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Tinerii de la „Republica44 pot răspunde imediat

acțiunii colegilor lor de la „Vulcan44

Noi șantiere naționale 
ale tineretului

MILIMETRII ÎN
Inginerul șef al uzinei, to

varășul Ervin Rînea, eviden
țiază „o posibilitate cu re
zultate nebănuit de mari pri
vind mai buna gospodărire 
a metalului : reintegrarea în 
circuitul producției a cape
telor de țeava rămase din 
precesul tehnologic".

— Ideea convorbirii de față a 
apărut, de fapt, în urmă cu 
mai multe săptămîni, atunci 
cînd a-ți participat la o consfă
tuire organizată de comitetul 
U.T.C. al sectorului 3 în legă
tură cu mai buna folosire a me
talului. Ați luat atunci cuvîntul.

— îmi amintesc perfect, era 
vorba, în principal, de o folosi
re mai avantajoasă pentru uzi
nă și pentru economia naționa
lă a capetelor de țeava rămase 
din procesul de laminare.

— Intre timp, de la Uzinele 
„Vulcan” s-a declanșat o acțiu
ne pe care o cunoașteți, tinerii 
de acolo intentînd un adevărat 
proces irosirii metalului, lipsei 
de spirit gospodăresc în folosi
rea acestuia. De altfel, însăși 
titlul acțiunii ne-o comunică : 
„Milimetrii în instanță”. Am 
dori să ne vorbiți în ce constă 
ideea pe care, am înțeles, ați 
expus-o ca o preocupare nu 
chiar atît de recentă a conduce
rii tehnico-administrative dar 
rămasă, pînă acum, la stadiul 
teoretic.

-— Dacă mă refer mai ÎAitîi la 
acțiunea tinerilor de la „Vul
can", o fac pșntru a spune că, 
la noi. problema diferă întru- 
cîtva. în timp ce acolo — după 
cite mi-am dat seama din rela
tarea prezentată în ziarul dv.— 
însăși partea de concepție, gîn- 
direa este cea care intra prima 
în acțiune (mă refer aici la 
ceea ce se spune că trebuie în- 
întreprins pe linia reproiectă- 
rilor, micșorării adaosurilor de 
prelucrare, a folosirii înlocuito
rilor metalului ș.a.m.d.) în ca
zul uzinei noastre lucrurile 
sînt gîndite, ca să zic așa, teore
tic. Am făcut un studiu, am e- 
fectuat calcule în urma cărora 
a reieșit că, refolosirea numai 
a 1 000 tone din capetele de țea
va devenite deșeuri, _ar adăuga 
anual, | . "
lei la centru. — 
uzinei.

Cum sînt privite 
prezent ? Există 
simplistă, pe linia minimei re
zistențe, de a spune — și nu 
numai de a spune —că gospodă
rești sau folosești economicos 
metalul. De pildă, în cazul 
nostru, o asemenea rezolvare 
are in vedere faptul că adu
năm orice rămășiță de metal, 
de deșeu. Capetele de țeavă, 
considerate „fier vechi", le vin
dem la I.C.M. sau la diverși be-

pe puțin 2—3 milioane 
centrul de beneficii al

lucrurile în 
o rezolvare

INSTANȚA

Pe cele mai mari șantie
re hidroenergetice ale țării. 
Porțile de Fier și 
Lotrului, se vor ' 
nul acesta două 
re naționale ale 
Cu entuziasmul 
tic, tinerii din 
localități și-au propus des
chiderea a 1 800 de șantiere 
locale pentru construcția 
de școli, case de cultură, 
cămine culturale, spitale, 
cantine, ca și irigarea a 
17 160 hectare, întreținerea 
a 370 700 hectare de pășuni 
naturale.

Valea 
înființa a- 
noi șantie- 
tineretului- 
caracteris- 
numeroase
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SE TRANSFORMĂ OMUL ?
Am participat, cu cîtva timp în urmă, la un raid organizat 

de Comitetul municipal U.T.C. Timișoara, în colaborare cu ca
drele didactice, miliția și procuratura din oraș. Acest gen de ac
țiuni nu au, de cele mai multe ori, decît un scop orientativ ; dis
cuțiile care se leagă cu tinerii întîlniți, aspectele observate în 
timpul raidului, pot constitui, pentru cei care participă la un 
asemenea raid, puncte de plecare in măsurarea pulsului unui 
oraș, a unei vîrste, pot stabili coordonate de judecare și de in
terpretare a celor tineri.

tare, prin părul netuns de o 
bună, bucată de timp.

Replicile schimbate cu ei des
copereau oameni obișnuiți, 
muncitori în întreprinderile 
orașului, elevi sau studenți. Din 
partea celor care mă însoțeau,

întrebarea frecventă adresată 
tinerilor era. în mod firesc :

— De ce nu te tunzi?
Băieții dădeau din umeri, a 

nedumerire sau a indiferență.
GALINA BADULESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Sîmbăta seara, numărul locui
torilor Timișoarei pare că șe 
triplează. Tinerii, căci ei sînt 
cei mai numeroși, se îmbulzesc 
în cafenele, restaurante. în ho- 

„1____—’ i în
sălile de dans. Este o seară de 
sîmbătă obișnuită,^ în care toți 
au ieșit să se distreze fiecare 
după gustul și preferințele sale. 

(Continuare în pag. a IlI-a) Pe unii i-am găsit în restauran-

in caieucie, icsuuuojw, ...

•
 lurile cinematografelor sau.'o T.Qtp n ceară

Interviu realizat de 
I. BODEA

te și cafenele, după cîteva sute 
de grame de coniac mai recal
citranți și mai zgomotoși pe 
alții incercînd mici acte de 
abuz în fața intrărilor de la 
sălile de dans sau pur și sim
plu hălăduind fără rugi o treabă 
pe străzi. Erau, în marea lor 
majoritate, deosebiți de alții 
prin vestimentație și compor-

Prezentarea scrisorilor de acreditare*  
președintelui Consiliului de Stat, 

Nicolae Ceausescu, de către 
ambasadorul Pakistanului

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit miercuri, 4 februarie 1970 pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Islami
ce Pakistan, Raziur Rahman 
Noore, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare. Cu acest pri
lej au rostit cuvîntări ambasado
rul Raziur Rahman Noore, și 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliu

lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Republicii Islamice 
Pakistan, Raziur Rahman Noore.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și Ia convor
birea avută au participat Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, și Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Ambasadorul Pakistanului a 
fost însoțit de membri ai amba
sadei.

ȘCOALA PROFESIONALĂ (ll)

ELEV
PRACTICANT
Șl NU ELEV 
SPECTATOR
în fine, momentul de opțiune 

și selecție a trecut, elevul a îm
brăcat uniforma școlii profe
sionale, a devenit viitor strun
gar, sondor, sau turnător ; 
presupunem că are chiar o idee 
generală despre meseria pe 
care urmează să și-o însu
șească. Iată-1 începîndu-și ca
riera de elev al școlii profe
sionale. Afirmam la început 
că instruirea practică formea
ză specificul sistemului de 
pregătire. Pregătirea practică 
a anului f se desfășoară în ate
lierele școlii și toți elevii în
vață lăcătușeria.

în acest sens; tovarășul Emil 
Bărboi, directorul Grupului 
școlar petrolier Tîrgoviște, ne 
spunea că „lăcătușeria este un 
„ABC“ universal și fără cunoaș
terea lui nu se poate învăța 
nici o meserie. In atelierul șco
lii, elevul de anul I își formea
ză deprinderile manuale de 
bază, și învață să cunoască, să 
deosebească, să mînuiască une
le scule și aparate de măsură 
pe care nu le-a văzut și minuit 
niciodată, învață să-și organi
zeze locul de muncă. Dar con
sider că ar trebui să apară, 
măcar la mijlocul trimestrului 
II o diferențiere a predării lă- 
cătușeriei după specificul vii
toarei meserii de bază a elevu
lui. Ar trebui, de pildă, să exis
te teme caracteristice micii sau 
marii lăcătuserii practicate de 
sondori — altfel și altele decît 
pentru viitorii strungari sau 
turnători". Iar inginerul C. Po
pescu, directorul Grupului șco
lar petrol — Moreni. propunea 
ca „Temele examenului practic 
pentru anul I să reflecte mo
dul aplicării de către elevi a 
unor cunoștințe dobîndite pînă 
atunci la solicitările practice 
specifice sectorului în care vor 
lucra mai tîrziu".

Diversificarea practicii înce- 
pînd cu anul I. este o necesitate, 
dar nu singura. Universal ac
ceptată, ideea că meseria

învață muncind, se 
ce în cerința ca 
să faciliteze elevului 
tatea... practică de a lucra. 
Ideea este tradusă în viață cu 
destul de multă aproximație. 
Nu puține sînt întreprinderile 
care-și tratează viitorii lor 
muncitori, aflați la practică în 
producție, ca pe niște copii vi
tregi.
VERONICA B1RLĂDEANU 

CORNEL VOICU

(Continuare în pag. a IV-a)

tradu- 
practica 
posibili-

IDEOLOGIA
CLASEI

MUNCITOARE
IDEOLOGIA

DOMINANTĂ ÎN

SPINOASA
PROBLEMĂ
A „AFIȘULUI*

MOMENTULde GABRIELA

MELINESCU SOLEMN AlPRIMIRII
Leul IN U. T C
Copiilor din București li 

se insuflă încă de mici am
biția venind de la părinții 
lor, de a se fotografia lingă 
un leu, fie el viu, fie împă-

Ridicările de mîini -marchează importanța momentului i 
ptnd (lin clipa aceasta, ai devenit utecist.

SOCIETATEA NOASTRA
de conf. univ.

dr. OVIDIU TRĂSNEA

CINEMATOGRAFIC
I se oferă publicului bucureș- 

tean un repertoriu cinematogra
fic care să îmbine armonios cri
teriile de gen cu cele de valoare 
ale producției mondiale de film ? 
Există deci un echilibru al „re
pertoriului" ? Dar al difuzării ?

Am publicat în ziarul nostru, 
cu cîteva luni în urmă, un arti
col despre, din păcate, „tradițio
nala" anomalie a sezonului esti
val, cedat în exclusivitate co
mediilor și filmelor de aventuri, 
perioadă care trece mereu, în 
ceea ce privește sălile și grădi
nile de filme, „drept un anotimp 
culturalmente străveziu, dacă nu 
de-a dreptul frivol", după diag
nosticul unui critic, care mai 
amintea că același interval se 
petrece „într-un dulce ceac-pac 
intelectual și într-un meremet 
epidemic și flușturatic...".

Cum această problemă va că
păta rezolvarea dorită de ahia în

anotimpul estival ce va veni, să 
vedem ce se întîmplă în toamna 
și iarna cinematografică. în me
die, lunar sînt prezentate publi
cului 12 premiere cinematografi
ce. comedii, drame, filme de a- 
venturi. De la 1 octombrie și 
pînă la începutul lui februarie, 
deci mai mult de 40 filme noi 
dintre care amintim excelentele 
producții : „Blow-up“, „Corabia 
nebunilor", „Viridiana", „Frații 
Karamazov", „Păpușa", „Urmă
rirea", „Liniște și strigăt", „Să 
trăim pînă luni", „Femeia îndă
rătnică", „Lucia". Chiar dacă 
perfectabilă, există deci o judi
cioasă achiziționare de filme ca
pabilă să răspundă exigențelor 
publicului. Ceea ce rămîne spi
nos e însă difuzarea acestor fil
me în comparație cu celelalte, 
mai ales cu cele de o mediocri
tate revoltătoare. Am urmărit în 
acest sens repertoriul celor mai

mari săli de cinema din Capitală 
(Republica, București, Luceafă
rul, Modern, Favorit, Grivița, 
Melodia), în perioada care a tre
cut de la 1 octombrie, observînd 
—■ nu fără regret, unilateralitatea 
lui, consecvența în ceea ce pri
vește prezentarea filmelor de scă
zut nivel valoric. Acestea, co
medioarele și peliculele poli
țiste, au primat cu drept de 
nescrisă lege. Și cînd spu
nem „au primat", apelăm la 
un eufemism pentru că e vorba 
de exclusivitate. în aceste 16 
săptămîni, spre exemplu, la cine
matograful București au rulat nu
mai producții precare s „Angelica 
și sultanul", „Paria", „Mai peri
culoase decît bărbații", „în îm-

TUDOR STANESCU

(Continuare în pag. a IV-a) -

iat la moși pentru a păstra 
intactă o clipă de vitejie a 
copilăriei. Aceeași melanco
lică ambiție am simțit-o pri
vind o fotografie în care 
ofițerii geniști din Bucu
rești se fotografiaseră acum 
patruzeci de ani 
monumentului < 
Cotrocenilor

„La Leu“ este 
tul de cunoscut 
rești ; aproape 
ticrele pe care 
(Militari la dreapta. Drumul 
Taberei la stingă) și, mai în
colo, instituția numită îna
inte „Școala de război" sînt 
sub semnul magic al Leului.

Am putea presupune că 
simbolul leului dă un aer 
eroic acestei părți a orașu
lui dacă n-ar fi bifurcațiile 
liniilor de circulație care 
duc in toate direcțiile oa
meni cu coșuri, pachete, fe
mei cu copii, bătrini și bă- 
trîne, niciodată avînd același 
drum, ci mereu în toațe sen
surile posibile.

Leul de piatră are numai 
patruzeci de ani. In anul 
1929 la 29 iunie a fost inau
gurat „ca omagiu adus eroi-

în jurul 
din dealul 

numit „Leul", 
un loc des- 

în Bucu- 
toate car
ie începe

(Continuare în pag. a IV-a}

SOCIOLOGIA
prospecțiune și inovare socială

Cercetarea științifică sociolo
gică dobîndește, în ultimul 
timp, atribute reale care, pînă 
nu demult, erau exprimate încă 
deziderativ. Tinde să se im
pună o problematică de actuali
tate, atacată prin prisma fina
lității. și eficienței ; își face loc 
o organizare mai intensă și coo
perată (frecvent la nivel inter- 
instituțional) a investigațiilor ; 
un nou atribut vine să între
gească seria indicatorilor cali
tativi ai cercetării,; acela al 
orientării prospective, al capaci
tății de previziune întemeiată 
științific, de anticipare a desfă
șurării principalelor fenomene 
și procese caracteristice făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Confruntările de idei 
pe acest. teren — ’ ultima fiind 
de. amploare națională (sesiunea 
organizată în luna ianuarie de 
Comitetul Național de Socio
logie) marchează cote noj ale 
sensurilor valorice ale „fron
tului" nostru sociologic.

de lector univ. 
ACULIN CAZACU

S-a vorbit și se t'orbește 
mult-— și pe drept cuvint — 
despre necesitatea depășirii 
diletantismului și a opticii ru
tiniere în investigarea fenome
nelor sociale. Tributul de ine
ficientă plătit anchetomaniei, 
pseudopreciziunii (reflex al

cuantificărilor forțate) sau des
criptivismului plat tinde să se 
reducă. Sînt tot mai numeroase 
rezultatele cercetării care dove
desc o mînuire complexă a unor 
metode, tehnic; și procedee va
riate de. 
să conducă 
unor ipoteze 
avansarea unor 
cabile eficient, 
forurilor de decizie. _ ____
soluții originale, pe fondul uneii 
problematici inovatoare, critici 
— constructive și realiste. Iată- 
contextul, de ansamblu în care- 
rîndurile de față vin sâ sur-, 
prindă, cel puțin în intenție,, 
necesitatea unei optici acționalel 
și de perspectivă în cadrul cer
cetării sociologice.

Implicat adînc în orice jude-, 
cată de valoare asupra cerce-, 
tării, criteriul eficiențe; prac-'j 
tice ă acesteia îndeamnă la me-| 
ditație continuă și efort intelec--

(Continuare în pag. a Il-a)

investigare,, apte 
la verificarea 
valide și la 
concluzii apli- 

de la nii/elul- 
Se caută’.I

Tn țara noastră, reînnoirea 
spirituală a societății, ca parte 
integrantă a revoluției și con
strucției socialiste, s-a desfășu
rat și se împlinește sub semnul 
și sub influența transformatoare 
a ideologiei clasei muncitoare, 
forța socială conducătoare a 
operei de edificare a socialis
mului. Transformarea conștiin
ței sociale, a vieții spirituale a 
oamenilor, este un proces com
plex și de durată, condiționat 
în desfășurarea și orientarea sa 
de factori obiectivi și subiectivi. 
Ea este un reflex al transfor
mărilor structurale, profunde 
care au avut loc în viața so
cietății și în primul rînd al 
existenței sociale a acesteia, .și 
în același timp rodul participă
rii active, nemijlocite a mase
lor la activitatea practică de 
construire și desăvîrșire a so
cialismului, rezultatul antrenă
rii lor crescînde la conducerea 
treburilor obștești, economice, 
politice și culturale. Acest pro
ces nu s-a realizat de la sine, 
spontan, ci a presupus o activi
tate amplă, permanentă, teore
tică și politico-educativă a 
partidului comunist, forța poli
tică și ideologică conducătoare 
a societății, iar pe de altă 
parte el nu a avut o desfășu
rare lină, ci s-a realizat în lup
tă continuă, în forme variate, 
antagoniste și neantagoniste, cu 
vechea ideologie, cu vechile 
concepții, iluzii și mentalități 
burgheze și mic-burgheze, cu 
vechile deprinderi și tradiții, 
care, se știe, nu pier de Ia 
sine, menținîndu-se prin inerție 
și fiind, totodată, alimentate 
din afară.

în acest proces, ideologia cla
sei muncitoare- se transformă în 

^ideologia dominantă și pe mă- 
.sura omogenizării crescînde a so
cietății, ea devine Ideologia în
tregii Națiuni Sociafliste, în sen-

(Continuare țn pag. a-Il-aț '
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IDEOLOGIAUn curs de
perfecționare pentru

CLASEI MUNCITOAREMaiștrii instructori
DESPRE:

VĂ INFORMĂM AU FOST DESEMNAȚI

(Urmare din pag. 1)

Susținerea examenului de definitivat de către 
maiștrii-instructori presupune, conform Statu
tului personalului didactic, absolvirea unui curs 
de perfecționare metodică. în sprijinul candida- 
ților din învățămîntul de cultură generală, Mi
nisterul Invățămîntului organizează, prin Cen
trul de cercetare pedagogică și de perfecționare 
a personalului didactic din învățămîntul profe
sional și tehnic, un curs de perfecționare — fără 
frecvență. Sînt prevăzute următoarele etape : 
studiul individual, pe baza unor recomandări 
tematice și bibliografice (pină la 5 aprilie) ; un 
program de pregătire, cu frecvență, în vederea 
sistematizării materiei însușite, organizat în ca
drul CEPEIT (1—16 aprilie) ; seminarul recapi
tulativ de absolvire (17—19 aprilie).

Prin planul de învățămînt al acestui curs de 
perfecționare, ca obiecte de studiu au fost in
cluse : „Pedagogia", „Desenul tehnic", „Proble
me noi în tehnologia meseriei" și „Metodica in
struirii practice". Acestea constituie, totodată, și

discipline ale seminarului recapitulativ de ab
solvire. Acțiunea de sintetizare a cunoștințelor 
prin cursuri de pregătire metodică se organi
zează la Cluj, prezența celor înscriși fiind obli
gatorie.

în cadrul programului se vor ține prelegeri 
pentru cele mai importante probleme înscrise 
în planul tematic al fiecărui obiect. Acestea vor 
fi completate cu ore de lucrări practice și se- 
minarii. în perioada respectivă, prezența mai- 
ștrilor-instructori înscriși la curs este de ase
menea, obligatorie.

La curs urmează să fie școlarizați circa 250 
de maiștri-instructori. pentru specialitățile lă- 
cătușerie și produse finite din lemn. Pot soli
cita participarea numai maiștrii-instructori care 
au studiile prevăzute de articolul nr. 9 din Sta
tutul personalului didactic sau școli echivalente, 
înscrierea la acest curs se face prin intermediul 
inspectoratelor școlare.

Riguroasă selecție pentru de
semnarea celor doi interpreți 
care ne vor reprezenta la cea de 
a treia ediție a concursului in
ternațional „Cerbul de aur" de 
la Brașov s-a încheiat. Aceștia 
sînt DORIN ANASTASIU și 
ANGELA SIMILEA, cîntăreți 
binecunoscuți publicului nostru, 
îndrăgiți și apreciați pentru ca
litățile lor vocale și interpreta
tive.

I. TRONAC

• Familii noi

In vederea competiției, repre
zentanții noștri și-au început pre
gătirile, sub directa îndrumare a 
profesorului de canto Jean Bă- 
nescu, de la Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu", a compozi
torului Paul Urmuzescu, și a re
gizorilor Cornel Todea și Mar
cela Popescu.

Repertoriul de concurs al fie
cărui interpret va fi alcătuit din 
două cîntece, din care unul, așa 
cum prevede regulamentul, va fi 
ales din cele 92 de piese incluse 
în Caietul de melodii rpmânești 
editat special pentru Festival.

In ziarul nostru de mîine veți 
afla o scurtă prezentare a celor 
doi concurenți români.

in casa nouă
La Combinatul de fibre arti

ficiale din Brăila a avut loc, 
din inițiativa comitetului 
U.T.C. înminarea, într-un ca
dru festiv, a cheilor celor 13 
apartament*  acordate unor ti
neri muncitori căsătoriți de 
curînd.

Această inițiativă valoroasă
— prima de acest fel în județ
— s-a bucurat de aprecierile 
unanime ale tinerilor. Festivita
tea s-a încheiat cu un program 
artistic, urmat de dans.

CEA MAI VECHE
CARTE TIPĂRITĂ

DIN LUME SE AFLĂ
LA GALAȚI?

M. C.

• Pentru ca
meșteșugul să
nu se piardă...

Uniunea județeană a C.A.P. 
Mureș a înființat recent, în co
muna Crăciunești, un curs de 
împletituri din papură și foi de 
porumb. Instructori specializați 
asigură însușirea artei împleti
turilor in mai puțin de o lună 
de zile. Cursuri similare vor 
avea loc și la Frunzeni și Vă- 
tava, unde vor împărtăși din ex
periența lor cooperatori de la 
Ceuaș și Chendul Mare, locali
tăți cu tradiție în prestarea a- 
cestor activități anexe, ale căror 
produse sint în marc parte 
destinate exportului. Mențio- 
nind că. cei mai numeroși parti
cipant! la acest curs sint tineri, 
ne exprimăm speranța că iniția
tiva mureșană privind crearea 
de cercuri de 
meșteșugărești va 
de alte județe. 
CEANU).

La Biblioteca „V.A.Urechia 
din Galați există un text reli
gios imprimat la EICHSTĂTT 
aparținînd Tipografiei Pierre 
Caesaris și Johannes Stoll. 
Cercetări recente asupra in
cunabulelor au dus la ipoteza 
că aceasta ar fi cea mai ve
che carte tipărită din lume. 
Afirmația se bazează pe fap
tul că la ultima pagină a căr
ții într-un colofarum (casetă 
tipografică) se află data im
primării cărții „MCCCLXVI" 
adică 1366, ceea ce ar însem
na că lucrarea a fost 
cu 70 de ani înainte 
temberg să înființeze 
modern.

Desigur nu lipsesc 
versele. Unii cercetători spun 
că tipărirea ar fi avut loc în 
1466 dar dintr-o eroare tipo
grafică lipsește un „C“. Ori
cum, incunabulul de la Galați 
e unul din cele mai rare cărți 
din lume.

tipărită 
ca Gu- 
tiparul

0 sugestie pentru tineri
NO! AMĂNUNTE PRIVIND

de estetică

a coafurii
9 februarie 1970, 

cadru festiv, de unde
în-
nu

contro-

artizanat și 
fi preluată și 

(C. POGA-
I. C.

