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ptim-secretar al Comitetului județean 
Constanța al U.T.C.

U.T.C. DE LA SATE O FAPTĂ,

ACTIVITĂȚI TRADIȚIONALE
ACTUALITĂȚIISUB SEMNUL

O IDEE

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER,

In marea britanie
Pe nenumărate coordonate 

imaginare, oamenii se întîl- 
nesc și se înțeleg, se apropie 
sufletește. Auzim, adesea, 
despre un tînăr dintr-un 
îndepărtat colț de țară care 
a gîndit cu un pas înaintea 
celorlalți sau despre altul ca
re, în munca lui, a realizat 
ceva neașteptat, și despre al- 

atîția. O geografie afectivi 
conturează, o geografie 

zonelor de entuziasm, dă-

La convorbiri s-au alăturat ul
terior, din partea română, Come- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Pungan, ambasa
dorul României la Londra, Ni
colae Nicolae, adjunct al mini
strului comerțului exterior, și 
Gheorghe Oprea, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini, iar din partea britani
că Michael Stewart, ministrul a- 
facerilor externe și Commonweal- 
thului, Anthony W. Benn, minis
trul tehnologiei și energiei, Geor
ges Thomson, cancelar al Duca
tului Lancaster, membru al cabi
netului, lordul Brown, ministru 
de stat la Ministerul Comerțului, 
și Denis Laskey, ambasadorul 
Marii Britanii la București.

în cadrul convorbirilor, cele 
două părți au examinat pe larg 
stadiul actual al dezvoltării rela
țiilor bilaterale româno-britanice, 
desprinzînd, totodată, o gamă do 
noi posibilități în ce privește am
plificarea și diversificarea în con
tinuare a colaborării economice, 
științifice, tehnologice, culturale 
și în alte domenii, în interesul 
și avantajul reciproc.

Cei doi prim-miniștri au discu
tat, de asemenea, unele aspecte 
ale situației internaționale actuale, 
printre care, problema asigurării 
păcii și securității în Europa.

Premierul Harold Wilson a in
vitat apoi po oaspeții români la 
un dejun de lucru, la reședința 
sa din Downing Street 10, în 
cursul căruia au fost continuate 
schimburile de păreri în proble
mele de interes reciproc.

(Continuare în pag. a Il-a)
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Pare simplu să discuți despre 
contribuția specifică a tinerilor la 
dezvoltarea unităților agricole în
tr-un județ cum este Constanța, 
un județ în care tradițiile de 
muncă ale organizațiilor U.T.C. 
de la sate s-au păstrat, s-au ex
tins la nivelul masei scoțînd ne
încetat în evidență resursele ine
puizabile ale tinerilor, forța lor 
de mobilizare. Pare simplu să 
vorbești despre aceste tradiții și, 
totuși, interlocutorul nostru, tova
rășul Ioan Popescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Con
stanța al U.T.C. nu e de ace
eași părere.

— Pentru că, ne explică dînsul, 
și în județul nostru cadrul de 
manifestare al acestor tradiții s-a 
schimbat. UN SINGUR LU
CRU NU S-A SCHIMBAT 
ȘI NICI NU SE POATE 
SCHIMBA : IDEEA DE MUN
CĂ PERMANENTĂ, DE PAR
TICIPARE NEMIJLOCITĂ A 
TINERILOR PRIN FORME 
CARACTERISTICE DE INTER
VENȚIE LA CEEA CE SE ÎN
TREPRINDE ÎN JURUL LOR, 
IDEEA DE SÎRGUINTĂ, DE 
DĂRUIRE, DE RESPONSABI
LITATE. Ca să le cultivăm as
tăzi în cadrul definit tocmai de 
noile dimensiuni ale activităților 
tradiționale, ca să le putem pune 
în valoare călăuzind conștiințele 
tinere către ele, cred că trebuie să 
ținem seama de cîteva condiții.

— Ar fi util să vă referiți la 
ele. O discuție pe această temă 
poartă, indiscutabil și întotdeau
na, amprenta actualității.

— TRADIȚIILE ORGANI
ZAȚIILOR NOASTRE DE LA 
SATE S-AU NĂSCUT ȘI SE 
NASC IN PROCESUL MUNCII, 
AL RELAȚIILOR DE PRO
DUCȚIE ȘI NU TE POȚI IN
TEGRA ACESTOR RELAȚII 
FĂRĂ O CUNOAȘTERE AMĂ
NUNȚITĂ A LEGĂTURILOR 
ȘI INFLUENȚELOR RECIPRO
CE CARE APAR ÎN CADRUL 
ACESTORA. De aceea am 
desfășurat o muncă intensă pen
tru a nu trece indiferenți pe 
lingă nici unul din mijloa
cele care ne-ar fi putut asigu
ra, și în cele din urmă ne-au 
și asigurat, o documentare com
pletă. Consfătuirile pe teme pro
fesionale cum au fost cele orga
nizate cu tinerii din cooperativele 
agricole de producție din Ostrov, 
Topraisar, Negru Vodă sau de la 
I.M.A. Chimogeni, olimpiadele fi 
concursurile pe meserii devenite 
ele însele noi tradiții ale organi
zației noastre, întîlnirile cu spe
cialiștii sau schimburile de expe
riență, cum a fost cel organizat ■ 
la Topraisar pentru tinerii care 
lucrează în sectoarele zootehnice 
din cooperativele agricole de 
producție învecinate au însemnat,

pentru noi, instrumente precise 
de investigație. Dezbaterile din 
adunările uteciștilor ne-au oferit, 
de asemenea, o sursă importantă 
de informații astfel încît comite
tul județean a dispus de un vo
lum mare de date care i-au per
mis să aprecieze în mod realist 
situația.

— Numai să o aprecieze ?
— Firește, nu. URMĂRIM CA 

PE BAZA CUNOAȘTERII A- 
PROFUNDATE SĂ ELABORĂM 
SOLUȚII, SĂ AJUTĂM, SĂ IN
TERVENIM. Multe din proble
mele care apar în unitățile agri
cole și-au găsit în acest fel o 
mai bună rezolvare. Venind 
în întîmpinarea acțiunii de 
valorificare maximă a resurse
lor furajere, organizațiile U.T.C. 
din satele județului nostru și-au 
propus să descopere posibili
tăți de a-și aduce propria 
contribuție în acest domeniu nu 
numai participînd alături de cei-

MIRCEA TACCIU 
NICOLAE COȘOVEANU
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Două fotografii de ION CUCU

ruire și pasiune care leagă, 
la mari distanțe, oamenii, 
gîndurile, faptele și ideile lor.

In octombrie 1968, ing. Con
stantin Mateescu a fost nu
mit șeful secției a III-a de 
la Uzina mecanică din Si
naia. Neîndeplinirea planului 
acestui sector devenise un fe
nomen cronic. Din prima zi, 
tînărul a trecut la o treabă 
foarte concretă, inițiind pen
tru muncitori un curs de or
ganizare științifică a muncii, 
care urma să-i înarmeze cu 
elementare cunoștințe de pro
ducție indispensabile reall-

BORIS DUNAREANU

In acțiunea de gospodărire judicioasă a
METALULUI LA UZINA DE UTILAJ GREU „PROGRESUL"

DIN BRĂILA

LONDRA 26. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu și 
Liviu Rodescu, transmit: Miercuri 
dimineață au început la Dawning 
Street nr. 10 convorbirile oficia
le dintre președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson.

N-au fost închise 
toate supapele 
risipei• 361 tone oțel economisit prin reproiectarea și redimensionarea unor produse de bază.• In anul viitor, din 30.000 tone vor fi recuperate doar... 3000.• Rebuturile — ponderea principală în balanța pierderilor de metal.• Tinerii specialiști sugerează organizației U.T.C. inițierea unui concurs pentru soluționarea tehnică a unei probleme dificile: de- presarea osiilor pe discuri. Pe cînd receptarea propunerii ?

ESTE DE AJUNS SA TRECI I
I
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Dialogul nostru la Uzina de 
utilaj greu Progresul din Brăila 
pe tema utilizării superioare a 
metalului a pornit firesc, de la 
întrebarea :

— Cît metal intră anual în 
uzina dumneavoastră ?

— 110.000 tone, răspunde to
varășul Costel Țarălungă, ingi
ner șef al întreprinderii.

— Și cît iese sub formă 
produse finite ?

— Circa 80.000 tone.
Deci, 30.000 tone, adică pro

ducția pe 75 de zile a unui cup
tor Siemens-Martin de 400 tone 
de la oțelăria hunedoreană, dis
pare fără urmă. Această cantita-

.....
ȘX;.';
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te ar fi suficientă pentru fabri
carea a peste 3000 de escavatoa- 
re hidraulice de mare perfor
manță sau 29.000 osii montate 
pentru vagoane C.F.R. — produ
se aflate în producția curentă 
a uzinei. Cifra pierderilor este 
impresionantă. Desigur însă, ea 
nu poate fi imputată în între
gime uzinei. Colectivul între
prinderii s-a preocupat în ulti
mul timp într-un mod mai con
secvent de reducerea consumuri
lor specifice de metal, înregis- 
trîndu-se rezultate bune. Pe pri
mele trei trimestre ale anului 
în curs, în raport cu normele de 
consum îmbunătățite, „s-au eco
nomisit 361 tone de Sietal sau, 
în comparație cu normele ini
țiale stabilite pentru acest an, 
431 tone.

— Care au fost căile folosite 
de dv„ pentru reducerea consu
murilor specifice de metal ?

— In primul rînd, reproiecta
rea, modernizarea ou alte cu
vinte, a acelor utilaje care în 
comparație cu cele mai bune ti
puri actuale, consumau o can
titate mai mare de metal, ne 
spune inginerul Virgil Arion, ad
junctul constructorului șef.

Exemplele sînt elocvente. Ast
fel, prin reproieotare excavato
rul pe pneu E 03 a devenit mai 
productiv cu 33 la sută față de 
varianta veche iar ca greutate 
cu 420 kg mai ușor. Manopera

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a Il-a)

«ft:;»

■L

■■■ ■ .-/•••• •• aot ai

ARENEI
e ora DE EDU

CAȚIE
FIZICĂ (II)

• 0 INVITAȚIE
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® Echipa națională de 
handbal a României

Încep printr-o mărturisire, 
care, cred că nu este numai 
a mea, ci a oricărui om ca- 
re-și retrăiește intr-un fel 
sau altul copilăria. Dacă stau 
astăzi să mă gîndesc bine, 
din cărțile pe care le-am ci
tit, cele mai vii, așa cum 
s-au păstrat ele in mine, așa 
cum le simt, sînt cele pe care 
le-am citit în copilărie. Citi
sem pe vremea aceea a fru
moasei copilării și adolescen
te, cu totul întîmplător, „Cri
mă și pedeapsă", dar nu a- 
ceastă carte a fost aceea care 
mi-a rămas în memorie. Și 
oare, pot să-mi iau dreptul să 
spun că Dostoievski nu re
prezintă ceva important pen
tru formarea cuiva, numai 
pentru că el n-a încăput în 
prima și cea mai intimă me
morie prin care vîrsta mea

a cucerit trofeul
„Carpați"

• Știri din 
fotbal și din 
alte sporturi

Imagine din orașul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“

Avalanșă de întrebări. Se 
pare că, într-adevăr, perioada 
dintre prima zi de studenție și 
prima sesiune de examene este 
etapa întrebărilor.

Iată, sînt aici, în jurul „me
sei rotunde" studenți din _ anul 
I și studenți din anul V ai Po
litehnicii bucureștene și „bo
bocii", profitînd că au în fața 
lor colegi aflați pe pragul ab
solvirii, descarcă un sac plin 
cu întrebări. Ei vor să știe to
tul — dar absolut totul — des
pre viața și activitatea din in
stitut, vor să afle amănunte, 
detalii în legătură cu specifi
cul pregătirii de specialitate, cu 
exigența cadrelor didactice, cu 
promovarea examenelor; se

interesează, de asemenea, dacă 
arta de a învăța — spre însu
șirea căreia au fost îndrumați 
să aspire — nu este cumva 
numai o figură de stil...

...Studenții din ultimul an, 
dornici să le fie de folos celor 
care abia în urmă cu două luni 
și-au început activitatea în 
amfiteatrele Politehnicii, să-i 
sprijine să nu repete greșelile 
pe care le-au făcut ei sau co
legii lor, răspund argumentîn- 
du-și afirmațiile cu date și 
fapte din experiența proprie 
sau a colectivului în care în
vață. E drept, cîteva întrebări 
rămîn fără răspuns, iar unele 
răspunsuri nu reflectă întoc
mai realitatea. Colocviul acesta

despre studenție s-a dovedit 
însă a fi util cel puțin din 
două puncte de vedere. în pri
mul rînd, întrebările „boboci
lor" au dezvăluit lumea celor 
din anul I — o lume de fră- 
mîntări, inerente debutului 
studențesc, de gînduri, de sen
timente, de atitudini j o lume 
care merită o atenție cu totul 
aparte și o îndrumare — din 
partea corpului didactlo și a 
asociației studențești — con
cepută cu mult tact și cu mul
tă pricepere. In al doilea rînd, 
răspunsurile primite la aceste 
întrebări, chiar dacă nu au elu
cidat toate curiozitățile și toa
te nedumeririle celor aflați la 
începutul studenției, au oferit,

în toate cazurile, motive de re
flecție cu privire la atitudinea 
față de învățătură, la menirea 
viitorilor specialiști cu pregă
tire superioară.

S-a expimat opinia că, în pri
mul rînd, tînărul care începe 
studenția trebuie să fie convins 
că, în facultate, procesul de 
învățămînt este un proces se
lectiv. Mal ales în etapa actua
lă, cînd „cuvîntul de ordine* 
este exigența, oînd au fost în
lăturate tendințele concesive 
față de superficialitate și de-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare tei pag. a IV-a)
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învăța să cunoască lumea ? 
Așa ceva nu pot spune; pot 
spune, însă, că nu venise 
timpul pentru a avea un con
tact real cu Dostoievski, 
pentru că un asemenea con
tact presupune o înțelegere 
complexă, o judecată care a 
atins un anumit grad de ma
turitate. Si dacă pot să pre
tind că am ajuns la ea la un 
moment dat, că abia de-a- 
tunci înainte Dostoievski sau 
tragicii greci au început să 
însemneze ceva pentru mine, 
trebuie să mă întreb prin ce 
am ajuns de fapt să pot re
cepta adecvat aceste mărețe 
bunuri ale culturii produse de 
ei. Și cred acum că, prin
tr-o frumoasă ciudățenie, am 
ajuns la mai sus pomeniții și 
la alții tocmai prin acele cărți 
timpurii care mi-au format 
cea mai fragedă intimitate. 
Voi pomeni cîteva dintre ele, 
ca să se vadă cît par ele de 
străine și de depărtate de

MARIN TARANGUE

(Continuare în pag. a TV-a)



La Ateneul Tineretului a luat ființă DIN PULBERE
CERCUL DE ESTETICĂ SCRISOARE Dini COLOMBO

Necunos

Nu de mult am participat la o manifestare, după 
Cite știm, inedită : deschiderea unui Cerc de estetică format din 
tineri critici de artă, poeți, pictori, critici literari, studenți. 
Găzduit de Ateneul Tineretului din București, cercul atrage în 
fiecare vineri seara un public amator de cultură și, îndeosebi, 
capabil de. judecăți de cultură, un auditoriu angajat în aprin
sele discuții pe care, în general, le oferă creația. Aceste discu
ții, spontane, animate, discuții pe care de altfel se scontează 
foarte mult, fac din partea a doua a reuniunilor, partea de la
borator, partea cea mai importantă a serii. Dovadă a deosebi
tului interes trezit de lucrările cercului este faptul că la cea 
de a treia comunicare a sa au participat peste 100 de tineri

Discuția, ca material direct este una din particularitățile 
distincte ale cercului. Este vizibilă dorința tuturor participanți- 
lor, și în acest sens ar trebui orientată activitatea viitoare, de 
a exprima un punct de vedere asupra esteticii in general, de a 
pune in discuție partea de beneficiu și partea de criză a artei 
moderne.

Kotăm din programul comunicărilor pe lunile noiembrie—de
cembrie : „Dogmatica lui Hyeronimus Bosch" de Marin Taran- 
gul, „Semiologie și literatură" de Victor Ivanovici, „Energia in 
pictura" de Ion Grigorescu, „Despre poezia concretă" de Gunther 
Schulz, „Estetica expresionismului" de Dieter Schlesack, „Ori
ginea operei de artă la Martin Heidegger" de C. Mahat, „Inter
pretări Ia Paul Klee" de Manuel Zelter.

• PE DEALUL FLORILOR.
Tinerii Mircea și Ilie Mureșan, 
primul — salariat al exploatării 
miniere Baia Sprie, cel de al 
doilea — la grupul de șantiere 
nr. 2 al Trustul.ui județean de 
construcții Maramureș s-au în- 
tîlnit la restaurantul „Dealul 
Florilor" din Baia Mare. După 
ce au băut o cantitate respec
tabilă de alcool, au ieșit și au 
acostat primele două femei pe 
care le-au văzut, deși acestea 
erau întovărășite de soții lor. La 
protestele firești ale cetățeni
lor, Mircea și Ilie s-au năpustit 
asupra lor cu pumnii și picioare
le. Judecați în fața a peste 
1000 de salariați ai exploatării 
miniere din Baia Sprie, Mircea 
și Ilie Mureșan au fost condam
nați la cîte doi ani închisoare.

• IA TE UITA CE MAI... 
MIEI 1 Gheorghe Mihai zis Mie-

AZI IN LIBRARII
• EDITURA TINERETULUI

* * * : „Miul Cobiul", lei 4.00.
James Hadley Chase : ..Abo

nament pe trenul spre iad", lei 
6,50.

(col. Aventura)
• EDITURA PENTRU LITERA
TURĂ

C. Negruzzi : „Alexandru Lă- 
pușneanul", lei 8.25
• EDITURA MERIDIANE

Juan Eduardo Cirlot : „Pictura 
contemporană", lei 11,50

Alice Mănoiu : „J.A. Bardem", 
lei 5,00

Victor Bârlădeanu : „Pe me
leaguri Trotușene", lei 6,75
• EDITURA ACADEMIEI

Gh. Vrânceanu : „Opera mate
matică", lei 30,00
• EDITURA MILITARĂ

Lustig O. și colectiv: „Voi 
deveni ostaș al țării", lei 4,25

Iu (27 de ani) din strada Izvoare 
83, Nicolae Teodor zis Guțan (17 
ani), strada Izvoare 81, Mihai 
Doroftei zis Mișu (17 ani), str. 
Izvoare 46, Gheorghe Stanică 
(16 ani) str. Izvoare 119, Florian 
Ionescu (17 ani) str. Izvoare 125, 
Mihai Cazacu (16 ani) str. Ro
șiori 62, Nicolae Apostol (18 ani), 
str. Trompetei nr. 4, Eugen Po
pescu zis Șobolan, (18 ani), str. 
Mihai Bravu 126 — toți din mu
nicipiul Ploiești, erau certați cu 
munca. Cum își procurau banii 
pentru cafele și pentru băutură? 
Fie exploatînd sentimentele pă
rintești, fie acostînd diverși tre
cători și forțîndu-i să le dea 
bani, fie pur și simplu furînd. 
Grupul de bulevardiști se mai o- 
cupa și cu acostarea de fete în 
gara Ploiești, sau pe străzile ora
șului. Ultima lor ispravă — 
violarea minorei S.I. — elevă la 
o școală din Ploiești, pe care au 
atras-o în casa lui Nicolae Apos
tol unde au chinuit-o două zile, 
contaminînd-o și cu boli veneri
ce. Reține atenția faptul că ma
ma lui Gheorghe Mihai a cu
noscut și a acceptat în propria 
sa casă asemenea fapte ale fiu
lui său.

Recent grupul de infractori a 
fost prins, urmind să 
dă în fața legii pentru 
antisociale comise.

Sîntem într-un port unde, 
zi și noapte, vapoare de pe 
toate meridianele spintecă 
valurile, își fac loc la dig, 
foarfecă încărcături sau des
cărcaturi, apoi lunecă lin pe 
întinsul Oceanului Indian 
La București, cînd citeam 
cîteodată vreun reportaj des
pre navele care călătoresc 
peste mări și oceane, cu toa
te că priveam cu suspiciune 
nota infimă de romantism, 
nu puteam să nu plec cu 
gîndul pe itinerariile descrise, 
nu puteam să nu admir acei 
oameni care stau opt luni 
pe an legănați de valuri. Am 
întimninat echipajul navei 
„Deva" ca pe cei mai vechi 
și măi buni prieteni. Coman
dantul navei, Tiliță Mibai 
spunea că drumul a fost 
foarte greu. „Deva" a deve
nit o navă „matură".

— Vechimea unei nave se 
măsoară după numărul de 
voiaje. Sîntem la a 51-a că
lătorie. A patra în anul a- 
cesta. Am fost pe rînd la 
Poți, ia Alger, am trecut prin 
Portugalia și am ajuns la 
Londra, apoi Anvers. Zeer- 
buge, apoi am oprit în Ku
weit și la Caraci. unde am 
adus cu noi utilaj pentru 
construcții de drumuri și ca
nale și materiale de construc
ție : ciment, bitum, fier- 
beton. Am tăcut 46 de zile 
de la Constanța. Drumul este 
total diferit față de alte 
călătorii, de exemplu față de 
cele din nordul Europei. In

Golful Persic era o tempera
tură de + 53° la umbră iar 
echipajul, cu toate că era 
neobișnuit a făcut eforturi 
vizibile ca să rezolve toate 
problemele de serviciu. Vă 
închipuiți că decarbonizarea 
motorului principal în condi
ții de temperatură ridicată 
s-a făcut tocmai acolo, în 
Golful Persic! Este călăto
ria în care trecem Ecuatorul 
de patru ori !

— Cum vă întoarceți ?
Prin Capetown, unde spe

răm să vedem și noi inima 
d-lui Blaiberg ! Apoi, spe
răm ca la 21 noiembrie să fim 
la Las Palmas, iar în 
lui 10 decembrie la 
stanța.

— Și apoi ?
— Ne mai odihnim 

săptămâni și iâp.oi... la- drum, 
dar 
dată ... .

Se spune că marinarii cînd 
sînt
pînă își dau întîlnire cu ma
rea, iar cînd călătoresc își' 
tac mii de gînduri cum să 
ajungă mai repede acasă. în 
orice caz aici, la Colombo, 
ne-au vorbit și ei mult des
pre tot ce e „al nostru", des
pre „ai noștri". Gîndul lor se 
îndreaptă statornic spre cei 
dragi.

