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TINERETUL UI
Recenta plenară a Comite

tului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist a consa
crat o parte din lucrările sale 
dezbaterii problemelor lega
te de activitatea organizației 
noastre pe tărîmul sportului 
de masă și al pregătirii tine
retului pentru apărarea pa
triei.

S-au scurs mai mult de 
doi ani de cînd conducerea 
partidului a investit Uniunea 
Tineretului Comunist cu sar
cina de mare însemnătate de 
a organiza activitatea sporti
vă de masă în școli, facultăți 
și în mediul rural și de a 
colabora cu sindicatele în or
ganizarea acestei activități 
în întreprinderi și instituții. 
Făcînd un bilanț al realizări
lor obținute în această pe
rioadă, participanții la plena
ră au fost unanim de acord 
că activitatea de educație fi
zică și sport în rîndul tinere
tului a cunoscut o mai largă 
răspîndiire. Au fost diversi
ficate formele de practicare 
a exercițiilor fizice și a spor
tului ; diversele competiții 
sportive au fost organizate 
diferențiat, pe categorii de 
tineri : baza materială a cu
noscut o continuă dezvoltare: 
un larg activ obștesc a fost 
atras spre această activitate

Cîteva date vin să comple
teze și să întărească această

afirmație. Crasul tineretului 
— competiție ce se adresează 
tuturor categoriilor de tineri, 
aflată la a III-a ediție — a 
antrenat anual peste 1 000 000 
de participanți. Activitatea 
sportivă în școli s-a îmbogățit 
cu numeroase competiții de 
masă. Alături de campionate
le școlare s-au bucurat de 
un deosebit succes „Pentatlo
nul atletic școlar" care a an
trenat peste 1 200 echipe, 
concursul dotat cu trofeul 
„Săniuța de argint" ; „Cupa 
școlarului" la fotbal în șase 
și baschet doi Ia doi, con
cursul de șah al elevilor. A- 
nul acesta s-a organizat „O- 
limpiada de iarnă a elevilor" 
la schi, săniuțe și patinaj, 
prima competiție de masă a 
tineretului școlar la sportu
rile de iarnă.

Sportul sătesc a cunoscut

în ultimii doi ani, ca urmare 
a preocupării organizațiilor 
U.T.C. și a asociațiilor spor
tive, un anumit reviriment. 
Mase tot mai largi de tineri 
de Ia sate au fost atrase pe 
terenurile de sport Ia practi
carea exercițiului fizic. Ei 
beneficiază acum de o com
petiție de masă ce li se a- 
dresează în exclusivitate — 
Cupa tineretului de la sate — 
care în cele două ediții dis
putate a angrenat peste un - 
milion de Jineri din mediul 
rural. In toamnă, în toate ju
dețele s-au organizat între
ceri locale in cadrul „Cupei 
recoltei" la mai multe disci
pline sportive.

„SCÎNTEIA TINERETULUI"
(Continuare în pag. a V-a)

ÎN PAG. A 3-A:

25 DE ANI DE LA 6 MARTIE 1945

ZILE FIERBINȚI
de NICOLAE GAVRILESCU

ÎN PAG. A 5-A:
HOTARIREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI

privind Expsrimentarea noului sistem de salarizare și majo- i 
rarca salariilor personalului consiliilor populare și instituții- 

lor subordonate .

RESPONSABILITATE PENTRU 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI

CÎȚIVA DIN CEI 238 DE TINERI

— Vreți să știți cit de maturi se dovedesc tinerii 
în fața sarcinilor care le revin din producția uzi
nei ? Bine, dar nu cu ei facem planul ? a răspuns 
întrebării noastre, tot prin întrebări ing. Doru 
Gurămare, adjunct al șefului secției Motoare Die
sel.

Apoi am ajuns la cifre. Cea reprodusă în titlu 
precizează numărul tinerilor declarați aici frun
tași în întrecerea socialistă pe anul 1969. Totali
zează deci pe acei lăcătuși sau strungari care în 
11 din cele 12 luni ale anului precedent au reușit 
să se. mențină evjdențiați în întrecere. Cu adău
girea că, în efectivul secției tinerii. formează un 
procentaj majoritar. în jur de 600 din ei sînt de 
vîrstă utecistă. Elementele reproduse însoțite de 
amănuntul semnificativ că secția și-a îndeplinit 
an de an planul de producție, constituie un ar
gument în plus să ne oprim în această secție, să 
instalăm aici seismograful responsabilității pentru 
sarcinile colectivului în cadrul căruia tînărul are 
o arie de cuprindere determinantă.

Urmărim la lucru, „în direct" o parte din acești 
tineri. Unii sînt aici la mașini, supraveghindu-le 
mersul. Alții, alături la montaj, reconstituind arhi
tectura motorului căruia colegii lor de la standul 
de probă îi așează în cale furcile caudine ale

verificărilor. „Nu avem loc de muncă important și 
mai puțin important" ni se atrage atenția, aver
tismentul ținiind să confere aceeași doză de res
ponsabilitate operației de rectificare a imensului 
arbore cotit ca și stringerii piulițelor la oricare 
din organele de asamblare. Poate de aceea numele 
solicitate de noi au fost însoțite de mențiunea : 
oricare din ei poate figura pe panoul de onoare 
al secției. Ne oprim totuși, la Herbert Galusca 
(„unul din cei mai buni uteciști, organizator des
toinic la locul de muncă, șef de schimb"), Cornel 
Firu („foarte bun băiat, l-am crescut de pe bănci
le școlii"), Aurel Bejenaru, strungar, David Jurca, 
rectificator, Ion Popovici, Strungar la axe cu came, 
Adolf Tende, rectificat,-<r l,a arbori -cotiți.

Șl, TOTUȘI, DE CE NUMAI NOTA 8 ?

Am constatat, la fiecare din partenerii noștri de 
discuție criterii foarte frumoase în aprecierea 
muncii oamenilor cu care lucrează. Indiferent că 
era vorba de maistrul de schimb, de șeful de ate
lier sau de secretarul U.T.C. Ne.-am convins ast
fel de existența unui întreg sistem pedagogic de 
urmărire a activității tinerilor, de stimulare a 
participării lor în producție.

N. UDROIU

(Continuare în pag. a IH-a)

FENOMENUL 
INTERIOR

AȘTEAPTĂ DE 
AN TRANSPU- 

FAZA PILOT •

Cîteva zeci de milioane de 
oameni au auzit despre el. 
Cîteva zeci de milioane de 
oameni s-au gîndit, într-un 
fel sau altul, la el. Unii (tot 
milioane) au vrut ca el să 
cîștige, alții (poate mai pu
țini) au vrut ca el să piar
dă... Presa, televiziunea, ra
dioul — în sumă mai mult 
de o mie de redactori și re
porteri sportivi — au încer-

La Porțile de Fier lucrările 
se desfășoară în ritm susți
nut. In imagine, unul dintre 
constructori executînd măsu

rători de topometrie.
Foto: C. CIOBOATA

• CERCETĂRI VALOROASE, 
IMPERIOS NECESARE PRO
DUCȚIEI.
PESTE UN 
NEREA IN
DE CE TREBUIE AVIZATĂ O 
INSTALAȚIE PILOT LA FEL 
CA O FABRICĂ ? CUM „IM- 
BATRÎNEȘTE" UN PRODUS 
NOU ÎNAINTE DE A INTRA 
ÎN PRODUCȚIE LA COMBI
NATUL CHIMIC FĂGĂRAȘ.

■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■bbbb

DOTE
NĂSTASE,
ALTFEL

cat inui intii sâ-l prezinte, 
iar astCzi să-l explice... Pen
tru câ ar fi un sportiv bun 
sau foarte bun? Nu 1 Pentru 
că aspiră să fie cel mai bun !

Dar nu despre Năstase e 
vorba in însemnarea noastră, 
ci despre dumneata, cititoru
le Năstase — „subiectul, e- 
xercițiul, tentativa, fenome
nul Năstase" — iți pot furni
za un excelent test despre 
sine, un prilej cum nu se 
poate mai bun de introspec
ție fulger Cu o singură con-

DOREL DORIAN

(Continuate in pag. a IV-a)
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PREȘEDINTELE CDNSIEIDIDI DE STAT, 
NICDLAE CEAIIȘESCU, A PRIMIT 

PE MEMBRII ECIIII’AJULIII NAVEI 
SPA1IAIE „APOLLO—1Z“

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, Elena Ceaușescu, 
a primit în dimineața zilei de 
2 martie la Palatul Republicii pe 
astronauții Charles Conrad, Ri
chard Gordon și Alan Bean, 
membrii echipajului navei spa
țiale „Apollo-12“ și pe soțiile lor, 
care -fac o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, 
Emil Bodnaraș, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, cu soția, Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, cu soția, 
Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, cu soția.

A fost de față ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii la

CUM POATE FI LUNGIT (ARTIFICIAL)

DRUMUL
CERCETARE
PRODUCȚIE
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

CRISTIAN, ANCHETATORUL
Sîntem trei : infractorul,

anchetatorul și ziaristul — 
mergem „la fața locului" adi
că acolo unde s-a comis fur
tul. Buriă Cristian are 16 ani, 
i-a împlinit recent, într-una 
din zilele în care ningea ca a- 
cum. Este elev, locuiește într-un 
bloc de pe Calea Gviviței, are 
părinți, o soră ; uneori încearcă 
să scrie poezii. Acum cîteva zile 
a intrat intr-un apartament ve
cin de unde a furat o haină de 
piele, un costum bărbătesc, un 
fîș, două ceasuri și un pix. 
Astăzi este cea de-a cincea zi 
de la furt, răstimp în care Cris
tian a fost fugit de acasă. Bă
iatul, hoțul, se uită cu multă 
plăcere la ninsoare. Tn se
diul miliției — la sectorul 8 
— îmi povestise că într-una 
din nopțile cînd a fost fugit de 
acasă a stat în holul unui bloc 
și a privit cum ninge. Toată 
noaptea ! „Era atît de frumos !“.

îl cred. îl văd pe furiș cum 
deschide gura și întinde limba ca 
un mic ștrengar, să prindă ar
sura fină a unui fulg. Tace și 
ascultă tăcerea iernii, se înfi- 
oară și se bucură ca un copil.

SI „MAMELE'1
HO TUL UI

Doar cînd ajungem pe scara blo
cului unde locuiește, revine la 
cei 16 ani ai săi și pe față îi a- 
pare spaima. „Ați adus și cîinii 
polițiști ? întreabă el pe anche
tator". „Ți-e frică de ei?" — îl 
interpelez iute. „Foarte . mult, 
din pricina lor am fugit de a- 
casă !“. „Nu trebuia măi băiete, 
nu aducem noi cîinii pentru 
tine" — declară anchetatorul, și 
îi pune cu blîndețe mina pe 
umăr. Pe scară ne întîmpină un 
ouști de vreo nouă ani care sa
lută voios : „Noroc Cristi !“ Mai 
tîrziu îmi explică : „Sînt prieten 
cu toți copiii din bloc".

A privit o noapte întreagă la

ninsoare — de parcă n-ar fi a- 
dormit în serile copilăriei pri
vind fericit la fereastra prin 
care se vedea iarna. Este prie
ten cu toți copiii din bloc, el, 
un flăcău de 16 ani, de parcă 
copil fiind n-a avut prieteni. Ca 
și în cazul altor infractori mi
nori, Cristian a fost lipsit de o 
copilărie firească, de căldura și 
dragostea ambilor părinți. Dio 
ambianța de brutalitate, nesigu
ranță 
oferit 
cercat 
astăzi _ ___
furt. Nu este in intenția noastră 
să judecăm acum și aici actele

și imoralitate care i s-a 
în familie, Cristian a în

totdeauna să evadeze : 
a ajuns cu ușurință la

■
unor părinți privind îndatoririle — 
ce le au față de copii dar nu " 
putem trece peste ele atunci ■ 
cînd au rolul determinant de g 
care am amintit.

Cristian are o soră mai mare ■ 
cu vreo cîțiva ani. Este copilul _ 
din prima căsătorie a tatălui. La ° 
puțină vreme de la naștere, so- g| 
ția a murit. Cea de a doua soție 
a adus pe lume băiatul. La șapte ■ 
ani l-a părăsit. La procesul de — 
divorț sentința a fost dată 
favoarea tatălui, la care 
rămas băiatul. De atunci ! 
mamei în familie l-a mai 
cu acte, încă o femeie și 
mai multe. Au urmat ani 
pentru cei doi copii, F ' 
Cristian. în casă veneau femei — 
cărora trebuia să le spună B 
mamă dar care asmuțeau împo
triva copiilor palmele și pumnii ■ 
tatălui. „Cînd eram mic — de- e 
clară Cristian — tata mă batea 
pină leșinam. Uneori nu aveam

in ® 
a și ■ 
locul 
luat, ■ 
fără, 
grei ■ 

Doina și £

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a) B

Una dintre principalele forțe 
ale cercetării științifice, ancorată 
puternic — prin însăși natura și 
problematica studiilor sale în ac
tualitatea tehnico-economică a 
industriei noastre, o constituie la
boratorul uzinal. De aici, din 
contactul strîns al cercetării cu 
problemele concrete, stringente 
ale practicii industriale, au apărut 
și apar continuu rezolvări inge
nioase, tehnologii și produse noi, 
unele apreciate unanim pe piața 
internațională.

La Combinatul chimic Făgăraș 
— una dintre unitățile de bază 
ale industriei de îngrășăminte 
chimice — laboratorul contribuie 
din plin la modernizarea conti
nuă a proceselor și procedeelor 
industriale aplicate aici. Bilanțul 
activității cercetătorilor de aici, în 
ultimii ani, vorbește elocvent des
pre aportul esențial pe care cer
cetarea uzinală l-a avut la dez
voltarea și modernizarea produc
ției.

Printre succesele laboratorului 
uzinal de la Combinatul chimie 
Făgăraș se numără și studiile, e- 
fectuate în colaborare cu specia
liștii de la ICECHIM, privind 
obținerea orto-secundar-butil-fe,- 
nolului. Această substanță este 
un produs intermediar de mare 
importanță în fabricarea unui in
secticid extrem de solicitat în 
horticultura și pomicultură pen
tru combaterea păduchelui San 
Jose.

Noua metodă mărește randa
mentul de fabricație de la 65—70 
la sută la 90—95 la sută. De

București, Leonard Meeker, cu 
soția sa.

Cdi trei astronauți și soțiile lor, 
— care au îmbrăcat astăzi fru
moasele costume populare româ
nești primite în dar de la preșe
dintele- Consiliului de Stat și de 
la soția sa — au fost întîmpinați 
cu cordialitate.

La această solemnitate, preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Românja, 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat as- 
tronauților Charles Conrad, Ri
chard Gordon și Alan Bean or
dinul „Meritul Științific" clasa 
I, conferit pentru realizarea pro
gramului navei spațiale „Apol- 
lo-12“, pentru contribuția deose
bită adusă la efortul pe care ști
ința contemporană îl. face în ve
derea cuceririi spațiului cosmic.

Cei trei astronauți au înmînat 
președintelui Consiliului de Stat 
o casetă în interiorul căreia se 
află drapelul românesc și eșan
tioane de rocă lunară. Pe casetă 
sînt gravate cuvintele :

„Dăruit poporului Republicii 
Socialiste România din partea 
președintelui Richard Nixon. A- 
cest drapel al națiunii dumnea
voastră a fost transportat pe 
Lună și înapoi de „Apollo-U“, 
iar-aceste fragmente ale suprafe
ței Lunii au fost aduse pe Pă- 
mînt de către echipajul primei 
expediții lunare a oamenilor**.