O „baza*  furajeră lăsată pe cîmp în bătaia vînturilor, degradată 
de ploi și zăpezi. Imaginea înfățișează căpițele cu maldăre de po
rumb de pe terenurile cooperatorilor din Deva. In toamnă, aceste 
lanuri de porumb au fost recoltate prin munca voluntar-patrioțică 
a elevilor. Cum au fost lăsate aceste furaje de către elevii școlilor, 
așa se găsesc și acum, in cumpăna iernii. Nu au mai fost transpor
tate la grajduri; poate că gospodarii acestei cooperative așteaptă 
cumva vacanta de primăvară a elevilorI

Pînă atunci — treaba neterminată de la marginea drumului, în 
văzul lumii nu poate fi decît o dovadă de neglijentă și proastă 
gospodărire. Nu sînt insă nici acestea boli fără leac / Drept pen
tru care sperăm că tinerii din această cooperativă bănuiesc su
gestia pe care le-o facem. I. M.

„Eminescu in 
plastică a

viziunea 
elevilor'*

Casa pionierilor din muni
cipiul Suceava găzduiește în 
aceste zile o interesantă ex
poziție de desene . intitulată 
„Eminescu în viziunea plasti
că a copiilor". Ea reunește 
cele mai tinere talente din lo
calitate, înscrijndu-se între 
manifestările prilejuite de îm
plinirea a 120 de ani de la 
nașterea marelui poet.

Expoziția cuprinde peste 40 
de acuarele inspirate din cu
noscutele și îndrăgitele crea
ții eminesciene „Luceafărul", 
„Călin nebunul11, „Scrisoarea 
a IXI-a“, „împărat și prole
tar", fiecare lucrare purtînd 
drept „moto" un vers din re
numitele poeme.

(Agerpres)

RANK XEROS"
LI BUCUMȘTI

Șase mașini și o duzină de pa
nouri in alb și negru. Dar, lucru 
puțin obișnuit intr-o expoziție 
tehnică, chiar nespecialistul nu 
are sentimentul unei călătorii în- 
tr-o lume a enigmelor. Mașinile 
acestea strălucitoare, cu butoane 
de comandă și puține inscripții 
suplinesc munca a zeci de dacti
lografe și secretare. Sînt mașini 
de copiat și multiplicat produse 
de firma londoneză „Rank Xe- 
ros". In incinta Institutului Cen
tral de Documentare Tehnică din 
București. „Rank Xeros" a insta
lat o expoziție permanentă, pri
ma de acest fel deschisă în țara 
noastră.

Experții britanici au explicat 
modalitățile de funcționare a ma
șinilor ; utilizînd principii ale e- 
lectricității statice și ale foto- 
conductibilității, procedeul xero- 
graflc îngăduie reproducerea ori
cărui document (dactilografiat, 
tipărit, desenat manuscris etc.). 
Copia este uscată și poate fi în
trebuințată chiar din prima cli
pă. Fiecare copie fiind făcută 
după original, calitatea reprodu
cerii se menține constantă, la a- 
celași nivel.

Dl. Gordon Plumer, reprezen
tantul firmei, a subliniat că se 
întreprind studii pentru realiza
rea unor mașini care să îngă
duie reproducerea în culori. Ma
șinile „Rank Xeros" permit în 
prezent copierea .în alb-negru a 
oricăror documente, indiferent de 
culoare.

Creată în 1956. firma britanică 
întreține largi relații comerciale 
cu țările din Europa răsăriteană 
In luna aprilie firma londoneză 
va organiza la București o expo
ziție în cadrul căreia se vor pre- 
z.enta cele mal noi tipuri de ma
șini produse de „Rank Xeros".

M.B.

A apârut revista 
„MAGAZIN ISTORIC"

nr. 2/1970

ORICINE POATE DEVENI CAMPION, 
DACĂ ȘTIE SĂ-ȘI ALEAGĂ 

SCHIUL POTRIVIT

ALEGETI-VA UNA DIN MARCHE

• „ȘTAFETA DOLJULUI", și 
concursul „Pentru cea mai 
bună activitate a căminului 
cultural" constituie o acțiune 
de amploare, inițiată de Co
mitetul județean al U.T.C., Co
mitetul județean pentru cul
tură și artă și Casa creației 
populare din Craiova. In de
curs de cinci luni, ștafeta va 
străbate cinci trasee. Debutul 
l-au făcut tinerii din Dăbu- 
leni, Scaiești. Cetate, Calafat. 
Pe aceste trasee se va orga
niza și o ștafetă artistică, ce 
va antrena în concurs 50 de 
comune din județ. (TRAIAN 
ROȘIANU).

între 8 și 
tr-un 
vor lipsi și unele vedete ale mu
zicii ușoare românești : Luminița 
Dobrescu, Dan Spătaru, Margare
ta Pîslaru, 
Petrescu 
Teatrului , 
Victoriei 
estetică 
este organizat de cooperativa 
„Igiena" din București. Juriul 
poartă girul unor nume cunoscu
te : Florin Piersic, Carmen Stă- 
nescu, Sanda Faur și alții. Mo- 
tto-ul festivalului este „armonia 
formelor în coafură", avînd drept 
scop punerea în valoare a tipului 
de frumusețe specific fiecărei fe
mei.

Că acest festival a avut ..un larg 
ecou în rîndul tinerelor, o demon
strează cele peste 1 000 de foto
grafii înregistrate la cabinetul 
tehnic. Dintre acestea pînă la ora 
actuală, au fost selecționate un 
număr de 30, care vor participa 
în etapa finală, unde vor fi pre
miate numai 15.

Așteptînd rezultatele 
lui, ne-am interesat i 
racteristicilor coafurii 
primăvara anului 1970. 
Amalia Bărbulescu, 
membră în diferite jurii interna
ționale ne răspunde :

— Coafura va căuta să se armo
nizeze perfect cu îmbrăcămintea, 

și primăvara 
a sta sub

Stela Popescu, Glcă 
va avea loc în sala 

„C. Tănase" din Calea 
174, Primul festival de 
a coafurii moderne. El

; festivalu- 
asupra ca- 

din iarna- 
Tovarășa 

specialistă,

r (Urinare din pag. I)
Căci eficiența nu este un 
imediat, palpabil direct, 
concluzia cercetării și efi-

turist 
SUPER 
CAMPION
OLIMPIC

PREȚUL SCHIURILOR DE LA 80 LEI 
PINA LA 1 210 LEI.

Se găsesc de vînzare la toate magazinele 
și raioanele de specialitate cu articole de 
sport.

Intre
ciența ei se interpune aplicarea, 
prin decizie. a rezultatelor. 
Din triunghiul concluzie — de
cizie — eficiență nu poate lipsi 
nici un termen. Mai mult; acești 
termeni se intercondiționează și 
se preced. în afara deciziei ope
rative (care adesea presupune 
experiment curajos și înnoitor) 
valoarea concluziei riscă să ră- 
mînă una 
Dimpotrivă, 
cizia, 
poate 
noi, 
transpare în viață, se 
practicii. Nu nc putem reporta, 
apreciativ, la concluziile cerce
tării doar cu simple impresii 
și judecăți simpliste. După cum 
nu putem emite concluzii care 
să îndemne doar la comoditate 
și spirit conservator. Prin na
tura ei. cercetarea sociologică 
este percutată în. raport cu rea
litatea ; ea nu constată doar 
„ceva", ci solicită operarea în 
acel „ceva", regîndirea și rea
șezarea activității și relațiilor 
sociale dintr-un domeniu sau 
altul. Funcția operațională a 
cercetării sociologice presupune 
acțiupe pentru restructurarea 
unor „cîmpuri de interes" (ade-

• sea foarte rezistente).
Tocmai de aceea cercetarea 

se cere a fi dezinteresată și 
obiectivă. A restructura o zonă

pur teoretică, 
conjugată cu de- 

concluzia cercetării 
căpăta semnificații 

s e redimensionează, 
supune

care pentru iarna 
acestui an se anunță 
semnul confortabilului. Se poartă 
părul scurt, cu bucle, iar in pri
vința culorilor. acestea sînt cit 
mai aproape de natural.

MARIA MINCIU

de interese înseamnă a pune 
accent nu pe justificarea a 
ceea ce există, ci pe argumen
tarea solidă a ceea ce 
și poate să 
le concrete
eficienței reale a cercetării stă 
și în putința ei de a face din 
starea actuală nu un punct ter
minus ci doar punctul de ple
care pentru anticipări și dega
jări de soluții optime pentru 
„propulsiune socială". Societa
tea noastră, prin dinamismul

fie în 
date.

trebuie 
condiții-

Izvorul

CÎND SE ARATA CUCUVEAUA : 
rulează la Patria (orele 9: 11.30; 
14; 16,30; 19; 21,15).

STĂPÎNI PE SITUAȚIE : rulea
ză la București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21) ; Favorit
(orele 10; 13; 15,30; 18; 20,30).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : rulea
ză la Republica (orele 9,30; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45).

SIMPATICUL DOMN R : rulea
ză la Victoria (orele 8,45; 11: 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13.30; 16: 
18.15; 20,45).

DRAGA BRIGITTE : rulează la 
Central (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18,15; 20.30).

VIA MALA : rulează la Festival 
(orele 8,45; 11; 13,15; 16; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30: 16; 
18,30; 21), Excelsior (orele 9,45; 
12,15; 14,45; 17,15; 20), Melodia (o- 
rele 9: 11,15; 13,30: 16: 18.30; 20,45).

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABV

JANE : rulează la Capitol (orele 
9,45; 12,30).

CĂLUGĂRITĂ : rulează la Ca
pitol (orele 16,15; 19,45;) Flamura 
(orele 9,30; 12,45: 16; 19,30).

LUPII ALBI : rulează la Lumi
na (orele 9,15—15.45 în continuare ; 
18.15; 20,45).

TAINA LEULUI : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
20.45), (9—10 . Program pentru co
pii), Floreasca (orele 9: 11,15: 13.30: 
16: 18,15; 20,30).

TARZAN, OMUL MAIMUȚA i 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
15 în continuare ; Program de fil
me documentare (orele 17—21 în 
continuare).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la înfrățirea 
(orele 15.15; 17,45: 20).

BĂIEȚII DIN STRADA PAL t 
rulează la Buzești (ora 20,30).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18). Rahova (orele 15.30: 18; 
20.15).

BATALIA PENTRU ROMA : 
rulează la Dacia (orele 9—19 în 
continuare), Giulești (orele 15.30; 
19). Moșilor (orele 15.30: 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Bucegl (orele 9.30; 12; 15,30; 
18; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15;

sul că toate categoriile de oa
meni ai muncii își însușesc tot 
mai mult și mai organic valo
rile acestei ideologii. De la 
fizionomia spirituală eterogenă 
și profund contradictorie a so
cietății noastre de acum un 
sfert de secol și pînă la unita
tea morală și politică a po
porului, la coeziunea națiunii 
socialiste de astăzi, a fost par
curs un întreg proces revolu
ționar care poartă amprenta 
consecventei si sistematicei ac
tivități politico-educative des
fășurate de partid. Procesul 
amplu de generalizare și con
solidare a relațiilor socialiste, 
de omogenizare socială, de ri
dicare a nivelului de cultură al 
maselor și de lărgire a orizon
tului lor științific, de dezvol
tare a conștiinței lor socialiste, 
de perfecționare și adîncire a 
democrației socialiste a dus la 
victoria marxism-leninismului 
în societatea noastră. „Ideolo
gia marxist-leninistă — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu — a devenit în societatea 
noastră, ca și în alte țări, o 
uriașă forță materială pentru 
că a cucerit mințile și inimile 
oamenilor, pentru că a pătruns 
adine în conștiința maselor".

Practica contemporană a de
monstrat că transformările so
cialiste, construirea noii so
cietăți reprezintă un 
complex și îndelungat 
folosirea posibilităților uriașe 
pe care le oferă noua orîndui- 
re depinde, în primul rînd, de 
partidele comuniste și munci
torești aflate la putere, de ca
pacitatea lor de a rezolva. în 
spirit marxist-leninist, proble
mele dezvoltării socialiste.

în această lumină trebuie 
subliniată legătura organică 
dintre succesele înregistrate în 
țara noastră în opera de edifi
care socialistă și activitatea 
teoretică și ideologică, politică 
și organizatorică desfășurată 
consecvent de Partidul Comu
nist Român. La baza întregii 
politici a partidului a stat și 
stă concepția despre lume și 
viață a clasei muncitoare, ideo
logia științifică marxist-leni
nistă, care guvernează unitar 
construcția economică și de 
stat. dezvoltarea economică, 
socială, politică și culturală a 
țării pe drumul socialismului.

V.I. Lenin sublinia că învă
țătura lui Marx este atotputer
nică pentru că este justă. Din 
natura sa științifică derivă, ca 
un corolar, caracterul său crea
tor, capacitatea sa de a încor
pora în explicație fenomenele 
noi, de a dezvolta necontenit 
teoria în funcție de noile date 
ale realității, de a oferi soluții 
viabile, realiste, corespunză
toare diversității de condiții în 
spațiu și timp. Numai atitudi
nea creatoare față 
unită consecvent cu 
realistă a practicii, 
în concretitudinea și 
sa, poate oferi premisele unei 
acțiuni politice științific fun
damentate șl

Pornind, în 
tivitate, de la 
făurirea și 
orînduiri este 
știent, bazat pe cunoașterea le-

proces 
și câ

de teorie, 
abordarea 
apreciată 
dinamica

social-eficiente. 
întreaga sa ac- 
consiclerentul că 
dezvoltarea noii 
un proces con-

f

mîne fără răspuns. Ce înțele
gem prin ,.nou“ și, mai ales, prin 
„vechi" ? Căci dacă mi se cere 
să lupt pentru nou, să-I promo
vez cu perseverență, trebuie să 
știu cu precizie cui mă opun și 

'de ce forțe dispun pentru a 
învinge. Nu mă opun vechiului 
ca atare, ci unor relații înve
chite, unor structuri învechite, 
neconforme cu stadiul la care 
am ajuns, devenite (parafra- 
zîndu-1 pe Lenin)“ flori sterile 
pe copacul viu al progresului"

SOCIOLOGIA
ei profund, arată că sîntem ca
pabili să renunțăm necondițio
nat la structurile ce se dove
desc piedici în călea progresu
lui. Iată de ce analiza so
ciologică poate și trebuie să pă
trundă în complexul unor forțe 
dinamitante în raport cu rezis
tențele birocratice care împiedi
că — intr-un domeniu sau altul, 
mai mult sau mai puțin — im
punerea plenară a noului. Știm 
prea, bine că noul nu se reali
zează ușor, ci prin luptă cu ve
chiul. Această teză 
cere însă a fi mai 
zată. în forma ei 
nediferențiată nu 
decît o vagă indicație despre 
ceea ce se întîmplă. Ea naște 
întrebări firești ce nu pot ră-

generală se 
atent anali- 
nenuanțată. 
ne oferă

Prea puțin s-a abordat în cer
cetare concretitudinea unor 
stări de lucruri învechite, fâ- 
cîndu-se loc unor 
stracte, prea puțin (sau deloc) 
eficiente în raport cu practica 
și nevoile ei.

Un medic bun nu-ți va spune 
niciodată că ești bolnav de sto
mac, atunci cînd tu însuți simți 
dureri în stomac. El îți va lo
caliza durerea, va depista zona 
ei de declanșare, cauzele reale 
și apoi edificat asupra bolii, va 
prescrie tratamentul cel mai 

potrivit. La fel va proceda și 
un sociolog bun. EI va deter
mina cu claritate vechiul, îl va 
denumi ca atare, ii va preciza
zona de producere, îi va cerce
ta mecanismul de apariție și va

tratări ab-

16; 18.15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13.30. 16; 18,15; 20.30), 
Arta (orele 9—15.45 tn continuare : 
18,15; 20.30).

BLOW-UP: rulează la Cotrocenl 
(orele 15.30; 18: 20.30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Volga (orele 10—15 în conti
nuare ; 17,45; 20,15).

PROFESIONIȘTII :
Miorița (orele 10; 12,30; 17,30: I

O ȘANSA BINTR-O MIE : 
lează Ia Grivița (orele 10; 12: 
18,15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : 
lează la Vitan (orele 15,30; 19).

URMĂRIREA : rulează la 
dern (orele 8.30; 11; 13,30; 
18,30; 21), Tomis (orele 9.30; 
14.30; 17; 19.30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : 
lează la Unirea (orele 15,30; 
20,30).

MINA CU BRILIANTE : rulea
ză la Lira (orele 15,30; 18).

LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ S 
rulează la Lira (ora 20,30).

rulează la
20). 
ru- 
16;

ru-
Mo- 

16; 
12;

ru- 
18;

SAN JURO : rulează la Drumul 
Sării (orele 15; 17,30; 20).

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

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Pacea (o- 
rele 15.45; 18; 20,15).

NEtMBLÎNZITA ANGELICA — 
ANGELICA Șt SULTANUL : 
lează la Viitorul (orele 15,30;

PRIENENI FĂRĂ GRAI : 
lează la Munca (orele 16; 18;

RĂZBOIUL DOMNITELOR î 
lează la Cosmos (orele 15,30; 
20,15).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE: 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

CĂLĂTORIE
rulează Ia
18: 20.30).

ORAȘUL 
la Flacăra

NU SlNT DEMN DE TINE : ru
lează la Cinemateca (Sala Union) 
(orele 10; 12; 14).

CARMEN — 
de Operetă:

rul
19) . 
ru-
20) . 
ru-
18;

FANTASTICA :
Popular (orele 15,30;

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

Opera Română; 
ora 19,39; Teatrul 
MY FAIR LADY — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia): COANA CHIRI- 
ȚA — ora 19,30; (Sala Studio); 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 19,30 ; 
Teatrul Comedia : OPINIA PU
BLICĂ — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): NEPOTUL LUI RAMEAU
— ora 20; (Sala Studio); PURICE-
LE IN URECHE — ora 20; Teatrul 
Mic: PREȚUL — ora 20; Teatrul 
Giulești: NUNTA LUI FIGARO
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Notta- 
ra“ (B-dul Magheru): CIND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 19,30; 
(Sala Studio): DIALOG DESPRE 
DRAGOSTE—ora 20; Teatrul „Ion 
Vasilescu": TREI FETE DE MARI-

gilor obiective ale dezvoltării 
sociale, pe aplicarea creatoare 
a principiilor marxist-leninis- 
te, corespunzător particulari
tăților și condițiilor interne și 
internaționale specifice fiecărei 
etape, partidul s-a concentrat 
asupra studiului permanent și 
multilateral al vieții sociale, 
spre a asigura etapă cu etapă 
concordanța între linia politică 
generală și cerințele dezvoltă
rii sociale, stabilind, în confor
mitate cu cerințele vieții, căile, 

, formele, metodele corespunză
toare țelului propus.

Se știe că generalul acționea
ză înăuntrul particularului și 
prin particular; de aceea legile 
generale determină esența de
ciziilor, dar nu și conținutul lor 
concret și forma lor, nu și mo
dul concret de acțiune. Acestea 
trebuie să fie rodul aderării la 
condițiile specifice (sociale, po
litice, naționale, istorice), al 
unei politici cu adevărat rea
liste și creatoare. Absolutiza
rea sau ignorarea fie a legilor 
generale, fie a condițiilor spe
cifice nu pot decît să prejudi
cieze construcției socialiste. 
Pornind de la aceste cerințe, 
partidul a desfășurat o amplă 
activitate teoretică, promovînd 
în acest domeniu un spirit 
profund novator, creator. Fide
litatea față de spiritul creator 
al marxism-leninismului l-a a- 
jutat să găsească răspuns pro
blemelor dezvoltării patriei, nu 
în citate și definiții, nu în sche
me și rețete „universal vala
bile". ci în aplicarea consec
ventă a adevărurilor nemuri
toare ale marxism-leninismu
lui, a științei la realitatea so
cietății' noastre.

Aprofundînd din punct de 
vedere teoretic problemele 
legate de consolidarea continuă 
a orînduirii socialiste, de căile 
perfecționării organizării so
cietății, a relațiilor de produc
ție, a vieții social-politice din 
țara noastră, Partidul Comu
nist Român își aduce totodată 
contribuția la îmbogățirea gîn- 
dirii marxist-leniniste contem
porane, a tezaurului comun al 
teoriei și experienței revolu
ționare a mișcării comuniste și 
muncitorești.

Tezele Comitetului Central 
pentru Congresul al X-lea si 
documentele Congresului au 
acordaț un loc deosebit proble
melor dezvoltării activității 
ideologice. Acest lucru este pe 
deplin firesc. întruclt complexi
tatea problemelor noii etape 
pe care o parcurgem, cerințele 
accelerării ritmului dezvoltă
rii, ale perfecționării orînduirii 
sociale și de stat, a tuturor re
lațiilor sociale, impun căutarea 
și găsirea unor soluții optimale 
în conducere la toate nivelele, 
eliminarea empirismului și. a 
consecințelor sale dăunătoare, 
prin accentuarea caracterului 
științific al conducerii și în 
același timp prin intensificarea 
și ameliorarea calitativă a 
participării maselor la condu
cerea și rezolvarea treburilor 
publice, la consolidarea, dez
voltarea și apărarea orînduirii 
noastre socialiste.

în acest sens, documentele 
subliniază necesitatea dezvol
tării activității de investigare 
științifică a noilor procese so-
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recomanda soluții concrete, în 
cunoștință de cauză. Din păca
te, uneori, curajul cercetării 
proliferează in zona luptei ab
stracte cu vechiul și pălește 
brusc atunci cînd i se schimbă 
sistemul de referință spre con
cretul imediat.

Promovarea noului cere. în 
același timp, circumstanță și lu
ciditate ; căci noul nu este un 
scop în sine, ci o verigă nece
sară pe traiectul mersului îna
inte. Noul este o categorie de 
valoare și nu poate fi abordat 
decît astfel. Așa cum nu putem 
fi sentimentali cu vechiul (aș 
aminti aici observația pătrun
zătoare a lui Marx potrivit că
reia omenirea se desparte rî- 
zînd de trecutul ei), nu putem 
fi dominați de simple sentimen
te nici în raport cu noul. Așa 
cum nu mai putem tolera stă
rile învechite, a căror lipsă de 
necesitate a devenit evidentă, 
tot așa nu putem promova stări 
noi care nu au încă suficiente 
condiții obiective și subiective 
pentru a se materializa, pentru 
a se actualiza.

Domeniul real al opoziției 
dintre nou și vechi se oferă 
cercetării sociologice ca o zonă 
socială de o mare actualitate. 
Se oferă mai cu seamă sociolo
giei prospective, aptă de anti
cipare ă tendințelor ce pot „con
strui", în totalitatea lor, fața 
mereu înnoită a societății noas
tre, orientată spre viitor și an
gajată în suiș continuu pe trep
tele progresului.

ciale, a căilor de soluționare a 
diferitelor probleme — econo
mice, sociale, politice, ideolo
gice — ale mersului nostru 
înainte. Chemate să-și intensi
fice contribuția la analiza și 
elucidarea diferitelor aspecte 
ale vieții sociale actuale, la 
conturarea liniilor de perspec
tivă ale societății noastre, ale 
evoluției întregii opere de edi
ficare socialistă a țării, științe
lor sociale și umaniste li se in
dică liniile de orientare spre o 
abordare teoretică militantă a 
realității, care să valorifice 
consecvent superioritatea teo
retică și metodologică a mar
xism-leninismului, să dobî*-  
dească o mai mare valoar» 
practică operațională, să-și îw» 
tărească forța prospectivă >1 
eficiența socială. Filozofiei 
marxist*  i se cere, de aseme
nea, să fie mai activ și mai 
combativ prezentă în marile 
confruntări de idei ale lumii 
de azi.

