lectuale. Ba mai mult, că 
școala e un teren al tinere
ții expansive care se refuză 
plictiselii, mai ales „cînd u- 
nii dintre colegi mai fac o 
poznă, poate încă în virtu
tea inerției" cum spune Cor
nelia David (clasa X-a D, 
Liceul „Aurel Vlaicu"). Nu 
aceste pozne, cu mustrările 
de rigoare, sînt însă lucrurile 
care grevează bunele rezul
tate ale trimestrului I. Ade
vărul este că „nu-1 socotim 
la fel ca pe celelalte două, se 
învață mai puțin temeinic 
decît in restul anului școlar". 
(Florentin Petrescu, clasa 
XII-a E, liceul „I. Neculce"). 
Cauze ? Nostalgiile pe care 
le acuză A.G. Filip, sau ab
sențele, întârzierile rabatul 
de conștinciozitate ? Adevă
rul este că, pentru unii, tri
mestrul I se zbate între un 
început rupt cu greu, mult 
prea greu de vacanța mare 
și un sfîrșit care tinde în 
mod accelerat către vacanța 
de iarnă. Din această dile
mă... zău, se poate ieși I

necunoscut. Se mai adaugă 
materii noi, colegi noi etc.

Da, mai ales etc. Adică 
ceea ce depinde de persona
litatea fiecăruia, după cum 
spune Gabriela Nicolau (cla
sa XII-a Liceul „I. Neculce"). 
Este o colegă care susține un 
punct de vedere deosebit de 
sănătos. „Trebuie să-ți con
solidezi de la început situația 
la învățătură, pentru că, vor
ba străveche, cum îți așterni, 
așa dormi".

Altă opinie, identică 
fond, diferită în formă. „ 
mestrul I — e startul într-o 
cursă de o sută de metri". 
Metafora sportivă are o plas
ticitate ușor de sesizat, ros
tită de un elev de la Vlaicu. 
Și cum la atletism, dacă 
pierzi startul, riști să ajungi 
printre ultimii, dacă adevă
rata deschidere a cărților are 
loc abia la cîteva luni, după 
începerea școlii, „finișul" se 
va dovedi trudnic.

Așadar, punct nostalgiei 1 
Așadar, o sfidare zilnică a- 
runcată ispitei lui „mai tîr
ziu" ! Așadar, jos „condițiile 
obiective" pentru tînjeală. 
Nici pentru trimestrul I tîn- 
jeala nu-i o fatalitate !

SA VORBIM DESPRE

SNOBISM

SCRISOARE PE ADRESA EV-R
umitrache driblează... pa
sează.. Dobrin preia— 
șut... bară... goool! !I 
Toată lumea va tine min

te această fază memorabilă timp 
de cel puțin un an. Televiziunea 
română s-a străduit cu succes să 
ne facă martorii evenimentului, 
așa cum a făcut-o tot anul, în- 
cepînd cu aselenizarea și sfîrșind 
cu festivalul Cerbul de aur, sau 
invers. Ceea ce vor ști insă mai 
puțini este că, în aceeași dumi
nică în care piciorul lui Dobrin 
valora mai mult decît greutatea 
sa în aur, se deschidea și anul 
școlar sportiv. Nu reproșăm Te
leviziunii că nu ne-a transmis 
ceremonia. E doar un pretext, 
mai bine zis o ocazie să spunem 
și noi ce vrem (ce mai vrem P) 
de la TV-R. și de fapt numai 
de la redacția ei pentru copii și 
tineret.

Nu pretindem că nu avem și 
noi emisiunile noastre, că, din 
cînd în cînd, nu sîntem și noi 
invitați la un dialog despre 
Apollo-11. E adevărat însă că 
noi nu avem emisiunea noastră 
specială și prietenii noștri la TV. 
Cînd spun „noi", spun acei care 
au trecut de vîrsta nemuritorilor 
„Daniela și Așchiuță", de pro
gramele cu desene animate gen 
,Marek pistruiatul", spun acei 
pentru care s-a creat Lyceum și 
mai demult un Albatros.

Ce-ar fi dacă s-ar organiza 
niște concursuri de masă mai vii. 
mai captivante decît acest „La 
șase pași de o excursie" care 
scîrțîie puțin ca tot ce îmbătrâ
nește ? Și, în fond, de ce nu și 
niște competiții sportive adevă
rate, care să adune mii de su
porteri adolescenți încurafîndu-și 
frenetic echipa liceului in „Cupa 
TV. ?“ Nu ar strica și cîteva e-

misiuni „la cererea publicului", 
programe artistice mai proaspe
te, în care să se prezinte, pe un
gă elevii cei mai conștiincioși de 
la „Școala de muzică" interpre
ted la pian, cuminți și concen
trați, „Fur Elise", și niște for
mații de chitare electrice. Sper 
că nu voi fi răstălmăcită, nu ple
dez decât pentru o ambianță mai 
veselă, mai destinsă, mai puțin 
schematică a emisiunilor care ne 
sînt destinate.

Încă ceva. Găsiți-ne un pre
zentator sau o prezentatoare care 
să facă și altceva decît să citeas
că și să ne salute candid. Ne-ar 
conveni un tinăr vioi, spontan, 
gavabil să improvizeze, să fie 
spiritual, avînd eventual și niște 
formulări mai „trăsnite". Vn tinăr 
care să nu întrebe pînă la exas
perarea repetiției „ce materie

liber ?", hotărîndu-se să investi
gheze și în domeniul, de nimeni 
proscris, al trăsăturilor specifice 
tineretului de azi. Sînt atîtea 
probleme pe care le recunoaștem 
ca fiind ale noastre și care ar 
putea însufleți micul ecran, atî
tea realități nedescoperite încă 
în universul vîrstei noastre.

Am vrea emisiuni pe care să^ 
le așteptăm cu aceeași plăcere i 
ca pe Ben Quick sau Răzbunăto- > 
rit și la care să nu se uite nu- j 
mai bunica, delegata familiei. A- 
iutați-ne I

P. S. A fost o dată un serial 
„Cosmin, fiul zimbrului". Dacă 
se mergea pe aceeași linie poate 
ajungeam la ceva bun. Acum se 
reia ,,Belle et Sebastien". Nu ui 
se pare că se cam bate pasul

preferi P“ „cum îți petreci, tțrnpul'1’ pe loc ?

Se poate afirma, pe drept 
cuvînt, că secolul nostru 
aparține originalilor. Din 
ce în ce mai mult setea 

de originalitate pune stăpînire 
pe toată activitatea noastră de 
moment, manifestîndu-se în 
oonstrucție, modă, automobilism, 
pentru a nu mai vorbi de li
teratură și artă. Aceasta ar pu
tea defini una din calitățile 
omului modern : dorința de a 
depăși vechile tipare, pasiunea 
pentru inedit și unicat, rîvna 
unor noi omologări-

E o aspirație perfect onora
bilă.

Din păcate, datorită unor con
fuzii curente, se ajunge Ia si
tuația cînd respectul de care 
se bucură individul în ochii 
celor din jur apare direct pro
porțional cu măsura în care el 
trece drept „un tip original". 
Devenim atunci niște febrili 
căutători de formule cu orice 
preț nemaivăzute ; tindem a- 
tunci. în împrejurări care fri
zează ridicolul, să transformăm 
nonconformismul, d'e esență 
creatoare al omului modern în 
cel mai pur — citește steril — 
snobism. Și acestei maladii îl 
cădem victimă tocmai noi. cei 
mai fervenți anticonservatori, 
noi. tinerii de pretutindeni.

Să luăm cîteva exemple. Cu
rentul „hippy" 
tristă 
viață 
tală, 

. zinca
ceți dragoste, nu război) 
plici dacă nu și justifică pro
zelitismul curentului. Dar. ce 
impresie ne pot face niște ti
neri nespălați cu lunile, pă- 
strîndu-se voluntar în ultimul 
hal de mizerie fizică ? Numai la 
gîndul că foarte mulți dintre ei 
sînt sclavii L.S.D.-ului, stupe
fiantul care-i distruge într-un 
ritm accelerat, 
groazei. Totuși, 
are nenumărați 
ferite meridiane
ce ? Pur și simplu pentru că 
e moda și dorința de a ține 
sul cu ea învinge, uneori, luci
ditatea.

Există însă și alte forme de 
snobism, benigne în comparație 
cu aceasta, e adevărat. Am dis
cutat, nu de mult, cu Gh. D. un 
coleg care se distinge prin ți
nuta neglijentă. L-am întrebat: 

o 
în

se bucură de o 
faimă. Idealurile sale — 
de boem, inactivitate to- 
libertate fără limite, lo- 
„make love not war" (fa- 

ex-

simțim fiorul 
curentul hippy 
adepți pe 
ale lumii.

di- 
De 
așa 
pa-

tru scurtă vreme" ea este, prin 
sine însăși, elooventă. De, ce 
să-i faci?! Dacă așa e moda...

Modele trec.
Alți tineri caută să pară 

„inși dintr-o bucată". Influența 
romanelor șl filmelor avînd că 
eroi supraoameni, „oameni de 
fier", se face simțită. Din ne,-^ 
fericire, imaginea unor astfel r 
eroi este însoțită de o totada 
lipsă de cultură. Sherlock 
Holmes și cei din generația lui 
fiind considerați ca excesiv 
preocupați de intelectualitate... 
deci „depășiți". A fi original 
prin afișarea crasă a inculturii, 
iată într-aldevăr, un trist re
cord. Vorbeam cu Petre D.

— Ce-ai mai citit ?
— Tu crezi că am timp pen

tru așa ceva? N-am mai pus 
mîna pe o carte de nu știu cîtă 
vreme.

— Cum rămîne ou cultura ta 
generală și...

— O să aibă ceva pete albe, 
nu glumă. Sau negre, dacă pre* 
feri-..

Precizez că Petre D. nu est» 
de loc lipsit de inteligență, cum 
poate s-ar deduce din frîntura 
de dialog reprodusă aici. Vrea 
însă să pară un tip blazat pe 
care nu-1 mal interesează ase
menea nimicuri cum sînt eăr* 
țile.