Au fost, de asemenea, înmînate, 
președintelui Consiliului de Stat 
al României. o copie a plachetei 
lăsate pe Lună, la 19 noiembrie 
1969, de .,Apollo-12“, precum și 
o fotografie în culori ce înfăți
șează un aspect al peisajului lu
nar și al activității omului pe 
suprafața Lunii.

Astronauții americani au înmî
nat președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
o fotografie în culori realizată 
în timpul expediției selenare.

Mulțumind pentru daruri, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Doresc să salut pe astronauții 
americani cu prilejul vizitei în 
România. întregul nostru popor 
a urmărit cu deosebit interes, atît 
primul, cit și al doilea zbor pe 
Lună, și a salutat faptul că am
bele echipaje au reușit să ajungă 
pe Lună și să se întoarcă pe Pă
mînt. Zborul omului spre Lună 
și întoarcerea pe Pămînt consti
tuie un eveniment istoric în dez
voltarea societății omenești.

Țin să felicit, în numele po
norului român, pe astronauții de 
față — Conrad, Gordon și Bean, 
rugîndu-i să transmită aceste fe
licitări și colegilor lor care au 
zburat primii pe Lună.

Felul în care ați fost primiți 
în România este o expresie a do-

rinței poporului român de a trăi 
în prietenie cu poporul american, 
cu toate popoarele lumii, o ex
presie a aprecierii pe care poporul 
român o dă succeselor mari ț>e 
care le-ați realizat prin zborul 
lunar.

Așa cum ați spus astăzi, văzut 
din Cosmos, de pe Lună, Păniîntul 
pare foarte mic. Așa de mic, in
cit nu mai este loc și pentru ar
mament nuclear,. și pentru răz
boaie de cotropire a popoarelor. 
Iată de ce noi am dori să cre
dem că succesele în cucerirea 
Cosmosului se vor reflecta într-o 
mai bună înțelegere a popoarelor, 
în preocuparea conducătorilor de 
state de a exclude din viața o- 
menirii războaiele, de a asigura 
pacea și prietenia între popoare.

Sînteți un echipaj care a ajuns 
pe Lună și s-a întors pe Pămînt, 
dar și un echipaj care călătorește 
acum pe Pămînt în spiritul prie
teniei și colaborării între popoare. 
Fără îndoială, știința nu trebuie 
să slujească decît prieteniei și co
laborării între popoare".

Toastînd în sănătatea astronau- 
ților americani, președintele Con
siliului de Stat a spus în în
cheiere : „Vă urez succese tot 
mai mari în activitatea pe care o 
desfășurați în domeniul științei 
și îmi exprim speranța că veți ac
ționa cu același entuziasm și 
pentru dezvoltarea prieteniei 
dintre poporul român și american, 
dintre popoarele întregii lumi. Vă 
doresc multa fericire dumnea
voastră, soțiilor, familiilor dum
neavoastră**.

Comandantul echipajului „Â- 
pollo-l?“, Charles Conrad, a 
exprimat președintelui Consiliu
lui de Stat recunoștința sa și a 
celor doi colegi ai săi pentru o- 
noarea ce le-a fost acordată și 
pentru ordinele primite. „în nu
mele grupului de astronauți — a 
spus el în încheiere — doresc să 
vă urez succes în eforturile pe 
care le faceți aici în România, 
pentru poporul român**.

• Solemnitatea înmînării înaltelor 
distincții astronauților americani 
și întrevederea care a avut loc 
cu acest prilej între oaspeți și 
președintele Consiliului de Stat 
precum și ceilalți conducători de 
stat români s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, cordială.

★
După trei zile petrecute în 

România, astronauții americani 
Charles Conrad, Richard Gordon 
și Alan Bean, membrii echipa
jului navei spațiale „Apollo-12“, 
împreună cu soțiile, au părăsit 
luni spre amiază Bucureștiul, con- 
’tinuîndu-și turneul pe care îl în
treprind în mai multe țări din 
lume.

PETRE JUNIE
(Continuare în pag. a IV-a)

| începînd de astăzi, zia-
■ rul nostru va publica 
| zilnic reportajele trimi-

sului nostru special la 
I Festivalul de muzică

■ ușoară „Cerbul de aur"
-Brașov 1970.
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CONSTRUITA

ANUMITE
PROFESII

CUH ca _
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FEMEIA ESTE

NUMAI PENTRU
Este mbmentul în care văgîn- 

diți pentru' prima oară la viito
rul său prctfesional. De bună sea
mă, în videle dv. l-ați văzut 
poate mai demult deținînd o 
profesie dar acum, la vîrsta a- 
ceasta, copilul se află în clasa 
a VIII-a, clasă de primă opțiune 
în procesul cdmplex de deter
minare a carierei.

Vrem să discutăm foarte des
chis și sub numeroase fațete 
acest moment. N-o facem în
tâmplător. Datele pe care le de
ținem ne dezvăluie că la aceas
tă primă opțiune se comit cele 
mai grame erori pe planul orien
tării profesionale — deși avem 
de-a face,, deocamdată, cu o o- 
rientare șlcolară ■— ale căror 
consecințe afectează realizarea 
profesională și umană de mai 
târziu a individului. Ne adresăm 
părinților pentru că, în gene
ral, ei iau hotărîrile și nu copiii. 
Bineînțeles, școala nu poate fi 
exclusă ca factor responsabil în 
determinarea opțiunilor dar mai 
important este să invităm pă
rinții la meditație pe această 
temă.

Nu ne erijăm în distribuitori 
de sfaturi și ne ferim să aten
tăm la sensibilitatea părinților, 
știut fiind că atingem un teren 
încărcat ’de subiectivism, la ur
ma urmelor, explicabil; puțini 
sînt părinții care nu cred des
pre copiii lor că sînt „cei mai". 
Cum însă problema depășește 
cadrul de interese părinți-copii, 
intrînd în sfera de interese so
ciale, ea trebuie cercetată lucid, 
fără sentimentalisme.

Dacă primii 8 ani de învățătu
ră sînt obligatorii și aceiași 
pentru toți, după această etapă 
posibilitățile de școlarizare se 
diversifică punînd la încercare 
puterea de discernămînt a șco
lii, elevilor dar, mai cu seamă, 
a părinților. Și tocmai aici în
cep dificultățile.

Un ochi din afară le sesizează 
cu mai multă obiectivitate și le 
poate sistematiza în folosul ce
lor implicați. Și este absolut ne
cesar acest „ochi din afară", 
care să-l scoată pe părinte din 
limitele ambițiilor personale, cu 
sau fără fundament.

Ce se poate observa ?
Acum, la absolvirea învăță- 

mîntului general, familia soco
tește ca element de perspecti
vă doar școala imediat urmă
toare către care se poate tinde. 
Dar nu în relație cu o eventuală 
profesie. Pare exagerat să gîn- 
dești, cînd copilul are abia 14 ani, 
ce va face cînd va avea peste 
18 ? Toată experiența de pînă 
acum, în acest domeniu, spune 
că, departe de a fi exagerată, în 
contextul actual, a devenit o 
condiție obligatorie, întrucîț nu
mai cumpănind de timpuriu se 
previne dezorientarea de mai 
tîrziu. Corespondența de aproa
pe patru luni la pagina „Profe
sia ta", solicitând sfaturi, îndru
mări, consultații mai ales în le
gătură cu reorientarea profesi
onală, denunță în subtext că 
într-un anumit moment s-a fă
cut o greșeală. Or, momentul 
este cel identificat de noi: ab
solvirea a 8 clase și orientarea 
spre un alt tip de școală. Totul 
lasă să se înțeleagă ca părinții 
sînt deficitari la capitolul cu
noașterii posibilităților pe care 
le oferă rețeaua învățămîntu- 
lui nostru după 8 clase generale. 
Remediul ? Mai mult ca sigur 
că întâiul element care ar lărgi 
sfera opțiunilor l-ar constitui 
informarea exactă a familiei și 
elevilor înșiși. Adică, trebute 
știut că în finalul celor 8 clase, 
adolescentul poate fi îndrumat 
spre :

Liceul de cultură generală. E 
necesar să se știe că în acest an 
funcționează 572 de licee de cuIț 
tură generală cu 70 000 de elevi 
în anul I. In general, cei care

urmează liceul de cultură gene
rală susțin bacalaureatul și se 
îndreaptă spre învățămîntul su
perior și școlile post-liceale. Li
ceele dau anual circa 60 000 ab
solvenți ; capacitatea de cuprin
dere în învățămîntul superior 
este de 25—30 000 de studenți 
în anul I.

Liceele de specialitate — in
dustriale, agricole, economice 
și pedagogice. Numărul lor se 
ridică la 216 iar anul I cuprin
de 32 000 de elevi, 
se obține diploma 
treat, paralel cu

La absolvire 
de bacalau- 

o calificare

Aici lucrurile se complică în 
mod obiectiv, dar, mai ales, su
biectiv. din cauza unor pre
judecăți. Și prima prejudecată 
ține dd liceul de cultură gene
rală. Există credința că alegînd 
liceul pentru propriul copil, fa
milia capătă automat un anumit 
blazon. Și pentru a-1 dobîndi se 
face orice, se trece chiar și 
peste faptul că elevul nu are 
suflul cerut de studiile liceale 
și de ceea ce urmează — facul
tatea ori școala postliceală. Ori- 
cît le-ar veni de greu, părinții 
trebuie să recunoască că liceul

ORA DE
CONSULTAȚIE

PENTRU

profesională în 64 de meserii 
care permit integrarea imediată 
a tuturor în producție. Diploma 
de bacalaureat dă totodată ab
solvenților dreptul de a urma 
studii superioare.

Școli profesionale și uceni
cia la locul de muncă. Acestea 
absorb, normal, numărul cel 
mai mare de absolvenți ai șco-z 
Iii generale — peste 106 000 anu
al. Ei se oferă 228 de meserii.

Clasele a IX-a și a X-a ale 
școlii generale. Clasa a IX-a 
(1748 de clase cu 48 000 elevi), a 
debutat anul acesta urmînd să 
fie generalizată și întregită în 
viitorul an școlar și cu clasa 
a X-a. Cele două clase ale școlii 
generale prezintă avantajul de 
a împlini pregătirea de cultură 
generală cu o inițiere profesio
nală.

Apare deci limpede că absol
ventul școlii generale are patru 
posibilități din care poate alege. 
Ce alege, cum alege și cine a- 
lege ?

f*1 BARLABOI CONSTANTIN, 
elev, clasa a XlI-a, Urlați, ju
dețul Prahova — Mă tem că 
pînă la conducerea vaporului, 
la care te gîndești de mic, te 
mai așteaptă încă destul de 
multă treabă de făcut. In ceea 
ce mă privește, aș fi început cu 
o întrebare și un răspuns : este 
vorba despre o vocație constan
tă sau despre ecourile unuia 
dintre visele nutrite cu Juleș 
Verne, de care nu scapă nici 
unul dintre noi ? îndeplinești 
condițiile de rezistență, fizică 
necesare acestei profesiuni ? Ești 
un fin fizician și matematician ? 
în speranța că răspunsurile sînt 
afirmative, îți dau cele, șapte 
răspunsuri cerute : 1. Se cere 
diploma de bacalaureat dar nu
mai secția reală, 2. Ofițer III 
(punte, mecanic, electrician, în 
raport cu specialitatea), 3. Patru 
ani; 4. Matematici, scris și oral ț 
fizică — idem, se cere o foarte 
bună condiție fizică ; 5. în jurul 
datei de 1 septembrie, la Con
stanța ; 6. Intr-o singură sesiu
ne ; 7. Da, se face. Pentru acte 
adresează-te Direcției naviga
ției maritime NAVROM — Con
stanța pînă la 15 mai.

SANDU NICOLAE, clasa a 
XlI-a, Urlați, județul Prahova. 
Scrisoarea dumitale ne-a pus în 
încurcătură. Judecă singur : îți 
place istoria și te-ai hotărit sâ 
urmezi institutul de 3 ani din 
Bacău, dar ai dori să fii infor
mat despre școlile postliceale 
agricole unde vrei să dai exa
men sau, în lipsă, despre o școa
lă cu profil economic deoarece, 
deși umanist, ai aspira să lu
crezi într-o ramură productivă. 
Cred că ar trebui să faci o a-
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ESTE TOTUL SĂ 
O SCOALĂ, CI S-O 
CONȘTIENT CĂ DE 

URMEÂZĂ PROFESIA

• NU 
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ALEGI 
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• PREJUDECATA LICEULUI
SI MEDIOCRITATEA TELU
LUI • NU DACA NU' ÎN
VEȚI TE DAU „LA MESERIE", 
CI TOCMAI INVERS: „DA
CĂ ÎNVEȚI, POȚI FACE O 
MESERIE" • UNILATERALI
TATEA ORIENTĂRII ȚINE, 
ÎN GENERAL, DE UNILATE
RALITATEA INFORMAȚIEI

este o școală pretențioasă, de 
selecție a unor valori intelectu
ale, capabile de a fi întregite 
pînă la baremul universitar. 
Dovadă r exigența sporită în 
ultimii ani la concursul de ad
mitere (media minimă 6) ; do
vadă : marile eforturi pe care 
le fac unii elevi și părinți pen
tru a ajunge și lua, chiar în con
diții mediocre, bacalaureatul. 
Dar cea mai concludentă dova
dă sînt „dramele" de după ba
calaureat. De fapt, acestea tre- 

. zesc la realitate părinții și, tre
buie s-o spunem, e cam tîrziu 
atunci. în nesfîrșita dragoste și 
vanitate părintească, se fac e- 
forturi care în cele din urmă 
autoamăgesc. Pentru un loc la 
liceul de cultură generală sînt' 
plătiți cu bani grei meditatori, 
se aleg licee unde se intră „mai 
ușor" și, literalmente pompați 
cu cunoștințe, copiii reușesc. 
Greul urmează după aceea, dar 
părinții găsesc și atunci soluția 
meditatorilor. Așa se

ani de zile liceanul trăiește 
proptele de această factură, 
ani de zile părinții fac eforturi “ 
bănești nejustificate. Asemenea g 
elevi stau în bănci alături de — 
numeroșii lor colegi care-și fac “ 
studiile cu plăcere, cu ușurința ■ 
pe care ți-o dă vocația muncii g 
intelectuale. Realitatea așternu- 
tă aici nu este formulată pe ■ 
post de sperietoare, ci este gj 
dacă vreți, un avertisment și _ 
o solicitare pentru o mai *" 
profundă cumpănire în alege- B 
rea școlii. De ce să ne g 
supunem copilul unor „cazne" 
și pe noi înșine unor neplăceri ■ 
de lungă durată cînd avem și 
alte posibilități de alegere, nu 
mai puțin onorabile și avanta
joase ?

Despre liceul de specialitate 
n-avem ceva special de semna
lat. In puținii săi ani de exis
tență, în măsura în care a 
fost și este cunoscut de către 
părinți, el a găsit adeziune. Așa 
cum prevede Congresul al X-lea 
al partidului, în următorii ani 
liceul de specialitate va cunoaș
te o dezvoltare preponderentă, 
ceea ce va oferi, implicit unui 
număr mai mare de absolvenți 
posibilitatea să opteze pentru 
asemenea formă de studiu.

Mai dificile de a fi abordate 
sînt însă chestiunile legate de 
școala profesională, prejudecăți
le cedînd aci cel mai în
cet. Sînt încă destul de nume
roase familiile în care școala 
profesională îi este prezentă co
pilului ca o amenințare : „dacă 
nu înveți, te dau la meserie". 
Ca și cum meseria nu urmează 
să aibă la bază o solidă pregă
tire pentru a putea fi însușită 
la nivelul contemporan al cerin
țelor față de ea. Ca și cum n-ar 
trebui să ai talent și chemare 
pentru o anume meserie. In 
concepția acestor părinți școa
la profesională este ultima solu
ție, după ce celelalte încercări 
au eșuat. Cel mai bun argument 
că greșesc în aprecierea valorii 
școlii profesionale este însuși 
faptul că și în acest tip de în- 
vățămînt există un concurs se-. 
ver, cu o concurență nume
roasă.