Are o deosebită semnificație 
faptul că documentele Congre
sului al X-lea preconizează, în 
vederea dezvoltării gîndirii 
creatoare, a spiritului novator 
în teorie, intensificarea și ex
tinderea dezbaterilor ideolo
gice. a confruntării de opinii, 
a schimbului de idei, în spiritul 
rigorii teoretice și al celei mai 
înalte exigențe și fermități 
ideologice. Intensificarea dia
logului științific, a confruntării 
libere a părerilor nu înseamnă 
însă ca activitatea ideologică, 
creatoare în domeniul filozo
fiei și a științelor sociale să 
se desfășoare de la sine. Ca și 
pînă acum, partidul nostru va 
acorda toată atenția creșterii 
combativității ideologice împo
triva concepțiilor retrograde, 
idealiste, mistice, a curentelor 
de idei neștiințifice care vin în 
contradicție cu cerințele pro
gresului cunoașterii umane, 
promovării active, neabătute, a 
concepției marxist-leniniste, a 
idealurilor comuniste.

O covîrșitoare importanță 
principială, orientativă are pre
cizarea că in orînduirea noas
tră ideologia dominantă este 
ideologia clasei muncitoare, 
concepția ei despre lume și 
viață — materialismul dialectic 
și istoric. Această ideologie stă 
la baza întregii activități spiri
tuale, desfășurate de toți fac
torii de stat, sociali și obștești 
— școală, instituții de cultură, 
știință și artă, mijloacele de 
inforrțyare în masă.

Dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor —- ca latura 
esențială a rolului conducător 
pe care partidul îl îndeplinește 
în societate — dobîndește o 
însemnătate hotărîtoare în 
perspectiva creșterii necesare 
a amploarei și calității partici
pării maselor Ia desăvirșirea 
construcției socialiste, a crește
rii rolului factorului subiectiv 
în această etapă.

în același timp, acest proces 
dobîndește trăsături și accente 
noi. „în concepția noastră — 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul prezen
tat la Congres — educația so
cialistă, conștiința socialistă 
implică atît cunoașterea temei
nică a ceea ce este valoros în 
domeniul culturii, științei și 
tehnicii contemporane, stăpî- 
nirea deplină a profesiunii, cît 
și însușirea concepției filozofice 
despre lume și societate a par
tidului nostru — materialismul 
dialectic și istoric — formarea 
unei atitudini cetățenești înain
tate. Acestor cerințe fundamen
tale, care se condiționează și 
se influențează reciproc, tre
buie să le răspundă astăzi — in 
condițiile societății moderne — 
întreaga muncă de educație 
desfășurată de partidul și sta
tul nostru".

Pentru etapa actuală se im
pune, așadar, ca tipică cerința 
dezvoltării conștiinței socialis
te sub un dublu aspect : unul 
intensiv, vizînd funaafnentarea 
științifică. mar.Țisț-leninistă a 
convingerilor și idealurilor po
litice, civice și etice, creșterea 
ponderii elementelor cultural- 
științifice in conținutul con
științei sociale ; altul extensiv, 
în sensul cuprinderii armonioa
se în procesul dezvoltării a 
tuturor laturilor conștiinței 
socialiste, al accentuării conți
nutului științific al tuturor 
componentelor ei. tn ambele 
sale aspecte, procesul trebuie 
să ducă Ia sporirea înrîuririi 
formative și orientative a con
științei sociale socialiste asupra 
conștiințelor Individuale și, 
prin aceasta, la afirmarea tot 
mai accentuată a convingerilor 
marxist-leniniste în conștiința 
si comportarea fiecărui cetă
țean tînăr sau vîrstnic al țării, 
la lărgirea orizontului cultural- 
șțiințific și sporirea competenței 
profesionale, la creșterea spiri
tului de responsabilitate socia
lă.

TAT — ora 19.30; Teatrul Evreiesc 
de Stat: DIBUK — ora 19,30: 
Studioul I.A.T.C.: JEDERMANN
— ora 20; Teatrul „Ion Creangă"; 
UMBRA DOCTORULUI NAG- 
VAN — Ol-a 18,30; Teatrul Țăndă
rică (Calea Victoriei): MIU CO- 
BIUL — ora 17,30; (Str. Academi
ei) : BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — ora 15; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy): VARIE
TĂȚI — ora 19,30; (Calea Victo
riei): NICUȚĂ... LA TĂNASE — 
ora 19,30; Ansamblul U.G.S.: 
RITM '70 — ora 20; Ansamblul 
Ciocîrlia (la Sala Palatului): TE 
ClNTĂM, STRĂVECHI PĂMINT
— ora 19,30; Circul de Stat; 
RAJUL CIRCULUI — ora 16

PROGRAMUL I
• 17,30 Emisiune in limba 

ghiară • 18,05 Film serial 
ventură In munți" — episodul X 
— „Alarmă" • 18.30 Mult e dulce 
și frumoasă • 19,00 Telejurnalul

Mi- 
și

ma-
„A-

de seară • 19,20 Reflector • .15,30 
Prim plan. Constantin Bobescu — 
personalitate artistică de seama 
din țara noastră • 20.00 Seara 
de .teatru. Orlando Furioso" de 
Lodovico Ariosto —. adaptare de 
Edoardo Sanguineti. Regia Luca 
Ronconi. Fragmente filmate din 
spectacolul prezentat la Roma. în 
luna noiembrie, la Palatul Expo
ziției. de către o echipă a Radio 
televiziunii italiene • 21,00 Cam
pionatul european de patinaj ar
tistic. Proba de figuri libere pe
rechi. Transmisie directă de la 
Leningrad • 22,00 Telejurnalul d*  
noapte • 22,20 Seară de balet cu 
soliștii și ansamblul Teatrului 
Muzical din Constanța ® 22,40 
Cronica ideilor. Criteriile eficien
ței în cercetarea sociologică.

PROGRAMUL II
• 20,00 Transmisiunea părții I 

a concertului orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii. în pro
gram : Concert pentru vioară și 
orchestră (primă audiție) de Car
men Petra Basacopol; Concert 
pentru vioară și orchestră (primă 
audiție) de Nicolae Bulcliu. Diri
jor Constantin Bobescu 20,50 
Film artistic „Bunicul Kilijan 
și eu“.
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Către momentul cînd comitetul U.T.C. va discuta cererea sa de primire în rîndurile orga-

nizației, tînărul vine conștient câ are de susținut un examen.
Tocmai într-o astfel de împrejurare unică a vieții sale, cu caracter de eveniment major, există

posibilitatea de a discuta faptele de biografie ale tînărului, despre trăsăturile sale de caracter. De-
sigur, nu doar ca simplă informare asupra identității profesionale, intelectuale, afective, morale. A 
releva cu adîncime, tocmai acum, cu prilejul prî mirii, calitățile, are darul de a fi o excelentă ac-
țiune pedagogică, prin auto-analiza la care îl determin?, prin recomandările, caracterizările pe
care i le fac tînărului colegii din comitetul U.T.C. In toate planurile vieții și muncii sale, i se dau 
astfel noi repere, sugestii de perfecționare la care, ca utecist acum, va avea datoria să vegheze fă-
cînd eforturile cerute pentru desăvîrșirea personalității sale, pentru a se integra mai bine la locul

de muncă, în viața colectivității.

SICA BRATOSIN CIUDIN MARIA

SOLEMN AL PRIMIRII

JOI 5 FEBRUARIE 1970

ÎNVĂȚĂMÎNTUL AGROZOOTEHNIC
LA MIJLOC DE AN

UN PLAN FRUMOS 
GUVERNEAZĂ 0

Î.J ______ ■_____________ ______ _

SUPERBĂ INACTIVITATE

Am ajuns, zilele trecute, în 
comuna Vernești, din județul 
Buzău. Știam că aici va avea loc 
primirea în U.T.C. a unor tinere 
cooperatoare și așteptam să a- 
flăm semnificațiile pe care tine
rele înseși le acordă acestui act 
în viața de zi cu zi, prezenței 
lor în viața satului, pregătirii lor 
ulterioare.

„Cînd am scris cererea de in
trare în U.T.C. — spunea emo
ționată Maria Ciudin, m-am gîn
dit că prin aceasta voi putea să 
fiu mai mult alături de cei de-o 
seamă cu mine, M-am gîndit că 
organizația U.T.C. m-ar putea 
ajuta să-mi desfășor mai bine 
munca în C.A.P. și totodată 
să-mi pot împlini dorința de a 
mă califica".

Relatările secretarului organi
zației, Grigore Stătulescu, ca și 
caracterizările făcute în cadrul 
ședinței de către membrii comite
tului, au întregit și amplificat 
cuvintele simple dar sincere ale 
tinerei cooperatoare : 190 zile- 
muncă la C.A.P. pe anul trecut, 
membră a brigăzii artistice, o 
participare frecventă la activita
tea căminului cultural sînt cîte
va secvențe, dintre cele mai edi
ficatoare, care argumentează se
riozitatea, corectitudinea și dis
ciplina Măriei Ciudin. Din cele 
auzite, ne-am format încrederea 
că primirea în organizație a ti
nerei este o confirmare, o recu
noaștere a unei activități conștiin
cioase și a unui atașament 
profund fată de organizație, do
vedite nu de puține ori. Cu ast
fel de premise, acceptarea în 
unanimitate a cererii tinerei se 
dovedește de bun augur pentru 
viitoarea ei activitate, atît la 
locul de muncă cît și în viața de 
organizație. îndeplinirea sarcini
lor uteciștilor de la C.A.P. Ver
nești va beneficia de o contri
buție prețioasă căreia nu-i lipseș
te nici elanul și nici convinge
rea. Prezența de pînă acum, în 
producție, la căminul cultural, la 
o serie de acțiuni inițiate de or
ganizație, este o promisiune în 
acest sens, ca și cea demonstrată 
în aceiași termeni de tovarășa 
ei de muncă, Sica Bratosin.

La școala generală din Cislău 
discutarea cererilor elevilor Ște
fan Petroșel și Ștefan Buga a pur
tat amprenta recunoașterii bu
nelor rezultate obținute de către 
aceștia la învățătură și discipli
nă. Este adevărat, biografia lor 
nu cuprinde deocamdată mari 
momente. Primirea în U.T.C. ar 
fi primul. Din ceea ce ne spu
nea Ștefan Petroșel, am reținut 
dorința lui pasionată de a deve
ni student, dorință legată de exi
gența deosebită fată de învăță
tură și față de perfecționare la 
care cheamă pe fiecare tînăr or
ganizația U.T.C. Am fost plăcut 
surprinși să constatăm, în cuvin
tele lui, seriozitatea cu care pri
vește calitatea de utecist. Exi
genta, stimularea dorinței de 
perfecționare, emulația tinerească 
ce caracterizează fiecare acțiune 
a organizației U.T.C. din școală, 
îi oferă, susține cu încredere Ște
fan Petroșel, posibilitatea ca, 
alături de propriile eforturi, să-și 
asigure o bază solidă pentru îm
plinirea visului său.

Am remarcat apoi aceeași certi
tudine, afirmată evident și pa 
chipul transfigurat de emoții, de 
o anume gravitate, al tuturor 
celor 5 elevi din clasa a VIII-a de 
la școala generală din Căzănești, 
județul Ialomița. Asemenea dis
cuții — „examen" susținute pe 
find în fața colegilor din comi
tetul U.T.C. au reliefat la Dom
nița Răducanu, Angela Nițu. 
Lucreția Radu, la Silviu Dinu și 
Tudor Răducanu seriozitatea 
preocupării pentru învățătură, 
le-au verificat orizontul de in
formare politico-ideologică, cu
noștințele despre caracterul, 
scopurile și principiile de acti
vitate ale organizației U.T.C. 
Comitetul a votat în mod firesc 
pentru primirea fiecăruia din cei 
cinci în rîndurile organzației.

în felul acesta, li se acordă 
celor mai tineri uteciști un cer
tificat de maturitate politică și li 
se deschideau, în același timp, 
perspectivele unei pregătiri per
severente pe Jinia îmbogățirii 
cunoștințelor politice, ideologice 
și profesionale. Actul primirii în 
organizația U.T.C. reprezintă, în 
primul rind o angajare făcută cu 
fot simțul de răspundere, care 
presupune din partea fiecărui tî-

ȘTEFAN PETROȘEL

ȘTEFAN BUGA

năr asumarea unor răspunderi 
sporite pe linia educației sale 
multilaterale și ridicarea la cele 
mai înalte exigențe în aprecie
rea propriilor sale eforturi.

Din perspectiva complexă pe 
care o presupune însă actul pri
mirii în U.T.C., discuțiile ce 
s-au purtat cu prilejul primirii de 
noi uteciști la școala din Căză
nești au oferit prea puțin. în
trebările despre statutul U.T.C., 
importanța cotizației, îndatoririle 
și drepturile unui utecist au pri
mit răspunsuri frumoase, dove
dind seriozitatea cu care elevii 
s-au pregătit în vederea primirii. 
Redusă însă la atît, discuția-e- 
xamen a epuizat numai o mică 
parte din acțiunea educativă pe 
care solemnitatea primirii în or
ganizație ar fi putut să o exer
cite. Au lipsit din cuvîntul mem
brilor comitetului referirile di
recte, intime la calitățile sau la 
defectele de elevi, în raporturile 
colegiale, recomandările con
crete în legătură cu aspirațiile 
școlare și profesionale, cu preo
cupările de formare a culturii 
generale, atît de specifice de la 
un elev la celălalt.

Pe itinerariul acestor momente 
de sărbătoare din viața tinerilor 
urma să poposim și la ședința 
comitetului organizației de la 
C.A.P. Făcăieni. Pînă cu o oră 
înainte se părea că toate pregă
tirile sînt făcute și că vom asista 
acolo la interesante discuții des
pre muncă, despre tinerețe. Spe
ram că vom participa la intro
specții biografice semnificative 
pentru condiția de tînăr a unor ță
rani cooperatori, că le vom cu
noaște gîndurile de viitor, rolul 
activ, militant în viața cooperati
vei și a satului- Dar pe drum, du
pă o ultimă discuție purtată de 
tovarășul Gheorghe Ichim, prim 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al U.T.C., cu instructorul 
județean aflat la Făcăieni ni s-a 
spus că va trebui să facem calea 
întoarsă. ,,N-avem de ce să mai 
mergem acolo, mi-am dat seama 
că nu sînt pregătiți și nu va fi 
nimic deosebit. Vă propun să par
ticipăm, mîine, la primirea a 
patru noi membri în cadrul orga
nizației de la C.A.P. Andrășești" 
—ne-a explicat, oarecum jenat de

MOMENTUL

ÎN U

in viața de organizație

lipsa de răspundere a activiștilor 
de la Făcăieni, tovarășul prim-se- 
cretar.

Iată-ne deci, a doua zi, la în- 
tîlnirea membrilor comite
tului cooperativei din An- 
drășești cu tinerii care ur
mau să fie primiți. Din cei 
patru însă, este prezent numai tî
nărul Nicolae Anton „Băiat bun, 
muncește bine, are 127 zile-muncă 
anul trecut. Mai și citește din cînd 
în cînd". Cam atît a rezultat din 
discutarea primirii lui în orga
nizație. Secretarul a trebuit să-i 
îndemne insistent pe membrii 
comitetului : „Spuneți și voi ce
va, puneți-i întrebări, tovarăși". 
Dar el însuși știa prea puțin des
pre ceea ce s-ar putea discuta 
în asemenea împrejurări, uitase 
chiar că cererea de primire tre
buie citită și pe verso...

— Ceilalți trei ?
— Au treburi la cooperativă 

și îi vom primi diseară în orga
nizație. Lăsăm procesul verbal 
deschis. Dar puteți nota numele 
lor. îi primim sigur pe Marin 
Anica, pe Gheorghe Ghiță și pe...

Cererea celui de-al patrulea 
tînăr nu se găsea la îndemînă, 
iar pe dinafară nu-i știa nimeni 
numele. Atunci cine se ocupase 
de pregătirea lui în vederea pri
mirii în U.T.C. ?.

Nici la Andrășești, ca și la 
C.A.P. Făcăieni sau, în parte, la 
școala generală din Căzănești, 
n-am fost martorii unor primiri 
model în organizație, așa cum 
ne-am fi așteptat. Pentru că nu 
întîmplător ne-am oprit, de data 
aceasta, la locurile amintite pînă 
acum, ci pentru că tocmai în 
aceste cîteva organizații urmau 
să aibă loc acțiuni deosebite, 
care să fie inițiate nemijlocit de 
către comitetul județean al 
U.T.C., pentru a fi din toate 
punctele de vedere corespunză
toare recomandărilor date de 
conducerea organizației noastre, 
acțiuni care să ofere adevărate 
exemple demne de urmat și 
pentru alte organizații din țară. 
In mod normai, aceste acțiuni 
trebuiau să Se afle pe primul plan 
și de ele trebuiau să răspundă 
cu întreaga lor capacitate, 
cei mai buni activiști ai 
săi. Felul cum s-a înțeles însă 
această îndatorire, care ar trebui 
să intre de fapt în atributele fi
rești ale stilului de muncă de 
fiecare zi, nu numai în anumite 
împrejurări, ridică însă serioase 
semne de întrebare asupra mo
dului cum acționează de obicei 
organizațiile, atunci cînd nu in
tervin activiștii comitetului ju
dețean U.T.C.

Asemenea exemple nu se pot 
ridica deasupra anonimatului și 
nu rămîn decît ca niște încura
jări palide, or primul contact al 
tînărului cu organizația U.T.C. 
trebuie să însemne, așa cum o 
dovedesc atîtea alte situații, un 
stimulent trainic pentru întreaga 
sa activitate viitoare.

ION TRONAC 
TRAIAN GINJU

DACĂ schimbăm HAINA
SE TRANSFORMĂ OMUL?

(Urmare din pag. I)
Promiteau, formal ca în toate 
ocaziile de acest gen, „că „mîi
ne" se vor duce neapărat la fri
zer. Și-atunci începea momen
tul de „consistență educativă" 
al discuției :

— Cunoști morala socialistă ? 
era întrebat tînărul. Sau :

— Știi care sînt îndatoririle 
unui utecist ?

Dacă tînărul răspundea afir
mativ, riposta era, evident, în
fățișarea lui, părul mare, dacă 
tăcea urma „prelucrarea". 
N-am avut prilejul să probez 
utilitatea și eficiența unor ase
menea argumente care erau 
servite tinerilor, dar, de depar
te, ele erau exterioare și for
male. Psihologia și toate stu
diile despre adolescență susțin, 
ca o modalitate de convingere 
a celui tînăr, dialogul, discuția 
lipsită de idei preconcepute, 
sinceră și, de ce nu, contradic
torie. Oricînd un pedagog stă- 
pîn pe principiile lui poate di
zolva, cu tact și înțelegere, jus
tificările unui adolescent. Dar 
rareori o prezentare rigidă de 
legi și norme, de îndatoriri și 
atribuții va da roade. Desigur

în jurul mesei, membrii comitetului au luat în discuție cererea de primire în U.T.C. a colegului 
lor Ștefan Petroșel

(Urmare din pag. I)

neficiari care, la rîndul lor, le 
folosesc la lucrări diferite. A- 
ceasta îhseamnă, de fapt, depre
cierea conștientă a valorii me
talului. Dar deșeurile pot lua 
alt drum, se pot transforma în 
țeava de bună calitate, mai 
mult, într-o țeavă de o valoare 
ridicată.

— înainte de a intra în amă
nunte am dori să ne oferiți un 
mic calcul economic spre a do
vedi eficiența ideii puse în dis
cuție.

— în prezent, uzina primește 
pentru deșeurile care se con
stituie din capetele de țeavă, 
900 lei pe tonă. Dacă aceste ca
pete le vom transforma, prin- 
tr-o operație de laminare sau 
tragere la rece, într-o țeavă de 
dimensiuni mai mici și, firește, 
cu pereți mai subțiri, produsul 
pentru care — sub formă de 
deșeu — luam înainte 900 lei/t, 
îl putem vinde de astă dată cu 
5—6 000 lei tona.

— Cifrele furnizate constituie 
o primă dovadă că ideea are o 
utilitate economică deosebită.

— într-adevăr, transformarea 
acestor deșeuri în țeavă de bună 
calitate ar avea o rentabilitate 
între 2—3 000 lei pe tonă. Și 
încă un argument dacă mai 
este nevoie, pentru a de
monstra, mai ales în fața ti
nerilor, utilitatea, însemnăta
tea și urgența unei acțiuni pe 
această linie. La noi, volumul 
deșeurilor se ridică la aproxi
mativ 4—5 000 tone pe an.

— Ajunși aici aș avea o în
trebare mai directă : aveți con
vingerea că tineretul, organiza
ția U.T.C. din uzină, pot să vă 
ajute ?

— Există un singur răspuns : 
DA. Și o spun cu toată con
vingerea.

— Cum, prin ce modalități ? 
Cum vedeți dv. concretizarea 
acestui ajutor? Și, pentru că. 
îmi dau seama, el trebuie să 
circule în ambele sensuri, ce-ar 
trebui să întreprindă sau cu ce 
le va veni în întimpinare con
ducerea uzinei ?

că fiecare tînăr din țara noas
tră cunoaște legile moralei so
cialiste ; că nu toți trăiesc, se 
comportă și gîndesc în spiritul 
acestor norme de conduită, a- 
ceasta este o altă problemă 
care ține atît de posibilitățile 
de receptare- și- înțelegere a mo
ralei, de orizontul lui cultural, 
cît și de bunul lui simț.

De fapt, atunci cînd facem 
judecăți de valoare asupra oa
menilor, urmăm. în mod firesc, 
drumul de la aspectul exterior 
spre conținutul fiecăruia, încer- 
cînd un raport între acestea. 
„Haina face pe om", se spune 
adesea și în bună parte justi
ficat. Dar schimbînd înfățișa
rea unui om nu cred că din 
punct de vedere al caracterului, 
al principiilor, al orizontului 
cultural el devine un altul.

Este civilizat și frumos să ai 
un aspect elegant, și ținuta 
terioară a fiecăruia dintre 
încadrată în niște norme, 
înseamnă nici uniformizare, 
lipsă de gust, ci reflectă, o 
ganță C ' ’ . .
demnă a felului nostru lăuntric 
de a fi. A purta pletele care, 
pe lîngă faptul că sînt ineste
tice sînt adesea și nespălate.

ex- 
noi, 
nu 

nici 
___ ele- 

șf o alcătuire dreaptă,

— Să revenim la „Vulcan". 
Dacă am înțeles eu bine, în ar
ticolul care relatează felul cum 
s-a declanșat" acolo acțiunea se 
vorbește despre colective insti
tuite special. Și la noi se pune 
problema constituirii unor co
lective. Cu atît mai mult cu cit 
aici nu este vorba de un lucru 
pe care și-l poate lua pe cont 
propriu un tînăr și nici măcar 
zece-douăzeci. Acționînd se în
țelege, aceste colective nu vor 
trebui să deranjeze înfăptuirea 
sarcinilor curente, de producție 
ale lor, 
organizația 
pe uzină 
jutor substanțial trecînd cît 
mai repede cu putință la ma
terializarea acestei acțiuni,

— Să ne întoarcem deci la a- 
cele colective — punctul comun 

ale uzinei. Repet, 
U.T.C., comitetul 

ne pot da un a- 
trecînd

MILIMETRII
pînă acum — cu acțiunea de la 
„Vulcan".