DE ALUMINIU cutele

(Urmare din pag. I)

zării planului. A fost o ini
țiativă riscantă, ing. Matees
cu a așteptat cu emoție, încă 
nesigur, adeziunea muncitori
lor. După opt ore de muncă, 
aceste cursuri păreau să nu 
cîștige interesul oamenilor. 
Dar, în scurt timp, sala de 
prelegeri a devenit neîncă- 
pătoare, ocupată chiar și de 
navetiști care pierdeau două, 
trei trenuri pentru a audia 
expunerea. Rezultatele s-au 
văzut rapid. In octombrie 
planul s-a depășit cu 2 la 
sută, în noiembrie cu 14 la 
sută, în decembrie cu 20 la 
sută, ca la finele trimestrului 
I al anului 1969 secția a IlI-a 
cunoscută atîta vreme pentru 
rămînerile ei în urmă, să ob
țină steagul de fruntaș pe 
uzină. Ing. Mateescu dobîn- 
dea satisfacția unei bătălii 
Ciștigate, recunoscută și apre
ciată de toată lumea. Ingine
rul urcase, în profesiune, 
treaptă cu treaptă, mereu 
dornic de a-șj găsi măsura, 
de a fi folositor- Cu cîțiva 
ani în urmă, la Oradea, în- 
tr-un comod post dintr-o di
recție județeană, se plictisea 
de moarte, visînd inginerie 
adevărată, o uzină în care 
specialitatea lui să fie la ma
ximum utilă. Se dăduse în

jurul 
Con-

două

nu știm dacă-in-Nord, 
în Sud...

acasăj numără zilele

SMARANDA OȚEANU
12 noiembrie, Colombo

răspun- 
faptele

A fost
pentru

O VITA... DULCI ? 
prins si deferit justiției , 
infracțiunea de furt calificat 
minorul Grapini Sabin, din Bis
trița, piața Decebal nr. 85. în- 
cepînd cu luna iulie 1969 cînd a 
venit la Cluj cu scopul de a 
intra Ia o școală profesională, 
Sabin Grapini (15 ani) a comis 
un număr impresionant de fur
turi din. chioșcurile ..Vitadnlci' 
și din o serie de unități „Apro
zar". în total — 15 furturi în 
dauna avutului obștesc, în va
loare de peste 10 000 lei. Ceea ce 
îl așteaptă acum pe G. S. poate 
fi numit oricum, numai vita... 
dulci nu.

exploatare, la Blaj, un nou 
complex industrial. Inginerul 
Mateescu a ținut să fie mar
torul dăruit revitalizării unui 
oraș în agonie. Și-amintește 
acum de greutăți,, de toate 
acele eforturi făcute pentru 
a lucra cu oamenii. A fost 
o luptă în care inginerul a 
descoperit numeroase secrete 
umane, toate acele legături 
intime care-1 apropie sau îl 
depărtează pe muncitor de

munca sa. La Sinaia, experi
ența șa de viață s-a concreti
zat din nou. A introdus în 
secția sa autocontrolul teh
nic de calitate, investindu-i 
pe muncitori cu încredere în 
ei, cu răspundere pentru 
munca lor. Și rezultatele au 
fost pe măsura așteptărilor, 
pe măsura entuziasmului 
cheltuit zilnic de ing. Matees
cu.

Chiar dacă nu se cunosc, 
la sute de kilometri depărta
re, oamenii seamănă între ei,

Unele descoperiri recente pro
mit creșteri spectaculoase ale 
dimensiunilor și complexității 
pieselor realizate prin sintetiza
rea pulberilor de aluminiu. Pînă 
de curînd metalurgia pulberilor 
se limita la realizarea în serie 
mare a unor bucșe de aluminiu 
de dimensiuni reduse. O serie 
de avantaje ale acestui tip de 
piese : greutate redusă cu două 
treimi față de cea a pieselor 
echivalente produse din oțel sau 
cupru, rezistența naturală la 
coroziune, realizată deci fără a- 
coperiri costisitoare, rezistență

MANUALE ȘCOLARE PENTRU
VACANTA MARE?

• •• sînt acum...

Găsim înscrise în planul de apariții pe 1969 al Editurii Di
dactice și Pedagogice 150 titluri de manuale pentru invățămin- 
tul profesional și alte 230 titluri destinate școlilor de maiștri și 
școlilor de specialitate post-liceale. Astăzi insă, la peste două 
luni de la data începerii cursurilor, beneficiarii din toată 
țara ai acestor lucrări, printre care marile grupuri școlare ale 
uzinelor bucureștene „23 August", „Vulcan", „Semănătoarea", 
„Iosif Rangheț" etc., reclamă apariția întîrziată a unor titluri 
absolut necesare pentru buna desfășurare 
vățămînt.

Cum își sincronizează E.D.P. activitatea 
cerințe ?

O simplă confruntare ne evidențiază că 
60 la sută din totalul lucrărilor destinate 
și alte cca. 90 de titluri, adică 40 la sută din totalul manuale
lor pentru școlile tehnice, nu au ieșit încă din tipografii. Toate 
aceste manuale sînt lucrări de bază, abecedarele unor impor
tante profesiuni : sudor, electrician, lăcătuș mecanic, tipograf, 
zidar, țesător, tîmplar, instalator, croitor, forjor etc.

Anul calendaristic se apropie de sfîrșit. Anul școlar se va pre
lungi însă pînă în pragul verii. Intenționează oare E.D.P. să re
editeze performanța de anul trecut, cînd manualele de „Fizi
că" și „Chimie" pentru școlile profesionale au apărut o dată cu 
primele zile ale vacanței ?

cunoscute !

a procesului de în-

cu aceste justificate

90 de titluri, adică 
școlilor profesionale

I. ION

TINERI ȘI TINERE!

Laminator
Foto : O. PLEC AN

înaltă la rupere, (pînă la 35 
kg/mms), prelucrare ușoară, cost 
acceptabil, — toate acestea fă
ceau oa ele să fie interesante 
pentru multe domenii. In tre
cut s-au întîmpinat greutăți în 
prelucrarea industrială a pulbe
rilor de aluminiu. Azi, evacuînd 
lubrifiantul și ceara într-o came
ră de vid, urmată de sinteriza- 
rea într-o atmosferă controlată, 
se pot realiza piese complexe, 
cu suprafețe curate, în limitele 
unor toleranțe strinse, cu pro
prietăți de autoungere.

REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL

PENTRU ANUL 1970 LA ZIARUL

OointeiaWC, 
tineretului
Abonamentele se primesc la oficiile și agențiile poștale, de 

către factorii poștali, difuzării de presă din întreprinderi, insti
tuții, școli, institute de învățămînt superior, precum și la 
chioșcuri de difuzare a presei.

Duminică 23 noiembrie, sala 
cinematografului din orașul Vas
lui a găzduit faza județeană a 
concursului de muzică ușoară 
„Constelația necunoscută", or
ganizat de Comitetul județean 
Vaslui al U.T.C., în colaborare 
cu Comitetul județean pentru 
cultură și artă. Concursul a avut 
ca scop descoperirea unor tineri 
interpreți de muzică ușoară din 
orașele județului, să contribuie 
la îmbunătățirea calității inter
pretative a acestora, cît și la 
consolidarea unui volum de cu
noștințe în domeniul muzicii 
ușoare românești. Au participat 
tinerii clasați pe primele trei 
locuri în cadrul etapei organi
zate la nivelul municipiului Bîr- 
lad, cît și a orașelor Vaslui, 
Huși și Negrești, unde întrece
rea a antrenat peste 100 de ti
neri concurenți.

în urma acestei întreceri, viu 
disputate, juriul a acordat locul 
I tînărului Mitrea Ghioc, repre
zentant al municipiului Bîrlad, 
locul II lui Tomi Molnar, repre
zentant al orașului Negrești. 
Mențiuni : Ionel Trufea de la 
Vaslui și Ion Rainea de la Bîr
lad. O plăcută surpriză a oferit-o 
eleva Carmen Baruceanu, repre
zentantă a orașului Huși, căreia 
i s-a acordat premiul special al 
comitetului județean U.T.C.

în finalul concursului, cei pes
te 300 de spectatori au răsplătit 
cu îndelungi aplauze 
solistei amatoare de 
ușoară 
Vaslui,
etapa a Iî-a a 
„Steaua fără nume".

recitalul 
muzică 

Doina Moroșanu, din- 
recent promovată 1K- 

concursului

VASILE SEVERINCU a

POETUL MARIN SORESCU RĂSPUNDE CITITORILOR SĂI
mulți,
frec-

par uneori plămădiți cm ace
lași aluat sensibil, receptivi, 
indiferent de pămîntul pe ca
re viețuiesc, la aceleași idei, 
la aceleași valori umane. 
Profesorul de matematică Ti- 
beriu Birda nu are co
mun cu ing. Mateescu decît 
poate dragostea pentru știin
țele exacte și sigur, dragostea 
pentru oameni. Nu faptul că 
este, la Cernavodă, la o școa
lă generală de 8 ani, unul

dintre cei mai buni profesori 
din județ, apreciat pentru ta
lentul său pedagogic, îl scoa
te din anonimat. Dacă i se 
poate spune „anonim" unui 
om cunoscut în tot orașul, 
respectat în tot județul... Vic
toria lui, cea mai mare constă 
în editarea unei reviste șco
lare de matematică, act unic 
în istoria orașului Cernavodă. 
Inițiativa lui a părut o uto
pie, oamenii zîmbeau îngă
duitor, fiecare îi aprecia ze
lul, dar nimeni nu credea în

reușită. Profesorul s-a agitat, 
a alergat, a atras în jurul său 
elevii buni la matematică, a 
compus primul suimar, a făcut 
rost de hîrție, poate cu pre; , 
țul unor bani din. buzunar și ' 
primul număr al revistei l-a 
bătut apoape singur la ma
șină în... 30 de exemplare. 
Puțini au fost cei care au 
crezut cu adevărat în reușita 
profesorului Birda, socotind 
gratuită abnegația sa, elanul, 
credința în ceea ce între
prinde... Astăzi, revista apare 
copertată în 100 de exem
plare, are un șapirograf pro
priu, cititori și colaboratori 
nenumărați.

Circulăm adesea, printre 
oameni pe drumurile . nevă
zute ale entuziasmului. Prin
tre oameni care se dăruiesc 
unei munci, pentru care pa
siunea este suprema unitate 
de măsură a vieții, lor. De
sigur. peste tot este un efort 
continuu de autodepășire, o 
încercare de a infringe iner
ții, de a gîndi peste ziua de 
mîine, de a anticipa... Legă
turile sensibile pe care le 
stabilesc, oamenii, fără să se 
cunoască, fără să-și știe rea
lizările. conturează acea geo
grafie afectivă a țării, cu zo
nele ei continue de entuziasm 
din oare oamenii explodează 
ca niște vîrfuri de munte...

Nu tuturor — ar fi prea 
firește. Prima șl cea mai ___ _
ventă curiozitate a tinerilor care 
citesc : ce va mai apare în libră
rii sub semnătura sa ? 
mai vedea pe scenele 
din creațiile sale ?

Alții însă, nu puțini, . 
ginile strictei informări. 
Eugenia Vîjiac, ’________
reflectînd asupra întregii creații 
a lui Marin Sorescu, se întreabă : 
„Cred că arta sa — după mine 
marea sa artă — este solidă și 
durabilă, în primul rînd pentru 
•că are infiltrat în țesuturile ei 
respectul și încrederea față de 
cititor, cu care dialoghează tot 
timpul, și atunci cînd aparent e 
un monolog. Oare tocmai din a- 
ceastă nevoie de interlocutor, de 
replică a abordat genul dra
matic ?"

Alt cititor, din Suceava, tînărul 
Mircea Timescu, întreabă, răs
punde tot el și apoi cere păre
rea autorului : „Am citit undeva
— spune el cu o reținută. Indig
nare. spontană, proprie tinereții
— că „experiența" sau „formula" 
Sorescu s-ar fi epuizat... Fără să 
fiu un intelectual subtil șl nici 
estet, cred sincer că un poet care 
a avut ce spune șl a știut să ex
prime profunde gînduri și senti
mente umane, nu se poate epui-

Ce vom 
teatrelor

trec mar- 
Tînăra 

din Constanța, 
creații

za. Mai mult nu pot adopta ex
presia „formula Sorescu" pentru 
că eu cred în poetul ca atare".

La invitația ziarului nostru, 
MARIN SORESCU Ie răspunde :

„Mă bucură spontaneitatea tî
nărului sucevean și sînt întot
deauna emoționat de mărturiile 
sincere, de aprobare și simpatie 
pentru ceea ce fac. Revenind la 
întrebările cititoarei de pe ma-

nevoie de aceste replici perma- 
manente, la fiecare pas. (Cel mai 
bine creez clnd merg !).

Trecerea la teatru a însemnat 
trecerea de la un dialog mascat 
Intr-o mărturisire lirică, la dialo
gul propriu zis. Teatrul Îmi oferă 
mai mari posibilități de expresie: 
prin modalitatea sa e ca o sală 
de concert cu acustică perfectă. 
Poezia rămîne bineînțeles primul

Iul mării, aș spune : într-un fel, 
arta în genere este un spectacol 
chiar cînd se face in sferele cele 
mai înalte. Un spectacol care 
presupune un public. Fie că stai 
de vorbă cu tine, deci ești dedu
blat, unul fiind tu iar celălalt res
tul lumii, fie că te adresezi direct 
unor interlocutori nevăzuțl dar în 
continuu prezențl, e mereu un 
dialog deci. Așadar nu genul îl 
generează, ci mecanismul în sine 
al creației, al procesului de gîndi- 
re. Pe de altă parte, în felul meu 
de a fi, firesc contradictoriu, am

ajutor în această aventură care 
este drumul „dramatic". La ea 
apelez ori de cîte ori am nevoie 
de rămînere în singurătate. Cred 
că toate operele de artă își au 
izvorul aici. în singurătatea care 
generează poezia. Pregătesc un 
volum de versuri care încearcă o 
formulă nouă; deocamdată poartă 
titlul ,O aripă șl un picior". Și 
un altul care ar putea fi înțeles 
ca o continuare a cărții „Unde 
fugim de acasă". Intr-o formulă 
necunoscută cititorilor mei pînă 
acum va apare volumul de ver-

suri „Lada". O bună bucată din 
timpul de creație am acordat-o 
teatrului. Am cîteva piese în di
ferite stadii de lucru. Se pregă
tește punerea în scena teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra" a pie
selor „Există nervi" și „Paracli
serul". O piesă mai nouă în două 
acte „Pluta Meduzei" este în stu
diu, deocamdată.

Despre 
sau mai 
creației 
spus, fie 
vorabile. t _ ___
iubesc discuția în contradictoriu 
inclusiv despre creația mea. Este 
dreptul la opinie al fiecăruia, 
este dreptul celui ce profesează 
critica literară să-șl scrie păreri
le. chiar dacă în mod obiectiv e 
vorba de mai puțină competență 
sau, subiectiv, lipsește buna cre
dință; gol ce se umple adesea cu 
metamorfozări dibace ale unor 
ranchiune personale în principii 
de înaltă estetică. Am o foarte 
bună părere despre arta scrisului 
și încerc, în măsura în care pot, 
să-i confer demnitate. Scriitorul 
cînd e scriitor, nu trebuie s«gr 
măgească pe ceilalți și nici pȚ 
însuși. A

Bun sau rău, asta este".
C. CARANFIL

unele critici, mai mult 
puțin violente la adresa 
mele, nu am nimic de 
ele favorabile sau nefa- 
Imi place sinceritatea șl

na

SUPAPELE
RISIPEI

(Urmare din pag. 1)

(orele

BALTAGUL : rulează la Drumul
Sării (orele 15; 17,30: 20), Giulești 
(orele 15,30. 18; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE (seriile I și 
II) : ri lează la Cotroceni 
15; 19,30).

VA PLACE BRAHMS 7 : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Republica (o- 
rele 8,45, 11,15; 13,45; 16,15: 
18,45; 21,15), Btcurești (orele 8: 
10; 12,15. 14,30. 16 45, 19; 21,15).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lu
ceafărul (orele 3 11.15: 13.30: 16:
18,15; 20,45).

BLOW-UP : rulează la Capitol 
(orele 9.15; 12: 15.15; 18; 20,45), Ci
nemateca (Union) (orele 9,45: 
12; 14).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : 
lează la Festival (orele 9,15: 12; 
15; 18; 20.30). Favorit (orele 10: 13: 
15,30; 18; 20.30), Modern (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15).

PĂPUȘĂ : rulează la Victoria 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

MORȚn RAMIN TINERI : rulea
ză la Central (orele 9,30: 11,45; 14; 
16,15: 18,30: 20,45).

RĂNI VECHI : rulează la Lu
mina (orele 9,15; 16,15; In conti
nuare 18,30: 20,30).

CĂLDURA : rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU- 
MENTARE : rulează la Timpuri 
Jțol (orele 9—21 ta continuare).

ru-

TMPARAȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Feroviar 
(orele 8,30; 11. 13,30, 16, 18,30;
21). Melodia (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18.30; 20,45) Gloria (orele 9:
11.15. 13,30, 16; 18.15; 20,30).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Excelsior 
(orele 9. 11,15; 13.30; 16, 18,30; 21). 
Floreasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15, 20,30). Flamura (orele 9,30; 
11,45; 16. 18,15; 20.30), Tomis (orele 
9.30—15,30 în continuare: 18; 20,15).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează la Grivița
(orele 9 11,15; 13,30; 16. 18,15;
20.30), Aurora (orele 9.30; 11,30: 16' 
18,15: 20,30)

AM DOUA 
TAȚI : rulează 
popoare (orele

ANGELICA Șl SULTANUL : ru. 
lează la Buzești (orele 15,30: 18); 
Moșilor (orele 15.30- 18).

MOARTEA UNUI BIROCRAT: 
rulează la Moșilor (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD-VEST î 
rulează la Dacia (orele 8,15—20 în 
continuare).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Bucegi (orele 9,15; 12,30:
16,15; 19,30), Arta (orele 8—16,30 în 
continuare; 19,30).

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la Unirea (orele 
15,30; 18), Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).

PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR : rulează 
la Unirea (ora 20,15).

CIND VOI FI MORT ȘI LIVID : 
rulează la Ura (orele 15,30; 18;

20,15).

PARIA rulează la Pacea (orele ..... . (Ore]e15,45; 18; 20,151. Viitorul
15.30; 18).

VIAȚA LUI MATEUS : 
la' Viitorul (ora 20.30).

_ . - DEPLASARE :
(orele 15,30:

rulează
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MAME Șl DOI 
la înfrățirea între 
15.15: 17,45: 20).

BĂRBAȚI In" 
rulează la Crlngașl 
18. 20.15).

TESTAMENTUL 
MABUSE : rulează 
le 9.30—16 In continuare : 
20,30).

VIRID1ANA : rulează la Miori
ța (orele 9,30: 11,45: 14: 16,15: 18; 
20.45).

LUPII ALBI ; rulează la Popu
lar (orele 15.30: 18).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : rulează la Munca (orele 16: 
18; 20).

VARA CAPRICIOASA : rulează 
la Popular (ora 20.30).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 19).

GALILEO GALILEI î rulează la 
Flacăra (orele 15,30: 18: 20.30).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA l 
rulează la Vltan (orele 15,30: 18; 
20,30).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Rahova (orele 18: 20.30).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS: 
rulează la Progresul (orele 
15.30: 18).

TINEREȚE FARA BATRÎNEȚEi 
rulează la Rahova (ora 15,30).

MICA ROMANȚA DE VARA : 
rulează la Progresul (ora 20,30).

YO-YO — rulează la Buzeștl 
(ora 20,30).

DOCTORULUI 
la Volga (ore- 
_____  : 18.15:

Opera Română: SEARA BAR- 
TOK-STRAVINSKI — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 

' “ ------ O SCRISOARE
„j 19,30; (Sala 

PĂRINȚII TERIBILI —

(Sala Comedia): • 
PIERDUTA — ora 
Studio): 
ora 19,30; Teatrul de Comedie . 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
NEPOTUL LUI RAMEAU — ora 
20; (Sala Studio): SFÎNTU MITI
CĂ BLAJINU " ------- -
Mic : MARIA 1714 — ora 20; 
trul „C. I. Nottara" (B-du.1 
gheru): LA CIORBA DE 
TROACE — ora 19,30 (Sala 
dio): SCAUNELE — ora 20;
trul „Ion Vasilescu" : DE LA 
BACH LA TOM JONES — ora 
19,30; Teatrul Evreiesc de Stat: 
TRANSFUZIA — ora 20; Teatrul 
„Ion Creangă": NĂZDRĂVĂNIILE 
LUI PACALĂ — ora 16; Teatrul 
„Țăndărică" (Calea Victoriei): PA- 
PUCIADA — ora 17; (Str. Acade
miei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : VARETĂȚI ’69 — ora 
19,30 ; (Calea Victoriei) : FEMEI, 
FEMEI, FEMEI — ora 18 ; Ansam
blul U.G.S. : BALADA OMULUI 
— ora 20; Circul de Stat: RITMU
RILE ARENEI — orele 16 șl

ora 20; Teatrul
Tea- 
Ma- 
PO- 
Stu- 
Tea-

19,30.

de execuție a acestuia s-a redus 
în paralel cu 300 ore pe bucată. 
Printr-o metamorfoză similară 
a trecut și excavatorul pe șe
nile E-05 și ruloul compresor 
pe tamburi.

Pe planșetele proiectanților 
din grupele conduse de inginerii 
C. Bîrzoi și Gh. Antonescu se 
află în studiu ori a fost deja 
terminată proiectarea îmbunătă
țită a altor utilaje care vo.r intra 
în producție de serie în anul vii
tor.

Dar. cu toate progresele în
registrate situația consumurilor
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PROGRAMUL I

• 17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba maghiară © 
18,05 Aventură în munți (I) — 
serial produs de televiziunea R.D. 
Germane o 18,35 Mult e dulce și 
frumoasă — emisiune de limbă 
română © 19,00 Telejurnalul de
seară © 19,20 Intermezzo muzical 
© 19,30 Prim plan. Academicianul 
Șerban Țițeica — prof. univ. și 
vicepreședinte al Academiei 
R.S.R. 0 20,00 Seară de teatru. 
,,Oamenii cavernelor", de William 
Saroyan © 21,40 Reflector — te- 
lefoileton cotidian © 21,50 Avan
premieră • 22,10 Cronica ideilor. 
Intîlnirile internaționale de la 
Geneva. Opinii despre opiniile ex
primate. Participă : George Ivaș- 
cu, N. Tertulian, C. I. Botez © 
22,30 Prin mărginimea Sibiului © 
23,00 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

• 20,00 Deschiderea emisiunii. 
Concert simfonic ©21,00 Arta 
monumentală și arhitectura © 
21,30 Invitație la vals de Weber. 
Dansează Magdalena Popa și Dan 
Moise • 21,40 Reflector — tele- 
folleton cotidian © 21,50 O oră 
cu Alfred Hitchcock. „Dansul 
marionetei" (reluare).

de metal în uzina Progresul nu 
este cîtuși de puțin satisfăcă
toare. Cifra planificată pentru 
recuperarea pierderilor în 1970 
nu reprezintă decît 10 la sută 
din cantitatea de metal 
irosește în fiecare an în această 
întreprindere. Cu atît mai mult, 
cu cît constructorii de utilaje la 
Brăila dispun de rezerve mult 
mai însemnate.

— Cît cîntărește excavatorul 
dv. de 0,5 mc ?

— 42 tone/mc — răspunde to
varășul inginer Gheorghe Cru- 
du, responsabil cu indicii teh- 
nico-economici pe uzină.

— Să facem o comparație 
cele mai bune excavatoare 
cabluri similare.

— Ale noastre — de tipul 
mintit — sînt cu aproape 10 to
ne/mc mai grele...

Se înțelege că la producția u- 
zinei această depășire reprezintă 
o cantitate de metal apreciabilă.

Dar, așa cum spunea tovară
șul inginer șef Țarălungă, re- 
proiectarea nu reprezintă decît 
una din căile de reducere a con
sumului specific de metal. Buna 
sa gospodărire mai are în vede
re diversele măsuri tehnologice 
care se cer a fi aplicate în sec
toarele calde și reci, măsuri 
tehnico-organizatorice în întreg 
procesul de producție, înlocuirea 
unor oțeluri speciale cu tablă 
și profile din oțeluri slab aliate 
cu mangan, înregistrarea și re- 
folosirea mai chibzuită a restu
rilor de materiale provenite din 
atelierul de debitare. îmbună
tățirea calității produselor și re
ducerea procentului de rebuturi. 
Se știe doar că rebuturile, con
stituie o supapă largă de iro
sire a metalului. Numai la uzina 
Progresul pe primele 10 luni ale 
anului s-au înregistrat 1455 tone 
rebut.

— Cum a acționat organizația 
U.T.C., care numără peste 2700 
de tineri, în direcția reducerii 
procentului de rebut și implicit 
a pierderilor de metal ?