Departe de a epuiza dezbate
rea, subliniem că arh vrut doar 
să o declanșăm supunînd jude
cății părintești cîteva lucruri 
mai spinoase.

Dr. AURELIAN GRIGORESCU
Clinica de endocrinologie I.M.F. — București

Uzina de motoare electrice Pitești. Sima Marioara, unul dintre 
cei mai pricepuți controlori de calitate ai uzinei.

ȘCOLI POST LICEALE
PENTRU INDUSTRIA UȘOARA

Admiterea în școlile postliceale pentru industria ușoară 
face pe baza examenului de admitere ce se dă la următoare
le materii :

Chimie (scris și oral), Matematica (oral) pentru Tehnologia fa
bricării produselor refractare ți abrazive, Matematica, scris și 
oral), Chimie (oral) pentru Tehnologia fabricării sticlei și Teh
nologia fabricării ceramicii, Matematica (scris și oral), Fizica 
(oral) pentru Filatură și Țesătorie ; Matematica (scris și oral), 
Chimie (oral) pentru Finisarea produselor textile, Matematica 
(scris și oral), Desen ornamental (lucrare grafică) pentru Struc
tura și proiectarea țesăturilor. Structura și proiectarea tricoturi
lor ; Matematica (scris și oral). Desen ornamental (lucrare gra
fică) pentru Proiectarea îmbrăcămintei din țesături și tricoturi, 
Modelarea încălțămintei.

La concurs nu există reușiți fără Ioc și nu se aprobă reexami
nări, admiterea avînd loc in ordinea descrescindă a mediilor în 
limita cifrei de școlarizare.

In timpul concursului de admitere școlile vor asigura, în limi
ta posibilităților, cazarea și — contra cost — hrana candidaților 
care nu sînt din localitate, nedepășindu-se însă alocația stabili
tă pentru școlile respective.

Elevii admiși în școlile de specializare postliceale vor încheia 
în termen de 15 zile de Ia începerea cursurilor contracte cu în
treprinderile sau instituțiile pentru care se pregătesc. Prin aces
te contracte se stabilesc obligațiile reciproce ale părților con
tractante pe perioada școlarizării, precum și după absolvirea 
școlii.

Școli postliceale în ramura industriei ușoare funcționează în 
următoarele localități :

Turda, str. Velicica nr. 48 : Tehnologia fabricării ceramicei 
fine. Tehnologia construcțiilor de mașini.

București, str. Bîrsei nr. 3, sect. 4 (tel. 22.32.20 și 22.32.29): 
Țesătorie, Finisarea produselor textile, Structura și proiectarea 
țesăturilor, Structura și proiectarea tricoturilor, Proiectarea îm
brăcămintei de țesături și tricoturi, Electomecanic pentru apa
rate de sudură și automatizări.

■

■

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETTA VIDRAȘCU

Miracolul retortelor Fotografia ION CVCU

legere clară și după aceea să-mi 
scrii. Școala post-liceală agri
colă ar putea fi cea din Hră
nești, jud. Ilfov, str. 23 Au
gust 25, cu o secție de cadas
tru și organizarea teritoriului, 
iar școala postliceală economi
că cea de comerț din Ploiești, 
str. Vornicul Boldur nr. 3 care 
pregătește conducători de unități 
comerciale. Pentru școlile post- 
liceale se cere bacalaureatul.

VASILE V. CONSTANTIN — 
comuna Tătărăștii de Jos, jude
țul Teleorman. în „Scînteia ti
neretului", nr. 6461, din 24 fe
bruarie se găsește răspunsul la 
întrebarea ce mi-ați pus.

RADU ELENA, clasa a XlI-a, 
Uledieșu Aurit — județul Satu- 
Mare. Pregătește-te temeinic la 
chimie pentru examen scris și 
oral, la botanică pentru examen 
oral. Te poți adresa Școlii post- 
liceale sanitare din Sibiu, str. 
Dealului nr. 6 sau celei din 
Tg. Mureș, str. Vorosmarthy nr. 
8, care au secții de farmacie. 
Și nici nu va trebui să te des
parți de colega dumitale deoa
rece ambele școli au și secții de 
tșhnică dentară. Sfătuiește-o 
însă să se pregătească la anato
mia și fiziologia omului (scris 
și oral) și la chimie (scris) 1 
Succes !

ENE MARIAN, clasa VIII-a 
Bărăilaru, comuna Drăgănești, 
jud. Prahova. De fapt nu ești 
nehotărît ci numai neinformat. 
Pentru a-ți realiza dorința te 
așteaptă Școala profesională, 
Ploiești, str. Carol Davila nr. 
39, a Ministerului Energiei E- 
lectrice, unde te poți pregăti în 
specialitățile : electrician pentru 
stații și rețele electrice, elec-

trician pentru protecție și re
lee, automatizare și măsurători 
electrice, electromecanic de a- 
parate de măsură și automati
zare. Firește, mai ai de trecut 
și un examen de admitere. Lim
ba română și matematică, scris 
și oral, din programa clasei a 
VIII-a.

G. V. Dorohoi. în locul tova
rășului Băieșu îmi îngădui să-ți 
răspund eu : nu se poate trece

tip umanist. Dacă ai dori să stu
diezi agronomia, te poți adresa 
liceului agricol din Sendriceni, 
jud. Botoșani, iar dacă te in
teresează economia, Liceului e- 
conomic din Botoșani, școală 
care pregătește planificatori și 
contabili. Dacă ai alte prefe
rințe. comunică-mi-le în scris.

SANDU ION GHEORGHE — 
comuna Braniștea, jud. Dîmbo
vița. Cel mai potrivit ar fi să

cută alegerea ta : către ce spe
cialitate dorești totuși să te în
drepți ? Răspunde-mi cît mai 
curînd și te voi îndruma. Citeș
te, de asemenea, răspunsul dat 
lui G. V. — Dorohoi, care are o 
situație asemănătoare.

VALERIU CONSTANTINES- 
CU, — Bacău. Citește răspun
sul dat lui Barlaboi Constan
tin care se referă la profesiu
nea ce te interesează. Este, fi-

POȘTA PAQINII de SEN

ALEXANDRU

VIATA BATE LA UȘA
de la liceu la școala profesio
nală. Dar, dacă ești elev în cla
sa a X-a poți trece la yn liceu 
de specialitate, cu unele exame
ne de diferență (studiul mate
rialelor, desen tehnic, instruire 
practică), pe baza unei cereri 
care să aibă aprobarea celor 
două școli (cea din care te tran
sferi și cea la care te transferi). 
Cit despre școala pe care ai pu
tea-o alege, îmi este greu să-ți 
dau un sfat deoarece nu-mi in
dici decît o preferință... nega
tivă : să nu se ceară materii de

continui activitatea de desena
tor ca amator pînă cînd vei 
absolvi școala. Mai tîrziu te 
poți adresa Școlii populare de 
artă. Ar fi indicat să-ți arăți 
desenele unui specialist care 
ți-ar putea spune dacă ele jus
tifică eforturile ulterioare.

SECAREANU GHEORGHE — 
Costești, Fieni, jud. Dîmbovița. 
Dragul meu prieten, scrisoarea 
ta mi-a plăcut foarte mult deoa
rece mi se pare că cel ce o 
semnează e un om de nădejde. 
Ai uitat însă să-mi faci cunos-

rește, necesar să posezi studiile 
cerute : bacalaureatul (secția 
reală). Adresează-te fie Direc
ției navigației marițiftie NAV- 
ROM — Constanța, fie direcții
lor regionale NAVROM din 
Galați. Giurgiu sau Turnu Se
verin.

CATALINA BIGU — jud. Bo
toșani — Dacă am înțeles bine, 
singura condiție (dublă) pe care 
o puneți școlii postliceale pe 
care ați alege-o este ca, la exa
menul de admitere, să se ceară 
limba și literatura română dar

în nici un caz să nu se ceară 
matematica și nici să nu se 
pregătească acolo cadre pentru 
învățămînt, unde în prezent „vă 
satisfaceți activitatea", care de 
fapt nu vă satisface. în aceste 
condiții restrictive nu v-aș pu
tea recomanda decît Școala post
liceală pentru cultură și artă, 
Șoseaua Străulești, nr. 1, Bucu
rești, sectorul 1. Această școală 
pregătește bibliotecari sau vîn- 
zători în librării, iar la exame
nul de admitere se cere limba 
și literatura română (scris și o- 
ral) și istoria (oral). Fără mate
matici dar și fără literatură ar 
mai fi unele secții de la școlile 
postliceale sanitare. Dacă nu vă 
sperie anatomia, fiziologia și 
chimia și ați dori să vă satis
faceți activitatea în domeniul 
sanitar, comunicați-mi în scris 
și vă voi informa asupra șco
lilor respective.

DOBRESCU ION — Craîova. 
Adresează-te Comisariatului mi
litar care-ți va da informațiile 
cerute.

AIZIC IANCU — Tecuci, jud. 
Galați. Vă mulțumim pentru a- 
precierile făcute în legătură cu 
pagina „Profesia ta“.'In ceea ce 
privește întrebarea dv., vă dau 
următoarea sugestie : prezenta- 
ți-vă la facultatea de filologie 
a unui institut pedagogic de trei 
ani și, după absolvirea acesteia, 
completați-vă studiile la o fa
cultate de tip universitar. Veți 
avea astfel timp să vă comple
tați cunoștințele în domeniul 
limbilor romanice.

VOICU MARIA — București. 
Adresează-te cooperativei „Igi
ena", str. Băcani 1, telefon 
13 32 99 (serviciul personal și

Alegerea profesiunii repre
zintă un moment' important în 
viața individului, cu repercu
siuni imediate asupra întregii 
societăți. Momentul se situează 
în general în perioada pubertă
ții și adolescenței, cînd tînărul 
și sfătuitorul lui trebuie să de
cidă asupra drumului pe care 
acesta să-l urmeze.

Criteriile care stau la teme
lia acestei alegeri sînt mai mul
te, dar în intenția mea stă să mă 
refer la unul singur, ținînd, 
cont evident, de specialitatea ce 
o practic.

Foarte mulțl oameni și foarte 
multe tinere își pun o legitimă 
întrebare : dacă femeile pot să 
îndeplinească aceeași muncă ca 
și bărbatul, dacă trebuie făcu
tă o diferențiere între cele două 
sexe în ceea ce privește alege
rea unei profesii. O tînără ne 
adresează întrebarea direct și 
încercăm prin aceasta să-i răs
pundem.

Este normal ca femeile să 
aibă aceleași drepturi cu băr
bații pe planuri multiple, prin
tre care și exercitarea oricărei 
profesii. în adevăr, sînt multe 
exemple care arată că unele

este cu mult mai mic apara
tul respirator este mai puțin 
dezvoltat, capacitatea vitală 
mai scăzută. Globulele roșii și 
hemoglobina sînt mai scăzute. 
Inima este mai mică, tensiunea 
arterială, în mod normal este 
mai scăzută. Toate acestea fac 
ca adaptarea la 
fie mai scăzută 
cît la bărbat, 
consecința unor 
monilor sexuali ____ ___ ..
meie față de bărbat. Mai rnult, 
glanda suprarenală, glandă 'vi
tală pentru organism și pen
tru buna funcționalitate a țesu
turilor, secretă unii hormoni* 
mai puțin ca la bărbat. De ase
menea, nu trebuie uitat ca prin 
funcționalitatea organismului 
său, femeia are perioade cînd 
nu poate da același randa
ment îritr-o activitate ca băr
batul.

Evident, în lumina celor spu
se mai sus, nu putem recoman
da unei femei să efectueze 
munci grele, unde se cere un 
efort muscular mare și susți
nut, care să depășească capa
citatea forței musculare de care 
ea dispune. Nu ne-o putem nici

efortul fizic să 
la femeie de- 

Diferența este 
secreții a hor- 
diferiți la fe-

RUBRICA FETELOR
■ ■_______

femei au fost capabile să efec
tueze cu multă competență cele 
mai diverse și dificile meserii. 
Totuși, dacă privim nu pria 
prisma excepțiilor, ci prin une
le date statistice, de poate ușor 
observa că deși fiecare femeie 
poate să-și aleagă orice profe
sie în mod spontan, dar nu cu 
totul întâmplător, marea lor 
masă se îndreaptă spre anumi
te profesii și le evită pe cele
lalte.

Fără discuție, există o moti
vare și o rațiune a acestei deli
mitări,' care nu poate fi expli
cată numai prin prisma evolu
ției istorice în care s-a dezvol
tat femeia de-a lungul secole
lor în diverse tipuri de socie
tate.

Noi socotim că femeia tre
buie să aibă, în principiu, ac
cesibilitatea la orice profesie, 
dar, ținînd seama de unele di
ferențieri biologice între cele 
două sexe, să se realizeze în a- 
numite cazuri o diferențiere a 
tipului de muncă efectuat de 
cele două sexe. Mediul extern 
în care luctează, felul de mun
că pot să exercite unele efec
te defavorabile biologiei femeii.

Trebuie să ne gîndim la fap
tul cunoscut de toată lumea, că 
femeia din epoca noastră pre
zintă o musculatură mai puțin 
dezvoltată și anume aproxima
tiv pe jumătate față de cea a 
bărbaților. Forța musculară la 
marea majoritate a femeilor nu 
atinge forța întâlnită la sexul 
masculin, chiar după antrena
mente îndelungate, pentru că 
lipsesc anumiți factori hormo
nali în cantitate suficientă, 
comparativ cu bărbatul. Sche
letul este mai gracil, în compa
rație cu scheletul mai masiv al 
bărbaților. Diametrul biacro- 
mial (distanța dintre umeri)

învățămînt) care-ți va da infor
mația solicitată.

G. P. — clasa a VIII-a Miros- 
lăvești, jud. Iași. Dragul meu 
G.P. îmi pare rău că trebuie 
să-ți dau o veste nu prea plă
cută : profesiunea de reparator 
radio și televiziune se învață 
într-o școală postliceală. Ar 
trebui să mai aștepți pînă îți 
iei bacalaureatul. Dar pentru că 
veni vorba despre aparate, e- 
lectricitate și electronică îmi 
îngădui și eu o întrebare : de ce 
nu.te-ai prezenta la școala pro
fesională a Ministerului Ener
giei Electrice ? Școala se află 
în Iași, str. Socola nr. 188 și 
pregătește electricieni pentru 
centrale, stații și relețe electri
ce, automatizare și măsurători 
electrice. Sau la Liceul indus
trial energetic din Iași, la ace
eași adresă, unde te poți pregăti 
în specialitățile : electromagne
tică și mecanoenergetică. Dacă 
devii absolvent al unui liceu 
industrial, îți poți continua stu
diile în specialitatea dorită.

NIȚA IOANA — Găiești, jud. 
Dîmbovița. Materia cerută la 
examenele de admitere în în
vățămîntul postliceal sau supe
rior este totdeauna aceea care 
s-a predat în liceu. Școli cu 
specialitatea geologie funcțio
nează în orașul Dr. Petru Groza, 
jud. Bihor, str. Fruntaților nr. 
43 (școala postliceală pentru in
dustria minelor) și în Bucu
rești, str. Justiției nr. 55 sec
torul 6. Prima pregătește în 
specialitatea geologie minieră, 
iar cealaltă (Școala postliceală 
de geologie) în specialitățile geo
logie, geofizică, topografie, car
tografie.
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decum închipui pe femeie ca 
fiind docher, miner, oțelar etc.