— Sînt de părere că proble
ma pe care o discutămn noi 
acum ar trebui mai întîi adu
să, de către comitetul U.T.C., 
la cunoștința tuturor tinerilor 
ca un răspuns posibil de dat ce
lor de la „Vulcan". Pe baza 
adeziunii lor se poate trece apoi 
Ia constituirea colectivelor res
pective, organisme care să fie 
îndrumate de către serviciile 
de specialitate din uzină. Ar 
urma după aceasta ca fiecare 
colectiv să-și asume rezolvarea 
unei laturi anume a problemei. 
Să luăm drept exemplu partea 
care privește sectoarele de fa
bricație. Aici, un colectiv sau 
mai multe, s-ar putea ocupa de 
sortarea deșeurilor, de pregăti
rea lor în vederea operației de 
prelucrare la care vor fi supu
se ulterior. Un altul să se ocu
pe de transportarea acestor de
șeuri recuperabile în secția care 
urmează să Ie prelucreze. Mai 
departe. în cadru] secției în
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este, înainte de toate, o lipsă 
de respect pentru tine însuți, o 
dovadă a unei inexpresivități 
spirituale, a unei derute totale 
intr-o ierarhie . de valori ele
mentare. Recunoaștem noi și 
recunosc și ei că cel mai 
ades nu există o justificare, 
că excentricitatea unei în
fățișări este imitație, nu re
flectă cu nimic excentricitatea 
sau originalitatea spiritului. Și 
mai ales o „imitație ieftină, fa
cilă, captivată de superficial 
și gust îndoielnic.

Da, vom recunoaște, a face 
totul pentru a-i vedea pe tineri 
într-o alcătuire exterioară civi
lizată este o datorie elementa
ră. . Este foarte bine că atitudi
nea noastră în fața celor care 
refuză, — este jenant să spu
nem, dar este un adevăr — apa 
și săpunul, ținuta vestimentară 
corectă, comportarea demnă, ne 
determină să le impunem aceste 
măsuri restrictive de a se tun
de, de a se spăla, de a se obiș
nui cu haina proaspătă, cu 
gestul dezinvolt, dar civilizat al 
tinereții. Dar nu ne putem opri 
aici, pentru că, de la forma spre 
conținutul uman al acestor ti
neri este încă un drum lung. Și

Acreditate cu multiple respon
sabilități în pregătirea profesiona
lă și răspîndirea științei și teh
nicii în rîndul tinerilor de la sate, 
organizațiile U.T.C., în perioada 
de iarnă, sînt chemate să spriji
ne organele de specialitate pen-

care se face prelucrarea sînt, 
de asemenea, necesare cîteva 
colective : unul care să se ocu
pe de pregătirea laminării sau 
tragerii la rece, (pregătire care 
presupune decaparea, spițuirea, 
lubrefierea și, eventual, recoa- 
cerea), iar un altul să se îngri
jească de laminare, de tragerea 
propriu - zisă a capetelor de 
țeava.

— Din cîte observ, posibila in
tervenție a tinerilor în rezolva
rea problemei în discuție este 
pregătită minuțios, deocamdată, 
la nivel teoretic. îmi închipui 
că v-ați gîndit și la timpul efec
tiv, concret de lucru în care 
vor acționa tinerii.

— Munca lor s-ar putea even
tual desfășura în schimburi’e 
neprogramate (de exemplu, în 
zilele de duminică). Se pot, de

asemenea, folosi în acest scop 
bancurile de tras în acele pe
rioade cînd, din motive justifi
cate, sînt în gol de lucru.

— Să înțeleg din cele spuse 
că se poate acționa imediat ? 
Vreau să spun că, din punctul 
dv. de vedere, condițiile pentru 
obținerea celor 2—3 milioane de 
lei beneficii sînt gata pregătite 
și n-ar mai rămîne decît răs
punsul tinerilor ?

— Fără doar și poate. în plus, 
cu cheltuieli minime și un efort 
relativ mic (eventual și cu con
cursul altor uzine) avem posi
bilitatea să construim mașini 
special destinate tragerii cape
telor de țeava, mașini care ar 
putea prelucra o cantitate im
portantă din asemenea deșeuri. 
E cazul să amintec astfel de 
necesitatea formării a încă unui 
colectiv compus, de data acea
sta, din tineri de la biroul nostru 
de proiectări, de la mecanicul 
șef, energeticul șef etc. El ar 
urma să proiecteze unele insta
lații și utilaje, iar, în sfîrșit.

drum nu trebuie lăsat la 
întîmplării, trebuie făcut 
pentru sincronizarea per- 
a comportamentului și în-

acest 
voia 
totul 
fectă 
fățișării exterioare cu latura a- 
fectivă, de gîndire și preocu
pări a fiecăruia.

90 la sută din tinerii cu care 
am stat de vorbă în Timișoara 
— aceștia identificați ca „ple- 
toși" — nu citeau, unii nu pu
seseră mîna pe o carte de luni 
de zile. loan Băieș, dulgher la 
„Solventul", absolvent al unei 
școli profesionale citea o carte 
intitulată „Fanarul" dar nu se 
întrebase niciodată ce înseamnă 
acest cuvînt. Ion Galoftean, 
șofer, ieșise, în seara aceea de 
la filmul „Femeia îndărătnică", 
dar n-auzise niciodată de 
Shakespeare. Exemple de acest 
gen pot da nenumărate. O lipsă 
de preocupări, de orientare în
tr-o lume care-ți oferă adevă
ruri despre viață, care te înva
ță cum să gîndești, cum să 
discerni între bine și rău, între 
frumos și urît, îi determina să 
nu aibă opinii personale asupra 
unor influențe care implicit, 
acționează asupra tuturor. A-i 
trimite numai să se tundă nu 
înseamnă a-i elibera de impe
riul imitației nejustificate, pen
tru că, în universul lor lăun
tric, ei rămîn tot atît de lipsiți 
de consistență, de supuși influ
ențelor exterioare simplifica
toare.

Fiecare din băieții cu care am 
stat de vorbă veneau dintr-o 
organizație de tineret de uzină, 
școală sau facultate. își amin
teau vag temele ultimelor dez
bateri, ultimelor discuțiii. Și 
poate, mă gîndeam, că nici n-ar 

tru desfășurarea în bune condiții 
a învățămîntului agrozootehnic 
de masă. Urmărirea modului în 
care tinerii participă la cursurile 
inițiate, a felului în care își în
sușesc cunoștințele predate, re
zolvarea de către organizațiile 
U.T.C., împreună cu alți factori, 
a problemelor ivite, sînt doar cî
teva din sarcinile ce le-am des
prins din lecturarea planului în 
13 puncte ale Comisiei perma
nente a Comitetului județean 
Cluj al U.T.C. pentru munca în 
rîndul tinerilor de la sate.

Avînd încă proaspăt în minte 
acest frumos tablou zugrăvit la 
Comitetul județean al U.T.C., am 
descins în mijlocul tinerilor din 
sate, în organizațiile U.T.C. pen
tru a cerceta modul în care preo
cupările județului prind viață în 
parametrii concreți ai faptei. Se
sizasem pe undeva în timpul dis
cuțiilor cu șeful sectorului Tine
ret sătesc al comitetului județean 
— Mihai Polinciuc — o anumită 
stinghereală atunci cînd am în
cercat să aprofundăm subiectul.

Am pus-p însă pe seama unei 
eventuale timidități a interlocuto
rului nostru. Ne gîndeam totuși 
că în unități vom desprinde acele 
elemente care lipseau pentru în
tregirea imaginii (nu reușisem să 
aflăm numărul cercurilor, al tine
rilor participanți deși calendaris
tic învățămîntul agrozootehnic a 
trecut în a doua jumătate a 
timpului în care e cuprins), că in
vestigațiile în sat ne vor permite 
cunoașterea mai bună a paletei
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un alt colectiv de tineri, din 
atelierele mecanice, să le.reali
zeze.

— îmi sînteți dator cu un răs
puns la o întrebare pusă mai 
înainte. Este firesc ca tinerii 
care se vor ocupa de folosirea, 
pe calea amintită, a capetelor 
de țeavă și care aduc beneficii 
importante uzinei, să fie stimu
lați în mod corespunzător.

— Nici o grijă, n-am uitat 
și voi spune cîteva cuvinte și 
despre acest aspect. Pe lîngă 
cele arătate pînă acum, în în
treagă această acțiune conduce
rii uzinei i-ar reveni sarcina în
tocmirii unei tehnologii adecva
tă, asigurării asistenței tehnice, 
stabilirii unor norme de lucru 
corespunzătoare. Și, nu într-o 
mai mică măsură, comitetul de 
direcție are în vedere găsirea 
unei modalități de stimulare a 
tuturor tinerilor care participă 
și obțin rezultate în această 
importantă acțiune.

N. R. — Acțiunea propusă de 
tovarășul ing. șef Rînea, con
stituie, după opinia noastră, un 
teren dintre cele mai fertile (în 
cazul Uzinei „Republica" și a 
altora asemănătoare) pentru ca 
tinerii de aici să-și asume o 
răspundere importantă, concre
tă în ceea ce privește folosirea 
gospodărească a metalului. 
Știu că secretarul comitetului 
U.T.C. din această uzină a luat 
cunoștință de propunerea ingi
nerului șef. Știu, de asemenea, 
că aplicarea ei nu este un lu
cru simplu. Tocmai de aceea 
însă am așteptat ca, la 3—4 săp- 
tămîni după ce în consfătuirea 
organizată la sediul Comitetului 
U.T.C. al sectorului 3 ș-a făcut 
propunerea respectivă, să pri
mim răspunsul tinerilor din 
uzină. Tntrucît el nu ne-a par
venit pînă acum, ne-am reîntîl- 
nit cu tovarășul ing. șef, și am 
reluat ideile expuse atunci. în- 
tr-unul din numerele viitoare 
ale ziarului — bineînțeles, și cu 
avizul în care răspunsul aștep
tat va sosi la redacție — ne 
vom face o datorie din a infor
ma cititorii asupra măsurilor 
întreprinse de comitetul U.T.C. 
de la „Republica".

fi foarte util ca aceste subiecte 
cotidiene care privesc viața fie
căruia, comportament, vesti
mentație, orizont cultural, surse 
de informare, să fie puse în dez
bateri colective. Dar a-i îndem
na să citească, să gîndească a- 
supra unei cărți, asupra unui 
film, a le crea o atmosferă ele
vată, capabilă să le stîrnească 
lor înșiși dorința de a fi, prin
tre cei din jur, niște oameni re
marcabili, este la fel de im
portant ca și a afișa. în halele 
fabricii, îndemnul la întrecere 
în muncă, la depășirea planului 
de producție.

Există, în toate normele edu
cației, faze succesive care nu 
pot și nu trebuie să fie evitate. 
Tinerii trebuie conduși cu grijă, 
cu delicatețe, cu răspundere 
spre înțelegerea exactă a im
portanței fiecărui element de 
viață, spre pătrunderea într-un 
climat cultural adecvat. Căci, 
în ultimă instanță, deschiderea 
orizontului de gîndire înseamnă 
restabilirea unui echilibru între 
convingeri și exteriorizarea lor.

Desigur, ne punem adesea în
trebarea cum îi putem convinge 
pe tineri de adevărul, de juste
țea principiilor în numele că
rora îi educăm ? Se 
gol imens 
ce nu te 
principiile 
Morala nu 
norme, de _ 
vidului, de conformisme și au- 
tomatisme. în tot ce are ea 
mai uman, în înlesnirea rela
țiilor între oameni, în echili
brarea omului cu mediul social 
în care- trăiește, morala poate

crea un 
între întrebarea „de 
tunzi ?“ și „ cunoști 
moralei socialiste?", 

este o adunătură de 
legi exterioare indi-

de preocupări a organizației 
( U.T.C.

Așa am gîndit și iată, succint, 
prin selecție, situațiile întîlnite 
în două mari centre rurale.

Mai întîi, la Cămăruș.
Discutăm cu tehnicianul vete

rinar Iosif Peșteanu, secretarul 
comitetului comunal U.T.C. (se
cretarul organizației pe coopera
tivă nu l-am putut întîlni; de 
peste 3 luni de zile este angajat 
la T.R.C.R. Cluj ? !) așa îneît:

— La cele două cercuri, ne 
răspunde dumnealui, participă 
peste 30 de tineri. Cei mai mulți 
sînt în anul doi de învățămînt.

— Cum adică peste 30 de ti
neri ; 30 de tineri și jumătate ?

— Nu... Dar nu știu cifra 
exactă.

— Conducerea cooperativei 
ne-a informat că de fapt sînt 4 
cercuri și nu două.

__ ... j
— Și de fapt știm că actuala 

formă de pregătire cuprinde 
cursanți pentru un singur an de 
învățămînt.

întrerupem dialogul. El este în 
măsură să demonstreze cît de în 
afara problemelor se află cel 
care prin calitatea ce o deține 
ar fi trebuit să fie primul care să 
le cunoască îndeaproape.

Nu ne mai surprinde, în aces
te condiții, că la cursurile despre 
care vorbeam nu participă decît 
7 tineri, nicidecum 30 cît bănuia 
secretarul, și aceștia din cînd în 
cînd. Deși mobilizarea lor, ur
mărirea prezenței, sînt două din 
atribuțiile organizației, aceste 
lucruri au fost ignorate total.

70 LA SUTĂ DIN 70, LA GEACA 
ÎNSEAMNĂ...!

Secretarul comitetului U.T.C. 
pe cooperativă, loan Lișcan, în
treabă nedumerit:

— Nu știți dv., tovarășe pre
ședinte, cîți tineri am în organi
zație ?

— Eu îmi aduc aminte că în 
toamnă, cînd v-am dat mașina 
pentru excursie, erați vreo 70.

— Dar la învățămîntul agro
zootehnic cîți am ?

— Aici știu precis : unul sin
gur.

Secvența a doua a investigației 
noastre de la Geaca, surprinde ca 
interlocutor pe secretarul comi
tetului comunal U.T.C. Ilarie 
Pușcaș.

— Așadar, la învățămîntul 
agrozootehnic participă...

— 70 la sută din tinerii 
peratori.

— Adică...
—- Păi, să calculăm.
Nemaiavînd răbdare să 

această complicată operație,

coo-

facă 
„„____  lia

ne Pușcaș ne părăsește brusc.
Sîntem pe deplin edificați, a- 

flăm în continuare că obiectivele 
înscrise în planul județului nu 
ajunseseră la ele nici măcar ca 
notă telefonică! Constatările con
verg către un singur semn de în
trebare : care este rostul planu
lui comisiei permanente a Comi
tetului județean U.T.C. cu munca 
în rîndul tinerilor de la sate, din 
moment ce nu are acoperire în 
fapte, nu servește nimănui ca în
dreptar, nu mobilizează pe ni
meni ? Se impune ca activiștii, 
autorii unui asemenea plan, să 
fie aceia care să-și aducă cea 
mai mare contribuție la punerea 
lui în practică. Cu atît mai mult 
cu cît jos în organizații compe
tența, spiritul de răspundere, ini
țiativa sînt trăsături străine celor 
care răspund de activitatea ute- 
ciștilor.

NICOLAE COȘOVEANU

și trebuie să fie receptată cu 
sensibilitate, înțeleasă, accep
tată din interior. Nu să-i între
băm pe tineri dacă au învățat, 
ca pe tabla înmulțirii, legile 
moralei, ci să vedem întîi dacă 
tot ceea, ce le-am oferit a năs
cut în ei un climat propice su
punerii conștiente, deliberate 
în fața acelor norme de condui
tă care le dau demnitate și în
credere în ei. Pericolul de a le 
vorbi ex-catedra despre ceea 
ce le este, teoretic, foarte apro
piat, înseamnă, practic, a-i în
depărta și a-i vedea, într-un 
sfîrșit, ireceptivi la orice fel 
de argumente, supuși unei mu
tații de valori în forul lor in
terior.

Nu pregăteam, după aceste 
constatări făcute într-o simbătă 
seară Ia Timișoara, un rețetar 
de stabilire a relațiilor celor 
care se ocupă de educație cu 
tineretul. Premisa a fost poate, 
dialogul uscat,, intenționat so
bru, împănat de fraze stereo- 
tipe, de o „morală" principială 
pe care l-am ascultat. Toate 
întrebările aveau, în subtext, 
răspunsurile deja pregătite, ti
nerii neavînd dreptul de a fi 
„originali".

Apelăm mereu la nuanțarea 
modalităților cu care ne apro
piem de tineri, la delicatețea 
cu care pătrundem în univer
sul lor intim. Dar la fel de im
portant, înainte de a avea drep
tul să-i întrebăm ce gîndesc, 
să-i învățăm să gîndească, să 
se apropie de toate sursele de 
sensibilitate șî frumusețe uma
nă pe care le au, cu prisosință, 
în jurul lor.
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GIOCON DA
de VIRGIL 

BRĂDĂȚEANU

Conștient că opera de artă 
are forța de a înfrunta vremile, 
mîndru să se considere artist, 
Leonardo da Vinci (1452—1519) 
a devenit, o dată cu secolii, va
loare reprezentativă a umanită
ții. Este greu să presupunem 
însă că cel care purta certitu
dinea capacității creațiilor sale 
de-a dăinui în timp („Io con- 
tinuero") ar fi putut să-și ima
gineze cît de vie și fără de 
Sfîrșit îi va fi biruința. I-a 
adus-o îndeosebi lucrarea cea 
mai dragă, chiar dacă el a con- 
sidenat-o neterminată, simță- 
mînt firesc al artistului năzuind 
către desăvîrșire, impresie de 
înțeles în fața modului mai pu
țin obișnuit de-a o fi atins. 
Căci desăvîrșirea Giocondei, ca 
operă de artă, implică — para
doxal — impresia că înfățișa
rea, privirea, zîmbetul, mîinile 
ar putea încă primi tonuri de 
lumină sau umbră, noi nuanțe 
și punctări-, permise și aparent 
cerute de tot ceea ce face să 
aibă dinamismul subtil, plin de 
întrebări și înțelesuri, pe care 
nu-1 mai avusese pînă la ea 
nici un chip în pictură.
/ Azi Mona Lisa sau Gioconda, 
portretul frumoasei florentine, 
figurează în limbajul universal 
printre cele cîteva sinonime ale 
capodoperei, și printre operele 
sale, ea, care îl reprezintă în 
cea mai mare măsură, care i-a 
adus celebritatea în universa
litate, pare totodată să-1 treacă 
în uitare. Pentru tot mai mulți, 
Gioconda trăiește prin sine, ca
podoperă artistică, personali
tate independentă, ca fiecare 
existență reală. Pentru oamenii 
informați Gioconda este azi 
sinonimă cu capodopera, pentru 
cei culți și sensibili este una 
dintre marile bucurii la care 
i-a făcut părtași Renașterea, 
prin Leonardo, fiul cerului tos
can.

Om al Renașterii, unul dintre 
cei care au reprezentat-o, titan: 
„ca gîndire, pasiune și carac
ter. ca multilateralitate și ca 
erudiție" (Engels), deschizător 
de drumuri și anticipator în 
domenii surprinzător de dife
rite, de la științele naturii, la 
tehnică și artă, Leonardo da 
Vinci a rămas mai înainte de 
toate, acum după cîteva veacuri 
de la moartea sa, ca artist. 
Pictor de geniu, a fost mește
șugar pasionat și exigent, om 
căruia talentul artistic nu i-a 
adus suficient pentru traiul zil
nic, dar i-a dat totul pen
tru existența sa în veșnicie. 
El. elevul lui Verocchio, colegul 
celor ce aveau să devină Pietro 
Vanucci (Perugino) și Lorenzo 
di Credi, și-a făcut simțită în
zestrarea care l-a dus îa per
sonalitatea creatoare de capo
dopere, o dată cu primele sale 
lucrări. Chiar operele de înce
put îl arată cunoscător al tai
nelor picturii, pentru ca eboșa 
închinarea magilor, din Galeria 
Uffizi (Florența), să rămînă 
mărturie că în spre 30 de ani 
ajunsese Ia maturitate în creație 
dezvăluind 
apropiatele 
rale : Cina 
conda.

Artistul 
sa pînă la ,
spiritul înzestrat cu capacitatea 
de a generaliza pătrunzătoarele 
observații privind posibilitățile 
nelimitate ale așezării umbre
lor și luminii, a raporturilor cu 
culoarea, a dat descoperirilor 
sale valoarea adevărurilor, le-a 
expus teoretic și Ie-a transpus 
în operă, înscriindu-se ca un 
deschizător de drumuri în pic
tura universală. Credința sa că 
nici un corp nu este terminat 
în sine, calitatea de a face ca 
limitelor să le ia Ioc în arta 
picturală alunecările și îmbi
nările, trecerile prin legătură 
de umbră și lumină, ca ființele 
să palpite, să se integreze or
ganic în mediu, să se scufunde 
parcă, dar nu să se și acopere, 
dă prim temei în explicarea ca
podoperei, a chipului Monei 
Lisa. N-ar fi suficiente însă 
descoperirile sale de natură 
tehnică, acel așa numit sfumato 
sau clar obscurul, se impune a 
fi subliniată pătrunzătoarea sa 
capacitate analitică, evidentă o 
dată cu chipurile din închina
rea, dar exprimată cu extraor
dinară forță în Cina cea de tai
nă, opera în ulei și tempera, 
lucrată între anii 1459—1498, 
care a făcut celebră trapeza 
mănăstirii Santa Maria della 
Grazie din Milano.

Autorul Cârtii despre lumină 
și umbră a dat compoziției mu
rale pe tema Cinei caracterul 
unui tratat de psihologie uma
nă, redat în imagini de excep
țională forță artistică. în Cina 
cea de taină, un moment dra
matic, de criză, cum se spune 
în dramaturgie, declanșează o 
puternică reacție colectivă, am
plificată în multiplele și suges
tiv nesfîrșitele ei manifestări. 
S-a observat că în perfecta 
compoziție murală, dispusă în 
funcție de personajul central 
care-i anunță că unul dintre 
cei prezențl îl va trăda, cu con
știința efectului asupra tuturor, 
urmărit și sugerat ca atare de 
către marele pictor, aproape 
fiecare prezență este și o indi
vidualitate, fiecare în parte pu
țind figura ca portret de sine 
stătător, perfect caracterizat 
din punct de vedere psihologic.

înainte de suprema izbîndă 
în redarea unui chip omenesc 
pe care o reprezintă în opera 
sa portretul Monei Lisa, figuri 
feminine îi reținuseră atenția 
și-i folosiseră drept model pen
tru creații remarcabile, repre
zentînd parcă exercițiul ultim 
înainte de ceea ce avea să se 
traducă în capodoperă. Mai în- 
tîi portretul — profil al Isabe- 
lei d’Este, lucrare efectuată la 
Mantova în 1499 și apoi, în 1501, 
chipul cu totul deosebit ca teh-

virtuți care anunțau 
mari opere pictu- 

cea de taină și Gio-

preocupat de arta 
a-i desluși legile,

LEUL
mcâ picturală și expresivitate 
psihologică, al Sfintei Ana, din 
compoziția în ulei pe lemn, 
aflată la Muzeul Louvru.

Lucrul la portretul Monei 
Lisa, soția florentinului Giocon- 
do, l-a început în, anul 1503, 
l-a isprăvit în 1506, dar n-a în
cetat să lucreze la el pînă prin 
1513 și nu l-a socotit terminat 
nici atunci, cu toate că-1 împli
nise, că înscrisese prin el o dată 
însemnată în istoria evoluției 
picturii portretistice, deschizînd 
printr-o capodoperă o nouă 
epocă.