Sînt și colegi care adoptă 0 
atitudine situată, formal, la po
lul opus. Vor să se facă retnatw 
câți prin uimitoarea lor oul» 
tură. îngrămădind într-un pre
supus bagaj de cultură cărți / 
care nici nu le-au trecut vreo
dată prin mînă. Am întrebat-0 
pe Magda P. una din fetele 
care vor să pară mult mai ci
tite decît sînt :

— Cunoști „Pe aripile vintu- 
lui“ de Mike Donovan ? (n.a. — 
în realitate cartea este scrisă de 
Margaret Mitchell).

— Vai de mine, sigur că da ! 
(N-am mai avut nici umbră .. 

de remușcare pentru cursa . 
care l-o întinsesem).

— Ești sigură că este de 
Mike Donovan ? Eu am impresia 
că nu-mi amintesc prea bine.

-*■ Nu, n-ai greșit! E de... 
cum ai zis ! Doar așa scrie sus, 
pe copertă.

— Ce părere ți-a făcut Scar
lett O’Hara ?

— Oh. vezi, nu mă prea pri
cep Ia numele astea englezești. 
Și apoi am citit cartea în 
pilărie, așa că. •

Fenomenul este destul de 
întîlnit. Din jenă sau din
goliu. reacții la fel de stupide, 
afirmăm cunoștințe inexistente, 
lesne de reperat ca atare. N-ar 
fi mai 
numai 
fi atît 
menea

Tn ciuda unor atari exemple 
— fiecare din noi poate mul'ti- 

"plica lista — continui să cred 
că. de fapt noi putem înainta 
mereu în direcția adevăratei 
originalități, aceea care creează, 
îndtșpărtîndu-ne totodată de ri
dicolul snobismului cu sau 
fără firmă Dar aș fi dornic 
să-mi confrunt părerea .cu cele 
ale colegilor mei.

co

des
or-

să

Unii se referă la discrimi
nările făcute de ei înșiși în
tre obiectul de studiu pe ca
re-1 iubesc între toate — și 
restul.

P.I., clasa X-a a Liceului 
.Aurel Vlaicu" ne declară : 
Nu există pauză în însuși
rea materiei preferate. Eu u- 
nul sînt îndrăgostit de mate
matică. Lucrez zilnic fel de 
fel de exerciții și probleme, 
ba mai și compun". Toate 
bune și frumoase, numai că 
nu vedem de ce ar trebui 
să intervină un divorț între 
matematică și restul materii
lor ? Numai materiile prefe
rate nu ajung pentru forma
rea noastră ca personalități 
complexe într-o epocă cu a- 
tîtea mari și justificate exi
gențe.

E. de asemenea, de necon
ceput să consideri că pentru 
alte materii decît cea favo
rită va fi oricînd un timp 
mai tîrziu. Are dreptate P. 
Vărzaru, cl. XH-a, Liceul „I. 
Neculce" cînd enunță fără 
false regrete : „Eu unul nu 
am avut o vacanță de trei 
luni (sublinierea nu ne a- 
parține) pentru mine pregă
tirea pentru bacalaureat a 
început încă înainte de 15 
septembrie. Cum ar mai pu
tea fi vorba despre o lungă 
acomodare, perioadă de tre
cere de... un trimestru ? Ho- 
tărît, nu".

Subscriem

GEO RAETKI

AH, CONDIȚIILE 
OBIECTIVE I

pe care le invocă, plini de 
o bruscă elocință, cind unul,

observ de abia după 
ce le am. Anatole France 
spune, el, că trebuie să te 
gîndești mai înainte de a 
gîndi, că după aia e prea tîr- 
ziu ; dar eu îmi aduc amin
te de asta deabia cînd se în
tunecă afară, cînd sclipesc 
stelele pe sus, cînd e nevoie 
să aprind și eu cîte o lumi
nă, cînd se face foarte tîrziu.

M-am dus la concert la 
Silvia Marcovici și, cum o 
mai ascultasem și știam bine 
cit îmi place, spusesem că o 
să scriu despre ea. Mă du
sesem să extrag din mine, 
ascultând-o, imaginea pe care 
mi-o făcusem despre ea. Nu 
pot să jur că nu eram in
fluențată (și nu în mică mă
sură) de seritimentele-șablon 
pe care le avem în fața u- 
nui copil-minune. Știu ce 
simțim încă înainte să-l ve
dem. Sigur că apoi vin alte

impresii și nu le mai recu
noaștem pe primele. Dar mă
car tonul articolului tot îl 
știam. Drept care căutam, la 
pîndă, orice puteam prinde.

Și apare ea. Vine și cîntă 
„Simfonia spaniolă" a lui 
Lalo ( cu care a cîștigat și 
premiul Marguerite Long — 
Jacques Thibaud). Cîntă cu 
furie, cu talentul ăla năpraz- 
nic care n-așteaptă pe ni
meni să-1 descopere. Vine 
revoltată de tot ce putusem 
să-mi închipui dinainte des
pre ea, indignată de toate 
părerile mele elogioase des
pre un copil-minune. Vine 
cu o luciditate de care nu 
sînt bănuiți niciodată copiii, 
fie ei și minune. Ea domină, 
domină cu gravitate muzică, 
sală, orchestră, interpret, 
tot. Cîntă pu hotărîre și fu
rie. Desigur nu sînteți 
acord cu „furie" (eu 
convinsă că așa este, 
dacă vreți, pot să vă spun și 
altfel. Luptă). Ea, acolo pe

de 
sînt 
dar.

scenă, se luptă. Am senzația 
că simte pentru partitură 
exact ceea ce simte un mare 
luptător cînd se încleștează 
cu un altul, pe care-1 con
sideră la fel de mare. Ei se 
tem unul de altul, se urăsc și 
se admiră, luptă cu furie și 
așa, de lupta aceea furioasă 
ne bucurăm noi. Așa s-a în- 
tîmplat la partea a IV-a, la 
care ea vroia să prindă bine, 
cu niște curele sonore, dez
lănțuirea însăși.

La un bis a cîntat Bach. 
Dacă este să-mi comunic sen
zațiile, las de-o parte adjec
tivele care dau buzna și a- 
leg un substantiv : tristețea, 
o tristețe măreață. Era o tris
tețe pe muzică de Bach sau 
poate, chiar probabil, așa 
era Bach cînd era trist.

Oricît ar fi de prostește, 
după concert n-am putut să 
mai vorbesc cu ea. Căci știam 
— și dacă mă înșelam o mai 
fac și acum — esențialul.

trebuit să 
făcut mai 
amănuntele 
Isaac Stern- 
Jones, cu 
exersat în

tală 
deceniu de
Fotoreporterul nostru a 
considerat că imaginile 
de mai sus sînt o parte 
din preocupările ce con
stituie o frumoasă carte 

de vizită a școlii.

— Ai merge la teatru cu 
pereche de blue-jeans rupți 
genunchi ?

— Zău că aș merge !
— De ce ?
— Păi. ce motiv aș avea

nu merg așa cum ai zis ? Mă
car așa de chestie, și tot m-aș 
duce !

— Ți-ar place să fii hipy ?
— Da, mi-ar place, dar nu 

pentru multă vreme...
După cum se vede, motivul 

pentru care Gh. D. ar apare în
tr-o ținută vizibil neglijentă în 
mijlocul unui public venit 
sărbătoarea artei n-ar fi 
cit acela de a fi remarcat, 
a trece drept un original 1 
mă‘ pot abține să remarc
rezultatul ar fi la polul opus 
celui scontat. : cred că băiatul 
s-ar acoperi de ridicol. Cît 
despre aderența la hippy „pen-

bine să fim sinceri, fie și 
oentru că minciuna poate 
de ușor depistată in aSe- 
situații ?

Fotografii :
C. CIOBOATA

la 
de- 
de 
Nu
Că

Ceea ce ar fi 
umple articolul 
dinainte, adică 
cu prietenul ei 
cu benzile Tom 
cele 5—6 ore de
fiecare zi, cu turneele în Bel
gia, Olanda, Luxemburg sînt. 
firește, lucruri legate tot de 
Silvia Marcovici. Nu le-am 
mai pomenit însă pentru că 
asta căutasem la început : o 
Silvia Marcovici care, în afa
ră de vioară și activitatea de 
copil-minune, mai are ne
cazuri, sau colecție de timbre 
sau păpuși ca orice fetiță. 
După concert, însă, trebuie 
să spun că, faptul că este și 
ea om, ba încă elevă, nu mi 
s-a mai părut deloc însem
nat. Ea ne face să nu mai su
flăm, cînd cîntă. Drept care, 
foarte bine, ea să cînte și 
noi să nu mai suflăm.

'iHiiiniiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii

DE
COLECTIVUL 
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Berceanu ; Alin Cio- 
Rodica Dumitrescu 

Lucian Enescu 
Bogdan Ghiță
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București) ;
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București) ; Mircea Ghiță 
Craiova) ; Anca Lupu ; ilea

na Murgescu; Dan Năstase; 
Irina Neicu ; Gabriela Ni- 
colau (București) ; Maria 
Lora Surubaru (Botoșani).

ILEANA MURGESCU
Pagină realizată 
de ȘTEFAN IUREȘ
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9» MIHAIL EMINESCUu CRITERIILE
RAMURILE CHIMIEI, METALURGIEI 

NEFEROASE, CELULOZEI Șl HÎRTIEI
în vederea îndeplinirii pre

vederilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din octombrie 1967 cu 
privire la îmbunătățirea siste
mului de salarizare și majora
rea salariilor, Consiliul de 
Miniștri a aprobat, printr-o 
hotărîre, generalizarea expe
rimentării noului sistem de 
salarizare și majorarea sala
riilor, cu începere de la 1 de
cembrie a.c. în unitățile indus
triei chimice, metalurgiei ne
feroase, de celuloză și hîrtie.

în conformitate cu prevede
rile acestei hotărîri salariile 
muncitorilor, inginerilor, eco
nomiștilor și funcționarilor 
din cele trei ramuri urmează 
să fie majorate în medie cu 
11,7 l,a sută ; împreună cu ma
jorarea salariilor mici efec
tuată în anul 1967, se asigură 
pe ansamblu o creștere medie 
de 12,5 la sută.

De această majorare a sala
riilor vor beneficia un număr 
de peste 167 000 salariați, ale 
căror venituri vor fi anual mai 
mari cu circa 300 milioane 
lei-„ față de cele obținute îna- 
uk 8 de 1 august 1967.

