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Prezentarea scrisorilor de acreditare

Nicolae Ceausescu,
de către ambasadorul Olandei

•
 Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a

A primit miercuri, 11 februarie 
1970, pe ambasadorul extraordi-

nar și plenipotențiar al Olandei, 
Pieter Veecken Putman •Cramer, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

PENTRU COMITETUL U.T.C. atelierul-scoală o
9

DE LA COMBINATUL CHIMIC RM. VILCEA

SUBSTANȚIALE. CE ÎNTREPRINDEȚI
7 75»

într-o noapte recentă, 
junii orei 23, la secția 
alcooli a Combinatului 
mic din Rîmnicu Vilcea s-a 
dus o defecțiune la compresorul 
instalației de gaz sintetic. Tre
buia remediată în cel mai scurt 
timp posibil. Acest lucru presu
punea confecționarea urgentă a 
unor piese de schimb pentru în
locuirea celor avariate. în- 
tr-adevăr, dar cine să le execu
te ? Atelierul mecanic central 
era pustiu, lucrase doar în două 
schimburi.

înțelegînd situația, privind cu 
răspundere momentul dificil pe 
care îl traversau, trei tineri — 
Toma Berbecaru, secretarul co
mitetului U.T.C. de la atelierul 
central, Mihai Pîmău și Nicolae 
Agapescu au fost chemați de 
acasă și — după ore și ore de 
muncă âu reușit la sfîrșitul zilei 
următoare să se achite de sarci
na ce le fusese încredințată. In
stalația și-a reluat activitatea.

Am redat acest episod pentru 
că el este în măsură să ne pre- 
z nte pe 
cadrul 
Rîmnicu 
cu care 
ducției, exigențelor sale, respon
sabilitatea cu care privesc ono
rarea atribuțiilor ce le revin. 
Dată fiind ponderea lor însem
nată în totalul salariaților — 
peste 50 la sută >— rezultatele 
pozitive obținute de la începutul 
anului pînă în prezent, respectiv 
130 tone sodă caustică, 180 tone 
clor lichid, 80 tone octanol etc. în

în 
OXO- 
chi- 
pro-

plus față de prevederile planu
lui — sînt legate inseparabil de 
munca, seriozitatea și competen
ța lor profesională. Fapt care, 
firesc, permite o apreciere pozi
tivă a activității organizației 
U.T.C. de aici, autentic catali
zator al eforturilor uteciștilor, în
dreptate spre îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, sar
cini ce în acest an cunosc creș
teri substanțiale, materializate 
în sporirea cu 245 la sută a vo-

lumului producției globale față 
de realizările din 1969, în mări
rea cu 379 la sută a obligațiilor 
la export comparativ cu rezul
tatele aceluiași an luat ca bază.

Folosind drept ghid planul de 
activități întocmit de comitetul 
U.T.C. coordonator pentru a 
mări contribuția tinerilor la atin
gerea obiectivelor pe care com
binatul și le-a propus în 1970, 
încercăm o succintă anticipare a 
ariei de preocupări specifice ale

dura tot anul

• De ce se admit

Michelangelo

tinerii care lucrează în 
Combinatului chimic 
Vilcea, promptitudinea 

răspund cerințelor pro-
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Cea mai călătorită statuie 
din București, cea mai stîr- 
nitoare de mituri și povești 
uluitoare, Lupoaica, dar a- 
dus de la Roma pentru a 
simboliza originile noastre 
latine, a împodobit prima dată 
Arenele romane din parcul 
Libertății unde a fost dezve
lită Ia 7 septembrie 1906. Pu
țin timp după acea lestivă 
inaugurare, Lupoaica a fost 
mutată în capătul străzii 
Lipscani într-o mică piață 
numită Piața Romei. Acolo 
și-o amintesc părinții noș
tri c-ar fi văzut-o mai mult

timp, dar în 1931 ochii necru
țători ai edililor au mutat-o 
pe dealul Mitropoliei, după 
care a ajuns în grădinița din 
Parcul Dorobanților, ascunsă 
de copaci, suferind de pe ur
ma îndelungatelor peregri
nări prin tot orașul.

Deși edilii n-au mai mutat 
statuia, deși ochii trecători
lor n-au insistat asupra de
teriorărilor pe care darul de 
la Roma l-a suferit din pri
cina transportării lui dintr-un 
loc într-altul. totuși, în ul
timele săptămîni. ochii indi
ferenți ai noștri au văzut că 
unul dintre cei doi (Romu
lus sau Remus ?) lipsește spre 
stupefacția tuturor. Tentația 
pietrei a fost mare ? îmi a- 
mintesc o poveste extraordi
nară : în Grecia antică unui 
tînăr, Diodorus din Siracuza,

I

GA8RIELĂ MELINESCU

(Continuare în pag. a TV-a)

...Duminică, soare, vreme ex
celentă pentru ' o' respirație în 
aer liber, atîta cît ne mai lasă a- 
valanșa motoarelor cu explozie 
într-o epocă modernă. Curioși, 
poate puțin dezorientați, entu
ziasmați totuși de peisajul mari
lor bulevarde, cîțiva flăcăi aflați 
la militărie trăiesc orele de „ie
șire în oraș" cu acea plăcere și 
naivitate pe care am cunoscut-o 
cîndva toți cei ce am depășit a- 
ceastă perioadă. Lumea toată, 
deși necunoscută, le este simpa
tică și, iată, nici n-au băgat de 
seamă cum un bărbat — să tot 
aibă cincizeci de ani — a intrat 
în vorbă cu ei, face glume cu 
ei, îi tachinează că „i-a văzut el", 
li-s ochii „numai la fete", „he- 
he!"... Și parcă pentru a-i prin
de cu mîța-n sac, omul bagă

I mina în buzunar și-o scoate pre-

I
I
I
I
I
I
I

cum Josefinp, anunțînd un 
„ce", miraculos. In podul 
palmei, apărată de priviri ca 
și chibritul de vînt — o 
poză, și-n poză... „He-he!... 
face omul, vă știu eu!... Cazar
mă..., numai bărbați..." „O fată 
ca asta se află... vă spun unde 
dacă știți să tăceți..., Și dacă a- 
veți 15 lei... Cincisprezece lei de 
fiecare bonetă /“

...Tot duminică, dar nu numai 
duminică, în drumul ce duce 
spre recreațiile vîrstei, ori spre o 
școală, un bărbat de vreo două
zeci și ceva de ani caută cu o- 
chii ochii fetelor care se întorc cu 
ghiozdanele de la cursuri. Fetele 
sînt bine dezvoltate, sînt frumoa
se, și bărbatul are o revistă că
reia îi descoperă tactic un sin
gur „colț"... „Ssst! Fără gălă
gie ! Ce vă uimiți, proastelor ? a-

rătați voi ca damele din poze ? 
Ce, astea s-au dezbrăcat de rău? 
O am de la un străin... Dacă 
vreți să vedeți toate pozele, ve- 
niți cu mine..."

Am reconstituit, cu oarecare 
imaginație, dar păstrîndu-ne li
mita proximă a adevărului, două 
scene trecute la capitolul „amă
nunte minore" din dosarele de an
chetă penală întocmite pentru 
fapte pe care ușor le bănuim. 
Bătrînul, cunoscut deja din unele 
relatări ale presei, recruta astfel 
clienți pentru o prizonieră neno
rocită, fapt pentru care și-a a- 
sigurat ani buni de meditație la 
răcoare. Celălalt, Catrina loan, 
proxenet, „bișnițar și derbedeu", 
cum îl caracterizau chiar și pro
prii amici, va vedea și el 7 ani 
soarele printre zăbrele.

O pedeapsă dreaptă, meritată. 
Dar nu știu dacă dumneata în-

Isuți, tinere cititor, ai fost atent 
la un amănunt: arma folosită de 
asemenea indivizi în scopul în
toarcerii unor băieți și unor fete 
din drumurile lor spre aer curat, _ 
spre o petrecere frumoasă într-o I 
zi de sărbătoare, ori din calea în- ■ 
vățăturii, acea cale care leagă _ 
casa părintească cu școala și de I 
aci mai departe cu viața adevă- ■ 
rată, era... Ei, da, era un petec _ 
de hîrtie, scos din cine știe ce I 
ateliere pestilente și întunecoase, ■ 
încropite prin subsolurile vreu- _ 
nei clădiri de mahala, ori de sub I 
teascurile unor tipografii clandes- I 
tine, aflate în cine știe ce colț al _

I

lumii, teascuri răspînditoare de 1 
miasme lăcuite, de putrefacții ■

I
miasme
morale regizate „excelent", cu

EUGEN FLORESCU
(Continuare 'tn pag. a TV-a) I

• •utilă... promisiune?
» Dacă în primul an de pregă- 9 tire practică elevii școlilor pro

fesionale nu depășesc . cadrul 
atelierului-școală, menit a-i 

• introduce în „tainele" meseriei, 
în cel de-al doilea an ei trec 
într-o fază de activitate supe- 
rioară, cea a practicii în pro- 
ductie.
,în principiu, munca în uzină, 

contactul nemijlocit cu ritmul A producției, au un rol hotărîtor 
în formarea viitorului muncitor 
calificat. „In realitate însă — 

• ne relata ing. Atanase Mihail, 
director adjunct al Școlii pro
fesionale „Vulcan" — de cele 

• mai multe ori elevii anului II 
nu pot efectua practica în pro
ducție în condiții corespunză- 

— toare. Cîteva din cauze: în 9 primul rînd, repartizarea elevi
lor pe lîpgă muncitori, exclude 
de la bun început posibilitatea A ca ei să poată lucra în mod 
continuu pe mașinile-unelte. Și. 
găsesc că este firesc, ca în con- 

• dițiile planului de producție, Să 
nu fie încredințat strungul de 
pildă, elevului încă nepregătit 

• Ia nivelul cerințelor. De .aseme
nea, tipurile de operații exe
cutate în procesul de nroduc- 
ție nu concordă întotdeauna , cu 
prevederile programei analitice, 
în funcție de care trebuie să 
se desfășoare practica. în con- 

A cluzie, elevul practicant nelu- 
w crînd la mașină, privind doar 

din spatele muncitorului. strun- 
• gul, pierde si deprinderile că

pătate în primul an de practi
că. Suficient de convingător 
este faptul că la concursurile WP pe meserii elevii anului I în 
mod frecvent obțin rezultate 

• superioare c°leg'l°r lor din a-
nul II. Iată de ce se impune ca 
practica în producție să fie e- 
fectuată de fiecare elev indivi- 

9 dual, bineînțeles îndrumat de

Cîteva din cauze : în

către maiștrii șl instructorii de 
practică.

Avînd în vedere aceste con
siderente, la 10 noiembrie 1969, 
printr-un ordin al Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini s-a hotărît ca, începînd 
de la 1 ianuarie a.c., să se în
ființeze în cadrul uzinelor tu
telare de școli 
ateliere-școală de 
destinate tocmai

profesionale 
producție, 
efectuării 

practicii de către elevii anu
lui II, școlarizați în meseriile 
de prelucrare prin așchiere 
(strungari, frezori etc).

Deținem, așadar, justificarea 
necesității acestei măsuri și ho- 
tărîrea oficială de a fi mate
rializată. Am căutat să ne con
vingem în ce măsură a fost 
aplicat pînă la această dată or
dinul, de către unitățile vizate.

ATELIERE NU SÎNT. 
EXISTĂ INSA EXPLICAȚII

Am parcurs drumul străbă
tut cu două luni în urmă de 
sus amintitul ordin, pînă la 
conducerile unor întreprinderi 
ce tutelează școli profesionale.

La Uzinele „Semănătoarea" : 
prima vizită. prima surpriză. 
Pentru cei 95 de elevi din anul 
JI ai claselor de „așchietori", 
trimestrul TI a început (la 
două săptămîni după 1 ianua
rie a.c. !) fără nici o noutate 
în pregătirea lor practică.

„Avem spațiul rezervat aces
tui atelier — ne-a declarat ing. 
Ion Semenescu, inginer-șef al 
uzinei — dar pînă în prezent nu 
dispunem de utilajele necesare 
înzestrării sale. Au fost trimiși 
însă tehnicieni din uzină în

PAUL SPIRA

(Continuare în pag. a Ill-a)

UN PERIMETRU
FASCINANT

SI MUL TE UȘI FERECA TE
în peisajul nocturn al Muni

cipiului Deva există un perime
tru fascinant, perfect desenat în 
lumină : Cetatea. Atrasă magne
tic spre ea, imaginația coboară 
în timp, iar privirea — sedusă 
de taine — întreabă ruinele zi
durilor.

Locuitorii de azi ai Devei sînt 
oameni ai timpului nostru. 
Timp frenetic, trăind cu toa
te fibrele în prezent. Mai exact, 
în prezentul socialist, pentru care 
vechea echivalență „orașul de 
provincie: loc unde nu se în- 
tîmplă nimic" a devenit un non
sens. Contemporanii marilor în
noiri prin care trece țara nu se 
pot mulțumi, în materie de cul
tură, numai cu extazul în fața 
vestigiilor istoriei. Dincolo de o- 
rele de intens efort profesional, 
un larg repertoriu de preocupări 
cultural-distractive cere, la rindul 
său, dreptul la existență. Deși 
nici altor vîrste nu le este străin, 
acest repertoriu are, în mod fi
resc, o audiență mai mare la ti
neri. în dorința de a constata, la 
fața locului, concordanța dintre 
deziderate și împlinirea lor, bri
gada noastră a realizat un raid 
prin sălile unor cluburi din Deva.

Pentru a nu trage concluzii 
pripite, am purtat, mai întîi, dis
cuții cu cîțiva membri ai Comi
tetului municipal U.T.C. Tema 
convorbirii — ce și-a propus și 
ce a realizat Comitetul munici
pal U.T.C. pentru organizarea 
activității educativ-distractive. în 
general, sarcinile asumate co
respund obiectivelor stabilite la 
precedenta Conferință : orga
nizarea unui club al tinere
tului, a Studioului tineretului, in
stituirea unor manifestări cultu
rale de amploare („Festivalul 
primăverii" — pentru selecționa
rea talentelor de muzică ușoară 
și populară, „Cîntecele cetății" — 
în toamnă, o săptămînă a cul
turii locale), realizarea unei zone 
de agrement și distracție în sec
torul Parcului, intensificarea 
muncii pentru constituirea unor 
formații artistice în școli și alte
le. în plus, dată fiind prezența 
în oraș a unor instituții pro
fesioniste (Teatrul de estradă, 
cinematografele „Arta" și „Pa
tria", Muzeul județean de is
torie), s-a urmărit și frecventa
rea, de către tineri, a celor mai

importante spectacole sau vizita
rea sălilor muzeului.

Distanța de la intenții la trans
punerea lor în practică, nu este, 
însă, întotdeauna liniară. La 
Deva, realizările sînt, nu atît pe 
măsura planurilor, cît — mai ales 
— pe aceea a efortului depus 
pentru obținerea lor. în rezumat, 
ciclurile de activități pe teme de 
mare interes s-au ținut cu regu
laritate. Pe alocuri, totuși, cu

eficiență mai mică. Deficiențele 
izvorăsc, uneori, din concepție, 
alteori dintr-o incompletă concre
tizare a intențiilor. De pildă, în 
cadrul ciclurilor „Știință, cultură 
și artă contemporană" și „Ce îri-

NICOLAE BALTAG 
MIRCEA TACCIU 
SABIN BORCAN

FENOMENUL 
INTERIOR

(Continuare în vag. a Ill-a)

Engelbert Humperdinck 
și săgeata lui Clovis

COREL DORIAN

încape nici o 
Pămîntul are 
ani și nu 

cum s-ar mai fi

Nu mai 
îndoiala : 
4 550 000 000 
4 551 000 000 
putut crede înainte de ulti
ma intervenție a domnului 
Aebersold’. Poliția iaooneză 
deține, în sfîrșit. numele și 
semnalmentele celor 2 985 de 
hoți de buzunare dispuși să 
onoreze prin activitatea lor, 
viitoarea „Expo-70“ (Osa
ka). în seifurile băncii din 
Cintra — Argentina, spre de
ziluzia gangsterilor nu se a- 
flau decît 857 dolari și aceș
tia în pesos. Cifra exactă a 
personalităților spaniole ca
re au cerut amnistierea de- 
ținuților politici este 889. Pa
sagerii avionului prăbușit în 
Sierra Nevada, acum două- 
trei săptămîni au fost salvați, 
la exact 56 kilometri de 
Jackson. Vînătorii de ma
muți de acum 11 550 de ani 
foloseau renumita „săgeată 
tip Clovis"... Golurile echipei 
F.C. Argeș, la Accra, au fost

Inscrise de Jercan și Radu 
în minutele... Marocul va 
pleca spre Leon (Mexic) la 
12 mai, la 8.45 ora locală. Nu
mele adevărat al lui Engel
bert Humperdinck este Gerry 
Dorsey, iar al tatălui său... 
Cît privește meciul de rugby 
Scoția-Franța, desfășurat la... 
încheiat cu scorul de... de că
tre două echipe avînd vîr- 
sta medie între...

Știrile consemnate mai sus 
sînt riguros exacte. Ele ne-au 
fost comunicate prin radio, 
telex, buletine speciale, prin 
intermediul sateliților de co
municație și al presei de ma
re tiraj, de către specialiștii 
marilor centre internaționale 
de documentare sau de către 
corespondenții noștri speci
ali... în sfîrșit, de cine vreți 
și de cine nu vreți ! Totul [ 
ultra-exact I Totul ultra-ra
pid ! Totul ultra-important ! 
Să vă spunem și numărul to-

(Continuare în pag. a Il-a)
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25 de ani de la 6 Martie 1945

TARA IN PICIOARE!
Răsturnarea dictaturii militaro- 

fascisță, participarea României 
la războiul antifascist, a mar
cat începutul unei perioade 
fără precedent în istoria ță
rii noastre. La fel ca în în
treaga sa istorie — dar în con
diții cu totul excepționale — 
Partidul Comunist Român, con- 
ducînd marile bătălii sociale îm
potriva reacțiunii și a claselor ex
ploatatoare, a orientat lupta ma
selor populare în direcțiile hotărî- 
toare ale dezvoltării procesului 
revoluționar. Lupta pentru mobi
lizarea eforturilor întregii țări în 
războiul antihitlerist, controlul pa
tronatului, lupta pentru înfăp
tuirea împroprietăririi țăranilor, 
lupta împotriva speculei, a scum- 
petei, a foamei era strîns împle
tită cu lupta pentru cucerirea pu
terii.

înfăptuirea unor profunde 
transformări democratice la care 
năzuia întreaga țară era împie
dicată de un aparat de stat domi
nat, în majoritate, de elemente 
reacționare, fasciste. „Numai un 
guvern F.N.D. — afirma cu cla
ritate programul de guvernare al 
Frontului Național Democratic a- 
dresat țării la 29 ianuarie 1945 — 
va fi în stare să pună capăt spe
culei, scumpetei, haosului econo
mic și să înlăture cU un ceas mai 
devreme suferințele maselor 
populare: muncitori, plugari,
funcționari și intelectuali".

Bătălia de clasă, lupta pentru 
emanciparea socială și națională 
a ridicat, practic, întreaga țară pe 
baricadele luptei pentru putere.

„UN ELAN IREZISTIBIL"
în momentele cruciale ale isto

comuniști „vrea un guvern al 
țării muncitoare, al țării cinstite, 
al țării creatoare. Nu mai vrea 
elementele reacțiunii în guvern, 
nu mai vrea să le suporte incapa
citatea, reaua voință, batjocura. 
Nu mai vrea să îndure nevoile 
grele ce le-au adus, nu mai vrea 
să-i țină în circă. Și această do
rință a poporului s-a întins ca un 
ecou imens, de a răsunat toată 
Capitala de ea și se va întinde în 
întreaga țară, pînă departe, pînă 
ce ea se va împlini''.

TARA, SCENA UNEI IMENSE 
DESFĂȘURĂRI 

DE FORȚE POPULARE

într-un colocot uriaș de nădej
de și vrere de luptă — cum no
tează cronicarul acelor zile — 
muncitorimea, țărănimea, mește
șugarii, cărturarii și ostașii din 
toate orașele și satele țării, se ri
dică dîrz pentru a cere într-un 
singur glas : „GUVERN DE 
FRONT NAȚIONAL DEMO
CRATIC". Pretutindeni se țin în
truniri, adunări și se votează mo
țiuni care mărturisesc aceeași 
voință ce nu cunoaște zăgazuri. 
„Moldovenii se consideră mobi
lizați pentru înscăunarea neîntîr- 
ziată a unui guvern F.N.D" ; la 
Constanța 30 000 de cetățeni ri
dicați la luptă fac cunoscută țării 
adeziunea „în totul la programul 
F.N.D. și ne angajăm să luptăm 
și să muncim pentru îndeplinirea 
lui cît mai grabnică" ; 10 000 de 
tîrgovișteni au manifestat cerînd 
alungarea guvernului Rădescu de 
majoritate reacționară ; mii de ce
tățeni din Timișoara, în șase mari 
întruniri, „au cerut un guverr.

Conferința femeilor muncitoare, 
reprezentantele tuturor femeilor 
muncitoare „manuale și intelec
tuale" sînt conștiente „că învin
gerea sabotajului, a speculei, ne 
interesează în mod direct, dar a- 
ceasta nu poate fi dobîndită de
ed de un guvern al F.N.D.-ului".

Pe scena socială — vastă cît 
țara, steagul înălțat de F.N.D.. 
chemarea rostită prin programul 
lansat, strînge rîndurile — într-o 
nemaiîntîlnită unitate — a oame
nilor muncii, a patrioților, a inte
lectualilor, a tuturor celor hotărîți 
să transforme din temelii struc
turile sociale ale țării.

ÎNTRE VORBE SI FAPTE — 
UN ACORD UNIC !

Dorința țării de a alunga un 
guvern de majoritate reacționară 
este consolidată de înzecirea 
eforturilor în războiul antihitle
rist. în ciuda sabotării acestora 
de către forțele reacționare, mun
citorii de la „Wolf" au crescut 
producția corpurilor de proiecti
le, pe luna ianuarie, cu 130 la 
sută, lucrătorii de la fabrica de 
avioane „Set" se angajează „să 
luptăm cu toată forța brațelor 
noastre spre a mări producția de 
război cu 100 la sută, lichidînd 
cît mai repede fascismul". Mine
ri din Comănești, după ce au 

lat producția de cărbuni, se 
îgajează „să ridice și mai mult 

această producție de importanță 
vitală pentru economia din război 
a țării", la societatea petroliferă 
„Unirea" din Ploiești s-au format 
primele grupe de muncă volun
tară care „au început prin exem-

Așa arătau străzile din București și din provincie în zilele fierbinți ale lui februarie ’45.