— Prin diverse modalități... 
ne răspunde tovarășul inginer 
Vasile Grăjdan, membru în co
mitetul coordonator și enumeră 
într-adevăr un mare număr de 
activități pe linie profesională 
dar care n-au abordat nici pe 
departe obiectul în discuție.

— Ne-am gîndit, spune tova
rășul secretar, să inițiem de aici 
înainte un ciclu de dezbateri pe 
tema cauzelor care generează 
rebuturile în diferite secții, să

care se

cu 
pe

a-

organizăm apoi periodic „săptă- 
mîna tînărului gospodar" în ca
drul căreia tinerii să adune și 
să selecteze resturile de mate
riale metalice care mai pot fi 
utilizate, să înființăm un cabinet 
de consultații tehnice pentru ti
neri...

Nu s-ar putea spune deci, că 
organizația U.T.C., comitetul său 
coordonator nu s-a „gîndit", nu 
are în vedere măsuri adecvate. 
Dar ele sînt lăsate într-o ger
minație prea îndelungată, apli
carea lor plasîndu-se sine die 
în viitor.

— Cîți ingineri tineri aveți în 
evidența organizației ?

— Vreo 60.
— Cum ați folosit contribuția 

lor la 
neri în 
ducere

antrenarea masei de ti- 
acțiunea generală de re- 
a consumului de metal ? 
Răspunsul comitetului 

U.T.C. se lasă așteptat pentru că 
pe agenda sa de lucru, n-au fi
gurat astfel de acțiuni deși reali
tatea din uzină le-ar putea inspi
ra o întreagă gamă de preocu
pări. Ne-am permite în această 
privință o sugestie concretă. ‘Se 
știe că procentul cel mai mare 
de rebut (464 tone) provine din 
secția rotărie, mai precis de la 
operația de depresare a osiilor 
pe discuri. Punerea la punct a 
acestei operații a devenit o pro
blemă presantă pentru uzină. Un 
concurs organizat de comitetul 
U.T.C., în colaborare cu cabi
netul tehnic printre tinerii ingi
neri și tehnicieni pentru soluțio
narea chestiunii și eliminarea 
cauzelor care produc rebutul ar 
fi cît se poate de bine venit. El 
a fost sugerat, dar comitetul 
coordonator. încă n-a receptat 
ideea. Cîmpul de acțiune al or
ganizației U.T.C. în această di
recție este însă nelimitat, cum 
de altfel, nelimitate sînt posi
bilitățile celorlalți factori din 
uzină pentru stăvilirea lisipei 
de metal, pentru mai buna sa 
gospodărire. Conducerea tehnică, 
specialiștii de aici au de aoum, 
așa cum spuneam la început o 
bună experiență în moderniza
rea și îmbunătățirea continuă a 
parametrilor constructivi ai pro
duselor lor, readucînd pe plan
șetele proiectanților tipurile 
uzate moral, asimilînd concep
țiile cele mai apreciate în ra
mura lor. Dar în paralel, nu tre
buie scăpate din vedere cele
lalte canale ale risipei cum ar 
fi pierderile de metal lichid 
în timpul turnării, forjarea cu 
mari adaosuri de prelucrare a 
unor repere, aprovizionare 
cu profile și tablă de dimen
siuni care nu corespund planu
lui tehnic și din care rezul
tă un mare volum de resturi 
pentru ca raportul dintre greu
tatea metalului intrat în uzi
nă și cea a produselor finite 
să atingă cît mai curînd posibil, 
nivelul optim corespunzător ce
lor realizate în uzinele cu ace
lași profil din țară și străinătate.

rorotmia

Vizitele la case memoriale, 
muzee și expozifii — con
stituie. în mod firesc, unul 
din punctele de mare atracție 
din programul de activități al 
organizațiilor de tineret. Ne-o 
demonstrează și această ima
gine, surprinsă la Muzeul de 

artă din Craiova

Fabrica blănuri
„Vidra" din Orăștie, a și 
venit iarna! Bogata co
lecție a fabricii s-a îm
bogățit cu noi modele pentru 
sezonul rece. Creatorii fabricii 
se află în plină activi
tate, realizînd sortimente 
noi de haine de blană, 
imitație de favior și focă, 
modele noi de haine de 
velur pentru bărbați și femei, 
croite după cea mai nouă li
nie a modei, blănuri imitație 
de jder și hermelină, din piei 

de ovină. Anul acesta produc
ția de mănuși s-a dublat



•la noua fabrică de produse ceramice

•
în succesiunea întrebărilor 

din ancheta noastră — al cărui 
început l-am publicat în nu
mărul din 25 noiembrie a.c. — 
s-a ajuns de la scara idealului

M A «w te 
m pW w te $ Sr# w

societății la idealul individului, 
pentru că în cele din urmă in
dividul își extrage propriul său 
țel de viață din țelul suprem 
al societății. Astfel:

1) Dacă răspunsul este afirmativ, vă rugăm să definiți care 
este acest ideal în cazul dv.

2) Dacă răspunsul este negativ, vă rugăm să vă justificați.

Răspunsuri în cifre absolute In procente

— Da
— Nu
— Nu răspund
— N-au înțeles

148
4

19 
7 

— Da, dar se poate trăi și fără ideal 22

74%
2%
9,5%
3,5%

11%

DA

ceea ce privește latura profesio
nală. In al doilea rînd, cunosc 
o fată față de care nutresc cele 
mai sincere sentimente. Voi cău
ta ca făcînd-o pe ea fericită, să 
devin și eu fericit. Cred că voi

pentru că, la scara societății, 
pot găsi șî asemenea „mo
dele".

Este, de asemenea, conclu
dent că numai 4 la sută din 
numărul subiecților emit pă
rerea că „un ideal propriu de 
viață nu este o necesitate".

Neîndoielnic, 4 la sută este 
un procent mic în comparație 
cu 74 la sută care declară, fără 
echivoc, că prefigurarea unui 
ideal le este indispensabilă rea
lizării în viață. Dar poate toc
mai pentru că este atît de mic 
numărul elevilor care străbat 
anii de școală lipsindu-se de 
acea direcție precisă dată de 
existența idealului, procentul 
nu trebuie subestimat. După 
cum nici infimul procent (0,50) 
al acelora pentru care idealul 
de viață se situează, periferic, 
la o existență comodă și con
fortabilă, nu poate fi taxat, pur 
și simplu, ca o execepție de la 
regulă. Ne gîndim că ar putea 
exista tentația, tocmai pentru 
că sînt așa de puține, ca excep
țiile să fie lăsate să treacă în 
categoria procentului majoritar 
sub puterea exemplului. Sigur 
că acceptăm puterea de in
fluențare a exemplului pozi-

tiv, dar trecerea de la sine este 
o eventualitate aproximativă. 
Or, în procesul educativ nu se 
operează cu aproximații ci cu 
acțiuni directe, ofensive. în a- 
cest sens urmează să fie folo
sit exemplul pozitiv, deliberat, 
și nu numai de la catedră, cu 
mijloacele școlii, ci dinlăuntrul 
generației tinere, la inițiativa 
și prin intermediul organizației 
U.T.C.

Răspunsurile la această în
trebare ne dezvăluie și o par
ticularitate : vorbind despre 
ideal la vîrsta școlii tinerii se 
referă la idealul profesional. 
Normal, din moment ce se află 
în pragul alegerii profesiei. Și 
e meritoriu de menționat că, 
cu toate că-și limitează idealul 
la profesie, adaugă, convingă
tor, că profesia o doresc exer
citată în primul rînd în folo
sul societății. Fisurile apar în 
altă parte — în nesiguranța 
precizării profesiei, în întîrzie- 
rea cu care se gîndesc la o a- 
nume profesie, profesia lor. 
Observațiile care se pot face pe 
marginea acestei realități țin 
însă de orientarea profesiona
lă, problemă care face obiectul 
altor intervenții ale ziarului.

IDEALUL SOCIE
TAȚII ESTE ȘI
IDEALUL MEU

• A avea un ideal propriu 
viață este într-adevăr o necesita
te, chiar dacă acesta nu poate fi 
atins. (I.F. Brașov)

Numai prin existența acestui 
ideal omul își află un rost în via
ță. (I. F. Brașov)

• Omul, pentru a 
trebuie să năzuiască 
spre ceva. Altfel își 
viața. (T.M. București).

• A trăi fără un Ideal este un 
non sens. Fiecare om își dorește, 
pentru el, pentru familia lui o 
viață mai bună și, în acest sens, 
luptă după puterile lui. Dar nu 
acesta este idealul suprem. Fie
care tânăr își dorește o anumită 
meserie, în care crede că se va 
consacra, va deveni celebru. Nu
mai acest vis, această dorință 
și ar fi destul, cred eu, pentru a 
arăta că orice om își are idealul 
șău. în cazul meu, cred că se 
repetă regula generală ; doresc ca 
acolo unde mă voi duce să devin 
un nume, dacă nu celebru — mă
car respectat. (U.T. București)

• Da ! Fără un anumit țel, nu 
concep o viață. Țelul meu este 
devotamentul alăturat corectitu
dinii. Asta îmi doresc : să le pot 
păstra o viață. (C.F .București).

• Nu se poate trăi fără un 
ideal. Un om fără ideal este un 
om care nu știe ce vrea. F-1 va 
fi tîrît de soartă prin viață fără 
să știe unde va ajunge. Ca orice 
tînăr de 18 ani, am un ideal 
„măreț". Vreau să ajung inginer 
electronist de valoare. Aceasta în

putea trăi, 
tot timpul 
mărunțește

★

Idealurile care exprimă 
condiția de a fi a „generației 
socialismului", așa cum se vor 
înfăptuite de subiecții noștri, 
stau în perfect echilibru, slu- 
jindu-1, cu țelul general. Tine
rilor, în cazul nostru elevi, nu 
le este indiferent cum trăiesc 
și, mai ales, de ce trăiesc 
Poate de aceea se gîndesc 
foarte devreme la idealul lor 
de viață. Li se pare absolut 
obligatoriu ca, încă de la 
această vîrstă, „să stea pe pro
priile lor picioare" cu conștiin
ța clară a ceea ce vor să reali
zeze în viață.

„Nu, nu se poate trăi fără 
un ideal" este afirmat foarte 
categoric. Chiar și cei pe care 
i-am compartimentat noi la 
„Da, dar se poate trăi și fără 
ideal, spun de fapt „Nu". Nu 
pentru că „a trăi fără un ideal 
ar impune o viață lipsită de 
orizont" sau „Da" dar numai

să fiu de folos societății" la „ce 
voi face foarte concret pentru 
asta". Dacă vreți, concretul în

Anchetă realizată de LUCREȚIA LUSTIG și MARIETA VIDRAȘCU

reuși perseverând. (R. R. Brașov)
• Ă nu avea un ideal înseam

nă a fi un om searbăd, fără ori
zont, care rămîne la aceeași formă 
de gîndire, un om care nu vede 
mai departe în viață. Personal aș 
dori să văd comunismul. Știu că 
depinde și de mine să-l trăiesc. 
(P.C. Brașov)

NU
• Uri ideal propriu nu este o 

necesitate, dar este bine să avem 
un ideal în viață. (N.G. Bucu
rești)

• Nu este o necesitate să ai un 
ideal în viață și cunosc oameni 
care au trăit bine și fără ideal. 
In ziua de astăzi, problema idea
lului este problema existenței, și 
fiecare caută un mijloc de a trăi 
cît mai comod. (D.D. Brașov)

N-AU ÎNȚELES
• E prea complicat. In fond, 

nu știu dacă un om are un ideal 
sau mai multe idealuri. (S.G. 
Brașov)

• Oare nu confundăm proiec
tele cu idealurile și invers ? 
(M.M. București)

DA. DAR SE POATE 
TRĂI Șl FĂRĂ 

IDEAL
• Se poate trăi și fără un ideal, 

deși acest lucru ar impune o 
viață lipsită de orizont a cărei 
unică preocupare ar fi traiul de 
la o zi la alta cu măruntele pro
bleme ce le-ar ridica. Mi-e foar
te greu să-mi formulez idealul 
de viață deoarece diferitele do
rințe, nu mi le-am concretizat și 
formulat într-o concepție unitară 
(A.F. București)

• Se poate trăi și cu ideal și fără 
un ideal. Idealul meu n-aș pu
tea să-l exprim tocmai bine în 
cuvinte. în general, doresc să am 
o viață ușoară, pe cit posibil, să 
fiu fericit (J.B. Brașov)

• E foarte greu de specificat. 
Cred că pentru a avea un ideal 
trebuie să fii un Om puțin mai 
deosebit — mai deștept, mai cult, 
uneori mai fantezist. Ideal ar fi 
ca fiecare om să aibă un ideal 
la orizont, Ia care să ajungă greu. 
Se poate trăi fără un ideal 
atîta vreme cit nu îți dai seama 
că nu îl ai. (N.A. Brașov)

★

„atîta vreme cît nu îți dai sea
ma că nu îl ai". Cei ce coboa
ră idealul la dorința de a do- 
bîndi o viață ușoară reprezin
tă în ancheta noastră un pro
cent infim, abia 0,50 la sută.

Procentul e procent. într-a- 
devăr, este credibil că la 18 ani 
nu-ți calculezi meschin idealul, 
în funcție de gradul de confort 
pe care îl poți obține. Gene
rozitatea proprie acestei vîrste 
fixează, pe primul plan, un 
ideal capabil să consume tot 
ceea ce individul are mai bun 
ca zestre de talent șî inteligen
ță. Problemele retribuției, ale 
funcției, ale avantajelor mate
riale pe care le-ar atrage, ale 
unui anumit loc de muncă, de
terminat geografic — apar, 
dacă apar, mult mai tîrziu. 
Fără îndoială, tentația profitu
lui individual maxim poate 
apărea la cei care, ca în an
cheta noastră, nu văd idealul 
mai departe de o viață ușoară

Lipsa de experiență e explicabilă

DAR CUM SE EXPLICĂ
COMODITA TEA ?

Cînd ne-am început investi
gațiile pe tînăra platformă 
industrială a lașului, se ridica 

• o ceață tomnatică de pe mul
țimea de profile din fier și 
beton. Ne-am zis atunci că o 

A ceață asemănătoare s-a ridi- 
~ cat și de pe zilele rămase pînă 

la sfîrșitul anului, întrucît a- 
A cestea ne apar acum mult mai 

clare, precis delimitate între 
— ele și în întinderea nesfîrșită 
9 a timpului. Cum însă sfîrșitul 

anului înseamnă și momentul 
încheierii bilanțului în în
treprinderi și instituții, rezul
tă că toate aceste zile sînt în- 

• cărcate cu sarcini, cu proble
me de rezolvat astfel încît să 
se asigure îndeplinirea lor in
tegral. De abia după această 
planificare de ordin elemen- 

• tar se poate declanșa acțiunea 
de concentrare a forțelor spre 

_ _punctele cu rezistență mică, 
4b spre compartimentele unde, 
™ dacă nu se iau măsuri din 

vreme, s-ar putea înregistra 
A nerea-lizări Ia diferiți indici ai 
™ planului. Fabrica de produse 

ceramice. Această întreprinde- 
A re trebuie să intre !n funcțiu- 
w ne la 1 iulie a.c. dar din cau

za întîrzierii utilajelor a înce- 
! 0 put să producă abia cu o lună 

și jumătate mai tîrziu.
— Avem foarte multe g",'u-

BRIGADA „SClNTEII 

TINERETULUI-

1 •NEAGU UDROIU

• ION CHIRIC
• ORESTE PLECAN

TRANSMITE

Din lași

cazul de față include angajarea a tățij declară . GHEGR- 
foarte timpurie m viața socia- GHE ANDREI. directOrul în-

în-< 

nu-

lă. Iar angajarea, descompusă 
în părțile-i componente, î 
seamnă responsabilitate, pu- — 
tere de sacrificiu, capacitatea 
de a renunța la niște comodi- Q 
tăți personale în favoarea unor 
comandamente sociale. —.

MB BBO

universală. V-ați gfedlt al»?# B eeea ce ■ 
ați dori să în vili.;? lej :
aceasta vperu de creație?

1) Dacă răspunsul dv. este afirmativ, definiți cit mai exact 
conținutul acestei contribuții, a participării la munca socie
tății.

2) Dacă răspunsul dv. este negativ (nu v-ați formulat încă 
un asemenea ideal), arătați cum vă explicați aceasta.

Răspunsuri In cifre absolute In procente

— Da 128 65°/,
— Nu 25 12°/,
— Nu răspund 38 19°/,
— N-au înțeles 9 4°/,

DA
• Într-adevăr, fiecare om î?i 

aduce contribuția sa, prin meseria 
pe care și-a ales-o, pe care a în
drăgit-o. Mie îmi place foarte 
mult fizica și doresc să merg la 
facultatea de fizică. Deci, de la 
sine înțeles, contribuția mea va 
fi în domeniul fizicii. Vreau ca 
prin descoperirile pe care am să 
le fac să lămuresc multe taine pe 
care oamenii nu le cunosc sau le 
cunosc doar parțial. (H.T. Bucu
rești).

• La locul de muncă să fiu 
de folos colectivului științei în 
măsura posibilităților. Dacă nu 
voi putea fi un vîrf, voi căuta 
să susțin temeinic baza. (A. C. 
Brașov)

• Drept să spun, m-am gîndit 
și gîndul a atins un anumit grad 
de îndrăzneală. Ce-ar fi ca ceea 
ce a învățat un părinte să poată 
fi transmis ereditar copilului ? 
(Nu mă gîndesc la desființarea 
școlii). Copilului nu i-ar rămîne 
decît să-și completeze golurile, 
să învețe ceva nou, să abordeze 
noile domenii ale științei. Lumea 
ar progresa enorm. Ce-ar fi să 
fiu printre primii, sau chiar pri
mul, care să fac o asemenea des
coperire P (A.D. Brașov)

• Din moment ce mt-am defi
nit idealul pe care să-l realizez,

Dintr-un 
vedere,

anumit 
procen-

Majo-

★

Rațiunea care ne-a condus 
la formularea unei asemenea 
întrebări a fost dorința de a 
obține de Ia subiecții noștri 
reprezentarea realizării con
crete a idealului. Fondul ge
neros al acestei vîrste, pe care 
se implantează idealul indivi
dual — ca o microparticulă a 
idealului societății — urmează 
să fie păstrat nealterat, ca un 
bun de preț. Mai degrabă 
autopăstrat încît să nu fie fi
surat de mobiluri restrînse 
meschin doar la interese indi
vidualiste, 
punct de
tele sînt liniștitoare, 
ritatea s-au gîndit să-și aducă 
contribuția la munca și crea
ția națională. Dar chestiona
rul le cerea să definească cit 
mai exact conținutul acestei 
contribuții. Or, deși frumos și 
convingător exprimate dorin
țele „de a contribui", răspun
surile sînt deficitare sub ra
portul preciziunii. O explica
ție a acestei întîrzieri în con
turarea aportului personal la 
îmbogățirea patrimoniului na
țional ne-ar conduce la școală 
și la organizația U.T.C. în ca

(Continuare într-un număr vii- a 
tor). ®

*) Citiți începutul anchetei în 
nr. 6385 al ziarului nostru. ™

treprinderii. Pînă acum nu 
am reușit să ne îndeplinim 
planul pe nici o lună de Ia 
pornire. Dacă vom merge în 
continuare în același ritm, 
pînă la sfîrșitul anului, res
tanțele în loc să se micșoreze, 
vor crește.

Tot de la conducătorul uni
tății aflăm și o serie de cau
ze. Principală ar fi nefuncțio- 
narea corespunzătoare a unor 
utilaje, în special a celor pro
totip. Da trebuie spus, fabri-

• AR FI PUTUT FI O INIȚIATIVA, DAR NU ESTE

firesc că m-am gîndit și la fap
tul că munca pe care o voi de- 
vune în domeniul ales — chim’'1 
— va contribui la progresul so
cietății. Din miile de contribuții 
individuale se compune uriașa 
muncă a societății. (N. D- Bucw 
rești).

MU
e4 Desigur, doresc să-mi aduc 

contribuția la munca și creația 
națională dar nu mi-am formulat A 
încă care va fi partea mea de “ 
contribuție. (N.G. București)

• Încă nu știu care va fi apar- A 
tul meu din cauză că sînt la în- w 
ceputul drumului. Depinde de 
împrejurări și de ceea ce mi se
va cere. (U.S. București).

• Nu m-am gîndit încă serios
la acest lucru, cu toate că ar fi ț 
foarte necesar. Dar pînă acum nu 
mi-am dat seama ce m-ar pasio- 
na. (C.S. Brașov) 0

N-AU ÎNȚELES e
• Ce rost are întrebarea F

Doar nu toți oamenii sînt crea- A 
tori. Eu n-am nici un talent, îmi " 
voi face bine meseria. (A.W. 
București) A

• Poate că am să ajung cine-
va în viață, am să contribui. Da
că nu, nu. (S.I. București) A

★

drui lor se pune un mare ac- ® 
cent pe cultivarea răspunderii 
față de învățătură, ceea ce 
este foarte bine. Dar, uneori W 
învățătura apare un scop în 
sine, întrucît destul de tîrziu jn, 
și cu mijloace îndeajuns de “ 
simpliste, elevul este ajutat să 
se înscrie în circuitul vieții 4b 
sociale nu numai ca om avid ” 
de cultură, ci ca om care ur
mează să-și investească cunoș- A 
tințele direct productiv, în- 
tr-un domeniu ori altul. Apar 
și cu acest prilej carențele o- A 
rientării profesionale a tinere
tului școlar.

O altă explicație ține de in- £ 
divid, de capacitatea lui de a 
privi mai departe decît viața 
de elev. Nu întîmplător 19 la @ 
sută din chestionare au spații 
albe în dreptul acestei între- 
bări, iar 12 la sută din su- @ 
biecți declară că nu s-au gîndit 
încă Ia o asemenea problemă. _

De fapt, invitația la această W 
meditație trebuie făcută cu in
sistență. Pentru că investigarea 
propriei conștiințe pe teme „ce “ 
vrei să-i dai societății, ce-i da
torezi din idealul tău" ar de- a. 
termina trecerea de la „vreau ™

In Intenție „caietul grupei" formă concepută de comitetul U.T.C 
coordonator al platlormei petrochimice Pitești în scopul antrenării 
mai ample a tinerilor la viața de organizație prin consultarea opi
niei lor la stabilirea acțiunilor ce se vor înscrise în planul de ac
tivități pe o anumită perioadă ar fi putut fi o inițiativă. De ce 
nu este 1 Pentru că în loc să constituie un instrument util de par. 
tlcipare permanentă a fiecărui utecist la jalonarea măsurilor me- 
nite a le ridica activitatea respectivul caiet cuprinde în regula
mentul său de completare naivități de genul „în acest caiet se 
scriu absolut toate dorințele de orice natură ale uteciștilor". Dar 
dacă cineva, mai ghiduș, vrea să cumpere un cal sau o colivie cu 
sticlețl ? Precizarea obiectivelor urmărite credem, se impune fără 
întîrziere.

• O NOTA BUNA Șl UNA PROASTA
Cursurile de ridicare a calificării organizate anul acesta In uni

tățile economice cu profil textil ale județului Sibiu au cuprins — 
înțelegînd prin acest cuvînt frecvența, dorința de însușire a no
țiunilor predate, consolidarea celor asimilate anterior — un numai 
de 4 460 uteciști. Adică aproape 25 la sută din tinerii care lucrea
ză în această ramură. De menționat că de astă dată organele șl 
organizațiile U.T.C. spre deosebire de anii precedențl nu s-au 
preocupat doar de mobilizarea tinerilor la aceste cursuri ci șl-au 
adus un aport substanțial la îmbunătățirea funcționării lor, la îm
bogățirea tematicii.