PHn noul sistem de sala
rizare care se va introduce în 
aceste ramuri, nivelul sala
riilor muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor și funcțio
narilor va fi stabilit în func
ție directă de cantitatea, ca
litatea și răspunderea în mun
că. în același timp, el va fi 
mai strîns legat și de reali
zările unității din care aceș
tia fac parte.

în vederea stimulării lu
crătorilor din marile com
binate și din unele uzi-

ne chimice pentru obține
rea unor producții sporite și 
la un înalt nivel calitativ, 
de îngrășăminte, fire și fibre 
sintetice, anvelope și produse 
petrochimice, acestora li se a- 
tribuie un nivel de salarizare 
superior celorlalte unități 
din ramura respectivă.

O dată cu generalizarea noii 
salarizări și lucrătorii din 
aceste ramuri industriale vor 
beneficia de sporuri pentru 
vechimea neînteruptă în a- 
ceeași unitate, de gratificații 
anuale pentru depășirea be
neficiilor planificate, precum 
și de premii în timpul anu
lui pentru rezultate deose
bite obținute în munca lor.

Noul sistem de salarizare 
și majorarea salariilor va mo
biliza lucrătorii din industria 
chimică, metalurgia neferoa
să, celuloză și hîrtie în 
ganizarea mai bună 
ducției și a muncii 
derea realizării și 
rii sarcinilor ce le 
din planul cincinal 
directivele celui de-al X-lea 
Congres al partidului. El va 
constitui în același timp, un 
puternic imbold în atingerea 
în cel mai scurt timp a para
metrilor proiectați la noile 
capacități de producție, în 
valorificarea superioară a 
materiilor prime, diversifi
carea continuă a producției, 
ridicarea calității acesteia în 
vederea satisfacerii într-o 
mai bună măsură a cerințe
lor economiei naționale și 
pentru sporirea și lărgirea 
gamei de produse destinate 
exportului.

or- 
a pro- 

în ve- 
depăși- 

revin 
și din

RAMURILE METALURGIEI FEROASE
Șl MATERIALE REFRACTARE

Tot cu începere de la 1 de
cembrie a.c. Consiliul de Mi
niștri a aprobat generaliza
rea experimentării noului sis
tem de salarizare și majora
rea salariilor în întreprinderi
le din ramurile metalurgiei 
feroase și materiale refracta- 

și la întreprinderea pen
tru colectarea metalelor.

Potrivit acestei hotărîri, sa
lariile muncitorilor, ingineri
lor, economiștilor și funcționa
rilor din aceste ramuri ur-

mează să fie majorate în me 
die cu 8,4 'la sută ; împreună 
cu majorarea salariilor mici 
din anul 1967, se asigură pe 
ansamblu o creștere medie 
de 8,6 la sută.

De această creștere a salarii 
lor vor beneficia un număr 
de peste 92 000 de salariați. 
ale căror venituri vor fi mai 
mari cu aproximativ 159 mili
oane lei anual față de cele 
realizate înainte de 1 august 
1967.

Prin introducerea noului 
sistem de salarizare în ramu
rile metalurgiei feroase și de 
materiale refractare, venitul 
din muncă a întregului perso
nal din întreprinderi va fi mai 
strîns legat de rezultatele 
cantitative și calitative ale 
muncii, precum și de răspun
derea fiecăruia în procesul de 
producție. Pentru cele mai im
portante sectoare siderurgice 
— oțelării și laminoare — se 
introduce forma de salarizare 
în acord progresiv diferențiat. 
Această măsură esite menită 
să contribuie la stimularea 
muncitorilor pentru depășirea 
planului la oțel și laminate — 
produse de o importanță deose
bită pentru dezvoltarea între
gii economii. De asemenea, se 
prevede ca la unele locuri de 
muncă cu condiții mai dificile 
să se acorde salarii tarifare 
majorate cu 5—15 la sută.

Pentru stimularea obținerii 
unor rezultate deosebite în 
muncă, la fel ca și în celelal
te ramuri industriale unde s-a 
introdus noul sistem de salari
zare, se prevede acordarea de 
premii în cursul anulili, iar în 
funcție de rezultatele econo
mice obținute de fiecare 
prindere, gratificații la 
le anului.

Prin elementele sale 
sistem de salarizare va mobi
liza pe siderurgiști în obține
rea unor produse cu calități 
similare celor realizate de ță
rile cu experiență și tradiție 
în industria siderurgică și 
competitive pe piața externă. 
El va reprezenta totodată un 
nou stimulent pentru introdu
cerea și generalizarea metode
lor științifice de organizare a 
producției și a muncii, în 
scopul asigurării creșterii efi
cienței economice a întregii 
activități a întreprinderii. A- 
plicarea noii salarizări va 
constitui în același timp, pen
tru salariații din aceste ra
muri, un puternic imbold în 
înfăptuirea prevederilor di
rectivelor celui de-al X-lea 
Congres al partidului •privind 
dezvoltarea siderurgiei ro
mânești.

Noile hotărîri ale Consiliu
lui de Miniștri privind gene
ralizarea experimentării nou
lui sistem de salarizare și ma 
jorarea salariilor în noi ramuri 
ale economiei naționale con
firmă consecvența cu care se 
înfăptuiesc hotărîrile partidu
lui referitoare la 
velului de trai 
muncii din țara

DIN BUZĂU
i

între- 
fine-

noul

ridicarea ni- 
al oamenilor 
noastră.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI CONSACRATE

ANIVERSARII MARII REVOLUȚII 
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Cu prilejul „ZileJoi culturii 
sovietice", președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă. Pompiliu Macovei, a ofe
rit. marți după-amiază, un coc
teil în saloanele restaurantului 
„Athenee Palace".

Erau prezenți membrii delega
ției culturale sovietice și alți oa
meni de cultură sovietici care 
participă la „Zilele culturii so
vietice". precum și ambasadorul 
Uniunii Sovietice Ia București și 
membri ai ambasadei.

în cadrul manifestărilor prile
juite de aniversarea 
voluții Socialiste 
la Casa prieteniei 
ce din București 
marți seara, un 
tema „Crearea 
materiale a ____ ____ __ _
U.R.S.S." Au hiat cuvîntul conf. 
univ. dr. Ion Râvar, director ge
neral-adjunct al Direcției Cen
trale de Statistică, Ion Goliat, 
secretar științific al Academiei, 
și conf. univ. ing. Gheorghe Dia- 
conescu, director în Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini.

Marii Re
din Octombrie, 
româno-sovieti- 

a avut loc, 
simpozion cu 
bazei tehnico- 

comunismului în

Cu prilejul „Zilelor culturii so
vietice" marți seara. Filarmonica

s
(Urmare din pag. I)

cultură aflată tntr-o perma
nentă devenire. Dificultatea 
înțelegerii și mal apoi a asi
milării șl selecției, a acelui 
de unde pornim, își găsește 
explicația în absența cunoaș
terii, a candorii lui „nu știu" 
sau „n-am știut". Cum însă și 
cunoașterea ca act se modifi
că simultan cu modificările 
din sinul societății, situație 
care duce la mutații limpezi 
atît în praxis cît și în teorie, 
tînărul dornic de complicațiile 
vieții se află subit într-o si
tuație, aș zice, limită. Va tre
bui fie să accepte sistemul 
cultural în existența sa dina
mică (deocamdată nu are po
sibilitatea discernerii valorilor 
general umane stabile), fie 
să refuze șl să caute în 
compensație, în cel mai fericit 
caz, un sistem mai vechi de 
cultură deja intrat în lumea 
valorilor. Apare însă, la nive
lul particularului, riscul ade
rării la subculturl. Prea puțin 
fericit, dar consacrat, terme
nul definește în fapt acele nor
me si valori culturale ajută-

de stat „Banatul" a dat în sala 
„Modem" din Timișoara un con
cert simfonic extraordinar. Or
chestra, dirijată de Remus Geor
gescu, a interpretat Concertul nr. 
5 pentru pian și orchestră și Fan
tezie pentru pian, cor și orches
tră de Beethoven, solist pianistul 
sovietic Dmitri Bașkirov. Parti
tura corală a concertului a fost 
susținută de corul Filarmonicii 
timișorene. Concertul s-a bucurat 
de un frumos succes.

în cadrul manifestărilor prile
juite de împlinirea a 52 de ani 
de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, Casa prieteniei 
româno-sovietice din Tg. Mureș 
a organizat o seară de filme ro
mânești și sovietice.

Delegația Asociației de priete
nie sovietn-română, condusă de 
A. M. Jdanov, adjunct al ministru
lui petrolului al U.R.S.S., care 
participă la manifestările din țara 
noastră prilejuite de cea de a 
52-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, a ple
cat marți dimineața într-o vizită 
prin țară. Membrii delegației au 
vizitat Muzeul Doftana și stațiu
nile turistice de pe Valea Pra-

toare trecerii spre maturitate, 
ceea ce îndeobște familia șl 
școala alarmate numesc „nu 
știu ce să ne mal facem cu 
el“. în alte părți ale lumii a- 
ceste subculturl iau naștere 
îndeosebi ca urmare a piedi
cilor întîmplnate în încercarea 
firească a adolescenților de in
tegrare în societate, de alinie
re la norme și reguli rigide, 

. ambigui ca semnificație. Ten-

DE UNDE
dința tînărulul de a se sustra
ge de la o anumită vîrstă me
diului familial, nevoia Iul ex
tremă de Independentă șl de 
dezinvoltă afirmare a unor 
puncte de vedere proprii, și a- 
cestea corelate cu neputința 
temporară a opțiunii ferme, a 
înscrierii depline în dinamica 
mediului său cultural, își gă
sesc o portiță de ieșire salva
toare în iluzoriul echilibru al 
subculturllor.

Intrucît în ceea ce privește

hovei și Valea Timișului, cartie 
re noi ale Brașovului, Uzina de 
tractoare, monumente istorice și 
stațiunea turistică internațională 
Poiana Brașov.

Marți după amiază la Uzina 
de tractoare din Brașov a avut 
loc o adunare festivă consacrată 
aniversării Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Au participat numeroși munci
tori, tehnicieni și ingineri din u- 
zină. precum și membrii delega
ției Asociației de prietenie sovie
to-române.