UN FRAGMENT
SELENAR

LA BUCUREȘTI
O TRADIȚIE A

riei, poporul a dat întreaga dova
dă a capacității sale de luptă. Cu 
un secol înainte, atunci cînd țara 
a impus și consacrat actul unio
nist, cronicarul anonim al zilei, al 
faptelor de autentică substanță 
istorică, consemna la înalta tem
peratură a entuziasmului : „Dum
nezeule, ce popor este poporul 
român ! Cînd se inspiră de vreo 
idee, uită toate interesele private 
și se consacră numai pentru 
triumful cauzei comune...". Cro
nica zilelor de început de fe
bruarie, din urmă cu un sfert de 
veac, face din relatarea fapteloi 
zilei capitol esențial al istoriei 
noastre moderne. Joi 1 februarie 
1945... „Vrem guvern F.N.D", e 
„un strigăt uriaș izbucnit din 
300 000 de piepturi". Poporul 
Bucureștiului e în picioare, „stră
zile erau blocate de nesfîrșita 
scurgere de oameni, și nici gerul 
neînduplecat, și nici orele de aș
teptare, nu au clintit pe vreunul 
dintre ei... Și mereu se adăugau 
mulțimii salaliații altor fabrici, 
altor întreprinderi. O dorință 
nestrămutată, o chemare vijelioa
să a strîns acolo zeci de mii de 
tineri, ucenici în haine subțiri, 
fără paltoane, cu picioarele abia 
apărate de ger, femei neapărate 
de frigul pătrunzător al iernii. Și 
animația ce a cuprins această 
masă imensă de oameni adunați 
in piața neîncăpătoare a mitin
gului era irezistibilă". Uniți în- 
tr-o singură vrere, ca un singur 
om mulțimea strînsă în Piața 
Mihai Viteazu a ridicat în văzduh 
un imens strigăt de luptă : „Vrem 
un guvern F.N.D.

Ea, țara, mobilizată în luptă de

F.N.D. care să scape țara de pri
mejdia spre care o împing ele
mentele reacționare" ; un guvern 
democrat ales de popor au cerut 
muncitorii de la Sibiu...

„In toate guvernele care s-au 
perindat de la 23 August —- au 
arătat muncitorii brașoveni adu
nați într-o mare adunare în sala 
Astra în ziua de 4 februarie — 
elementele reacționare ale parti
delor istorice, în frunte cu duș
manul democrației, Iuliu Maniu, 
au împiedicat democratizarea ță
rii, prin neaplicarea armistițiului, 
prin împiedicarea reformei agra
re, prin ocrotirea sabotajului și 
speculei și prin apărarea și camu
flarea legionarilor și criminalilor 
de război".

Oameni de diferite vîrste, oa
meni aparținînd tuturor catego
riilor sociale interesate vital în 
dezvoltarea revoluției populare 
s-an alăturat la hotărîrea de a 
lupta pentru instaurarea la cîrma 
țării a unui guvern de largă con
centrare democratică.

Muncitorii tipografi din atelie
rele „Curierul" refuză să mai ti
părească ziarul, așa-zis, „Drepta
tea" deoarece „acest ziar atacă 
programul de guvernare al F.N.D., 
îmbrățișat de întregul popor... a- 
cest ziar se situează pe poziții de 
dușman al tuturor oamenilor 
muncii din România". Mișcarea 
tineretului progresist, militînd 
pentru îndeplinirea celor 10 
puncte ale programului de gu
vernare al F.N.D., cunoaște un 
larg aflux al tinerilor deoarece 
„aceste puncte corespund în în
tregime năzuințelor tineretului"

piui lor viu de a îndemna mun
citorimea la munca de refacere 
nu numai în întreprindere, ci 
extinsă chiar la o muncă generală 
de reconstrucție". La apelul lansat 
de medicii Apărării Patriotice 
peste 1000 de medici au discutat 
modalitățile de sudură a frontului 
cu țara și, dînd glas imboldului 
lor patriotic s-au angajat : „me
dicii, făcind parte integrantă din 
acest popor, se pun în slujba po
porului grăbind victoria finală"

Pămînt țăranilor ! — unul din 
punctele fundamentale ale pro
gramului F.N.D. deschide un 
larg cîmp de luptă socială. Mii 
de comuniști de la orașe pleacă 
pe ogoare pentru a face, în ciuda 
opoziției furibunde a guvernului 
de majoritate reacționară, drepta
te fraților de pe ogoare. „De la 
guvernul care este acum la pu
tere — scrie Manifestul Frontu
lui plugarilor — voi nu aveți

nimic bun de așteptat (...) guver
nul Frontului Național Democrat 
va consfinți prin lege lucrările 
de confiscare a moșiilor și de 
împroprietărire a țăranilor".

REPLICA TARII — 
REPLICA ISTORIEI

Simțind fugindu-le de sub pi
cioare puterea, forțele reacționa
re, înrolînd bande de legionari și 
fasciști pornesc pe față la acțiuni 
teroriste. în ziua de 11 februarie 
la ora 12 se anunță o întrunire 
în sala Scala la care urma să 
vorbească generalul Rădescu, cel 
care, nu peste multă vreme, a- 
vea să ordone sălbatecul masacru 
din Piața Palatului. Să răsfoim 
presa zilei.

încă de dimineață un public 
imens se pregătise să participe la 
„consfătuirea la care primul mi
nistru al țării invitase populația 
Capitalei". Stupoare 1 Dînd încă 
o dată dovada — dacă mai era 
nevoie ! — de distanța care sepa
ră vorbele de fapte, mărimea for
țelor reacționare preferă să se 
adreseze, dintr-o altă sală, prin 
radio, celor convocați la Scala. 
Indignarea publicului nu mai cu
noștea margini. „Nu putem decît 
să evidențiem — spune unul 
dintre cei prezenți în sala Scala 
— spiritul de desconsiderare a 
poporului care a condus pe ge
neralul Rădescu să nu vorbească 
în această sală, preferind o sală 
plină de huligani". Cît de „cetă
țenească" a fost „consfătuirea" 
convocată de Rădescu ne-o dove
dește publicul pe care l-a prefe
rat : bandele de huligani și le
gionari. „Pentru că sărăcia de 
forțe — consemnează presa — a 
partidelor istorice în care s-au 
cuibărit huliganii nu le-a permis 
acestora să întreprindă manifes
tații de masă, legionarii au găsit 
un prim prilej de a ieși la lumi
nă din cuiburile lor întunecoase 
sub scutul consfătuirii „cetățe
nești pe care a convocat-o pri
mul ministru..." Incitați de tex
tul discursului, încurajați de „în
crederea" și „sprijinul" ce li s-a 
solicitat, „publicul ales al dom
nului prim ministru iese în stra
dă atacînd pe trecători. Replica 
maselor nu întîrzie : „Legiona- 
rismul și fascismul vor fi nimi
cite de guvernul F.N.D.!".

Sub această chemare 500 000 
de cetățeni ai Capitalei au um
plut, la chemarea F.N.D., Piața 
Națiunii. Era atunci, într-adevăr, 
„o zi de primăvară în toiul ier
nii. Razele soarelui luminau fețele 
hotărîte ale cetățenilor ce soseau 
în număr din ce în ce mai mare 
în Piața Națiunii. Coloane de 
muncitori și muncitoare se re
vărsau nesfîrșite din toate colțu
rile Capitalei. Valul uriaș al po
porului năpădea imensa piață din 
centrul Bucureștiului: Sub faldu
rile tricolore, sub steagurile roșii 
de luptă, sub steagurile Națiuni
lor Unite, masele populare fre- 
mătau ascultînd cuvintele de or
dine difuzate prin megafoane. In 
fruntea poporului, muncitorimea 
Capitalei își manifesta forța sa de 
nestăvilit și totuși atît de disci
plinată, îndreptată numai și nu
mai împotriva dușmanilor demo
crației, atentă și reținută față de 
provocări. Indignarea cea mai 
cruntă se citea pe fețele oameni
lor".

Da, prin acordul deplin dintre 
vorbele și faptele ȚĂRII, ale 
țării care era în picioare, guver
nul lui Rădescu își avea zilele 
numărate !

VARTAN ARACHELTAN

in limba franceză

de zbor 
N.A.S.A..

Ieri, 11 februarie, a 
Ioc in holul sălii Dalles 
București vernisajul unei 
ginale expoziții. A fost 
zentat aici un fragment 
rocă lunară din cele 22 kilo
grame de roci, sol și pulbe
re aduse pe pămînt de Neil 
Armstrong și Edwin E. Al
drin. Expoziția este organizată 
de Consiliul pentru Răspîn- 
direa Cunoștințelor Cultural- 
Științifice și Universitatea 
populară din București cu 
concursul N.A.S.A.

în legătură cu acest eve
niment, domnul JOHN A. 
O’KEEFE, șef adjunct al la
boratorului de studii planeta
re pentru fizica spațială dc la 
Centrul Goddard i’ 
spațial, aparținînd 
ne-a declarat:

„Fragmente ale 
de rocă lunare au 
diate atît în centrele 
mai importante de pe terito
riul S.U.A. cît și în alte 8 
țări. Mai întîi rocile lunare 
au fost examinate de către 
o comisie de cercetări preli
minare aparținînd Centrului 
Spațial din Houston. Mate
rialul a fost supus unor ex
periențe de „timp critic" ab
solut necesare înainte ca pro
bele să sufere modificări da
torită zilelor petrecute depar
te de Lună și intrării lor în 
atmosfera terestră. în urma 
experiențelor repetate, savanții 
au ajuns la concluzia că nu 
există viață pe Lună. Cu a- 
ceastă ocazie s-au făcut ex
periențe interesante pe șoa
reci pentru a se determina 
dacă pe Lună există 
împlantîndu-se sub 
acestor animale bucăți 
de rocă. Rezultatele au evi
dențiat încă o dată că viață 
pe Lună nu există.

Specialistul american a afir
mat cu această ocazie că pro
bele studiate conduc în prin
cipal la enunțarea a trei ipo
teze privind originea Lunii. 
Prima afirmă că ea a fost un 
corp independent care a fost 
captat de Pămînt ulterior. A 
doua ipoteză susține că Luna 
și Pămîntul s-au format în a- 
celași timp și au continuat să 
coexiste împreună. în această 
ipoteză Luna este considera
tă sora Pămîntului. Ultima 
ipoteză consideră că prin 
desprinderea Pămîntului din 
Soare o bucată mai 
desprins din Terra 
du-se Luna, care în 
poate fi considerată 
mintului.

Spectacol școlar

Ăi®
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GALAȚIULUI DE AZI
După-amiază primăvăratecă de 

februarie. Zeci, sute de oțelari se 
îndreaptă spre casa municipală 
de cultură din Galați. Tineri și 
vîrstnici, unii cu Soții, alții cu 
prietene se întîlnesc la intrare, își 
string mîinile, cum fac zilnic, 
atunci cînd în haine de lucru, 
încep o nouă zi de muncă. De 
data aceasta însă, s-au strîns lao
laltă, pentru a pune bazele unei 
noi tradiții, o manifestare care le 
poartă și numele : ziua oțelaru- 
lui.

Acțiunea a debutat prin expu
nerea unei teme profesionale de 
larg interes. A urmat apoi o cal
dă evocare a personalității mare
lui fiu al Ipoteștilor, versuri emi
nesciene interpretate cu talent de 
elevi ai școlii populare de artă 
din localitate. Momentul cel mai

așteptat al serii l-a constituit în
ceperea concursului „Cine știe' 
meserie, cîștigă", în cadrul căruia 
au încrucișat „spadele", altfel de
cît pe platforma convertizoarelor, 
echipele conduse de prim oțela- 
rii Pavel Hanganu și Tudor Stoi
ca. Ziua oțelarilor s-a încheiat 
destul de tîrziu, în plină noapte, 
cu un frumos program artistic, cu 
dans și jocuri distractive.

Inițiativa organizării unor ase
menea manifestări de evidentă 
atractivitate și cu precise scopuri 
etice și estetice aparține Comite
tului coordonator U.T.C. de pe 
platforma Combinatului siderur
gic din Galați și comitetului sin
dicatului. Pînă în prezent, această 
inițiativă s-a mai concretizat în 
două acțiuni asemănătoare : ziua 
furnalistului și ziua laminorului 
— adevărate zile gălățene, în 
sensul actual și profund al cu- 
vîntului.

Permanentizarea acestor mani
festări oferă convingerea că ele 
vor deveni, într-adevăr, tradițio
nale.

ION CHIRIC

A apărut ..
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ION VĂDUVA POENARU

Sala de festivi- 
ți a Liceului 

„I. L. Caragiale" 
din Capitală. în 
fața unui public 
numeros și entu
ziast, format din 
colegi și profesori, 
elevii acestui liceu 
au prezentat un 
spectacol în limba 
franceză, pregătit 
și condus sub în
drumarea profe
soarei Edith Cră
ciun. în prima 
parte a programu
lui, elevii au re
citat versuri din

creația poeților 
Jean Brusson, Jac
ques Frevert, Ro
bert Desuos, Hen
ri de 
Dintre 
prin 
pronunției și ex
presivitate s-au
remarcat Sava
Vivî, Oniga Florin, 
Țone Adriana și 
Bălașa Viorica. 
Rolui menestrelu
lui l-a avut elevul 
Iulian 
care cu 
chitarei 
creat o

Regnier, 
recitatori, 

acuratețea

Cotoanță, 
acordurile 

sale a 
atmosferă

calda, intima. A- 
poi grupul vocal 
al claselor a Xl-a 
și a XH-a a inter
pretat cîteva cîn- 
tece vechi din fol
clorul francez, 
precum și șanso- 
nete moderne. A- 
plauzele îndelun
gate au subliniat 
deosebitul succes 
de care s-a bucu
rat spectacolul.

Foto-text 
IONEL 

BĂRBIERU

STUDII Șl ARTICOLE
DUMITRU I. MAZILU : Evolu

ția rolului și funcțiilor inter
ne ale statului socialist român 
în etapa actuală ; SIMION 
PUNI : Făurirea societății so
cialiste multilateral dez.voltate ; 
AL. FLORIAN : Filozofia și 
practica soclal-politică ; T 
SCHATTELES : Un studiu for
mal al condițiilor și limitelor 
previziunii științifice a com
portamentului social.

ÎNSEMNĂRI FILOZOFICE
CONSTANTIN VLAD : Mă- 

ria-sa Cuvîntul.
COMUNICĂRI de la Coloc

viul internațional de antropo
logie filozofică.

RUBRICILE : CERCETAREA 
CRITICA A ISTORIEI FILO
ZOFIEI ROMANEȘTI ; CRITI
CA ȘI BIBLIOGRAFIE ; VIA
TA ȘTIINȚIFICA.

Nimic despre
(Urmare din pag. I) 

tal al acestor informații pe 
care ni le transmitem unii 
altora în decurs de 24 de o- 
re ? După aprecierile speci
aliștilor 
parvenit 
numărul lor 
vident și informațiile „eveni- 
mențiale", „statistice", „se
mantice" etc. — depășește ci
fric, în răstimpul unei sin
gure rotiri a Pămîntului în 
jurul axei sale, de zece ori... 
întreaga populație a acestei 
atît de informate planete. 
Pe scurt, cam zece informații 
de fiecare om ! Nu și despre 
fiecare om, se înțelege... Și 
numai despre ce se întîmplă 
în afara oamenilor, nu și 
înlăuntrul lor. Și numai des
pre ceea ce se supune unor 
estimări riguroase în metri, 
kilowați, ani lumină. Nimic 
despre ceea ce nu se poate 
fotografia, înregistra pe ban
dă sau demonstra prin roent
gen și radioizotopi. Și nici 
o știre banală despre ,,X“ 
care a devenit mai egoist, 
despre „Y“ care a trădat o 
prietenie sau despre „Z“ ca
re, pur și simplu, s-a îndră
gostit de o himeră...

(informația ne-a 
acum 18 minute) 

incluzînd e-

încă. toate aceste lu- 
mai pot fi sesizate de

Iar dacă 
e un cîntăreț 

1 una

Dar 
cruri 
ochiul exersat. 
„X“. „Y“, „Z" e „ 
de muzică ușoară sau 
din bănuitele verișoare ale 
lui Brigitte Bardot, toate 
aceste evenimente ne vor fi 
semnalate fulger prin telex... 
Dar despre faptul că în min
tea unui adolescent, abso
lut anonim, s-a strecurat o 
îndoială... despre ciudata ne
voie de singurătate a unei 
fete de 18 ani., despre un a- 
numit sentiment de ratare 
sau de o certitudine care ne 
copleșește — în orce caz nu 
se va transmite nimic.

„Fenomenul interior", ciu
datele mutații de la o zi la 
alta care ne afectează senti
mentele. acțiunile, diciztile 
rămîn în afara celor 35 mi
liarde de știri pe care le 
vehiculăm în 3 600X24 se
cunde.

La ora cutare, în ziua de 
cutare, un om a fost acci
dentat de un vehicul. Știrea 
se consemnează. Dar cine să 
consemneze că în aceeași zi. 
la aceeași oră, s-au luat 
12 643 de decizii (sau cu to
tul alt număr) care au afec
tat indiscutabil întreaga exis-

tență, pe următorii 30-50 d*. 
ani, a celor 12 643 ?

Iar dumneata care selec
tezi zilnic știrile, peste cite 
nopți nedormite vei înțelege 
că s-ar fi cuvenit să nu 
dormi tocmai în noaptea în 
care ai dormit neînțors ? Și 
că ar fi trebuit să strigi „a- 
jutor“ ! sau să răspunzi unei 
chemări de ajutor, exact 
cînd ți-ai pus vata în urechi 
convins că ai inhalat destu
le știri despre lume și ai 
obosit să te uiți la ecran, 
ori nu rhai ai resurse să a- 
plauzi ?

Nu, nu vrem să repudiem 
milioanele de știri care țin 
de spectacol ! Dar mă gîn- 
desc cu tristețe la penuria de 
știri care nedreptățește ana
tomia noastră morală ; mă 
sperii de avalanșa de cuvinte 
specializate care exclud din 
cercul lor strîmt natura 
replicilor nerostite ; și mă 
simt frustrat din lipsă de timo 
(și informare) de un mare 
spectacol interior : al meu, 
al tău, al lui. Și asta : pentru 
că sîntem prea grăbiți cu noi 
înșine, prea neatenți la noi 
înșine și prea superficiali 
(poate) față de noi înșine.

Și cind mă gîndesc cit de 
bogați am fi dacă...

XPENTRU TI M PUL DV. li ber;^

Obiectivele politice ale demonstranților sînt clar formulate: 
„Jos guvernul Rădescu", „Vrem guvern F.N.D".
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CÎND SE ARATA CUCUVEAUA : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15). Flamura (orele 
9; 11,30; 15,30; 18; 20,30).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : ru
lează la Central (orele 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45).

CĂLUGĂRIȚĂ î rulează la Ca
pitol (orele 16,15; 19,45).
. CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANE ? ; rulează la Capitol (ore
le 9,45; 12,30).

STĂPÎN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,30;
14; 16,30; 19; 21,15), București (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21).

CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? : rulează la Lu
mina (orele 9,30—17 în continua
re; 20).

TNTR-O SEARA UN TREN : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30; orele 9—10 program 
pentru copii).

TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
15 în continuare; 17—21 program 
de filme documentare).

SIMPATICUL DOMN R : rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11,15 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Feroviar (orele
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

PROFESIONIȘTII : rulează la 
Gri vița (orele 9,30: 12: 15,30: 18; 
20,30), Arta (orele 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15; 20,30).

OMUL CARE VALORA MILI
ARDE : rulează la Înfrățirea (o- 
rele 15,15; 17,45; 20).

BLOW-UP : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18; 20,30).

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE :

rulează la Dacia (orele 8,30—20,30 
în continuare).

TAINA LEULUI: rulează la Bu- 
cegi (orele 16; 18,15; 20,30).

ȘOARECELE DE AMERICA : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.30) .

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : 
rulează la Lira (orele 15,30; 19),
Vitan (orele 15,30; 19), Progresul 
(ora 15,30).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Drumul Sării (o- 
rele 15; 17,30; 20), Moșilor (orele
15,30; 18).

LA NORD PRIN NORD VEST: 
rulează la Giulești (orele 15,30; 19).

PĂCATUL DRAGOSTEI ; rulea
ză la Floreasca (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30: 20), Victo
ria (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Cotroceni (orele 15,30; 18).

CALABUCH : rulează la Cotro
ceni (ora 20,30).

URMĂRIREA : rulează la Me
lodia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18j30; 
21), Aurora (orele 9,30; 12; 15;
17.30; 20).

DRAGA BRIGITTE : rulează la 
Volga (orele 9.30—16 în continua
re; 18,15; 20,30).

VIA MALA : rulează la Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Modern (orele 9,15: 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30)

MARȘUL ASUPRA ROMEI: ru
lează la Moșilor (ora 20,30). . .

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Popular (orele 15,30; 19).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

VA PLACE BRAHMS? : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,30).

A FOST CHEMATA ȘI CLASA 
V-A : rulează la Rahova (ora
20.30) .

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Rahova (o- 
rele 15,30; 18).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Pacea (orele 15,30; 18;
20,15).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR î ru
lează la Viitorul (orele 15,30; 18; 
20,30).

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

CÎND TU NU EȘTI : rulează la 
Cinemateca Union (orele 10; 
12; 14).

ANCHETATORUL DIN UM
BRĂ : rulează la Festival (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Tomis 
(orele 9—15 în continuare ; 18: 
20,15).

MY FAIR LADY : rulează la 
Favorit (orele 10; 15,30; 19,30).

Creangă": UMBRA DOCTORU
LUI NAGVAN — ora 18.30; Tea
trul „Țăndărică" (Calea Victoriei): 
ELEFĂNȚELUL CURIOS — ora 
16; (Str. Academiei): BANDIȚII 
DIN KARDEMOMME — ora 17, 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy): 
VARIETĂȚI — ora 19,30; (Calea 
Victoriei): NICUȚA... LA TANA- 
SE — ora 19,30; Ansamblul U.G.S.. 
ESOP, VIAȚA, MUZICA ȘI NOI 
— ora 20; Circul de Stat: MIRA
JUL CIRCULUI — ora 16 și 19,30.
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Opera Rohiână : LACUL LEBE
DELOR — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : SÎNGE VIENEZ — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (Sala Comedia): CINE 
EȘTI TU ? ora 19,30; (Sala 
Studio) : TRAVESTI — ora
19,30; Teatrul de Comedie : 
MANDRAGORA — ora 20; 
Teatrul „Lucia Șturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu): 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20; Teatrul 
Mic : PRIMARUL LUNII ȘI IU
BITA SA — ora 20; Teatrul Giu
lești : NUNTA LUI FIGARO — 
ora 19,30; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru): OTHELLO. — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu": 
ACUL CUMETREI GURTON - 
ora 19,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat: CĂUTĂTORII DE NOROA- 
CE — ora 19,30; Teatrul „Ion

JOI, 12 FEBRUARIE 1970 
PROGRAMUL I
• 17,30 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune în limba maghiară
• 18,05 Film serial : Aventură în 
munți — episodul XI : „Punctul 
de întîlnire" • 18,35 Mult e dulce 
și frumoasă. Emisiune de conf 
dr. Sorin Stati • 19,00 Telejurna
lul de seară • 19,20 Muzică popu
lară cu Ioana Cristea, Ana Toma 
și violonistul Vasile Focșeneanu
• 19,30 Știința și producția • 19.55 
Anunțuri — publicitate • 20,00 
Reflector • 20,10 Seară de teatru 
TV ; „Un nasture sau absolutul" 
de Radu Cosașu • 21,40 Avanpre
miera • 21,55 Telejurnalul de 
noapte • 22,05 Muzică ușoară pe 
teme folclorice • 22,30 Actualități 
literare • 22,45 Închiderea emi
siunii programului I.