Chiar alegerea ramurilor 
sportive ne orientează în sen
sul diferențierilor. Alegerea de 
către femei a unei ramuri de 
sport trebuie să fie extrem de 
diferențiată. Nu putem accepta 
ca o femeie să facă sporturi 
dure, halterofile, de efort, care 
să solicite și să dezvolte mus
culatura etc. Un sport excesiv 
la o vîrstă mică poate duce 
în unele cazuri o schimbare a 
secreției glandei suprarenale, 
care ar putea produce unele 
tulburări metabolice și o închi
dere mai timpurie a cartilaje
lor de creștere, ceea ce ar duce 
la o statură diminuată. ,

Ideea alegerii profesiei în 
concordanță cu dezvoltarea or
ganismului femeii merge “-: 
departe, pînă la nuanțe, 
unele locuri <’ 
există trepidații 
care ar putea produce pertur
bări ale funcției ovariene, sau, 
în eventualitatea unei sarcini, 
să aibă un efect dăunător bu
nului mers al sarcinii și al dez
voltării normale a fătului. Fe
meii nu-i putem recomanda 
nici o muncă în condiții de 
tensiune nervoasă puternică ; 
emoțiile puternice, schimbarea 
bruscă de climă și altitudine 
pot produce perturbări „ale 
funcției nervoase și endocrine. 
Pentru fiecare caz în parte pot 
apărea anumite boli care ar 
contraindica alegerea unei anu
mite meserii. în aceste situații, 
medicul este cel ce va decide și 
își va da sau nu avizul.

O serie de calități specific 
feminine, le recomandă pe fe
mei pentru munci unde se cere 
mai multă răbdare, mai mul
tă meticulozitate. In activități
le delicate femeia poate da ran
dament sporit în raport cu băr
batul ; bunăoară, în industria 
de mecanică fină, în horticul
tura, agricultură, laborator, ac
tivitate de educație și învâță- 
mînt etc. Să lăsăm pe seama 
bărbaților muncile de efort 
fizic mare.

In concluzie, este necesar ca 
prin o orientare profesională 
judicioasă, prin selecția care sa 
face, femeia să fie protejată de 
nocivitățile unei activități ina
decvate, 
biologice

Ce va
Citind

— autor 
tem să ne facem _ __ „__
destul de reală asupra evolu
ției tehnicii și vieții sociale în 
viitorul apropiat (tinerii în vîr
stă de 15 ani azi. în anul 2000 
vor avea 45 de ani).

Autorul estimează că 8 din 
10 profesii vor fi noi, necu
noscute, unele chiar nebănuite. 
Vor fi oare toate acestea indi
cate femeilor ? Nu putem ști. 
Poate nu. Poate da. Din acea
stă lucrare reiese însă ceva 
clar: foarte multe din munci
le actuale ale oamenilor vor fi 
preluate de mașini, automati
zarea va fi un cuvint curer.t, 
ușurînd munca, și femeile vor 
putea avea deplin acces în foar
te multe din sectoarele produc
tive pe care astăzi poate le con
traindicăm. Orice femeie cu 
pregătire teoretică și practică 
necesară, va putea sta la un 
pupitru de comandă pentru a 
dirija cele mai complexe pro
cese de producție. Munca va fi 
foarte diversificată, specializa
tă, îneît femeia va putea să-și 
aleagă profesia corespunzătoa
re dorinței și aptitudinilor de 
care dispune.

mai 
Sînt 

de muncă ur.de 
i foarte mari,

care să forțeze legile 
generale și umane, 
fi în viitor ?
„Cronica anului 2000“ 
Mircea Malița, — pu-

I—„i o imagine

I
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Irigațiile au ri
dicat mult șta
cheta competen
ței profesionale 
a celor care lu
crează în agri

cultură. Pregătirea prin cursuri 
speciale a unui număr tot mai 
mare de țărani cooperatori^apa- 
re ca o cerință de primă în
semnătate pentru agricultura 
irigată. Pentru fiecare 25—30 de 
hectare amenajate se pretind cel 
puțin doi mecanici, adică doi 
meseriași pregătiți în școală în 
scopul asigurării și funcționării 
lâ capacitatea completă a agre
gatelor ; pentru două-trei moto- 
pompe apare nevoia unui me
canic de Întreținere, de aseme
nea pregătit special ; la 50 de 
hectare un tehnician hidro. Și, 
nevoia de cadre se completează 
prin numărul de electricieni, 
distribuitori și manipulatori ai 
coloanelor de irigat și ai aripi
lor de ploaie. țn unități și ju
dețe cu suprafețe mari cuprin
se în sistemele naționale de iri
gații sau în cele locale, nevoia 
de cadre calificate însumează-

meargă la școlarizare. Fiind un 
sector nou și, de ce să n-o re
cunoaștem, care solicită mult 
efort fizic, foarte mulți săteni se 
fereau să lucreze .aici. Discutind 
sincer, convingător, așezînd în 
cîntarul vorbelor nu numai fru
musețea meseriei dar și greută
țile ei. nu numai avantajele ma
teriale ce 
aici dar și 
de Ia noi. 
acei tineri 
se califice 
irigațiii. Pe tabelul nominal 
celor ce vor lucra ca motopom- 
piști mecanici de întreținere, 
manipulatori de coloane și aripi 
de ploaie au apărut aproape 
șaptezeci de nume. O primă se
rie dintre aceștia se pregătesc 
acum la cursurile organizate de 
către Direcția agricolă județea
nă, iar ceilalți se vor așeza în 
bănci în cea de a doua serie

Vești asemănătoare primim și 
din comuna vecină, de la Vii- 
șoara.

— Dezvoltîrid o tradiție — a- 
precia tovarășul Tudor Voievo- 
zeanu, secretarul comitetului

le-am avea lucrînd 
ce anume se așteaptă 
foarte mulți au fost 
care s-au hotărît să 
și să muncească la 

al

SUPRAFEȚELE
AMENAJATE

PENTRU

mul secretar al Comitetului ju
dețean al U.T.C..

— Anul trecut numărul insu
ficient de muncitori calificați, 
incompetența profesională a al
tora au determinat o incompletă 
folosire a suprafețelor, amena
jate. în adunările generale ce 
au avut loc în zilele din urmă, 
Comitetul județean al U.T.C.,
prin activiștii săi, a orientat
dezbaterile tinerilor și către a- 
cest important aspect al produc
ției. Receptivi nevoilor produc
ției, amplificînd tradiția cu
noscută în județul nostru, aceea 
ca uteciștii să participe la efec 
tuarea celor mai complexe lu
crări și în sectoarele cheie ale 
producției, aproape două mii de 
tineri din cadrul comunelor ju
dețului Ilfov au răspuns chemă
rii de a se pregăti și a lucra în 
sistemele de irigații ale coope
rativelor și întreprinderilor a- 
gricole de stat. Și, ceea ce me
rită subliniat este faptul că ti
nerii ce au hotărît să se califi
ce în meserile impuse de buna 
exploatare a sistemelor de iriga
ții s-au organizat în echipe per
manente de lucru pe terenurile 
planificate a se amenaja în 
1979, sau să asigure întreține
rea sistemelor existente. Paralel 
cu acțiunea de mobilizare a ti
nerilor de a se pregăti să lucre
ze în sistemele de irigații, Co
mitetul județean Ilfov al U.T.C.. 
împreună cu Direcția agricolă 
și cu Uniunea județeană a coo
perativelor agricole a alcătuit 
un plan de activitate eșalonat 
pe întregul an privind continua 
ridicare a cunoștințelor profesio
nale a celor ce lucrează în do
meniul irigațiilor, policalificarea 
acestora.

ufăind greoi, o 
locomotivă cu a- 
buri, venind par
că de la capătul 
pămîntului, obo
sită de cei 50 de 

de existență și de sutele de 
de kilometri pe drumurile de 
ale țării, își face intrarea în

ani 
mii 
fier 
hala de reparații.

— Pe ea băieți 1 poruncește 
cineva și patru vlăjgani, înarmați 
cu aparatele de sudură o iau cu 
asalt. Bătrîna mașină se lasă u- 
șor desfigurată, pradă „cuțitelor" 
de foc. După cîteva ore ea de
vine un morman de fiare vechi, 
bune pentru l.C.M. „Demonta
tă" astfel locomotiva trece apoi 
în mîinile lăcătușilor, strungari
lor, frezorilor și montatorilor 
pentru ca după aproximativ o 
lună de zile, ca o pasăre Phoe
nix, să fie iarăși gata de drum, 
înghițise însă peste o tonă de 
metal „proaspăt". Aproape toa
te piesele, toate șuruburile, toate

cir m mult
METAL PRIN

IRIGAȚII
• PESTE 8 000 DE TINERI AU FOST RECOMANDAȚI SĂ LU

CREZE ÎN SISTEMELE DE IRIGAȚII.
• ORGANIZAȚIILE U.T.C. AU INITIAT ACȚIUNI AMPLE PRI

VIND PERMANENTIZAREA TINERILOR ÎN ACEST IMPOR
TANT SECTOR AL AGRICULTURII SI DE RIDICARE CONTI
NUĂ A CUNOȘTINȚELOR PROFESIONALE.

•ir
încă din primele zile după pu

blicarea inițiativei tinerilor din 
Poiana Mare, sugestiv prezenta
tă sub chemarea SA FOLOSIM 
CU RANDAMENT MAXIM SU
PRAFEȚELE AMENAJATE 
PENTRU IRIGAȚII, a avut 
o mare aderență în rîn- 
dul organizațiilor sătești ale 
U. T. C. din întreaga 
După cum ne 
rășul Viorel

sute și chiar mii de motopom- 
piști și alți meseriași în profil. 
Ținînd seama de acest adevăr 
se înțelege că nu numai pregă
tirea dar și recrutarea acestora 
ridică probleme dintre cele mai 
compldxe.

Apărută pe acest fond, ce! al 
corelării efortului, dăruirii și 
răspunderii organizației U.T.C. 
cu nevoile producției, inițiativa 
tinerilor din Poiana Mare „SA 
FOLOSIM CU RANDAMENT 
MAXIM SUPRAFEȚELE AME
NAJATE PENTRU IRIGAȚII" 
s-a bucurat de un larg ecou 
peste-tot în țară. Din județul 
Teleorman, secretarul organiza
ției comunale a U.T.C. Bragadi- 
ru. tovarășul Nicolae Ancu ni 
se adresa :

— •Stimulată și de către ini
țiativa tinerilor din Poiana 
Mare, organizația noastră a dis
cutat atent, aspectele participării 
uteciștilor la muncă, ocupîndu-se 
îndeaproape de posibilitățile 
satisfacerii nevoilor de brațe 
de muncă apărute în unele sec
toare de producție. Discrepanțe 
există îndeosebi în sectorul <le 
'irigații, anul trecut dat în func- 

' țiune. unde locurile a 60 de me
seriași erau vacante. Tn aceeași 
adunare Oe-am adresat ’
li'.'lui de conducere 
tivei cu propunerea 
noi să fie recrutați

c6munal al U.T.C. —, organiza
ția noastră a recomandat pe cei 
mai harnici dintre tineri să lu
creze în sectorul de irigații, a- 
proape șaizeci la număr. Prin 
munca și priceperea lor, cele a- 
proape o mie de hectare amena
jate în cadrul cooperativelor a- 
gricole, în bună parte și ca ur
mare a participării noastre, a 
tinerilor, vor rodi. A fost'acope
rit. astfe’. necesarul de cadre 
calificate care să asigure folosir 
rea cu randament maxim a su
prafețelor amenajate. Este un 
început. Spun că acest lucru 
este doar un început pentru că 
organizația noastră U.Ț.C. și-a 
propus în planul său de activi
tăți inițierea unor'acțiuni care 
să contribuie la ridicarea con
tinuă a calificării profesionale 
a tinerilor ce* lucrează în do
meniul irigațiilor. Amintesc, 
orintre altele, cuprinderea tutu
ror în concursul „Tineretul și 
agrotehnica", inițierea unor ex
cursii la stațiunea experimen
tală din apropiere, organizarea 
unor concursuri gen „Cine știe 
cîștigă" a unui ciclu de expu
neri etc.

Ecoul pe care l-a avut ini
țiativa tinerilor din Poiana Mare 
în Ilfov, județul cu cea mai în
tinsă suprafață pentru irigații, 
ne-a fost succint prezentat de 
către tovarășul Ilie Lepădat, pri-

țară 
_ informa tova- 
Vizureanu, șeful 

sectorului probleme sociale și 
profesionale a tineretului sătesc 
din cadrul C.C. al U.T.C. pînă 
acum, îndeosebi în raza de cu
prindere a sistemelor mari de 
irigații : Carasu. Pietroiu—Ște
fan cel Măre, Calafat—Băilești, 
Terasa Brăilei, Jegălia etc., a- 
proape opt mii de tineri din 
cooperativele agricole au fost 
recomandați consiliilor de con
ducere să lucreze în sisteme
le de irigații. Este un prim tar. 
bilanț, o cifră care, dincolo, de ™ ■»->>> 
valoarea statistică, redă eficien
ța unei inițiative, dă garanția 
că în 1970, ultimul an al cin
cinalului, aportul tineretului la 
exploatarea cu randament ma
xim a suprafețelor irigate — 
în care s-au investit sute și sute 
de milioane de lei — va fi apre
ciabil.

GH. FECIORU

La uzina metalurgică Bacău

Foto: C. CIOBOATĂ

PIESELOR
piulițele au fost confecționate 
din nou.

— Pe de o parte procedeul 
era avantajos — spune tovară
șul Ionel Tuliga, secretarul co- 
mitetului, U.T.C. al Uzinei me
canic? de reparat material rulant 
din Simeria — întrucît demon- 
i„rca, sau mai corect spus, fărî- 
mițarea locomotivei prin tăiere 
cu ajutorul aparatelor de sudură, 
mergea foarte rapid, cîștigîn- 
du-se timp prețios. Dar pe de 
altă parte se omitea faptul că o 
buna parte din piese mai erau 
încă bune, mai puteau fi recu
perate și refolosile. Se înțelege, 
o dată tăiate, piesele deveneau 
realmente nefolositoare.

în secția cu pricina lucrează 
foarte mulți tineri. Era așadar, 
și datoria lor să sesizeze acest 
neajuns, să intervină la condu
cerea tehnică a sectorului pentru 
schimbarea sistemului de „de
montare". Așa, de altfel, s-a și 
procedat. Mai migăloasă, mai so-

consi- 
a! coooera- 
ca dintre 

cei care să

„Cine știe

ECONOMIEVEȘTI DIN

LA ARAD

ZIUA
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DIN AGRI

dernă. instalații de bord cu un 
grad ridicat de mecanizare și 
automatizare și dotări speciale 
pentru navigația în apele cal
de. cit și în cele cu ghețuri.

Constructorii șantierului na
val din Constanța au lansat 
la apă al doilea cargou de 
1920 tdw. destinat transpor
tului de cherestea. Noul tip de 
vas face parte dintr-o serie 
de cinci nave contractate de 
Uniunea Sovietică. El dispune 
de un motor de 1 560 CP, ca
pabil să asigure o viteză orară 
de 12 noduri, are o linie mo-

Țesătoria de fibre groase 
din Negrești-Oaș, intrată în 
funcțiune anul trecut, și-a a- 
tins parametrii proiectați îna
inte de termenul stabilit. în 
primele două luni ale anului, 
la toți indicatorii planificați 
s-au înregistrat sensibile de
pășiri. Comparativ cu sarci
nile de plan, filatura a produs 
în plus 129.5 tone fire, țesă- 
toria 745 mp pînză. iar secția 
de confecții 116 00-'1 saci.