Gioconda, ca operă de artă, 
depășește firesc și evident ca
racterul de portret al unei per
soane. oricît de interesantă ar 
fi fost, ea se ridică la valori 
generale și semnificații ample 
pe planuri multiple. Mona Lisa 
împlinește pe treapta expresiei 
desăvîrșite descoperirile în teh
nica picturii ale maestrului flo
rentin, filozofia redării vieții 
în curgerea ei neîntreruptă, a 
ființelor și lucrurilor în cone
xiune, prin umbre, lumini, cu
loare și desen. Gioconda repre
zintă totodată redarea extraor
dinară prin nuanțe infinite si 
subtile sugestii ale existenței fi
zice și spirituale a unei ființe. 
Despre Gioconda s-au scris stu
dii ample și se vor mai scrie, 
s-a scris despre perfecta a- 
șezare în cadru a bustu
lui ei împlinit, despre via
ța mîinilor, despre surîsul 
nedezlegat și parcă chemător, 
despre privire, rece pentru 
unii, caldă pentru alții... Și s-ar 
putea scrie altele, multe, des
pre echilibrul ființei și mai cu 
seamă despre acesta, vădit 
urmărit de pictor, chiar dacă 
unor comentatori li se pare a 
descoperi în frumoasa femeie o 
personalitate încercată de con
tradicții. Se poate vorbi mai 
degrabă și totdeauna despre 
magia Giocondei și mai puțin 
despre enigmatica Mona Lisa. 
Magie reieșind din desăvîrșirea 
cu care a fost așezată într-o 
operă de artă, în ulei, pe lemn, 
viața care curge și parcă pal
pită. se adună în împlinirile 
sensibil vii ale arcadelor, în ca
pacitatea rară, poate unică de a 
..topi" contururile, de a face ca 
și colțurile ochilor sau ale gu
rii să nu se fi terminat sau să 
înceapă un fior, în obrajii pe 
care parcă-i înroșește ușor sîn- 
gele și-i irizează o epidermă 
care a captat lumina primăvă
ratecă de pe colina San Minea- 
to sau de pe înălțimile de la 
Fiesole.

La Louvru, într-o sală care 
adăpostește capodopere. Gio
conda domină, își exercită ma
gia existenței ei seculare, stă- 
pină prin tot ceea ce creatorul, 
de la a cărui moarte s-au îm
plinit 450 de ani, credea a nu fi 
fost suficient definit.

(Urmare din pag. I)

părăția lacului de argint", „O- 
perația Lady Chaplin", „Vinnetou 
în Valea morții" etc. La „Favo
rit", singura sală care servește un 
cartier a cărui populație depă
șește numărul de locuitori al 
multor centre județene, reperto
riul a fost cu mici excepții ace
lași. Situații care se repetă în 
toate cinematografele din noile și 
marile cartiere. La „Melodia", 
cel mai mare cinematograf din 
cartierul Obor, doar două filme 
bune, în patru luni, în rest ace
leași și aceleași pelicule insipide 
ale serialului Vinnetou, plus alt*  
submediocre filme de aventuri.

Afluența de public, rentabili
zarea repertoriului, servește me- 
teu drept scuză, uitîndu-se —- 
dacă tot e vorba de relația cere
re și ofertă — că filmul e un 
„produs" care are și o rentabili
zare culturală. Dar luînd ca bază 
chiar criteriile strict comerciale, 
cum se întîmplă atunci că în timp 
ce un film ca „Urmărirea' 
a jucat într-o singură sală (Pa
tria) trei săptămîni cu casa 
închisă (în fața cinematografu
lui fiind o aglomerație ce a 
făcut necesară — pentru a nu 
perturba circulația — inter-

(Urmare din pag. I) 
din arma geniului", 
soldați reprezentînd 
specialități ale armei 

geniului stau pe cele patru 
colțuri echipați, gata de por
nire. Deasupra lor, leul pri
vește inexpresiv dar maies
tuos capătul de est al stră
zii. Monumentul are 14 me
tri înălțime iar Leul șase 
metri lungime. O ușoară dis
proporție naturală a anima
lului e exagerată în piatră, 
leul dînd senzația unui ani
mal care gîndește forța cu 
capul peste care s-a arun
cat, ca o aură bărbătească, 
coama.

Fie că leul, datorită unui 
profesor inimos, rămîne ta
bloul iubit al unei școli, fie 
că el este cuvîntul sinonim 
cu forța și agerimea, sau, 
pentru plăcerea ochiului, re
prezintă bustul împărătesc 
dintr-o grădină publică, sau 
punctul luminos al unui 
oraș legat de nostalgiile unei 
generații care a trecut, a- 
cest leu de piatră, din culori 
sau din carne fremătînd de 
nervi și forță, ne tentează 
să-i atingem vitejia și ageri
mea de victorios.

VOR CONCERTA PESTE HOTARE
FORMAȚII DE CAMERĂ ROMÂNEȘTI

Plasticianul Vasile Craioveanu finisindu-și ultima realizare! un panou de ceramică arhitecturală.

venția agenților ordinii 
blice) la celelalte mari 
bucureștene a fost difuzat 
catul dragostei", film care a fost 
plimbat în același interval de 
timp în peste cincisprezece săli 
de proiecție ?

pu- 
săli 

„Pă-

GEOGRAFIZAREA REPERTO
RIULUI

Am ales trei săli aflate la o 
distanță de circa 300—400 metri 
(Feroviar, Dacia, Buzești) și ur- 
mărindu-le repertoriul, am „des
coperit" ciudățenii care pot ex
plica multe dar care nu pot scu
za nici măcar contabiliceasca a- 
plicare a rentabilizării.

Nu există diferențieri de ge
nuri pentru filmele prezentate, 
pentru că într-o aceeași săptămî- 
nă la aceste cinematografe, foar
te apropiate, rulează același gen 
de filme : „America, America" 
„Vă place Brahms ?“, „Cînd se 
aud clopotele" (în ordine la ci
nematografele Dacia, Feroviar, 
Buzești) urmînd ca în a doua 
săptămîna să ruleze trei filme de 
aventuri : „Noaptea generalilor", 
„Răpirea domnițelor", „în împă
răția lacului de argint". Altădată, 
„Corabia nebunilor", „Femeia 
îndărătnică" și „Viridiana", în

poate fi realizată nu o

A Faptul că la nivelul fiecărui 
” comitet, al fiecărei organizații 

U.T.C. există nu numai un res- 
A ponsabil cu activitatea culturală 

■ dar și un colectiv ales în așa fel 
îneît să reprezinte masa uteciș- 

Q tilor, să ofere posibilitatea cu
noașterii îndeaproape a benefi
ciilor spirituale pe care le așteap- 
tă tinerii de la fiecare acțiune 
întreprinsă ni se pare a fi un 
fapt de două ori important! In 

• primul rînd pentru că în felul 
acesta poate fi realizată nu o 
simplă diversificare formală, or
ganizatorică, pe domenii de acti
vitate, ci una reală prin interme
diul căreia pot fi evitate parale
lismele din preocupările, comite
tului, poate fi adus în prim plan, 
i se poate da importanța cuveni
tă elementului de conținut al ac
tivității culturale de masă și, în 

• al doilea rînd, pentru că prin 
prezența unui factor specializat, 
responsabilul comisiei, se trans- 

A mit periodic organizației obiecti- 
™ vele culturale mari pe care le 

urmăresc, într-o etapă sau alta, 
A organele superioare, comitetul 
v orășenesc, municipal, sau comi

tetul județean U.T.C. Acesta este 
ț și scopul în virtutea căruia au 

loc, periodic, instruirile responsa
bililor de comisii culturale pen- 
tru înțelegerea exactă a atribu
țiilor ce le revin concretizate în 
recomandarea unor acțiuni speci- 
fice, conforme principiilor care 
trebuie să fie așezate la baza fie- 

— căreia din activitățile inițiate. Au- 
9 toritatea instruirii, calitatea aces

teia are un element de control 
în rezultatele concrete obținute 

W de activiștii culturali între două 
instruiri. Pornind de aici am stă
ruit asupra detaliilor care au în
lesnit la Cluj menținerea unei 
experiențe pozitive din convin- 

• gerea că modalitățile de lucru 
care și-au dovedit eficiența în
tr-un loc și-o pot dovedi, prin 

• generalizarea adecvată și în al
tele.

•
 INSTRUIREA, UN SCHIMB DE 
FYPFRIFNTĂ O SCOALĂ ME-EXPERIENȚA, 

TODOLOGICA

— Poate că este mai simplu 
ne spunea tovarășul Arghir Mo- 
ceanu — primul secretar al Co
mitetului municipal Cluj al 
U.T.C., să transmiți sarcini pe 

A domenii de activitate, adică să 
” prelucrezi, pur și simplu, un pro

gram pe care ți l-ai propus și pe 
£ care aștepți să-l vezi realizat fără 

intervenții hotărîte. Dar sistemul 
cu o sală unde un activist cere, 
fără să explice și cum s-ar putea 
proceda practic, rămîne fără ur- 

A mări. Cîteva eșecuri de care nici

Săptămîna viitoare, trei apreciate formații camerale românești 
urmează să plece în turneu peste hotare.

9 La invitația Fundației muzicale „Gaudeamus", formația 
„Musica Nova", dirijată de pianista și compozitoarea Hilda 
Jerea, va da o serie de concerte în Olanda. Printre cele opt 
orașe in care vor poposi artiștii noștri se numără Rotterdam, 
Amsterdam, Haga, Utrecht.
• O altă formație de muzică de cameră — „Ars nova" din 

Cluj, care zilele acestea prezintă publicului bucureștean un 
concert de muzică contemporană, va pleca în Anglia. Sub con
ducerea compozitorului Cornel Tăranu, artiștii noștri vor con
certa la .,Queen Elisabeth Hali" din Londra.
• Timp de trei săptămîni, Cvartetul „Muzica" al Filarmonicii 

„George Enescu" va apare în fața melomanilor din mai multe 
orașe din R.F. a Germaniei și R.D. Germană.

aceeași săptămînă după ce înain
te rulase la „Nord prin nord- 
vest", „în împărăția lacului de 
argint", „Angelica și sultanul".

Mai mult, același film trece în 
scurt timp de la o sală la alta 
suprasaturînd publicul. La cine
matografele Floreasca și Volga, 
aflate în același cartier, la un in
terval de două săptămîni au ru

lat aceleași filme: „La nord prin 
nord-vest“ și „Beru și comisarul 
San Antonio"...

CE FEL DE „SPECIALIZARE" A 
SĂLILOR ?

După Central, publicului i-a 
fost oferită o admirabilă sală de 
spectacole, Capitol, destinate fil
melor de artă. S-a început cu 
„Blow-up“, publicul a „răspuns" 
și, nu știu cum s-a făcut, a fost 
repede uitată specializarea sălii 
și a rulat apoi „My Fair Lady" 
și „într-o seară, un tren". De-

noi n-am fost scutiți ne-au de
monstrat-o. Mai ales instruirea 
responsabililor de comisii cultu
rale se cere a fi un schimb de 
experiență, o școală metodologi
că. De aceea prezența la instrui
rile noastre a unui director de 
club, a unui scriitor, a secretaru
lui artistic al Operei Române — 
ca să vă ofer doar cîteva exem
ple — a devenit, acum, un fapt 
obișnuit. Cu ajutorul invitaților 
noștri aleși dintre oamenii de

BRIGADA 
„SCÎNTEII 

TINERETULUI 
TRANSMITE:

AL COMPETENTELOR
cu prestigiu ai orașului, 
activiștii culturali cu o 
experiență asigurăm ca

de lucru al discuțiilor 
poartă, transferul fertilse

cultură 
dintre 
bogată 
racterul 
care 
de idei, aflăm controverselor 
soluții, dăm fiecăruia posibilitatea 
să-și înlăture neclaritățile, să 
aleagă ceea ce i se pare mai 
potrivit cu dorințele tinerilor în 
numele cărora vorbește, să se 
hotărască asupra formelor de ac
tivitate prin intermediul cărora 
comisia culturală își va aduce, 
în perioada următoare, contribu
ția la lărgirea orizontului de cul
tură generală al tinerilor.

La Combinatul de porțelan, 
Maria Prodan, responsabila Co
misiei culturale a comitetului 
U.T.C.. ne oferea ca argument al 
corelării activităților inițiate atit 
cu preocupările directe ale tine
rilor cît și cu interesul perfecțio
nării lor profesionale, ședințele 
cercului de arte plastice.

— Sîntem peste 300 de tineri 
în combinat — ne spunea Maria 
Prodan, și prin natura muncii 
desenul, imaginea așezată De sti
clă, faianță, smalț, podoaba în- 
semnînd o miniatură sculpturală 

> • • •
„My Fair Lady“ poate fi 
un film de artă dar, pînă 
programat la Capitol, el 

cu succes vreo ^ei săptă- 
afișul la Patria și putea 
- cum s-a și întîmplat —

sigur 
numit 
să fie 
ținuse 
mini 
rula - 
în alte săli. Iar „Intr-o seară, un 
tren", e o dramoletă obișnuită 
care nu trebuia înnobilată cu ex
clusivitatea prezentării într-un 

„AFIȘUL “ CINEMATOGRAFIC
cinematograf specializat la care 
ar fi trebuit găzduite filme mai 
dificile precum „Moartea unui 
birocrat", „Liniște și strigăt", 
„Lucia".

La fel și „Cinemateca" (sala 
Union) care își trădează titulatu
ra și oferă publicului în reluare 
doar producții de serie precum 
„Nu sînt demn de tine", „Roata 
vieții". în acest caz întrebarea 
ce fel de „specializare" nu mai 
poate fi doar retorică ; ea așteap
tă un răspuns condiționat de ne
cesitatea unor săli destinate nu
mai cinematografului de artă.

sînt ale vieții noastre de fiecare 
zi. Am socotit de aceea că 
înființarea unui cerc de arte 
plastice nu este numai o datorie 
a comisiei culturale de a-și justi
fica într-un fel existența ci forma 
cea mai potrivită și cea mai 
atrăgătoare de educație estetică. 
Am creat, de fapt, ceea ce ni 
s-a și recomandat la una din in
struirile organizate de comitetul 
municipal — cadrul care să de- 
săvîrșească aptitudinile artistice

INSTRUIREA

RESPONSABILILOR

DE COMISII CULTURALE

COLOCVIU

ale tinerilor, care să le dezvăluie 
îealizările artei decorative de-a 
lungul timpurilor, care să devină 
un centru de fantezie al Combi
natului.

Dar identificarea cu aspirațiile 
profesionale nu reprezintă singu
ra cale. La D.R.T.A.-Cluj, iden
tificarea se face tocmai cu inte
resul extraprofesional, cu forme 
ale educației muzicale care și-au 
luat ca punct central figura lui 
George Enescu pentru înțelegerea 
specificului național al creației 
compozitorilor români, clasici dar 
și de epocă modernă, iar la Uzi
na mecanică de utilaj rulant 
punctul de convergență — al ac
tivității culturale desfășurate cu

(Urmare din pag. I)

In contextul inexistenței unul 
sistem consolidat — dacă pri
vim numai modul de organizare 
a practicii în producție a ele
vilor de la școlile profesionale 
ale Grupului școlar petrol și 
Grupului școlar metalurgic — 
Tîrgoviște — vom observa în sis
temul instruirii un mozaic com
plicat de formule, uneori chiar 
în sistemul de predare a ace
leiași meserii. La Grupul șco
lar petrol — Moreni, școala 
pregătește sudori, strungari, ca
zangii, frezori, lăcătuși meca
nici. rectificatori, electricieni, 
sondori și operatori ; la Grupul 
școlar din Tîrgoviște se pregă
tesc strungari și frezori. Modul 
de efectuare a practicii, aici, 
reflectă de fapt, toate căutările 
de pînă acum : echipe de elevi 
conduse de muncitori calificați, 
echipe mixte de elevi și munci
tori, elevi repartizați individual 
pe lingă muncitori, practică 
alternativă, practică comasată, 
practică în schimb concordant 
cu schimbul din producție, 
practică în schimb neconcor
dant etc. Reiese de aici că exis
tă un larg cîmp de cercetare 
comparativă a eficienței unui 
sistem sau altul și că se impu
ne valorificarea în sensul unor 
concluzii cu valabilitate prac
tică, a experimentelor și expe
riențelor de pînă acum.

„Sarcina asigurării instruirii 
practice a elevilor din anii II și 
III revine în mod deosebit în
treprinderilor, aportul de mun
că instructivă al școlii se dimi- 
nuiază mult în această perioadă. 
In incinta întreprinderii elevul 
este al nostru și noi purtăm 
toată răspunderea instruirii lui 
— ne spune tov. inginer Mari
nescu Vasile, șeful biroului în- 
vățămînt de la U.U.P. Tîrgo
viște. în acest sens, maiștrii 
coordonatori trebuie să fie ai 
uzinei, și formula cea mai in
dicată ar fi aceea a comasării 
practicii în trimestrele II și III, 
după ce în anul I, ultimul tri
mestru ar fi consacrat acomo
dării elevului în uzină, iar pri
mul trimestru al anilor II și 
III, predării tehnologiei profe
sionale".

Este, fără îndoială, un punct 
de vedere nu lipsit de logică și 
este, mai ales, o realitate fap
tul că în perioadele de prac
tică, școala nu a găsit încă 
mijloacele cele mai eficiente de 
control și îndrumare, nu a 
daptat acestor perioade 
vitate anume pe planul 
educative.

Isunile noiembrie și 
brie au fost consacrate, 
dețul Dîmbovița, unor 
cu adresă directă la practica în

a- 
o acti- 
muncii

decem- 
în ju- 
analize

ÎNTRE INFORMARE
Șl RECLAMĂ...

...există deosebiri esențiale de 
care nu se ține seama deloc : una 
e să informezi publicul despre 
repertoriu și alta e să-i reco
manzi anumite filme. Există lin
gă spitalul Colțea și lingă Liceul 
Lazăr vitrine de reclamă dar a

cestea sint simple panouri care 
găzduiesc fotografii din filme 
fără specificarea sălilor de proiec
ție și mai ales fără specificarea 
datei cînd ele rulează. Condiții 
minime de altfel pentru că nu 
există nici un text care să atragă 
atenția asupra lor. Un oraș ca 
Bucureștiul nu are panouri publi
citare pentru cinematografe, 
iar „reclama", în sensul autentic 
al termenului, nu se face decît 
în buletinul „Ecran bucureștean“, 
dar și acolo pentru toate filmele, 
într-o strictă inventariere, și a- 

interesul tinerilor — s-a concen
trat, în ultima vreme, asupra as
pectelor morale, asupra relațiilor 
sociale, în încercarea de a da 
răspuns întrebării : „Ce înseamnă 
să te respecți pe tine însuți". în 
sfîrșit, la întreprinderea locală 
industrială, recomandările ultimei 
instruiri cu responsabilii comisii
lor culturale au dus la o legătură 
mai stinsă a activităților cu do
meniile (istorie, arte plastice, bio
logie etc.) studiate de mulți din

tre cei înscriși la cursurile Uni
versității populare.

PERIOADA DINTRE DOUĂ IN
STRUIRI NU ESTE O PERIOA

DĂ DE VACANTA

Ni s-a părut că, dincolo de 
aportul unor personalități ale vie
ții culturale, al unor activiști cul
turali cu experiență invitați să 
ia cuvîntul la instruirile respon
sabililor de comisii culturale, o a 
doua explicație a situației întîl- 
nită la Cluj constă în aceea că 
perioada dintre două instruiri 
nu este înțeleasă de către Comi
tetul municipal ca o perioadă de 
vacanță. Lucrurile sînt privite, 

producție. Și iată ce au relevat 
analizele întreprinse. Repartiția 
elevilor la practică nu se face 
întotdeauna judicios : ajung în 
unele întreprinderi mult prea 
mulți elevi față de posibilitățile 
de a li se asigura loc de muncă 
la mașini. în general, tocmai 
această repartiție aduce după 
sine multe dificultăți : nerespec- 
tarea disciplinei la locul de 
muncă, plimbarea de la o ma
șină la alta, discuții de grup 
și chiar absentarea nemotivată 
de la practică.

Pentru exemplificare, prezen
tăm situația de la Uzina meca
nică Moreni. Elevii se pregă
tesc aici pentru meseriile de 
strungar și frezor-rabotor. In 
special strungarii își desfășoa
ră practica în postura de ob
servatori ai proceselor tehnolo
gice ce au loc la mașinile unel
te. Motivul : numărul elevi
lor este prea mare față de nu
mărul mașini-lor existente 
în uzină (cei 35 ucenici strun
gari — anul II și 32 ucenici — 
anul I, curs seral) sînt repar

ELEV
tizați cîte 2—3 la o mașină. 
Situația se repetă și la cei 77 
de elevi sudori, deși aceștia 
sînt repartizați în echipe de 
muncitori.

L-am întrebat pe directorul 
uzinei, tovarășul inginer Gh. 
Rujoiu, ce se poate face : „Con
sider — ne-a răspuns dînsul — 
că ar fi mult mai eficient, atît 
pentru însușirea meseriei de 
către ucenici, cit și pentru ob
ținerea unor realizări în pro
ducție, ca aceștia să-și desfă
șoare practica in atelierul școa
lă, sub supravegherea maiștri
lor, executînd lucrări începînd 
de la o complexitate mică (de
bitări, degroșări, îiletări de pre- 
zoane și piulițe etc.) sau, să se 
găsească posibilitatea repartiză
rii unui număr de mașini în ca
drul uzinei care să fie în exclu
sivitate la dispoziția ucenicilor 
practicanți : ei să lucreze sub 
supravegherea directă a unui 
responsabil cu practica, numit 
din cadrul uzinei sau a unui mai
stru de la școală. în momentul 
de față, se poate trage concluzia 
că practica elevilor în cadrul 
uzinei noastre, din cauza numă
rului prea mare de elevi, cit și 
a lipsei de utilaje și agregate, 
nu se desfășoară la nivelul ce
rințelor".

des de o rizibilă manieră. Cităm 
din numărul pe octombrie al pro
gramului asemenea reclame : „O 
povestire romantică în care pa
siunea precumpănește" (pentru 
filmul „Păpușa") sau, pentru 
ecranizarea „Femeia îndărătni
că" : „Poate fi astfel caracterizată 
Elisabeth Taylor ? Reușește 
ceasta răsfățată a studiourilor a

a-

mericane să contracareze atacu
rile lui Richard Burton ?“ Și ca 
să existe, pasă-mi-te, și date de 
cultură cinematografică ni se spu
ne în continuare : „Desigur că o 
bună parte din publicul nostru 
își amintește că în prima ecrani
zare a comediei lui Shakespeare, 
pe vremea filmului mut, învingă
tor la puncte fusese declarat 
Douglas Fairbanks, neuitatul 
Zorro" (? 1). Adică, cum vine 
asta, 
Zorro ? Pe

încheiem 
zen tarea,

la puncte
Fairbanks,

(? 1). Adică, cum 
pe cine a învins neuitatul 

~ Shakespeare ?
cu reclama, sau pre
ia filmul „Vă place

dimpotrivă, tot timpul prin pris
ma unor responsabilități majore, 
recomandările sînt urmărite în
deaproape, fiecare succes, fiecare 
idee nouă, fiecare modalitate 
ineficace fiind analizate pe 
parcurs astfel îneît următoarea 
întîlnire devine prilejul unor con
cluzii colective, premiza efortului 
colectiv viitor, orientat sigur în 
direcția cea mai aecesară. Din 
valorificarea unor succese, mai 
întîi în cîteva organizații din 
școli, în liceele nr. 1, nr. 8, nr. 
10, apoi în cîteva organizații din 
întreprinderi, la „Metalul roșu , 
„Clujana", „Unirea" s-a născut, 
astfel, cercul municipal de tineri 
prieteni ai teatrului și muzicii și, 
odată cu el, ideea colaborării 
mai strînse cu Teatrul Național 
și cu Opera Română pentru difu
zarea unor abonamente de patru 
spectacole — le-am putea zice 
școală — cu auditoriul pregătit 
teoretic „de acasă" pentru înțe
legerea lor în așa fel îneît numă
rul de prieteni ai teatrului și mu
zicii să fie mereu în creștere.