PROGRAMUL II
• 20,10 Film pentru cinefili : 

„Walkover" — producție a stu
diourilor din R. P. Polonă • 21,33 
Icoane din Carpați. Seară de poe
zie românească clasică și contem
porană • 21,55 Film serial : „Răz
bunătorii". Reluarea episoȘtilul 
„Cine e acel om ?“ • 22,45 În
chiderea emisiunii programului 11,
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PIERDERI PLANIFICATE'
IN CALIFICAREA TINERILOR?
Cei 137 de tineri de la cursu

rile de calificare ale Uzinei clu
jene „Metalul roșu", și-au în
ceput pregătirea cu patru Tuni în 
urmă. Sînt așadar la jumătatea 
drumului spre titlul de munci
tori calificați.

— Cîți dintre ei credeți că își 
vor îndeplini integral normele 
stabilite, în primele luni după 
absolvire ?

— Aproximativ 60 la sută, ne 
răspunde tovarășul Simion Ol- 
teanu, instructorul unei grupe 
de tineri cursanți.

E mult ? e puțin ?
Pentru a-și asigura necesarul 

forței de muncă pentru produc
ția acestui ăn și în continuare, 
conducerea uzinei amintite a ho
tărât școlarizarea prin cursurile 
de calificare de care vorbeam și 
prin ucenicia la locul de mun
că a 600 de tineri, în meseriile 
de strungari, frezori, lăcătuși și 
sudori. Ca număr, ei reprezintă 
un sfert din efectivul de sala- 
riați ai întreprinderii. Niciodată 
în sălile ei de cursuri, n-au mai 
luat loc, în același timp, atît de 
mulți cursanți. Acum însă, uzina 
se află într-o dezvoltare de pro
porții, spațiile ei moderne de 

calitativ 
cores- 

rășpun- 
serioăse 
învăță-

porții, spațiile ei 
producție, solicitînd atît 
cît și cantitativ, o forță 
punzătoare. Factorii de 
dere depun eforturi 
pentru ca procesul de 
mint, de instruire practică a a- 
cestor tineri să se desfășoare cu 
maximă eficiență, 
incă de pe acum ei să 
greze total în sfera de 
pari a colectivului, în 
în disciplina sa. „De la 
ceput, ne relatează tovarășul 
Pavel Moldovan, secretarul co
mitetului P.C.R., ucenicii lăcătuși 
din anul I, au fost repartizați în 
cele mai bune echipe de mun
citori iar în cadrul echipelor, fie
care tînăr a fost dat în răspun
derea unui muncitor cu expe
riență. Ceilalți cursanți din cla
sele de strungari și frezori, au 
fost la rîndul lor repartizați pe 
lingă muncitori cu înaltă 
care. In prima etapă, care 
rat o lună sau două, ei 
simpli asistenți, ascultînd 
cațiile și urmărind modul de lu-

pentru ca 
se inte- 
preocu- 
spiritul, 
bun în-

califi- 
a du- 
erau 

expli-

cru al muncitorului respectiv. 
După această perioadă și în mă
sura disponibilităților de utilaje 
ei au trecut singuri pe mașini, 
lucrînd însă sub îndrumarea și 
supravegherea acestuia".

La fel s-a procedat cu cei de 
la cursurile de calificare. Și n-a 
fost rău. Mai mult. Pentru ca 
tinerii să fie cît mai îndeaproape 
inițiați în meserie, cît mai bine 
supravegheați, s-a luat inițiativa 
numirii unor instructori dintre 
muncitorii cu categorii înalte de 
calificare avînd fiecare în pri
mirea sa, cîte o grupă de ucenici. 
Această măsură a rezolvat multe 
aspecte ale problemei. Dar nu 
pe-toate. Mai există încă un în
semnat număr de ucenici care 
își continuă stagiul de „asisten
ță* pe lîngă muncitori, îndepli
nind munci auxiliare. La obser
vația făcută în acest sens, se re
clamă lipsa de util-je suficiente. 
Argumentul nu e însă întemeiat. 
Dacă muncitorii ar fi mai judi
cios distribuiți pe schimburi, 
astfel încît să existe un echilibru 
perfect pe schimburi, ar rămîne 
destule mașini libere pentru u- 
cenici. Este o lacună care se cere 
înlăturată urgent pentru ca ei 
să-și petreacă într-adevăr la ma
șini întreaga perioadă afectată 
practicii. Pregătiți 
ambianță, a muncii 
tidiene, s-ar ajunge 
gur după absolvire, 
cent mult mai mare 
norma realizată, decît cel pre
supus de către unul din instruc
torii lor.

Pentru aceasta mai sînt însă 
necesare și alte eforturi educa
tive în rîndul ucenicilor de la 
ambele cursuri. Angrenați în 
sarcinile de producție, instructo
rii de care vorbeam au posibili
tatea și în același timp obliga
ția să urmărească îmbinarea mai 
precisă între cunoștințele teoreti
ce predate în clasă și lucrările 
practice executate în ateliere. 
Pentru că sînt unii ucenici, chiar 
din anul II care n-au lucrat de
cît pe același tip de mașină și 
în general la aceleași opera
țiuni de la începutul uceniciei.

— Ce operațiune execuți a- 
cum ?

în această 
practice co
in mod si
la un pro- 

de tineri cu

— Strunjesc un ax, ne declară 
Vasile Rusu, anul II. Adică, ceea 
ce fac dintotdeauna.

Este inadmisibil. Absolvenții 
uceniciei la locul de 
buie să fie pregătiți 
ral, să cunoască fără 
toate utilajele și operațiunile ce
rute în meseria lor. Din această 
necesitate decurge obligația în
tocmirii și respectării cu rigu
rozitate a graficului de rotație a 
ucenicilor în toate secțiile, la 
toate mașinile și lucrările impor- ™ 
tante. Acelorași instructori și în 
primul rînd organizației U.T.C., a 
le revine sarcina să-și rezerve ™ 
mai mult timp pentru suprave
gherea tinerilor și în afara u- gfe 
zinei. Nimeni nu cunoaște în în- ™ 
treprindere unde locuiesc și unde 
mănîncă ucenicii, cu ce se ocupă A 
în timpul lor liber și cu atît mai ™ 
puțin sînt ajutați în rezolvarea 
problemelor lor personale. Din A 
cauza aceasta se înregistrează 
foarte multe absențe de la lucru 
și de la... cursuri. Numai între ® 
15 septembrie — 30 octombrie 
1969, s-au notat în condică 375 
zile-om absențe de la cursuri și ® 
603 din producție. Ca urmare, 
14 ucenici au fost exmatriculați. 
Comitetul U.T.C., sindicatul, ad- ® 
ministrația uzinei, nu pot raporta 
acțiuni corespunzătoare pe linia — 
combaterii actelor de indisciplină ® 
în rîndul acestora.

Alte neajunsuri în desfășurarea a 
învățămîntului își au rădăcinile ™ 
la Direcția învățămîntului a 
Ministerului Industriei Ușoare, ® 
care tutelează Uzina „Metalul 
roșu". Iată un aspect. La clasa 
de strungari a cursurilor de ca
lificare, mai mult de jumătate 
dintre tineri sînt absolvenți de ® 
liceu. Cu toate acestea, progra
ma de matematică prevede pro- 
bleme legate de cele patru ope
rațiuni. Cui folosește ? De alt- 
fel, toți cursanții au terminat 
8 clase. „Am vrea de exemplu să 
predăm mai multe ore de desen ® 
tehnic și tehnologie — ne spune 
inginerul Emil Man, lector la £ 
aceste cursuri — și mai puține 
la alte obiecte, dar uzina nu are a 
o astfel de latitudine. De ce ?“ ” 
întrebarea este justificată. Dar 
și mai inexplicabilă apare pe a- ®

muncă tre- 
multilate- 

rezervă

cest fond, planificarea de către 
minister, a învățămîntului teo
retic pentru strungari și frezori 
de -abia după un an de prac
tică. Opiniile tuturor specia
liștilor și muncitorilor din 
zină cu care am stat 
vorbă, consideră greșită 
ceastă planificare. Ei susțin că în 
însușirea meseriei trebuie să se 
pornească de la cunoașterea ei 
teoretică, că învățămîntui teo
retic trebuie să se desfășoare în 
paralel cu învățămîntui practic.

E și firesc. Urmează însă ca 
Direcția învățămînt a M.I.U. să-și 
însușească și ea această părere, 
în același timp trebuie să acorde 
uzinei respective un ajutor mai 
substanțial în perfectarea siste
mului de învățămînt prin uceni
cia la locul de muncă, pentru ca 
el să-și atingă într-adevăr scopul, 
pentru care a fost conceput, iar 
absolvenții cursului să se inte
greze imediat în ritmul și pro
blematica producției.
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pasiunii și ale eonsecvenței
Cîndva, un inginer dintr-o co

operativă agricolă de producție 
, din nordul Moldovei îmi spunea 

arătînd urmele noastre tăiate în 
. coasta noroioasă a unui deal pe 

care îl călcam de-a curmezișul 
către terasele cu vii pîrguite :

— Multe urme s-au tipărit pe 
aceste coclauri. Insă puține au 
rămas — majoritatea s-au 
șters..

Știam că vorbele aluzive ale 
inginerului ascundeau o ușoară 
tristețe : imi vorbise mai îna
inte de cîteva din posturile va
cante de învățători și agrozoo- 
tehnicieni abandonate din co- 

. muna respectivă.
Există deci în viața unor sate 

inși sau grupuri de inși — „pa
sageri". aie căror urme se șterg 
definitiv, precum există și certe 
personalități a'e căror biografii 
se confundă eu biografia Con
structivă a satului. Dar mai îna
inte de a desface fișele cu da
tele unor astfel de situații opu
se, înainte de a pătrunde pe 
..traseele" paradoxale ori sti
mulatorii ale unor „cazuri", 
ne-am propus să pătrundem 
intr-una din școlile care pregă
tesc pașii tineri și de speranță 
netăgăduită ai viitoarelor gene
rații de agrozootehnicieni. Cali
ficarea lor îi plasează în inti
mitatea raporturilor celor mai 
diverse sectoare ale agriculturii. 
Oare școala creează acel climat 
favorabil unei bune osmoze între 
idealurile adolescentine ale ele
vului și responsabilitățile ce-i 
revin într-o perspectivă recentă 
care-1 va angaja în cîmpul celor 
mai diverse probleme de practi
că agricolă ?

Cum era și normal, am ales 
un liceu agricol — liceul din 
comuna Dragomirești-Vale — 
județul Ilfov. Fusesem informați 
că aici un coiectiv remarcabil 
dfe 38 de profesori și ingineri 
desfășoară cu pasiune' și consec
vență munca de calificare a ce- 
1QX 630 de elevi care urmează 
cursurile liceului.

In vara aceasta, 70 de absol
venți virtuali ai anului cinci vor 
constitui prima promoție de o- 
ridare, care va semna contractul 
cu.munca in diverse C.A.P.-uri, 
I.A.S.-uri și stațiuni agricole ex
perimentale.
- Gheorghe Popescu, directorul 
liceului, ne precizează :

— Noi știm că un anumit pro
cent dintre viitorii noștri tehni
cieni vor urma mai departe 
cursurile învățămîntului superi
or. Cotele maximale pe care ei 
Le-au atins la învățătură sînt a- 
proape o certitudine a șansei. 
Faptul acesta nu are de ce să 
ie îngrijoreze, deoarece califi
carea înaltă constituie, în ace- 
»S!jî măsură, garanția unei 
munci durabile.

Temeiul încrederii sale l-am 
putut verifica printr-o mai mi
nuțioasă documentare printre e- 
levi și profesori. Un fapt care, 
în nici un caz nu este un amă
nunt oarecare, îl constituie cre
area bazei materiale și educative 
adecvate unui proces de învăță
mînt diversificat și total, parte 
integrantă a unei noi tradiții pe
dagogice. Am putut vizita astfel 
microferma în curs de dezvolta
re, cîmpul didactic de 12 hec
tare, „zestre" de experimentare 
științifică pentru toți elevii, la
boratorul de anatomie compara
tă, de horticultura, zootehnie, 
clinica veterinară etc. Căminele 
pentru elevi, intime, aerate, cu 
încălzire centrală, date în folo
sință la începutul acestui an 
școlar, rivalizează cu cele mai 
moderne cămine studențești.

N-a mai fost nevoie și de alte 
dovezi că pasiunea pentru me
serie se suprapune în această 
perioadă cu asiduitatea pregă
tirii teoretice, deoarece, asis- 
tînd la orele de predare — com
petente și sobre — ale unor 
profesori ca Cireșica Popescu, 
■Petre Lăzărescu și Ion Stoica, 
elevi; înșiși s-au autodivulgat. 
Bunăoară Gheorghe Chitan, 
din anul III — zootehnie, se 
explică pe larg :

— Specialitatea mea îmi ofe
ră cunoștințe captivante. Proce
sele fiziologice și biochimice, 
circuitul animal - plantă - u- 
nivers, totul se leagă într-un 
sistem de cunoștințe care îmi 
autentifică justețea hotărîrii 
mele de a urma acest liceu, ca 
mai apoi, să ocup un post teh
nic într-o fermă de 
— acolo unde cu i 
voi fi repartizat.

— Că vom fi sau i 
fermă, e mai puțin

Constantin Simionescu, cuvin
tele elevilor se încălzeau subit, 
căpătau un anume ceremonial 
respectuos, din care am putut 
repede să deduc aleasa afecțiu
ne cu care se înconjurau reci
proc profesorul cu elevii săi. 
Deși a trecut de vîrsta de 60 
de ani, Constantin Simionescu 
face parte din acea rară cate
gorie de oameni al căror spirit 
de vioiciune 'excepțională im
pune trăirii sale fizice și inte
lectuale un ritm tineresc, o 
permanentă exuberanță profe
sională, dublată de o formație 
științifică înaltă. Mulți ani pro
fesor în învățămîntui superior, 
dînsul deține titlul de doctor 
în medicina veterinară. De alt
fel, asupra carierei pedagogice 
și a zecilor de generații de ab
solvenți calificați de domnia sa, 
vom reveni cu alt prilej.

Cert este că sub bagheta unor 
astfel de profesori, tinerețea 
liceului agricol din Dragomi- 
rești-Vale, înțeleasă ca o uni
tate de aspirații și izbînzi, se 
pregătește să se îndrepte către 
platformele științifice ale agri
culturii aplicate.

Și, credem odată cu profeso
rii săi, că urmele acestej gene
rații nu se vor șterge, ci vor fi 
pecețile pasiunii și ale compe
tenței.

GH. ISTRATE

h

producție 
certitudine I (Urmare din pag. I)

„Ceea ce am intenționat prin această inițiativă a Comitetu
lui județean U.T.C. Prahova — ne informa tovarășul MIRIȚESCU 
ION, șeful sectorului politico-ideologic — a fost crearea unui 
climat de efervescentă, a unui ritm dinamic în difuzarea cărții 
politice care, se înțelege, se înscrie ca parte integrantă și con
stantă a întregului nostru sistem de pregătire politică. Vreau 
să afirm prin aceasta că acțiunea în cauză nu comportă un 
caracter izolat, ci se prezintă ca un moment deosebit al unor 
preocupări cu vechi stagii în activitatea noastră. Tn practică

am constatat adeseori că inconsecventa frecventare de către 
țineri a acestui gen de literatură este cauzată și determinată 
în bună parte de slaba ei popularizare, de lipsa unei structuri 
organizatorice permanente de difuzare. Noi ani conceput a- 
ceastă acțiune ca fiind de un real ajutor pentru dezbaterile 
cercurilor politico-ideologice, asigurînd acestora posibilitatea 
unui conținut bogat, capabil să permită un studiu ordonat și de 
continuitate".

nu șefi de 
important, 

ne spune eleva Marioara Cășa- 
ru. Dar pentru mine un lucru 
e clar : doresc că fiu reparti
zată la stațiunea experimentală 
din comuna mea ca tehnician 
zootehnist.

— Dacă munca este școala 
caracterului, argumentează pro
fesorul Petre Lăzărescu, noi 
educatorii va trebui să le for
măm acestor elevi capacitatea 
de a se integra corect în viață. 
Munca să nu fie numai o dato
rie — ci și o necesitate. Un 
simț real al vieții este necesar 
din prima clipă a contactului 
nu cu satul în genere — fiindcă 
elevii noștri provin aproape în 
exclusivitate din mediul țără
nesc — ci cu problemele satu
lui privite cu ochiul maturizat 
al specialistului.

Cunoscîndu-i mal îndeaproa
pe, am constatat că de cîte ori 
aminteau numele profesorului 
de zoologie și anatomia omului,
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LAL ROMULUS

...Dileme tehnice.
Foto: C. CIOBOATĂ

In vederea asigurării unui ca
dru organizatoric optim pentru 
această acțiune, comitetul jude
țean a stabilit din timp contacte 
fructuoase, cu o serie de orga
nizații și instituții din județ, al 
căror sprijin și colaborare a fost 
de natură să faciliteze în bună 
măsură punerea în practică a a- 
cestor intenții. S-a făcut astfel a- 
pel la Comitetul județean de cul
tură și artă, Uniunea județeană 
a cooperativelor de consum, In
spectoratul școlar județean, Cen
trul de librării și difuzarea cărții. 
Am difuzat în fiecare organiza
ție un afiș semnalînd eveni
mentul și o listă bibliografică cu- 
prinzînd un mare număr de cărți 
social-politice recomandate aten
ției tinerilor.

Acum, cînd luna ianuarie, 
dedicată în întregime acestei 
acțiuni, s-a încheiat, consta
tările noastre î 
zații ale municipiului 
ne-au arătat că, pe de 
inițiativa comitetului 
U.T.C. s-a bucurat de 
favorabil în rîndul 
dar și că, pe de altă par
te, nu s-a reușit întotdeauna și 
în toate organizațiile, să se con
fere manifestărilor trăsăturile re
vendicate anterior în cuvintele 
tovarășului Mirițescu. Reliefarea 
acestor deficiențe este de aceea 
cu atît mai utilă, cu cît de înlă
turarea lor depinde reușita totală 
a acțiunii.

La Uzina de utilaj chimic, 
după mai mult de trei săptămîni 
de la declanșarea „Lunii cărții 
politice", organizația U.T.C. nu

încheiat,
în cîteva organi- 

Ploiești 
o parte, 
județean 
un ecou 
tinerilor,

reușise decît să lipească cîteva a- 
fișe în întreprindere și... atît. 
Este adevărat că, în perspectivă, 
după cîte mi s-a relatat, comite
tul U.T.C. al uzinei are în vede
re organizarea unui stand de 
cărți cu vînzare și a unui fond 
de cărți care să servească pe toți 
cei 800 de uteciști din uzină. Se 
pare însă că aceste proiecte con
travin nejustificat recomandărilor 
și sugestiilor comitetului jude
țean, deoarece aparțin unei pers
pective care depășește durata 
„Lunii cărții politice", așa cum 
fusese gîndită ea, într-un ansam
blu armonios. Standurile și fon
durile de cărți, în planul acestei 
acțiuni, ocupau un loc esențial 
prin faptul că ele creau posibili
tăți practice de propagare a căr
ților, deschideau drumul prezentă
rilor de cărți, recenziilor, meda- 
lioanelor, serilor literare, și 
tocmai prin acestea își căpătau 
sensul superior. Nici una dintre 
aceste forme nu a fost însă utili
zată în organizația de la Uzina 
de utilaj chimic. în același sta
diu de desfășurare a lunii cărții 
politice se găsea și organizația 
de la Combinatul petrochimic 
Brazi. Și aici s-a oprit totul pe 
treapta începutului, bine inten
ționat, prin afișe și consultarea 
planurilor editoriale, urmînd ca 
restul să continuie, eventual, în 
februarie.

în schimb, o plăcută impresie 
ne-au lăsat organizațiile de la u- 
zinele „I Mai" și U.M.M.R., unde 
ne-au întîmpinat nu numai exis
tența unor standuri de cărți, ci 
și apelul constant la stațiile de

radio-amplificare pentru prezen
tarea cărților, sondarea interesu
lui tinerilor în această direcție 
sau, cum este cazul organizației 
de la „1 Mai", care a întreprins 
o vie propagandă a cărții politice, 
în coloanele ziarului uzinal „Me
talurgistul". Comparînd con
cepția organizatorică și rezultate
le ei practice în organizații, se 
desprinde faptul că deși acestea 
au beneficiat de un plan bogat 
în sugestii, nu au concretizat în 
activitatea de zi cu zi întreaga 
varietate de forme recomandate. 
Tot atît de adevărat este însă și 
faptul că nici comitetul munici
pal U.T.C. nu a urmărit cu preay<~~ 
multă consecvență condițiile în 
care s-au materializat pe parcurs 
obiectivele atît de precis formu
late la început de drum.

Fără îndoială, este demn de 
menționat că, cel puțin de a- 
cum încolo, acțiunile pe care 
organizațiile U.T.C. din Plo
iești și le-au propus în pro
gramele lor privitor la difuzarea 
cărții politice și la atragerea ti
nerilor spre studiul acestei lite
raturi, se îndreaptă spre o anumi
tă constantă de conținut a pregă
tirii politico-ideologice, depășind 
limitele unei singure luni. Am
ploarea pe care acțiunea n-a 
reușit s-o cîștige încă în luna 
ce i-a fost rezervată, va putea 
astfel să devină treptat o trăsă
tură specifică fiecărui trimestru, 
iar de aici organizațiile nu vor 
avea decît de cîștigat

TRAIAN GINJU

(Urmare din pag. 1)

seanmă să fii modem și civili
zat ?“, nu s-au definit cu clarita
te noțiunile și curentele modeme 
de artă. Studioul tineretului s-a 
profilat pe trei secții : muzică 
ușoară, dans modern și teatru de 
proză. De ce în materie de mu
zică numai muzică ușoară ? Pen
tru că în anii trecuți — ni s-a 
răspuns — s-a observat o fla
grantă lipsă de interes pentru 
muzica cultă. Nu punem la îndo
ială această constatare, dar 
nu e normal să ne re
semnăm cu o atare stare de 
fapt. în absența unei Filarmonici 
sau a unei formații de cameră, 
cine face, în Deva, educația 
muzicală a tinerilor ? Condiții de 
pe acum există. Un prim nucleu 
l-ar putea constitui Liceul de mu
zică, recent înființat. Sîntem con
vinși că» cheltuind o doză spori
tă de energie, formația liceului 
poate deveni, în scurt timp, un 
excelent propagator al muzicii 
culte în rîndul locuitorilor orașu- 

® lui. Cîteva nedumeriri stîmește 
și secția „teatru de proză" a Stu
dioului. Din cîte ne-am dat sea- 

® ma, textele pregătite aici au un 
pronunțat caracter revuistic, în 
așa fel încît deosebirea față de 

9 genul de repertoriu al Teatru
lui de estradă e numai (deza- 

_ vantajos) valorică.
® Iu mod intenționat am lăsat 

dansul la urmă, întrucît ne pro- 
— pusesem să-l apreciem la fața lo- 
W cului. Intr-o joi, brigada noastră 

a efectuat un raid, între orele 19 
® și 20, prin sălile cîtorva cluburi.