(Agerpres)

CULTURA (Urmare din pag. I)

licitantă, dar incomparabil mai 
economicoasă, demontarea nor
mală, șurub cu șurub și reconsi
derarea pieselor și șuruburilor 
neuzate, trebuia să devină o 
practică curentă a echipei res
pective. Și a devenit. Sub con
ducerea experimentatului lăcătuș @ 
Eugen Mărgineanu, cei 11 mun
citori și-au revăzut metoda de 
lucru. Eficiența economică: la 0 
reparația celor 237 de locomoti
ve s-au economisit anul trecut 
peste 200 tone de metal.

Colectivul Uzinei de reparat 
material rulant din Simeria a in
tervenit însă și pe alte „canale" A 
pentru stoparea pierderilor de ” 
metal. Mai operativ și mai efi
cient s-a acționat în îmbunătă- A 
țirea sub aspect tehnic și orga- ~ 
nizatoric a activității în sectorul 
turnătorie unde se semnala ceh^ 
mai mare volum de rebuturi. 
Eeceptivă și de data aceasta, or
ganizația U.T.C. a acționat la fel 
de prompt. Patru tineri ingineri 

au fost însărci
nați să discute 
pe „viu" tehno
logia de turnare 
a unor piese mai 
complicate din 
fontă și bronz, 
să-i instruiască w 
pe tinerii de 
aici cu cunoaște- 
rea lor temeini- w 
că și cu aplica
rea corectă a 
acesteia. La rîn
dul lor birourile 
grupelor U.T.C., 
printr-o colabo
rare apropiată 
cu maiștrii și șe
fii de echipe își 
însușiseră obli
gația de a su
praveghea mai 
îndeaproape dis
ciplina tinerilor 
în producție, 
contribuția lor 
efectivă la ridi

carea parametrilor calitativi și a 
pieselor turnate. Rezultatul ? în 
bilanțul pe anul trecut ne con- 
semna o reducere cu 9 000 lei a 
valorii rebuturilor, față de cele 
produse în 1968, în ciuda crește- 
rii considerabile a producției de 
piese turnate.

Tovarășul inginer Veress Ru- 
dolf — constructorul șef al uzi
nei, precizează însă că ală- a 
furi de experiența-acumulată, “ 
va sta un amplu plan de mă
suri, întocmit în urma consul- a 
tării tuturor specialiștilor, teh- “ 
nicienilor și muncitorilor din în
treprindere. El prevede că nu- A 
mai prin îmbunătățirile tehnolo- 
gice ce vor fi aduse reparației 
vagoanelor să sc economisească 
160 tone de metal. Alte 10 tone 
vor fi recuperate prin soluționa
rea din deșeuri a unor piese 
mici, ca : încuietori, zăvoare și 
rondele, 20 tone prin extinderea 
forjării în matrițe etc. @

— Cantitatea cea mai impor
tantă de metal economisit însă, 
circa 250 de tone, va proveni din 
recondiționarea pieselor vechi — 
spune economistul Cornelia Dră- 
gan, membră a comitetului 
U.T.C. — și tocmai în acest spi
rit au fost pregătiți să acționeze 
cei 500 de tineri din uzina noas- 
tră.

Nu ne-a fost greu să ne con- za 
vingem de acest lucru. Sîntem ™ 
la locul de muncă al uteciștilor 
Nicolae Ivașcu și Gh. Bătrina, în & 
secția mecanică. O osie de loco
motivă, cu un grad înalt de uzu
ră, nu mai poate fi utilizată cu A 
aceeași funcție. Cei doi însă, o 
măsoară din ochi, găsindu-i ime
diat o altă întrebuințare. Din ea 
vor putea realiza prin forjare cî
teva buccele, burane pentru ci- A 
lindri, tije de compresie și alte 9 
piese. Alți doi lăcătuși, măsoară 
cu atenție bandajul unei roți u- — 
zate. El va deveni matriță pen- 0 
tru forjarea diverselor repere. Și 
exemplele ar putea continua. 
Pentru că în preocuparea lor W 
pentru ridicarea coeficientului de 
utilizare a metalului, ;-------
bună să gospodărire, muncitorii 
uzinei trec prin filtrul exigenței, 
fiecare bucată de oțel, căutîndu-i a 
și găsindu-i cea mai bună desti- ™ 
nație. Motiv pentru care am și 
relatat experiența lor în rîndurile a 
de față. ™

ROMULUS LAL
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Sala turbinelor a hidrocentralei de pe Argeș.

ZILE
FIERBINȚI

Zilele trecute, treburile m-au 
dus spre orașul unde mi-am 

V desfășurat o vreme activitatea, 
unde mi-am petrecut adolescen
ța și o parte a anilor tineri — 

A în orașul de pe Bega. Involuntar 
pașii m-au condus spre locuri 
care pentru mine au devenit is- 

A torie, întrucît ele sînt legate or- 
” ganic de zilele istorice ale Iui 

februarie-martie 1945 de e- 
venimentele fierbinți care au a- 
vut loc și în Timișoara în lunile 
de după eliberare. Nu mă pot 
stăpîni, copleșit de amintiri și 
emoții, să nu consemnez cîte
va din momentele care mi s-au 
întipărit pentru toată viața și 
care au avut o înrîurire hotărî- 
toare pentru formarea mea și 
a celor ce atunci aveam 18 ani.

...De cîteva luni, frontul se 
îndepărta de Timișoara. Os
tașii români, cot la cot cu ar
mata sovietică, înaintau pe te
ritoriul Ungariei pentru elibe- 

vecîne, pentru în- 
Germaniei fasciste, 
române plecaseră pe 
tineri — foști colegi 
Pe atunci lucram la 

localitate, 
i halelor

rarea țării 
frîngerea

, Cu trupele 
front mulți 
do muncă, 
atelierele C.F.R. din I

1 Cea mai mare parte a .. ... 
de producție ale atelierelor erau 
o grămadă de moloz, ca urmare 
a frecventelor bombardamente- 
ale aviației fasciste. La chema
rea Partidului Comunist Român 
muncitorii atelierelor lucrau ziua 
și noaptea la eliberarea halelor, 
pentru reluarea procesului de 
producție. Printre ei erau nu-

1 meroși tineri care, constituiți în 
brigăzi, se aflau în sectoarele

. cele mai grele : la hala: de loco
motive, la cazangerie și hala de 
vagoane greu lovite de bombar
damente Trebuia să • reparăm 

i locomotive și vagoane mai ales 
pentru nevoile frontului. Cei mai 
mulți lucram afară, sub cerul 

i liber în ger, în ploaie și zăpa
dă. Cantina ne asigura drept 
masă un arpacaș fără carne, 
sau cartofi In aceste condiții, cei 
cîțiva comuniști care erau în 
ateliere, ne chemau la muncă 
și la luptă, arătîndu-ne deschis 
greutățile existente și pe care 
le vom întîmpina și în viitor, 
în ateliere se organizau celule 
de partid, organizații de tine
ret, se constituiau comitete de 
fabrică Aveam în atelier orga
nizații de sindicat nuternice care 
cuprindeau comuniști, socialiști 
și muncitori fără de partid. 

Răspunzînd chemării „Totul 
pentru front, totul pentru victo
rie", colectivul în care lucram 
a hotărît să amenajăm un tren- 
uzinâ pentru trupele române 
care se aflau pe frontul din Un- 
gări a .-Trenul a fost gata în zi- 

pentru a |e]e fierbinți ale lui februarie 
ncitorn W 1945 . el se compunea din vagoa

ne uzină-electrică și vagoane -a- 
teliere. necesare trupelor O 
parte din colegii mei de muncă, 
tineri și vîrstnici. au plecat pe 
front pentru deservirea trenu
lui - uzină iar restul am rămas 
pe frontul muncii și luptei po-

de NICOLAE
GAVRILESCU

litice pentru democratizarea ță- 
rii.

în scurt timp atelierele au în
ceput să lucreze cu toată capaci
tatea și cu randament superior 
celui dinainte de eliberare. Tri
meteam armatei tot mai nume
roase locomotive și vagoane.

...Duminica, la -hemarea par
tidului, plecam la <ate. Puneam 
umărul la acțiunile de împro
prietărire a țăranilor, 
uneltele agricole pentru 
pania 
deam 
partid.
..Luptătorul

cu

reparăm 
coni

ce se apropia, . răspîn- 
preșa și literatura de 

ziarul „Scînteia" și 
bănățean", discu

tam cu țăranii despre eve
nimentele care se succedau cu

La Arad, din inițiativa Co
mitetului județean U.T.C., în 
colaborare cu Direcția agrico- 
lă, s-a desfășurat „Ziua spe
cialistului în agricultură". Cu 
acest prilej, aproape 400 de 
ingineri agronomi din unită
țile cooperatiste ale județului, 
in majoritatea lor tineri, au 
participat la un interesant 
colocviu despre ultimele cu
ceriri ale științei și practicii 
agricole din țara noastră și 
de peste hotare. Cu acest pri
lej au fost prezentate refera
te. diapozitive și filme de 
specialitate de Către persona
lități de prestigiu din țara 
noastră Astfel, cităm refera
tul tovarășului Gheorghe Po
sta, director în Ministerul a- 
griculturii și silviculturii 
„Realități din țară și de pes- 
te hotare în zootehnie", pe 
cel prezentat de către tov 
Mihai Dumitrescu de la 
Institutul central de cerce
tări 
tura 
cipat. 
dr docent Cristache 
de la Institutul agronomie din 
Ti mișoara

Tn încheierea consfătuirii, 
a luat cui intui Teodor Moș, 
prim secretar al Comitetului 
Județean Arad al P.C.R

I. DANCE.A

agricole 
pe glob". A 
de asemenea.

„Legumicul- 
parti- 
prof. 

Oprea

Maistru în sectorul de montaj, 
Ion Costa, în același timp res
ponsabil al comisiei profesional- 
sociale în comitetul U.T.C. coor- 
donatoi a) secției, are în subor
dine aproape 40 de tineri. înfiri- ' 
păm o discuție pe tema compor
tării în producție a celor cu care 
trebuie să îndeplinească planul, 
a tinerilor din subordine.

— închipuiți-vă pentru mo
ment la catedră. Ce notă medie 
ați acorda felului cum muncesc 
tinerii din sectorul dv. ?

După o scurtă reflexie, 
punde.

— 81
— De ce ?
— In bună parte tinerii noștri 

nu fac excepție de la aprecierile 
pozitive ce se fac la nivel de 
secție la adresa lor. Cei mai multi 
pot ii încadrați la cota maximă 
a calificativelor Nu omit însă 
existența unor băieți care nu fac 
parte din această categorie, am 
în vedere că mai sini locuri unde 
sini posibile perfecționări.

Așa aflăm de numele lui Du
mitru Remus Lancea, lăcătuș, care 
„mai mult diminuează realizările 
altora decît lucrează", de Ferdi
nand Wingert, obișnuit să pără
sească locul de muncă, să lipseas
că nemotivat, de Wilhelm De- 
nuel care „cînd e mai greu mer-

ge la doctor să ceară învoire" 
și de alți cîțiva.
— Ceea ce consider eu că in

tervine negativ, ne declară șeful 
de atelier Titus Frunzăverde, este 
lipsa de atașament fală de me
serie a unora dintre tinerii noș
tri. Cu totul curios, mai ales, cei 
ce urmează liceul se gîndesc să 
nu rămînă la meserie. Un fel de 
a pune problema care nu poate

realizat norma. între ei, Ion Da- 
lea care a atins doar un procent 
de 37 la sută <lin cît trebuia să 
facă, Petru Albu — 68 Ia sută, 
Nicolae Ghera — 78 la sută, Mi
hai Erdok — 56 la sută. Cauza 
generală ?

— Slaba organizare a muncii 
lor și mai ales pierderea fără fo
los a timpului de lucru, ne ex
plică lăcătușul Grigore Albiei,

Hastraiter, altădată preocupat de 
motivarea absențelor nemotivabi- 
le, este acum un bun șef de 
schimb. S-a discutat cu ei în re
petate . rînduri, au fost ținuți din 
scurt iar rezultatele nu s-au lă
sat așteptate. Fără a ține cu orice 
preț la metoda „dădăcelii" apli
cată unor tineri ce merg către 
plină maturitate, nu credem că 
sistemul trebuie abandonat.

ras- RESPONSABILITA TEA
decît să dăuneze. Eu susțin că 
absolvirea liceului nu trebuie să 
te îndepărteze de meserie, cu atit 
mai mult cu cît aceasta tinde 
mereu să-ți solicite calitățile in
telectuale conferite de studiu.

împărtășind această părere, 
considerăm că este nevoie de ac
țiuni care să combată o aseme
nea mentalitate. Ceea ce trebuie 
să retină și oiganizațiile U.T.C. 
din secție, comitetul lor coordo
nator.

ÎNTRE ALTELE, SUPORTUL 
DE CEARĂ ÎN GENUL 

„N-AM AUZIT CEASUL"

Tn luna ianuarie 34 de tineri 
din sectorul mașini nu și-au

secretaiul comitetului U.T.C. 
coordonator pe secție. ,

Curios esie că cei mai mulți 
dintre cei în cauză consumă e- 
fort nu atit pentru a se îndrepta 
cît pentru a găsi de fiecare dată 
scuze noi Mergînd pînă la a in
voca „n-am 
de fals sună 
demonstrează 
toată lauda a 
neri din secție :

— Nu știu ce înseamnă absen
ța nemotivată ne spune cu vizibi- 

' lă mîndrie strungarul Chirii Mi- 
tru.

Și cîți ca el, pot afirma același 
lucim ! Dai ce facem cu ceilalți ? 
Ion FrentzXavea și el obiceiul de 
a lipsi. Acum n-o mai face. Ion

Exemplele de mai sus, altele de 
același gen, recomandă acest 
drum.

auzit ceasul" I Cît 
asemenea vorbe o 
conduita demnă de 
celor mai multi ti-

NU LA CURENT CU MODA 
CI ÎN TON CU PRETENȚIILE 

PRODUCȚIEI

. Este limpede că organizația 
U.T.C. a secției are largi posibi
lități de a contribui la îndrepta
rea lucrurilor la oricare din capi
tolele trecute în revistă.

Sîntem plăcut impresionați de 
sufletul pe care îl depun în or
ganizarea diferitelor activități unii 
membri ai comitetului U.T.C. 
din secția Motoare Diesel, secre
tarul său. Bine informați asupra 
problemelor generale ale pro-

ducției, se dovedesc în același 
timp pasionați de munca cu a 
cărei responsabilitate au fost în
cărca ți.

Nu ezităm însă, parcurgînd in
tențiile comitetului, să obiectăm 
asupra unor acțiuni. S-a organi
zat anul trecut un concurs „Cine 
știe meserie, cîștigă". Nu însă cu 
participarea masei tinerilor, așa 
cum era de așteptat, ci numai a 
unui grup restrîns. Este pe „masa 
de lucru" olimpiada pe meserii 
pentru strungari și frezori ; pro
ba practică — concepută în 
bursul unui singur schimb — sub
liniază faptul că criteriile favori
zează eliminarea rapidă a majo
rității concurenților. De ce n-ar 
dura proba practică un număr 
de luni, luînd în considerare 
comportarea în producție a tine
rilor respectivi sub toate aspec
tele în condițiile sale firești de 
muncă ? Și de ce ar trebui să aș
teptăm „înscrierea" lor la con
curs cînd avem interesul — de 
fapt ei îl au I — de a antrena 
cît mai mulți tineri, de a rămîne 
cît mai puțini în afara acestor 
forme organizate de îmbogățirea 
cunoștințelor ?