Despre importanța istorică 
mondială a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie și puter
nica înrîurire a istoricului eveni
ment asupra societății contempo
rane, a prezentat o amplă expu
nere David Șerbănoiu, secreta
rul comitetului de partid al uzi
nei.

Conducătorul delegației sovie
tice, A. M. Jdanov, care a luat I 
apoi cuvîntul, s-a referit pe larg ■ 
la succesele dobîndite de oame
nii sovietici în construcția co
munismului. Mulțumind pentru
călduroasa primire făeută mem- I

Duminică a avut loc Ia Bu
zău festivitatea consacrată 
sărbătoririi a 50 de ani de la 
înființarea Liceului „Mihail 
Eminescu". Slujitori de azi 
și de ieri ai școli au evocat 
cu acest prilej drumul par
curs de această instituție de 
învățămint în decursul exi
stenței sale, contribuția nobi
lă adusă pe tărîmul pregăti
rii și educării multor gene
rații de tineri.

într-o atmosferă de înflă
cărat entuziasm participanții 
au trimis o telegramă Comi
tetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, prin
tre altele se spune :

„Sărbătorirea semicente
narului Liceului „Mihail E- 
minescu" constituie pentru 
corpul profesoral și elevi un 
nou și puternic imbold de 
continuare pe mai departe a 
frumoaselor tradiții ale invă- 
țămîntului românesc, de a 
folosi din plin tot ce a creai 
mai frumos omenirea în a- 
cest domeniu.

Vă mulțumim din toată 
inima, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru tot ceea 
ee faceți spre binele și fe
ricirea poporului, a formării 
tinerei generații, capabilă să 
ridice România Socialistă pe 
cele mai înalte culmi ale 
științei și civilizației umane".

în continuarea telegramei 
se dă expresie hotărîrii fep<- 
me de a depune toată capa
citatea și puterea de muncă 
pentru ca dascăli și elevi 
preună să slujească cu 
votament și abnegație 
porul, patria socialistă.

îm- 
de- 
po-

CENTENARUL
LICEULUI NR. 1
DIN GIURGIU

La 9 noiembrie a.c. Li
ceul nr. 1 din Giurgiu („Ion 
Maiorescu") își sărbătorește 
centenarul. Foștii elevi și 
profesori care doresc să ia 
parte la manifestările eon* 
sacrale acestui eveniment 
sînt rugați să-și anunțe din 
timp participarea.

brilor delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române, oaspe
tele și-a exprimat satisfacția de
plină pentru strînsele legături de 
prietenie și colaborare dintre po
porul român și popoarele Uniu
nii Sovietice, fundamentate pe 
telul comun al construcției socia
lismului și comunismului

1

Promovarea tinerilor în 
sportul de performanță are un 
caracter atît de complex incit, 
în această intervenție în dezba
terea inițiată de tribuna tine
retului nostru, ne vom limita 
în a expune unele opinii care, 
după părerea noastră, sînt ne
cesare prefigurării cadrului de 
soluționare a problemei.

Desigur că în sporturile la 
care performanța se exprimă 
obiectiv în metri, grame și se
cunde (atletism, înot etc.)

Duminică am avut 
etapă, azi avem eta
pă, așa că, volens- 
nolens, trebuie să 
ne aruncăm ochii 
prin clasamentul 
cadet. Despre cele
lalte probleme le
gate de competiția 
căreia îi consacrăm 
această rubrică săp- 
tăminală (probleme 
privind titulatura 
campionatului de ti- 
neret-rezerve, „a- 
tențla" de care se 
„bucură" el din par
tea unor cluburi sau 
a unor factori „răs
punzători" ș.a.m.d.) 
vom avea prilejul 
să vorbim pe îndele
te In răgazul ce ni-1 
oferă întreruperea 
impusă de partida 
cu Grecia — despre 
care, in treacăt aș 
spune, că trebuie 
lnttmpinată cu calm, 
luciditate, seriozitate 

jyv

DE SELECȚIE
Promovarea elementelor tinere în sportul 
de performanță în baza unor criterii 
științifice, o necesitate și o condiție 

a dezvoltării sportului nostru

Prof. univ. LEON TEODORESCU
vicepreședinte al C.N.E.F.S., rectorul Institutului 

de Educație Fizică fi Sport
problema promovării tinerilor 
este foarte mult simplificată,. 
fapit pentru care ne vom refe
ri la ea numai tangențial. In 
schimb în disciplinele și jocu
rile sportive de echipă (echi
pajele la canotaj, fotbal, volei 
etc.) ca și în acele sporturi1 la 
care performanța este apre-

*

cu 1—0 dar de a- 
tunci multe s-au 
schimbat și, dacă ne 
amintim că juven- 
ttștll rapidiști s-au 
desmembrat (unii 
fiind promovați în 
prima formație, alții 
migrînd în ,,B“) ne 
dăm ușor seama că 
de data aceasta, o- 
rădenil vor infirma 
proverbul potrivit 
căruia vulturii n-ar 
prinde muște !

Apropo de lanter
na roșie! F.C. Argeș, 
t e a m u 1 juventist, 
care săptămîni la 
rînd a stat cuminte 
pe ultimul loc, s-a 
„trezit" acum și a 
realizat o victorie 
(a doua în 10 etape!) 
tocmai Ia Iași învin- 
gînd cerbicia unor 
mînji care făcuse
ră, de cîtva timp, 
numai isprăvi (tre- 
cînd de Steaua, la 
București, și ’de 
Steagul roșu). Nu

tează flagrant cu 
aerele pe care și le 
dădea cu vreo două 
luni în urmă antre
norul Florescu. în
vingătorii de pe li
toral sînt însă deo
sebit de merituoși — 
nu numai pentru că 
în ultimele două 
etape au înscris 8 
goluri, cît mai ales 
pentru că el, dina- 
movlștii din Bacău, 
reușesc în general 
un fotbal curat și 
eficace. Poziția a 
doua pe care o o- 
cupă acum în clasa
ment (la o distanță 
de numai 6 puncte, 
adică o victorie, po
sibilă. de " “ ’
permite să 
țe periculos 
derl.

în sfîrșit, 
mentul juventist ne 
arată t- după 10 e- 
tape — că plăîeșii 
din Ștefan cel Mare 
au cel mai produc
tiv atac (au înscris 
22 de goluri, cu toa-

6—0) le 
amenin- 

pe 11-
clasa-

într-adeivăr nu puține sînt 
cazurile cînd un tînăr sportiv 
de certă valoare a reușit să 
promoveze în prima formație 
și să se impună numai datori
tă indisponibilității „titularu
lui" ; se reflectă astfel și în 
sportul de performanță anec
dotica perimată a unor filme 
biografice în care lansarea 
marilor interpreți muzicali și 
teatrali a fost determinată de 
îmbolnăvirea protagoniștilor.

în mentalitatea multor an
trenori și selecționeri este ri
dicată la rang de mare reali
zare metodică „longevitatea" 
sportivă a unei singure valori, 
în dauna creșterii continue a 
mai multor tineri performeri 
de aceeași valoare cu unicatul.

Acest punct de vedere con
travine teoriei și practicii con
temporane a antrenamentului 
sportiv de performanță, care 
demonstrează că la actualul 
nivel de exigență al perfor
manței sportive a crescut și 
continuă să crească durata 
pregătirii în dauna duratei de 
performanță maximă.

Din punctul- nostru de vede
re considerăm că problema 
promovării tinerilor în sportul 
de performantă implică atit 
aspectul de diagnoză cît și a- 
cela de prognoză. De aceea 
este necesar să se țină seama, 
între altele, de următoarele :

— problema trebuie tratată 
diferențiat pe sporturi și chiar 
pe diferitele probe ale acelu
iași sport.

— promovarea nu trebuie 
tratată izolat ci în context cu 
problemele selecției pe ramu
ră de sport, ale dirijării spre 
proba sau postul în echipă, co
respunzător aptitudinilor și 
predilecțiilor tînărului, și în 
special cu conținutul pregătirii.

— promovarea se face după 
un scurt stagiu pe banca re
zervelor.

— promovarea trebuie făcu
tă după criterii cît mai obiec-

. tfve.. care să -țină seama de : 
nivelul de dezvoltare fizică și 
al calităților motrice și pers
pectiva desăvîrșirii acestora,

ciată (gimnastica, patinajul ar
tistic, luptele etc.) promovarea 
tinerilor constituie într-adevăr 
o „problemă".

Din punctul nostru de vede
re această promovare este o 
necesitate, deoarece condițio
nează viitorul și chiar existen
ța sportului respectiv și nu 
numai consolidarea și dezvol
tarea unui anumit nivel cali
tativ înregistrat; și aceasta cu 
atît mai mult cu cît — cu 
rare excepții — nesatisfacerea:. 
acestei necesități afectează 
prestigiul național. în' acest, 
context credem că tineretul 
nostru trebuie să aibă o atitu
dine revendicativă nu față de 
promovarea considerată ca o 
problemă „în sine" și a cărei 
soluționare ar conduce la „rea
lizarea" tineretului sportiv ci 
să ridice problema de pe po
ziția responsabilității sociale și 
patriotice în calitatea lui de 
continuator — și nu de simplu 
„moștenitor" — înzestrat cu 
calități și pregătire corespun
zătoare, prin care să înalțe și 
mai sus edificiul performanței 
și, implicit, prestigiul național 
pe plan sportiv.

în consecință, pe un fond de 
reale calități, se impun auto
exigență și dăruire în pregăti
re din Dartea tînărului spor
tiv, pentru a deveni competi
tiv în soluționarea problemei 
promovării elementelor tinete 
în sportul de performanță. -♦ -

Dar dacă cele expuse repre- ,______ ___ _____
zință cadrul^ teoretic al probla. . -aptitudinile și pregătirea teh- 
- _ ......... nico-tactică individuală, capa

citatea de integrare în colectiv, 
experiența de concurs, perso
nalitatea sportivului, aptitu
dini și calițăti psihice, capaci
tăți intelectuale, capacitatea 
de inițiativă și de activitate in
dependentă etc.