De ce am ales această zi ? Pen- 
_ tru că, se știe, „Joia tineretului" 
W are de-acum o frumoasă tradiție 

în sfera acțiunilor educativ-dis- 
tractive. Rezultatul : la „Proiect- 

W club" — sala închisă. Dintr-un 
program de activități cam vechi 

• (altul nou nu exista), afișat în
coridor, am dedus că principala 
preocupare cultural-distractivă a 

• arhitecților ar fi tirul cu penița.
Mă rog, fiecare se amuză cum 
dorește. Peniță-peniță, dar s-o 

A vedem și noi. Ne-a fost imposi-

țară pentru recepționarea dis
ponibilităților de mașini-unelte 
anunțate de minister, dar achi- 
ziționarea lor pe această cale 
este foarte anevoioasă. Deseori 
se întîmplă ca utilajele să fie 
ridicate de la alte uzine sau 
să le găsim într-un grad de 
uzură inacceptabil. Deci, trebuie 
să mai așteptăm pînă vom pu
tea completa numtrul dș mașini- 
unelte destinate atelierului- 
școală de producție — circa 25 
de strunguri, dintre care 5 Ie 
oferă uzina și 3 freze 
uzina va adăuga alte 
alte cuvinte, atelierul 
există.

La Uzina „Timpuri 
tore a 109 strungari și 73 fre
zori, ne-am dus de această da
tă fără emoția întîmpinării 
vreunei surprize. Și am primit 
din partea tov. ing. Gheorghe 
Ionescu, directorul uzinei, con
firmarea că... nu există atelier, 
plus explicațiile : „Uzina noas
tră nu deține nici fonduri, nici 
spațiu și nici utilajele necesare 
înființării unul asemenea ate
lier, Noi rin tem absolut de

acord cu principiile acestui or
din și ținem foarte mult să-l 
vedem materializat în uzină".

— Deci... ?
— In planul pe anii 1971— 

1975 am trecut ca sarcină în
ființarea atelierului.

Și cum uzina a trimis miais-

la 1
4*. 
încă

care
Cu 

l nu

noi*, tu-

terulul și o notă oficială, prin 
care refuză înființarea promptă 
a atelierului, am conchis că la 
„Timpuri noi“ toate sînt în re
gulă, existînd acte la dosar !...

Tot fără emoții și deci fără 
speranțe, ne-am interesat de 
atelierul-școală la uzinele ,Gri- 
vița roșie". Nici aici cei 143 de 
elevi strungari din anul II nu 
beneficiază de o asemenea for
mă de instruire practică.

„Nu avem unde înființa acest 
atelier — n«-a declarat Gheor- 
ghe BAlăjoiu, responsabilul

a-

bil. Lacătul de la Camera tro- 
liului părea transferat (imaginar) 
pe ușa „Proiect-clubului".

Intr-o altă sală de cartier 
vem, cel puțin, speranțe... pen
tru viitor. Concret: în local — 
schele și moloz. Ne-am deplasat, 
apoi, la Căminul constructorilor 
de la Grupul de șantiere Deva. 
In hol, zeci de muncitori urmă
reau, în picioare, programul la 
televizor. Lipsa unui spațiu co
respunzător și a unui program 
mai complex contrasta puternic

Un
perimetru
fascinant

cu dorința tinerilor constructori 
de a-și petrece o seară agreabi
lă. Și, în fond, de a se instrui. 
Am dorit să-i întîlnim pe tinerii 
din Deva la Clubul sindicatelor
— o clădire rece, neprimitoare
— dar n-am reușit. „Au fost 
mai devreme, dar au plecat" — 
ni s-a explicat la ora 19,40 ! Din 
fericire, tot aici, l-am surprins 
pe arhitectul Liviu Oros, un ad
mirabil animator, instruind echi
pa de dansuri populare. Entu
ziasmul acestui îndrăgostit al rit
murilor populare s-a transmis și 
tinerilor săi discipoli. Liviu Oros 
nu numai că reușește să polari
zeze interesul tinerilor, dar este 
obligat să opereze chiar o rigu-

roasă selecție printre ei. In accep
ția .sa, activitatea artistică are și 
o accentuată tentă educativă. Prin 
urmare, în echipa de dansuri sînt 
admiși numai fruntașii în muncă 
și la învățătură, oamenii cu o 
comportare civilizată. Și tot mai 
mulți tineri se străduiesc să în
deplinească aceste condiții. In 
privința spațiului de repetiție, 
Liviu Oros ne-a spus : „Hndesc 
fiecare sală liberă și fac totul ca 
s-o obțin. Dacă, prin absurd, aș 
fi dat afară din toate sălile, aș 
continua repetiția în stradă". 
Semnificativ pentru totala dărui
re pe care o provoacă arta I 
Ne-am despărțit cu greu de Li
viu Oros și „elevii" săi, spre a 
vizita și Clubul cooperației meș
teșugărești. Și, spre a constata 
„pustiul" de acolo. O sală ele
gantă, spațioasă, cu mese de 
ping-pong, bibliotecă și televizor, 
adăpostea — în jurul orei 20 — 
nici mai mult, nici mai puțin de
cît (am numărat bine !) o singu
ră persoană : paznicul.

Unde sînt tinerii din Deva, joi 
seara, dacă nu în sălile cerceta
te ? Enigma era prea ispititoare 
pentru a renunța la elucidarea ei. 
Prin urmare, am intrat într-un 
Cafe-bar și în cîteva restaurante. 
Surpriza nu ne-a fost mică .• în
tr-o ținută decentă, corecți, po- 
liticoși, tinerii — întîlnind aici o 
ambianță plăcută — discută, dan
sează, ascultă muzică. Repet, în
tr-o atmosferă extrem de civili
zată. Oare cluburile nu pot oferi, 
la rîndul lor —- pe fundalul unor 
activități mai variate — o astfel 
de ambianță ? Desigur, nu uităm 
nici o clipă inexistența unei Case 
de cultură a tineretului în Deva. 
Dar pînă la construirea ei, de ce 
sînt ferecate sălile existente ?

Evident, comitetul municipal 
U.T.C. a realizat șl realizează 
multe acțiuni frumoase, utile. 
Dacă n-am insistat asupra lor, 
asta nu înseamnă că nu le-am a- 
preciat. Dar, oare nu se poate 
face mai mult ? In mod sigur, 
da. Nu, însă, fără a investi un 
plus de pasiune și chiar un plus 
de efort.

PLANUL
PREVEDE
CREȘTERI

SUBSTANȚIALE
(Urmare din pag. I)

zentat primii clasați ai întrece
rii .departajați în urma răspun
surilor date în etapele anteri
oare : fabrici, secții, instalații, 
întrebările se sușced, ele vizea
ză cunoștințe profunde nu nu
mai din meseria de bază pe care 
aceștia o au — operator chimist 
— ci și din celelalte cu care prin 
specificul producției vin direct 
în contact: electricieni, tablo- 
niști, lăcătuși — a căror carac
teristici trebuie să le cunoască 
pentru a interveni prompt, ope
rativ, ori de cîte ori situația o 
cere.

— Fără excepție, în toate 
compartimentele „cheie" ale fa
bricației — ne spune după ter
minarea întrecerii tovarășul Mi
hai Simeanu, secretarul comite
tului U.T.C. coordonator — sînt 
necesari muncitori policalificați. 
Acțiunea pe care am întreprin
s-o și-a propus tocmai să înles
nească însușirea unor cunoștințe 
noi din specialitatea noastră 
complexă, să țină pasul cu pro
gresul tehnic, cu cerințele pro
ducției combinatului. Faptul că 
la acest concurs au participat 
toți tinerii uteciști, pregătirea 
de care au dat dovadă ne dove
desc utilitatea unor astfel de ac
țiuni, pledează pentru amplifi
carea lor.

APARATUL DE FILMAT 
TN SPRIJINUL PRODUC
ȚIEI.
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serviciului de învățămînt 
uzinei. Uzina noastră 
strict flancată de calea 
șoseaua șl 
practic nu 
asemenea 
greutățile

al 
este 

ferată, 
blocurile, astfel tnclt
putem construi un 
atelier. Cunoscînd 

adaptării în produc-

Intr-un singur loc, la uzina 
„Vulcan", conducerea uzinei a 
amenajat într-unul din atelie
rele uzinei o „microsecție" pen
tru elevii practicanți, cu spa
țiul și utilajele existente In 
uzină.

Continuîndu-ne ancheta am

'ii

ție a absolvenților școlii, con
siderăm însă că această mă
sură poate favoriza pregătirea 
corespunzătoare a viitorilor 
noștri muncitori calificați. De 
aceea aș propune ministerului 
să înființeze un asemenea ate
lier care să deservească mai 
multe unități ale centralei noas
tre industriale (C.I.U.C.R.), iar 
loc pentru atelier, care să în
sumeze pînă la 300 de mașini- 
unelte, s-ar putea găsi foarte 
ușor, de pildă, în „Parcul copi
lului*.

reușit însă să distingem care 
sînt...

...CEI DOI POLI
Al „ÎNȚELEGERII SITUAȚIEI"

Ultimul nostru dialog l-am a- 
bordat cu tov. ing. Victor Hîn- 
cu, director general adjunct în 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini.

„Neîndoielnic, pentru fiecare 
unitate industrială înființarea 
acestor ateliere aduce mai mul
te probleme decît soluții — a

subliniat Interlocutorul nostru. 
Totuși, greutățile amintite nu 
justifică neaplicarea ordinului 
pînă la această dată, două luni 
după promulgarea sa. Consider 
că pentru nici o uzină nu este 
imposibilă, cel puțin ca măsură 
provizorie, afectarea unor ma- 
șini-unelte elevilor practicanți.

In cazul numărului limitat de 
utilaje, trecerea în trei schim
buri poate soluționa această 
problemă, iar spațiul nu este 
absolut necesar să fie special 
amenajat sau să se ridice o 
întreagă uzină, după cum se 
preconizează la „Grivița Roșie". 
Este suficient dacă din unele 
secții cîteva mașini unelte sînt 
oferite elevilor, chiar disparat. 
Principalul este ca ei să mun
cească în mod continuu, con
form nivelului lor de pregă
tire. Toate acestea puteau fi 
făcute de mult timp, înaintea 
începerii trimestrului II, care 
se pare că în cele mai multe
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cazuri se va sfîrși fără nici o ■ 
rezolvare concretă. Nu trebuie ■ 
să uităm că în aceste ateliere ■ 
sînt pregătiți viitorii muncitori _ 
ai uzinelor ce astăzi tărăgănea- I 
ză amenajarea lor". ■

In sala uneia din școlile gene
rale ale județului s-a făcut întu
neric. Pe ecran sînt proiectate 
aspecte ale procesului de învă- 
țămînt desfășurat în cadrul gru
pului profesional chimie din 
orașul Rîmnicu Vîlcea. Urmează 
un prim plan al combinatului. 
Obiectivul aparatului de filmat 
pătrunde apoi în secțiile sale de 
fabricație. Vedem ucenici efec- 
tuînd practica în producție, îi 
urmărim pe absolvenți cum se 
achită de sarcinile profesionale 
încredințate. Filmul stîmește în 
rîndul elevilor interes, suscită 
discuții, deschide perspective 
asupra unei eventuale meserii 
de ales.

— Dezvoltarea impetuoasă a 
combinatului — ne relevă tova
rășul Marin Filip, locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.C. 
coordonator — ridică nemijlocit 
problema necesarului de cadre 
calificate. Filmul vizionat este 
realizat tocmai în intenția de a 
ajuta pe elevii școlilor generale 
de a cunoaște meseriile din ra
mura noastră, de a-i îndruma 
către ele, este un efect al strin- 
gerii legăturii organizației U.T.C. 
din combinat cu cea din școală, 
reprezintă una din preocupările 
noastre după plenara din octom
brie 1969 a C.C. al U.T.C. Cine- 
clubul uteciștilor din combinat 
a realizat, de asemenea, pelicule 
în care sînt prezentate aspecte 
ale activității tinerilor de la in
stalații, punctînd acolo unde a 
fost cazul abaterile de la disci
plină, de la normele de securi
tate a muncii, căutînd, cu alte 
cuvinte, să devină un instrument 
util prin care să le preîntîmpi- 
năm apariția.

Deocamdată cele două acțiuni, 
ferme de intervenție specifică a 
organizației U.T.C. de la Com
binatul chimic din Rîmnicu Vîl
cea, la care putem adăuga altele, 
cum ar fi de pildă, acțiunile cu
noscute sub numele „Cunoaș
teți sarcinile de plan ce vă re
vin ?“ „Proces întârzierilor și ab
sențelor" etc., sînt doar în fază 
de proiect. Da aplicarea lor este 
foarte aproape. Transpunerea în 
practică va constitui, nu ne îndo
im, impulsuri suplimentare pen
tru atragerea tinerilor Ia îndepli
nirea sarcinilor de plan ce revin 
unității economice la care ne re
ferim.
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DA VID al lui
Michelangelo

Renașterea o reprezintă drama
tic și sublim, mai mult decît alții, 
Michelangelo, dăltuitorul lui Da
vid și al lui Moise, pictorul fru
museților sixtine, artistul care în
frunta cerul cu aspirația geniului 
său, în slujba frumosului și al oa
menilor, omul care a cunoscut 
puține bucurii, creatorul frămîn- 
tat de tainice și titanice suferin
țe. O dată cu Michelangelo sau 
mai bine-zis, prin el. ne apropiem 
mai mult decît prin oricare alt 
artist de procesul grandios din 
care au rezultat capodoperele. 
Este cutremurător simțămintul 
puternic, vital, de efectivă crea
ție, care a animat materia cu vir
tutea de a exista în veșnicie și 
pe care îl încercăm și astăzi în 
preajma sculpturilor sau a pictu
rilor sale. Operele în piatră ale 
lui Michelangelo, capodopere ale 
sculpturii, și-au făcut simțită 
tulburător prezența ; David, 
spre 
cinci 
plit într-un

VIRGIL BRÂDĂȚEANU

și-au făcut 
prezența ; 

exemplu, gigantul 
metri și jumătate, 

imens bloc

de 
cin

ele 
marmură care parcă îl aștepta și 
caie se refuzase altor dalte decît 
ale „divinului", și-a impus locul 
de expunere și funcția existentei 
sale. Cînd a ieșit ia lumină, Gi
gantul, cum l-au numit contempo
ranii, început în 1501 și termi
nat în 1504. a pășit triumfal spre 
Piazza della Signoria, lîngă poarta 
Iui Palazzo Vechio, amplasament 
pentru care fuseseră consultați 
Leonardo da Vinci, Boticelli, Pe- 
rugino și unde fusese transpor
tat sub privegherea celebrului ar
hitect Giuliano de Sangallo, în
soțit de grija întregului oraș. Aici 
a stat, paznic al cetății și emble
mă a bărbăției, martor și supra
viețuitor a sumedenie de eveni
mente dramatice, pînă în anul 
1873 cînd statuia, perisabilă în 
materialitatea ei. a fost adăposti
tă la Academia din Florența. Da
vid a rămas totuși în piața Se
nioriei printr-o copie în marmu
ră, executată prin 1910, expresie 
convingătoare a spiritului etern 
care animînd originalul l-a impus 
în conștiința omenirii. David 
trăiește pentru florentini pretu
tindeni, de aceea, ca simțămîn- 
tul acesta să-I aibă și cei care 
vin de pe alte meleaguri, cei de 
azi l-au ridicat, în bronz ni se 
pare, pe colina San Miniato, 
vechi bastion de apărare al ora
șului. întărit la vremea sa, pînă 
Ia a-1 face inexpugnabil, de Mi
chelangelo, care prin 1530 era 
„guvernator și comisar general 
al fortificațiilor florentine".

Din blocul pe care Bartolo
meo ,di Petra l-a șlefuit chiar la 
Carrara și pe care Agostino di 
Duce l-a „atacat" cu gîndul de 
a-1 sculpta pe David, din blocul 
care chiar lui Leonardo da Vinci 
i se păruse inutilizabil, Michel
angelo l-a „eliberat" pe David, 
și o dată cu el a dat primul poem 
din tulburătoarea cîntare a fru
museții și forței umane, a dra
maticelor sale încercări și biruin
țe, reprezentate de opera lui 
sculpturală. Din blocul cioplit a 
prins viață un tînăr și splendid 
exemplar al rasei umane, înzes
trat cu virtuțile fizice și psihice 
făcute să o reprezinte; în trup 
cu bărbăție, pe chip cu hotărire 
și în priviri cu luciditate. David 
a fost reprezentat de Michel
angelo în momentul 
concentrare dinaintea 
minat de conștiința 
încercări pe care se 
gătit să o înfrunte. Este omul și

• Michel- 
de maximă 
luptei, do- 
definitivei 
arată pre-

nu un personaj biblic, în față nu 
cu Goliath ci cu încercarea, este 
omul dintotdeauna, luptător, stă- 
pîn pe sine însuși, hotărît să 
se prindă cu toate forțele. Mai 
are marea calitate acest gigantic 
David al lui Michelangelo, că 
transmite simțămîntul victoriei, 
conștiința că un astfel de repre
zentant al speței umane este fă
cut să învingă. De aceea el a de
venit repede erou ideal și sim
bol în lupte pentru libertate.

în activitatea marelui sculptor, 
pictor și arhitect, s'e consideră, 
pe bună dreptate-, că David în
cheie strălucit prima perioadă a 
creației și totodată are calitatea 
de a fi afirmat o nouă viziune 
în tema, caracteristică Renașterii, 
a luptei și a victoriei umanității 
împotriva forțelor brutale, opre
sive. Prin grandiosul său David 
sculptorul florentin își depășește 
înaintașii, nu însă doar prin di
mensiunile operei ci mai cu sea
mă prin forța ei spirituală. Prin 
acest tînăr atlet, cu mușchii su
gestiv vii, puși în valoare spre a 
face vizibilă încordarea interioa
ră, în aparentul moment static al 
celui ce așteaptă lupta, prin fru
musețea chipului său, pe care ho- 
tărirea începe să cunoască aspri
mea firească a încleștării pe via
ță și pe moarte, Michelangelo 
închină un imn omului și aruncă 
o provocare destinului. David nu 
este numai simbolul bărbăției 
liuptătoare ci și al splendorii li
bertății care trebuie apărată și 
pe care oamenii hotărîți și pu
ternici știu să și-o păstreze.

Biruitor față ” *
tehnice ridicate de 
imensului bloc, tînărul Buona
rroti, Ia începutul lucrării în vîrs
tă de 26 de ani, a dat o dată 
cu David noi dimensiuni și posi
bilități expresive impresionantei 
arte a volumelor. într-adevăr, 
chiar dacă a fost lucrat pe șan
tierul Sântei Maria del Fiore, nu 
era făcut nici pentru interiorul 
linei biserici, nici pentru a fi a- 
șezat în preajma ei. David, colo
sală statuie rotundă, este dăltuită 
astfel încît să pretindă în jurul 
ei spațiu și să ofere mereu noi 
plapuri expresive în funcție de 
unghiul din care e privită. Eroul 
este cînd excepțional de frumos, 
cînd impresionant prin forța con
centrată, perfect stăpînită, gata 
să se elibereze totuși printr-un 
zvîcnet formidabil și nestăvilit. 
Multe reproduceri de detalii ale 
statuiei se opresc, pe bună drep
tate, asupra brațului drept, mai 
bine-zis asupra mîinii care, des
făcută acum, poartă o extraor
dinar de sugestivă energie. Este 
mîna care se va strînge în pumn 
spre a da direcție praștiei și for
ță ucigătoare pietrei care-I va în- 
genunchia pe Goliath. Mîna 
dreaptă se impune ca un verita
bil contrapunct artistic; către ea, 
logic și imperios, îndreptîndu-ni- 
se privirea plină încă de tot ceea 
ce exprimă chipul nemuritorului 
erou al umanității.

Întrucîtva din aceeași perioadă, 
creată cam cu zece ani mai tîr- 
ziu, este și statuia neterminată 
numită Sclav eroic, aflată azi 
Muzeul Louvre. Sculptorul 
șlefuit un trup tînăr, încordat, 
mușchii prinși într-un suprem 
fort, cu gîtul întărit de angajarea

fizică și spirituală a întregii fiin
țe și pe față cu o noblețe care 
poate să înșele, părînd a fi ne- 
participare, un om care luptă să 
se elibereze din înlănțuire. Sta
tuia, de mai mici dimensiuni, tră
iește printr-un contaminant fior 
uman desprins din marmura ce 
pare caldă, cu moliciune de car
ne și reprezintă una dintre cele 
mai emoționante întruchipări în 
piatră din cîte cunoaște sculptu
ra dintotdeauna. Aceleași cali
tăți transmit tragicul resemnării 
care încă neacceptată de întrea
ga ființă, se simte că pune stăpî- 
nire pe ea, în minunatul Sclav 
murind (Louvre). Lacrimile pen
tru Sclavul murind sînt poate 
singurele pe care „divinul" ni le 
cere, lacrimi care ne copleșesc 
ființa prinsă de amarul întîlnirii 
vieții cu moartea, al neființei 
gata să cuprindă această splen
didă tinerețe, în plină forță fizi
că, dar la capătul resurselor psi
hice.

O

• 1

90 DE ANI DE LA NAȘTEREA
LUI DIMITRIE GUȘTI

(Urmare din pag. I)

.,femei frumoase" și „lecții de a- 
mor" care nu lasă nici un dubiu 
asupra perversiunii.

în cazul bătrînului, dezuodă- 
mîntul se știe, probabil. Un tînăr 
căruia i se cerea să vină doar cu 
15 lei sub bonetă pentru a trăi 
plăcerile trecerii de la „poză" 
la „realitate" a făcut gestul nor
mal pentru omul care știe în ce 
tainiți ale decăderii poate duce 
o asemenea prindere în laț; cu 
tactica necesară s-a folosit de 
prilej pentru a desființa o cloa
că, solvind nu numai o tînără a- 
dusă în stare de dezumanizare, 
dar ferind pe mulți alții de co
rupere. In alte cazuri însă, 
„nada" ilustrată a prins și în
toarcerile din drumul spre carte, 
spre învățătură, spre o viață clă
dită pe demnitate și muncă cin
stită, aceste întoarceri-tragedii ti
mone s-au produs. Maria Gheor- 
ghe, una dintre fetele oprite 
cîndva în drum de bărbatul cu 
„reviste" așteaptă azi sancțiunea 
judecătoriei sectorului I, care va 
încerca — cu cîți sorți de izbîn- 
dă ? — s-o readucă (a înțelege
rea că tinerețea ei merită o mare 
și adevărată iubire.

Dar ideile asupra cărora vrem 
să reținem atenția cititorului în 
acest articol depășesc cu mult 
circulația atît de nedorită și pe 
niște căi, după cum am văzut, 
foarte obscure a unei anumite 
maculaturi pornografice. Unele 
cercetări, susținute și de întim- 
plarea relatată cu cîteva zile în 
urmă în articolul „Ușile sînt în
cuiate, magnetofonul nu mai (An
tă..ne demonstrau că, pe ici- 
pe colo, chiar și în unele cercuri 
ce-și zic intelectuaTe și care pre
tind că duc o viață elevată, cir
culă părerea potrivit căreia soli-

de dificultățile 
cioplirea

la
a

cu
e-

citările intelectuale (moderne, 
subtile, elevate etc.) ar presupu
ne recurgerea la o compensație 
care să fie o întoarcere la stări
le primare, animalice ale omului. 
„Deconectarea" prin... pornogra
fie, prin petreceri obscene, ori 
convorbiri care strălucesc prin 
vulgaritate li se pare unora un 
fapt normal, justificat psihologic, 
și nu o dată —■ din nefericire 
— ni s-a întîmplat să întîlnim oa
meni „serioși" (uneori capi de 
familie, chiar ocupanți de scaune 
bunișoare in ierarhia socia
lă) care poartă într-un buzunar 
secret al portmoneului o „pozi- 
șoară", ori o „poezioară" conți-

e CRONICA UTERARĂ

Se împlinesc 90 de ani de la 
nașterea lui Dimitrie Guști, gîn- 
ditorul care a pus bazele sistema
tice ale sociologiei românești. A 
fost un organizator de seamă a 
celor mai ample cercetări socio
logice de la noi din țară și, în 
același timp, profesorul, îndru
mătorul tinerimii spre cunoaște
rea fenomenului social.