Sînt doar cîteva semne de în
trebare. Care, de la sine înțeles, 
nu anulează cu nimic lucrurile 
bune rezultate din priceperea și 
tragerea de inimă a organelor 
U.T.C. din secție.

repeziciune. Aceste deplasări au 
'avut o mare influență pentru 
strîngerea alianței cu țărănimea. 
Seara, după terminarea activi
tății la eîmp și în sat. prezen
tam programe artistice. — piese, 
cîntece și recitări cu conținut 
politic, susținute de tinerii din 
atelierele C.F.R. și din alte uzi
ne. Nu o dată, elementele reac
ționare din sate încercau.să cre
eze dezordine, sau chiar, să ata
ce grupurile de tineri veniți din 
fabricile timișorene.

Exista la tineretul de atunci 
dorința fierbinte de a fi în pri
mele rînduri ale luptei partidu
lui pentru viața cea nouă ce a- 
vea să se instaureze pe pămîntul 
României, Era un tineret matu
rizat politic în lupta 
cu lipsurile cauzate 
propulsat de dorința 
lositor patriei, de a o 
ră și independentă.

Eram la curent cu T ......
tele principale din Capitală 
din țară Marile acțiuni revolu
ționare din Capitală, organizate 
în februarie-martie 1945 de. Par
tidul Comunist Român. își gă
seau corespondentul și ecoul în 
manifestări puternice organizate 
pe străzile Timișoarei, ia cine
matograful Capitol sau în Pisța 
Unirii. Tonul acestor demonstra
ții era dat de muncitorii cefe
riști, considerați în Timișoara 
ca cel mai revoluționar și hotă
rît detașament a! clasei munci
toare din localitate. Lor li se 
adăugau lucrătorii de la fabricile 
de încălțăminte Flit și Dermata. 
de la atelierele de tramvaie, de 
la fabrica de lanțuri. Uzina elec
trică — cu un cuvînt, toată Ti
mișoara proletară. Ajutorul de 
nădejde al Organizației de par
tid era organizația locală a ti
neretului progresist care 
mare influență în rîndul 
tului de toate categoriile 
rpișoara. Sindicatele, care 
stituiseră în toate întreprinde
rile și care nu de mult își ținu
seră Congresul de unificare, răs
pundeau la chemarea partidului, 
mobilizînd muncitorimea la mun
că și la luptă împotriva sabota
jului, pentru drepturi și liber
tăți democratice.

Elemente reacționare, huligani 
plătiți de partidele istorice, au 
încerat cu fiecare prilej să con
turbe demonstrațiile din februa-

cu nevoile, 
de război, 

de a fi fo- 
vedea libe-

evenimen-
?i

avea o 
tinere- 
din Ti
se con-

rie - martie 1945 pentru a crea 
pretext de intervenție armatei 
și jandarmeriei. Grija pentru 
securitatea demonstrațiilor ne 
era încredințată nouă, organiza
ției de tineret din atelierele 
C.F.R. și din cîteva uzine din 
cartierul Fabrică. Poziția revo
luționară a muncitorimii, ripos
ta hotărîtă a acestora a făcut 
ca de fiecare dată reacțiunea să 
bată în retragere.

Cadrele de răspundere din 
conducerea organelor de partid, 
din conducerea organizației de 
tineret, erau în permanență în 
mijlocul nostru, în fruntea ac
țiunilor revoluționare de stradă, 
în focul acestor lupte a fost 
cucerită prefectura, înlăturat 
prefectul claselor exploatatoare ; 
au fost alungați primarii, ele
mentele reacționare fiind înlo
cuite cu reprezentanți ai clasei 
muncitoare, ai intelectualității 
progresiste. în focul luptei fă
ceam, în sensul cel mai larg al 
cuvîntului — deși nu pe deplin 
conștienți de importanța hotărî- 
toare a acelor acțiuni pentru 
dezvoltarea noastră viitoare — 
istoria acelor zile și o pregăteam 
pe cea viitoare.

în acele zile fierbinți. Parti
dul Comunist Român a știut să 
mobilizeze în jurul său nu nu
mai clasa muncitoare ci și pă
turile largi ale țărănimii, inte
lectualității. Văzută în perspec
tiva istorică, a timpului care 
s-a scurs din acei ani, nu pot 
să nu mă opresc asupra politicii 
partidului nostru față de națio
nalitățile 
iau ue teritoriul patriei — o par
te din aceștia locuind și în Ti
mișoara. în pofida politicii de 
învrăjbire națională, dusă de 
clas'ele exploatatoare, noi româ
nii eram în cele mai prietenești 
relații cu oamenii muncii ma
ghiari. germani, sîrbi și de alte 
naționalități, cu care lucram cot 
la cot în fabrici și uzine, sau . 
participam Îs acțiunile revolu
ționare. De aceea, politica Par
tidului Comunist Român care 
prevedea drenturi și libertăți 
pentru toți fiii acestei patrii — 
indiferent de naționalitate, a gă
sit un puternic ecou și sprijin 
în rîndurile naționalităților con
locuitoare. Munca comună în 
fabrică, lupta comună pe stradă 
pentru cucerirea de libertăți, 
pentru instaurarea unui guvern 
democratic au strins frăția din
tre naționalitățile conlocuitoare 
și ponorul român. Oamenii mun
cii de alte naționalități s-au

■ convins prin pronria lor expe
riență că lozincile din februa
rie-manie 1945. chemările la 
luptă si înfrățire nu erau de
terminate de conjunctura poli
tică a momentului, ci izvorau 
din concepția marxist-leninistă 
a Partidului nostru în problema 
națională.

...Cele zece zile de tumult re
voluționar din februarie - mar
tie 1945 care au culminat cu in
staurarea guvernului democratic 
condus de Dr Petru Groza, au 
educat o întreagă generație, au 
căht generația tînără de atunci 

poa- 
unei

conlocuitoare ce tră-

în focul luptei de clasă cum 
te n-ar fi făcut-o cursurile 
universități'

...Acum, cînd sărbătorim 
sfert de veac de la zilele 
binți ale primăverii anului __ ,
nu poți să nu încerci un senti
ment de mîndrie și satisfacție 
pentru succesele istorice obținu- 

pentru 
națiunea

un 
fier- 
1945,

te de poporul român, 
drumul nărcurs de 
noastră sub conducerea încerca
tului nostru partid. Nu poți să 
nu încerci un sentiment de de
plină satisfacție cînd vezi deose
birea aproape incredibilă între 
condițiile precare pe care le a- 
veam atunci, cei ce abia împli
nisem vîrsta majoratului, și cele 
pe care le are tineretul nostru 
de azi care este scutit de pri
vațiunile generației mele, și care 
are toate posibilitățile unei dez
voltări multilaterale.

Manifestări consacrate zilei de 6 Martie 1945
• LA TEATRUL U.G.S.R. din 

Capitală a avut loc. luni după- 
amiază. o adunare consacrată îm
plinirii unui sfert de veac de la 
instaurarea primului guvern de 
largă concentrare democratică din 
tara noastră. Cu acest prilej, 
Gheorghe Totui, cercetător la 
Institutul de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R. a făcut o expunere cu tema 
„6 Martie, eveniment memorabil 
în istoria poporului nostru".

• O ADUNARE cu tema „Un 
sfert de veac de la instaurarea 
primului guvern democratic din 
istoria României", a avut loc și la 
clubul uzinelor „Laromet". Cu a-

cest prilej, conf. univ. dr. Mihai 
Fătu, a vorbit în fața unui nu
meros auditoriu despre acțiunile 
desfășurate în ----- ’
1945 s—
Comunist r____  _____
rarea unui guvern ‘democratic. ”

• ÎN ACESTE zile, în școlile și 
căminele culturale din județul 
Ilfov, au loc expuneri despre 
evenimentele memorabile petrecu
te în primăvara anului 1945 cu 
prilejul instaurării primului gu
vern democratic. Manifestările 
sînt urmate de programe artistice 
Ia care-șl dau concursul elevi și 
formații artistice de amatori.

(Agerpres)

februarie-martie
sub conducerea Partidului 
■Li Român pentru instau-

l
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intr-o
Primul gong va suna diseară 

vestind iubitorilor de muzică u- 
șoară și telespectatorilor începu
tul unei noi ediții a festivalului 
internațional de muzică ușoară 
de la Brașov. Devenită deja o 
competiție internațională de pres
tigiu, „Cerbul de aur" a adunat 
piuă acum pe scena orașului de 
sub Timpa, în cele două ediții 
anterioare ale sale, speranțe ale' 
muzicii ușoare din diferite țări. 
Unele din ele și-au găsit aici o 
consacrare binemeritată. Loc de 
selecție riguroasă dar și de im
punere a tinerelor talente, Festi
valul de la Brașov își va aduce, 
sperăm, de-a lungul anilor o con
tribuție proprie la îmbogățirea 
cu noi melodii, cu noi interpreți 
și cu noi autori a domeniului 
atît de popular al muzicii ușoa
re. Prezența anuală, hors con- 
cours, a unor vedete foarte cu
noscute pe plan internațional a 
mărit, în edițiile anterioare, 
coeficientul de interes de care a- 
cesta s-a bucurat în rîndul spec
tatorilor.

In martie 1970 „Cerbul" va re
zerva noutăți iubitorilor muzicii 
ușoare ? Iată o întrebare care, în 
aceste momente, cînd concursul 
și recitalurile încep, poate, să își 
ofere, într-o oarecare măsură, 
răspunsul.

Participarea se prezintă, în ra
port cu anii trecuți, sensibil îm-

(Urmare din pag. I) 
diție : să știi dar să știi foar
te bine pentru ce îl stimezi 
pe Năstase.

— Pentru tenacitatea lui 
(îndirjirea, furia și, acciden
tal, disperarea) ?

— Pentru liniștea lui (răb
darea, stăpînirea de sine și 
„liniștea" miilor de ore de 
antrenament) ?

— Pentru metoda lui (de a 
se grăbi încet, plus renunțări 
peste renunțări și exercițiu 
continuu) ?

— Pentru titlurile lui (in
clusiv cele care îi vor mai 
reveni în viitor) ?

— Pentru popularitatea lui 
(în continuă creștere) ?

— Pentru călătoriile lui 
(zecile de mii de kilometri 
— țări — peisaje) ?

— Pentru situația lui ma
terială (și banii, da, banii, 
pentru că premiile înseamnă 
și bani) ?

— Pentru pasiunile pe care 
le declanșează (dacă admiteți 
că declanșează pasiuni) ?

Și încă :
Nu încercați și dv. senti

mentul că într-un anumit 
domeniu de activitate ați 
fi putut, sau ați mai putea 
încă, la fel ca el... ?

Succesele Iui Năstase ce 
vă mai spun, după ce v-au 
spus (dar nu v-au spus) to
tul ?

Despre
Năstase, 
altfel...

V-au solicitat? V-au în- 
dîrjiț ? V-au trezit cel pu
țin ? V-au chemat spre... ?

Spre ce ?
Nu, nu vă cerem răspun

sul. El este strict personal 
(dacă aveți vreun răspuns) 
și nu e încă grav dacă n-a- 
veți nici unul. Este trist doar, 
adică s-ar putea să fie foarte 
trist intr-o zi.

Pînă atunci, ingăduiți-ne 
să rescriem această însemna
re despre voință și despre 
Năstase (și despre dv.) alt
fel :

Să-I stimăm pentru că a 
vrut ; să-l stimăm pentru că 
nu-i făcut din fier și pentru 
că de atîtea ori a știut să 
piardă înainte de a ciștiga și, 
mai ales, după ce a cîștigat.

Să-l stimăm pentru că nu-i 
un supraom și pentru că nu-i 
un monstru de fibre, nervi 
și orgolii și pentru că ne o- 
feră azi un prilej de reflec
ție altfel...

Și să-l stimăm, in sfîrșit, 
pentru că a crezut in sine 
cind alții nu credeau, că e 
pregătit sufletește să-și su
porte succesul (azi) și înfrîn- 
gerea (niîine, noi am dori 
poimiine). Invitați la specta
colul devenirii sale, să-l sti
măm și să-i mulțumim, în
tr-un fel, că există.

Să-l stimăm și pentru suc
cesele lui ? Sigur că da, dar 
mai iutii pentru ce bănuim 
a fi lumea sa interioară.

Deci, încă o dată (despre 
asta e vorba) : la ce vă gin- 
diți, propriu-zis, cînd vă gîn- 
diți la... Năstase ?

„CERBUL
DE AUR“

nouă ediție

ANGELA SIMILEA

de muzică
I

VIZIUNI
ceea ce se im-

SIMBOLICEDORIN ANASTASIU

ale avan- într-o

C. R. CONSTANTINESCU

IOSIF SAVA

CRONICA PLASTICĂ

cu a-

contururile a trei 
zămislite de trei 
cu totul diferiți, 

ai unor «rade di-

românească

ește această

de prima 
participa- 

anul acesta
mare bogăție coloristi- 
o piesă plină de fante- 
ce constituie indiscuta- 
momentul de maxim 

com

DOINA SPĂTARU

DRlJlillL CERCETARE - PRODUCȚIE
(Urmare din pag. I)

I

Cubanezii Mirta și Râul, două dintre vedetele festivalului, acor dînd autografe th

I

sensul 
de a- 
scurta 
cerce- 
După

bogățită. E în aceasta, credem, 
un semn al interesului televiziu- 
nilor din țările ce își trimit re
prezentanții la Brașov, față de 
actuala ediție. Mesageri ai cînte- 
cului din aproape toate țările 
Europei vor căuta să dea inter
pretări originale unor melodii ro
mânești deja cunoscute de către 
publicul nostru. Melodii dintre 
cele mai pdpulare pe toate meri
dianele vor fi și ele prezente. 
Reținem din repertoriul concu- 
renților: „Marioneta" (Claude 
Coles — Monaco); „Fă-mi o 
insulă" (Joe Dolan — Irlanda); 
„Resiniero" (Tonicha — Portu
galia); „Doj-Doj“ (Polomski — 
Polonia). Demnă de semnalat ni 
se pare și prezența ca invitați, 
pentru a susține recitaluri, a u- 
nor „voci" celebre. Connie Fran
cis, Josephine Baker, Marie La- 
foret, iată doar cîteva dintre nu
mele celor care, prin prezența 
lor pe scena de la Brașov, vor 
asigura acea atmosferă artistică 
atît de proprie „lansării" unor 
„nume noi" care să fie primite 
cu receptivitate de către public. 
Dacă alături de aceste nume mai 
adăugăm pe cele ale Andei Că
lugăreanu, Claude Nougaro, Ra
phael și al celorlalți cîntăreți, 
care vor susține recitaluri, vom 
avea o imagine cît de cît exac
tă a calității întrecerii de la Bra
șov. Sperăm ca ea să se desfă
șoare, ca și anul trecut, sub aus
picii favorabile pentru cîntăreții 
noștri, cărora, ca și tuturor con- 
curenților străini și a tuturor in- 
citaților, le dorim succes.

★

Trimisul nostru la Festivalul 
„Cerbul de aur", IULIAN 
NEACȘU, ne-a transmis ieri 
seara ultimele știri 
premierei.