Desigur că aprecierea direc
tă folosind criteriile de mai 
sus (care constituie un mini
mum), este determinată de me
todele și tehnica de investiga
ție utilizate.

te ca Doru Popescu 
n-a jucat multe par
tide) că Steaua încă 
nu se afirmă pe mă
sura posibilităților 
(acest club a fost 
gratulat, la un mo
ment dat cu cel mai 
mare șl mai valoros 
centru de copii din 
țară și beneficiază 
de antrenori care se 
numesc Apolzan, 
Feri Zavoda, Voi- 
nescu, Victor Du
mitrescu etc.) sau că 
oltenii mei de-aca- 
să confirmă forma 
slabă (făcîndu-ne 
să-1 regretăm pe 

. Nuțescu, omul care 
pusese pe picioare o 
echipă de copii de 
uimise țara).

Atît pentru astăzi, 
pentru că șl-așa am 
spus prea multe (și 
de cînd tiparul a 
transformat vorbele 
în cuvinte nu e bine 
să spui prea multe) 
uentru că sîntem în 
fotbal și fotbalul e 

nu știi 
punct îl 
sau dis-

știm dacă surpriza 
oferiți de argeșeni 
are vreo legătură cu 
criticile zdravene ce 
11 le adresam noi, 
săptămîna trecută, 
dar ea a fost, cre
dem, singura „ali
nare" a chinurilor 
lui Tantal care l-au 
încercat pe Teașcă 
în Dealul Copoului. 
Șl așa, copiii cres
cuți la umbra lui 
Dobrin au 
locul 16. dar 
sărit prea 
știți 
tră, a fugit 
dintre ciori dar n-au 
primit-o între pri
vighetori — deci, 
deocamdată locul 151

Surpriză a fost, în 
ultima etapă, și în
genuncherea Faru
lui chiar la... Con
stanta (2—3). Mari- 
nerii au coborît pc 
locul 7, ceea ce n-ar 
fi atît de grav, mai 
cu seamă că ierar
hia juventistă n-are 
Importanță, dar nu 
se poate să nu spu
nem că rezultatele 
lor infirmă pro
nosticurile prea op
timiste si contras-

și pregătiri extrem 
de minuțioase.

După prima treime 
a campionatului pu
tem numi deja cîte- 
va pretendente si
gure la fotoliile de 
rangurile I și II, pu
tem numi atacurile 
cu mare potențial, 
putem descifra cî- 
teva surprize și pu 
tem face '*'* 
nosticuri.

Crișul, ___
opt etape ia rînd, a 
cfștigat duminică în 
fata Steagului roșu 
(2—1) și continuă să 
păstreze șefia, în 
ciuda acelui 2—1
cu care se păcălise 
la Cluj cu o săptă- 
mtnă înainte. Azi 
bucureștenil au po
sibilitatea să-i 
la lucru pe 
bălețandri ai 
Vlad, Intr-un „derbi" 
oferit în compania 
lanterne! roșii (am 
numit Rapiduletul). 
In primăvară, ace
lași meci a fost cîș- 

de giuleșteni

chiar pro

neînvins
lui 

părăsit 
n-au 

departe, 
dumneavoas- 

cloara

mei. de multe ori activitatea 
practică a celor investiți cu a- 
tributele promovării tinerilor 
in sport demonstrează lipsuri' 
serioase și cu urmări nefaste 
pentru sportul românesc. în a-i 
fara unor „explicații" bazate 
pe „conjunctură", promovarea 
cu întîrziere sau ratarea , unor' 
reale tinere talente sînt cau
zate de neaplicarea unor crite
rii care să impună această pro- 

o necesitate, așa 
la

movare ca 
cum arătam început.

va<J5 
foștii 

lui

ca vinul, 
pînă la ce 
poți stima 
prețui.

G. MITROI

(Agerpres)

COCORII INDUSTRIALI !
'Urmare din pag. 1)
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O „CALIFICARE" 
AVANTAJOASA

O adunare festivă prilejuită 
de apropiata aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, a avut loc și la Casa de 
cultură din Hunedoara,, la care 
au luat parte sute de siderur- 
giști, cadre tehnice și de condu
cere din marele combinat side
rurgic și alți oameni ai muncii 
din localitate.

I

ucenicia la locul de'muncă — 
măsură la nivel național — meni
tă să îmbunătățească nivelul de 
muncă în întreprinderi și să ofe
re totodată calificarea în condiții 
optime a forței de muncă ne
calificate — a devenit pentru 
veșnicii călători de care ne ocu
păm, un mijloc de asigurare ilici
tă a existenței.

„Sînt — ne spunea loan Gîr- 
ba, secretarul Comitetului P.C.R. 
de la Fabrica de porțelan „Iris" 
— unii tineri care urmează

cursurile de calificare într-o în
treprindere, timp în care pri
mesc salariu, iar după terminarea 
acestora părăsesc întreprinderea 
respectivă și încep în aceleași 
condiții cursurile de calificare 
în altă întreprindere. Vagabon
dează așa, în postura de veșnici 
cursanți cu leafă asigurată, din- 
tr-un loc în altul, fără să-și dea 
osteneala să răsplătească măcar 
cheltuielile materiale afectate 
pentru instruirea lor". Deși acest 
fenomen este cunoscut de toată 
lumea, nu există nici o măsură 
legală care să reglementeze 
ceastă permanentă vînturare 
banii statului de la un loc 
muncă la altul.

a- 
pe 
de

societatea noastră nu există 
ambiguitate și echivoc al ce
rințelor față de tînăra genera
ție, în procesul formării a- 
cesteia normele și modelele 
sînt acceptate, devin proprii 
tînărulul care părăsește adoles
centa cu nostalgia timpului în 
care se străduise cu încîntare 
să trăiască „după capul lul“. 
Nu este mal puțin adevărat 
că, lăsate în voia lor, subcul-

PORNIM
turtle ce însoțesc inevitabil 
grupurile de tineri, degenerea
ză în subculturl de gașcă ce 
neagă violent, nu numai în 
vorbe, valorile pozitive ale cul
turii; probabil că numai igno
ranța și graba 11 Împiedică de 
la negarea întregului sistem 
cultural. Citim cu toții ziarele 
și nu de puține ori întîlnim 
relatări despre actele huliga
nice, asociale, ale unor gru
puri de tineri. Personalitatea 
în formare a tînărului. crudă

șl supusă unor tendințe con
vergente, s-a lăsat înăbușită 
de psihologia confuză a grupu
lui ce-și trăiește deruta sub 
privirea indiferentă a trecăto
rului, fie la un colț de stradă, 
fie într-un parc, fie într-un 
local, iar consecințele nu au 
cum fi decît dezastruoase : a- 
pariția unei mentalități anar
hice, anticulturale, dezuma- 
nizante.

Pe măsura înaintării în vîrs
tă crește atracția mediului so
cial ; faptele se cer recunos
cute, împlinirea lor în afara 
recunoașterii celorlalți nu are 
nici o valoare socială, cu atît 
mal puțin umană, cu atît mal 
puțin personală. Ajutat să-și 
depășească criza de creștere, 
supus încă unor tendințe con
tradictorii — elementele evolu
tive ale experienței lui de via
ță șl valorile stabile, definito
rii ale culturii — tînărul va 
putea totuși să afirme fără să 
reușescă că a descoperit cea 
mal lesnicioasă cale de a nu 
se mulțumi cu ceea ce a aflat 
și a reușit astfel să pornească 
de acolo de unde se cuvine : 
de la uman !

CINE ÎNCURAJEAZĂ 
Șl CINE PERMITE?

fenomen, directorii unor între
prinderi. Nevoia stringentă de 
cadre este un fapt obiectiv. Asta 
însă nu îndreptățește conducăto
rul unei unități să aprobe în
cadrarea unui om care a părăsit 
arbitrar, generînd prejudicii, o 
altă unitate. Mai ales în cazul 
în care există primejdia iminentă 
ca situația să se repete la nivelul 
noului său popas. Cu alte cuvinte, 
mai mare atenție la angajarea 
oamenilor, mai mare grijă la ve
rificarea cărții de muncă a soli- 
citanților!

Legislația muncii în vigoare nu 
prevede nici o măsură restrictivă 
menită să stăvilească fluctuația 
nejustificată de cadre. Se mizea
ză în genere pe gradul tot mai 
înalt de creștere al responsabi
lității personale, pe înțelegerea

I
I

Un „buchet , care îmbină forță, viteză, tenacitate, pentru admi
ratorii sportului cu balonul oval.

Apariția de noi întreprinderi 
industriale, extinderea continuă a 
producției în cele existente deja, 
determină în permanență spori
rea efectivului de forță de muncă. 
Necesitatea formării unor cadre 
competente, atașate unității în 
care lucrează se impune cu ma
ximă stringență.

Migrația de la o unitate eco
nomică la alta, fără motive seri
oase, afectează rezultatele mun
cii colectivului. De aceea apare 
cel puțin ciudată lipsa unui an
samblu de măsuri menite să li
chideze acest fenomen, care, fără 
să atingă — e drept — proporții 
îngrijorătoare, produce destule 
neplăceri întreprinderilor. A cui 
e vina ? Mai exact, cine încu
rajează și cine permite acest fe
nomen ?

Cine încurajează colindul de la 
o unitate la alta ? Paradoxal, 
chiar cei afectați direct de acest

I 
conștientă a fiecărui cetățean că » 
locul lui trebuie să fie acolo unde I 
este nevoie de el. Este foarte ■

Ibine. Există însă, așa cum am 
văzut deja, și unii în cazul cărora 
legea trebuie să acționeze mai 
eficace, contribuind, prin stăvi
lirea actelor de superficială tra
tare a angajamentelor luate, la 
propria evoluție și educație. Ca
drul legal și norma morală nu 
sînt, mai ales în acest caz, în
tr-o stare de incompatibilitate re
ciprocă. Dimpotrivă. Fapt pen
tru care ne permitem să sugerăm 
reluarea unei vechi modalități de 
cunoaștere a profilului etic al 
omului care muncește — intro
ducerea obligației de a nu se 
face angajări decît pe baza car
netului de muncă în care să fie 
trecute aprecierile de la unită
țile în care solicitantul a activat 
anterior, metodă practicată cu 
succes, într-o vreme, în țara 
noastră.