De numele lui D. Guști se lea
gă „Asociația pentru studii și re
formă socială" (1918), „Institutul 
social român" (1921), „Școala 
monografică de la București" 
(1925) și înființarea renumitului 
Muzeu al satului din București. 
Cunoscător îndeaproape al reali
tăților sociale românești, efec- 
tuînd cercetări concrete, a 
putut ajunge la elaborarea 
unor lucrări de sinteză, cu reală 
valoare și astăzi. Dintre acestea, 
se impun : „Sociologia militans", 
„Problema sociologiei", „Individ, 
societate, stat", „Știință și peda
gogia națiunii" și altele.

în cuprinsul acestor lucrări 
este schițată desfășurarea unui 
sistem sociologic, cu interdepen
dența dintre cadrul natural și 
realitatea socială, pentru a se 
ajunge la constituirea unor sinte
ze cu funcție explicativă. în a- 
ceastă reciprocă legătură dintre 
cadru și manifestarea socială, ve
de D. Guști calea posibilă de ur
mat în stabilirea valorilor 
sociale, a modului în care ele se 
formează. Dar pentru a depăși 
simpla generalizare, D. Guști a 
trecut Ia verificarea concretă a 
principiilor sale. începutul aces
tei activități are loc în anul 1925 
prin efectuarea cercetărilor mo
nografice cu rezonanță în epocă. 
O astfel de cercetare avea în ve
dere toate elementele care ar 
constitui cadrul susținător — de 
la planul cosmologic, biologic sau 
psihic la cel istoric și social. în 
sine, cercetarea monografică re
prezintă și o metodă de cunoaș
tere, urmărindu-se „o cercetare

ționarele definesc civilizația, adi
că treapta superioară spre care 
tindem înmagazinînd cunoștințe, 
ca o integrare a valorilor culturii 
în înfăptuiri concrete menite să 
schimbe mediul natural și social 
al omului, modul său de viață, 
propriul său univers. Altfel, car
tea, învățătura, purtarea pe la 
școli, știința de a mînui o mași
nă sau alta n-ar avea nici o va
loare dacă, ridicat de pe scaunul 
de unde supraveghează un com
plicat aparat automatizat, indivi
dul nu se arată și atunci cînd 
rămîne cu sine însuși a fi în stare 
să-și conducă, să-și stăpinească și 
să-și dirijeze pornirile primare.

sistematică integrală". întreprin
să ca o intervenție „pe viu", in
vestigația avea drept scop rele
varea multiplelor sensuri umane 
care se manifestă în planul eco
nomic, politic, spiritual și juridic 
al națiunii.

în ultima perioadă a activității

® Cînd, spre sfîrșitul romanu
lui, doctorul Munteanu dezamă- 

_ git de lașitatea oamenilor îi ex- 
9 pune prietenului său mobilurile 

acțiunilor lui răstălmăcite și fo
losite în cu totul alt sens și cu 

A alt scop decît acelea pe care el 
le-a avut în vedere, doctorul 
Sîrbu se decide cu amărăciune 

• să afle „adevărul integral" des
pre acest prieten al său căruia 
nu prietenia i-a forțat „ușa se- 

• cretă a afinităților" ci conflictul 
ivit între el și ceilalți. Dar ve
hementa confesiune a dr. Mun
teanu exprimă adevărul acestui 

• om iar rostirea lui e determi
nată de un conflict consumat. 
Hotărîrea dr. Sîrbu nu e mai 

• puțin legată de ivirea conflictu
lui în această prietenie ce pă
rea durabilă deși trecuse prin 
cîteva crize. Evident că el nu va 

• afla „adevărul integral" ci nu
mai ceea ce îi spune „adversa
rul" prietenului său, blondul su- 
rîzător, doctor Strihan. Există, 

A deci, un astfel de adevăr și cine 
poate avea revelația lui lipsin- 
du-se de propriul său adevăr și 
cum altfel decît făcînd abstrac- 

• ție de toate justificările parti
culare prin intermediul cărora 
se exprimă de fapt angajarea 
morală și politică a unui om ?

Scrierea romanului, acum a 
treia oară, exprimă probabil 
înaintea personajelor crizele 

eprin care trece un asemenea 
demers.

A treia ediție a „Ri
sipitorilor" încheie un 
proces de constituire a 

romanului in care ce
le trei ediții „revăzu
te" nu exprimă atît 
punerea de acord a 
conținutului, cu un a- 

numit mod de aborda- 
• re, mai actual, a pro

blemelor ci o semnifi
cativă analogie cu ceea 

ece li se întîmplă per
sonajelor cărții. Aces
tea trec succesiv prin 
experiențe pe care apoi 

• revizuiesc, în lumina altor
și altui tip de relații între 
fără ca

’ poată și .O memorie.
din spital 
în timpul

ta întrucît discordanța este 
mult prea mare. Este, deci, jig
nirea de care vorbește un per
sonaj, tăietor de lemne, cauza 
crizei ? Ușurința cu care Gabi 
Sterian sau dr. Munteanu decid 
un anumit lucru în viața cu
plurilor pe care le alcătuiesc 
provoacă într-adevăr criza celor 
două femei, Mind si Constanța ? 
Este doctorița Tibeiiu cu ade
vărat cauza discordiei celor doi 
prieteni ? în ce măsură pun
gășia responsabilului financiar 
determină retragerea lui Petre 
Sterian din viața profesională 
și politică ? Sînt, așadar, toate 
aceste fapte cauze ale crizelor 
prin care trec personajele ?

Eroii lui Marin Preda nu-și 
aleg însă faptele ci sînt victi
mele acestora. Lor le sînt pust
ia dispoziție o serie alarmantă 
de fapte asupra cărora măsura 
judecății tradiționale nu mai 
poate acționa, iar noile norme 
de viață nu și-au creat un fond 
de experiență umană care să le 
asimileze. Criza personajelor se 
produce tocmai în acest interval 
precar în care faptele nu sînt 
decît ocazii ale manifestărilor 
imprevizibile, scăpate de sub 
controlul unor norme 
lidate. „F - - ■
toți acești eroi pacienți este 
modul agresiv în care fapte ți 
semnificații considerate străine 
de conștința individului îl aca
parează pe nesimțite, oferin-

neconso-
,Boala" care-i face pe

gâtura pe care oamenii o fac 
între fapte care aparent n-au 
nimic comun (eliberarea din 
funcția diplomatică și reprimi
rea reticentă în mediul profe
sional), acționează cu puterea 
unei norme pe care nu ignora
rea o va face să dispară ci asu
marea riscurilor unei astfel de 
„norme". Dispariția bolii nu se 
datorează, firește, diagnosticu
lui ci acceptării ei ca pe o rea
litate a trupului. Prejudecata 
este o astfel de realitate a spi
ritului uman pe care un alt soi 
de prejudecată, ignorarea, n-o 
poate înlătura. Ea trebuie pre
văzută ca atare în mai toate în
treprinderile și demersurile 
pentru a-i putea calcula urmă
rile și forța. Lipsite de o astfel 
de „experiență" personajele își 
risipesc inutil pasiunile și voca
țiile într-o puritate vătămă
toare și, în fond, iluzorie. Per
sonajele lui Marin Preda fac, 
toate, această experiență a pu
rității intratabile.

înălțimea morală cu care par 
a fi analizate faptele de fiecare 
personaj nu exprimă chiar o 
morală reală, a faptelor, ci este 
introdusă în acestea din exigen
țele altor coduri. Cel care a- 
dună și studiază ani de zile ma
terial în vederea problemei 
sale medicale aplică raporturi
lor cu mediul în general, cu 
prietenul în special, o morală 
extrasă

MARIN PREDA

leȘi 
fapte 

ele 
prin aceasta să le 

anula, șterge din 
Cînd Constanța iese 
ea își dăduse seama, 

. . crizei, că înțelegerea
și revizuirea nu scad suferința 
eșecului. Tristețea are însă un 
sens numai după ce personajul

Un mare
îndrumător,

VASILE VETIȘANU

sale, D. Guști se îndreaptă către 
„unitatea socială-tip", care este 
Națiunea. Sociologia devenea 
pentru D. Guști o știință a na
țiunii, cu tot ceea ce participă la 
viața și dezvoltarea ei.

Concepția sociologică a lui D. 
Guști a avansat numeroase idei 
care stau și‘astăzi la baza cerce
tărilor directe, monografice sau 
de altă natură.

Demn de reținut este faptul că 
sociolpgul român a fost totodată 
un mare îndrumător al tineretu
lui. Sînt cunoscute cercetările, 
sale în cele mai îndepărtate col
țuri de țară pe care le-a efectuat

ba pur și simplu despre niște oa
meni corupți, de niște decăzuți 
moral.

Se zice, l-am întrerupt pe to
varășul prodecan, că în cazul 
mediciniștilor, care cunosc orga
nismul uman mai bine...

Se zice greșit! ne-a replicat 
dînsul. Cunoașterea omului, pen
tru cel ce posedă o cultură ade
vărată, înseamnă sporirea respec
tului pentru om și nu îmbrățișa
rea trivialității. V-aș aduce în a- 
cest scop ca argument profilul 
moral general al mediciniștilor 
noștri, ca să nu citez exemplele 
unor mari cadre medicale al că
ror respect pentru om începea și

RISIPITORIIu
cu participarea tinerimii studioa
se, a studenților în special. Pe 
această cale, el căuta să insufle 
tinerei generații dragostea pen
tru realitățile naționale, cunoscîn- 
du-le în contactul direct cu a- 
cestea, înțelegîndu-le în varieta
tea și complexitatea lor.

Ca profesor în învățămîntul 
universitar, D. Guști s-a ocupat 
îndeaproape de formarea unor 
cadre care să stăpinească cu
ceririle științelor sociale. Preo
cupat de toate manifestările ge
nerației tinere, el a organizat nu
meroase seminarii și întîlniri pe 
cele mai variate teme, legate, 
mai ales, de problema idealului 
de viață, a profesiunii alese, a 
îndatoririlor sociale.

Sînt memorabile cuvintele lui 
D. Guști rostite în Academia Ro
mână ca răspuns la Discursul lui £ 
P. P. Negulescu despre „Conflic
tul generațiilor și factorii progre- £ 
sului". Convins de locul tineretu
lui în viața socială, el spunea : » 
„Tinerețea rămîne întotdeauna o ™ 
speranță și o mîngîiere. Dar nu
mai atunci cînd ea înseamnă en- 
tuziasm creator pentru un ideal ; 
cînd este pătrunsă de sentimen- 
tul datoriei de îndeplinit; cînd 
este supusă disciplinelor necesa- 
re și severe, întovărășite de sen- 
timentpl responsabilității perso
nale și colective". Astfel vedea 
D. Guști solidaritatea între gene
rații, continuitatea lor pe linia £ 
idealului de viață.

în acești ani opera lui D. — 
Guști a fost cercetată și valorifi- ™ 
cată prin lucrările pertinente des
pre personalitatea sociologului ® 
român, aparținînd lui Ovidiu Bă- 
dina și Oct. Neamțu. Evident va 
trebui cunoscută o astfel de ope
ră în care generația actuală va 
găsi sugestii extrem de prețioase ” 
pe drumul către un ideal de mun- vlla„a 
că și de viață. @ și la care n-o mai putem rapor-

•
 și-a trăit suferința pînă la capăt 
ori, cum spune medicul medici
lor, dr. Ionescu, a acceptat-o ca 

— pe o realitate a trupului și con- 
0 științei sale. Scrierea romanului 
nu este altceva decît revizuirea 
succesivă a faptelor prin care 
trec personajele iar simplele 
tăieturi ori adăugiri în text nu 
fac romanul din această ultimă 
ediție mai bun ori mai rău. „Ri
sipitorii" este de fapt un roman 
în trei volume.

Tema acestui roman e aceeași 
cu a Intrusului : relația indivi
dului cu ceea ce el crede a fi 
istoria, mediul, societatea. Per
sonajele intră în scenă cu oa
recare dezinvoltură, cu o naivi
tate a lipsei de experiență care 
le face de la prima apariție vul
nerabile. Dr. Sîrbu, dispus să se 
îndrăgostească și să se căsăto
rească cu doctorița Tiberiu 
crede că este suficient ca fata 
să dorească și ea același lucru 
pentru ca totul să fie simplu, 
tradițional de simplu. Gabi Ste
rian cade victimă aceleiași cre
dințe în capacitatea lumii de a 
fi așa cum dorim noi. Călin 
Surupăceanu „intrusul", poate fi 
foarte bine personaj al acestui 
roman. Indiferent dacă este 
vorba de o mentalitate conser
vatoare sau avansată, persona
jele constată nepotrivirea inten
țiilor cu judecata din afară, 
dintre ceea ce pare mobilul 
unei acțiuni și efectul ei. Tot 
timpul ele sînt cu un pas înain
tea sau în urma înțelegerii la 
care apelează (prietenul, soțul 
ori soția, părinții etc.) și din 
această nepotrivire se nasc grave 
tulburări care fac imposibil 
„echilibrul boului" de care vor
bește dr. Munteanu. Dacă însă 
vom încerca să descoperim 
cauza primă a neînțelegerilor, 
aceea care declanșează 
tul, vom avea surpriza 
constata caracterul ei 
Trebuie deci să-i găsim 
alt înțeles, mai aproape 
vitatea faptelor care o urmează

du-i roluri neașteptate și exer- 
citînd o tiranică forță de impli
care.

Personajele nu sînt seduse ci 
împinse în joc cu o forță egală 
cu propria lor naivitate ori ino
cență, „experiența" de care dis
pun nu le scutește de a cădea 
victime rolurilor ignorate. Sem
nificația unui act nu mai reflec
tă esența celui care l-a produs 
ci tot ceea ce întregul sistem 
de relații de care acest act se 
atinge îi obligă să însemne. Re
tragerea lui Petre Sterian, om 
cu o mare „experiență de viață" 
este un asemenea act a cărui 
semnificație adună interese in
compatibile cu inocența perso
najului. Dorind să clarifice mo
tivele acelui fapt omul este 
izbit de o altă istorie a sa în 
care rolul aparent abandonat a 
fost jucat mai departe dar cu 
un alt conținut. Credința perso
najului în atotputernicia voin
ței de a decide asupra funcției 
pe care și-a asumat-o este grav 
zdruncinată. Toți eroii sînt lo
viți de aceeași descoperire : an
gajarea într-o acțiune nu co
incide cu imaginea pe care fle
care o are despre această acțiu
ne și ea nu poate înceta a- 
tunci cînd ei cred că i se sus
trag. Funcțiunea, rolul creat 
prin însăși deschiderea acestei 
acțiuni depășește decizia, ulteri
oară asupra lui substituind 
esenței celui care îl joacă inte
resele, sentimentele, opțiunile, 
celui care doar asistă la el. 
Doctorul Munteanu, cel care 
pare a-și păstra tot timpul su
perioritatea și conștiința deci
ziei, va face marea descoperire 
că n-a fost cînd a dorit și 
crezut că este un spectator ori 
regizor, creator de opinie, dc 
climat, ci el însuși

a

I

tot res- 
de a 
minor, 
cauzei 

de gra

.__  ....... ....... de
climat, ei el însuși instrument 
al pasiunilor oscilațiilor și deci
ziilor altora. în avertismentul 
doctorului Sîrbu acest soi de 
alienare se exprimă astfel ; 
„una e ce gîndim noi și alta si
tuația în care ne pomenim im
plicați si care are, vrînd - ne- 
vrînd, o anumită semnificație, 
care devine obligatorie, dacă 
ne pasă". O asemenea semnifi
cație ,,vrînd-nevrînd“ o com
portă revenirea dr. Munteanu 
din diplomație în medicină. 
Conștiința prejudecății singură, 
nu ne face să nu mai gindim 
potrivit ei. Deși prejudecată, le-

din inevitabila intran
sigență profesională. 
Ce sentimente rezistă 
însă acestei neome
nești intransigențe 
transferată dintr-un 
domeniu în altul? Din 
intransigența științifi
că precum și din aceea 
care creează opera de 
«rtă, de exemplu, nu 
putem scoate o morală 
a vieții omenești de
ck căzînd în pur fana
tism căruia nici un sis
tem de relații nu-i 

face față. Știința are pro-poate face față. Știința are pro
pria ei morală și după cum 
normele nu se moștenesc au
tomat, ele nici nu se transferă 
dintr-.un d.omeniu în altul 
ră mari primejdii 
structurii umane. Este 
riența întreprinsă de 
aceste personaje care trec prm- 
tr-o criză a confuziei normelor 
și valorilor, criză în care senti
mentele și reacțiile oamenilor 
se arată a nu fi unice și previ
zibile precum acelea pe care la
borantul le așteaptă de la so
luția Iui chimică. Criza, deruta 
și parțialul eșec al personajelor 
vin din tratarea relațiilor u- 
mane cu normele unui dome
niu particular ori moștenite 
fără verificare, din ideea falsă 
pe care o au. în fond, desore 
morala umană. Ele pierd, risi
pesc, acele fapte, experiențe, 
sentimente care, trecute prin 
norme și criterii străine esenței 
lor. nu primesc răspunsul 
teptat. Faptul că unele a;i 
experiență considerabilă ori 
altele abia o cîștigă nu schimbă 
lucrurile. Scriitorul și-a ales 
personajele în sensul că le-a 
amestecat vîrstele pentru a nu 
crea iluzii vane. Procesul orin 
care trec eroii săi nu apasă fa
tal asupra unei generații ori al
teia ci își alege victimele cu 
aceeași siguranță din toate, fie
care trăindu-și er’za în împre
jurarea caracteristică : profesie, 
iubire, căsă’orie, prietenie. Nu 
aceste acte fundamentale ale 
existenței atrag de la sine criza 
ci valoarea fiecăruia este nusă 
cu gravitate la încercare de o 
nouă istorie în ca>-e vechea ex
periență a omului — personală, 
familială si socială — se dez
meticește dintr-un echilibru ilu
zoriu. Pe de altă parte, er-area 
de a confunda noua poziție a 
indiv:d”lui fată de mediu cu 
sensibilitatea excesivă a omului 
„modern" este divulgată cu pă
trundere unică în literatura de 
azi. „Excesul de sensibilitate" 
nu este decît o formulă artifici
ală pe care lipsa de experiență 
o împinge în fața 
tari neașteptate.
relevă dramatismul 
al acestei situații.

fă- 
asupra 
expe- 
toate

as- 
o 

că

unor solici- 
..Risipitorii" 

neechivoc

c. stAnescu

să siluească o altă tînără învățase 
în aceeași clădire, folosise, poate, 
același cîntar de mare finețe cînd 
era vorba de niște substanțe chi
mice...

în mod normal, cultura tre
buie să-l înalțe pe om. Așa se și 
întîmplă cu majoritatea tinerilor 
noștri care trec prin școli și fa
cultăți. Din nefericire însă pen
tru unii, înmagazinarea cunoștin
țelor rămîne inertă cînd este vor
ba de șlefuirea interioară. Rețin, 
din relatările unei profesoare, ca
zul unei studente prezentată la 
examen intr-o asemenea ținută 
încît și dînsei și asistentului le 
era jenă să o privească. Sperau,

„BUZUNARAȘUL" NEDEMN
nînd abjecții, pe care o scot cu 
gesturi voit delicate, utilizînd de
getele lor fine, de oameni care 
frunzăresc cartea, și pe care o a- 
rată „spre distracție" altora.

Sigur, poate că buzunărașul 
secret al unui asemenea portmo- 
neu nu conține în el și intenția 
coruperii altor oameni. Totuși, 
stind să ne gîndim bine, între 
calitatea umană, între gradul de 
civilizație al unui asemenea om 
și individul care ieșea în calea 
purității unor vîrste, să nu fie 
nici o legătură ? Desigur, omul 
nostru pornit pe o asemenea dis
tracție poate fi stăpînul unui mai 
mare bagaj de date ale culturii, 
dar asta înseamnă că prin simpla 
înmagazinate l-a și depășit vir
tual pe celălalt ?

Este întrebarea principală pe 
care ne-am pus-o și o punem, 
in egală măsură, cititorului. Dic-

, Cum se întîmplă că lucrurile 
nu se petrec, în destul de multe 
cazuri, astfel ? Că te întîlnești cu 
indivizi care, cu aceeași convin
gere și pasiune, iți rostesc versuri 
în cîteva limbi străine și-ți toar
nă imediat („în particular') orori 
pe care le cred spirituale P Exis
tă, psihologic vorbind, vreo expli
cație științifică a unei asemenea 
dedublări P l-am întrebat pe to
varășul conf. dr. loan Ciulei, 
prodecan al Facultății de far
macie a I.M.F. București, fa
cultate în care a învățat pînă de 
curînd una dintre studentele care 
au fost coautoare la fapta revol
tătoare prin inumana obscenitate 
săvîrșită de cei trei studenți și 
despre care am mai vorbit.

Nu, nu există, ne-a spus dom- 
nia-sa, nici o justificare psiholo
gici sau biologică a unor ase
menea comportamente. Este vor-

va începe întotdeauna cu respec
tul față de ei înșiși, cu ambiția 
unei vieți desprinsă de ani
malitate.

Pe culoarul care duce spre ca
binetul tovarășului prodecan se 
află instalat un cîntar de mare 
precizie, în fața căruia se afla, în 
ziua vizitei mele, o tînără îmbră
cată într-un halat alb. Am rămas 
un timp s-o observ cum lucrează 
cu acel cîntar al miligramelor a- 
vînd la modul foarte concret 
imaginea omului modern în am
bianța tehnicii moderne. Cum să 
ți-o închipui pe această tînără, 
după orele de studiu, ori după 
orele de muncă, uitînd cîntarele 
bunei cuviințe ciștigate prin cul
tură 
rect 
tr-o gestică a abjecțiunii ? Și to
tuși 
la scena in car» iubitul ei încerca

și învățătură și trecînd di- 
la o conversație obscenă, in-

tînără care asista cu veselie

deși se va zice că este ciudată o 
asemenea speranță, să se prezinte 
cu materia neînvățată, ca să aibă 
un motiv în plus să-i facă o se
veră morală. A știut, l-au pus o 
notă bună, dar cu conștiința că 
acordă această notă unui tînăr 
care nu corespundea, ca om, 
cunoștințelor sale. Fapte ulte
rioare săvîrșite de această stu
dentă le-au confirmat intuiția.