• Spre deosebire 
ediție care consemna 
rea a 20 de țări,
participă 26 de țări reprezentate

Ion Măgureni 
„MIȘCĂRI"

1
I
I
I
I
I
I
I
I
c

O poezie ușoară scrie Ion Mă- 
gureni și probabil că alegîn- 
du-și astfel titlul volumului a 
vrut să sugereze ciclurile exis
tenței suprapuse schimbărilor 
naturale. Insă niciunde el 
nu-și ia în serios această pro
prie premiză, vreau să spun 
că mai peste tot lipsește adîn- 
cimea gîndului care să trans
pună în imagini trăirea de ex
cepție, îneît versurile — alt
fel suple ca formă — trec pe 
lingă ureche fără a induce în 
noi „mișcările" scontate: „la 
ceasul amurgului, odată cu 
păsările, / Mă-ntîlnesc tot me
reu, întoreîndu-mă-n mine, / 
Abătut și sleit, / Ca și ele / 
Iar ne-au învins depărtările 
/..,/ Mă ghemuiesc între pie
tre și-ascult: / Sufletul nu 
vreau să-adoarmă. / Ies stele
le... / Stea după stea... I Gră
unte de jar în înălțimi..■ / Ca 
zvîcnirea-de vînt, / Sufletu-mi 
pleacă spre ele... / Rămâi să-l 

de 31 de concurenți. Un cîștig 
de prestigiu I • In prezidiu sînt 
22 de membri. Din partea Româ
niei, președintele — I. Grigores
cu și G. Sbârcea. e Tragerea la 
sorți a avut loc luni, la ora 17,00. 
In prima zi, azi 3 martie, voi 
cîntat : Peret (Spania), Mariya 
Powel (Anglia), Pașa Ilristovi 
(Bulgaria), Julie Saget (Franța). 
Petra Pascal (R.F. a Germaniei), 
Fernanda Domaso (Portugalia) 
D. Anastasiu. • Connie Francis, 
care va susține recitalul, a sosit 
la Brașov și la ora transmisiei 
se află în plină repetiție. • Cel 
mai cîntat compozitor de-a lun
gul a 3 ediții este Ion Cristinoiu 
cu „Nici o lacrimă". Anul a- 
cesta se pare însă că Florin Bo- 
gardo a atras mai mulți concu
renți cu „Să nu uităm tranda
firii". • Raphael deține recor
dul mărțișoarelor și al scrisori
lor. Numai azi, luni, a primit 50. 
• în numai două săptămîni 
Ânda Călugăreanu. prevenită în 
ultimul moment că va susține un 
recital, și-a pregătit repertoriul, 
și... rochiile. Un record I • 
C.J.C.A. Brașov a oferit oaspeți
lor un buchet de cîntece și 
jocuri populare românești în 
interpretarea Ansamblului „Poe-
»ița“.

aștept, / Știu că-n zori va ve
ni, I Căci în zori totdeauna el 
pleacă țipînd / Cu marile sto
luri prin cruda lumină".

Livia M. Chiriacescu
„OCHI DE PISICĂ"

Un sentiment obscur de 
posesie cutreieră lirica aces
tui volum, chiar dacă, în 
mod surprinzător, cele mai 
rar întilnite sînt poeziile de 
dragoste. Deși cu inter
mitențe, Livia Chiriacescu 
stăpinește dezinvolt meta
fora, găsind cuvintelor în
tre ele puncte de aderență 
dintre cele mai diferite in
cit chiar simpla alăturare 
nu pare prozaică într-o 
semnificativă „echilibristică

CRONICA MUZICALĂ
în tumultul vieții con- 

certistice bucureștene din 
ultimul timp, cîteva prime 
audiții de muzică româ
nească au venit nu. numai 
să ofere compozitorilor po
sibilitatea unei confruntări 
cu publicul sălilor de con
certe, nu numai să puncte
ze cîteva dintre noile reali
zări ale creatorilor noștri 
ci să sublinieze, din nou, 
varietatea și diversitatea 
frontului componistic ro
mânesc.

Din seria primelor audi
ții prezentate în ultimele 
zile în sălile de concerte 
ale Capitalei, aș dori să mă 
opresc la trei piese, aparți- 
nînd unor creatori din trei 
generații diferite: Mihail 
Andricu, septuagenarul și 
atît de originalul reprezen-

Prime audiții

tant al marii școli enescie- 
ne, Dumitru Bughici. re
prezentant al unei genera
ții a cărei artă s-a dezvol
tat în ultimul sfert de veac 
și George Draga, unul din
tre cei mai tineri membri 
ai Uniunii Compozitorilor.

Fără îndoială că între a- 
ceste trei lucrări nu pot fi 
stabilite nici un fel de si
militudini. fără îndoială că 
aceste lucrări nu pot stabi
li decît 
imagini 
creatori 
posesori 
ferite de meșteșug și expe
riență muzicală. Dar din
colo de întîmplarea care a 
dus Ia integrarea acestor 
lucrări în aceeași agendă 
concertistică, cele trei pri
me audiții vin 
monstreze — și 
pare că rezidă 
lor de unire — 
tea sondării 
mijloace de 
imensele resurse construc
tive ale unor mijloace cla
sice de expresie.

Am avut înainte de toa
te posibilitatea să ascultăm 
in ultimele simfonice ale 
Filarmonicii, unul dintre 
ultimele opusuri ale acade
micianului Mihail Andri- 

să ne de- 
aici mi se 

trăsătura 
valabilita- 

unor vechi 
exprimare,

apele lor 
și umbre-

majoră": „Seara aceasta, 
domnilor, mă voi dărui 
clipelor care curg îmbie
tor peste noi. / Priviți. Re
verențele copacilor amin
tesc insistent nostalgii / 
Iar ferestrele — catedra
le ale somnului — / Spa
lă romantic în 
copitele cailor 
Iuțe de copii". Alteori, din- 
tr-un crochiu ghicim o în
treagă atmosferă. Multe 
versuri, deși imită tradițio
nalul catren, curg foarte 
liber și pe nesimțite. Alte 
poezii compuse retoric nu 
sînt de acceptat, dar am 
putea remarca „Ninge", 
„Soră cu moartea", „Invita
ție", „Adam și Eva“ ori 
„Peisaj psihic".

cu, „Șase portrete pentru 
orchestră" — o piesă ce 
mărturisește din plin re
centa orientare a compozi
torului spre laconisme, spre 
o expresie scurtă, directă, 
necesară captivării publi
cului contemporan.

Cele „Șase portrete pen
tru orchestră" au fost scri
se în anul 1969, compozito
rul tinzînd să surprindă in 
paginile lor cîteva dintre 
trăsăturile unor apropiați 
(două dintre ele fiind chiar 
desăvîrșite... autoportrete).

Făurite în forme libere, 
„portretele muzicale" sînt 
desenate cu o vastă gamă 
de culori orchestrale, deno- 
tînd în ansamblu nevoia de 
claritate, inimitabilul far
mec al folosirii unor rezo
nanțe folclorice atît de ca-

racteristice celor 100 de o- 
pusuri ale compozitorului.

Muzica de concert a lui 
Dumitru Bughici (lucrare 
dedicată formației care a 
interpretat-o în primă au
diție — Orchestra de stu
dio a Radioteleviziunii), 
este în fapt o nouă simfo- 
nietă a creatorului care 
sondează necontenit peri
metrele neoclasicismului.

Muzică de concert încear
că printr-o orchestrație de 
factură concertantă, valo
rificarea solistică a unor 
instrumente. Există în cu
prinsul partiturii o vigu
roasă pulsație ritmică, o in
teresantă conducere a voci
lor, momente bine „suda
te" în construcția formelor 
ceea ce, dincolo de repere
le stilistice cunoscute din 
lucrările anterioare, dau 
piesei farmec și atractivi- 
tate.

In sfîrșit, trebuie să a- 
mintim și lucrarea prezen
tată sub același titlu — 
Muzica de concert — de 
George Draga. Pornind de 
la 5 structuri ritmice com
plementare realizate pe 
baza a 5 durate, George 
Draga făurește, cu o paletă 
de 
că, 
zie 
bil
interes al drumului 
ponistic străbătut de 
înzestrat tînăr creator.

asemenea, prin aplicarea ei se 
îmbunătățește foarte mult cali
tatea produsului finit. Activitatea 
sa biologică asupra dăunătorilor 
este considerabil sporită, prin a- 
ceasta crescind, implicit, efica
citatea folosirii lui în agricultură. 
In sfîrșit, noul procedeu permite 
o simplificare a condițiilor de 
epurare a reziduurilor, asigurîn- 
du-se prin aceasta o mai bună 
protecție a apelor împotriva po
luării.

Colectivul de specialiști, care 
a colaborat cu cercetătorii 
ICECHIM la rezolvarea fazei de 
laborator a noului procedeu este 
format, în majoritate, din tineri, 
în prezent procedeul, aflat în

Damian Necula: 
„ANUL SOARELUI 

CALD"

Poezia lui Daipjan Necula 
nu constituie priA ea însăși 
ceva- notabil. Dimpotrivă, în- 
tîlnim adesea clișeele și lo
curile comune cele mai frec
vente în poezia ce se face azi 
la noi. E drept că, cel puțin, 
poetul nu se enunță în fraze 
prețioase ori în imagini cău
tate, ci vrea să transmită emo
țiile, lucrurile cele mai obiș
nuite. Nu în exprimarea asu
pra lor stă deficiența, ci în 
faptul că ele nu traduc o tră
ire autentică, și dacă 1 celui 
care scrie nu i se revelează 
nimic în fața toamnei, a ploii, 
a nopții, ori a tăcerii (am nu-

Pictori amatori gălățeni.

Sentimentul de insatisfacție 
pe care-l încercăm în fața 
diverselor ipostaze ale supra- 
realismului provine, cred, din 
nota de confecționat, de arti
ficial a imaginii, din me- 
canicitatea gestului, care ne 
face să înregistrăm ca previ
zibilă cea mai neașteptată 
asociație a simbolurilor. Su- 
prarealismul care descoperea 
prin excelență o lume extrem 
de subiectivă se remarcă 
astăzi prin „obiectivarea" sa, 
prin analiza și regizarea a- 
cestor „lumi" care sînt aju
tate și pregătite îndelung să 
apară. Este deconcertantă 
această imposibilitate de a 
comunica direct cu artistul, 
de a descifra acel impuls 
inițial și spontan generat de 
o adîncă frămîntare inte
rioară. Dincolo de implica
țiile de fond pe care supra- 
realismul le trăiește astăzi 
aiurea cred că 
pune discuției de la primul 
contact cu el 
obsesie a stilului.

Sala Kalinderu găzduiește 
expoziția a doi studenți din 
ultimul an al Institutului „Ni- 
colae Grigorescu". Este vorba 
de Ștefan Cîlția și Valentin 
Timofte. Una dintre calitățile 
creației lor este tocmai intui
rea acestui moment de criză 
sau posibilă criză a direcției 
respective. Desigur că lucrări
le lor mai poartă încă am
prenta studiului, că avem de-a 
face cu o serie de indecizii, 
de inadecvări de detaliu mai 
ales 
care 
pită, 
dind 
care 
primul rînd,

ia Valentin Timofte, la 
imaginea apare mai tisi- 
mai puțin pregnantă, vă- 
pentru moment o oare- 
incoerență, datorată, în 

.____ ' ' unei structuri
anumite căreia îi trebuie, se 
pare, un timp mai îndelun
gat să se cristalizeze. Sînt la 
fel de evidente și trimiterile 
la un artist sau altul. Dar ca 
esențială ni s-a impus îndrăz
neala lor de a scăpa de ti
rania unui stil, de a porni la 
dobîndirea lui pe un drum 
mai dificil, dar mai sigur, și 
anume, pornind de la defini
rea artistică, plastică a struc
turii lor, de la încercarea de a 
se autodefini în primul rînd.

Valentin Timofte creează o 
pictură fantastică în care 
aduce un sentiment al coș

faza de trecere la stația pilot, a 
fost înaintat spre brevetare la 
Oficiul de Stat pentru Invenții.

— In legătură cu trecerea 
noului procedeu de obținere a 
orto-secundar-butil-fenolului în 
faza pilot, ne spune ing. LADIS- 
LAU SCHARER, adjunct al șe
fului serviciului de cercetări al 
combinatului, aș vrea să semnalez 
un aspect încă deficient al 
metodologiei cercetării uzinale. 
Faza pilot reprezintă realizarea 
în „miniatură" a viitoarei instala
ții industriale. Ea reprezintă un 
intermediar în procesul de cerce
tare între faza de laborator și cea 
industrială. Aici, pe instalația 
pilot, se definitivează parametrii 
de funcționare, se aleg și se con
cep utilajele adecvate etc. De re

mit cîteva titluri din carte), a- 
tunci cum să simțim noi în
șine fiorul acestor tainice înfă
țișări ale firii ? Iată, bunăoa
ră, versurile: „Și uite, mîna 
s-a-nnegrit ușor. / A început 
în ea / pămîntul să mă doară 
/ picioarele de la genunchi în 
jos / atîrnă spînzurate de cu 
seară / și moartea-n legăturile 
lor grele, / imense scule po- 
trivite-n ghips, / par aripile 
unei păsări albe, / fugită cine 
știe cînd spre paradis", deși 
le-am ales dintre cele mai 
bune, nu pot fi deosebite, cîtă 
vreme transcriu direct (adică 
comun) anume stări de exi
stență. Lirismul este prin ex
celență marcă a subiectivită
ții : o atitudine personală.

Iordan Lucaci: 
„TIMP FĂRĂ ORE"

„Cîmpiile au un sunet ciu
dat I Cu muzica sferelor / 
Sparg inerțiile. / Cîntecul a- 
leargă prin boabele de grîu / 

micității, evident în desfășu
rarea panoramică, amplă, rit
mată a multitudinii de ele
mente plastice, dar în care 
nu întotdeauna detaliile se 
sudează, astfel îneît să forme
ze un ansamblu coerent 
și mai puțin o fastuoasă des
fășurare caleidoscopică. Vi
ziunea sa degajă o notă de op
timism, de spectacol sărbăto
resc, o notă lirică care îi este 
absolut caracteristică.

Ștefan Cîlția e poate mai 
puțin „pictor" decît colegul

său, mai puțin pictor în sen
sul consacrat al cuvîntului. Se 
pare că el a scăpat nu numai 
de obsesia unui stil, ci și a 
unui gen ca atare. El creează 
lucrări de mici dimensiuni, 
apelînd sau folosind cele 
mai diverse tehnici con
form intenției, necesității de 
moment. El urmărește cu a- 
tenție stările, impulsurile in
terioare, pe care și le analizea
ză lucid. Refuză însă specu
lația. Vrea sa le păstreze ca
racterul lor frust, spontaneita
tea, o autenticitate de docu
ment, care fac din toate lu
crările un jurnal de notații. 
Ștefan Cîlția, de pildă, contu
rează cu sensibilitate un per
sonaj pe care-l abandonează 
apoi, și care stingher în drept
unghiul hîrtiei intră 
relație componistică subtilă 
cu această suprafață, 
ceasta masă de alb, care chea
mă de dinăuntru parcă alte 
personaje, nenumindu-le to
tuși, oprindu-le în pragul 
vizualului. In această suspen
dare se poate descifra o ten
siune dramatică insinuată di
fuz. evident nu prin mijloace

zolvarea în bune condiții a 
cercetării în această fază depinde 
buna funcționare a viitorului pro
ces industrial.