Dacă numărul celor înscriși la concursul „Cartea tehnică și pro
ducția" în acest an este de 1 739 tineri, cifra celor care au parcurs 
bibliografia și au obținut insigna „Prieten al cărții tehnice" ajun
ge abia la 143 uteciști. Oare acest lucru nu spune nimic Comite
tului județean Sibiu al U.T.C. ?

• DE LA JUDEȚ SE VEDE MAI BINE ?
Primim răspuns din partea ambelor organe vizate de un arti

col publicat nu de mult în ziarul nostru. Atît Comitetul munici
pal Reșița al U.T.C., cît și Comitetul județean U.T.C. Caraș- 
Severln împărtășesc aproape același punct de vedere și își însu
șesc integral critlcile formulate de noi cu privire la slaba activi
tate desfășurată într-o anumită perioadă pentru creșterea rîndurl- 
lor organizației. Și, drept cel mal convingător argument, ambele 
răspunsuri precizează că, în urma sesizărilor noastre, în lunile 
septembrie și octombrie în Reșița au fost primiți în U.T.C. 233 
tineri, dintre care 70 muncitori,

Dar, ca și în articolul pomenit, nici de data aceasta explicațiile 
nu coincid pînă la capăt. Comitetul municipal U.T.C. este de pă
rere că aceste rezultate „reflectă la ora actuală posibilitățile de 
care dispune municipiul", în vreme ce comitetul județean crede, 
dimpotrivă, că „există șl în continuare suficient loc pentru mal 
mult șl mal bine".

La rîndu-ne, considerăm că municipiul are nevoie șt de încă 
puțină... autoexigență.

ca e dotată în bună parte cu 
utilaje prototip, Insă încăr
cate cu plan de parcă ar fi o- 
mologate. E aici o vizibilă ne- 
concordanță care lasă anumite 
portițe celor răspunzători de 
realizarea planului. Să spe
răm că ea a fost acceptată de 
Ministerul Construcțiilor din 
„rațiuni superioare". Ne-am 
fi așteptat însă, potrivit ace
leiași logici, ca și fondul de 
salarii să fie corelat cu reali
zarea planului. Ceea ce nu s-a 
întîmplat.

Totuși aceasta este doar o 
cauză. Tovarășul director ne 
propune să insistăm și asupra 
calificării și disciplinei.

— La noi calificarea 
din chestiunile asupra 
trebuie să se îndrepte 
rile tuturor factorilor din în
treprindere. Cei calificați sînt 
puțini, așa încît sîntem nevoiți 
să folosim, la unele puncte de 
lucru muncitori necalificați. 
Dar aproape toți au sncă mul
te de învățat. Nici utilajele 
nu sînt cunoscute în detaliu și 
de aceea nu sînt deservite co
respunzător, ceea ce se soldea
ză cu frecvente întreruperi. în 
asemenea condiții se înțelege 
de la sine că indicele produc
tivității nu poate fi realizat.

Neajunsuri mari sînt și în 
ceea ce privește disciplina și 
organizarea locului de muncă. 
Membrii conducerii întreprin
derii stau aproape tot timpul 
în fabrică, la diferite puncte 
de lucru, ajută în dreapta și 
în stingă, dar cu toate aces
tea... procesul intrării într-o 
activitate normală e încă prea 
lent.

— Colectivul nu e sudat, ne 
spune tovarășul ing. Gheorghe 
Andrei. Aproape toți munci
torii lucrează pentru prima 
dată în industrie și de aceea 
nu sînt obișnuiți cu rigoarea 
disciplinei, cu specificul mun
cii în colectiv care presupune 
ajutorare reciprocă.

Iată deci cele 3 mari pro
bleme care se află pe ordinea 
de zi în activitatea Fabricii 
de produse ceramice din Iași. 
După cum menționa și direc
torul întreprinderii, sînt pro
bleme principale, complexe, 
de a căror bună și grabnică 
rezolvare depinde nu numai 
înregistrarea unor restanțe de 
plan cît wiai mici pe anul în 
curs, ci și îndeplinirea planu
lui pe 1970. Soluționarea lor 
nu este numai o sarcină a 
conducerii întreprinderii ci și 
a celorlalți factori de răspun
dere din fabrică, printre care 
se numără și organizația 
U.T.C. Cunoscînd starea de 
fapt cu cauzele și implicațiile 
ei în detaliu, e firesc ca or
ganul U.T.C. să orienteze în
treaga activitate pînă Ia sfîr- 
șitul anului spre rezolvarea 
acestora, să inițieze acțiuni 
menite a spori participarea 
fiecărui tînăr la procesul de 
ridicare a calificării și întări
rii disciplinei în producție.

O primă surpriză o consti
tuie programul de activitate 
al comitetului U.T.C. Redăm 
primele două puncte: 1) „Să 
fie realizate sarcinile de pro
ducție ; 2) să existe disciplină 
la locul de muncă'*. Cum să 
fie realizate sarcinile de pro
ducție ? Prin ce ? E posibil ? 
Dacă s-ar fi procedat cu mai 
multă luciditate, acest punct

e una 
căreia 
privi-

ar fi însemnat altceva, ar fi 
prevăzut cîteva acțiuni ale 
organizației U.T.C. realizabile 
și eficiente. De asemenea, e- 
nunțarea imperativului „să 
existe disciplină la locul de 
muncă" nu e o modalitate de 
a asigura rezolvarea chestiunii 
în cauză. Cum zilele pînă la 
sfîrșitul anului sînt numărate, 
era firesc c& aici să fie plani
ficate cîteva acțiuni care să 
contribuie la folosirea inte
grală a fondului de timp, la 
respectarea tehnologiei de fa
bricație, a indicațiilor condu
cătorilor procesului de pro
ducție etc. Nefiind concepută 
în felul acesta întreaga activi
tate, nici scopurile propuse, 
oricât de nobile, nu pot fi a- 
tinse. Și într-adevăr, după cum 
ne mărturisește ing. Iordan 
Mercheș, secretarul comitetu
lui U.T.C., după cum am con
statat și noi, nu au fost a- 
tinse. Nu numai atît, dar, cu
noscută fiind situația dificilă 
a întreprinderii, organizația 
U.T.C., dincolo de întocmirea 
programului de activitate, nu 
a întreprins nimic. Și ce c'mp 
de acțiune ar fi avut! In sec
torul calificării ar fi fost foar
te utile demonstrațiile practi
ce, concursurile profesionale 
despre funcționarea si părțile 
componente ale utilajelor etc. 
etc.

Ajunși aici, putem trage 
justificat concluzia, că organi
zația U.T.C. de la Fabrica de 
produse ceramice din Iași, co
mitetul ei, nu numai că nu 
și-a concentrat forțele spre 
problemele principale ale a- 
cestei etape de sfîrșit de an, 
dar nici măcar nu a încercat.. 
Chestiunea poate fi examina
tă însă și dintr-un alt unghi 
Se știe că la recenta plenară 
a C.C. al U.T.C. au fost reco
mandate organelor și organi
zațiilor U.T.C., din întreprin
deri măsuri care să mobilize
ze pe toți tinerii la îndeplini
rea sarcinilor de producție pe 
anul în curs. Cum Fabrica de 
produse ceramice e unul din 
obiectivele irftrate în funcțiu
ne demult, era de presupus 
de la început că aici se vor 
întîmpina numeroase greutăți. 
De aici obligația comitetului 
municipal și a celui județean 
U.T.C. să dirijeze spre Fabri
ca de produse ceramice forțe 
capabile să asigure, încă de la 
debut, o viață de organizație 
intensă, să acorde ajutorul atît 
de necesar organizației U.T.C. 
din întreprindere. Dacă con
statăm acum, și alături de 
noi e și tovarășul Ion Crețu, 
șeful comisiei tineret muncito
resc din cadrul comitetului ju
dețean U.T.C., că acțiunile în 
sprijinul producției lipsesc cu 
desăvîrșire, că membrii orga
nului U.T.C. de aici nu cunosc 
nici problemele elementare 
ale organizării și desfășurării 
activității organizației U.T.C., 
nu rezultă că acest ajutor a 
fost inexistent ? Tovarășul Ion 
Crețu se scuză că „a fost 
prins eu alte treburi, în alte 
întreprinderi". Motivarea, atît 
în cazul dînsului cît și în ca
zul altor activiști de la comi
tetul municipal U.T.C. și din 
cadrul secției economice a co
mitetului județean U.T.C. e 
cît se poate de nepotrivită, 
deoarece ajutorul lor calificat 
trebuie acordat în primul rînd 
acolo unde e mai mult nevoie 
de el.

— Vă rugăm să veniți și pe 
Ia noi cît mai des fiindcă alt
fel nu vom reuși să învingem 
greutățile pe care le avem, 
lansează o nouă invitație di
rectorul întreprinderii prin to
varășul Ion Crețu, către acti
viștii comitetului municipal și 
județean U.T.C. în momentul 
cînd am părăsit întreprin
derea.

Să sperăm că cel puțin de 
această dată apelul realității 
de pe teren va fi auzit.

A CTIVITĂ TI TRADIȚIONALE
(Urmare din pag. I) 

membri cooperatori la re-lalți 
coltarea și însilozarea nutrețuri
lor ci încă într-un alt fel. La 
Băltăgești, Plopeni, Viișoara, 01- 
tina și nu sînt decît cîteva exem
ple din 151 posibile, tinerii din 
cooperativele agricole au readus 
în actualitate o tradiție a organi
zației noastre — cosirea șanțuri
lor și a porțiunilor necultivate din 
lungul șoselelor pentru sporirea 
rezervelor de fîn. Noul apare și 
în funcție de modul în care tra
tezi lucrurile. Mă gîndesc cînd 
spun aceasta și la șantierul tine
retului de îmbunătățiri fun
ciare de la Castelu, cunos
cut astăzi și pe plan națio
nal. El n-a fost doar „umărul'' 
pus la terminarea cu un ceas 
mai devreme a sistemului de iri
gații Carasu ci o adevărată școa
lă care a calificat pentru unități
le beneficiare tineri motopompiști,

mecanici, vadagii. In sfîrșit, aso
ciațiile intercooperatiste conturea
ză, pentru organizațiile U.T.C. de 
la sate, încă o perspectivă de afir
mare a unor acțiuni specifice, al 
căror conținut se va integra în 
categoria tradițiilor create de 
munca tinerilor. Și aceasta creea
ză, nemijlocit răspunderi pentru 
cadrele U.T.C.

— Vă referiți la aparatul sala
riat al comitetului județean ?

— Dar 
ATENTIA 
DREPTAT 
SURĂ ȘI 
OBȘTESC,
TARII COMITETELOR CO
MUNALE U.T.C., A SECRE
TARILOR DE ORGANIZAȚII 
DIN COOPERATIVELE AGRI
COLE, DIN I.A.S.-URI ȘI 
I.M.A.-URI. Și aceasta pentru că 
mai mult de jumătate din secre-

nu numai la el. 
NOASTRĂ S-A IN- 
ÎN ACEEAȘI MĂ- 
CĂTRE ACTIVUL 

CĂTRE SECRE-

tarii de comitete comunale lu
crează direct în producție iar la 
nivelul unităților atît secretarii dt 
și majoritatea membrilor comite
telor U.T.C. sînt legați de proce
sele economice de bază. Aceasta 
ne-a permis ca în recomandările 
pe care le-am făcut, în relațiile 
noastre cu organele de speciali
tate să ținem seama de opiniile, 
de propunerile venite din partea 
tinerilor, între care le-aș aminti 
pe acelea ca organizațiile U.T.C. 
să recomande conducerilor din 
cooperativele agricole, tineri care, 
în următoarea perioadă, să se 
califice ca mecanizatori capabili 
să suplinească, în campaniile de 
vîrf, lipsa temporară de oameni; 
ca, în colaborare cu specialiștii 
din unități, organizațiile U.T.C. să 
inițieze cursuri scurte formate din 
5—6 prelegeri care să-i ajute pe 
tineri să cunoască amănunțit teh
nica îngrijirii culturilor irigate, 
normele de udare etc.

— Condițiile despre care ne-ați 
vorbit se completează una pe 
alta, depind una de cealaltă. 
Cînd aceste cel puțin două con
diții nu se realizează, care sînt 
consecințele ?

— Consecințele sînt ușor de 
presupus. Din păcate, se întîmplă 
să ne mai întîlnim cu ele. Ni se 
întîmplă să constatăm că nu pre
tutindeni s-a reușit antrenarea 
masei de tineri la munca în co
operativa agricolă, că nu toate or
ganizațiile U.T.C. au devenit or
ganisme vii, capabile de inter
venții prompte, de valorificare a 
activităților tradiționale, de îm
bogățire a lor, de adaptare la 
noile condiții, la noile exigențe 
ale producției, la actualele dorin
țe pe care și le manifestă ti
nerii. Există încă domenii în 
care tinerii, organizația U.T.C., 
își pot afirma prezența, își pot 
aduce contribuția, își pot susține 
propriul punct de vedere,
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DE CE „AL

ÎN DISCUȚIE:

INVÂTÂMINTCULTURĂ

A TIMPUL

de iLIE CONSTANTIN

t LOVINESCU

PATRULEA
ANOTIMP"?

de NICOLAE DRAGOȘ

nu ar fi fost lipsit de 
comentarea ultimei 
Horia Lovinescu să

t .

Poate că 
Interes în 
piese a lui 
se încerce o definiție mai exactă 
a simbolului conținut în titlu, în 
care văd o expresivă sinteză a fi
nalului și — de fapt — a pers
pectivei piesei. Este anotimpul 
unei generații și — firesc, nu ? — 
el împlinește suita anotimpurilor ; 
fără el, celelalte trei, precedente, 
nu se pot nici înțelege pe deplin, 
nici explica profund. Este vorba, 
firește, de patru „anotimpuri so
ciale", din care luciditatea auto
rului îl propune pe ultimul, cel 
aparținînd tinerei generații, drept 
soluție a evenimentelor.

Textul piesei este o susținută 
dezbatere despre ideal, realizată 
nu cu mijloace abstracte, ci /tra
dusă în confruntarea cu persona
jele unei lumi care este diversă 
doar în unilateralitatea ei. Este 
aspectul discutabil al piesei, da
torat, probabil, nevoii de demon
strație dramatică. Horia Lo
vinescu argumentează simpli- 
ficînd, ducînd elementele de
monstrației (personajele) în con
diția lor extremă, îngroșînd 
manifestările imposturii pînă aco
lo unde arta riscă să devină 
ostentație, regizînd construcția 
pînă acolo unde ea riscă să se a- 
propie de schemă. De aici, para
doxal, se nasc nu numai deficien
țele, dar și calitățile piesei. A- 
ceastă simplitate în demon
strație face mai ușor perceptibilă 
oportunitatea socială a piesei, 
intențiile de violentă denunțare 
conținute. Prin modul specific în 
care se dezvoltă ideile, prin 
acumularea termenilor demonstra
ției, piesa se constituie într-un 
veritabil eseu dramatic, care so
licită la dezbatere, la meditație, la 
accepție sau negare, la definirea 
propriei atitudini. Iar acest eseu 
are, în plus, meritul că nu se 
mulțumește să însumeze termenii 
demonstrației, d îi imprimă aces
teia un sens precis. Poziția auto
rului devine, fără dificultăți de 
asimilare, propria noastră poziție. 
Ea reflectă o atitudine gene
rală, partinică, profund socială, 
cu deschidere certă către sensul 
zilei de mîine.

S-a discutat despre defectele de 
construcție ale piesei, reale desi
gur. Dar, se știe, o structură dra- 
maturgică nu poatp fi judecată 
în sine. Sînt destule piese 
celebre care, deși păgubite de o 
oonstrucție riguroasă, au intrat în 
continuitatea recepției publice 
prin atmosferă, prin evoluția per
sonajelor, prin acuitatea proble
maticii și prin permanența ei, în 
timp ce altele, savant construite, 
nu au reușit să reziste timpului 
din pricina puținătății ideilor, 
interferențelor palide cu starea 
de spirit a epocii. De aceea, sem- 
nalînd deficiențele de construcție 
— și nu numai de construcție — 
nu se poate să nu menționăm că 
piesa lui Horia Lovinescu impu
ne prin prospectarea lucidă, cu 
simplitatea unei fabule, a unei 
anumite perioade istorice. Citind 
o fabulă mă interesează mai pu
țin structura acesteia, și în 
mai mare măsură priceperea 
cu care autorul mă în
dreaptă spre morala fabulei și mă 
convinge de justețea ei.

Numită de autor „melodramă", 
din intenția vizibilă de a mini
maliza drama psihologică a im
postorilor, „Al patrulea anotimp" 
este mai degrabă o dramă satiri
că, iar opțiunea unor regizori 
pentru parodierea unor momente 
ale piesei mi se pare justificabi
lă. Drama imposturii nu poate fi 
autentică. Impostura își asumă 
drama din însuși momentul ini
țial al existenței ei, și de aceea 
nu o mai poate trăi. Ar fi fost 
de mai mare interes — ceea ce 
în piesă nu se întîmplă decît în 
treacăt (în scena cu Nicolescu și 
în unele din momentele Iuliei) — 
să fie dezvăluite în spectacol dra
mele pe care impostura le pro
voacă în jurul ei. Mă gîndesc că 
nouă, celor care am trăit perioa
da respectivă, ne este mai ușor 
să reconstituim, dincolo de text, 
aceste drame ; dar literatura, fiind 
în chip obligatoriu și un docu
ment superior, trebuie să-și asu
me, pentru a convinge în timp, 
toate consecințele acțiunilor per
sonajelor sale.

Recunoscînd că aceste perso
naje, au, în plan conceptual, o 
evoluție lineară (de-a lungul pie
sei, ele nu cîștigă nimic în struo- 
tura lor intimă, ci doar se adap
tează unor situații conjuncturale,

Punctul de vedere exprimat de cronicarul ziarului nostru pe 
marginea piesei lui Horia Lovinescu „Al patrulea anotimp" s-a 
dovedit de natură a stîrni o serie de discuții privind gradul de 
adecvare a piesei la realitate, deschiderea ei ideatică, mijloa
cele artistice pe care autorul le-a pus în slujba ideilor sale. De 
altfel, cronica noastră semnala că piesa conține, în ea însăși, 
posibilitatea de a declanșa o meditație mai profundă, ceea ce 
o înscrie în aria unui interes care-l depășește pe cel imediat.

Publicăm o serie de puncte de vedere, ale unor scriitori și 
oameni de teatru, cu precizarea că discuția rămîne deschisă și 
că invităm pe toți aceia cărora piesa lui Horia Lovinescu 
le-a stîrnit interesul să-și spună cuvîntvl în coloanele 
ziarului nostru.
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(Urmare din pag. I) 

ceea ce mai tîrziu și con
știent, frecventam ca lectură, 
îmi aduc aminte cu o plăce
re extraordinară de prima 
carte pe care am silabisit-o, 
de pozele ei păstoase parcă 
tăiate în lemn; erau niște 
basme cu Pătru Voinicul, nu 
știu de cine scrise. Și cu a- 
ceeași reculegere păstrez în 
mine „Călătoria lui Nils Hoț- 
gerson", pe „Taras Bulba" . 
așa cum mi-a apărut el ’ a- 
tunci — sau „Băieții din stra
da Paul". Ce drum ciudat 
trebuie să urmeze cultura în 
sufletul cuiva, și ce simplu, 
ca eu să mă pot recunoaște, 
acum, în acele cărți, trăind 
mai mult decît în altele. Și 
nu mi se pare astăzi deloc 
că între primele lecturi și cele 
de mai tîrziu, nu există legă-

A
O

ceea ce face ca dezvoltarea dra
matică să se realizeze doar prin 
acumulare), n-aș putea împărtăși 
insistentele obiecții privind vul
garitatea lor. Ele nici n-ar fi pu
tut fi altfel. Condiția parvenitis
mului și, mai ales, modul său de 
manifestare atunci cînd se știe 
în siguranță, neobservat din afa
ră, este vulgaritatea. De aici și 
nota de autenticitate a personaje
lor, subliniată cu deosebire de 
excelenta creație a Natașei 
Alexandra, actriță de inepuizabile 
resurse interpretative, care ar tre
bui utilizate mai des în distribu
țiile Teatrului Național.

A anticipa gradul de durabili
tate al piesei este o întreprindere 
delicată. Dar oportunitatea ei so
cială este evidentă. Nu numai 
ceea ce este etern este și opor
tun. Din această perspectivă ră
mîne în afară de orice îndoială 
faptul că piesa reușește să gene
reze o atitudine, o atitudine poli
tică, o atitudine civică, avînd cel 
puțin o putere profilactică. Pără
sind sala de spectacol, voi uita 
evenimentul concret și voi rămî
ne cu o stare de spirit, cu un sen
timent de apartenență sau deli
mitare, condiție obligatorie a tea
trului politic. Căci Horia Lovi
nescu face, i ’ 
Aș fi voit, desigur, 
zimii 
dreaptă această piesă să-i cores
pundă un drum tot atît de lim
pede. Dar drumul este adesea 
anevoios, iar anumite porțiuni ale 
lui sînt pur și simplu evitate. O 
deschidere a ferestrelor casei în 
care se produce pseudodrama, 
către lume, către glasul străzii, 
către replica socială la impostură, 
ar fi complicat probabil textul, 
dar i-ar fi conferit și o soluție in
trinsecă, pe care — oricît de emo
ționant ar deveni în spectacol 
tabloul final — acesta o poate 
doar sugera. Dacă piesa ar fi 
purtat în sine, încă de la în
ceput, cel de-al doilea termen al 
contradicției, fie și implicit, solu
ția pe care o preconizează auto
rul, și care este, în aceeași măsu
ră, propria noastră soluție, ar fi 
fost cu atît mai convingătoare.

aici, teatru politic, 
ca limpe- 

țelului către care se în-

UN TEATRU
POLEMIC

de EDUARD COVALI
directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neamț

De cite ori citesc ultima piesă 
lui Horia Lovinescu am impre-a

sia că ceea ce afirmă sau neagă 
plutea cu o clipă mai înainte în 
aer și că trebuia spus neapărat 
acum.

De cite ori recitesc o piesă de 
Horia Lovinescu regăsesc frag
mente autobiografice, lucruri pe 
care mi le-am mărturisit sau pe 
care dramaturgul mă obligă să 
mi le mărturisesc. Pentru că ac
tualitatea lui Lovinescu depășește 
cronologia, vizind un flux conti
nuu de conștiință, in care citi
torul sau spectatorul își găsește 
locul cu ușurință. Nu știu cum se 
întâmplă, dar orașul în care se 
desfășoară acțiunea seamănă foar
te mult cu cel în care locuiești, 
iar numele adevărate ale perso
najelor din piesă îți „stau pe 
limbă" pentru că le-ai cunoscut 
pînă cîndva și doar un lapsus te 
împiedică să ți le amintești ime
diat. Interferența dintre viață și 
ficțiune artistică merge pînă aco
lo incit, întîlnindu-l pe scriitor, 
îți vine să-l abordezi ca pe o ve
che cunoștință întrebîndu-l ce 
mai știe despre familia Dragomi- 
rescu.