Părerea respectivei profesoare 
era că atunci cînd nu avem de a 
face cu o inducere în eroare, 
justificată și posibilă la o anu
mită vîrstă fragedă — ne întîl- 
nim, în cele mai multe cazuri de 
dedublare cu, scuzat 
menul, niște lichele. 
reală cultură, omul 
prin cultură, nu este 
poarte măști, să se prezinte într-un 
loc într-un fel și în alt lo» în alt

șii fie ter- 
Omul de 
sensibilizat 
capabil să

fel. El nu-și poate declara, 
sala de seminar sau ae curs, ad
mirația pentru literatura lui 
minescu și dincolo, la cămin sau 
la gazdă, s-o uite și să se arun
ce asupra unei literaturi care 
pornografiază iubirea, care înti
nează visele omului, nu poate sa
luta cu aparențe de respect o 
femeie în timp ce gindurile l-ar 
duce spre înjosirea ei. El nu poa
te vorbi elegant și trivial după 
circumstanțe de loc. Singurul în 
stare să ducă în spate o aseme
nea mască este tipul mai sus a- 
mintit și pe care nu numai o 
spoială de cultură, dar nici un 
bagaj de cultură mai cuprinzător 
nu-l poate acoperi. El poate fi 
dibaci, diplomat, te poate
— o vreme — induce în e- 
roare, dar timpul șt faptele îl 
trădează. Filozofia unor aseme
nea indivizi, care argumentează 
cîteodată cu „ieșirea" din „min
ciuna convențională" apelul lor la 
pornografie, la vulgaritate, bruta
litate etc. reprezintă nu o ieșire, 
ci o intrare în minciună, căci în
tregul echipament al trivialității, 
admise sau manifestate în 
pria comportare, falsifică su 
omului adevărat reducît 
după mii de ani de luptă pentru 
a se desprinde, din nou la in- 
stinctualitate. Pe omul adevărat 
obscenitatea îl jignește, îl loveș
te în calitatea sa de om, de aceea 
n-o poate suporta, de aceea o o- 
colește și o respinge. Dacă nu 
procedează astfel...

Fraza n-a mai fost 
dar poate că nici nu 
Fiindcă replica dată
— sub toate formele 
pare suficientă pentru a susține 
o ultimă întrebare la care se 
cere un răspuns în egală măsură 
de sincer : dumneata, tinere, din 
oe categorie faci parte ?

continuată, 
era nevoie, 
obscenității 
ei — ni se

I

Atenție la ora de citire.
Foto : EMIL COJOCARU

(Urmare din pag. I)
i-a plăcut atît de mult o 
statuie de piatră imensă 
cîntărind zeci de kilograme, 
atît de mult i-a plăcut, încît 
s-a hotărît s-o fure și, spre 
uimirea tuturor, într-o 
noapte a luat statuia, incre-

o ființă abstractă, la care nici 
măcar nu te poți gîndi ca la 
o statuie oarecare, pentru că 
ea reprezintă grafia imobilă 
a unui mit. Dacă te apropii 
de ea ți se derulează brusc 
în minte o poveste întrea
gă ca și cum piatra neagră 
și îndelung încercată de ca-

dibit, și cu propriile sale 
brațe a dus-o acasă. După 
această performanță el a de
venit campion de greutate.

Cei pe care i-a tentat Lu
poaica să fi avut ei pe sfert 
din puterea acelui tînăr în
drăgostit de o piatră ? Sau 
farmecul unei extravaganțe 
care să le coloreze vidul lor 
sufletesc cenușiu i-a făcut să 
desprindă o piatră din locul 
în care era pusă pentru bu
curia ochilor care trec ? Nu 
avem de-a face cu un obi
ect. Lupoaica e un simbol, ca

pricii și violențe, ar emite 
pentru noi cuvintele propri
ei sale vieți.

Nota apărută acum cîteva 
zile într-un ziar cotidian, 
privitoare la autorii vanda
lismului artistic, despre ca
re vorbeam mai sus, nu este 
prea lămuritoare. Unde am 
ajunge însă, dacă alți ado
lescenți, urmînd exemplul 
celor doi, și-ar duce acasă 
și alte statui sau fragmente 
din statuile instalate în 
piețele sau careurile ora
șului ?
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' DELTA DUNĂRII — 
LITORALUL MARII NEGRI

NE VOM CALIFICA PENTRU
J. O. DE LA MUNCHEN?
E foarte greu, dar

Despre situația actuală a voleiului nostru s-a vorbit și s-a 
scris mult, analizindu-se stadiul evolutiv, regresul sau panta 
descendentă pe care se află in momentul de față ; s-au criticat 
diverse acțiuni și sisteme de pregătire, însă nimeni nu a dat 
soluții concrete de reabilitare, care să asigure succesele ce altă 
dată erau un fapt obișnuit. De altfel, este extrem de dificil și 
chiar riscant să faci recomandări, e mai ușor să critici.

dr. GABRIEL CHEREBEȚIU
antrenor și medic al lotului național masculin de volei.

Decada de aur a voleiului ro
mânesc a trecut (1956—1966) lă- 
înd în urmă n generație care 

xri actuala conjuctură internațio
nală nu este capabilă să re
pete rezultatele. Dar de ce ? 
Ce s-a întîmplat la noi în țară 
și în alte părți ? Cred că la a- 
cest declin relativ — accentuez 
relativ — au contribuit mai 
mulți factori. Voi încerca să a- 
nalizez cîțiva dintre ei.

Mai sus am vorbit despre un 
declin relativ și mențin această 
expresie, deoarece părerea mea 
este că actualii voleibaliști frun
tași — în speță lotul — joacă, 
în general, mai bine decît vo
leibaliștii generației de aur, 
sînt mai bine pregătiți fizic și 
tehnic, dar cu toate acestea, re
zultatele sînt inferioare 
obținute de predecesorii lor.

în ultimii patru-cinci 
apărut pe arena mondială cîte
va noi puteri voleibalistice în 
fața cărora echipa noastră nu 
a putut face față. Este vorba, 
în primul rînd, de echipa 
R. D. Germane și a Japoniei, 
care se adaugă la cele cunos
cute și consacrate : U.R.S.S.,
Cehoslovacia, Polonia și Bulga
ria. Aproape fără excepție a- 
ceste echipe integrează jucători 
mai vîrstnici, cu mai multă ex
periență internațională și mulți 
ani de antrenamente. La noi, 
după I960 — an care a marcat 
ultima culme atinsă, prin ocu
parea locului doi la Campiona
tele Mondiale de la Praga — 
echipa s-a întinerit brusc, dis- 
părînd nume și valori care vor
beau de la sine. Locul lor a fost 
luat de elemente tinere încă 
neexperimentate care, deși cu 
multă dorință de lucru și ambi
ție în competiție, nu au putut 
zdrobi redutele adversarilor.

Nu vreau deloc să mă situez 
pe poziția unui apărător al 
actualei situații, ci doar să fiu 
obiectiv, imparțial. Se cunoaște 
faptul că pentru a te înălța pe 
culmile succesului e nevoie de 
multă muncă, ani de-a rîndul, 
însumînd mii și mii de ore de 
trudă și sute de mii de 
țări la antrenamente. Or, 
bâliștii noștri încă n-au 
să însumeze aceste ore.

Evoluția performanțelor 
pelor este ciclică, urmînd

celor

ani au

repe- 
volei- 
ajuns

echi- 
o 

curbă sinusoidală, cu povîrni- 
șuri, culmi, corespunzînd a- 
pogeului unei generații și părți 
decline marcînd apusul acesteia 
și, totodată, nașterea alteia noi, 
Diferențele de nivel sînt pu 
atît mai mari cu cît restructu
rările se produc mai brusc și 
mai des. In cazul în care 
schimburile nu sînt asigurate 
la timp, apariția eșecului este 
inevitabilă. Se pare că Ia noi 
aceasta este situația.

Formarea tîriei noi generații 
de, voleibaliști și de mari echi
pe necesită aproximativ 4—6— 
8 ani de muncă asiduă;-de omo- ■ 
genizare complexă a unor ju
cători deosebit de înzestrați. 
Marile echipe ale Japoniei s-au

afirmat de abia după 6—8 ani 
de antrenamente zilnice a cîte 
6 ore. Antrenorii acestor echipe 
au confirmat că au ajuns, mai 
nou chiar la opt ore de antrena
ment zilnic 1 Actuala echipă a 
R.D. Germane Conține 80 la sută 
din jucătorii care au participat 
în 1962 la Campionatele Mondia
le de la Moscova. Iată, deci, că 
există anumiți factori obiectivi 
implicați în stagnarea voleiului 
românesc și dacă pentru mo
ment nu beneficiem de soluții 
urgente de redresare, măcar 
o dată obținută aceasta, greșeli
le să nu se mai repete.

La toate acestea se mai adau
gă faptul că baza în procesul 
formării de noi elemente o 
constituie sportul școlar și că 
acesta n-are încă un fundament 
solid, care să creeze valori. 
Trebuie să recunoaștem că sînt 
prea puține centre școlare unde 
se practică voleiul în mod sis
tematic și regulat. Cerințele de 
elemente din ce în ce mai bine 
dotate fizic privind în special 
talia, - îngreunează recoltarea 
unui mare număr de atari jucă
tori. Procesul de instruire al 
acestor tineri foarte înalți, dar 
cu îndemînare redusă este 
mult mai lung decît la jucă
torii de talie mai mică, fapt ce 
implică răbdare și perseverență 
din partea antrenorilor și con
ducătorilor de cluburi.

Analizînd astfel lucrurile 
dăm seama că trebuie să 
revizuită concepția despre 
lecția și antrenamentul 
balistului actual Dacă pe vre
mea mea erau suficiente 2—3 
antrenamente săptămînal, pen
tru a te menține la un nivel 
bun și a juca chiar în echipa 
națională, azi este iluzoriu să 
mai acceptăm această idee. An
trenamentele zilnice, prelungi
te, sînt indispensabile pentru 
a reduce perioada necesară a- 
tingerii virtuozității. Prin dis
cuțiile avute cu antrenorii so
vietici, japonezi, polonezi și ger
mani, înaintea și în timpul J.O. 
din Mexic, mi-am întărit con
vingerea și mi s-a confirmat 
faptul că rezultatele mari în 
volei trebuie să se aștepte abia 
după însumarea a 6—7 000 ore 
de antrenament. Făcînd un cal
cul conțlnînd (de altfel, la noi 
practic nerealizabil) doar 3 ore 
de antrenament zilnic în 300 
de zile pe an, ar rezulta 900 ore 
anual, ceea ce ar extinde partea 
ascendentă a procesului de in
struire pînă la 6—7 ani.

Deci, ce este de făcut ? In 
primul rînd muncă, volum 
mare de muncă, bine organizată 
și gindită. în minuni nu cred 
și cu atît mai puțin acestea nu 
pot avea loc în sport. Pastile și 
injecții pentru atac, blocaj, plon- 
joane etc. nu există. Singurul 
remediu e munca și aceasta 
trebuie să fie pluridirecțională 
de la Federație spre cluburi și 
echipe, de la antrenor către 
jucători și de la aceștia, către 
ei înșiși, mărindu-și exigențele 
și scrupulozitatea, apelind Ia

ne 
fie 
se- 

volei-

voință, ambiție și chiar la sa
crificii.

în această privință cred că 
multor jucători li s-ar putea 
aduce învinuiri, precum ji an
trenorilor și cluburilor care ad
mit compromisuri neprincipiale 
în pregătire. Cantitatea muncii 
actuale a rămas la nivelul de a- 
cum 10 ani și acela 
de atunci. Apreciez 
mentele de numai 
n-ar mai trebui să 
120 de minute, de 
săptămînă fiind 
pentru realizarea tuturor obiec
tivelor. La acest neajuns — 
volum redus de muncă — se 
adaugă într-o mare proporție 
și acela al calității scăzute în 
munca de instruire.

De asemenea, consider că o 
echipă divizionară trebuie să 
beneficieze de două terenuri 
de volei pregătindu-se conco
mitent 2X6—8 jucători în 
condiții apropiate de joc. Și 
mai grav este faptul că acolo 
unde există, acestea nu se folo
sesc rațional.

Modelarea antrenamentelor 
este o necesitate stringentă a 
pregătirii actuale. Efectuarea 
exercițiilor stereotipe de pură 
tehnică nu-și mai au loc la 
echipele divizionare, azi si- 
tuîndu-se în prim plan, combi
narea repetărilor de elemente 
tehnice cu un marcat și precis 
conținut tactic, integrînd mo
delarea.

Bagajul actual de cunoștințe 
tehnico-tactice trebuie lărgit 
mereu cu elemente noi ce apar . 
și se dezvoltă și în nici un caz 
nu trebuie excluse unele vechi. 
Spre exemplu, apariția preluă
rii de jos din serviciu si atac 
a redus foarte mult utilizarea 
pasei cu degetele, unii trăgă
tori apelînd doar incidental la 
acest procedeu. Este o greșea
lă de neiertat a unor antrenori 
că au exclus aproape cu desă- 
vîrșire utilizarea pasei de sus, 
mai ales în situații ușoare, cînd 
se poate realiza o pasă directă 
sau trebuie să fie corectată 
pasa a doua. Preluarea de jos, 
în loc să fie un adaos bineve
nit spre îmbogățirea gamei teh
nice. a devenit un substituit al 
pasei de sus, consecință a co
modității jucătorilor și chiar a 
lipsei de perspectivă a unor 
antrenori. încetul cu încetul a 
dispărut finețea, iar acum vor 
fi necesari ani mulți pentru a 
o readuce pe prim plan sau cel 
puțin pentru a o îmbina armo
nios cu forța, ceea ce caracte
rizează voleiul românesc.

în prezent, în fața selecțio
natelor noastre stă calificarea 
pentru J. O. de la Miinchen. 
Aceasta se poate obține, atît la 
băieți cît și la fete, în cadrul 
Campionatelor Mondiale ce se 
vor desfășura anul acesta. în 
luna septembrie, la Sofia. Fe
tele, înainte de aceasta, vor 
trebui să se califice pentru a 
participa la Campionatele Mon
diale. La băieți există două 
locuri disponibile la care as
piră echipele R.D.G. (câștigă
toare a Cupei Mondiale în 1969), 
Cehoslovacia (campioana mon
dială), Polonia, România, Bul-

depășit încă 
că antrena- 

două ore 
existe, cele 
trei ori pe 
insuficiente

un decalaj, o criză de timp, 
poate chiar o incompatibilitate ■ 
între timpul afectat pregătiri- g 
lor și sarcinile tehnico-tactice 
și fizice. Am fi nerealiști dacă g 
am afirma cu siguranță totală 
că echipa României se va caii- ■ 
fica, dar șanse bune există. — 
Adversari sînt mulți și deose
bit de puternici și tocmai acest g 
lucru trebuie să-i îndemne pe 
jucători și antrenori Ia o mun- ■ 
că titanică, dublată de ambiție, 
perseverență și seriozitate în ■ 
pregătire. Baza succesului o g 
văd în realizarea unei omoge- — 
nizări perfecte între jucătorii " 
vechi și noi, în 
tactici adecvate ...______ ___
și tehnico-tactic al componen- ■ 
ților echipei și a . 
ciale tactice și psihologice 
vederea —■ -—*
palii adversari, a analizei sta- — 
tistice a jocului acestora, a de- ■ 
pistării punctelor forte și de- 
bile și a utilizării acestora în ■ 
folosul nostru. Sperăm că Fe- g 
derația română de volei va 
ajuta la realizarea acestui „spi- g 
onaj colegial — sportiv" (de 
altfel toate marile echipe îl ■ 
practică) prin punerea la dis
poziție a > materialului necesar 
și a unui număr suficient de 
observatori competenți.

stabilirea unei g 
nivelului fizic

pregătirii spe- _ 
•’ ’ ; în ■

întîinirilor cu princi- g

Alfa... beta... gama și DELTA, cea de-a patra literă a alfa
betului grecesc, de forma unui triunghi. De aici, sau poate nu 
de aici și-a luat numele împărăția plaurului de la gurile Du
nării ; cert este că uriașa explozie vegetală se dezvăluie ca un 
triunghi cu vîrful spre interior și baza spre mare. Și tot la fel 
de cert este că acest parc faunistic de 479 OGp ha de păminturi 
mișcătoare, adăpostind peste 300 de specii, este unic în Europa. 
Așa cum, cu aceeași certitudine, bătrinul Danubiu se intîlnește 
aici cu marea, după o călătorie de 2 857 km., in care a răcorit 
trei capitale și opt țări, ademenind 120 de afluenți. Istoria, mai 
apoi, aduce din străfunduri de memorie secvențe rare. Căci iată, 
cînd soarele stă cruce pe amiază, ai senzația ciudată că timpul 
a luat-o razna. Bat la tîmpla memoriei vîslele galerelor gre
cești ; vin coloniștii din Milet să întemeieze pe aceste meleaguri, 
vestite cetăți, căci Delta nu este la această dată — cu 2 400 de 
ani în urmă timpului pe care vi-1 măsoară azi meridianul de la 
Greenwich — decît un imens estuar, un golf al mării, unde 
corăbiile pot acosta în voie. Iată-i, apoi, pe romanii veniți să-și 
pună fala de învingători peste pămînturile defrișate matematic 
in porțiuni administrative supuse cataloagelor Imperiului de 
Răsărit... Dar ciți pași nu păstrează Delta, cîte figuri ale lumii 
antice nu s-au petrecut Ia umbra răcoroasă de val în derivă : 
pe Darius, regele perșilor, ce vine și face cale întoarsă ca un 
musafir nepoftit ; pe Alexandru cel Mare al Macedoniei fugă
rind triburile de traci pînă în insula Peuce, și el nevoit să se 
întoarcă ; frumoșii argonauți, Iason și incîntătoarea Medeea, în 
căutarea lînei de aur, urmăriți după părăsirea Tomisului, pînă 
în această sihăstrie, de regele Colindei. Delta îi cunoaște, le-a 
petrecut tuturora dorul și pasul — și-i reține pururea tineri în 
memoria pămînturilor ei mișcătoare.

...Am făcut această succintă retrospecție în vîrsta Deltei, pen
tru că toate excursiile nautice organizate de B.T.T. au numitor 
comun această comoară naturală a patriei. Iată-le, așadar, în- 
tr-o ordine arbitrară, în care preferințele dv. pot pune jaloane 
exacte :

TRASEUL A : Tulcea — Ma
liuc — Dunărea Veche — lacul 
Fortuna — Mila 23 — Crîșan —• 
brașul Sulina — Tulcea — His
tria — Mamaia — Constanța — 
Eforie Nord și Sud-Costinești.

TRASEUL B : Tulcea — Ma
liuc — canalul Fortuna — Mila 
23 — canalul Eracle — pct. tur. 
B.T.T. „Matița“ — Sulina — ca
nalul Busurca — pct. tur. B.T.T. 
„Roșu“ — canalul Liteov — bra
țul Sf. Gheorghe — Tulcea — 
Histria — Mamaia — Constanța
— Eforie Nord și Sud-Costinești.

Durata traseului A : 5 zile.
Durata traseului B : 9 zile.
Timpul ambelor excursii — 

împărțit în mod egal : jumătate 
în Deltă, jumătate la Costinești.

Punct inițial — pentru am
bele trasee : Tulcea : punct ter
minus : Costinești.

Deplasarea : cu pontoane re
morcate de șalupe.

Cazarea : în cabine de 4 locuri.
Masa : pe ponton.
Traseul : Tulcea — Costinești

— cu autobuzul. La Constinești i 
cazarea — în campingul B.T.T. 
(corturi de 2—4 locuri) ; masa — 
la cantina-restaurant a taberei.

Preț : traseul A — 340 lei ( 
traseul B — 530 lei.

Invocjnd abateri grave de. la 
conduita sportivă, secția de 
fotbal a Clubului „Progresul" 
București a propus suspenda
rea pe doi- ani a jucătorului ' 
Teodor Țarălungă. Iată su
portul sancțiunii hotărîte, pre
zentat de către antrenorul 
Victor Stănculescu și de către 
președintele Clubului, tovară
șul Ion Sfetcu. Obișnuit cu o 
viață dezordonată și urmărind 
numai avantaje materiale cît 
mai mari de pe urma fotbalu
lui, jucătorul Țarălungă nu s-a 
împăcat niciodată cu gîndul 
că trebuie să pună și el umă
rul, la fel ca ceilalți coechi
pieri, la redresarea echipei. în 
vară și-a părăsit colegii ateri- 
zînd la Arad, în speranța că 
Va reuși să „stoarcă" nevoia 
<Je moment de jucători consa- 
crați a campionilor. Pînă ia 
urmă. neînțe!egîndu-se proba
bil la „preț" cu arădanii s-a 
înapoiat la București. Peste 
cîteva luni a luat drumul 
Craiovei, unde, fără nici un fel 
de pregătire prealabilă, am au- 
fcit că a reușit să obțină note 
foarte mari Ia examenul de 
admitere la Facultatea de 
științe economice. în turul 
campionatului a manifestat 
dezinteres în pregătire și la 
meciuri ; a afișat un vedetism 
jignitor față de colegi, ieșiri 
nesportive pe teren care au 
adus reale prejudicii echipei, 
în prezent jucătorul Țarălun- 
fâ. fără să primească asenti
mentul clubului, se află la

Craiova de unde ne-a comuni
cat că refuză să mai joace în 
echipa care i-a consacrat.

...Duminică, la Craiova, l-am 
llftîlttit' pe Țarălungă. Venise 
pentru „o repriză" la meciul 
Universității cu Chimia Rm. 
Vîlcea.

— Nu joci ?..
— Nu. pentru că astăzi am 

avut examen. Cel de-al doilea

mi-e lehamite. Se afirmă 
că am dus și duc o viață de
zordonată, că-mi dau aere de 
vedetă, că am nesocotit indi
cațiile antrenorilor în pregăti
re, că am urmărit și urmăresc 
numai avantaje materiale de 
pe urma fotbalului. Dar am 
jucat aproape cinci ani la 
Progresul, după ce în vara a- 
nului 1965. am fost transferat

garia, Iugoslavia și Ungaria, 
echipele U.R.S.S., Japonia fiind 
deja calificate.

In privința pregătirii echipe
lor naționale în vederea con-

IN DELTA DUNĂRII 
CU PONTOANE
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LITORALUL MARII NEGRE — 
DELTA DUNĂRII

Excursia are același program 
și preț, oferă aceleași condiții ca 
și precedenta, cu o singură deo
sebire : se desfășoară în sens 
invers — începe la Costinești și 
se încheie la Tulcea.

XCURSIILE
NAUTICE

(20 iunie
LA PORȚILE DELTEI

Itinerariul : Tulcea — Mila 
■ 42 — lacul Cîșlea — retur ; sau 
_ Tulcea — Ceatalul Sf. Gheorghe 
“ — ghiolurile Tătaru, Lungu, 
g Meșter — retur.

Durata : 1 zi.
Deplasarea: cu șalupe, bărci 

remorcate sau pontoane. Se a- 
sigură un prînz pescăresc.

Punct inițial — și terminus: 
Tulcea.

Preț : 40 lei.

ITINERARIUL I: Tulcea — 
Maliuc — Dunărea Veche — ca
nalul Fortuna — ostrovul Ma
liuc Mila 23 — Crișan — brațul 
Sulina — Tulcea.

Durata : 2 zile.
Deplasarea : cu pontoane re

morcate de șalupe.
Cazare : în cabine de 4 locuri.
Masa : pe ponton.
Preț : 140 lei (pentru elevi — 

130 lei).
ITINERARIUL II : Tulcea — 

Maliuc — lacul Fortuna — ca-
g naiul Eracle — punctul turistic 

B.T.T. „Matița" — Sulina — ca-
■ naiul Busurca — pct. tur. B.T.T. 

„Roșu" — canalul Liteov — bra-
■ țul Sf. Gheorghe — Tulcea.

15 septembrie)
Durata : 4 zile.
Deplasarea : cu pontoane re

morcate de șalupe.
Cazare : în cabine de 4 locuri.
Masa ; pe ponton.
La Sulina : o zi plajă.
Preț : 279 lei (pentru elevi — 

lei).228

DELTA DUNĂRII 
CONSTANȚA

Itinerariul: Tulcea — Maliuo
— Dunărea Veche — Mila 23 — 
Crișan — brațul Sulina — Tul
cea — Histria — Mamaia — Con
stanța.