I
I
■
I
I
I
I

UN DECENIU
DE LA ÎNFIINȚAREA 

Ș.S.E. NR. 2 BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătoririi unui deceniu de la înființarea Școlii 
sportive nr. 2 din București, în săptămîna 5—12 noiembrie, se 
vor organiza o serie de acțiuni interesante. Astfel, chiar Ia 
sediul școlii, în holul mare și într-o încăpere anexă, s-a ame
najat o „expoziție jubiliară" care cuprinde documente din acti
vitatea elevilor și a cadrelor didactice, ilustrînd succesele ob
ținute pe tărîmul sportului. în cadrul unei conferințe de presă 
ce va avea Ioc astăzi, la orele 19. la școală (Hd. Dimitrov nr. 128) 
se vor prezenta trei scurte expuneri privind bilanțul activității 
celor 10 ani și perspectivele de viitor în ziua de 10 noiembrie 
or®le. ®—14 are ,oc Ia aceeași adresă o consfătuire metodică- 
ștnnțiflcă, cînd se vor prezenta referate de specialitate. Pentru 
12 noiembrie, e prevăzută o serbare cultural-suortivă. în sala 
liceului „Mihai Viteazu" cu demonstrații de gimnastică, judo, 
cu premierea elevilor — campioni, și bineînțeles, o ședință so
lemna — în 7 noiembrie — care va constitui momentul culmi
nant al săptăminii jubiliare.
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ITALIA — Aspect de la o rece ntâ demonstrație a muncitorilor din Milano în spirijinul reven
dicărilor lor

ORIENTUL APROPIAT
• Libanul după acordul de la Cairo • Vor fi 
reluate consultările celor patru mari puteri 

la O.N.U.

APARTHEIDUL ȘCOLAR
„Dacă as controla educația populației bantu (trib african — n.r.) aș organiza-o în așa fel 

încît, încă de la naștere le-aș da de înțeles copii lor că pentru ei nu poate exista egalitate cu e^ 
penii... Locul africanilor în societate nu trebuie să treacă de acela al muncii pur fizice". Aceste 
cuvinte au fost rostite în urmă cu aproape trei decenii, atunci cînd s-a elaborat „constituția" rasista 
sud-africană, de unul dintre părinții apartheidului, fostul premier Vervoerd.. Ele ar fi putut constitui 
un moto foarte sugestiv și potrivit pentru raportul-studiu întocmit sub auspiciile Comitetului O.N.U. 
pentru problemele sociale și umanitare, raport intitulat „Apartheidul în învățămîntul din Repu
blica Sud-Africană".

• CAIRO — Membrii dele
gației libaneze, condusă de 
Emile Bustani, s-au înapoiat la 
Beirut după încheierea convor
birilor avute la Cairo cu Yasser 
Arafat, președintele Organiza
ției pentru eliberarea Palestinei, 
în legătură cu soluționarea crizei 
intervenite între Liban și forțele 
palestiniene de comando, dislo
cate pe teritoriul său.

Pe de altă parte, în cursul unei 
conferințe de presă, organizată 
tot la Cairo, Yasser Arafat a de
clarat că o nouă rundă de con
vorbiri între autoritățile libaneze 
și reprezentanți ai forțelor de 
guerilă urmează să aibă loc, în- 
tr-un viitor apropiat, la Beirut.

• BEIRUT — După acordul 
intervenit la Cairo între delega
ția libaneză și reprezentanții for
țelor palestiniene de guerilă, în 
Liban tensiunea se diminuează 
treptat, cedînd locul unei atmos
fere de liniște și calm. La Beirut, 
menționează agenția Reuter, nu
mai restricțiile de circulație mai 
amintesc de ciocnirile din ulti
mele săptămîni., dar, potrivit ofi
cialităților libaneze, ele vor fi 
reduse parțial, începînd cu ziua 
de marți.

Cu toate acestea, adaugă 
Associated Press, trei explozii 
neașteptate au răsunat în noaptea 
de luni spre marți în orașul Si
don, violînd consemnele încetării 
focului.

• NEW YORK — Reprezen
tanții la O.N.U. ai Franței, Marii 
Britanii, U.R.S.S și S.U.A. își vor 
relua, la 15 noiembrie, reuniunile 
în patru consacrate situației din 
Orientul Apropiat, informează 
agenția France Presse, citind sur
se din preajma delegațiilor aces
tor țări la Națiunile Unite. După 
cum s-a mai anunțat, aceste reu
niuni au fost inițiate în luna 
aprilie, la propunerea Franței, 
dar au fost întrerupte în luna 
iulie, fără să se ajungă la un 
consens acceptabil și de părțile 
direct implicate în conflictul 
arabo-israelian.

Ulianovsk-Kazan : patru ore pe Volga. Dimineață friguroasă 

fără soare. „Meteorul" se zbate nervos și înaintează vlăguit. 

Kilometri întregi ne întovărășesc doar apa și cerul. Ne-am 

despărțit treptat de pămînt: casele de pe maluri s-au redus la 

dimensiuni de miniaturi, apoi au devenit puncte incerte pe un 

fundal învăluit de ceață după care au dispărut. Au mai rămas 

copaci singurateci, trupuri de uriași ce veghează nesfîrșitul, pe 

care îi observăm atunci cind ne apropiem de debarcaderele cu 

înfățișarea blajină a caselor țărănești din lemn.

Kazan înseamnă poezia tim
pului și ritmurile noi ale pre
zentului. Orașul acesta cu con
traste arhitectonice, cu uimi
toare îngemănări de baroc ru
sesc, tradițional orientalism și 
modernism dominat de elegan
ța simplității, are o personali
tate conservată în pofida tutu
ror vicisitudinilor, un farmec ce 
îl descoperi cu ușurință. Desi
gur, turiștii sînt atrași de zidu
rile Kremlinului construite în 
secolul al XlV-lea sau de turlele 
aurite ale străvechilor biserici 
rusești. Lîngă Sîmbek poți as
culta o legendă cu un han, un 
cazan de apă și, firește, o fată 
de o frumusețe fără pereche, 
atît de frumoasă încît atunci 
cînd apărea pe balcon soarele 
se ascundea, iar atunci cînd ea 
cînta, privighetorile tăceau, as- 
cultînd cu admirație și invidie 
vocea-i de aur. Turismul nu se 
poate separa de legendă. Zi
durile păstrate prin secole do- 
bîndesc viață grafie legendei și 
tocmai de aceea ghidul tinde 
să renunțe la rigurozitatea pro
fesorului de istorie, încercîrfd 
să dobîndească priceperea po
vestitorului.

• AMMAN. — Un purtător de 
cuvînt militar iordanian, citat de 
agenția France Presse, a declarat 
că marți după-amiază avioane 
israeliene “ău bombardat pozițiile 
trupelor iordaniene staționate în 
regiunea podului Allenby la nord 
de Marea Moartă. El a mențio
nat că bateriile antiaeriene au 
intrat imediat în acțiune 
în urma raidului aviației 
liene partea iordaniană nu 
registrat pierderi.

și că 
israe- 
a în-

• TEL AVIV — După• itL AV1V — După cum 
relatează agenția Reuter, un pur
tător de cuvînt militar a con
firmat la Tel Aviv că aviația 
israeliană a întreprins un raid 
asupra pozițiilor forțelor militare 
iordaniene din regiunea podului 
Allenby. El a afirmat că atacul 
aviației a fost lansat după ce 
forțele iordaniene au supus unui 
baraj de artilerie pozițiile deți
nute de unitățile israeliene.

0. N. U.: Dezbateri privind
primirea R. P. Chineze

Adunarea Generală a O.N.U. a început dezbaterile asupra 
uneia dintre cele mai importante probleme aflate pe agenda 
sa — „restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U". Plenara Adunării are în fața sa un proiect de 
rezoluție prezentat de un grup de state între care și România.

Proiectul subliniază că re
stabilirea drepturilor legitime 
ale R. 
este o 
pentru 
Cartei 
cauzei pe care organizația tre
buie s-o servească potrivit 
Cartei. Se cere Adunării Ge
nerale să restabilească toate 
drepturile Chinei și să recu
noască reprezentanții guver
nului acestei țări drept singu
rii reprezentanți legitimi ai 
Chinei.

Reprezentantul Cambodgiel, 
Huot Sambath, luînd cuvîntul 
primul la dezbateri, a cerut

P. Chineze la O.N.U. 
măsură indispensabilă 

apărarea principiilor 
Națiunilor Unite și

Parcurgem cu autobuzul 
Kremlinul pentru ca, mai apoi, 
părăsind construcția albă a- 
țintită către Volga, să pătrun
dem în cartierele în care epo
cile se învecinează. Străzile se 
cațără pe spinarea pietruită a 
înălțimilor. La Kokușkino, în 
casa de țară în care Lenin a 
cunoscut prima sa deportare, 
am văzut o fotografie îngălbe
nită : Kazanul în decembrie 
1887. Zăpadă, un drum care 
urca dealul marcat de borne 
negre. O imagine sumbră pe 
care albul zăpezii nu o învese
lea. Doar cîteva felinare rătă
cite pe marea albă, siluete fără 
viată într-o întindere pustie. 
Tabloul arhitectonic al Kazanu- 
lui a devenit altul, dar prin se
cole s-au păstrat nenumărate 
dovezi ale trecutului. Plăci de 
marmură risipite prin oraș po
menesc numele lui Lenin. La 
Kazan, în 1887, făuritorul sta
tului sovietic și-a început activi
tatea revoluționară. Pe strada 
Komlev : o casă de lemn, fără 
etaj. Casa în care a fost ares
tat Vladimir llici, la 5 decem
brie. Un muzeu — pereți de 
lemn vopsiți în cafeniu, o ve-

delegației
C.C. al U.T.C.

in Elveția
GENEVA 4 — Corespon

dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: O delegație a 
U.T.C. compusă din Coriolan 
Voinea, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C. și Aurel Zăi- 
nescu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al U.T.C., a făcut 
timp de o săptămînă o vi
zită în Elveția la invitația 
Uniunii Tineretului Socialist 
din această țară. In timpul 
vizitei, delegația a fost pri
mită de Claude Ketterer, 
primarul orașului Geneva, 
Henri Trub, membru al Co
mitetului director al Partidu
lui Muncii din Elveția, 
Henri Smidt, secretarul Fe
derației muncitorilor din me
talurgie, precum și de con
ducerea Uniunii Tineretului 
Creștin din Elveția. Oaspeții 
români au fost invitați să 
participe la lucrările Con
gresului extraordinar al Parti
dului Socialist din Elveția.