Pentru cel care a parcurs eta
pele descrise în „Al patrulea 
anotimp" sentimentul de autenti
citate este deosebit. Și acest lu
cru nu izvorăște din similitudinea 
cu evenimentele la care ai asistat 
sau ’care ți-au fost relatate. Su
gestiile dramaturgului răscolesc 
în primul rînd memoria afectivă, 
iar emoțiile pe care le încerci sînt 
legate de propriul tău proces de 
devenire spirituală, proces care 
include deopotrivă evoluțiile sau 
involuțiile oamenilor care te în
conjoară. De aici dezgustul pen-

tru dezagregarea morală a Ame- 
liei Pușcașu, Nina Elefterescu, 
Paul Cristodoru din actul 1, în
grijorarea pentru flagranta fraudă 
socială a acelorași personaje din 
actul al doilea și sentimentul ple
nar de satisfacție pe care ți-l 
oferă ultimul act, cînd societatea 
în care trăiești se purifică, prin 
sancționarea imposturii. Drama
turgul are un sentiment acut al 
valorii umane și din această cau
ză demascarea imposturii e făcu
tă cu un ton aspru și vehement. 
In zugrăvirea personajelor și a 
scenelor de viață, scriitorul folo
sește o pastă groasă și zgrun- 
țuroasă, aplicată în tușe mari. 
Tonul general al piesei este un 
ton grav, iar ridicolul nu e tratat 
cu un zîmbet clement ci cu sar
casm. Tabloul pe care îl oferă 
Horia Lovinescu cîștigă prin dis
tanță. Nu mă refer, desigur, la 
distanța fizică sau temporală ci la 
urmărirea sugestiilor care impun 
situarea într-un context istoric, la 
urmărirea sugestiilor care impun 
generalizarea. Pentru că abordînd A 
problema de conștiință, drama- ” 
turgul se ancorează în marile 
dezbateri ideologice contem- A 
porane.

Este interesant de urmărit via
ța spectacolului cu „Al patrulea 
anotimp". Reacția publicului este 
o reacție directă. Comentariile de 
foaier nu vizează interpretarea 
sau scenografia, ci întâmplările și 
aspectele lor morale, asociațiile de 
idei, similitudinile, reverberațiile ® 
în conștiința mișcată de asistarea 
la un fapt de viață autentic. Tea- a, 
trul lui Horia Lovinescu — lucru ™ 
vizibil și în această piesă — este 
prin excelență un teatru polemic. ®

® Printre alți poeți din generația 
sa, Ioc Brad și-a selectat (în vo
lumul „Ecce tempus", apărut a- 
nul trecut la Editura pentru lite
ratură) creația lirică a celor două 
decenii de la debut — judecind 
după piesele datate 1948 și chiar 
1947. Și în cazul lui o asemenea 
ediție constituie un bun prilej de 
a arunca o privire asupra unui 
destin literar, așa cum el însuși 
se scrutează prin ani, și se alege.

Dimensiunile cărții sînt rezo
nabile, dacă ținem seama că Ion 
Brad a avut de luptat cu un fi
resc subiectivism de selecție dat 
fiind existența unui număr în
semnat de versuri din volumele 
anterioare. De apreciat, de ase
menea, gestul autorului de a re
tipări unele poeme mai puțin 
realizate artistic dar care, la vre
mea lor, au avut un ecou indis
cutabil. In general, Ion Brad uu 
înoearcă să se „înfrumusețeze" 
retrospectiv ci să ne dea o ima
gine a sa cit mai apropiată de 
realitate.

Structura cărții nu e deloc sim
plă, doar unul din cicluri, ulti
mul, acoperă cu precizie o anu-

A mită arie (poeme de călătorie). 
Dar aparenta dezordine a succe
siunii poeziilor este agreabilă și 
e posibil ca o rigidă eșalonare 
cronologică să ne fi plăcut mai 
puțin.

Pînă la descoperirea liniilor de 
forță ale scrisului acestui autor să 
răsfoim puțin, fără pretenții cri
tice, cartea sa, cu simpla satisfac
ție, de a ne afla în fața unor ver- 
suri împlinite. Chiar cea de a 
doua piesă „Delta", ne reține a- 
tenția, printr-o certă noblețe a 
inspirației (dialogul adînc dintre 
extincție și geneză care e însăși 
Delta), prin buna stăpînire a 
uneltelor poetice — versul e 
fluid, melodios —: „Sărut cel 
mai tînăr pămînt / ce încă se 
naște / din soare, din mare, din 
vînt / din sfintele scoicilor moa
ște, // Și unde, lumină, te-ncomi 
/ cu verdea foșnire de trestii, / 

—. din dulcii și-amarii rizomi / ai 
W destrămării acestei // Din ochii 

mirifici ce-apun / la pragul de lut 
al minunii / sub zări cu uimiri de 
păun / rotind peste facerea lu
mii". O altă scurtă incantație, 

A „Iarăși copil", p. 15, dă măsura 
™ întreagă a dezinvolturii prozodi

ce la care Ion Brad poate ajun- 
ge, precum și a unei meditații 

® pline de vigoare și lirism : „Cucu
ie, timp care cîntă / zilele ia- 
mi-le, / sparge-le liniștea strimtă, 

W / coaja de clipe și vămile". Sua
va definiție : cucul " timp care 
cîntă nu e la îndemîna oricui, 
asemenea versuri — și destule 
altele risipite prin carte — în
dreptățind considerația criticii 
pentru Ion Brad. Dar tocmai poe
mele și stihurile de vîrf sînt cele 
care îngăduie comparația cu = 
multe alte compoziții la care re- îtH’ 
zervele critice sînt numeroase. S 

Formularea acelor observații jj 
mai poate încă întîrzia, dorința 11! 
noastră fiind, deocamdată, să re- ? 
levăm cititorului și alte izbînzi ale p 
poetului de care ne ocupăm aici. 1111 
O bună poezie este, de pildă, „Ră- S 
sărit interior" (p. 51—52), undetyj 
„voinicia" exterioară, care pare 
a fi defectul cel mai grav al E 
poetului, încetează de a fi astfel, (j 
arătîndu-ni-se ca o bărbăție cal- lî 
mă, acceptată de lirism. E tonic 0 
gîndul că în fiecare din noi tră- mj 
iește „un ceas al răsăritului de 'iii 
soare / în care ochii ni-i spălăm K 
și fața / ca-n „apa cerului un pj 
munte orb / de fulgere juoat în IU 
hora lor..." ®

Un teritoriu rodnic al creației [ITi 
lui Ion Brad este lirica de inspi- lB 

— rație patriotică, unde o bună tra- 
9 diție transilvăneană este con- IJH 

tinuată cu autenticitate. „Țară", I® 
• din 1958, este un poem de a-

cest fel, pasionat și inspirat, ver-Ijjl 
șurile au, în cadența lor sobră, ”l 
un sunet personal : „Tărîm al lu- ijil 
minilor pure, / mireasa cu ple- 
tele verzi, de pădure, / cenușărea- |jjj 
să veacuri la rînd, / căutată de iii! 
Făt-frumosul flămînd, / fecior det 
prin părțile mele cu struguri și n 
vinuri / răstignit pe copaci, seu- III 
turat de febră și chinuri, / cu j! 
fruntea-nencununată de geniu, / 
biciuit un mileniu, răzvrătit un |||[ 
mileniu"... Relația Patrie-Poet 
este adesea în atenția lui Ion 
Brad. Poeții, spune el „în lucru- OH 
rile toate țin ochi aprinși și au / IK 
o inimă de taină în tot ce cald ™ 
respiră / pe care numai morții oj| 
de vii n-o cunoșteau / închi- II 
puind din gratii, bănuitori, o 
liră". Țara, ce știe să-și vadă iz-m 
voarele cîntînd se cuvine să fie I!

ESENȚA PURIFICATOARE
In creația dramatică a lui Ho

ria Lovinescu, astăzi — fără în
doială deosebit de însemnată prin 
contribuția efectivă pe care a 
adus-o la dezvoltarea mișcării 
noastre teatrale — noua sa piesă 
„Al patrulea anotimp", este de 
natură să reflecte într-un chip 
nou capacitățile creatoare ale 
personalității sale scriitoricești. Ea 
face parte, ca problematică, din 
acele piese („Citadela sfărîmată", 
„Surorile Boga“, „Febre", „Moar
tea unui artist") care sînt indiso
lubil legate de istoria societății 
noastre în ultimii două zeci și 
cinci de ani, istorie pe care a- 
oeste lucrări o reflectă înti-o sea
mă de aspecte revelatorii, semni
ficative. Caracterul cu totul 
aparte al acestei lucrări, profi
lul ei specific în cadrul ope
rei dramaturgului, constă în 
esența ei purificatoare, în ceea

de
secretar literar

FLORIAN NICOLAU
al Teatrului Național J. L. Caragiale'

societățiice privește evoluția 
noastre. Pornind de la un ma
terial de viață ce cuprinde as
pecte împotriva cărora tot ce este 
nou și creator în istoria noastră a 
dus și duce o luptă aoerbă și 
permanentă, dramaturgul Horia 
Lovinescu izbutește să aducă un 
aport prețios la disocierea — în 
cadrul evoluției noastre sociale — 
a ceea ce a însemnat și înseamnă 
progres, de ceea ce a reprezen
tat răul social. Esența acestui rău 
social se dovedește a fi în „Al 
patrulea anotimp" inconsistența 
umană, vulgaritatea și mai ales 
cameleonismul social și etic. Din 
acest punct de vedere tipologia 
piesei are o deosebită valoare de 
adevăr și este reflectată prin son
daje făcute în cele mai adinei

cute ale acestei zone a sub-uma- 
nului.

Deosebit de semnificativă mi 
s-a părut a fi și factura drama
tică prin care a fost exprimată 
o asemenea tipologie. într-adevăr 
ceea ce este caracteristic egois
mului, neomeniei și vulgarității 
este falsitatea vieții sufletești. A- 
oeastă falsitate a „sentimentelor" 
eroilor piesei și a relațiilor din
tre ei, coincide foarte exact din 
punct de vedere estetic cu struc
tura „melodramatică" a lucrării. 
Sentimentalismul mic burghez, 
ipocrit și vulgar prin însăși esen
ța lui, nu își putea găsi o mai 
adevărată formă artistică, decît 
falsa melodramă.

Desigur, atunci cînd este vorba 
de relevarea esenței răului social,

prin modalitățile artei, aparențele 
acestuia sînt absolut necesare. Nu 
se poate arăta ceea ce e rău, urît, 
vulgar într-un personaj, fără a 
înfățișa formele lui de manifes
tare concretă. Acest aspect nu 
trebuie să inducă în eroare nici 
critica dramatică, dar mai ales nu 
trebuie să inducă în eroare tea
trele care reprezintă piesa. Așa 
cum dramaturgul a selectat cu o 
vădită zgîrcenie aceste aparențe 
ale personajelor sale, tot astfel re
gizorul și interpreții piesei, tre
buie să facă o operație asemănă
toare distilării: să știe să desco
pere esența vulgarității persona
jelor, fără a se năclăi în aparen
ța ei.

Piesa „Al patrulea anotimp" 
este foarte generoasă pentru ac
tori, dar este și foarte dificilă în 
același timp, pentru că le oere o 
mare economie de mijloace, o 
desăvîrșită sobrietate a expresiei.

lăudată și pentru grija ce-o ara
tă față de artiști, pentru că „nu 
îți alungi poeții ca șerpii sub 
pămînt". Căci, cum spune Ion 
Brad într-un admirabil vers : 
„Poetul e trimis din viitor". E 
aici exprimarea unui element de 
ars-poetica de o mare înălțime 
civică.

Prin ce se caracterizează, în 
fibra lui intimă, modul poetic 
a lui Ion Brad ? Nouă ni se 
pare că acest scriitor instruit, că
ruia îi sînt supuse și ascultătoa
re uneltele lirice, manifestă o a- 
numită exterioritate în aborda
rea obiectului : ai mereu sen
zația că el pune între obiect și 
eul creator un adjectiv demon
strativ. Simplificînd, Ion Brad nu 
va simți luna, spre exemplu, ci 
această lună. E aproape cu ne
putință să ți-l imaginezi, 
meni lui —
fiorat pe 
a lacului 
cu astrul

Această 
părat o scădere ? Este 
bilă ? E greu de spus : poate că 
explicația cea mai simplă ar 
consta în adînca sfială țărăneas
că, în cuviința rămasă de la 
„străbunii" săi (atît de prezenți 
în versurile din „Ecce tempus"), 
un fel de rezervă naturală, înnăs
cută.

Discursivitatea însoțește multe 
din poemele lui Ion Brad, mari 
striațiuni de proză întretaie un 
text de obicei îngrijit și metafo
ric. Adeseori, căutînd să „în
nobileze" părțile neinspirate 
poetul cade în abstracțiuni pre
tențioase, descurajante. Iată în
ceputul unei „Elegii", dedicată 
lui G. Călinescu : „Brațele idei
lor / le-ai adîncit în astre / și ră
dăcinile în pirosfera iluminînd 
cu aripile vaste, / de fulgere, li
terele noastre / într-un statornic 
început de eră. / încovoiat pe 
cărți, / c-un plug de platină..." 
etc. Deși materia primă tradițio
nală poetică este folosită abun
dent (astre, aripi, fulger, plug 
ș.a.) lipsa inspirației nu poate fi 
ascunsă. în poemul următor 
„Prietenii", Ion Brad ne oferă 
două versuri de un pitoresc pre
tențios, minînd întregul text ce 
urmează : „Fără voi aș fi Saha
ra, / suflet de piatră — cimitir 
musulman". Exterioritatea se ex
primă aici prin căutarea elemen
telor lirice la mari depărtări, 
fără folos. Cîtă proză și dis
cursivitate în „Constructorii" :

_ ase-
Li-Tai Pe călcînd în- 
suprafața oglinditoare 
pentru a se face una 
obsedant.
exterioritate este nea- 

iremedia-

„Am petrecut toată noaptea cu 
cîntec și glume / pe ruinele ho
telului „Transit", / hotelul tris
teții, al trecerii grăbite prin lu
me. / Eram noi și luna — pî- 
nă-am trimis-o / ca pe un copil 
la culcare. / Și-am ținut-o așa, 
cîntînd, dărîmînd, pînă-n zori, I 
cînd am turnat în noi temelii, 
croite de mîinile lor", p. 50).

Foarte plăcută surpriză oferă 
un vechi poem al lui Ion Brad, 
din 1953, „Mamei", care contra
zice o întreagă orientare de ex
terioritate a liricii sale. Totul e 
aici simțit, direct, sfîșietor. Cu 
excepția anecdoticii și inutilei 
strofe a doua „Mamei" e un 
poem antologic iar finalul merită 
neapărat a fi transcris : „Tăcu- 
tă-i lacrima cu care spun / cu- 
vîntul ce-mi rămîne legămînt, I 
azi cînd pîrîul glasului tău bun / 
și-ascunde limpezimea sub pă- 
mînt". E de mirare cum, 14 ani 
mai tîrziu Ion Brad ne mai poa

te da asemenea șăgalnicii false : 
„Vai, vai, gorun bătrîn te-ai în
roșit / ca un adolescent îndrăgos
tit. / A trecut pe lîngă tine o 
boare / de ființă palidă, tremu
rătoare, / Cu pas amețit, cu ră
suflet brumat. / Iar tu, poet ro
mantic, te-ai și înviforat" etc. 
(P. 85).

Evoluția poetică a lui Ion 
Brad e, cum spuneam, greu de 
urmărit în „Ecce tempus“.Senza- 
ția noastră e însă că el are ori- 
cînd posibilitatea să alcătuiască, 
din ce a publicat pînă acum, o 
selecție — mai restrînsă, even
tual — superioară cărții prezen
te. în marele amfiteatru de poeți 
români de azi Ion Brad își află 
un loc original alături de Tibe- 
riu Utan, Al. Andrițoiu, Ion Ho
rea. Vom cita în încheiere o 
foarte frumoasă poezie. în ea ex
primată foarte clar situația ac
tuală a acestui scriitor iar rea
lizarea artistică superioară anun
ță poeme de viitor ce merită a- 
tenția noastră : „Acum e timpul 
cel mai înțelept / cînd sînt gră
bit, dar pot să mai aștept, / cînd 
fulgerele verii dorm în mine / 
pietrificate, fostele lavine, / cînd 
nu mă-mpiedic de nimic mă
runt, / știind pe mine însumi să 
mă-nfrunt. / Acum mi-e încă 
pasul cumpănit / între distanțe 
mici și infinit, / între iubiri de-o 
clipă sau eterne, / cînd nu mai 

plîng de focul lor în perne, / a- 
dolescent și ars de întrebări / pe 
care le dezleg într-adevăr. / A- 
cum e timpul cel mai înțelept / 
cînd sînt grăbit, dar pot să mai 
aștept." (Acum, 1964).

MEMORIA
PRIMELOR 
LECTURI

tură sau chiar asemănare. E- 
tapele vieții își au economia 
lor proprie și nasc unele din 
altele. Iar cultura trebuie să 
fie acel dar continuu, pe care 
ți-l oferi mereu singur, liber 
și cinstit, în așa fel ca să te 
simți bine în teritoriile pe 
care ea ți le descoperă. Și a- 
ceste teritorii trebuie alese ca 
ele să fie ale tale > să nu te 
înșele niciodată. E nevoie de 
o alegere simplă și clară, care 
le face să înglobezi în cultura 
ta, și viața străzii, și privirea 
cuiva, și dragostea, și cele 
mai mărunte fapte care se 
întipăresc în tine fără să Știi - 
exact de ce, și care > “ 
așa cum au rămas acele cărți 
cu poze din vîrsta timpurie. 
E nevoie să începem să ob
servăm mai atent tot ce se 
petrece zilnic împrejurul nos- 
tru ca să simțim adevărat, 
ceea ce rămîne în noi, din j 
faptele și amănuntele unei 
zile, unei săptămîni sau unui 
an. Nu e nevoie să intri buz
na în cultură și să recunoști 
de bun tot ce au calificat 
alții, pînă nu vine propria ta 
calificare și intimitate să au
tentifice o alegere. Bine ar fi 
să ne putem păstra ingenuita
tea primei vîrste care alegea 
și reținea intuitiv fără a fi 
mimată de pretenția matură 
și artificială de mai târziu, de 
a te îmbogăți luînd de la alții 
lucruri cu care nu poți avea 
întâlnirea fericită pe care ai 
avut-o la începuturi.

sa țttt ■ t 
rămîn, j

SWOT5JL Ba
(Urmare din pag. I)

lăsare, selecția a devenit tră
sătură dominantă a întregii ac
tivități universitare. Se pare 
câ pe studenții' anului I îi In
cintă și îi sperie, în același 
timp, faptul că vor trebui să 
facă dovada valorii lor, că 
după concursul de admitere ur
mează nenumărate alte probe, 
mult mai dificile, care nu vor 
putea fi trecute decît în urma 
unei pregătiri temeinice. Iar 
Denisa Broască, din anul I al 
Facultății de chimie industria
lă, își expune deschis nedume
rirea :

— Am venit la facultate ani
mați de hotărîrea de a deveni 
ingineri. Odată ce am fost se
lecționați și admiși ca studenți, 
nu este normal să absolvim cu 
toții facultatea și să devenim 
ingineri ?

La această întrebare nu se 
poate da decît un singur răs
puns : „Firește, așa este nor
mal !“. Și totuși...

...Și totuși, numeroși tineri; 
dintre , oare unii au fost elevi 
buni în liceu și au trecut cu 
brio concursul de admitere în 
facultate, nu reușesc să termi
ne Politehnica. Aurelian Vlase, 
din anul V al 
tehnologia 
mașini, aduce în 
vință argumente 
re. A fost admis 
în toamna anului 
vul anului I din 
parte cuprindea

_ Facultății de 
construcțiilor de 

această pri- 
convlngătoa- 
în facultate 
1965. Colecti- 

care făcea 
r__  „ .. 480 studenți-
Acum, ou șapte luni înainte de 
absolvire, dintre cei care au 
pornit atunci la drum animați 
nu numai de visuri, de năzuin
țe, ci și de convingerea că 
vor realiza, ca studenți, fapte 
meritorii, doar 164 au ajuns în 
anul V. Ce s-a întîmplat cu 
ceilalți ? Primul „șoc" s-a pro
dus la sfîrșitul anului I, cînd 
102 studenți au fost exmatri
culați pentru că nu au promo
vat toate examenele. Apoi, pe 
parcurs, s-au desprins și alții 
de colectiv, motivul fiind tot 
nepromovarea examenelor.

164 din 480... Iată cum cifrele 
demonstrează, fără d'rept de 
apel, că, într-adevăr, în facul
tate procesul de învățămînt 
este un proces selectiv.

— Dar cum a fost posibil să 
ajungă în anul V doar 164 din
tre cei 480 de tineri care și-au 
început studenția, la Faculta
tea de tehnologia construcțiilor 
de mașini, în toamna anului 
1965?

întrebarea adresată de Clau- 
dlu Turcu, din anul 1 al Fa
cultății de energetică, are un 
ton de sentință. De altfel, toți 
cel din anul I vor să afle cine 
se face vinovat pentru această 
stare d'e fapt-

— Dacă vom vorbi numai 
despre Facultatea de tehnolo
gia construcțiilor de mașini — 
Intervine în discuție Corina 
Mitu, de Ia Chimie industrială 
— s-ar putea crede că ne re
ferim la o excepție. Or, în Po
litehnică, toate colectivele stu-

AKUL I
dențești ajung în pragul absol
virii 
tate.
care 
Sînt 
două 
cauze au un rol hotărîtor. Ele 
se află, de altfel, într-o per
manentă contradicție. Este vor
ba, mai întîi, despre specificul 
procesului de învățămint din 
Politehnică Aici, pregătirea 
examenelor cere efort continuu, 
studiul zilnic. Dar fiecare zi 
este foarte încărcată, sînt ore 
multe de curs și de seminar, 
lucrări de laborator, iar reali
zarea în bune condițiuni a pro
iectelor semestriale necesită 
foarte mult timp. O pregătire 
profesională temeinică, care să 
reziste exigențelor procesului 
de învățămint, presupune, in 
primul rînd, planificare rigu
roasă, folosirea cu maximum 
de eficiență a timpului rezer
vat pentru " ~
roși tineri 
numesc cea 
rezultatelor 
la învățătură — își încep studen- 

gîndul că 
con-

acum 
șosea 
par- 

dificul-

cu efectivele descomple- 
Există mai multe cauze 
determină acest fenomen, 
insă de părere că numai 

dintre aceste multiple

studiu. Dar nume- 
•— și cu aceasta 
de-a doua cauză a 

nesatisfăcătoare

ția încurajați de 
dacă au trecut prin sita 
cursului de admitere, de 
li se așterne în față o 
asfaltată, pe care o vor 
curge in viteză, fără 
tați. Poate am crezut și eu la 
fel. A trebuit să susțin primul 
examen ca să înțeleg că stu
denția nu este doar o scurtă 
întîlnire, în sesiune, cu caietul 
de notițe. Prima notă înscrisă 
în carnetul meu de student a 
fost 5. Este o notă care nu face 
cinste unui 
mine, însă, 
deosebită. A fost un duș rece 
care m-a trezit. De atunci, am 
obținut numai note peste 8.

Așadar, în condițiile specifice 
ale Politehnicii, studentului i 
se eere să muncească foarte 
mult, să nu absenteze de la 
cursuri și seminaril, să fie zil- 
nio prezent în bibliotecă, să 
studieze în camera sa de la că
min, să nu-și rezume eforturile 
la lecturarea notițelor și a ma
nualului, ci să învețe mult mai 
mult decît se predă. Aurelian 
Vlase subliniază că munca este 
primul criteriu al afirmării 
studentului ca participant activ 
la procesul de învățămint; 
numai munca perseverentă, 
continuă îl va ajuta pe student 
să facă față onorabil rigorilor 
prooesului de învățămînt.

Cum se înoadrează cei care 
sînt acum în anul I în acest 
context ? Cum răspund ei ce
rințelor și exigențelor activită
ții de pregătire în specialitate ?