Durata : 5 zile — împărțite e- 
gal ; jumătate în Deltă, jumă
tate la Constanța.

Punct inițial : Tulcea.
Punct terminus : Constanța.
Cazare : în cabine de 4 locuri.
Masa : pe ponton.
Traseul: Tulcea — Constanța

— cu autobuzul.
La Constanța : cazare și masă

— la baza turistică a B.T.T. Tot 
aici se vizitează Acvariul, Mu
zeul arheologic „V. Pîrvan", mo
zaicul roman ; se face plajă, 
baie.

Preț: 261 lei — pentru elevi.

IN DELTA DUNĂRII — 
CU ȘLEP DE LUX

Itinerariul: Tulcea — Maliuo
— Crișan — Mila 23 — canalul 
Eracle — pct. tur. B.T.T. „Mati- 
ța“ — Dunărea Veche — Sulina
— Tulcea.

Durata : 4 zile.
Deplasarea : cu șlep de lux, 

remorcat de șalupă.
Cazarea : în cabine de 4 locuri.
Masa : pe șlep.
La Sulina : 1 zi de plajă.
Excursie cu șalupa : Sulina — 

canalul Busurca — pct. tur. 
B.T.T. „Roșu" — retur.

Preț: 350 lei.

CU BĂRCI REMORCATE 
DE ȘALUPA

CONSTANȚA — 
DELTA DUNĂRII

Itinerariul : Tulcea — Maliuo 
Canalul Fortuna — Mila 23 — 
canalul Eracle — pct. tur. B.T.T. 
„Matița" — Sulina — canalul 
Busurca — pct. tur. B.T.T. „Ro
șu" — canalul Ivancea — brațul 
Sf. Gheorghe — canalul 
— Tulcea.

Durata : 10 zile.
Deplasarea : cu bărci 

cate de șalupă.
Cazarea: In corturi 

locuri.
Masa : se pregătește de parti- 

cipanți.
Obligativitate: cunoașterea

înotului.
Preț: 561 lei.

Liteov

remor-

de 4

• DESFĂȘURAT 
DE DOUA ZILE pe 
acoperit la Hawthorne ,___
Jersey), turneul internațio
nal de tenis care a reunit 
cîteva mari rachete ale lu
mii a fost cîștigat de spanio
lul Manuel Santana, care, în 
finală, l-a învins cu 6—5, 6—2 
pe campionul american Stan 
Smith. In partida pentru lo
cul trei, românul Ilie Năstase 
a dispus cu 8—7 de jucătorul 
de culoare american, Arthur 
Ashe. Anterior, Ilie Năstase 
pierduse la Stan Smith cu 
5—6 și-l învinsese pe Cliff 
Richey, (S.U.A.) cu 6—4.

TIMP 
teren 
(New

Keres Ia Jansa. Marele mae
stru Florin Gheorghiu a în
trerupt partida sa cu Portisch 
(Ungaria).

In clasament conduc Keres 
(U.R.S.S.) și Szabo (Ungaria)

>
I «111 I

MERIDI AX

• CAMPIONATELE MON
DIALE DE SCHI au progra
mat miercuri la Val Garde
na proba feminină de coborî- 
re. Titul a revenit schioarei 
elvețiene Anne Roesli Zryd 
cu timpul de 1’58” 34/100. 
S-au clasat pe locurile urmă
toare Isabelle Mir (Franța) 
— i'-s’>»rinq țj Annemarie 

2’00”
— l’58”84/100 și 
Proell (Austria) 
43/100.

I
I
I

Excursia are același program 
și preț, oferă aceleași condiții 
ca și precedenta, cu o singură 
deosebire : se desfășoară în sens 
invers — începe la Constanța și 
se încheie la Tulcea.

INFORMAȚII GENERALE
pentru participanții la excursii în Delta Dunării

• ECHIPA DE FOTBAL 
Politehnica Iași și-a început 
turneul în Albania, jucind la 
Durres cu formația „Besa". 
La capătul unui joc echili
brat, scorul a fost egal : 0—0.

• IN RUNDA A TREIA a 
turneului internațional de 
șah de la Budapesta, Radu
lov a cîștigat la Adorjan și

la număr pe măsură ce clubul 
s-a convins că eu nu voi re
nunța la facultate, că cererea 
de transfer pentru Universita
tea Craiova — pentru prima 
dată în viața mea de fotbalist, 
cînd din proprie inițiativă, 
semnez o astfel de hîrtie — 
devine o realitate.

Am iubit și iubesc fotbalul. 
Joc de la 16 ani, cînd am fost

Un dosar în litigiu:
ȚARĂLUNGĂ

examen din cele cinci pe care 
m-am hotărit să Ie susțin în 
sesiunea din iarnă. Știți cum 
este cu examenele... ore de 
efort, neodihnă, emoții. Apoi... 
Apoi, nici nu îndrăznesc să mă 
mai echipez. Doar ați auzit și 
ați citit ce se spune și se scrie 
despre mine. Nu știu cum 
m-ar primi publicul... Dar vă 
dau cuvîntul de onoare că în 
toate acestea adevărul e o- 
coîit. Cert este că mi s-a 
creat un renume de care

de către clubul Steaua în 
schimbul lui Dumitru Popescu. 
Cinci ani înseamnă aproape 
2 000 de zile pe care le-am 
petrecut în sînul clubului. în 
toată această perioadă de ce 
n-au constatat abaterile ce mi 
le pun în seamă acum ; viață 
nesportivă, pretenții pecu
niare ce ar fi îmbrăcat haina 
șantajului ? De ce le-au adu
nat pe toate și mi Ie aruncă 
acum în față ? Am curajul să 
afirm că acuzațiile au crescut

promovat de Ia pitici în echipa 
de juniori a Asociației sportive 
„Carpați" Sinaia. Am jucat 
apoi ia echipa mare, iar pe 
perioada cît mi-am satisfăcut 
serviciul militar am fost legi
timat la A.S.A. Tg. Mureș și 
Steaua. îi detest pe cei ce-și 
fac o practică din zborul de 
la o echipă la alta, în speranța 
unor avantaje materiale. Eu 
n-am făcut niciodată acest lu
cru și nici nu-1 voi face! Și 
totuși sînt acuzat acum de

MERIDIAS

cîte 3 puncte, urmați de 
' ; 2 punc-

Barczay (Ungaria), 
(Iugoslavia) — 2

puncte, Gheorghiu (România) 
— 1,5 (1) etc.

cu
Portisch (Ungaria) 
te (1),
Ivkov

tendință de căpătuială... Dar 
despre ce tendință de căpătu
ială e vorba în cazul meu ? 
Că doresc să învăț, să-mi creez 
o profesiune pentru a deveni 
un cetățean cît mai util ? Și, 
paralel, să mă realizez ca spor
tiv amator.

— Bine, dar și în București 
există facultăți cu profilul ce
lei pe care o urmezi la Craio
va; de ce nu te-ai înscris a- 
colo ?

— Am să fiu sincer: Mi-a 
fost teamă că nu voi reuși! 
Cînd m-am înscris pentru exa
menul de admitere, Ia Bucu
rești erau 4—5 candidați pe un 
loc, pe cînd la Craiova erau 
numai doi... Am riscat mai 
puțin la Craiova. Clubul Pro
gresul a propus suspendarea 
mea pe doi ani. îmi exprim 
speranța că cei care hotărăsc 
rezolvarea acestui litigiu nu 
mă vor îndepărta de terenul 
de sport. Nu văd un temei 
pentru o asemenea măsură. Să 
fie un păcat așa de mare că 
vreau să învăț?

★
In dosarul Țarălungă încă 

n-a fost scrisă ultima filă. Se 
vor mai aduce probabil, alte 
și alte probe ale vinovăției a- 
cestuia, după cum se vor mai 
aduce și contraargumente. A- 
vem convingerea că Federația 
română de fotbal va fi, ca și 
de alte ori, un juriu drept.

D. F.

• NUMEROȘI 
TORI au urmărit 
seara la Moscova 
internațională de box dintre 
echipele U.R.S.S. și S.U.A. 
Pugiliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 9-2.

SPECTA- 
miercuri 

intilnirea I
I

Pontonul are o capacitate de 36 locuri, iar șlepul de lux — 
60 de locuri. Pe ambele ambarcațiuni se poate face plajă. Tu
riștii au, aici, la dispoziție jocuri de table, remi, șah. La punc
tele turistice B.T.T. se organizează pescuit, plimbări cu barca, 
întreceri sportive, jocuri de tabără, seri de dans.

Excursia de o zi în Deltă poate fi inclusă ca obiectiv în ca
drul unui itinerariu mai larg, al unei excursii în circuit.

• MIERCURI SEARA la 
Galați s-au intilnit din nou 
intr-un meci internațional 
de hochei pe gheață, echipa 
de juniori a țării noastre și 
selecționata Franței. Jocul 
s-a încheiat cu același scor 
consemnat in prima partidă : 
5-5 (2-1, 3-2, 0-2).

I
I

J

I. andreițA

„RECOMANDAT-EXPRES"

La Dănești-Harghita — un patinoar 
cu instalații pentru nocturnă

Curtea Liceului din Dănești, 
județul Harghita, a fost prea 
strimtă pentru cît le-a tre
buit elevilor să se simtă la 
largul lor. îi stinjenea mai 
cu seamă casa lui Eriis Vil- 
mos, întinsă cu toate acare
turile — bucătărie de vară, 
magazie de lemne, șură, 
grajd, cotețe, ocolul pentru 
oi — pînă aproape de școală. 
Omul nu era vinovat că a 
moștenit casa veche de la 
părinți tocmai în acel loc. 
Dar, într-o bună zi elevii 
i-au dărîinat-o ; cu aproba
rea directorului Gyorgycze 
Vilmos, a directorului ad
junct Ambrus Arpad și a 
profesorului Corneliu Gri- 
gorescu. Bineînțeles, fiind 
„lămurit". în prealabil, pro
prietarul nu s-a supărat. Cu 
pasiunea cu care i-au des
ființat „domeniul", elevii i-au 
construit o casă nouă, cu 
toate cele de pe lingă ea, pe 
un alt teren, repartizat în 
schimb de către Consiliul 
popular comunal. Ei au 
transportat în acest scop 60 
de căruțe cu piatră, au aju
tat la toate, dar meșterii zi
dari trebuiau să fie plătiți 
cu bani gheață și asta era 
mai greu. Cum să facă „rost" 
de 16 mii de lei ? I-au cîști
gat prin muncă voluntară 
prestată la cooperativa agri
colă și le-au mai rămas pe

deasupra citeva zeci de mii. 
Propriu-zis de aici a început 
materializarea visului lor: 
construirea terenului de ho
chei în cadrul complexului 
sportiv al liceului. Trei ani 
de muncă s-au concretizat 
intr-un impunător edificiu 
sportiv a cărui oglindă de 
gheață are 30 X 60 metri, 
fiind corespunzătoare desfă
șurării chiar a campionatelor 
divizionare. Terenul este îm
prejmuit cu borduri de beton 
mantinelă („economisită" din 
lemnele de foc !) prevăzut 
cu instalație de aducțiune și 
evacuare a apei, tribună aco
perită și vestiare. Instalația 
de lumină electrică, efectuată 
de către elevii liceului seral, 
asigură susținerea jocurilor 
în nocturnă. La primul meci 
au participat 1 500 de specta
tori. S-au disputat competi
ții cu echipele de la Amilemn 
și Voința Miercurea Ciuc.

— Nu pretindem intrarea 
cu plată a spectatorilor pen
tru a trezi și educa intere
sul publicului — ne spune 
directorul liceului Gyorgycze 
Vilmos. Avem două echipe 
de hochei la clasele IV—VIII 
și una la clasele IX—XII. 
Dorim să stimulăm și alte 
școli comunale să-și amena
jeze terenuri proprii pentru 
a avea echipe în competiții. 
In localitatea Mădăraș s-a

preluat exemplul, însă știm 
din experiența noastră că nu 
este ușor să te bazezi nu
mai pe sprijinul moral...

De la Complexul minier 
Bălan unde lucrează mulți 
părinți ai elevilor, liceul a 
primit in împrumut echipa
ment de hochei in valoare de 
zece mii de lei. în bugetul 
școlii nu este prevăzut așa 
ceva : nici C.J.E.F.S.-ul, nici 
sectorul sportiv al comitetu
lui județean al U.T.C. nu dis
pun de fonduri pentru a-i 
sprijini. Singura soluție pre
vizibilă este ca echipa mare 
a liceului să obțină califica
rea în divizie, ceea ce se și 
urmărește Ia Dănești,

Se spune că în ținuturile 
harghiteue primul sport pe 
care îl învață copiii este să 
mînuiască crosa. La Dănești 
s-a confirmat incă o dată și 
Ambrus Arpad, Agoston 
Istvan, Szabo Ioan, Korb An
drei, Sandor Karoly, Farkaș 
Venczel, Meszaroș loachim 
— ca să amintim doar cițiva 
elevi — au făcut tot po
sibilul, impărțindu-și timpul 
între învățătură și muncă 
susținută cu lopata sau tîr- 
năcopul, pentru a conferi pa
siunii lor statornice preten
ția afirmării complete.

C. POGACEANU



ORIENTUL APROPIAT
• Tensiune in capitala iordaniană

• Precizări la Cairo
AMMAN. — Intr-o declarație 

făcută presei, ministrul iordanian 
al informațiilor, Salah Abou-Zeid, 
a subliniat că „măsurile adoptate 
de guvernul iordanian sînt meni
te să salvgardeze securitatea in
ternă și să asigure o ■ atmosferă 
corespunzătoare pentru realizarea 
și consolidarea unui front inte
rior".

După cum s-a mai anunțat, 
este vorba despre interzicerea fo
losirii armelor în interiorul ora
șelor, a dreptului de port-armă, a 
stocării materialelor explozive în 
localități, despre suspendarea, de 
asemenea, a reuniunilor și mani
festațiilor partidelor politice și de 
introducerea pentru toți cetățenii 
a obligativității purtării acteloi 
de identitate.

Aceste măsuri, a continuat el, 
au fost luate în urma conferinței 
de la Cairo a statelor direct an
gajate în conflictul cu Israelul.

. CAIRO — Organizațiile pales- 
.tiniene au declarat că se vor 
opune prin forță hotărîrii gu
vernului iordanian de a interzice 
dreptul de port-armă în capi
tală și în alte localități, rela
tează corespondentul din Cairo al 
agenției Associated Press. Pos
tul de radio - din Cairo al orga
nizației palestiniene „Al Fatah" 
a transmis o declarație în care 
a anunțat că toate fracțiunile 
mișcării de guerilă s-au întîlnit 
miercuri noaptea și au decis să 
respingă hotătîrea guvernului 
iordanian. în cadrai reuniunii s-a 
hotărît decretarea „unei stări de 
urgență" a tuturor grupurilor 
palestiniene din Iordania, pre
cum și constituirea unui coman
dament unificat pentru ..a re
zista oricărei eventuale acțiuni 
armate" împotriva lori
■ILIWl J— - -------n.

AMMAN. — în urma hotărf- 
rilor adoptate recent de guver
nul iordanian și a protestului for
mulat împotriva lor de organiza
țiile palestiniene de guerilă, la 
Amman domnește o stare de ten
siune, care a determinat introdu
cerea unor noi măsuri de securi
tate. Pe străzile capitalei iorda- 
niene circulă patrule înarmate, 
principalele clădiri sînt cu seve
ritate păzite și un control riguros 
al actelor se întreprinde- asupra 
conducătorilor auto și pasageri
lor.

CAIRO — într-un interviu ă- 
cordat cotidianului egiptean 
„Rose El Youssef", Moamer El 
Geddafi, președintele Consiliu
lui Comandamentului Revoluției 
din Libia, , a declarat că „dacă 
grupurile palestiniene de gue
rilă 
vom 
tru 
[iile, 
cari

vor. unifica, noi 
pen- 

toate organiza-

Cuvintarea 
lui Fidel Castro

Luînd cuvîntul la posturile de 
radio și televiziune, primul mi
nistru al Cubei, Fidel Castro, a 
făcut o ariiplă analiză asupra fe
lului în care se desfășoară cam
pania de recoltare a trestiei de 
zahăr — „Zafra". După ce a pre
zentat amănunțit situația pe pro
vincii, regiuni, precum și din li
nele fabrici de zahăr, vorbitorul 
a declarat că, deși realizarea ce
lui de-al treilea milion de tope 
(din cele zece milioane prevăzu
te) s-a produs cu o întîrziere de 
două zile față de calendarul 
prestabilit, situația se prezintă 
satisfăcător datorită abnegației și 
spiritului patriotic de care dau 
dovadă oamenii muncii în aceas
tă campanie. Primul ministru a 
arătat că în îndeplinirea planului 
de prelucrare a trestiei de zahăr 
există o oarecare rămînere în 
urmă. Vorbitonil a declarat că 
există toate condițiile ca pînă la 
15 iulie să se realizeze cele zece 
milioane tone de zahăr. Avînd în 
vedere că valoarea acestei „Za- 
fre“ reprezintă mai bine de un 
miliard de dolari — a subliniat 
el — aceasta va însemna un 
mare succes economic pentru 
Cuba, o lovitură dată blocadei e- 
conomice instituite de guvernul 
american împotriva Cubei și o 
dovadă a realizărilor revolu- 
luției.

CERCETĂRI 
ARHEOLOGICE 

COMUNE 
ROMÂNO 
ITALIENE

La sediul „Academiei Ro
mâniei" (Academia di Roma
nia) din capitala Italiei a avut 
loc o masă rotundă pe tema 
„Contribuția cercetărilor ar
heologice la clarificarea isto
riei antice a României". Prof 
Alexandru Bălăci, directorul 
„Academiei României", a re
levat importanța acestei mani
festări — nouă mărturie a 
dezvoltării actuale a relațiilor 
cultural-științifice dintre Ro
mânia și Italia, importantă ex
presie a orientării culturii ro
mânești contemporane spre 
valorificarea continuă a patri
moniului istoric. La dezbate
rile ce au urmat și-au adus 
contribuția cei mai de seamă 
arheologi italieni, printre care 
Vito Agresti, director general 
al antichităților și belle arte
lor din Ministerul Instrucțiu
nii Publice și alți specialiști. 
O contribuție valoroasă la dis- 

. cuții au avut specialiștii ro
mâni acad. prof. Constantin 
Daicoviciu și prof. Hadrian 
Daicoviciu. Participanții au 
subliniat valoarea deosebită a 
ultimelor descoperiri arheolo
gice în clarificarea unor pe
rioade de mare însemnătate 
din istoria poporului român.

ha dezbaterile ce au avut 
loc în cadrul manifestărilor 
ptilejuite de deschiderea la 
Roma a expoziției „Civilizația 
romană în România", au fost 
prezenți directorii academii
lor din Roma ale Elveției, 
Spaniei, Belgiei și Austriei.

nu se __ 
adopta noi metode
a trece l__1, „„----- ...
care n-au știut niciodată 

__  este dreanta și care este 
stingă", la realizarea unei baze 
reale a poporului palestinian.

Președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din 
Libia se află în prezent la Cairo, 
unde participă l'i reuniunea tri
partită a șefilor de stat ai R.A.U., 
Sudanului și Libiei.

CAIRO — Luînd cuvîntul în 
cadrul unei conferințe de presă, 
Abdel Meguid, ministru adjunct 
al orientării naționale și purtă
torul de cuvînt oficial al 
vernului R.A.U., 
..rezoluția O.N.U. 
încetarea focului, 
iunie 1967 și pe 
moment R.A.U. a 
a însemnat și nu înseamnă, după 
părerea noastră menținerea sta
tu ouo-ului pe un termen nede
finit". Amintind că rezoluția din 
iunie 1967. referitoare la înceta
rea focului, nu prevede retra
gerea trupelor israeliene din te
ritoriile ocupate, el a declarat : 
..Dacă obiectivul pe care Israelul 
și S.U.A intenționează să-l atin
gă cerînd respectarea încetării 
focului este menținerea statu 
oo-ulni. atunci respectarea înce
tării focului este inacceptabilă", 
în continuare, purtătorul de c'i- 
vînt al R.A.U. a declarat că, fii 
concepția guvernului său. „nu 

' pot fi luate în considerare, în 
mod separat, rezoluția cu privi
re la încetarea focului din iunie 
si rezoluția Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967". „în 
caz contrar, liniile de încetare a 
focului se vor transforma treptat 
pentru Israel în frontiere, ceea 
ce este inacceptabil". în ceea 
ce privește Egiptul, a subliniat 
el. acesta continuă să accepte re
zoluția Consiliului d" Securita
te din f>2 noiembrie 1967.

BEIRUT. — Președinții parla
mentelor arabe urmează să se 
reunească în curînd la Beirut 
pentru a examina evoluția crizei 
din Orientul Apropiat — a anun
țat în cadrul unui interviu tele
vizat Labib Shukeir, președintele 
Adunării Naționale a R.A.U. în 
acest sens, Sabry Hamada, pre
ședintele parlamentului libanez, 
urmează să adreseze invitații de 
participare tuturor statelor arabe.

BONN. — Poliția din Miinchen 
a anunțat miercuri identitatea ce
lor trei persoane arestate marți, 
în timpul atacului întreprins asu
pra unui avion aparținînd com
paniei aeriene „El Al" și a unei 
săli de așteptare a aeroportului. 
Două dintre ele au cetățenie ior
daniană, iar a treia egipteană.

în urma atacului acestora cu 
pistoale și grenade de mină, o 
persoană a fost ucisă, iar alte 11 
rănite.

gu-
a declarat că 
cu privire la 
adoptată în 
care în acel 
acceptat-o. nu

Delegația
economică
română

în Kuweit

CONSULTĂRILE
DE LA ROMA

Președintele Republicii Italia, Giuseppe Saragat, șl-a 
încheiat prima parte a consultărilor cu liderii politici ita
lieni.

Ora 
Americii
Latine

însemnări

de călătorie

de DARIE

NOVĂCEANU

La 10 februarie, ministrul 
Comerțului exterior al Repu
blicii Socialiste România, Cor
nel Burtică, și membrii dele
gației economice guvernamen
tale române care efectuează o 
vizită oficială în Kuweit, au 
fost primiți de Alteța Sa Șei- 
cul Sabah Al Salem Al Sa
bah, emirul statului Kuweit. 
Din partea kuweitiană la în
trevedere a asistat șeicul Ab
dullah AI Jaber AL Sabah, mi
nistrul comerțului și indus
triei, iar din partea română, 
Stefan Cleja, ambasadorul 
României în Kuweit. în cursul 
discuțiilor, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme ce 
privesc extinderea relațiilor e- 
conomice și comerciale româ- 
no-kuweitiene, precum și alte 
probleme de interes reciproc.

în cursul aceleiași zile de
legația economică guverna
mentală română a vizitat re
giunea Al Ahmaddia și zona 
industrială As Shuiba. Tov. 
Cornel Burtică a avut o 
trevedere cu guvernatorul 
giunii Ahmaddia.

După-amiază, ministrul 
merțului exterior a avut,
asemenea, întrevederi cu Ab
dullah Yosuf Ahmed Al Gha- 
nim, vicepreședintele Camerei 
kuweitiene pentru comerț și 
industrie, și cu Feisal Al Maz- 
zdie, președintele societății 
„Kuweit Petrochemmical Fer- 
tillizer".