Ceea ce oredem că trebuie sa 
fie înțeles aici mai ales de către 
cei ce organizează instruirile res
ponsabililor de comisii culturale 
indiferent de nivelul la care se 
desfășoară acestea este că ele au 
obligația să elimine orice urmă 
de transmitere sau preluare pa
sivă a unor sarcini, că admiterea 
mecanică a valabilității universa
le a tuturor formelor recomanda
te ajung să șteargă discemămîn- 
tul celor de care depinde direct 
activitatea culturală cu tinerii și 
că, poate înainte de orice, in
struirea nu se reduce la raportul: 
șef cu activitatea culturală-exe- 
cutant, ci este un colocviu în 
cadrul căruia toți au dreptul să-și 
rostească opinia, să-și afirme ini
țiativa, să pledeze pentru extin
derea unei experiențe pozitive,- 
pentru că fiecăruia i s-a încre
dințat un mandat de către tineri 
și posesorul lui este dator să și-l 
îndeplinească.

NICOLAE BALTAG 
MIRCEA TACCIU 
SABIN BORCAN

S-ar mai putea da exemple 
privind practica elevilor din 
școlile de mecanici agricoli 
subordonate I.A.S., întrucît și 
aici se reeditează situațiile în 
care contractele de practică nu 
pot fi respectate din același 
motiv : I.A.S.-urile nu pot asi
gura condițiile de practică pen
tru numărul de elevi prevăzut. 
Dar dificultățile nu țin numai 
de capacitatea de cuprindere a 
elevilor la practică în întreprin
deri, ci și de asigurarea îndru
mării și controlului practicii, 
de competența celor repartizați 
de întreprindere și școală să 
facă lucrul acesta.

Sigur, se pune întrebarea : și 
atunci ce soluție există ? Răs
punsul a fost dat în mai multe 
rînduri. organizarea practicii 
în producție a elevilor consti
tuind subiectul multor ■ analiză 
atît a factorilor de răspundere 
din forurile centrale cît și a 
organelor de partid, a comitete
lor de direcție, și a colectivelor 
de cadre didactice din școlile 
profesionale. O primă consecin; 
ță a acestei preocupări, — și 
presupunem că nu unica — re
prezintă elaborarea de către 
M.I.C.M. a ordinului 131 privind 
înființarea atelierelor școală în 
cadrul întreprinderilor, a ate
lierelor productive pentru in
struirea elevilor anului II. Va
labilă pentru școlile și între
prinderile aparținînd Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, aplicarea acestei 
măsuri va rezolva, fără o îndo
ială, multe din neajunsurile 
existente în școlile din acest 
sector.

La Uzina de utilaj petrolifer 
din Tîrgoviște pregătirile pen
tru amenajarea unui asemenea 
atelier au și început, incit pe 
parcursul acestui trimestru în 
hala de la secția IV piese de 
schimb. 15 strunguri vor sta 
la dispoziția celor două clase 
de strungari din anul II. Mai 
rămîne ca școala să organi
zeze grupele de practică, alter
nativ, pe două schimburi.

Nu ne îndoim că experiența 
o dată studiată și optimizată, 
pe parcurs va fi preluată și ex
tinsă și în alte sectoare, și nu 
numai în ramura construcțiilor 
de mașini. Organizarea atelie- 
relor-școală productive în in
cinta uzinelor, sau reorganiza
rea pe principiul înscrierii ate
lierelor de instructaj din școli 
în fluxul tehnologic al între
prinderii va elimina, fără doar 
și poate, în mare măsură situa
ția elevului observator, asigu- 
rîndu-i condiția esențială a în
sușirii meseriei : lucru efectiv, 
mai exact, condiția de elev- 
practicant în meserie.

Brahms ?“ : „Este vorba în acest 
film de muzica lui Brahms ? De 
triunghiul care macină căsătoria ? 
De festele vîrstei care înaintea
ză ? De jocul întîmplării și al 
nestatorniciei umane ? Tot ce se 
poate spune este că filmul acesta 
trebuie văzut cel puțin o dată"... 
Tot ce putem spune noi e că o 
asemenea reclamă nu mai trebuie 
citită niciodată, pentru că prefe
răm atunci să nu ținem cont de 
ea și chiar, citind-o, să nu ne 
intrige că se cheltuiesc bani pe 
tipărirea unor asemenea texte în 
timp ce în holul unui spațios ci
nematograf cum e „Favorit" în 
care nu există nici un afiș de 
film sau alt material publicitar, 
ne-a fost oferită nu de mult O 
expoziție de afișe pe tema... 
„Paza contra incendiilor".

O DISCUȚIE AM1NATA 
SINE DIE

...este aceea dintre difuzorii 
de film și cronicarii de speciali
tate pentru a discuta despre po
litica repertoriului și mai ales 
despre politica difuzării filmelor. 
Poate că ea a și avut loc și ceea 
ce e mai rău nu ar fi faptul că 
noi nu știm de ea ci faptul că 
„nu se vede".
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La Porto Alegre
romanifotbaliștii

DIALOGURILE-REDACȚIEI ECOURI • ECOURI
Un eșec mic, care poate fi au făcut meci

egal: 1-1

O LECȚIE MARE! de fotbal a

HANDBALIȘTII
LA ORA ADEVĂRULUI

Eșecul handbalițtilor noștri la recentul turneu din Polonia 
(două înfrîngeri în fața Poloniei și Norvegiei — și nu oricum, 
ci Ia scor — și o victorie intr-un meci care contează cît un an
trenament, obținută in d3tina echipei olimpice a Cehoslovaciei) 
a produs, la început, stupefacție în lumea handbalului, apoi a 
semănat îngrijorare în inima celor care iubesc acest sport. Lu
crurile se complică, devin grave de-abia in clipa în care ne 
gindim că pînă la declanșarea „ostilităților" C.M. din Franța nu 
au mai rămas decît 3 săptămini și că echipa noastră, creditată 
— ca urmare a rezultatelor obținute — ca pretendentă la titlul 
mondial — este învinsă, pentru prima oară în istoria handba
lului românesc, de norvegieni și polonezi. Dacă ar fi să facem 
o departajare valorică precum la hochei, aceste echipe ar con
cura, sigur, în grupa B 1 Ce se întîmplă cu handbalul ? Cum 
explică acest „accident" jucătorii, antrenorii ?

Iată de ce „dialogurile redacției" le-am mutat, de astădată, 
la „domiciliul" handbaliștilor de la Complexul sportiv „23 Au
gust". Deci, ce spun împricinații ?

CHICID : „Am fost prea si
guri de noi. In meciul cu nor
vegienii am condus cu 5—1. 
Am crezut că-i batem la scor 
și am scăpat controlul jocului. 
Adversarii au năvălit peste noi 
și pînă să ne trezim, am văzut 
că ne conduc. N-a fost nici un 
pic de montare între noi pen
tru victorie. Au venit apoi ner
vozitatea, neînțelegerile..." GU- 
NEȘ : „Noi n-am mai jucat
handbal, ca altădată, 
am jucat prost. S-a
tat enorm. Și, culmea,
un moment dat jucam 6, contra 
4 și tot n-am marcat. Gruia n-a 
nimerit ținta, pivoții au ratat 
și ei de pe semicerc, angajări
le au fost foarte rare. Intr-un 
fel e bine că povestea asta ne-a 
adus cu picioarele pe pămînt", 
ORBAN : „Nu ne-am mobilizat. 
In meciul cu norvegienii am 
fost demoralizat". POPESCU : 
„Am jucat ca niște diletanți. E- 
chipâ părea lipsită de voință, 
de unitate sufletească... Nu-mi 
explic cum am ratat lovituri 
decisive de la 7 m. Nu ne ră- 
mîne decît să găsim putere, e- 
nergie, resurse să strîngeni rîn- 
durtle". GAȚU : „Trist dar a- 
devărat. Ne-am bătut singuri. 
Mă gîndesc ce facem la primul 
meci al C.M. cu francezii in 
fața publicului parizian? După 
mine ei sînt mai tari ca polo
nezii ! Sîntem obosiți fizic și 
psihic... De azi încolo, numărul 
celor care spun ,,și românii sînt 
batabili" — a crescut și asta 
nu-i bine !“ GRUIA : „Am ra
tat în mod îngrozitor. Nu ne-a 
mers nici atacul, nici apărarea, 
circulația mingii a fost defec
tuoasă, am ajuns în prea puține 
poziții clare de șut... Adversarii 
noștri au jucat să cîștige. Noi 
avem o stare proastă..." DIN- 
CA ; „Am 
din spate sau de pe 
remarcat o oboseală 
de vlagă, lipsă de 
Ce să fie oare ? Ni 
noi știm totul, că

Toți 
ra

ia

pierdut speranțele, credem în 
băieți și credem în noi. Nimeni 
nu ne-ar ierta..."

Acestea sînt mărturisirile fă
cute, mai deschis sau mai pe o- 
colite, la un ceas tîrziu al 
nopții trecute. Simple, poate 
chiar obișnuite, însă deosebit de 
grave. în esență. Organismul a- 
cela puternic, plin de forță, de 
vitalitate care a fost handbalul 
— începe să sufere de o maladie 
care a făcut ravagii și victime 
în sport. Nu ne alarmăm, nu ne 
pierdem speranța în cei aleși 
să ducă mai departe, ba chiar 
să întregească gloria handbalu- 

românesc. Dar nu putem 
situații

lui 
trece cu vederea niște 
anormale, cunoscute și decla
rate, a căror perpetuare ar pu
tea duce la eșecuri nefaste. 
Cum s-a putut ajunge aici ? A 
dică la un climat îmbibat de 
îngîmfare și supraapreciere care 
este cu totul altceva decît în
crederea în forțele proprii, de
cît optimismul lucid al sportivu
lui de mare performanță ? Dar. 
de fapt, despre ce este vorba? 
Să credem că jucătorii sînt la 
ora actuală, obosiți fizic și 
psihic, că echipa n-are coeziu
ne, că disciplina tactică nu e 
respectată, că voința de a în
vinge, dăruirea în joc, atribute 
datorită cărora handbalul româ
nesc a Obținut atîtea succese 
răsunătoare nu se mai numără 
printre atu-urile naționalei? Cel 
puțin așa reiese din mărturisi
rile proprii! Nu, nu putem cre
de. Aceasta ar însemna să a- 
cordăm șanse minime echipei 
noastre în marile confruntări 
ce o așteaptă, să abdicăm de la 
ideea fundamentală a sportu
lui — lupta pentru victorie. O 
analiză lucidă ne indică drept 
cauze ale actualei stări de lu-

Foto: VIOREL RABA

cruri, intolerabile manifestări 
de indisciplină care și-au făcut 
loc în ultima vreme în rîndul 
jucătorilor precum și pasivita
tea inexplicabilă a antrenorilor 
lotului, care au cunoscut și to
lerat abateri grave de la disci
plina și etica sportivă. Altfel nu 
se poate explica cum de au a- 
juns sportivi de reputație mon
dială, să părăsească în miez 
de noapte în grup hotelul 
— aceasta e... „povestea" 
dar unde erau antrenorii? — 
pentru cheful prelungit pînă 
spre ziuă cînd peste cîteva ore 
doar urmau să plece la turneul 
de la Mielec — ultimul test im
portant 
Franța, 
niu, ca 
cipe la
ze rezerve față de sarcinilg și 
indicațiile antrenorului, să se 
sustragă de la efort prin invo
carea „unor treburi în oraș“ 
sau „necazuri familiale", să nu 
subscrie la un regim auster, de 
sacrificiu pentru o cauză atît 
de generoasă. Antrenorii nu pot 
fi în nici un chip absolviți de 
răspunderi pentru starea de spi
rit a echipei : instaurarea unei 
încrederi exagerate. îngîmfa- 
rea, supralicitarea valorii indi
viduale. Ei au greșit atunci cînd 
au informat la diferite eta-

înainte de C.M. din 
Ni se pare, apoi, stra- 
un jucător să nu paYti- 
antrenament, să arbore-

pe că „lucrurile merg bine", iar 
în relațiile dintre ei s-au lăsat 
deseori dominați de orgoliu, 
provocînd disensiuni, ceea ce 
le-a scăzut prestigiul, autorita
tea în fața jucătorilor. Un 
semn de întrebare planează și 
asupra modului cum Federația 
a controlat și îndrumat pro
cesul de pregătire a lotului, 
activitatea și comportarea an
trenorilor și jucătorilor pe te
renul de sport și în afara lui.

Am dezvăluit aceste cîteva as
pecte negative, acum, în al un
sprezecelea ceas — tocmai pen
tru că ne e atît de drag handba
lul și că toți iubitorii acestui 
sport din țara noastră ținem la 
confirmarea prestigiului cîști- 
gat greu în focul marilor com
petiții mondiale. Această con
firmare este pe deplin posibi
lă cu condiția ca în timpul care 
a mai rămas, jucătorii și antre
norii să facă, prin acte de con
știință, tot ce-i omenește posi
bil pentru refacerea potențialu
lui fizic, atingerea unei forme 
sportive maxime, restabilirea 
sudurii morale a echipei, pen
tru depășirea crizei tranzitorii 
de voință și înțelegere a marii 
responsabilități pe care o im
plică prezența noastră la C.M.

Selecționata
României și-a continuat tur
neul în Brazilia, jucînd la 
Porto Alegre cu cunoscuta 
formație Internazionaîe,
campioana statului Rio 
Grande do Sul. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de ega
litate : 1—1 (0—0). Gazdele 
au deschis scorul prin Val- 
domeiro. EI a înscris dintr-o 
lovitură liberă de la 20 m. 
Fotbaliștii români au egalat 
prin Domide, care a reluat cu 
capul o centrare a lui Săt- 
măreanu, marcînd imparabil. 
Aceasta a fost cea de-a 4-a 
întîlnire susținută de fotba
liștii români în cadrul tur
neului brazilian. Ei au cîști- 
gat 2 meciuri, unul l-au ter
minat la egalitate, pierzînd 
un joc.

In meciul de la Porto Ale
gre, echipa României a în
ceput jocul cu următoarea 
formație: Ghiță, Sătmărea- 
nu, Hălmăgeanu, Dinu. De- 
leanu, Nunweîller, Dumitru, 
Neagu, Dobrin, Dumitrache, 
(Domide), Lucescu.

Echipa României va îr.tîl- 
ni luni la Lima selecționata 
Perului.

MERIDIAB

• ASTĂZI. în sala sportu
rilor de la Floreasca încep 
campionatele internaționale 
de tenis de masă ale țării 
noastre. La această ediție 
participă jucători și jucă
toare din 7 țări : U.R.S.S.,
Cehoslovacia, Iugoslavia, 
R.D. Germană, Ungaria, 
Polonia și România
• ÎN CADRUL TURNEU

LUI internațional de fotbal 
de la Caracas, echipa brazi
liană Botafogo a învins cu 
scorul de 1—0 (1—0) echipa 
U.R.S.S., care se pregătește 
pentru campionatul mon
dial.

• După primele trei figuri 
impuse, în proba feminină 
individuală a campionatelor 
europene de patinaj artistic 
(competiția a început ieri la 
Leningrad), conduce austria
ca Beatrice Schuba cu 528,1 
puncte. Concurenta română 
Beatrice Huștiu ocupă locul 
23 cu 367,8 puncte.

• In turneul internațional 
de tenis „Open" de la Phi
ladelphia, Ilie Năstase l-a 
eliminat cu 6—2. 6—1 pe a- 
ustralianul Carmichael.

CE SE PETRECE ÎN

VOLEIUL ROMANESC?

DIN-
văzut echipa mea 

bancă. Am 
fizică, lipsă 
convingere, 
se pare că 

__ T   _ sîntem cei 
mai mari handbaliști. Titularii 
echipei nu-și mai încap în 
pene. Mai ales după victoriile 
din ultimele turnee. Ș-au îm
bătat de succese și nu-și mai 
revin..." OȚELEA : „Acest duș 
rece ne îndeamnă la sincerita
te. Trebuie să spunem lucruri
lor pe nume. Nu mai merge. 
In echipă sînt fisuri de ordin 
fizic și moral. (Aici, căpitanul 
echipei a relatat o poveste 
tristă, neașteptată, la care vom 
reveni), 
nea cu 
morală 
dificile, 
jament 
și în ..... . ,
față. Am primit goluri pentru că 
n-am putut opune rezistență fi-( 
zică, nu ne-am retras rapid in 
apărare, nu ne-am angajat în 
acțiuni pe contraatac, dinamice. 
Mă gindesc că ne-a stricat obiș
nuința numai cu victorii. Se 
pare că a apărut supraaprecie
rea. Starea de „liniște" a creat 
discuții, contradicții, pe 
alocuri chiar obrăznicii și acte 
de indisciplină. Bine că am pri
mit acest șoc acum și nu 
mondiale".

Să înregistrăm, sintetic, 
explicațiile antrenorilor care 
însoțit echipa. E. TROFIN : 
grav că echipa se bazează pe 
om sau doi. Dacă aceștia 
merg, nu merge echipa. Subli
niez lipsa de concentrare, de 
rezistență la efort, imprecizie, 
lipsește aluatul de legătură su
fletească între oameni — ca
rență ce și-a făcut loc ca ur
mare a perpetuării unor nea
junsuri de ordin psihologic, e- 
ducativ și disciplinar". N. NE- 

de 
A-
au 

i și 
la

, au 
ur-

DIN HAȚEG 
ÎN VALEA JIULUI, 
PESTE MASIVUL 

RETEZAT

TRAVERSĂRI
ÎN PARING Șl CIBIN

VASILE CABULEA

Foarte frecvent, iubitorii 
voleiului se întreabă de ce a 
regresat acest joc și ce trebu
ie făcut pentru a reveni la 
locul fruntaș ocupat în ierar
hia mondială. Să fi dispărut 
cei care au lucrat cu ani în 
urmă ? Nu mai este activita
tea voleibalistică bine organi
zată ? Care să fie cauzele ?

în cadrul dezbaterii inițiate 
de „Scînteia tineretului” — 
pe care o consider bineve
nită în aceste momente cri
tice pentru voleiul româ- 
neic — voi pune în discu
ție cîteva din obligațiile pro
fesionale ale antrenorilor și 
unele aspecte legate de baza 
materială.

Sînt cunoscute tuturor bu
nele intenții ale forului con
ducător, F.R.V., care se preo
cupă permanent de ridicarea 
calificării antrenorilor. Se pa
re că sub aspect general, teo
retic, lucrurile stau bine. Nu
mai că bunele intenții sînt de 
nerecunoscut cînd se aplică în 
practică. Dacă urmărim reco
mandările făcute la cursurile 
centrale ale antrenorilor din 
anii 1968-1969, se poate obser
va că s-a discutat și stabilit 
punerea în practică a unor 
norme și principii fundamen
tale, inclusiv obligativitatea 
de a se aplica o concepție u- 
nitară de joc și de pregătire. 
Colegiul central al antrenori
lor, antrenorii federali au da
toria de a îndruma și contro
la permanent modul cum 
se transpun acestea în pre
gătirea echipelor, obiective
le majore ale federației tre
buie să se reflecte la nivelul 
fiecărui club. Dar cadrele teh
nice, cu puține excepții, n-au 
asigurat jucătorilor și echipe
lor pe care le pregătesc o in
struire 
trenorii 
sivitate, 
față de 
noile cerințe, de tehnica mo
dernă a jocului de volei. Pre
ocupările sînt îndreptate în 
cel mai înalt grad numai spre 
obținerea unor rezultate ime
diate, justificative și nu vizea
ză perspectiva, continuitatea.

Poate că ne gîndim prea de
parte. Dar să ne oprim la un 
aspect foarte important în vo
leiul actual care ne este mai 
la îndemînă : este vorba des
pre selecția jucătorilor. Ce cri
terii au în vedere antrenorii ? 
Care-s rezultatele ? Dacă pri
vim echipa noastră reprezen-

Ce criterii stau la
baza selecției ?

Care este calitatea
antrenorilor ?

Unde și cu ce se poate
practica voleiul?

De ce nu avem echipe
reprezentative

valoroase?

La care ne răspunde

cont. univ.

NICOLAE MURAFA, 
președintele Colegiului central 

de antrenori

corespunzătoare, an- 
manifestă încă o pa- 
o rezistență exagerată 
sarcinile actuale, de

tativă comparativ cu cea a al
tor țări observăm de la înce
put că sîntem deficitari din 
multe puncte de vedere, dar 
mai ales în ceea ce privește 
talia, robustețea jucătorilor. 
Oare nu există jucători înalți? 
Nu se pot pregăti jucători 
valoroși care să obțibă rezul
tate superioare ? Răspunsul 
credem că va veni atunci cînd 
echipele vor fi obligate sa, asi
gure îndeplinirea unor hare
muri, o anumită înălțime me
die pentru formația de bază. 
Pînă atunci? Dacă ar exista 
preocuparea comparării 'cu al
te echipe din alte țări sigur 
antrenorii ar privi altfel pro
pria muncă și rezultatele bune 
n-ar întîrzia să apară.

Se vorbește mult că astăzi, 
față de trecut, este nevoie de 
jucători pregătiți multilateral, 
adică de „jucători complecți". 
Realizarea acestui deziderat 
ar face ca meciurile să fie de 
mare spectacol, să vedem

Nu ne privim misiu- 
suficicntă răspundere 

și socială. In jocurile 
unde se cere un anga- 
fizic total, în atac ca 
apărare, noi nu facem

la

Și 
au 
„E 
un 
nu

DEF : ,.M-a surprins lipsa 
convingere cu care au jucat, 
cum ne dăm seama că ei 
lipsuri în pregătirea fizică 
morală, că sustragerile de 
antrenamente, de la tăria lor, 
și pot avea, în continuare, i 
mări grave, periculoase. In e- 
chipă și-au făcut Ioc atitudini
le care ies din sfera disciplinei 
și a eticii sportive, am întîm- 
pinat reacții negative Ia greu
tăți și sacrificii, mofturi și pre
tenții absurde. derogări de la 
program, dorință de regim pre
ferențial. Toți parcă au ajuns 
niște profesori, incit nu te mai 
poți înțelege cu ei. Zilele care 
ne-au mai rămas sînt de o im
portanță capitală. Nu ne-am

Itinerariul: Hațeg — Sarmize- 
getusa — Nucșoara — Cabana 
Pietrele — Gura Apei — Buta 
— Cîmpul lui Neag — Petro
șani.

Durata : 7 zile.
Punct inițial : Hațeg

Punct terminus : Petroșani.
Cazare și masă : la cabanele 

Pietrele, Gura Apei. Buta și 
Cîmpul lui Neag. (In noaptea 
premergătoare excursiei, caza
rea se asigură la baza turisti
că a B.T.T. din Hațeg).