Radu Cătuneanu, de la Auto
matică, se referă la 
la oolectivul anului

— Concursul de 
fost 
care 
anul I la Automatică, deținem 
deja ”■ I ’ W
Apoi,, colegii mei sînt dominați 
de visuri îndrăznețe, de ambi
ții mari. Vrem să devenim 
specialiști buni. Cred însă că

cele spuse aici In legătura cu 
criteriul selectiv ai procesului 
de învățămînt, situațiile statis
tice prezentate, din care reiese 
că nu toți studenții Politehnicii 
ajung șl ingineri, cred că tre
buie să ne determine să chib
zuim mai bine asupra realită
ților din colectivul nostru. 
Intr-adevăr, nu este de ajuns, 
să fim foarte ambițioși, să ne 
făurim proiecte îndrăznețe, vi
suri demne de aspirațiile tine
reții, de condițiile în care în
vățăm și ne formăm ca spe
cialiști și ca intelectuali. Tre
buie să dovedim, mai ales, spi
rit practic, să ne oprim cu mai 
multă atenție asupra unor „a- 
mănunte" ca prezența la cursuri 
și la seminarii, realizarea Ia 
timp a iucrăriior de laborator 
Și a proiectelor, pregătirea pen
tru fiecare seminar etc.

— Cred că în facultate — 
adaugă Doina Duda, din anul 
1 Electronică 
buie să învețe să se 
și să învețe să știe ce 
Cele relatate aici de 
noștri din anul V duc la con
cluzia că vom avea de înfrun
tat destule dificultăți. înțeleg 

nu trebuie să așteptăm să 
se spună să învățăm, nici să 
se dea bibliografie completă 
nici să ne rezumăm la a pri- 
pasivj de la cadrele didac- 

o sumă de cunoștințe,

studentul tre- 
cunoască 

vrea, 
colegii

student. Pentru 
ea are o valoare

foarte dificil, 
am devenit

i colegii săi, 
său :
admitere a 
așa că cei 

studenți în

un certificat de valoare.

că 
ni 
ni 
Și 
mi 
tice , ________
chiar dacă acestea ni s-ar pă
rea suficiente pentru însușirea 
profesiunii. Accentul cade acum 
pe munca independentă. Ni s-a 
spus că idealul este ca faculta
tea să pregătească tineri deplin 
înarmați și capabili să desfă
șoare muncă personală. Ideea 
este foarte frumoasă și ne pa
sionează, dar ce ” " 
noi nu stăpînim 
de a învăța?

Există o artă de a învăța 1
— Da, există — opinează Co

rina Mitu — dar această artă 
nu este altceva decît expresia 
concentrată a muncii personale 
a studentului, este sinteza și 
desăvîrșirea activității sale in 
facultate.

— Arta de a învăța — afir
mă Ligia Iacobesou, din anul 
V, Metalurgie — înseamnă 
perseverență și gindire matură. 
O bună pregătire de speciali
tate nu se poate lipsi de aceste 
două elemente esențiale. Ca să 
poți să te „descurci", cum s-a 
exprimat un coleg din anul I, 
trebuie să depui efort continuu, 
zilnic, trebuie să aj memorie 
bună și, totodată, să dobindești 
capacitatea de a sintetiza cu
noștințele acumulate, de a le 
interpreta, de a Ie trece prin 
filtrul propriei gîndiri.

...Este meritoriu că cei din 
anul I sînt hotărîți să treacă 
cu. rezultate bune examenele 
universitare, să dovedească, 
în cadrul procesului de selec* 
ționare a valorilor, că sînt apți 
să devină buni ingineri. Dacă 
vor reuși ? Aceasta depinde 
primul rînd. de ei, de felul 
care și-au înțeles menirea 
facultate.

să facem dacă 
încă bine arta

în 
în 
în
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SCUTIREA DE SPOR T
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îi ajută să săvîrșească 
greșeală față de ei în- 
lipsa vreunui motiv ce 

:era medicinii, recu- 
in paralel, existența

Numărul celor scutiți de edu
cație fizică în școlile noastre 
este de aproximativ 15 la sută. 
Procentul ni se pare foarte mare 
și ’r fl extrem de alarmant da
cii . această fracțiune din masa 
populației noastre școlare ar fi, 
Intr-adevăr, inaptă pentru efor
turi fizice elementare. In reali
tate cifra este umflată în mod 
a ir prin sustragerea gratui
te lsă, de la o activitate care 
ai tehui să fie apreciată atît 
pt’ cale afectivă, cît și rațio
nată. Sperăm să fie limpede că 
noi ne ridicăm împotriva celor 
ce evită educația fizică și a ce
lor ce 
această _ 
țiși, în lips 
ține de sfe 
noscînd 1 „
unor cazuri autentice în care 
scutirea medicală temporară sau 
permanentă este susținută cu ar
gumente indubitabile.

Tendința elevilor, mai ales a 
celor din clasele mari (băieți 
și fete în egală măsură) de a re; 
nunța la una dintre cele mai 
substanțiale și captivante plă
ceri ale vîrstei (mișcarea, jocul, 
încordarea musculară care con
feră ținută, conformație armo
nioasă, forță, rezistență, îndemî- 
nare, gustul întrecerii, cunoaș
tere de sine etc) trebuie să aibă 
o cauzalitate și să fie alimentată 
într-un fel, odată ce s-a trans
format aproape într-un cerc vi
cios.

Ar muțea fi Incriminată lipsa 
unei educații sportive, adică 
need- ța la un mod de viață 
ecL_ bazat pe un raport
adecvat ..ntre muncă și refacere, 
între orele de sedentarism și 
cele de mișcare, între timpul pe
trecut in spatii închise și cel 
trăit în aer liber. Ar mai fi de 
amintit și maniera d'e multe ori 
stereotipă ți derizorie în care 
mulți copii și adolescenți sînt 
îndrumați sau .lăsați să-ți con
sume timpul liber. Carența de 

"H/îucație sportivă este inoculată 
in primul rînd, de atmosfera me
diului familiar. Dar modul cum 
este concepută educația fizică 
în programele noastre de învă- 
țămînt corectează oare acest de
ficit, cultivă și întreține el un 
atașament subteran față de ac
tul sportiv ? Tot ceea ce ne-au 
mărturisit specialiștii rugați să

Petrolul—Steaua: 0-0
Cele 90 de minute ale 

restanței Petrolul—Steaua 
n-au satisfăcut așteptările 
spectatorilor al căror număr 
a făcut să se vindă pină și 
locuri în picioare. Fără să 
exagerăm cîtuși de puțin, 
putem aprecia această par
tidă ca pe o întîlnlre a unor 
domnișoare de pension pen
tru că — poate și din cauza 
vîntului și a ploii mărunte 
de toamnă care a afectat 
calitatea terenului — jucă-

Ilie Năstase
a debutat cu succes

• TENISMANUL român Ilie 
Năstase și-a făcut un debut 
remarcabil în turneul interna
țional „Open" de la Stockholm. 
Năstase l-a învins în două 
seturi cu 6—4. 6—2 pe cunos
cutul jucător australian Tony 
Roche. A fost marea furpriză 
a serii, transmite coresponden
tul agenției Reuter. Românul 
* jucat excelent, cOnflrmînd

• TRADIȚIONALUL turneu 
internațional masculin de 
handbal de la Tbilisi a fbst 
cîștlgat în acest an de repre
zentativa U.R.S.S. Pe locul dOl 
s-a clasat echipa Cehoslova
ciei, urmată de selecționata o- 
rașului Tbilisi. In ultima zi a 
competiției, U.R.S.S. a învins 
cu scorul de 29—14 (11—7) se
lecționata olimpică a U.R.S.S., 
Iar Cehoslovacia a întrecut cu 
15—10 (10—7) formația orașului 
Tbilisi.

i • AU FOST eliberați din în
chisoare cel trei jucători al 
echipei Estudiantes la Plata 
(Manera, Poletti și Suarez), a- 
restați în virtutea legilor ar- 
gentinlene privitoare Ta mani
festările huliganice pe terenu
rile de sport în urma Inciden
telor petrecut» la meciul penS telor petrecute la meciul pen- rul ae 5—2 formația Omfag revenit Poloniei cu 17,5 pune- nune al șahului mondial, con- • ECHIPA de tenis a Angli- meci manifestații antlapar-

Ș tru „Cupa Intercontinentală* Vlena. te, urmată de U.R.S.S. — 15 duce în urneul de la Palma el a învins cu scorul de 4—1 theld.

se pronunțe asupra acestei ches
tiuni, ne îndreptățește să afir
măm că fobia multor elevi pen
tru programul de educație fizi
că își are explicație în struc
tura acestuia. Fiind conceput 
pentru elevi cu posibilități spor
tive deosebite, el respinge in
direct masa elevilor, adică pe 
cei cu însușiri fizice modeste. Ii 
complexeazâ, îi pun în situații 
adesea ridicole față de colegi, 
nu Ie oferă nici o satisfacție, 
nu rimează cu posibilitățile lor 
creîndu-le stări sufletești nega
tive, afectîndu-i și prin sistemul 
de notare axat pe îndeplinirea 
unor norme de control și nu pe 
o alianță sinceră cu substanța 
educației fizice. Iar reacția față 
de această realitate rece și dură 
este refuzul, este tendința la 
scutire cu sau fără „acte în re
gulă". Toate cauzele enumerate 
ar putea fi combătute și anulate 
prin măsuri de esență opusă. 
Important este ca cei in măsură 
să hotărască și să decidă, să me
diteze și să intre în acțiune. 
Sectorul responsabil din Minis
terul InvățămîntuJui ar trebui 
să intervină prompt și energic 
pentru restructurarea programe
lor de educație fizică școlară. 
Profesorii de resort și medicii 
școlari așteaptă un semn de sus, 
ei recunoscînd în unanimitate, 
ca antene ale practicii, necesita
tea unei reveniri la esențe cla
sice.

Rămîne să dezbatem celălalt 
aspect : al scutirilor nejustifica
te, acoperite totuși cu parafă 
medicală. In caietele de evli 
dență ale școlilor am găsit nu
meroase mostre de scutire prin 
diagnostice care, în fond, nu 
contraindică efortul specific 
orelor de educație fizică, alături 
de altele care descalifică pe cei 
ce le-au dat. Eleva D.D. de la 
Liceul „M. Sad'oveanu" din Ca
pitală este absolvită pe tot anul 
de educație fizică cu mențiunea 
„sindrom de adaptare deficitară 
la efort". Medicul — autor al 
acestei găselnițe ar trebui pre
miat pentru inventivitate, dar 
lăsînd gluma el ar trebui rugat 
să argumenteze în fața unor 
competențe ce a găsit în cazul 
citat, cum anume, in ce constă 
sindromul și cum îl tratează ? 
La același liceu eleva I.D. este 
scutită pentru „variații tensio- 

torii și-au drămuit eforturi
le și pofta de joc, menajîn- 
du-se reciproc. Singurul ju
cător care se pare că ar fi 
vrut să facă ceva a fost Hăl- 
măgeanu. dar care neajutat 
de colegii săi cu nici un 
chip, a trebuit să se resem
neze și el și să se integreze 
în ritmul coechipierilor.

Rezultatul, în nota meciu
lui, 0-0, nu nedreptățește 
niciuna din echipe.

I. TEOHARIDE

progresul arătat în turneele 
desfășurate anul acesta.

Alte rezultate : Riessen
(S.U.A.), J. Ulrich (Danemar
ca), 6—3, 6—2; Stolle (Austra
lia) — Kukal (Cehoslovacia) 
6—3, 6—3; Pillci (Iugoslavia) — 
Taylor (Anglia) 6—3, 6—2; Pala 
(Cehoslovacia) — Beust (Fran
ța) 3—6, 6—3, 6—1.

cu A. C. Milano. Poletti rămî- 
ne însă suspendat pe viață din 
activitatea sportivă, iar ceilalți 
nu vor putea lua parte la me
ciuri internaționale.

• CAMPIONUL olimpic de 
patinaj viteză, vest-germanul 
Erhard Keller, se află într-o 
formă bună în acest început 
de sezon. Luînd startul recent 
într-un concurs Internațional 
desfășurat pe celebra pistă de 
la Inzell, Keller a cîștlgat 
proba de 500 m. cu performan
ța de 39” 7/10. Reamintim că 
recordul mondial al probei 
este de 39” 2/10

• LA AMSTERDAM, în ca
drul „Cupei orasurllor tîrgurl* 
la tenis de masă, echipa loca
lă Neddlloyds a învins cu sco
rul de 5—2 formația — — 

nale", M.F. pentru „hipoacuzie 
medie", D.M. pentru „dischine- 
zie biliară" ca să cităm cu ini
țiale numai cîteva cazuri, fără 
să mai vorbim de numeroasele 
interdicții în care sînt invo
cate : , piciorul plat, colecistita 
cronică + debilitate, miopia cata
racta, suflu sistolic (frecvente și 
cel mai adesea de natură func
țională, deci fără semnificație 
patologică la copii și adoles
cenți), metroragii juvenile, sco
lioze de gr. II, reumatismiA sta
bilizat, obezitatea ș.a m.d. Un a- 
semenea tablou am găsit în nu
meroase școli. Iată, deci, că se 
găsesc destui medici coniple- 
zenți. care acordă „certificate 
de invaliditate", împotriva sen
timentului de responsabilitate și 
de probitate profesională care 
definește majoritatea corpului 
nostru medical. Pentru edificare 
facem loc declarației tov. Dr. 
BERNARD GOLDȘTEIN, medic 
școlar Ia Liceul „I. L. Caragia- 
le" : „Chestiunea scutirilor de 
educație fizică este foarte în
curcată. Ne vin diagnostice fic
tive și sîntem obligați să respec
tăm indicația lor neconformă 
cu realitatea de absolvire de la 
efort, fiindcă anumite vicii de 
formă
Medicul 
faptului 
cind un

favorizează procedeul, 
școlar ,e . pus in fața 
împlinit, elevul învo- 

■.•erti ficat cu un diag-

Vom porni, în cele ce urmea
ză, de la cuvintele conf. dr. 

director ad- 
de studii și 

cadrul O.N.T. 
nu cu mult 
o reuniune a 

răspunzători

OSCAR SNAK, 
junct al Direcției 
conjunctură din 
„Carpați" rostite, 
timp în urmă, la 
tuturor factorilor 
de activitatea turistică în ca
drul comitetelor orășenești, 
municipale și județene ale 
U.T.C. din țară. Spunea, prin
tre altele, domnia sa, că dezvol
tarea accelerată în ultimele 
două decenii a circulației tu
ristice se înscrie oa o conse
cință firească a creșterii nive
lului de trai, gradului de civi
lizație, creșterii, în ultimă in
stanță, a timpului liber la dis
poziția persoanei — turismul 
căpătînd caracteristicile unui 
fenomen social. Totodată, sub
linia dînsul, progresul industrial 
— dezvoltarea mijloacelor de 
circulație, a unei veritabile in
dustrii de profil etc. — este de 
natură să asigure o comoditate 
sporită turistului modern, pu- 
nînd la dispoziția acestuia con
diții menite să reducă la mini
mum efortul personal. Să întîr- 
ziem puțin asupra acestei ulti
me observații. Faptul că este 
adevărată — nu poate fl con
testat, tendința spre confort, 
spre mai bine, fiind o cerință 
firească a contemporaneității, 
izvorîtă din înseși legile pro
gresului. Modul de realizare, 
însă, a acestui deziderat este 
diferit de la un loc la altul, 
de la o stare de lucruri la 
alta, în funcție, adeseori, și de 
scopul 
Atunci
turismul de tineret, ‘ cînd orga
nizația U.T.C. a fost investită 
cu organizarea și desfășurarea 
acestui gen de activitate s-a 
avut în vedere, desigur, scopul 
major al muncii de organiza-

opțiunii respective, 
cînd s-a optat pentru

• CU PRILEJUL unui con
curs Internațional de patinaj 
viteză desfășurat ' —
sportiva sovietică 
nova a terminat 
în două probe : 
47” 4/10 Șl 1500 
3/10.

la Berlin, 
Alia Buja- 

învlngătoare 
500 m. în 

m. în 2'37”

• LA VARȘOVIA au luat 
sftrșlt întrecerile turneului In
ternațional de lupte greco- 
romane „Memorialul Pytlasln- 
skl“. Pe echipe, primul loc a 

nostic adesea incontrolabil, 
care figurează și verdictul 
scutire. Noi sîntem pasivi 
toată povestea. îmi amintesc, 
printre altele, de un caz pe
trecut anul trecut. Un elev din 
clasa a XlI-a mi-a adus un cer
tificat de ulcer duodenal. Peste 
3 luni, cînd i-am întocmit fișa 
pentru examenul de admitere 
la facultate, el s-a opus să-i 
menționez în antecedente a- 
ceastă maladie, pretinzînd că 
între timp se vindecase. Și ca 
să nu existe dubii mi-a venit 
cu un nou certificat care a- 
testa, chipurile vindecarea. 
Mistificarea a fost, desigur, e- 
videntă. Astfel de nereguli și 
multe altele ar putea fi sistate 
dacă medicul școlar ar fi cel 
împuternicit să hotărască. E- 
levii se pot prezenta cu certi
ficate, iar noi să decidem dacă 
cei în cauză pot fi sau nu scu
tiți. Multe anomalii decurg și 
din haremurile emise în acest 
sens de Ministerul Sănătății. 
Se recunoaște că în medicină 
nu există boli, ci bolnavi (sub- 
liniindu-se astfel caracterul 
strict individual al fiecărui 
caz), dar prin impunerea ba- 
remuriloi se uniformizează în 
mod arbitrar. Pentru anumite 
situații, în funcție de evoluție, 
eu aș recomanda un repaos de 
2—3 luni. Dar normele gene-

pe 
de 
in

Cînd exigența se confunda cu pretențiile exagerate
ție — educarea tineretului, că
ruia turismul i se subordonea
ză firesc. In același timp, n-a 
fost neglijată nici latura con
cretă a activității turistice, or
ganizația U.T.C. fiind pe cale 
a-și realiza o largă și adecvată 
bază materială. Mai mult, în 
realizarea turismului de tine
ret s-a apelat la exigență, difi
cultățile de organizare fiind 
cercetate cu discernămînt, în
depărtate cu promptitudine. 
Putem susține că în activitatea 
multor sectoare de turism a 
funcționat un sporit spirit de 

răspundere, lzvorînd tocmai 
din grija de a oferi tinerilor 
turiști — de altfel, ei înșiși exi- 
genți — condiții cît mai bune. 
De aceea, pare cu atît mai ne
firească situația cînd efortul 
organizatorilor se lovește ade
seori de o atitudine inflexibilă, 
refractară chiar, unii tineri — 
și nu puțini — manifestînd o 
excesivă exigență în ceea ce 
privește condițiile de confort, 
pretenții exagerate, atît în 
excursii, cît și în tabere. To
varășul ION MIHIȚ, șeful co
misiei tabere din cadrul B.T.T. 
ne relatează : „întreaga vară 
mi-am petrecut-o la Costinești, 
răspunzînd de activitatea des
fășurată aici. Trebuie să măr
turisesc că nu de puține ori 
diverși tineri mi s-au adresat

puncte, Bulgaria 13 puncte etc.
Iată cîștlgătoril In ordinea 

categoriilor : Boșkov (Bulga
ria); Kirov (Bulgaria); Davi- 
dlan (U.R.S.S.); Stolanov (Bul
garia); Zabkov (U.R.S.S.); Ha- 
llmov (U.R.S.S.); Ostrowski

(Polonia); Kwleclnskl (Polo
nia); Kiss (Ungaria); Abalen- 
cev (U.R.S.S.).

• BRAZILIANUL Henrlque 
Costa Mecklng, noul copil ml- 

rale mă obligă să-1 scutesc pe 
timp de 1 an. Pentru o apen- 
dicectomie e prevăzut o lună 
de pauză. Dar sînt apendicec- 
tomii care pretind doar o săptă- 
mînă de absență de la educa
ția fizică. Asemenea inadver
tențe apar cu sutele. Tot în ha
remuri se afirmă că cei ce au 
recomandări pentru cultură 
fizică medicală să nu participe 
la orele de educație fizică. 
De ce ? Majorității i-ar fi ex
trem de utilă ți această acti
vitate. Peste toate cele de mai 
înainte, eu cred că educația fi
zică ar trebui concepută altfel 
decît celelalte discipline : chi
mie, zoologie sau fizică, de pildă. 
Să nu fie drămuită două ore 
pe săptămînă și notată într-un 
fel care respinge. Particulari
tățile și scopurile ei fundamen
tale îmi dau convingerea că 
educația fizică ar trebui efec
tuată zilnic cîte 15—20 minute 
și într-un mod atractiv pentru 
toți elevii. Acum e impropriu 
concepută. Cred că majorita
tea elevilor se scutesc nu din 
fobie pentru educație fizică, 
ci pentru modul cum este 
structurată".

Păreri convergente despre 
tendința la scutire și despre 
îngăduința medicilor ne-a mai 
încredințat și Dr. LAURIAN 
TANS, directorul Dispensaru
lui pentru sportivi din Brașov. 
Vorbindu-ne și despre anacro
nismul haremurilor oficiale, 
precum și despre presiunile pe 
care unii părinți le„.exercită 
prin intermediul diferitelor re
lații asupra medicilor, el opi
na pentru instituirea unor co
misii la nivelul dispensarelor 
sau policlinicilor care să gireze 
acordarea sau sistarea interdic
ției de efort în fiecare caz.

ROMULUS BALABAN

erau
cu pretenții de-a dreptul exa
gerate, solicitînd, dacă 
cazați în corturi, locuri în vile, 
iar dacă locuiau în vile — 
caldă, baie în cameră etc. In 
zadar încercam să le explic că 
acestea sînt condițiile, că ele 
le-au fost aduse la cunoștință 
atunci cînd s-au înscris, că 
odihna la mare înseamnă, cel 
puțin pentru tineri, în primul 
rînd soarele și apa din belșug 
a mării (în tabără există și su
ficiente dușuri), că la urma 
urmei pretențiile nu corespund 
nici prețului modest al biletu-

apă

Iui. Majoritatea explicațiilor 
mele, insă, s-au lovit de pere
tele opac al neînțelegerii".

Tînărul ION IUGA, muncitor 
la I.R.A.-5, Cluj observă și el 
că „mulți dintre amatorii de 
excursii își condiționează rea
lizarea acestei pasiuni de exi
gența peste tot a unui confort 
mărit". Atitudinea altor tineri 
a mers — după cum mărturi- 

----- OLTEANU, șeful 
turism din cadrul 
județean Vîlcea 
pînă acolo, incit 
să rupă cearșea- 
pernă, pină la 

sește ION 
sectorului de
Comitetului 
al U.T.C. — 
și-au permis 
furi, fețe de 
necivilizatul gest de a-și șterge 
pantofii, la plecare, cu pătura 
cu care s-au acoperit.

Iată, dar, cum de la preten
ții exagerate, de la simple mof-

de Malorca, cu 3 puncte, ur
mat de Boboțov (Bulgaria) șl 
Petrosian (U.R.S.S.) cu cîte 2,5 
puncte. Actualul campion 
mondial Spasski ocupă locul 5 
cu 2 puncte șl o partidă în
treruptă.

Rezultate din runda a 4-a : 
Najdorf — Penrose 1—0; Mec
klng — Toran remiză; Medina 
— Petrosian remiză; Parma — 
Boboțov remiză. Partida în
treruptă din runda a 3-a din
tre Najdorf și Spasski s-a în
cheiat remiză.
• DISPUTAT la Bratislava, 

al treilea meci dintre echipele 
de hochei pe gheață ale Ca
nadei $1 Cehoslovaciei s-a în
cheiat cu scorul de 6—4 (1—1, 
2—2, 3—1) în favoarea gazde
lor.