Adunării Generale să respin
gă categoric cel de al doilea 
proiect de rezoluție, iar China 
să fie lăsată să-și ocupe locul 
ce i se cuvine în O.N.U. In ca
litate de stat fondator al aces
tei organizații.

Delegații Japoniei și Noii 
Zeelande au recomandat Adu
nării Generale să reafirme 
moțiunea din anii trecuți po
trivit căreia este vorba de „o 
problemă importantă", ceea ce 
înseamnă că pentru adoptarea 
oricărei rezoluții de natură să 
modifice reprezentarea actuală 
a Chinei în O.N.U. este nevoie 
de o majoritate de două treimi.

NOTE DE DRUM DIN U.R.S.S.

PE VOLGA, LA KAZAN...
randă, ferestre ce-ți dezvăluie 
universul familial. Aici a locuit 
Lenin cu ai săi în 1888—1889. 
Universitatea am regăsit-o în- 
vesmîntată în schele. Clădirea 
a rămas la fel ca în anul în 
care Vladimir llici se găsea în 
amfiteatrele ei.

Revenim între zidurile Krem
linului. Pe colina care domină 
orașul și care a fost martora 
unei istorii zbuciumate ni se 
înfățișează prezentul Kazanului 
și al Tătăriei sovietice. Interlo
cutor : S. G. Batiev, președintele 
Sovietului Suprem al R.S.S.A. 
Tătare.

întîlnirea cu redactorii unor 
ziare de tineret din țările so
cialiste devine o veritabilă con
ferință de presă. Mai întîi as
cultăm o succintă expunere. Tă- 
taria sovietică are o suprafață 
de 68 000 km p și o populație 
de 3 226 600 locuitori (50 la 
sută tătari, 50 la sută ruși). Doar 
29,6 la sută din populație lu
crează în agricultură. Industria, 
mai ales cea petrolieră, domi
nă viața economică a repu
blicii. Fiecare a treia tonă de 
petrol produsă în U.R.S.S. pro
vine din Tătaria, deși industria 
se află încă la vîrsta tinereții 
pe aceste meleaguri. Ritmurile 
de creștere sînt reflectate de 
cifre: în 1958 s-au obținut 
31,8 milioane tone petrol, în

Conferința de presă
a președintelui Nixon

Președintele Nixon a rostit luni seara o cuvîntare radio-tele- 
vizată în care s-a referit, după cum singur a apreciat, „la un 
subiect care îngrijorează profund pe fiecare american și celelalte 
popoare din întreaga lume — războiul din Vietnam". Vorbitorul 
a recunoscut că „unul din motivele profundei divizări existen
te în cadrul națiunii americane în ceea ce privește Vietnamul, 
constă în faptul că mulți americani și-au pierdut încredere» 
în ceea ce guvernul lor le-a spus despre politica S.U.A.".

După cum au subliniat unii 
observatori, Nixon, încercînd să 
explice cauzele și împrejurările 
intervenției Statelor Unite în 
conflictul vietnamez, nu a făcut 
altceva decît să repete justifi
cările aduse de administrațiile 
americane anterioare, precum și 
de el însuși pentru a motiva 
trimiterea a peste o jumătate de 
milion de militari americani în- 
tr-o țară situată la mii de ki
lometri distanță de S.U.A., pre
cum și lipsa vreunui progres la 
tratativele de la Paris.

După ce a arătat că pînă la 
15 decembrie vor fi retrași din 
Vietnamul de sud 60 000 de 
soldați, președintele s-a referit la 
programul de viitor al S.U.A. 
în Vietnam. El a declarat că, 
în colaborare cu regimul de la 
Saigon, a fost elaborat un plan

Reacții in S.U.A.

și in străinătate
WASHINGTON 4 (Agerpres) 

— Cuvîntarea rostită luni seara 
de președintele Nixon a stîrnlt 
vil reacții în S.U.A., unde nume
roase cercuri și-au exprimat 
dezamăgirea față de lipsa ori
căror indicii precise privind 
intențiile administrației de a 
pune capăt războiului din Viet
nam.

Senatorul George McGovern 
a declarat că președintele „ur
mează aceeași veche politică 
discreditată, care a dus la uci
derea a 40 000 de americani". 
Exprimîndu-și insatisfacția față 
de cuvîntare, senatorul Albert 
Gore, membru al Comisiei sena
toriale pentru afacerile externe, 
a declarat că „nu există altă 
alegere decît ca Comisia sena
torială să încerce să contribuie 
în mod constructiv la găsirea 
unei politici de pace". Senatorii 
Jacob Javits și Allen Cranston 
au subliniat, la rîndul lor, că 
Nixon nu a spus nimio nou și 
de aceea „ei sînt dezamăgiți".

PARIS 4 (Agerpres) — Dele
gația guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietna
mului de sud la conferința de la 
Paris a dat publicității o decla
rație în care se arată printre al
tele : „Discursul rostit la 3 no
iembrie de președintele Nixon 
nu aduce nimic nou. Acesta re
petă doar așa numitul plan în 
opt puncte care se reduce la re
fuzul Statelor Unite de a retrage 
toate trupele americane din Viet
namul de sud, la încercarea Sta
telor Unite de a menține admi
nistrația marionetă Thieu-Ky- 
Khiem și la „vietnamizarea" 
războiului de agresiune în sco
pul de a-1 prelungi și intensifica, 
violînd drepturile naționale fun
damentale ale poporului vietna
mez și dreptul la autodetermi
nare al poporului sud-vietnamez. 
O asemenea poziție contravine 
cererilor legitime ale poporului 
vietnamez, poporului american și 
ale tuturor popoarelor care do
resc paoe și echitate.

1962 — 46,2 milioane, în 1967 
— 89,1 milioane, iar în 1970 se 
va atinge nivelul a 98 milioane, 
ceea ce înseamnă că în 1970 
Tătăria va produce tot atîta 
petrol cît întreaga Uniune So
vietică în 1957. Saltul este, bine
înțeles, legat și de cele 
2 500 000 000 ruble pe care sta
tul le-a investit în industria pe
trolieră. L-am întrebat despre 
perspective :

— Ne oprim la 100 milioane 
tone. Vom mai efectua sondaje 
în alte zone ale republicii și 
ne vom îndrepta eforturile că
tre dezvoltarea petrochimiei. 
Uzina de la Nijnekaminsk este 
doar un început, un bun în
ceput...

Săli Ghilimhanovici dorește 
să adauge :

— Industria tătară nu se re
duce la petrol și chimie. Fa
bricăm aparate de măsură și 
textile, instrumente chirurgicale 
și calculatoare, compresoare și 
avioane. Dispunem de 19 000 in
gineri și 34 000 tehnicieni (60 la 
sută femei), cifre pe care le 
putem înțelege în întreaga lor 
semnificație atunci cînd amintim 
că 70 la sută din populație fu
sese analfabetă înainte de re
voluție...

Capitolul universitar, adus în 
discuție la solicitarea noastră, 
este examinat atent s 

de „vietnamizare" a războiului 
care prevede retragerea tuturor 
forțelor combatante terestre ame
ricane și înlocuirea lor cu forțe 
saigoneze „potrivit unui program 
dinainte stabilit". El a reamin
tit că va fi aplicată și în alte 
părți ale Asiei doctrina Nixon 
care constă în furnizarea de aju
tor militar și economic, țările 
respective urmînd să-și asume ră
spunderea primordială în furni
zarea oamenilor necesari. Pre
ședintele * evitat să comunice 
termenii îndeplinirii programului 
anunțat, condiționînd din nou 
retragerea trupelor americane din 
Vietnam de „progresul tratative
lor de la Paris", de „nivelul acti
vităților inamicului" și de .gradul 
de pregătire a trupelor saigoneze. 
Pentru faptul că la tratativele 
do la Paris nu s-a înregistrat 
nici un progres, el a învinuit 
cealaltă parte care-și apără drep
tul la libertate și independență. 
Refuzînd categorie ideea unei 
retrageri imediate a trupelor 
americane, el a avertizat că în 
cazul intensificării „acțiunilor 
celeilalte părți, nu va ezita să 
recurgă la măsuri „puternice și 
efective".

Solicitînd sprijinul populației 
pentru o asemenea politică, 
Nixon a recunoscut că „unii din
tre concetățenii mei nu sînt de 
acord cu planul pe care l-am 
ales" .El a dat de înțeles că nu 
va ține seama de proteste și de 
opiniile contrarii și a adresat 
critici americanilor care cer în
cetarea imediată a intervenției 
S.U.A. în Vietnam.

• MIHAI SUDER, ministrul 
industriei lemnului, care face o 
vizită în Suedia a avut luni 
după-amiază o primă intllnire 
cu ministrul agriculturii al 
Suediei, Ingemund Bengtsson. 
La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au participat, de 
asemenea,' Eduard Mezincescu, 
ambasadorul României in Sue
dia, membri ai delegației româ
ne precum și funcționari din 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii al Suediei. Seara, gu
vernul suedez a oferit un di- 
neu în onoarea oaspetelui ro
mân.

• PARLAMENTUL EURO
PEAN (organism cu caracter 
consultativ al Pieței comune), 
reunit la Luxemburg, a adre
sat șefilor de state din cele 
șase țări membre ale C.E.E. 
apelul de a deschide, în 
cursul următoarelor cîteva luni, 
negocieri privind primirea de 
noi membri. într-o rezoluție 
adoptată cu majoritate de vo
turi, Parlamentul European 
își exprimă dorința ca șefii de 
de state al „celor șase", ce se 
vor reuni la 17 șl 18 noiembrie 
la Haga, să depună eforturi 
pentru realizarea unor progrese 
pe calea „unității politice" a 
Europei occidentale.