Traseele : Hațeg — Sarmize- 
getusa ; Hațeg — Nucșoara ; 
Cîmpul lui Neag — Petroșani 
se parcurg cu autobuzul. Restui 
distanței — pe jos, cu popa
suri corespunzătoare.

Preț : 364 
353 lei).

Excursia prilejuiește 
terea uneia " .
teresante zone geografice a 
țării, In peisajul căreia masivul 
Retezat oferă priveliști 
dide. Turiștii vor avea, de ase
menea. posibilitatea să-și veri
fice deprinderile 
ocazia escaladării 
leaga (2 509 m) 
(2 484 m). Efortul 
plătit. însă, de întîlnirea cu la
cul Bucura, cel mai mare lac 
glaciar din țară, unde adeseori 
vin să se adape caprele negre. 
Alături de aceste frumuseți na
turale tinerilor le vor fi prile
juite ceasuri de evocare la 
Sarmizegetusa. al cărei nume 
înseamnă un moment impor
tant din istoria zbuciumată a 
formării poporului nostru. In 
sfîrșit, orașul minier Petroșani 
le va înlesni înțelegerea acestei 
meserii seculare. Institutul de 
de mine, cartierul de blocuri 
„Aeroport" si noua Casă de 
cultură — sînt trei repere care 
pot fi vizitate aici.

Itinerariul : Petroșani — ca
bana I.E.F.S. Paring — Obîrșia 
Lotrului — Șurean — tabăra 
de corturi Pietrele Albe — 
Păltiniș — Sibiu.

Durata : 7 zile.
Punct inițial : Petroșani.
Punct terminus : Sibiu.
Cazare și masă : la cabanele 

I.E.F.S. Paring, Obîrșia Lotru
lui, Șurean, stațiunea Păltiniș, 
la campingul B.T.T. (In noaptea 
premergătoare excursiei, caza
rea se asigură la baza turistică 
a B.T.T. din Petroșani).

Traseul Păltiniș — Sibiu se 
parcurge cu autobuzul.

I’reț : 377 lei (pentru elevi 
— 366 lei).

Situați între Jiu și Olt, mun
ții străbătuți au o formă geo
metrică aproape circulară (cu 
o rază de 75—85 km), constitu-

• • • • •

Biroul de Turism pentru Tineret a definitivat și aprobat pro
gramul activităților turistice pentru acest an. finind seama că 
aceste activități, organizate la nivel național, se adresează tutu
ror tinerilor țării — muncitori, țărani, salariați, elevi, studenți 
— ne facem o datorie din a ne informa cititorii din timp, a le 
oferi amănunte despre fiecare acțiune in parte, ajutîndu-i ast
fel în opțiunea pentru activitățile turistice Ia care sînt invitați 
să participe. In cadrul acestei rubrici, care va apare în fiecare 
joi în ziarul nostru, tinerii vor face cunoștință, pe larg, cu toate 
excursiile interne și externe ale B.T.T., genurile acestor excursii, 
durata lor, trasee, obiective mai importante ce urmează a fi 
vizitate. Nu vor lipsi nici detaliile strict organizatorice, de la 
mijloacele de transport și cazare, 
torii. Vă prezentăm în numărul de

pînă la prețul fiecărei călă- 
astăzi,

„Sfinxul" din Bucegi.

• • • • •

lui Mihai 
excursiei, 
Muzeului 
tată de nici un tînăr 
pant.

lei (pentru

dintre cele
zone

elevi —

cunoaș- 
mai in-

splen-

practice. cu 
vîrfurilor Pe- 

și Retezat 
le va fi răs-

Vitezu. La sfîrșitul 
în Sinaia vizitarea 
Peleș nu trebuie ui- 

partici-

EXCURSIILE MONTANE
ind o asociere de spectaculoase 
zone alpine, cu relieful glaciar 
bine conturat și păstrat, cu im
portante rezervații naturale. 
Zona este, totodată, bogată în 
tradiții etnografice și folclorice. 
Sibiul, cu “ ' 
vestita 
sale de o 
aparte, 
excursiei, 
tat.

Muzeul Brukenthal și 
Dumbravă, cu casele 
arhitectură și pitoresc 
constituie, în finalul 
o amintire de neui-

CRESTELE Șl VĂILE 
URIAȘULUI FĂGĂRAȘ
Itinerariul : Curtea de Argeș 

— cabana Negoiul — Bîlea 
Lac — Podragul — Sîmbăta — 
orașul Făgăraș.

Durata : 8 zile.
Punct inițial : Curtea de Ar

geș-
Punct terminus : Făgăraș.

(20 IUNIE 10 SEPTEMBRIE)
Cazare și masă : la cabanele 

Negoiul, Bîlea Lac, Podragul, 
Sîmbăta. (In noaptea'premergă
toare excursiei, cazarea se asi
gură la baza turistică a B.T.T. 
din Curtea de Argeș).

Traseele : Curtea de Argeș 
— Stîna Mare ; Sîmbăta — Fă
găraș se parcurg cu autobuzul.

Preț : 439 lei (pentru elevi — 
426 lei).

Despre Munții Făgăraș (un 
lanț de creste puternice măsu- 
rînd în linie dreaptă 70 km) 
renumitul geograf francez de 
Martonne spunea, cu un secol 
în urmă, că sînt „Alpii Tran
silvaniei". atît de mult îl încîn- 
tase priveliștea lor, măreția Ne- 
goiului și Moldovanului.

Sumar, excursia va fi com
pletată cu vizitarea monumen
telor Curtea de Argeș, cunoaș
terea Combinatului Chimic Fă
găraș, obiectiv de 
majoră al 
socialiste.

PE CĂRĂRILE 
MUNȚILOR BUCEGI

importanță
economiei noastre

Itinerariul : Tîrgoviște — ca
bana Scropoasa — Padina — 
Drumul Grănicerilor — Vîrful 
Omul — Babele — Sinaia.

Durata : 5 zile.
Punct inițial : Tîrgoviște.
Punct terminus : Sinaia.
Cazare și masă : la cabanele 

Scropoasa, Padina și Babele. 
(In noaptea premergătoare 
excursiei, cazarea se asigură la 
baza turistică a B.T.T. " 
goviște).

Traseul Tîrgoviște 
brești se parcurge cu 
zul.

Preț : 266 lei( pentru 
258 lei).

Prin frumusețea . priveliștilor 
sale, ca și prin căile de acces 
ușoare si scurte, Bucegii înre
gistrează 
număr de

Sfinxul, Mecetul turcesc și Mo
numentul eroilor de pe Carai- 
man constituie puncte de 
atracție. In Tîrgoviște pot 
zitate Cetatea cu Turnul 
diei și Mănăstirea Dealu, 
unde se află înmormîntat

mare 
fi vi- 
Chin-
locul 
capul

ȘASE EXCURSII 
ÎN MUNȚII APUSENI
Itinerariul : de Ia tabăra 

B.T.T. Padiș, cîte o excursie în 
fiecare zi la • Biserica Moțului, 
Cetățile Ponorului. Valea Gal
benei, Cetățile Rădăsei, 
șoara, Groapa de la

Durata : 6 zile.
I’unct

Cluj.
Cazare 

camping 
alcătuită 
locuri fiecare.

Traseul Cluj — Padiș se par
curge cu autobuzul.

Preț : 299 lei (pentru elevi — 
290 lei).

Situați în partea de vest a 
lanțului carpatic, munții Apu
seni se înfățișează ca o uriașă 
insulă cu culmi nu prea înalte, 
pante domoale, alternind cu a- 
brupturi impresionante, dezvă
luind frumuseți unice — peș'- 
teri, chei, ponoare, ghețari — 
nemaiîntîlnite în altă zonă 
muntoasă. Meleagurile natale — 
si de luptă — ale lui Horia, 
Cloșca și Crișan prilejuiesc cu
noașterea unor oameni minu
nați — moții — ale căror obi
ceiuri, port și grai sînt din cele 
mai alese și mai vechi în isto
ria tradițiilor poporului nostru.

Scări-
Groapa.

din Tir-
— Do- 
autobu-
elevi —

inițial ți terminus :

și masă :
a B.T.T. de
din căsuțe de cîte două

în tabăra 
la Padiș,

I. andreițA

anual cel 
vizitatori.

mai mare
Babele,

P. S. — Anunțăm tinerii noștri cititori că există posibilitatea, 
pentru toți cei ce doresc să participe la aceste excursii, ca pre
țul lor să fie achitat în două rate. Totodată, la solicitarea dife
ritelor colective de tineri pentru alte variante de excursii, Bi
roul de Turism pentru Tineret va încerca, în măsura posibili
tăților, să satisfacă și asemenea dorințe. Ca și in alți ani, stu
denții pot participa Ja orice excursie organizată de B.T.T. Anu
me n-a fost fixat prețul excursiei pentru ei, considerîndu-se 
faptul că asociațiile studențești pot suporta o parte din 
cost. în legătură cu aceasta, studenții se pot adresa sec
toarelor de turism din cadrul consiliilor uniunilor asociații
lor studențești din centre universitare, institute și universități, 
în ceea ce privește elevii, o noutate importantă : li se oferă po
sibilitatea ca în excursii să fie însoțiți de cadre didactice, pen
tru care B.T.T. oferă în fiecare excursie un loc gratuit. Pentru 
orice alt gen de informații suplimentare, înscrieri și rețineri de 
locuri în excursii, cercurile de turism, tinerii, se pot adresa 
sectoarelor de turism din cadrul comitetelor județene, munici
pale și orășenești ale U.T.C.

se

conibinații tactice subtile în 
atac și o apărare bine pusă la 
punct. Dar de atîția ani ne-am 
obișnuit cu cele trei lovi
turi reglementare și cu antici
parea locului de unde se va 
ataca. în atari condițiuni mi
siunea apărării este nrrutt u- 
șurată, deoarece se știe ce mă
suri se impun și, mai ales, 
adversarul are timp suficient 
de organizare. Astăzi țările 
fruntașe în volei își alcătuiesc 
atacul în „2—4" (Japonia, 
URSS, R.D. Germană), dar 
pentru aceasta este necesar sa 
fie bine stăpînite procedeele 
care să permită realizarea lui 
de către toți jucătorii și să nu 
fie specializați, cum se întîm
plă la noi. Credem că este ca
zul să reconsiderăm preluarea 
de sus, pasa directă să fie fo
losită numai atunci cînd este 
cazul. Se impune, apoi, să re
nunțăm la tehnica simplistă, 
săracă în procedee, care în 
nici un caz nu ne face să stăm 
măcar pe loc, ci ne duce sigur 
și vizibil în jos. E drept, nu 
este ușor acest lucru — în na
țională s-a făcut în mod brusc 
o schimbare de generație, care 
nu este consolidată din punct 
de vedere tehnico-tactic și 
mai ales fizic -— dar trebuie 
realizat cu orice preț.

Să amintim și de baza ma
terială. Ea a crescut, într-ade- 
văr, dar nu mai este sufici
entă la pretențiile și cerințele 
actuale. Fată de amploarea pe 
care a ‘ '

față de 
echipe, 
volum 
țiu corespunzător de desfășu
rare a activității. Am uitat că 
voleiul se mai poate practica 
și în aer liber. Majoritatea 
competițiilor de mare perfor
manță se joacă în sală. Dar 
pentru a avea jucători bine 
pregătiți credem că s-ar putea 
folosi din plin lunile de vară, 
în practică, la noi, în acest in
terval în loc să se lucreze, se 
stă la odihnă. Terenuri a- 
proape că nu mai există. Da
că unele competiții sînt lega
te de activitatea participanți- 
lor (Divizia școlară și de ju- 
piori). sau de calendarul in
ternațional (Divizia A) și tre
buie să se desfășoare iarna, 
altele în schimb se pot dispu
ta foarte bine afară (cazul Di
viziei B).

Dar pe lîngă terenuri, din 
păcate, mai trebuie și o serie 
de materiale care fie eă nu se 
găsesc, fie că nu corespund 
din punct de vedere al calită
ții. Să amintim numai de min
gile produse Ia noî, care sînt 
departe de a îndeplini cerin
țele regulamentare referitoare 
la greutate și circumferință.

E chiar așa de greu pentru 
industria noastră să realize
ze mingi și alte materiale 
sportive de calitate superioa
ră, așa cum se întîmplă cu alte 
produse ?

Se vorbește mult despre fap
tul că nu avem echipe repre
zentative bune. Este adevărat, 
după cum și răspunsul nu 
este greu de găsit. De unde 
să 'alegem jucători, dacă nu 
avem echipe de club puterni
ce ? în anii de glorie erau 
multe echipe ' 
centre noi și 
mișoara, 
pionatul .......................
foarte disputate, în care nu se 
putea anticipa cîștigătorul. A- 
ceasta făcea ca la cluburi an
trenorii să urmărească o pre
gătire serioasă și continuă a 
echipelor și astfel voleiul a 
cîștigat teren, aderenți și 
spectatori. Astăzi echipele bu
ne sînt puține, pentru ele cam
pionatul se rezumă la 2—3 
meciuri mai tari și în conse
cință au scăzut și preocupă
rile pentru pregătire. O rezer
vă foarte valoroasă de cadre 
se află, fără îndoială, în rîn- 
durile tineretului nostru, mai 
ales a celui școlar. Dacă pen
tru voleiul școlar s-a găsit o 
formă bună de sprijin și în
curajare —- diviziile școlare, 
competițiile de masă — soco
tim că aceeași atenție trebuie 
să se acorde și voleiului stu
dențesc care este departe de 
a fi ceea ce trebuie.

Desigur că sînt multe pro
bleme care trebuie analizate 
și rezolvate. Din multitudinea 
lor eu am ales cîteva, care 
dacă ar găsi ecoul dorit, s-ar 
putea remedia mult, și rezul
tatele ar fi cu totul altele. Este 
cazul să nu se mai vorbească 
Ja acest mod : „trebuie să se 
facă" ci să se pornească, de ur
gență, la acțiuni practice, con
crete. conducătorii voleiului, 
antrenorii, jucătorii și simpati- 
zanții acestui sport să-și con
juge eforturile pentru n-l 
scoate din impas !

iuat-o jocul de volei, 
sporirea numărului de 
se impune și un mare 
de pregătire, un spa-

de club puterni-

bune, apăreau 
puternice ca Ti- 

Cluj, Brașov. Cam- 
ne oferea întîlniri



Depunerea instrumentelor de ratificare 

a Tratatului cu privire la neproliferarea

armelor

La 4 februarie a.c., ambasado
rii Republicii Socialiste România 
la Moscova, Washington și Lon
dra au depus la ministerele afa
cerilor externe ale celor trei gu
verne depozitare — U.R.S.S., 
S.U.A. și Marea Britanie — in-

Cu prilejul aniversării

Tratatului româno-sovietic
Ambasadorul Uniunii Sovie

tice la București, A. V. Basov, 
a organizat miercuri la amia
ză, la sediul ambasadei, o în- 
tîlnire tovărășească cu prile
jul celei de-a 22-a aniversări 
a semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica So
cialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socia
liste.

Au luat parte Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliului 
General A.R.L.U.S., Nicolae 
Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ni
colae Ionescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., a- 
cademicieni și alți oameni de 
știință, artă și cultură, acti
viști A.R.L.U.S., ziariști.

întîlnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

★
La Casa prieteniei româno-so- 

vietice din Timișoara a avut loc 
miercuri după-amiază o adunare 
publică, consacrată aniversării a 
22 de ani de la semnarea Trata
tului de prietenie, colaborare și

Norme pentru stabilirea contravențiilor 

privind transporturile pe calea ferată, 

auto, pe apele naționale și teritoriale

O hotărîre a Consiliului de 
Miniștri reglementează nor
mele pe<ntru stabilirea și sanc
ționarea contravențiilor pri
vind transporturile pe calea 
ferată, auto, pe apele naționa
le și teritoriale, precum și fo
losirea și menținerea in bună 
stare a drumurilor naționale. 
Potrivit prevederilor hotărîrii, 
constituie contravenții și sînt 
sancționate cu plata unei a- 
menzi o serie de abateri de la 
regulile de folosire a mijloa
celor și căilor de transport în 
comun, printre care executa
rea manevrelor de vagoane 
pe liniile stațiilor de către 
persoane neautorizate, tulbu
rarea liniștii călătorilor, ocu
parea abuzivă a locului rezer
vat altui călător, degradarea 
clădirilor sau vehiculelor pen
tru transportul în comun, dis
trugerea pomilor sau a plan
tațiilor de orice fel din zona 
căilor ferate și drumurilor pu
blice etc. în domeniul trans
porturilor auto sînt pasibile 
de amenzi neoprirea în stații
le și punctele de . încărcare o- 
bligatorii, circulația autovehi
culelor, în cursele interurba
ne de mărfuri, fără încărcătu
ră, sau încărcate sub capacita
tea nominală, nejustificată le
gal, abaterea de ia traseul în
scris pe foaia de parcurs, 
parcarea la domiciliul șo
ferilor sau în alte locuri

Președintele Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Euro
pa, acad. Evgheni Mateev, 
care face o vizită oficială în 
țara noastră, a fost primit 
miercuri de ministrul afaeeri- 
lor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu 
Mănescu.

Cu prilejul prezenței în țara 
noastră a ambasadorului Ro
muald Poleszczuk. directorul

nudeare

strumentele de ratificare a Tra
tatului cu privire la neprolifera
rea armelor nucleare, semnat la 1 
iulie 1968 și ratificat prin Decre
tul ni. 21 din'30 ianuarie 1970 
al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

asistență mutuală dintre România 
și Uniunea Sovietică.

O manifestare consacrată ace
luiași eveniment a avut loc și la 
clubul muncitoresc al șantierului 
naval din Constanța.

La festivitatea care a avut loc, 
miercuri după-amiază, la Casa 
prieteniei româno-sovietice din 
Craiova, a vorbit prof. Atanasie 
Popescu, secretarul Consiliului 
județean Dolj al A.R.L.U.S.

In continuare, asistența a 
participat la un recital de versuri 
din creația sovietică contem
porană susținut de actori ai Tea
trului Național din localitate. 
Manifestarea s-a încheiat cu o 
gală de filme documentare so
vietice.

în cadrul manifestării organi
zate cu același prilej, la Casa 
prieteniei româno-sovietice din 
Tg. Mureș, Muridsany Tiberiu, 
membru al Consiliului județean 
A.R.L.U.S., a vorbit despre dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
dintre România și Uniunea So
vietică. Asistența a vizionat apoi 
un program de filme documen
tare sovietice.

decît cele înscrise în do
cumentele de bord etc. Un 
alt capitol din hotărjre se ocu
pă de normele privind trans
porturile pe apele naționale și 
teritoriale, stabilind contra
vențiile și sancțiunile în do
meniul de activitate al căpită
niilor de port, Inspectoratului 
de navigație civilă și al 
NAVROM. în scopul apărării 
de degradare a drumurilor na
ționale au fost prevăzute o 
serie de norme privind folosi
rea și menținerea în bună sta
re a drumurilor naționale. Sînt 
considerate, între altele, con
travenții, circulația, vehicule
lor de orice fel pe acostamen
te, taluzuri, șanțuri și zonele 
laterale ale șoselelor, spălarea 
și curățirea mașinilor, scurge
rea sau evacuarea combustibi
lului și lubrifianților pe șose
le sau în parcaje, murdărirea 
drumurilor și depozitarea pe 
acestea a gunoaielor sau di
verselor materiale, distrugerea 
totală sau parțială, din culpă, 
a drumurilor, podurilor,' para- 
peților, șanțurilor, indicatoare
lor de circulație și altor acce
sorii ale șoselelor etc.

Hotărîrea, precum și tariful 
de evaluare a despăgubirilor 
ce se plătesc pentru pagubele 
provocate de contravenienți 
sînt publicate în Buletinul O- 
ficial al Republicii Socialiste 
România nr. 161/1969.

Departamentului de presă și 
informații din Ministerul Afa
cerilor Externe al R.P. Polo
ne, Jaromir Ocheduszko, am
basadorul acestei țări la Bucu
rești a oferit, miercuri după- 
amiază, un cocteil.

Au participat Bujor Sion, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor, reprezen
tanți ai presei din Capitală.

VIETNAMUL DE SUD

13 obiective 

militare 

atacate
de patrioți

SAIGON 4 (Agerpres). — U- 
nitățile Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud au continuat ata
curile lansate împotriva bazelor 
și instalațiilor militatre america- 
no-saigoneze. Potrivit declarației 
unui purtător de cuvînt al co
mandamentului S.U.A. de la 
Saigon, în noaptea de marți 
spre miercuri, 13 obiective mili
tare au fost ținta atacurilor pa- 
trioților din care două au fost 
calificate de el drept „deosebit 
de importante". Printre obiecti
vele bombardate de patrioți se 
află și marea bază aeriană de la 
Bien Hoa, situată la numai 30 
km de Saigon. Tot în regiunea 
Saigonului s-au înregistrat an
gajamente directe între patrule 
americane și grupuri de patrioți, 
care au organizat mai multe an- 
buscade.

Și în regiunile septentrionale 
ale Vietnamului de sud au avut 
loc miercuri dimineața lupte în
tre trupele regimului de la Sai
gon și unități ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu. Trupele 
saigoneze au cerut intervenția a- 
viației americane.

Bombardierele „B-52“, și-au 
intensificat raidurile supunînd u- 
nor atacuri succesive regiunile 
nordice ale Vietnamului de sud. 
Comandamentul american a a- 
nunțat că în ultimele două zile 
aceste bombardiere au efectuat
14 raiduri.
• IN PRESA AMERICANA 

au apărut noi dezvăluiri cu pri
vire la masacrele comise de tru
pele americane în Vietnamul de 
sud. Cu două luni înainte de 
masacru] de la Song My, din 
ziua de 15 martie 1968, un grup 
expediționar dintr-o companie 
a celui de-a! 4-lea batalion, re
gimentul 3 de infanterie, a în
treprins acțiuni de reprimare a 
populației civile din aceeași lo
calitate. Comisia de anchetă a 
Pentagonului, condusă de gene
ralul Peers, a anunțat că va în
treprinde investigații și a che
mat mai mulți martori oculari 
să compară în fața sa pentru a 
elucida împrejurările în care s-a 
produs masacrul nou dezvăluit

Lucrările Comisiei politice
a Conferinței interparlamentare

Intervenția delegatului român
i

în cadrul lucrărilor Comisiei politice a Conferinței inter
parlamentare, care se desfășoară Ia Cairo, a luat cuvîntul 
miercuri, deputatul român Ion Mărgineanu, secretar al Marii 
Adunări Naționale, redactor-șef al ziarului „România
liberă".

Exprimîndu-Și convingerea că 
reuniunea de la Cairo va repre
zenta un cadru propice pentru 
un util și constructiv schimb de 
vederi, capabil să contribuie la 
crearea unor condiții favorabile 
în vederea unei soluționări adec
vate a conflictului din Orientul 
Mijlociu, el a subliniat că Româ
nia militează pentru destindere 
internațională, pentru eliminarea 
conflictelor armate și a tuturor 
focarelor de război. Poziția Ro
mâniei, a subliniat Ion Mărgi- 
neanu, exprimă ideea din ce în 
ce mai răspîndită că forța nu 
creează dreptul, că orice cuceriri 
făcute prin arme nu pot rămîne 
definitive, în soluționarea proble
melor internaționale actuale, a 
precizat el, trebuie să se facă 
apel la normele unanim recunos
cute ale dreptului internațional.

cu ajutorul elefanților
VIETNAMUL DE SUD. — Transport de arme și muniții pentru 

forțele patriotice cu ajutorul elefanților

ORIENTUL
• Comitete civile

CAIRO 4 (Agerpres). — Sub 
președinția lui Gamal Abdel 
Nasser, la Cairo a avut loc o 
reuniune a Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe. După 
cum relatează ziarul „Al A- 
hram", în cadrul reuniunii pre
ședintele Nasser a făcut o decla
rație în care a arătat, printre al
tele, că lupta cu Israelul va fi 
„îndelungată și crîncenă" și în 
vederea acestei lupte trebuie să 
fie mobilizate toate resursele po
tențiale ale țării.