Neînvinsă, prima noastră echipă
•ii IL I P_ _ _ _ iîUa cucerit trofeul „Carpați

Previziunile s-au adeverit : 
„maratonul handbalistic" mascu
lin de la Timișoara — 16 me
ciuri în 4 zile în bună parte în
trunind atributele unor gale cu 
spectacole de calitate — dotate 
cu trofeul „Carpați" s-a încheiat 
aseară cu victoria aplaudată a 
primei noastre reprezentative, e- 
chipă apreciată și cotată drept 
cea mai puternică din această 
oonfruntare ce precede cea de-a 
7-a ediție a C.M. ce va avea loc 
în Franța. Cu aceasta team-ul 
nostru, handbalul românesc și-a 
înscris pe răbojul succeselor o 
nouă victorie de prestigiu care 
vine să confirme școala noastră 
de sport, preocupările pentru 
dezvoltarea activității handbalisti
ce cu o ascendență valorică ce o 
impune în lume. Așadar, în acest 
tumeu care este considerat ca 
unul dintre cele mai importante 
și puternice de pe continent, 
România, cu excepția primei edi
ții, cînd a cîștigat echipa H. G. 
Copenhaga, a ocupat de fiecare 
dată locul I. Deci nouă victorii 
care înmănunchează un buchet 
ce se oferă drept ofrandă culori
lor naționale.

Ca test, mai ales pentru noi, 
întrecerea a fost deosebit de con
cludentă, ea dînd posibilitate 
antrenorilor să facă judecăți de 
valoare pe baza unor argumente 
oferite de evoluția în ansamblu a 
echipei și a fiecărui jucător în 
parte. In general comportarea tri
colorilor poate fi considerată me
ritorie. însă, rezultatul trebuie 
judecat în ultiznă instanță în 
funcție de valoarea adversarilor. 
Așa că aprecierea la o asemenea 
scară o facem și determinați de 
faptul că ea, reprezentativa noas
tră, nu a avut adversari pe mă
sura ei, doar două din echipe, 
Suedia și Danemarca, emițând u- 
nele pretenții. Țările vecine, Iu
goslavia și Ungaria și-au trimis 
la Timișoara „secunzii" iar Polo
nia și Franța, în handbal nu sînt 
cotate ca „puteri" de primă mă
rime. în acest context se poate 
afirma că rezultatul obținut în 
martie, la turneul Franței, este 
mult mai merituos printre învin
sele noastre aflîndu-se atunc! 
două echipe de elită. Cehoslova
cia — campioană mondială — și 
R.F. a Germaniei, ambele pre
tendente cu șanse și virtuți la vii
torul titlu mondial.

Dar să revenim la partidele de 
aseară care an stabilit ierarhia 
valorică a actualului turneu. Vom 
începe într-o ordine inversă mo
dului oum s-a desfășurat progra
mul zilei. în partida vedetă, s-au 
întîlnit România A și Suedia. în
tr-o ambianță de mare finală — 
două foste duble campioane 
mondiale cu ambiții și pretenții 
— s-au avîntat într-un ioc — cel 
mai bun a] turneului — care a

turi s-a ajuns la gesturi de-a 
dreptul incompatibile cu ținuta 
etică și morală a tînărului de 
azi, a utecistului. Cauzele sînt 
mai multe. O parte din ele țin 
de o anume optică a unor ac
tiviști ce răspund de turism. 
Pentru a valorifica locurile pri
mite în excursii și tabere — 
la cererea lor I — din partea 
B.T.T., în loc să desfășoare o 
atentă activitate de îndrumare 
a tinerilor, de lămurire privind 
condițiile pe care deocamdată 
le are turismul de tineret — 
aceștia au alunecat pe panta 

exagerării pînă la nesinceri- 
tate, lăudînd cu cele mai tă- 
mîioase cuvinte confortul ce-i 
așteaptă. Au procedat astfel — 
deliberat — numai să poată 
vinde mai repede biletele. Așa 
— sau aproape așa — s-a pro
cedat la Mehedinți, la Dolj, la 
Caraș-Severin, la Dîmbovița. 
Extinzînd raportul de cauza
litate, unele rădăcini le aflăm 
în însuși modul defectuos în 
care unele organizații U.T.C. 
desfășoară munca de educație 
a tineretului. „Pentru că — ne 
spune tovarășul ILIE MITU, 
șeful sectoruiui de turism din 
cadrul Comitetului județean 
Gorj al U.T.C. — noi sîntem 
cei datori — și în măsură — să 
explicăm tinerilor ce înseamnă 
turismul de tineret, că acesta

formațla Iugoslaviei în 
desfășurat la Llubliana 
sferturile de finală ale 
internaționale pe teren 
rit. In ultimele " 
de simplu, Stllwel l-a 
cu 6—3, 7—9, 6—4 pe Franulo- 

întrecut cu

meciul 
pentru 

cupei 
teren acope- 
două partide 

învins

viei, Iar Cox l-a 
6—3, 6—4 pe Spear.

• MECIUL de 
trebuia să opună 
Belfast selecționatele Irlandei 
de nord șl Republicii Sud- 
Afrlcane a fost anulat. Intr-un 
comunicat publicat la Belfast, 
autoritățile locale motivează a- 
ceastă hotărtre prin imposibi
litatea de a menține ordinea. 
După cum se știe, turneul 
rugblștllor aud-afrlcanl în Ma
rea Brltanie a produs nemul
țumiri prilejuind la flecare 

rugbl care 
sîmbătă la

plăcut mult prin acțiunile lui 
subtile și dinamice în lupta în
verșunată dar și spectaculoasă de 
pe semicerc. O victorie lucrată, 
muncită, ca la carte. La început 
o perioadă de tatonare, cei care 
păreau mai îndrăzneți sînt suede
zii. Ei chiar conduc cu 2—0 și 
apoi cu 3—1. Apoi dominarea 
noastră printr-un joc bine orien
tat tactic și condus excelent cînd 
de Oțelea, când de Gațu, devine 
o oonstantă, tabela de marcaj 
consemnînd superioritatea prin
tr-un avans care pînă la sfârșitul

HANDBAL
partidei crește continuu vertigi
nos — conducem la un moment 
dat cu 7 puncte — în final sco
rul fixîndu-se la 19—15. Au 
marcat Gruia 5, Chicid 4, Gu- 
neș 3, Gațu 2, Licu 2, Moldova- 
nu, Oțelea și Birtolon cîte unul.

Cealaltă partidă România B — 
Franța 19—6 (8—10). întâlnind 
un adversar puternic ce a lăsat o 
bună impresie pasionaților și 
competenților spectatori timișo
reni — păcat că nu au un portar 
de meserie si nu știu să se ape- VASILE CABULEA

Cruia, „tunarul" echipei noastre
Foto; V. RABA

Rapidistele au
învins, dar...

presupune mijloace, în general, 
sirtiple, confort redus, _ că nu 
este, în ultimă instanță, în în
săși firea vîrstei tinere senti
mentul de comoditate, de pre
tenție exagerată, de lux pasa
ger". Tovarășul C. VOINEAG, 
prim secretar al Comitetului 
județean Argeș al U.T.C., susți
ne și dînsul că activitatea tu
ristică, deși lansată cu succes 
și priză Ia tineri, capătă în 
unele organizații U.T.C. un as
pect formal, uitîndu-se a se ur
mări scopul educativ. Multe 
organizații se preocupă excesiv 
de a avea cît mai mulți par- 
ticipanți la acțiunile turistice, 
fără a se insista pe formarea 
unei etici a turistului, a unei 
atitudini corespunzătoare.

Admirabilă luciditatea cu care 
interlocutorii discern cauzele 
unei asemenea atitudini. Sur
prinzătoare, însă, concluzia ce 
se poate desprinde dintr-o cer
cetare a preocupărilor practice, 
concrete. în foarte multe din 
programele de activități ale 
sectoarelor de turism, fie ele 
la nivel județean sau orășenesc, 
acțiunile de educație turistică, 
de formare a acelei etici pe 
care trebuie s-o aibă tînărul 
participant la asemenea acțiuni 
lipsesc cu desăvîrșire. Mai mult, 
se pare că înșiși acești factori 
pierd din vedere faptul că tu
rismul pentru tineret are o va
loare educativ-formativă prin 
însăși condițiile materiale la 
care apelează. Aceste acțiuni, 
intenționat trebuie să-și refuze 
prisosul de lux, de comoditate. 
Ele trebuie să fortifice, să că
lească tinerii, să le stimuleze 
spiritul de inițiativă, gospodă
resc, întreprinzător.

Să fim bine înțeleși. Situația 
pe care am 
un caracter 
mulți tineri 
comporte în 
înțeleg să-și 
să se bucure 
tente. (Am putea 
scrisorile de mulțumire primi
te de comitetele județene 
U.T.C. Arad1 și Timiș, am putea 
reproduce cuvintele altor tineri 
din țară înscrise anume în 
„cărțile de impresii" ale locu
rilor pe unde au trecut ori 
declarațiile făcute nouă cu pri
lejul raidului). Faptul că exis
tă, însă, și tineri care înțeleg 
greu — sau nu vor să înțelea
gă — normele turismului de ti
neret, că, în loc să aprecieze 
eforturile care se fac pentru 
ei, își împing pretențiile pînă 
la moft — trebuie să const’tuie 
un semnal de alarmă pentru 
organizațiile U.T.C., o zonă 
asupra căreia funcția educa
tivă a activității turistice dă 
semne de formalism, de obo
seală. Măsurile, credem, se im
pun de la sine. 

analizat-o nu are 
general- Cei mai 
știu cum să se 
ipostaza de turiști, 
dozeze cerințele, 
de condițiile exis- 

aminti aici

I. RUS
L ANDREIȚĂ

re — „secunzii" noștri după un 
început mai slab — cu ratări 
exasperante — reușesc să-și orga
nizeze mai bine jocul, să nime
rească totuși poarta cu mai mul
tă precizie și să recupereze un 
teren ce părea la un moment dat 
pierdut. Ei înregistrează a doua 
îor victorie în acest turneu și, 
după o evoluție mediocră — 
avînd în vedere componența e- 
chipei — ocupă penultimul loc. 
Următoarele partide : Iugoslavia- 
Ungaria 16—13 (5—5), Polonia- 
Dahemarca 18—14 (11—7) — ul
timul meci fumizînd surpriza 
turneului. Cu toate eforturile vice- 
carapionii mondiali nu au pu
tut trece de portarul Kovalczik.

Și acum în final clasamentul 
turneului : pe locul I România A 
singura echipă neînvinsă — Sue
dia, Polonia, Danemarca, Iugo
slavia, Ungaria, România B, 
Franța. Golgeterul turneului este 
L. Eriksson, cu 29 de goluri, pe 
locul II Gruia cu 20 de goluri.

Dar, despre disputele de pe 
semicercuri de la Timișoara, des
pre ceea ce au evidențiat ele din 
punct de vedere al pregătirii e- 
chipei noastre naționale, vom mai 
avea prilejul să vorbim.

Seara a doua a turneului in
ternational de volei din sala 
Dinamo și-a avut capul de afiș 
în partida Dinamo—Rapid. Fiind 
vorba de un eveniment cu tra
diție în rivalitatea sportivă 
dintre cele două teamuri bucu- 
reștene, „sufletiștli" din Ciu
lești și cei din Șoseaua Ștefan 
cel Mare au înfruntat ploaia 
năprasnică ce se abătuse în 
jurul orelor 17 peste cerul Ca
pitalei și au fost prezenți lingă 
favoritele lor chiar de la pri
mul fluier al arbitrului. Și au 
venit încredințați că vor fi 
martorii unui joc de zile mari, 
arguimentîndu-și poate speran
ța pe forma excelentă a echi
pelor, care în actualul tur al 
campionatului sînt neînvinse, 
talonîndu-se reciproc pentru 
șefia clasamentului. Au băut 
din cupa bucuriei giuleștenii, 
fiindcă fetele de la Rapid și-au 
adjudecat victoria, deși nu atît 
de facil, pe cit arată scorul : 
3—0. Și totuși evoluția ambe
lor formații nu a fost convin
gătoare. După cum am mai 
scris actualul turneu are scop 
selecția jucătoarelor pentru

VOLEI
lotul național. Să fie de vină în 
acest caz „reflectorul" selecției? 
Nu credem. Atunci ce s-a în- 
tîmplat cu campioanele care cu 
o seară în urmă entuziasmaseră 
publicul din aceeași sală ? Dar 
cu vicecampioanele ? Să fie vor
ba de o strategie care să rezer
ve surpriza pentru confrunta
rea decisivă din campionat ? 
Fiindcă ambelor echipe li se 
poate reproșa : lipsă de fante
zie, multe pase distribuite în- 
tîmplător, șuturi anemice, blo
caj penetrabil, linia a doua lă
sată fără acoperiri etc. De aici, 
un spectacol voleibalistic care 
nu poate fi notat decît cu un 
suficient. In al doilea joc al 
serii, la fileu s-au prezentat 
Penicilina și selecționata Ber
linului. Meciul a fost presărat 
și cu faze bune, frumoase, și cu 
mai puțin reușite. Primele două 
seturi s-au desfășurat sub sem
nul echilibrului. Oaspetele, 
din rîndul cărora se detașează 
Schrade — foarte bună coordona
toare, Schoart și Schmidt, înalte 
și excelente trăgătoare — au cîș- 
tigat setul prim, dar l-au pierdut 
pe al doilea. Ieșencele deși con
duse și-au revenit și la 14 au 
răsturnat calculul. Al treilea 
set a revenit oaspetelor la 8, 
iar victoria finală o semnează 
berllnezele cu 3—2. Astăzi de 
la ora 17 se vor desfășura me
ciurile Rapid — Penicilina, șl 
Dinamo — Selecționata Berli
nului, după care vom cunoaște 
cîștigătoarea turneului.

CORNEL VĂLEANU



Vizita tovarășului 

Ion Gheorghe Maurer

LONDRA 26. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu și 
Liviu Rodescu, transmit : Pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a depus 
miercuri dimineața o coroană de 
flori la Mormîntul soldatului ne
cunoscut din Westminster Abbey. 
Șeful guvernului român a fost 
însoțit de Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ambasadorul României 
la Londra, precum și de Denis 
Laskey, ambasadorul Marii Bri
tanii la București.

în cursul aceleiași dimineți, 
primul ministru Ion Gheorghe 
Maurer a primit, la reședința sa 
de la hotelul „Claridges11, pe li
derul Partidului Conservator, Ed
ward Heath, cu care a avut o 
convorbire cordială.

După-amiază, oaspeții români 
au vizitat Tate Gallery. Situat pe 
malul Tamisei, muzeul oferă o 
imagine cuprinzătoare a pic
turii și sculpturii britanice 
din secolul al XVI-lea pînă 
în perioada actuală. Inalții 
oaspeți au fost întîmpinați de di- 
reotorul muzeului, Norman Reid, 
care i-a condus prin sălile unde 
se află expuse operele unor artiști 
renumiți ca Gainsborough, Rey
nolds, Turner. Cîteva săli sînt 
consacrate artei modeme și con
temporane. Sînt expuse lucrări 
reprezentative semnate de Van 
Gogh, Cezanne, Matisse, Rodin, 
Giacometti.

Miercuri seara, ambasadorul

Republicii Socialiste România la 
Londra, Vasile Pungan, a oferit o 
reoepție cu prilejul vizitei în 
Marea Britanie a premierului Ion 
Gheorghe Maurer.

La recepție au luat parte 
Michael Stewart, ministrul aface
rilor externe și al Commonweal- 
th-ului, Fred Peart, lider al Ca
merei Comunelor, George Thom
son, cancelar al ducatului Lan
caster, Roy Mason, ministrul co
merțului, John Stonehouse, mi
nistrul poștelor și telecomunica
țiilor, Judith Hart, ministrul dez
voltării teritoriilor de peste mări, 
William Ross, ministru pentru 
Scoția și alți membri ai guvernu
lui, înalți funcționari de la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
tehnologiei, comerțului, agri
culturii, membri ai Parlamen
tului, R. E. Brook, președin
tele Camerei de Comerț din Lon
dra, conducători ai unor mari fir
me industriale și comerciale, per
sonalități ale vieții politice, știin
țifice și culturale, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Londra.

Au participat, de asemenea, 
Comeliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Nicolae Nicolae, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Gheorghe Oprea, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, și alte 
persoane oficiale care îl însoțesc 
pe premierul român, membri ai 
Ambasadei, ziariști.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

COMITETUL O.N.U. 
PENTRU PROBLEMELE POLITICE 

Șl DE SECURITATE

Proiect de rezo-
luție prezentat 

de țările socialiste
NEW YORK 26. — Corespon

dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : în Comitetul pentru 
problemele politice și de securita
te al Adunării Generale a O.N.U. 
a fost prezentat oficial un proiect 
de rezoluție aparținînd țărilor so
cialiste, printre care și România, 
privitor la „încheierea unei con
venții asupra interzicerii perfec
ționării, fabricării și stocării ar
melor chimice și bacteriologice 
(biologice) și pentru distrugerea 
acestor arme".

Proiectul de rezoluție sublinia
ză urgența pe care o prezintă ne
cesitatea adoptării unor măsuri 
eficace pentru completa exclude
re din arsenalele statelor a arme
lor chimice și bacteriologice. în 
acest scop se recomandă recu
noașterea de către Adunarea Ge
nerală a necesității încheierii, rât 
mai curînd posibil, a unei con
venții internaționale în scopul in
terzicerii perfecționării, fabricării 
și stocării acestor monstruoase 
arme de distrugere în masă și a 
eliminării lor sau a folosirii în 
scopuri pașnice.

Congresul P. C. 
din Chile salutat de

ORIENTUL APROPIAT
• RAID ISRAELIAN 

PE TERITORIUL IOR
DANIAN.

AMMAN — Un purtător de 
cuvînt militar iordanian a a- 
nunțat că opt avioane israeliene 
au efectuat miercuri, timp de 
patru ore, raiduri în sectarul 
Irbid, de pe malul estic al Ior
danului, folosind rachete, na
palm și bombe de diverse ti
puri — informează agenția 
M-E.N. El a menționat că arti
leria antiaeriană iordaniană a 
deschis focul asupra avioanelor 
israeliene pentru a le obliga 
să se retragă.

★
BAGDAD. — Un comunicat 

oficial difuzat de postul de ra
dio Bagdad a anunțat că avioa
ne israeliene au efectuat un 
raid asupra unor poziții ale 
forțelor irakiene staționate în 
Iordania — relatează agenția 
FRANCE PRESSE.

★
TEL AVIV — Avioane israe

liene au bombardat miercuri 
poziții de artilerie situate pe 
teritoriul iordanian în apro
pierea localității Kufr Asad, 
în regiunea Irbid — informea
ză agenția UNITED PRESS 
INTERNATIONAL, citind de
clarația unui purtător de cu
vînt al armatei israeliene. El 

a precizat că din această re
giune au fost declanșate cu o 
zi în urmă tiruri de artilerie 
asupra unor localități israelie
ne aflate pe malul vestio al 
Iordanului. Purtătorul de cu
vînt militar israelian a men
ționat că toate avioanele Israe
liene s-au înapoiat la bază.

• LUPTE ÎNVERȘU
NATE INTRE TRUPELE 
SUD-YEMENITE 
CELE ALE 
SAUDITE.

miercuri au avut loc lupte în
verșunate între trupele sud- 
yemenite și forțe armate ale 
Arabiei Saudite.

EI a precizat că ciocnirile au 
izbucnit în momentul cînd uni
tăți saudite, sprijinite de avia
ție, au încercat să ocupe un 
punct întărit de frontieră sud- 
yemenit, situat la Wadeyiah, 
în nordul țării. Ministrul infor
mațiilor a adăugat că în cursul 
luptelor au fost făcuți prizo
nieri mai mulți soldați saudiți 
și au fost capturate arme și 
autovehicule militare. Bari 
Kassem a comunicat, totodată, 
că trupele sud-yemenite au 
respins atacurile saudite. Tot
odată se menționează că guver
nul sud-yemenit a înaintat o 
plîngere Ligii Arabe în legătură 
cu acest act de agresiune co
mis de Arabia Saudită.

• PRIMA REUNIUNE 
A NOULUI CABINET 
LIBANEZ.

ȘI
ARABIEI

UN FLAGEL NUMIT L. S. D.
Un veritabil flagel s-a răspîndit cu repeziciune, în ultimii 

cîfiva ani, în rîndul tineretului american. Numele lui se reduce 
la trei inițiale : L.S.D. Un comitet special al Camerei Repre
zentanților anchetează de aproape un an „afacerea L.S.D." 
De tot atîta timp, două comisii senatoriale (pentru sănătate și 
comerț) au pe agenda dezbaterilor lor cele trei foimoase

La invitația C.C. al P.C.R. din 
Cuba, miercuri a plecat spre Ha
vana, într-o vizită de schimb de 
experiență, o delegație de acti
viști ai P.C.R., condusă de Ri
chard Winter, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Sibiu al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de Vasile Potop, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Mongole, Damdinneren- 
ghiin Bataa, ambasadorul R. P. 
Mongole la București, a rostit 
miercuri seara o cuvîntare la pos
turile noastre de radio și televi
ziune.

cial pe termen lung încheiat între 
România și Spania pe perioada 
1968—1970.

Se prevede ca România să ex
porte în Spania produse ale indu
striei siderurgice, industriei con
structoare de mașini, industriei 
ușoare și alimentare și altele și 
să importe din această țară pro
duse siderurgice, metale neferoa
se și produse prelucrate din me
tale neferoase, mașini-unelte, țe
sături din lînă și bumbac, produ
se agroalimentare și altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de Alexandru Ni- 
țulescu, director în Ministerul 
Comerțului Exterior, iar din par
tea spaniolă de Emilio de Motta, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe spaniol.

(Agerpres)

delegația C. C. 
al P. C. II1»

In cadrul lucrărilor celui 
de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist din 
Chile, care are loc la San
tiago de Chile, au continuat 
dezbaterile in legătură cu 
problemele cuprinse în ra
portul prezentat de tovară
șul Luis Corvalan, secreta
rul general al C.C. 
din Chile.

In cadrul unei ședințe 
plenare a Congresului, to
varășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, șeful de
legației C.C. al P.C.R., a a- 
dresat participanților la lu
crările Congresului P.C. 
din Chile un călduros salut 
din partea C.C. al P.C.R.

al P.C.

Informații- 
Republicii

MINISTRUL 
lor și Culturii al 
Populare a Yemenului de sud, 
Abdul Bari Kassem, a făcut o 
declarație în care a arătat că

BEIRUT. — După șapte luni 
de criză politică, la Beirut a avut 
loc miercuri prima reuniune a u- 
nui guvern libanez. Reuniunea a 
avut loc la Palatul Baabda, sub 
președinția lui Charles Helou, 
șeful statului libanez: au lipsit 
însă doi dintre miniștrii proaspă
tului cabinet: Maurice Gemayel, 
ministru al planului care, în cali
tatea sa de fost președinte al 
Consiliului F.A.O. (Organizația 
O.N.U. pentru alimentație și agri
cultură) asistă la adunarea gene
rală a acestei organizații la Roma 
și Habib Moutran, ministru ”ăl 
sănătății publice, membru al 
partidului național liberal.

Reuniunea a fost consacrată 
unor probleme procedurale; în 
cadrul ei a fost constituită o co
misie însărcinată cu redactarea 
declarației ministeriale. Aceasta 
urmează să fie convocată la 1 de
cembrie, sub președinția premie
rului Rashid Karame.

Conferința cvadripartită 
în problema vietnameză

O delegație a Ministerului E- 
nergiei Electrice, condusă de mi
nistrul Octavian Groza, vicepreșe
dinte al Consiliului Executiv In
ternațional al Conferinței Mon
diale a Energiei, a plecat miercuri 
spre Moscova pentru a lua parte 
la ședința Comitetului adminis
trativ al Consiliului acestui or
ganism, care va avea loc în zile
le de 27 și 28 noiembrie.