— 56 000 studenfi urmează 
cursurile institutelor de învăță- 
mînt superior. în ultimii 20 de 
ani au fost formați 170 000 de 
specialiști, cifră care — rapor
tată la numărul locuitorilor — 
este superioară multor state 
dezvoltate, cu tradiții universi
tare. Tătaria dispune de 55 in
stitute de cercetări științifice și 
10 institute de învățămînt supe
rior.

— Unde preferă tinerii să 
muncească ?

— în orașele noi... Construc
țiile noi îi atrag, locurile de 
muncă sînt mai interesante, ro
mantismul începuturilor este 
seducător...

— Vă preocupă tineretul f —-t 
întreabă un confrate.

Președintele zîmbește.
— Mă socot încă activist 

comsomolist pentru că în Com- 
somol am început să muncesc, 
iar Comsomolul este o școală 
bună. în Prezidiul Sovietului 
Suprem, discutăm, deseori, des
pre tineret. Avem chiar o co
misie specială compusă din 
14 deputaji. Problemele cele 
mai des dezbătute se referă la 
calificarea tineretului, învăfă- 
mîntul obligatoriu, dezvoltarea 
bazei materiale pentru cultură 
și sport. Uneori directorii de 
uzină uită că față de adoles-

Datele Înmănuncheate In acest 
document cu nuanțe de tra
gism, provin fie din statistici 
oficiale publicate la Pretoria, 
fie din memorii adresate de re
prezentanți ai populației afri
cane din R.S.A.

Aflăm, astfel, că regimul ra
sist practică o politică pe care 
autorii raportulul-studlu o cla
sifică plastic „de sufocare me
todică a invățămintulul pentru 
africani". Sumele, șl așa ridi
cole, alocate pentru școlarizarea 
copiilor bantu sînt mereu re
duse. De la 10 lire anual pe 
cap de școlar african in 1959 
ele au ajuns actualmente Ia 6 
lire (spre comparare trebuie 
arătat că pentru școlarizarea 
fiecărui elev de origine euro
peană sint alocate anual 85 de 
lire !). S-ar putea adăuga, ca un 
element semnificativ la acest 
capitol, că salariile cadrelor di
dactice (,de culoare" reprezintă 
mai puțin de un sfert din cele 
practicate in școlile „pentru 
albi". Localurile de școală pen
tru elevii de culoare nu numai 
că sint aproape toate inadec
vate, insalubre, dar sint absolut 
insuficiente, reprezentfnd ca 
număr de săli de clasă, numai 
40 Ia sută din necesar, compa
rativ cu numărul școlarilor și 
elevilor africani cuprinși in 
rețeaua de Invățămint elemen
tar șl mediu. Astfel stind lu
crurile, nu e de mirare că in
tr-o încăpere de cursuri In
tr-o școală pentru africani sint 
Inghesuiți de 3,5 ori mai mulți 
copii decît în clasele școlilor 
pentru albi. Și iarăși nu poate 
mira faptul că în aproape 200 
din cele 700 de clase ale școli
lor primare pentru africani co
piii trebuie să învețe stînd di-

lațiel africane, această politică

rect pe podea, din lipsa băn-
dlor.

Adăugată la situația mate-
rială foarte precară a popu-

e ÎN CAPITALA Pakistanului 
de Est, Dacca, au reizbucnit 
luni incidentele Intre comunită
țile bengali și hindu. Armata a 
intervenit și a deschis focul îm
potriva unui grup de demon
stranți, ucigînd o persoană și 
rănind alte șase, anunță agen
ția Reuter. In felul acesta, bi
lanțul ultimelor trei zile de in
cidente se ridică la opt morți 
și peste 30 de răniți.

Autoritățile militare pakista
neze au decretat, după cum s-a 
mai anunțat, starea excepțio
nală.

• AUTORITĂȚILE DE LA 
SAIGON au interzis ziarul „Tia 
Sang", sub pretextul că a pu
blicat informații în legătură cu 
o eventuală lovitură militară de 
stat în Vietnamul de Sud. De la 
emiterea, în 1968, a „Decretului 
cu privire la presă", regimul de 
la Saigon a interzis parțial sau 
total, sub diferite pretexte, 32 
de publicații.

• AGENȚIA CHINA NOUĂ 
anunță că, la 3 noiembrie, o 
navă de război aparținînd Sta
telor Unite ale Americii a pă
truns în apele teritoriale ale 
Republicii Populare Chineze. în 
legătură cu această nouă provo
care, un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R.P. Chineze a fost împuter

Imagine din Kazan

cenți trebuia să se poarte altfel 
decît față de maturi...

Două ore s-au scurs pe nesim
țite. De lîngă zidurile albe 
ale Kremlinului, mîngîiate de

Clasă pentru copiii bantu t

deliberată de „sufocare* a șco
lii pentru tinerii africani are 
drept consecință directă bararea 
accesului la învățătură al afri
canilor. 30 la sută din copiii 
africani de vîrstă școlară nu 
frecventează școala . elementară 
din „lipsă de locuri". Numai 
2 Ia sută din copiii care termină 
cele patru clase elementare re
ușesc să urmeze liceul și, din 
rîndul acestora din urmă, nu
mai 1 la sută ajung să-și ia ba
calaureatul. Situația este la fel 
de dificilă șl în ce privește în
vățămîntul superior. în anul 
1968, de exemplu, universitățile 
au fost absolvite de 5 260 de 

nicit să dea publicității un se
rios avertisment

• NIKOLA MILIANICI, vice
președinte al Vece! Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, l-a 
primit luni pe Anthony Solo
mon, expertul financiar ameri
can, propus pentru funcția de 
președinte al viitoarei Corpo
rații Internaționale pentru in
vestiții în Iugoslavia, care își 
va începe activitatea în ianuarie 
1970. Expertul american va vi
zita 12 bănci, acționare ale Cor
porației, și va avea convorbiri 
cu diverse personalități din 
R.S.F. Iugoslavia cu privire la 
rolul și activitatea Corporației, 
anunță agenția Taniug.
• PREȘEDINTELE Consiliu

lui de Miniștri al U.R.S.S.. 
Alexei Kosîghin, a primit 
marți, la Kremlin, delegația 
F.N.E. din Vietnamul de Sud și 
a Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, condusă de Nguyen 
Huu Tho, președintele prezi
diului C.C. al F.N.E. și președin
te al Consiliului Consultativ al 
Republicii Vietnamului de Sud. 
Agenția TASS precizează că în
tre Alexel Kosîghin șl membrii 
delegației a avut loc o convor
bire asupra unor probleme de 
interes comun.

MHBHSBfBBSSHSSSHSBSSSSBSS—SHS

stropii unei ploi reci de toam
nă, contemplăm încă o dată 
orașul și Volga.

EUGENIU OBREA

băncile sînt un luiu.
(Fotografie din „Dor Spiegel*) 

studenți albi și.„ 38 de studențl 
de culoare. Șl toate acestea, ra
portate la o populație de 12,5 mi
lioane africani și 3,5 milioane 
albi!

Punem punct aici reproducerii 
datelor care acuză revoltătorul 
apartheid din școlile sud-afri- 
cane. E suficient pentru a con
chide că raportul întocmit sub 
egida Comitetului O.N.U. pentru 
problemele sociale și umanitare 
se constituie ca o piesă elocventă 
la dosarul condamnării rasismu
lui sud-african.

P. N.

DUPĂ EXPERIENȚA 

„S0IUZ6,7și8i‘
Conferință de presă 

la Moscova
MOSCOVA 4. — Cores

pondentul Agerpres, L. Duță 
transmite: La 4 noiem
brie, la Moscova a avut 
loc o conferință de pre
să a cosmonauților sovie
tici, particlpanți la zborul în 
grup al navelor cosmice 
„Soiuz-6“, „Soiuz-7“ și „So- 
iuz-8“. .

în cuvîntul său acad.;
Mstislav Keldîș, președintele 
Academiei de științe a 
U.R.S.S. a relevat că zborul 
oelor trei nave cosmice a 
reprezentat o continuare a 
programului sovietic de stu
diere pe etape a spațiului 
circumterestru cu ajutorul 
navelor de tip „Soiuz", re
centul experiment servind 
creării, într-un viitor nu 
prea îndepărtat, a unei stații 
orbitale locuite. în acest 
sens, au fost rezolvate sar
cini calitativ noi, legate de 
crearea stațiilor orbitale pi
lotate șl de executarea de 
manevre a navelor cosmice 
pe trasee clrcumterestre.

Referindu-se la rîndul său, 
la problemele zborului în 
grup, cosmonautul Vladimir 
Șatalov a relevat că proble
mele cele mai importante au 
fost legate de manevrele re
ciproce și de elaborarea me
todelor de realizare a unor 
acțiuni comune ale echipaje
lor celor trei nave cosmice 
și a grupului de dirijare a 
zborului de pe Pămînt.

Cosmonautul Gheorghi Șo- 
nin a expus amănunțit acțiu
nile cosmonauților pentru re
venirea pe Pămînt și ateriza
rea dirijată manual.

Unul din participant!! la 
experiența de sudare în spa
țiu, cosmonautul Valeri Ku
basov, a subliniat că au fost 
aplicate metode de sudură, 
care trebuie să asigure posi
bilitatea utilizării concomi
tente a diferitelor metale și 
aliaje, folosite la construcția 
navelor cosmice.

încheind conferința de 
presă, acad. Keldîș a subli
niat că crearea unor stații 
orbitale de lungă durată va 
fi realizată într-un viitor re
lativ apropiat, pentru aceasta 
fiind necesari, după părerea 
lui mai puțin de cinci ani. 
Referindu-se la piedicile care 
trebuie învinse, președintele 
Academiei de științe a arătat 
că problema cea mai impor
tantă este aceea a rămînerii 
omului in spațiu pentru o 
perioadă îndelungată.

în următoarele luni, a con
tinuat el, în Uniunea Sovie
tică nu se prevede lansarea 
de oameni spre Lună. Keldîș 
a relevat însă că Uniunea 
Sovietică intenționează să 
efectueze, în viitor, lansări 
spre Lună și spre planete ale 
sistemului solar.

Mstislav Keldîș a anunțat 
totodată că în anul 1970 oa
menii de știință din Uniunea 
Sovietică vor continua cerce
tări asupra planetelor și spa
țiului circumterestru, pre
cum și în domeniul stațiilor 
orbitale.
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