Seara, ministrul kuweitian 
al comerțului și industriei a 
organizat în saloanele hotelu
lui Hilton un dineu în cins
tea oaspeților români.

El a avut convorbiri cu perso
nalități care au deținut funcții 
de primă importanță în condu
cerea statului, a parlamentului ți 
a guvernului. Declarațiile făcute 
de unii dintre participant la con
vorbirile de la Palazzo del Quiri- 
nale (sediul Președinției Republi
cii) confirmă impresia generală 
asupra dificultăților ce stau în 
calea reconstituirii unui guvern 
cvadripartit și a eventualității 
prelungirii actualei crize.

Ziua de miercuri a fost consa
crată de șeful statului consultări
lor cu conducătorii grupuriloi 
parlamentare ale diferitelor parti
de reprezentate în Senat și în 
Camera Deputaților. După ce va 
primi din nou pe președinții Ca
merei și Senatului și pe Giovanni 
Gronchi, fost președinte al Re
publicii, Giuseppe Saragat va de
semna joi pe viitorul prim-mi- 
nistru însărcinat cu formarea 
noului guvern. Majoritatea cercu
rilor politice italiene și-au expri
mat părerea că președintele Sa
ragat îl va numi în această func-

ție pe premierul demisionar, Ma
riano Rumor. Acesta ar urma să 
înceapă negocierile cu reprezen- 

le cen- 
reluării 
cabinet

înceapă negocierile cu rep: 
tanții celor patru partide de 
tru-stînga, în vederea 
colaborării într-un nou 
de coaliție.

Paralel cu consultările 
statului se desfășoară o 
tivitate și în cadrul partidelor. 
Direcțiunea P.C.I., întrunită 
marți, a examinat poziția parti
dului față de evoluția crizei, 
menționînd că, în momentul de 
față, aceasta nu poate fi rezolva
tă prin constituirea unui guvern 
de aceeași factură cu cel demisio
nat în iunie anul trecut. Condu
cerea grupului parlamentar al 
Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare a dat publicității 
un comunicat în care apreciază 
că încercarea de reconstituire a 
vechii majorități este în contra-1 
dicție evidentă cu cerințele ex
primate în țară prin marile ac
țiuni ale oamenilor knundi, des
fășurate în aceste luni.

șefului
vie ac-

Tavernele și 
lupanarele junglei

în- 
re-

co
de

Declarațiile lui M. Ribicici

Joaquim Cardozo mi-a vorbit 
despre toate „tainele" junglei 
și despre multe altele, aar nu 
mi-a spus nimic despre priete
nia arborilor, nu mi-a ' vorbit 
de într-ajutorarea pe care 

multe din animalele de aici o- 
bișnuiesc s-o recunoască drept 
o lege a existenței lor, a su
praviețuirii. Pentru Joaquim, 
jungla e tot un animal, un fel 
de monstru despre care trebuie 
să-fi amintești cu degetul pe 
buze, o fiară pe care el a do
mesticit-o pentru a putea trăi, 
arătînd-o, în trecere, privirilor 
curioase.

N-am reținut, de aceea, decît 
foarte puține lucruri din tot 
ce mi-a spus și-acum, cînd va
porașul acesta cu vopsea mur
dară se zbate din toate puteri
le pentru a ne duce departe de 
infernul verde, mă gînaesc că 
tucanii sînt niște șarlatani fas- 
tuoși care știu să-și înșele, din

mai puternice mașini de lucru 
au reușit să construiască abia 
14 kilometri de șosea primitivă. 
Alții, mai curajoși, poate, pen
tru construirea, mai pe mar
gini, a unei căi ferate, au fost 
nevoiți să lucreze în permanen
tă cu un „corp de apărare* 
bine înarmat și nici un munci
tor, oricare ar fi fost pricinile, 
nu s-a îndepărtat mai mult da 
cîțiva pași de șantierul în lu
cru. Cei care au făcut-o, in- 
conșienți sau pudici, nu s-au 
mai întors niciodată sau au 
fost duși, direct în cimitire im
provizate.

Singurele drumuri care stră
bat această lume sînt și vor ră- 
mîne fluviile. Tot ele sînt duș
manii drumurilor pe care în
cearcă să le construiască omul. 
Explicația e atît de simplă tn- 
cît cutremură t aproape nicio
dată fluviile acestea nu sînt 
drepte, fac curbe, își dau în-

care, murind la simpla freefto- 
nare a epidermei, vor învia din 
nou, peste noapte, ca toate ele
mentele junglei.

Din aceastd lume sălbatică, 
de infern, de dupâ aceste gra
tii verzi, din aceste taverne și 
lupanare imposibile, apar, din 
cînd în cînd, oamenii. Unii din- 
trei ei n-au avut niciodatâ con
tact cu lumea din afară. Și nici 
nu vor să aibă. Apar, atacă (nu
mai dacă au fost atacați îna
inte I) și dispar, se retrag în a- 
dîncuri, sub protecția plină de 
moarte. Nimeni nu știe, pînă 
acum, care ar fi numărul lor. 
Nici aproximativ. Tocmai a- 
tunci cînd specialiștii încep să 
creadă că au reușit să recen
zeze totul, în una din cele mai 
neașteptate zone, sosește ști
rea care anunță prezența unui 
trib nou, necunoscut, războinic, 
bineînțeles, crud, pus pe pradă 
și ucidere. Ultima din aceste

BELGRAD 11 (Agerpres) — 
Tn cadrul unei- întîlniri cu 
ziariștii străini acreditați la 
Belgrad, președintele Vecei 
Executive Federale a Iugosla
viei, Mitia Ribicici, a declarat 
că anul trecut s-a realizat o 
creștere economică stabilă. Iu
goslavia, a arătat el, nu mai im
portă produse agricole și și-a 
creat rezervele necesare. Din 
turism s-a realizat un. venit de 
peste 13 milioane dolari. 60 la 
sută din mărfurile exportate au 
fost plasate în zonele cu valută 
convertibilă. Totodată, a sporit 
volumul schimburilor cu 
rile membre ale C.A.E.R. și 
țările în curs de dezvoltare.

fe- 
Iu-

lor
Și 

re-

ță-
cu

Referindu-se la problema 
stituirii datoriilor pe care 
goslavia le-a contractat în străi
nătate, Ribicici a arătat că a- 
cestea vor fi restituite conform 
înțelegerii, dar achitarea 
reduce rezervele valutare 
îngustează spațiul pentru
voluția tehnologică. Este nece
sar, a spus el în continuare, ca 
Iugoslavia, ca țară europeană 
să se angajeze mai mult în pro
blemele securității europene și 
în căutarea soluției la o serie 
întreagă de probleme ale aces
tui continent. Considerăm că 
Europa este un tot și nu pot fi 
separate 
externă 
de cele 
sau ale 
afirmat

Amintind că a acceptat Invi
tația de a face o vizită în U- 
niunea Sovietică, Ribicici a de
clarat că, în ultimul timp, con
tactele la nivel guvernamental 
între cele două țări n-au fost 
frecvente. El a șpreciat că vi
zita în U.R.S.Ș. va contribui la 
lărgirea colaborării dintre Iu
goslavia și Uniunea Sovietică.

Agonia

problemele de politică 
ale Europei centrale 
ale zonei sale sudice 
zonei Mediteranei, a 
vorbitorul.

„sindicatului
prinților"

Foto : FELIX NAKAMURA

Omul cu rangul nobiliar cel 
mai înalt din India și, totodată, 
omul cel mai bogat de pe con
tinentul indian (avere evaluată 
Ia 800.000.000 dolari) — nizamul 
de Haiderabad — nu-și ascunde 
nemulțumirea. înălțimea Sa 
Princiară Asaf Iah Mussafarul- 
Mulk wa mama'ik, Nisam-ul 
Mulk, Nisam ud-Daula, Nawab 
Mir Osman Aii 
Fateh Jang (așa 
complet) trebuie 
indemnizațiile și .
care i le oferea pînă acum sta
tul, în valoare anuală de aproa
pe 300.000 de dolari. Asemenea 
nizamului de Haiderabad alți 
279 de prinți feudali indieni sint 
in fierbere.

La dobîndirea 
Indiei, în urmă 
nii, guvernul de 
sat o serie de privilegii prinți
lor și maharadjahilor, pentru 
a evita pericolul unei încordări 
interne. Prinții au primit sub
venții anuale de stat (în valoare 
totală de circa 7 milioane dn- 
Inri) precum și unele scutiri de

Khan Bahadur 
sună titlul său 
să renunțe la 
privilegiile pe

independenței 
cu două dece
la Delhi a lă-

Demonstrație a prinților indieni: un „sindicat" în agonie...

inipozite și taxe vama'e. Un nu
măr de 46 dintre vechii feudali 
(foști prinți ai celor mai im
portante maharadjate ale In
diei) au căpătat statut diploma
tic, puțind aduce orice cantități 
de mărfuri fără plata 
bucurîndu-se de imunitate 
fața justiției indiene.

Și dacă toate aceste privilegii 
costă statul indian — după une
le calcule — aproape 20 milioa
ne de dolari anual, o mare par
te a prinților, care dispuneau 
de averi considerabile și-au 
menținut și chiar și-au sporit 
avuțiile. Ei au investit în afa
ceri, și-au transformat domenii
le și castelele în centre tu
ristice.

Cînd. în urmă cu trei ani 
s-au făcut primele aluzii la 
Îngrădirea și chiar desființarea 
privilegiilor, prinții, care deți
neau poziții influente și în via
ța politică (în aripa de dreapta 
a Partidului Congresului) au 
reacționat energic. A fost crea
tă, chiar, sub președinția rad- 
jahului de Baroda o „Asociație 
pentru statu quo-ul nobiliar" pe 
care unele ziare indiene au de
numit-o cu nuanțe ironice „sin
dicatul prinților". Originala a- 
sociație a folosit o gamă în
treagă de acțiuni, de la presiuni 
în parlament și discuții cu 
membrii guvernului, pînă la... 
demonstrații pe stradă cu corte
gii de elefanți și placarde : „O- 
priți sfirșitul Indiei !“.

Pînă una alta, singurul lucru 
cert este, însă, sfirșitul privile
giilor celor 279. înfrîngerile su
ferite de dreapta indiană și noi
le măsuri ale guvernului se vor 
repercuta și în sfera reminis
cențelor apanajelor feudale. La 
20 februarie urmează să fie a- 
duse Constituției modificări care 
să permită anularea indemniza
țiilor de stat și a altor privi
legii ale prinților. E foarte po
sibil ca „sindicatul prinților" să 
se autodizolve din lipsă de func
ționalitate...

vămii. 
in

E. R.

■
• ZILELE ACESTEA s-au 

desfășurat la Moscova lucrările 
celei de-a 15-a sesiuni a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
problemele valutar-financiare. 
La lucrări au participat delega
ții din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Mongolia, Po
lonia, Republica Socialistă Ro
mânia, Ungaria și Uniunea So
vietică, precum și reprezentanți 
ai Băncii Internaționale de Cola
borare Economică. Lucrările Co
misiei s-au 
atmosferă 
șească.

autoritățile au refuzat satisfa
cerea revendicărilor corpului 
didactic.

desfășurat într-o 
de lucru, tovără-

SINDICATUL NATIONAL 
CADRELOR DIDACTICE 
MAREA BRITANIE a ho- 
începerea unei noi serii 

engleze.

AL 
DIN 
tărît 
greve în școlile 
urmare, săptămîna viitoare 
vor închide toate cele 500 
școli din Birmingham, iar 
la 24 februarie vor intra în gre
vă 2 350 de profesori din școlile 
londoneze. Profesorii cer spori
rea salariilor. Pînă în prezent,

• AGENȚIA TASS ANUNȚA 
că marți a fost semnat la Wa
shington un acord între Uniu
nea Sovietică și Statele Unite 

la 
teh- 
edu- 

ac-
de 
Ca
se 
de 
de

ale Americii cu privire 
schimburile în domeniile 
nico-științific, cultural și 
cativ și în alte ramuri de 
tivitate pe perioada 1970—1971.

• INTR-O DECLARAȚIE fă
cută ziariștilor, directorul ge
neral al Acordului general pen
tru tarife și comerț (G.A.T.T.), 
Oliver Long, a reafirmat nece
sitatea abolirii restricțiilor 
cantitative în comerțul interna-

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Federale a Germaniei, 
Walter Scheel, a acordat un in
terviu televiziunii din Bonn în 
care se subliniază că primele con
vorbiri polono-vest-germane pe 
care le-a avut secretarul de stat 
Duckwitz la Varșovia au permis 
o privire de ansamblu asupra te
maticii lor și au încheiat pregă
tirile necesare, astfel îneît se 
poate trece acum la aprofundarea 
acestor teme. în „grupul larg de 
teme" abordabile, ministrul vest- 
german a situat pe prim plan 
problema Oder-Neisse, despre 
care — a precizat el — va tre
bui, probabil, să se vorbească cel 
mai intens. în ce privește trata
tivele economice dintre cele două 
țări, a spus Scheel, va trebui să 
se ajungă nu numai la o colabo
rare economică ci și la alte acor
duri. Aceste tratative nu trebuie 
legate de convorbirile politice. în 
plus —î a adăugat el — trebuie 
discutate probleme .consulare.

zbor, prada neputincioasă, mă 
gîndesc că nu există priviri mai 
tăioase decît cele ale șoimilor 
de aici, revăd arbori ciudaji 
care în loc de fructe rodesc 
spini, simt iar în nări mirosul 
greu, înăbușitor al zmîrcurilor 
peste care am trecut, locuri in
suportabile unde nu poți să ră- 
mîi mai mult decît o clipă pen
tru că aerul toxic, otrăvit, îți 
distruge sufletul și trupul. Jun
gla- este în această privință un 
lupanar, o tavernă, așa cum 
sînt toate lupanarele și taver
nele. Cu singura deosebire că 
aici nu se plătește nimic în bani: 
în lupanarele și tavernele jun
glei se plătește cu viața.

La urma urmei, nu-i o deose
bire prea mare. Joaquim îmi 
spunea că atunci cînd sînt flă- 
mînde, animalele junglei nu văd 
nimic în față. Și eu știu că ti
grii, după ce au sfîșiat prada, 
se uită la cer și crea că stelele 
strălucesc pentru ei.

Și totuși, nimic nu m-a im
presionat mai mult, din tot 
ceea ce am reușit să văd, de
cît neputința omului în fața a- 
cestei lumi a nesfîrșitului peri
culos și verde. în aaînc de tot, 
zone nesfîrșite au rămas pînă 
azi total necercetate. Hărțile 
de geografie le transcriu mai 
mult din bănuială și zbor de 
elicopter (uneori nici aceasta 
nu este cu putință) și nici un 
drum, nici o potecă nu duce în- 
tr-acolo. Și nici nu se poate : 
în zece ani, mi se povestea, 
specialiști înzestrați cu cele

no-

tîlnîri, se despart, ocolesc anu
mite regiuni, bîntuie mereu su
prafețe întregi. Seara, cînd con
structorii părăsesc lucrul, o 
bună porțiune de drum ara 
deja aliniamentul trasat. A 
doua zi însă, descoperă cu ui
mire că nu mai e nici drum, 
nici aliniament, nici nimic. Un 
rîu leneș își plimbă apele oste
nite, încărcate cu mîl și
roaie. O pădure necunoscută a 
crescut, peste noapte, în par
tea dreaptă, iar în stînga, exact 
unde constructorii considerau 
că nu au probleme cu consoli
darea terenului, pîlcul de ar
bori uriași zace, secerat, la pă- 
mînt, pe un țărm neștiut. Flu
viul, la care constructorii nu a- 
junseseră, plictisit să tot dea o- 
coluri, s-a decis tocmai în noap
tea aceea să-și croiască o al
bie nouă. Și și-a croit-o. Pă- 
mîntul, fixat parcă doar de 
umezeală și de zăpuc, a cedat. 
Arborii s-au deplasat și ei, cu 
tot stratul alunecos, friabil, îm
pinși pe dedesupt de fluvii ne
știute. Iar arborii mici, apăsați 
de căldură, s-au dilatat, parcă, 
au crescut repede pentru a re
zista unei eventuale nenoro
ciri vegetale. Tn spatele noii 
geografii, jungla rămîne, încă 
o dată, stăpînă sieși. Insecte 
mici, minuscule, țes în zona pre
facerii, o pînză sonoră, ca de 
păianjen și numai cei care sînt 
din apropiere știu puterea de 
fulger a acesteia : o singură 
înțepătură și victima, toată via
ța, va deveni un cuib de larve,

știri, care pare să dea mare bă
taie de cap, în viitor, cercetă
torilor întru antropologie și „in- 
digenismo". s-a publicat nu de 
mult timp (mai exact la 21 sep
tembrie 1969). Ea anunța tutu
ror că la numai 200 km de ma
rele oraș Brasilia, au apărut, 
în prima lor incursiune, niște 
oameni negri, cu părul lung 
însă, de măfasă aspră, care nu 
au mai apărut niciodată, des
pre care nu se știe nimic, dar 
care la simpla vedere a unui 
cal fac alergie, se năpustesc <a- V 
supra lui și-l sfîșie sau îl obli
gă unor drumuri necunoscute. 
Nu mă îndoiesc că „societățile 
de protecție și cercetare" se 
află acum în urmărirea lor. Și 
nu m-ar surprinde să aud, peste 
cîtva timp, că pe malurile unui 
fluviu s-au găsit zeci de ca
davre otrăvite. Pentru că și a- 
ceasta e o „protecție", o lege 
care se aplică demult : dacă 
nu se cunosc, oamenii aceștia 
nici nu există. O lege a civili
zației și sălbăticiei (Sarmiento 
spune barbarie) care, nereușind 
să pătrundă în tavernele cele 
mai din adine, dacă n-au reu
șit să intre în stăpînirea bogă
țiilor naturii de aici (bogății 
care, se spune, ar putea între
ține toate continentele, pe o 
bună bucată de vreme) pre
feră distrugerea lor prin ges
turi lipsite de umanitate și con
știință.

Bilanț tragic la Val d'lser
• MINISTRUL AFACERILOR INTERNE AL FRANȚEI, Ray

mond Marcellin, însoțit de secretarul de stat pentru problemele 
tineretului și sportului, precum și de alte persoane oficiale, au 
sosit marți seara la Val d’Iser, unde a avut loc catastrofa pro
vocată de o uriașă avalanșă de zăpadă. După cum s-a anunțat, 
numărul victimelor se ridică la 39 de morți și peste 30 de 
răniți. Cercetările, întrerupte marți în cursul serii, au fost 
reluate miercuri dimineața cu ajutorul armatei, și există riscul 
de a mai degaja de sub stratul de zăpadă și alte cadavre. Mi
nistrul afacerilor interne a precizat că va fi constituită de ur
gență o comisie de anchetă, formată din reprezentanți ai auto
rităților.

sosit miercuri în capitala etio- 
piană. Cu acest prilej au fost 
discutate probleme privind si- . 
tuația din Orientul Apropiat, 
precum și alte probleme inter
naționale.

Primul satelit japonez
Miercuri, la ora 13,25 

(ora Japoniei) a fost lan
sat de la Centrul spațial 
Uchinoura din Insula 
Kyushu — situată în su
dul Arhipelagului Ni
pon — primul satelit 
artificial japonez 
Pămîntului.

al

pro- 
amî-

țional. El s-a pronunțat în fa
voarea liberalizării comerțului, 
pentru eliminarea discriminări
lor și desfășurarea acestuia 
baza avantajului reciproc.

Eșec la Garoua
• DUPĂ CUM S-A ANUN

ȚAT, tentativa de soluționare a 
diferendului dintre Republica 
Populară Congo ți Republica 
Democratică Congo, care urma 
să se concretizeze prin reuniu
nea Ia nivel înalt, organizată 
in localitatea cameruneză Ga
roua a eșuat, ca urmare, în pri
mul rînd, a absenței uneia din
tre principalele oficialități în 
cauză, generalul Mobutu.

pe

e LA NEW DELHI s-a anun
țat oficial că guvernul indian 
va emite un proiect de lege 
care să permită naționalizarea 
tuturor băncilor existente în 
India, inclusiv a celor străine — 
transmite agenția U.P.I. Adop
tarea legii va Înlătura obiecțiile 
formulate de Curtea Supremă 
față de naționalizarea, la 19 iu
lie trecut, a 14 
tante, pe motiv 
toate instituțiile 
țară ea exercită 
criminatorie".

Va demisiona
guvernul turc ?

bănci impor- 
că neafectînd 
bancare din 

o „acțiune dis-

• PREȘEDINTELE IUGO
SLAVIEI, Iosip Broz Tito, care 
se află în vizită în Etiopia a 
primit pe secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, care a

• CU 224 VOTURI CONTRA 
. și 213 pentru, parlamentul turc 

a respins proiectul de buget 
prezentat de guvernul condus 
de Suleyman Demirel. Această 
situație a fost creată în urma 
unei sciziuni produse în sinul 
Partidului Justiției, care deți
ne majoritatea în parlament.

Observatorii politici sînt de 
părere cu votul din parlament 
asupra bugetului ar putea să 
antreneze demisia guvernului 
Demirel.

După mai multe eșecuri 
vocate de defecțiuni tehnice, 
nări cauzate de condițiile atmos
ferice nefavorabile, specialiștii 
Institutului de științe aeronauti
ce și cosmice de pe lîngă Univer
sitatea din Tokio au folosit pri
lejul unei zile senine și liniștite, 
reușind să plaseze satelitul pe 
orbită cu ajutorul rachetei în pa
tru trepte „Lambda 4 S-5“. La 
20 de minute după lansare, cen
trele de comunicații spațiale din 
Insula Guam și Santiago de 
Chile au confirmat funcționarea 
normală a celei de-a patra trepte 
a rachetei, purtătoarea satelitului 
artificial. Specialiștii N.A.S.A. au 
anunțat că cea de-a patra treaptă 
a rachetei japoneze a fost plasată 
pe orbită la o oră și 25 de minu
te de la lansare, cu oarecare în
tîrziere față de program.

Savanții japonezi au aplicat cu 
ocazia acestei lansări metoda „în
clinării gravitaționale neghidate" 
folosită pentru prima oară în 
tehnica spațială. Avantajul aces
tui procedeu constă în excluderea 
sistemului de ghidare, reducînd

astfel costul operațiunilor de lan
sare la circa 330 000 de dolari, 
dar în același timp accentuînd 
dificultățile plasării satelitului pe 
orbită. Prin această metodă, încă 
de la lansare racheta se află fixa
tă într-un plan înclinat și nu ver
tical ca în celelalte cazuri.

După succesul de miercuri, 
Japonia devine cea de-a patra 
țară clin lume care a reușit să 
plaseze pe orbită un satelit arti
ficial al Pămîntului de fabricație 
proprie și cu tehnică proprie, 
după U.R.S.S. (în 1957), S.U.A. 
(în 1958), și Franța (în 1965).

Noi incidente 
în Republica 
Dominicană
o NOI INCIDENTE între 

STUDENȚI ȘI POLIȚIE au 
avut loc în orașul dominican 
Santiago de los Caballeros, în 
urma cărora un student a fost 
rănit și 20 de persoane sînt ares
tate. Tulburările au început în 
momentul cînd poliția a atacat 
cu arme de foc și grenade cu 
gaze lacrimogene pe studenții 
care comemorau împlinirea a 
patru ani de la asasinarea a 
șase studenți în fața Palatului 
prezidențial din Santo Do
mingo.
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