El a expus membrilor Comite
tului Central propunerea Comite
tului Executiv Suprem al Uniu
nii Socialiste Arabe privind for
marea unor comitete civile de 
luptă. Aceste comitete care vor 
răspunde de problemele legate 
de apărarea civilă vor contribui 
la întărirea unității poporului și 
a forțelor armate în lupta îm
potriva inamicului, a subliniat 
președintele Nasser.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al arma
tei israeliene a anunțat că avioa
ne egiptene au atacat de două 
ori, în cursul zilei de miercuri, 
pozițiile deținute de forțele is
raeliene în regiunea Canalului de 
Suez, la sud de lacurile Amare și 
în sectorul Firdan — relatează 
agenția Reuter. Purtătorul de 
cuvînt a menționat că nu au fost 
semnalate victime în rîndul for
țelor israliene.

APROPIAT
de luptă în R. A. U.

CAIRO 4 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al forțelor ar
mate ale R.A.U. a declarat la 
Cairo că avioane egiptene au 
bombardat miercuri, a patra zi 
consecutiv, poziții israeliene si
tuate în zona Canalului de Suez 
— informează postul de radio 
Cairo, citat de A.F.P. Cele două 
raiduri întreprinse de avioanele 
egiptene a precizat el, au avut 
ca obiective poziții deținute de 
forțele israeliene la sud de lacu
rile Amare și în sectorul Firdan.

Doar

norme bazate pe respectul strict 
al independenței și suveranității 
naționale. în acest sens, deputa
tul român a subliniat că „rezolu
ția Consiliului de Securitate ofe
ră nitecanismul internațional pen
tru abordarea cu realism a com
plexului de probleme din aceas
tă zonă". Menționînd că poporul 
român și-a manifestat deplina sa 
solidaritate cu lupta justă a po
poarelor arabe pentru consoli
darea independenței lor, împo
triva imperialismului și a neoco- 
lonialismului, pentru transforma
rea lor democratică pe calea pro
gresului și păcii, I. Mărgineanu a 
subliniat că „România va milita 
în vuitor pentru intensificarea re
lațiilor cu popoarele arabe, că 
ea va acționa cu aceeași fermita
te și consecvență pentru soluțio
narea conflictului din această 
zonă".

estetică?
Tailandezii au aflat o 

veste foarte „îmbucurătoa
re": cupolele de protecție ale 
antenelor postului de radio- 
locație militar american, în 
construcție în apropiere de 
Bangkok vor constitui veri
tabile obiecte decorative : de 
forma florii de lotus, ele 
vor fi vopsite intr-un albas
tru dulce. Această măsură — 
precizau surse de presă tai- 
landeze — a fost luată de 
autoritățile militare ameri
cane in urma plîngerii auto
rităților locale că instalațiile 
bazelor S.U.A. „strică peisa
jul ambiant".

O veste bună nu vine, însă, 
niciodată singură. Tailande
zii au putut afla zilele trecu
te, printr-o indiscreție a 
militarilor americani, o altă 
știre „îmbucurătoare": au
toritățile de la Bangkok și-au 
dat asentimentul pentru lăr
girea marei baze aeriene de 
la U Tapao. Pină acum nu s-a 
precizat în ce culori vor fi 
vopsite noile instalații ale 
bazei lărgite. Poate într-o 
plăcută culoare sinilie. Even
tual, pe acest fond, s-ar pu
tea picta flori de myotis, ca
racteristice peisajului tailan- 
dez. După începutul făcut la 
stația de radiolocație de 
lingă Bangkok te poți aștep
ta la o treabă făcută cu meș
teșug și simț estetic.

Deocamdată însă .autorită
țile militare americane au 
motive să fie mai curînd pre
ocupate de securitatea ba
zelor S.U.A. din Tailanda 
decît de decorațiuni artisti
ce. Deducem aceasta și din
tr-o informație furnizată de 
ziarul elvețian NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG care rele
vă, citind cercuri militare a- 
mericane că în ultimele șase 
luni „a fost semnalată o re
crudescență a atacurilor gu
erilelor tailandeze asupra ba
zelor militare americane". 
Sursele citate au afirmat că 
au fost semnalate cel puțin 
80 de atacuri importante sol
date cu „serioase deterio
rări". De unde se poate con
stata că tailandezii nu pri
vesc prezența instalațiilor 
militare americane în țara 
lor doar din punctul de ve
dere al... esteticii.

P. N.

Ora
Americîi
Latine.
în Cuba, zeci, sute de tineri 

și vîrstnici se îndreaptă în a- 
ceste zile spre verzile legănări 
fără de margini ale trestiei de 
zahăr, acele șesuri cărora li se 
spune, atît de simplu și atît de 
frumos, canaverales.

Privit de la distanță, pentru 
cei mai puțin inițiați, gestul în 
sine nu poate fi perceput în 
dimensiunile lui reale. Pentru 
cel ce s-a pierdut, însă, în urmă 
cu cîțiva ani în imensitatea 
verde și aromitoare, el se îm
bracă în haina transparentă a 
nostalgiei și aducerii aminte : 
mai întîi, tinerii și vîrstnicii, zeci 
și sute, se adună în centrele 
urbane (la Havana, sînt sigur, 
imensa „planta baja" — holul 
hotelului „Habana Libre" _— 
constituie punctul cel _ mai viu), 
unde se fac organizările pe oa
meni, pe grupe, pe centre de 
lucru, pe sarcini. Apoi, autobu
zele și trenurile demarează 
spre Canaverales. O lună, trei, 
șase; zeci și sute de tineri și 
vîrstnici vor rămîne aici, unin- 
du-și eforturile în îndeplinirea 
uneia dintre sarcinile actuale 
cele mai importante: pînă a- 
cum, producția de zahăr a Cu
bei a oscilat în jurul a 6 mili
oane de tone anuale. Anul a- 
cesta (1970) Cuba s-a angajat 
față de ea însăși, să obțină 10 
milioane. Le va obține ? Sem
natarul acestei scrisori nu se 
poate îndoi; vor fi zece milioa
ne, poate mai mult.

Știu, cercetată cu ochi de sta
tistician, cantitatea aceasta de 
alb uluiește : înseamnă că fo
losind circa 100 de kg. pentru 
kilometru pătrat, Cuba poate 
acoperi cu alb întregul uscat 
terestru. O imensă puritate albă 
fabricată de mîinile acestor ti
neri și acestor vîrstnici, care 
pleacă acum, zeci și sute, spre 
canaverales.

Trestia, s-a spus, își fabrică 
zahărul cu sudoarea frunzelor 
ei. In frunze se află însă mai 
dinainte sudoarea acestor bra
țe, iar pentru ca zahărul să fie 
alb, să fie dulce și să aibă acea 

| mireasmă subtilă, un alt rînd 
de sudoare se va consuma, e- 
roic, sub clima umedă de la tro
pice.

Daruri schimbate de Europa 
și America de Sud acum cinci 
secole, tutunul și trestia repre
zintă, prin destinul și evoluția 
lor, istoria Cubei. Prin ele, pă- 
mîntul, mașina, munca și banul 

Bs-au combinat în toate varian
tele posibile și-au scris această 
istorie plină de zbucium și cu
tremur. Trestia, mai ales, este 
aceea care deschide multe din
tre capitolele acestei istorii.

în 1493 (decembrie), Cristo- 
for Columb plantează primele 
rădăcini de trestie de zahăr fu
nii cred în semințe, trestia nu 
crede...), rădăcini aduse din 
Spania, unde sosiseră, mai de
mult, cu același nume sanscrit, 
grație lumii arabe. Opt ani mai 
tîrziu, Pedro de Atienza este 
primul proprietar al unei 
„plantații" (Canaveral) de tres

Propunere privind aniversarea 0. N. U.
Comitetul de pregătire a celei de-a 25-a aniversări a creării 

Organizației Națiunilor Unite a hotărît să accepte invitația tri
misă de municipalitatea orașului San Francisco de a se convoca 
în acest oraș o sesiune festivă, de două zile, a Adunării Generale 
a O.N.U. Această sesiune urmează să aibă loc în cursul lunii 
iunie a.c.

In invitația adresată secretarului general al O.N.U., U Thant, 
Joseph Alioto, primarul orașului San Francisco, subliniază că 
această sesiune festivă ar fi o bună ocazie pentru țările membre 
ale O.N.U. să se întilnească pentru a reafirma principiile Cartei 
Organizației Națiunilor Unite.

CANAVERALES
tie. După alți cinci, Miguel 
Ballester și Aguilon obțin, cu 
mijloace rudimentare, primul 
zahăr. Prima recoltă mai im
portantă o va obține Gonzalo 
de Velosa, în 1515, pentru ca în 
1517 (la 27 iunie) nava Juan 
Ginoves să descarce prima 
„caxeta" de zahăr antillan, în 
portul Seviilei.

La Toledo, în Spania, în a- 
ceste zile, faimosul El Alcazar 
își primește vizitatorii care ră- 
mîn uluiți de măreția construc
ției. Sînt puțini cei care știu că 
această măreție se datorește 
primelor transporturi de zahăr 
cuban spre Spania, în timpul 
lui Carol cel Mare. Sînt puțini, 
de asemenea, cei care știu cîte 
ceva despre Giovanni Verra- 
zzano, florentinul, aflat în sluj
ba Franței, cel care în 1522, 
cînd vasul „Alonso de Algoba" 
încărca în Cuba 2 000 de „arro- 
bas" (154 de saci de azi) cu 
zahăr, avea să-l atace, în me
seria sa de corsar, la puțin 
timp după ce ridicase ancora 
în numele aceleiași Sevîllii. Nu 
s-a știut nimic despre curajosul 
corsar pînă în 1524, cînd sub 
nordul Floridei de azi, cobora 
pe un rîu și se oprea pe insula 
Manhattan, actualul New York...

Mereu în legănare verde, 
trestia foșnește în paginile is
toriei ei de început. De nume
le ei se leagă dispariția necru
țătoare a unei părți din popu
lația indigenă, cea care, în 
schimbul trestiei, îi dăduse lui 
Columb tutunul, otrăvind cu vis 
o lume întreagă. Blîndul și în
țeleptul Bartolome de las Ca
sas, autorul vestitei cărți „His- 
toria de la verdadera conquista 
de la Nueva Espana" va să- 
vîrși, în 1517, prima lui cruzi
me : „părîndu-i rău de indienii 
ce se extenuau în laborioasele 
infernuri ale minelor de aur 
antillan (și pe canaverales), i-a 
propus împăratului Carol Quin- 
tul importarea de negri, care 
să se extenueze în laborioasele 
infernuri ale minelor de aur 
antillan". (citatul face parte 
dintr-o carte care se cheamă 
„Istoria universală a infamiei"). 
Și negrii au sosit. Au sosit chiar 
înainte de propunerea lui de 
las Casas : încă de la 3 sep
tembrie 1501, cînd s-a dat pri
ma dispoziție, în acest sens, de 
către Regii Catolici. La început 
s-a crezut că pentru canave
rales vor ajunge 4 000 de su
flete. Au fost aduși însă din ce 
în ce mai mulți, iar din 1514 au 
început să fie aduși prin con
trabandă. . Erau atît de mulți, 
îneît în acest an, la propunerea 
lui Gil Gonzales Dâvila, făcută 
printr-un memoriu adresat Con
siliului Indiilor și Cardinalului 
Cisnero, importul aparatelor de 
forță musculară a fost interzis 
din teama unei revolte negre.

Trestia, verde, se leagănă 
și-și scrie istoria. Cuvintele de
rivate din rădăcina ei, treptat, 
peste timp, pot forma singure 
un dicționar. Iar dacă un bun 
sociolog și istoric (așa cum în 
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• CURTEA SUPREMA A 
S.U.A. a respins marți cererea 
formulată de avocații cunoscu

Cuba a fost pînă anul trecut 
bunul și nemaipomenitul Fer
nando Ortiz) ar deveni, pentru 
un timp, lingvist, din studierecț 
acestor cuvinte ar putea tran« 
scrie șapte tomuri de suferin-t 
fă: fiecare cuvînt nou format 
arată o stare nouă de lucru, a 
unealtă nouă, un procedeu teh
nic nou, o lume în schimbare, 
lată, pentru un posibil și proba
bil lingvist un 10 la sută din aces
te cuvinte : cana (adică trestia, 
rădăcina semantică), canacoro, 
canafistula, canaleja, canare- 
jo, canarroyo, Canaveral, canal, 
canaduzal, canamelero ,cani- 
donga, carizzo, canizar etc., 
etc. Sigur, cuvintele sînt con
venționale și nu spun decît 
ceea ce interlocutorii înțeleg 
prin ele. Lingvistul posibil, stu
diind, ar descoperi, poate, că 
această cana poartă și ea mai 
multe nume : de Indii, de_ Ba
tavia, de Bengal, de Otahiti, de 
Castilia... Ar mai descoperi _câ 
zahărul s-a mai numit agrio, 
amargo, borde, bravo, santo... 
Ar descoperi cu surprindere că 
acel „canidonga"—canadonga 
— înseamnă, nici mai mult nici 
mai puțin decît „trestie din An
gola", căci cuvîntul, mulatru, 
vine din cana și „Indonga" sau 
„Donga", nume pe care-l pur-t 
ta Angola mai de mult.

Trestia, verde, se leagănă 
și-și scrie istoria. Nici unde nu 
s-ci simțit mai bine ca în Cuba, 
în această legănare verde. Și 
cei care cred că zahărul e za
hăr și gata, se mulțumesc cu 
prea puțin. Clima trestiei este 
determinată, fără dubiu, de că
tre liniile izotermice 60° și mai 
puțin de referința intertropica- 
lă. Zona de zahăr a lumii se 
înscrie între 22° latitudine nor
dică, adică la înălțimea Hava
nei și 22° latitudine sudică, a- 
dică pe linia orașului Rio de 
Janeiro. Antilele, toate, se în
scriu în această fîșie a purității 
albe, dar Cuba, prin poziția ei 
rămîne privilegiată : soarele, 
ploaia, pămîntul și briza, toate 
aceste elemente lucrează la fa
bricarea zahărului. Sezonul 
cald ajută creșterii rapide a 
trestiei. Atunci cad și ploile, ca 
niște pături lichide. Dacă nu 
cad, trestia rămîne rahitică, să
racă. Sezonul rece, fără ghiață, 
dar cu „căderi" grăbește cris
talizarea zaharinei, asigurînd 
ritmul normal și exact al vege
tației, al creșterii și maturității.

Trestia, verde, se leagănă 
și-și scrie istoria, lată doar sec
vențe sărace din aceste pagini, 
la care, azi, zeci, sute de ti
neri și vîrstnici adaugă altele, 
în alte condiții, paginile, fără 
îndoială, cele mai pure din 
toată această puritate albă, pe 
care Cuba o fabrică an de an 
și pe care, anul acesta s-a an
gajat s-o sporească pe măsura 
entuziasmului și eroismului ei 
socialist. Nostalgia gestului so
sit prin pagina de ziar se 
schimbă, de aceea pentru sem
natarul acestor rînduri, în cer
titudine.

DELEGAȚIA VEST-GERMANA 
A SOSIT LA VARȘOVIA

0 MIERCURI A SOSIT LA 
VARȘOVIA delegația vest-ger- 
mană ce urmează să ia parte, 
începând de joi 5 februarie, la 
schimbul de păreri politice din
tre guvernele R.P. Polone și 
R.F. a Germaniei. Delegația 
vest-germană este condusă de 
Georg Duckwitz, secretar de 
stat Ia Ministerul Afacerilor 
Externe a! R.F. a Germaniei.

!S O LX
9 AGENȚIA M.A.P. transmi

te din Kinshasa că președintele 
congolcz Joseph Mobutu a ac
ceptat să întreprindă o misiune 
de mediere între Nigeria și cele 
patru state africane care recu- 
noscuseră Bialra (Coasta de Fil
deș, Gabon, Zambia și Tanza
nia). Generalul Mobutu, care se 
află în prezent Ia Fort Lamy, 
capitala Ciadului, unde a fost 
invitat pentru a lua parte la fes
tivitățile prilejuite de aniversă
rile proclamării independenței, 
va conferi la jumătatea acestei 
luni, într-un prim contact cu o- 
ficialitățile interesate, cu preșe
dintele Zambiei, Keneth Ka- 
unda.

MANDAT DE ARESTARE . 
ÎMPOTRIVA 

LUI F. SINATRA 

tului cîntăreț american Frank 
Sinatra de a infirma citația Co
misiei de anchetare a activități
lor criminale ale Mafiei din 
statul New Jersey. In con
secință, mandatul de aresta
re emis împotriva lui Sinatra 
de această comisie poate fi e- 
xecutat, conform legislației din 
statul New Jersey, în momentul 
în care cîntărețul, aflat în pre
zent în California, va păși pe 
teritoriul acestui stat.

• LA PRAGA cu prilejul în
cheierii vizitei ministrului afa
cerilor externe al R.D. Germa
ne, Otto Winzer în R.S. Ceho
slovacia a fost dat publicității 
un comunicat comun.

• ÎNTR-O CUVÎNTARE ros
tită în fața Parlamentului euro
pean, Jean Rey, președintele 
Comisiei executive a Comuni
tății Economice Europene, a a- 
preciat că tratativele dintre 
„cei șase" și țările care și-au 

prezentat candidatura pentru 
intrarea în Piața comună vor 
începe înainte de luna august 
a.c. El a opiniat ca lucrările 
pregătitoare să fie limitate, de
oarece „cei șase" vor putea 
continua elaborarea unei poziții 
comune și după ce vor fi ascul
tat părerile țărilor candidate.

RACHETĂ CU MOTOR 
CU IONI

• N.A.S.A. a anunțat că la 
baza aeriană de la Vandenberg, 
statul California, a fost lansată 
o rachetă de tipul celor folosite 
pentru plasarea pe orbită a sa
teliților „Sert-2“. Această ra
chetă este acționată de un mo
tor ionic. Recenta lansare coa- 
stituie o nouă fază a experien
țelor întreprinse pentru perfec
ționarea acestor motoare în ve
derea utilizării lor în zborurile 
interplanetare.

Cu prilejul celei de-a 22-a 
aniversări a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală intre Româ
nia și Uniunea Sovietică, am
basadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in
U.R.S.S., Teodor Marinescu, 
a organizat miercuri în sa
loanele ambasadei o întîlnire 
prietenească.

Au participat V. Konotop, 
președintele conducerii cen
trale a Asociației de priete
nie sovieto-române, prim- 
secretar al Comitetului re
gional Moscova al P.C.U.S., 
generalul de armată A. Epi- 
șev, șeful direcției politice 
superioare a armatei și flo
tei Uniunii Sovietice, L. Ili- 
ciov, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
N. Pankov, vicepreședinte al 
Uniunii Asociațiilor sovietice 
de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine, repre
zentanți ai conducerilor 
unor ministere și instituții 
centrale sovietice, activiști 
de partid, funcționari supe
riori din M.A.E., ziariști.

DELEGAȚIA DE ZIARIȘTI 
SOVIETICI ÎN S.U.A:

• DELEGAȚIA Uniunii zia
riștilor din U.R.S.S., avînd în 
frunte pe redactorul șef al zia
rului „Izvestia", L. N. Tolkunov, 
care face o vizită în Statele 
Unite, a fost primit de secreta
rul de stat al S.U.A., William 
Rogers, informează agenția 
T.A.S.S.
« IN URMA CONVORBIRI

LOR care au avut loc la Varșo
via,, a fost parafat acordul co
mercial pe, termen lung (1970— 
1974) între Polonia și Italia și 
protocolul referitor la schimbu
rile reciproce de mărfuri pe a- 
nul în curs. După cum relevă 
agenția P.A.P., noul acord pre
vede în continuare creșterea di
namică a schimburilor recipro
ce de mărfuri, pe baza clauzei 
națiunii celei mai favorizate și 
prevederilor G.A.T.T., ale cărui 
membre sînt ambele țări.

e GUVERNUL VEST-GER- 
MAN a, acuzat concernul de 
presă „Axei Springer" de fal
sificarea informațiilor și de îa- 
călcarea legilor țării privind ac
tivitatea presei. Purtătorul de 
cuvînt al guvernului, Conrad 
Ahlers, a arătat că concernul 

Springer are o atitudine „aproa
pe incompatibilă" cu legile țării, 
adăugind că presa acestui con
cern „este o presă care falsifi
că știrile".

0 MIERCURI a fost lansată 
cu succes, de la Centrul spațial 
Tanegashima din Insula Kyu
shu, racheta japoneză „LSC-3"; 
cu această ocazie specialiștii 
japonezi au experimentat pen
tru prima dată un dispozitiv 
care schimbă direcția de zbor 
a rachetei.

0 INTR-O INFORMAȚIE 
transmisă din Teheran, agenția 
France Presse menționează că 
în cercurile oficiale iraniene nu 
s-a înregistrat pînă în prezent 
nici o reacție la demersul gu
vernului de Ia . Bagdad, care, 
după cum s-a mai anunțat, a 
informat pe secretarul general 
al O.N.U., precum și diferite 
guverne asupra unor „Concen
trări masive de trupe iraniene la 
frontiera cu Irakul". în cercuri
le oficiale iraniene se reaminteș
te doar că „un dispozitiv de pro
tecție" a fost creat în momentul 
crizei de la Chatt-el-Arab, „a- 
ceste măsuri urmînd să fie men
ținute atît timp cît va exista 
actuala tensiune cu Irakul".

ZILELE FILMULUI 
ROMÂNESC

LA WASHINGTON
In saloanele din 

Washington ale Aso
ciației americane de 
filme a avut loc 
marți deschiderea 
zilelor filmului ro
mânesc care vor 
continua la New 
York între 3 și 28 
februarie, sub aus
piciile Muzeului de 
artă modernă din 
New York și ale 
Asociației america
ne de filme.

A fost prezentat 
filmul „Pădurea 
spînzuraților", după 
care a avut loc o re
cepție oferită de 
Jack Valenti, preșe
dintele Asociației a- 
mericane de filme.

Au luat parte Mi

ke Mansfield, lide
rul majorității de
mocrate din Senal, 
senatorul Frank 
Church, Thomas 
Morgan, președinte
le Comisiei pentru 
afacerile externe a 
Camerei Reprezen
tanților. Alexis 
Johnson, subsecretar 
de stat, Frank Sha
kespeare, directorul 
Agenției de informa
ții a S.U.A., Henry 
Kissinger, asisten
tul președintelui 
pentru problemele 
securității naționa
le personalități ale 
vieții culturale, func
ționari superiori din 
Departamentul de

Stat, precum și șefii 
unor misiuni diplo
matice. Au fost pre- 
zenți Ion Brad, vice- 
președinte al 
C.S.C.A., Liviu Ciu
lei, regizor, actor și 
directorul Teatrului 
L. S. Bulandra. Au 
participat, de ase
menea, ambasado
rul României la Wa
shington, Cornelia 
Bogdan, și membri 
ai ambasadei.

Ambasadorul ro
mân la Wasington a 
oferit în cinstea de
legației un dejun li 
care au participat 
personalități ale vie
ții culturale ameri
cane
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