Miercuri s-a desfășurat la Pa
ris cea de-a 44-a ședință a Con
ferinței cvadripartite în proble
ma vietnameză. Luînd cuvîntul, 
Xuan Thuy, șeful delegației R.D. 
Vietnam, s-a referit la masacra
rea de către trupele americane 
a populației civile din satul 
sud-vietnamez Song My, în luna 
martie 1968, menționînd că a- 
ceasta a fost doar una din cri
mele comise de agresorii ame
ricani în Vietnam. Xuan Thuy a 
făcut apel la guvernele și po
poarele doritoare de pace din 
întreaga lume, la organizațiile 
democratice internaționale și la

Delegația Ministerului Invăță- 
mîntului Public din R. P. Bul
garia, condusă de A. V. Dimitrov, 
consilier pentru probleme de în- 
vățămînt al Consiliului de Mi
niștri, care ne vizitează țara în 
cadrul planului de colaborare cul
turală dintre România și Bulgaria, 
a fost primită miercuri la amiază 
de ing. Vasile Alexandrescu, ad
junct al ministrului învățămîn- 
tului.

în aceeași zi, oaspeții bulgari 
au vizitat Institutul de petrol, 
gaze și geologie și Școala post 
liceală de arhitectură din Bucu
rești.

Delegația 
le a R. P. 
procurorul g< 
Kosztirko, a fă 
de miercuri 
tura Generală a Republicii So
cialiste România, unde a avut o 
întrevedere cu procurorul general, 
Augustin Alexa, și alți membri ai 
conducerii Procuraturii Generale.

Cu acest prilej, a avut loc un 
util schimb de păreri privind or
ganizarea și activitatea organelor 
de procuratură din cele două țări.

în aceeași zi, oaspeții au vizi
tat Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România.

Procuraturii Genera- 
Polone, condusă de 
general Kazimierz 
făcut în cursul zilei 
o vizită la Procura-

La 26 noiembrie s-a semnat la 
București un protocol privind sta
bilirea iistelor de mărfuri pe anul 
1970, în baza Acordului comer-

Guvernul rasist de 
la Salisbury a reușit 
după o elaborată stra
tegie să determine 
parlamentul rhodesian 
să adopte proiectul de 
constituție care va 
asigura permanentiza
rea dominației celor 
200.000 de albi asupra 
populației băștinașe de 
4,5 milioane. 13 depu- 
tați au votat împotrivă, 
fapt semnificativ pen
tru o anumită stare 
de spirit potrivnică 
care domnește în rîn- 
durile parlamentari
lor, și care riscă 
în urma refuzului 
lor să fie acuzați 
de Ian Smith de 
„trădare de idealuri", 
așa cum s-a întîm- 
plat Și în alte ca
zuri. Presa are și 
ea de suferit din 
cauza zelului oficia
lităților rasiste. De 
curînd Roger Nic
holson, redactor la 
ziarul „Rhodesia He
rald" și fost parla
mentar între 1961— 
1965 ca și Arthur Tre
vor Gallaher, avocat, 
sînt acuzați de „spio
naj economic" ceea 
ce înseamnă în con
dițiile stării de urgen
ță introduse, la începu
tul anului, că ei vor 
putea primi la pro
cesul care începe lu
na viitoare 7 
închisoare 
mendă de o mie li
re sterline. Acțiunile 
judiciare împotriva 
unor anumite per
soane vizează în o- 
pinia observatorilor do 
Ia Salisbury nu nu
mai discreditarea o- 
ponenților liniei „du-

ani de 
și o a-

e

re" dar și completa 
îndepărtare a ace
lora care aduc cri
tici frecvente la adre
sa regimului rasist.

Pentru a atrage a- 
tenția lumii întregi 
asupra „stabilității" 
noii ordini rasiste, 
în Rhodesia s-a ce
lebrat cu mare pom
pă împlinirea a patru 
ani de la declararea

cazurile și problemele 
noastre — se plîngea 
primul ministru — au 
fost create de cei 
dinafară care își tot 
bagă nasul în pro
priile noastre afa
ceri. De ne-ar mai lăsa 
și pe noi în pace... !“ 
Referindu-se într-un 
interviu la sancțiu
nile economice impu
se de O.N.U. în co-

omite...

unilaterală a „inde
pendenței". In aceas
tă zi au fost în
chise porțile fabrici
lor șl instituțiilor, 
doar ambasadele Iu- 
crind, in semn că sfi
dează în continuare re
gimul instaurat. Cu 
acest prilej alocu
țiunea ținută de Ian 
Smith a fost voit 
optimistă, dedicată a- 
derenților care mai 
simțeau, pesemne, ne
voia unor încurajări 
suplimentare. Dar par
tea cea mai inte
resantă din discurs a 
fost rezervată rela
țiilor Rhodesiei 
lumea exterioară.

„Multe dintre

cu

ne-

merțul cu această 
țară, Ian Smith re
marca : „Niciodată
n-am negat că unele 
persoane, in anumi
te sectoare economi
ce au fost lezate 
de sancțiuni. Dar aș 
vrea să spun că din 
toate acestea a ieșit 
un lucru bun, faptul 
Că am creat peste 
noapte o națiune în 
Rhodesia". Ian Smith 
se referă indiscuta
bil la cei care fac 
abstracție de existen
ța _ milioanelor de 
băștinași considerînd 
Rhodesia drept o 
posesiune a unei mi
norități albe. In ace
lași sens a fost în
tocmit și „mesajul de

ziua independenței a- 
dresat prietenilor
Rhodesiei “ în care 
se spune că „a avut 
loc o dramatică dez
voltare a unității în
tre rhodesieni. Unita
tea a fost mult mai 
evidentă decît reali
zările materiale ale 
țării de la declara
rea independenței în 
1965" (U.P.I.). Dar „uni
tatea" aceasta nu este 
altceva decît unitatea 
asupritorilor unui po
por, alianța unor con
damnați de istorie.

Optimismul lui Ian 
Smith nu este îm
părtășit de toți rho- 
desienii. Cîteva știri 
sint concludente pen
tru realitățile din a- 
ceastă țară. 800 de 
membri de la „A- 
malgamated Enginee
ring Union" angajați 
de căile ferate rho- 
desiene au anunțat 
organizarea unor gre
ve dacă nu li se 
vor mări salariile. O 
grevă de acest gen 
ar afecta și mai mult 
situația și așa des
tul de dificilă a căi
lor ferate rhodesiene. 
Uniunea inginerilor 
cere o creștere de trei 
Șilingi pe oră la sa
lariul de bază pe cînd 
guvernul le oferă doar 
o creștere globală a 
salariului cu 8,5 la 
sută. Uniunea res
pectivă a ignorat ce
rerile lui Ian Smith și 
ale ministrului trans
porturilor de a ac
cepta oferta guver
nului in interesul „u- 
nității naționale".

DOINA TOPOR

ciul r*
• Comitetul pentru proble

mele economice și financiare 
al Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat in unanimitate un 
proiect de rezoluție inițiat de 
România în problema „admi
nistrației publice și dezvoltare". 
Țării noastre i s-au mai alătu
rat în calitate de coautori Au
stralia, Austria, Chile, Daho
mey, Franța, Ghana, Iran, Mali, 
Peru, Polonia, Turcia, și Volta 
Superioară.

PENTRU O REPARTIȚIE 
ECHITABILĂ, GEOGRAFICĂ' 

A POSTURILOR
DIN SECRETARIATUL O.N.U.
• COMITETUL pentru pro

blemele administrative și bu
getare al Adunării Generale a 
abordat in dezbateri una dintre 
cele mai importante și spinoase

probleme ale agendei sale : re
partiția echitabilă, geografică 
a posturilor din secretariatul 
O.N.U.

Din cele 9 000 de persoane 
care pun în funcțiune meca
nismul O.N.U., a spus delegata 
română Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga principiul repartiției geo
grafice se aplică numai la 2 000. 
Pentru oricine, această distor
siune flagrantă a principiului 
repartiției geografice echita
bile apare ca o anomalie cali
ficată. Adunarea Generală este 
chemată să modifice de urgen
ță această situație de fapt.

• LA 26 NOIEMBRIE, amba
sadorul român în Republica Tu
nisiană, Petre Bălăceanu, a pre
zentat scrisorile de acreditare 
primului ministru tunisian, 
Bahi I.adgham, căruia i-a fost

incredințată, prlntr-un decret 
prezidențial, conducerea sta
tului în absența din țară a pre
ședintelui Habib Bourguiba. 
După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, între primul mi
nistru tunisian și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire 
cordială.

DUPĂ ATENTATUL 
DE LA LIMASSOL

• GUVERNUL CIPRIOT exa
minează în prezent adoptarea 
de măsuri speciale de securi
tate în urma unui atao cu armă 
de foo declanșat asupra unui 
polițist, scria miercuri presa 
din Nicosia. După cum se anun
ță, un necunoscut înarmat a 
tras la Limassol într-o mașină 
a poliției. Consiliul de Miniștri

al președintelui Makarios s-a 
întrunit marți într-o reuniune, 
extraordinară pentru a exami
na situația creată după atenta
tul de la Limassol. Sursele ofi
ciale n-au dat nici un fel de 
detaliu în legătură ou măsurile 
speciale despre care relatează 
presa.

Miercuri a avut loc la 
Budapesta semnarea conven
ției româno-ungare privind 
înființarea Casei culturii 
române la Budapesta și Ca
sei culturii ungare la Bucu
rești. Instituțiile culturale 
ce vor lua ființă au menirea 
ca prin organizarea unor 
manifestări cultural-artis- 
tice și științifice să facă cu
noscute realizările social 
economice și cultural știin
țifice a celor două popoare, 
să contribuie la dezvoltarea 
legăturilor culturale dintre 
cele două țări vecine și prie
tene.

personalitățile cu vederi progre
siste, ca și la Statele Unitef să 
acționeze pentru a se pune ca
păt agresiunii americane în 
Vietnam, să-și întărească spriji
nul acordat luptei drepte a po
porului vietnamez. Vorbitorul a 
subliniat răspunderea părții a- 
mericane pentru prelungirea 
războiului în Vietnam.

Nguyen Van Tien — care l-a 
înlocuit la ședința de miercuri 
pe ministrul de externe al gu
vernului revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud, doamna Nguien Thi Binh — 
a menționat că Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
Sud a dezvăluit masacrul de la 
Song My încă din luna martie 
1969, arătînd că Statele Unite și 
administrația de la Saigon au 
făcut totul pentru a camufla a- 
ceastă afacere. Vorbitorul a sub
liniat apoi necesitatea retragerii 
necondiționate a trupelor ame
ricane din Vietnam.

Nici delegatul american Henry 
Cabot-Lodge — care a partici
pat pentru penultima oară la 
lucrările conferinței, înajntea 
demisiei sale — nici delegatul 
administrației de la Saigon, 
Pham Dang Lam, nu au vorbit 
despre cele întîmplate la Song 
My. Delegatul american s-a li
mitat să repete ideea așa-numi- 
' - .1 reciproce" a

inițiale.

L.S.D. este denumirea comu
nă, comercială a unui drog 
care domină actualmente piața 
americană a stupefiantelor, la 
concurență cu marijuana a că
rei faimă (trista faimă) e pe 
cale de a apune. O publicație 
de specialitate din Boston des
crie în termenii următori efec
tele drogului : „O dată obiș
nuită cu L.S.D. victima suferă o 
lentă dezaxare nervoasă ji ce
rebrală care duce la alienare 
mintală. Zdruncinarea sistemu
lui nervos este atît de pernici
oasă încît este aproape impo
sibilă o revenire la normal 
după un consum care depășeș
te 80—90 de doze*.

O anchetă Gallup semnala 
în septembrie că 12 milioane 
de americani dintre care 8,5 
milioane sub 20 de ani consu
mă L.S.D. sau marijuana. Ace
iași anchetă relevă că 22 la 
sută din studenții colegiilor a- 
mericane au devenit „obișnuiți* 
ai stupefiantului la modă : 
L.S.D. Cercetări efectuate de 
organizația „Bonabound* care 
se ocupă cu propaganda anti- 
stupefiante, relevă că în școlile 
din New York o treime din 
elevi sînt consumatori de L.S.D. 
Vîrsta de la care începe droga
rea : 8 ani.

Propaganda anti-drog este 
pur și simplu asurzită de zeci
le de organizații, „secte* și a- 
sociații care influențează tine
rii să consume droguri. Timo
thy Leary, doctor în psihologie, 
a organizat o sectă a consuma
torilor L.S.D. cu filiale în princi
palele orașe americane. „Sec
ta" organizează „voiaje colec
tive dincolo de hotarele rațiu
nii". Un alt propagandist al 
drogurilor este un oarecare dr. 
Leo Burns din Chicago. Docto
rul Burns a creat o așa numi
tă „Federație a libertății inte
rioare" grupînd consumatori de 
L.S.D. El patronează, de ase
menea, un centru de „informa
ții psiho-medicale" care „înva
ță* tinerii modalitățile de con
sum a L.S.D.-ului. Rezultatul a- 
cestei intense și multilaterale 
activități a diverselor „asociații" 
și „secte" poate fi evaluat din 
următoarea concluzie statisti
că : aproape 30 000 de tineri

care au voiajat în ultimul an 
„dincolo de hotarele rațiunii" 
pe aripile L.S.D., au eșuat în 
spitalele și clinicile de psihia
trie.

Nu puțini sînt specialiștii a- 
mericani care subliniază că 
răspîndirea drogurilor își are 
explicația și în „terenul favo
rabil" pe care-l găsesc diverși 
traficanti de „evaziune". Syd
ney Cohen, unul din psihiatrii 
renumiți din Statele Unite re
marca într-un studiu că „goa
na tinerilor (americani — n.n.) 
după droguri își are rădăcina 
în deziluzia resimțită într-o 
societate în gravă criză de 
idealuri mari și profund di
vizată de războiul din Viet
nam". Farmacologul L Hol
lister din California »crie, la

gram de L.S.D. Tnseamnfi un 
profit net de 5 000—6 00T x de 
dolari. Unele ziare americane 
apreciază consumul actual a- 
nual de L.S.D. la cel puțin 1,5 
miliarde dolari. Unul dintre 
conducătorii „Mafiei" care se 
ocupă cu rețeaua de desfacere 
L.S.D. a declarat reporterilor 
lui CHICAGO TRIBUNE: „Pre
văd L.S.D.-ului un viitor nemai
pomenit. E o afacere fantasti
că". Afacere fantastică și ti
neri în casele de nebuni 1

Referindu-se la anchetela din 
comisiile Congresului, NEW 
YORK TIMES nota : „Expertize
le și rapoartele medicale ple
dează pentru o acțiune foarte 
energică. între medici și marile 
gang-uri care controlează pia
ța stupefiantelor e greu de 
prevăzut cine va ctștiga parti
da*. Henry J. Anslinger, unul 
din cei trei directori ai poliției 
anti-drog din S.U.A., punea 
foarte lucid punctul pe i t „A 
fila și a trimite în pușcărie cî
teva sute de membri înarmați 
ai rețelei de droguri sau cîteva 
zeci de contrabandiști de duzi
nă înseamnă a bate oceanul

Membri ai unei rețele de vînzători de droguri într-o închisoare 
din San Francisco t „A bate oceanul cu vergile..."

rîndul lui, cd „alunecarea spre 
euforia drogurilor e o mani
festare a dezamăgirii multor 
tineri (americani — n.n.)".

în spatele diferitelor organi
zații pentru răspîndirea drogu
rilor, în spatele propagandei 
sistematice care în pofida in
terdicțiilor oficiale și folosind 
canale insidioase îndeamnă la 
„călătoria în neant" stau cei 
care scot profituri uriașe din 
comerțul cu stupefiante. Un

cu vergile... Drogurile sînt o 
afacere fabuloasă și nu e un 
secret că cercuri financiare pu
ternice sînt interesate în ea. 
Problema este de a alege în
tre a lichida această ramură 
de afaceri sau a risca o veri
tabilă. decimare psihică a tine
retului". Din asemenea opinii 
competente nu se degajă pers
pective optimiste în atenuarea 
flagelului drogurilor în S.U.A.

E. R.

tei „retrageri 
pelor.

tru-

• Scandalul 
tele Unite de 
vind masacrele _ __ __
dedat trupele americane împo
triva populației civile din Viet
namul de sud a căpătat 
miercuri noi dimensiuni cînd 
pentru prima oară a luat pozi
ție și Casa Albă. Purtătorul de 
cuvînt, Ronald Ziegler, afir- 
mînd că vorbește în numele 
președintelui Nixon și al între
gii Administrații, a declarat că 
masacrarea în 1968 a unor 
civili sud-vietnamezi „contra
vine conștiinței întregului po
por american". El a adăugat că 
guvernul a hotărît 
măsuri pentru ca 
duită ilegală și 
tratată potrivit 
tiției militare".

declanșat în 
dezvăluirile 

la care

Sta- 
pri- 
s-au

să adopte 
„această con- 

imorală să fie 
codurilor jus-

• Pe de altă 
rul de instrucție de la Tribu
nalul militar din Fort Banning, 
Iocotenent-colonelul Reid Ken
nedy, a luat hotărîrea de a se 
interzice declarațiile publice 
ale posibililor martori ai ma
sacrului săvîrșit de militari 
americani la 16 martie 1968 în 
satul sud-vietnamez Song-My 
din provincia Quang Ngal.

parte judecăto-

Luptele din 
Nigeria
Unitățile militare ale 

guvernului federal nige
rian fac în prezent inten
se pregătiri în vederea 
lansării unui „atac de 
amploare" asupra poziții
lor biafreze, relatează a- 
gențiile de presă, citînd 
surse provenite la Lagos 
din regiunea ostilităților 
militare.

După opinia observatorilor, o- 
fensiva federală va fi conoentrată 
asupra aeroportului Uli-Ihiala, o- 
biectiv de importanță strategică 
pentru autoritățile biafreze.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă semnalează o intensificare 
a activității aviației biafreze, care 
în ultimele zile a lansat o serie 
de atacuri asupra instalațiilor pe
troliere și aeroporturilor contro
late de guvernul de la Lagos.

• Autoritățile din Biafra au 
cerut guvernului Elveției să 
medieze în conflictul nigerian, 
a făcut cunoscut un purtător 
de cuvînt al Ministerului de 
externe elvețian. Guvernul, a 
spus purtătorul de cuvînt, exa
minează în prezent această ce
rere șl va lua ulterior o hotă- 
rîre.

Mirko Tepavaț despre Conferință 
privind colaborarea și securitatea 

europeană
BELGRAD — Luînd cu

vîntul în cadrul ședinței co
mune a Vecei Popoarelor și 
a Vecei social-politlce, Mir
ko Tepavaț, secretarul de 
stat pentru afacerile exter
ne ai R.S.F. Iugoslavia, a 
făcut o expunere asupra 
problemelor actuale ale po
liticii externe iugoslave. 
„Noi concepem conferința 
privind colaborarea și secu
ritatea europeană ca un pro
ces continuu care trebuie 
să capete un conținut cît 
mai larg", a declarat Mirko 
Tepavaț.

Considerăm, a spus Mirko 
Tepavaț, că viitoarea confe
rință europeană ar trebui să 
discute, printre altele prin
cipiile d'e bază pe care s-ar 
întemeia colaborarea trai
nică și securitatea țărilor 
din Europa precum și posi
bilitatea ca acestea să fie 
definite într-un document 
acceptat de toți. Atunci cînd 
este vorba de securitatea 
europeană, a spus în conti
nuare Mirko Tepavaț, ar fi 
util să se găsescă posibili
tăți de a se înregistra un 
progres și în problemele 
care temporar creează surse 
de neliniști și nesiguranță

cum ar fi manevrele mili
tare pe teritoriile altor sta
te, existența bazelor milita
re pe teritoriile altor țări.

R. F. a Germaniei 
va semna

Tratatul de nepro- 
liferare a armelor 

nucleare
BONN 26 (Agerpres). — Pur

tătorul de cuvînt oficial al gu
vernului vest-german Conrad 
Ahlers a declarat că R. F. a Ger
maniei va semna probabil vineri 
Tratatul de neproliferare a arme
lor nucleare. Semnarea va avea 
loc după o ședință de cabinet în 
care vor fi trecute în revistă din 
nou toate implicațiile acestei ac
țiuni. O dezbatere asupra tratatu
lui are loc în prezent și în co
misiile Bundestagului pentru afa
ceri externe și apărare.

• In cadrul unei ceremonii care 
a avut loo marți la Brasilia, 
celebrul fotbalist Edson Aran- 
tes de Nascimento (Pele) a fost 
distins d'e președintele Brazili
ei, Emilio Garrastazu Medici, 
cu titlul de comandor al ordi
nului „Rio Branco" cu ocazia 
înscrierii celui de-al 1 000-lea 
gol din cariera sa. Primirea lui 
Pele în capitala braziliană a 
îmbrăcat o formă asemănătoare 
vizitei unui șef de stat. Zeci de 
mii de persoane au salutat tre
cerea cortegiului de automobile 
pe străzile orașului 'după care, 
cunoscutul jucător de fotbal a 
fost primit de președintele Bra
ziliei. Cu acest prilej, Pele _ a 
înmînat președintelui Medici 
legitimația nr. 1 000 de mem- 
bru-susținător al olubului F.C. 
Santos.

• AGENȚIA P.A.P. anunță că 
Jozef Winiewicz, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R.P. Polone, l-a primit pe am
basadorul Becks, șeful repre
zentanței comerciale a R.F. a 
Germaniei, în Polonia care a în- 
minat o notă a guvernului R.F.

a Germaniei, prin care se pro
pune începerea unor tratative 
politice între cele două țări. No
ta R.F. a Germaniei va fi stu
diată cu atenție de partea po
loneză.

PROTESTE IN JAPONIA 
DUPĂ VIZITA PREMIERULUI 

SATO IN S.U.A.
Reîntoarcerea primului mi

nistru Eisaku Sato Ia Tokio 
după vizita sa efectuată in Sta
tele Unite a coincis cu un ade
vărat val de demonstrații or
ganizate în semn de protest 
față de comunicatul comun 
japono-american în legătură cu 
circumstanțele de retrocedare 
a Okinawei.

La demonstrații, menționea
ză din Tokio corespondenții 
agențiilor de presă, au partici
pat peste 300 000 de persoane.

• ALEXEI KOSIGHIN, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit miercuri 
Ia Kremlin pe ministrul aface
rilor externe al Danemarcei, 
Poul Hartling, care face o vizi

tă oficială in U.R.S.S. Cu acest 
prilej, informează agenția TASS, 
au fost discutate probleme ale 
dezvoltării în continuare a re
lațiilor sovieto-daneze, precum 
și probleme internaționale de in
teres comun. Cele două părți au 
acordat o atenție deosebită pre
gătirii conferinței europene în 
problemele securității și colabo
rării pașnice pe continent.

„Camera de

• LUIND CUVÎNTUL marți 
în Camera Comunelor, primul 
ministru, Harold Wilson, a 
respins o propunere a opoziției 
conservatoare privind organiza
rea unui referendum național în 
problema eventualei aderări a 
Marii Britanii Ia Piața comună. 
In răspunsul său, primul minis
tru a precizat că o asemenea 
practică este contrară tradițiilor 
engleze.

ecou“ lunară
Mostrele de sol selenar, recoltate de astronauții Conrad și 

Bean, au fost transferate la centrul de recepție selenară de la 
Houston în două transporturi aeriene pentru a se evita peri
colul pierderii lor în cazul în care unul dintre avioane ar fi 
suferit un accident.

Potrivit părerii unor savanți, reverberațiile care au urmat, 
timp de 55 de minute, prăbușirii modulului lunar de debarcare 
al echipajului „Apollo-12“, pe suprafața Lunii se explică, prin 
existența unei „camere de ecou" în scoarța selenară. Această 
„cameră de ecou" ar fi o alternanță de straturi de rocă sfărîmată 
alternind cu straturi compacte. Prin ciocnirea modulului de 
suprafața Selenei a avut loc, presupun savanții, o „rearanjare 
locală" a acestor straturi de roci. Acest fenomen nu ar putea 
avea loc și pe Pămînt datorită faptului că scoarța terestră are 
o structură ce duce la amortizarea unui astfei de front de 
unde.
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