Or, realizarea instalației pilot 
este deocamdată îngreunată de o 
metodologie birocratică. Elabora
rea și avizarea documentației 
pentru faza pilot este extrem de 
complicată. Formalitățile necesa
re realizării instalației pilot sînt 
asemănătoare cu cele cerute unei 
instalații industriale definitive. In 
cazul instalației pilot însă, para
metrii de funcționare abia ur
mează să fie stabiliți. Pentru avi
zarea proiectului unei asemenea 
instalații, se cere să se comunice, 
de exemplu, parametrii definitivi 
de funcționare, proiectele finale 
ale utilajelor, condițiile de epu-

Crescîndu-le înaltul. / Umbra 
copacilor, ca un cercel în lo
bul urechii, / Ascultă mișca
rea soarelui / Să nu-i topească 
răcoarea. / în cornul de vînt 
I Sînzienele dansează verdele 
în hore. / Șerpii visează ori
zontal / Și lasă solzii în bu
ruiene / S-aprindă focurile 
toamnelor. / In culori și în 
sunet / Cîmpiile adună glasul 
pămîntului" — sînt versuri 
tipice pentru Iordan Lucaci 
ce nu pot trezi interesul ci
titorului obișnuit, Descripti
vismul banal și sec pe care-l 
întîlnim în mai toate poeziile 
sale reface mereu același ca
dru, același peisaj în cea mai 
cunoscută tradiție a pastelu
lui. Autorul nu pare a avea 
vreo preferință îneît orice lu
cru poate fi versificat la ne- 
sfîrșit. Monotonia este irecu
perabilă chiar dacă unele tit
luri atrag atenția : „Motiv de
corativ", „Memento", „Caii 
de gheață".

I
I
i
I
I
i
I
I
I

ION TURCIN 
I

descriptive și întrucîtva lite
rare. Alteori linia se îngroașă 
mult, prin reveniri repetate, 
suprafața devenind de un ne
gru sonor, adine, din care li
nia tensionată „decupează" 
siluete masive și frămîntate. 
Sînt multe lucrări în ca*e 
personajele concepute par
că pentru o schiță sceno
grafică sînt capabile să de
pene o poveste întreagă des- 
fășurînd în fața sa (și a 
noastră) un subiect, o piesă 
potențială prin acel procedeu 

folosit de Michel de Ghelde- 
rode, autorul „Viziunilor fla
mande" care își construia 
personajele din carton, ceară 
sau cîrpe și care i se dezvă
luiau scriindu-și singure par
titura. „Pictura", desenele lui 
Cîlția se cer privite îndelung. 
Trebuie urmărit cu atenție 
duetul șovăitor sau brutal al 
unei linii, să descifrăm în tra
iectoria sa un echivalent su
fletesc. Trebuie înțeleasă cu 
răbdare această lume, care se 
dezvăluie încet nu dintr-o ra
țiune stilistică, ci dintr-o au
tenticitate a trăirilor. Pentru 
un privitor obișnuit cu șocul, 
cu imaginea vizuală violentă, 
cu materia insolită, cu carac
terul de mistificare a multor 
lucrări contemporane care vor 
să-l învețe o nouă gimnastică 
vizuală și spirituală, lumea 
lui Cîlția poate să pară prea 
anodină. El nu afirmă, ci se 
caută pe sine, se analizează 
năzuind la un echilibru inte
rior, un echilibru pe care im
plicit îl transferă și expresiei 
artistice.

rare a reziduurilor etc. Or, acestea 
abia urmează să fie stabilite defi
nitiv prin cercetările pe instala
ția pilot.

Consider că ar trebui făcută 
o diferențiere netă între docu
mentația cerută pentru o insta
lație pilot și cea a unei instalații 
industriale definitive, în 
simplificării formalităților 
vizare. Prin aceasta s-ar 
procesul de trecere al unei 
țări în faza industrială, 
părerea mea, soluția ar reprezen
ta-o reducerea circuitului de a- 
vizare și ușurarea posibilităților 
de finanțare a stațiilor pilot în 
timp cît mai scurt. Ar fi normal, 
cred, să se acorde competența 
aprobării și realizării ^instalației 
pilot chiar întreprinderii intere
sate.

Așa cum arătau interlocutorii 
noștri, specialiștii laboratorului de 
cercetări al ‘combinatului, cerce
tarea privind obținerea orto-se
cundar-butil-fenolului a fost în
cheiată de mai bine de un an de 
zile. Trecerea la faza pilot aș
teaptă și acum avizarea /

In aceeași situație se află și 
cercetările privind realizarea a 
două stații pilot pentru îngră
șăminte complexe. Realizate în 
colaborare cu ICECHIM, ele 
permit fabricarea după o meto
dă nouă, îmbunătățită, a pre
țioaselor îngrășăminte cu azot, 
fosfor și potasiu, atît de așteptate 
în agricultură. Deși cercetările au 
fost încheiate de mai multe luni, 
încă în anul 1969, trecerea la 
faza pilot, planificată pentru în
ceputul acestui an, întîrzie toc
mai datorită modului birocratic 
în care se obține avizarea.

★
Considerăm că, dată fiind im

portanța problemei relevate de 
interlocutorii noștri pentru scur
tarea procesului de trecere a 
cercetării în producție — sarci
nă fundamentală a cercetării ști
ințifice în etapa actuală — as
pectele semnalate ar putea 
stitui obiectul unei serioase 
lize în cadrul C.N.C.S.

con- 
ana-
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ASENOÂ
Prin decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Dumitru Mo- 
sora a fost eliberat din funcția 
de ministru al industriei mate
rialelor de construcții, primind 
alte însărcinări. Prin același de
cret, în această funcție a fost 
numit tovarășul Traian Ispas.

De asemenea, prin decret al 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Adrian Dimitriu a fost eliberat, 
la cerere, din funcția de ministru 
al justiției. în această funcție a 
fost numit tovarășul Teodor Va- 
siliu.

și instituțiilor subordonate

I CAMPIONATUL

I
I
I

CAMPIONATUL MONDIAL
MONDIAL 

DE HOCHEI
GRUPA B

DE HANDBAL

Tineri voluntari 
români în campania 

de recoltare 

a trestiei de zahăr 
din Cuba

în România s-a constituit 
o brigadă formată din 
membri ai organizației 
U.T.C. care va pleca, ia 
sfîrșitul acestei săptămîni, 
în Cuba pentru a participa 
la campania Zafra de strîn- 
gere a recoltei de trestie 
de zahăr. Cei 33 de membri 
ai brigăzii sînt de pro
fesii diferite: mecanizatori, 
electricieni, strungari etc. 
Ei vor rămine în Cuba pînă 
Ia jumătatea lunii iulie.

(Agerpres)

Printr-o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri, s-a aprobat, eu înce
pere de la 1 martie 1910, experi
mentarea noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor per
sonalului de conducere și din apa
ratul propriu al comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare, pl 
celui din organele locale de spe
cialitate, ale administrației de 
stat și al unor unități din sub- 
ordinea acestora.

Potrivit prevederilor hotărîrii. 
salariile acestui personal se majo
rează în medie cu 9,9 la sută, îm
preună cu majorarea salariilor 
mici, care a avut loc în anul 19G7, 
se asigură pe ansamblu o creștere 
medie de 11,1 ia sută. De această 
majorare beneficiază cca G3 090 sa- 
lariați, ale căror venituri anuale 
cresc cu aproximativ 120 milioane 
Iei.

Noua salarizare a acestor cate
gorii de personal are la bază prin
cipiile aprobate pentru celelalte 
ramuri ale economiei naționale, 
adaptate specificului activităților 
respective.

Prin introducerea noului sistem 
de salarizare, s-a asigurat o mai 
bună corelare a salariilor lucră
torilor din aparatul propriu al co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare șt din instituțiile locale 
ale administrației de stat, cu 
funcțiile similare din alte ramuri 
aie economiei. încadrarea perso
nalului se face pe funcții cu gra
dații Ia care se adaugă sporul de 
vechime cuvenit pentru activitatea 
neîntreruptă în aceeași unitate, 
precum și premii anuale.

Pentru întărirea răspunderii 
personale în realizarea integrală 
a sarcinilor ce revin unității si 
fiecărui salariat în parte, hotă- 
rîrea stabilește ca acordarea sala
riilor tarifare să se facă în raport 
direct cu modul de îndeplinire a 
acestor sarcini.

Tinînd seanța de atribuțiile spo
rite. care revin organelor locale 
ale puterii și administrației de 
stat din toate județele țării în le
gătură cu dezvoltarea economică 
și soclal-culturală a acestora. în 
hotărîre s-a prevăzut un singur 
nivel de salarizare și pentru per
sonalul de conducere din aparatul 
propriu al consiliilor populare 
județene, în loc de două nivele 
de salarizare cum existau pînă 
acum.

Aplicarea noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor vor 
constitui pentru aceste categorii 
de personal, un nou și puternic 
factor mobilizator în întărirea 
răspunderii și sporirea eficienței 
muncii în rezolvarea operativă a 
sarcinilor ce-i revin, pentru mai 
buna gospodărire a județelor, mu
nicipiilor, orașelor și comunelor, 
pentru soluționarea cu mai multă 
solicitudine a cerințelor oameni
lor muncit, pentru asigurarea îm
bunătățirii continue a condițiilor 
de viață materiale și culturale ale 
întregii populații. Ele vor contri
bui la sporirea inițiativei organe
lor locale ale puterii și ale admi
nistrației de stat, la creșterea 
rolului important ce le revine în 
înfăptuirea programului trasat de 
cel de-al X-lea Congres al Parti-

i no ÎNVINGĂTORI TRIȘTI

LA NIVELUL
(Urmare din pag. I)

Progrese evidente în practica
rea exercițiilor fizice și a spor
tului s-au înregistrat și în rîn- 
dul studenților și al tinerilor din 
întreprinderi și instituții. Plena
ra a apreciat ca pozitivă preo
cuparea asociațiilor studențești 
de a atrage un număr sporit de 
studenți Ia campionatele univer
sitare, concursurile pe ani de 
studii, campionatele tradiționale 
ale institutelor precum și cola
borarea mai activă dintre orga
nizațiile U.T.C. din întreprinderi 
și sindicate in antrenarea mase
lor de tineri la campionatele a- 
sociațiilor sportive, la cupele pe 
ramuri de producție.

Cum era și firesc, creșterea in
teresului tinerilor pentru sport, 
dezvoltarea generală a mișcării 
sportive de masă a determinat 
o sporire a preocupării organi
zațiilor U.T.C., a alțor factori cu 
care aceștia colaborează pentru, 
lărgirea bazei sportive. Numai 
în ultimii doi ani s-au amenajat 
circa 2 300 de terenuri, reușin- 
du-se ca aproape în toate co
munele să existe in prezent cel 
puțin o bază sportivă simplă. 
Apreciind numeroasele acțiuni 
de muncă voluntar-patriotică 
inițiate de organizațiile U.T.C., 
cu sprijinul organelor sportive 
și al consiliilor populare, in ca
drul „Concursului pentru cea 
mai bună bază sportivă" plenara 
aj recomandat intensificarea a- 
cestor acțiuni în vederea ame
najării, cu resurse locale, a noi 
baze sportive simple, întreține
rea și păstrarea in condiții bune 
a celor existente.

Relevând succesele și experi
ența pozitivă obținute în dez
voltarea mișcării sportive de 
masă, plenara C.C. al U.T.C. a 
atras în același timp atenția că 
realizările înregistrate, incon
testabile, reprezintă doar un 
prim pas pe calea înfăptuirii 
sarcinilor trasate de partid în 
acest domeniu. „Antrenarea în
tregului tineret la practicarea 
constantă, cotidiană a exerciții
lor fizice și a sportului — se 
sublinia in informarea prezen
tată — reprezintă, fără îndoială, 
un proces de durată, dar pro
gresele făcute de organizația 
noastră in această direcție sînt 
încă insuficiente, nu corespund 
capacităților reale de mobilizare 
de care dispunem, pasiunii și 
interesului manifestat de tineri, 
resurselor largi pentru dezvol
tarea bazei 
rea sportivă este încă departe 
de atingerea acelui obiectiv pe 
care și l-a propus organizația 
noastră de a realiza ca fiecare 
tînăr, indiferent de profilul ac
tivității sale, să capete deprin
derea, obișnuința, ca, zilnic, să 
facă exerciții fizice, mișcare, să 
devină un practicant pasionant 
și constant al sportului. Și dacă 
unele luări de cuvînt s-au aple
cat mai puțin asupra neajunsu
rilor care frîncază dezvoltarea 
mișcării sportive de masă la ni
velul posibi'ităților existente, 
dezbaterile, în ansamblu, le-au 
numit cu exactitate.

In sportul școlar — s-a atras 
atenția — numărul elevilor cu
prinși în activitatea sportivă 
este mic, numeroase organizații 
din școli și licee își rezumă ac
tivitatea pe parcursul întregului 
an doar la organizarea cîtorva 
competiții prevăzute în calenda
rul centra! U.T.C., nu și-au în
tocmit un program sportiv pro
priu care să asigure săptămînal 
masei mari a elevilor posibili
tatea de a participa la activita
tea sportivă. In unele locuri se 
manifestă tendința de a lăsa 
doar în seama cadrelor didac
tice de specialitate organizarea 
acțiunilor sportive de masă. 
Lipsite de inițiativă și spirit de 
organizare, comisiile sportive 
din aceste școli nu solicită spri
jinul cadrelor didactice, nu simt 
răspunderea ce le revine în or
ganizarea activității sportive de 
masă din școală. Lipsa de preo
cupare pentru dezvoltarea bazei 
materiale, pentru folosirea con
dițiilor existente pe plan local 
pentru amenajări sportive sim
ple. prezentă în multe județe, 
vine să îngreuneze răspîndirea 
sportului în rîndul elevilor.

materiale". Mișca-

In dorința de a îmbunătăți 
cadrul desfășurării activității 
sportive școlare au fost reînfiin
țate asociațiile sportive ale ele
vilor ca organisme specializate 
ale comisiilor U.T.C. Dar — se 
sublinia în plenară — înființarea 
acestor asociații nu va rezolva 
de la sine îmbunătățirea activi
tății sportive a elevilor. Este 
necesar ca organizațiile U.T.C. 
să se ocupe in permanență de 
îndrumarea și sprijinirea consi
liilor asociațiilor pentru ca 
munca aeestora să fie orien
tată către organizarea acțiu
nilor sportive cu marea 
masă a elevilor, către promova
rea formelor simple, larg acce
sibile, a întrecerilor la nivelul 
claselor, între clase și pe școală. 
Pornindu-se de Ia posibilitățile 
existente, asociațiile sportive, 
ale elevilor vor trebui să acorde 
o atenție deosebită gimnasticii 
zilnice în cămine și internate, 
practicării culturismului și a 
altor forme de exerciții fizice.

Nici în sportul studențesc — 
s-a subliniat in plenară — situa
ția de ansamblu nu poate fi 
considerată satisfăcătoare. Cau
zele sînt multiple, din rîndul lor 
detașîndu-se slaba preocupare 
pentru această activitate a aso
ciațiilor studențești, concentra
rea atenției și a fondurilor asu
pra unui număr restrîns de stu
denți sportivi și echipe care 
participă în competiții republi
cane. Pentru antrenarea largă a 
studenților la practicarea exer
cițiilor fizice și a sportului, ple
nara recomandă asociațiilor stu
dențești, să acorde mai multă 
atenție Îmbunătățirii substanția
le a activității comisiilor spor
tive. să apeleze în mai mare mă
sură la formele simple desfășu
rate in aer liber și în căminele 
studențești cum sînt : întreceri
le in ani și facultăți, crosurile, 
drumețiile, gimnastica zilnică, 
concursurile de orientare turis
tică, schiul, înotul etc.

îmbunătățirea activității spor
tive la sate, domeniu care ri
dică în mod obiectiv probleme 
mai complexe și dificile, rămînc 
una din preocupările importanțe 
ale organizației noastre și in 
viitor. Numeroase asociații spor
tive sătești desfășoară o activi
tate sporadică, se rezumă Ia cî
teva întreceri cuprinse în calen
darul județean, sportivii din co
mună participînd de multe ori 
doar Ia etapele superioare. A- 
ceastă situație este generată, 
printre altele, de faptul că mul
te asociații sportive iși concen
trează în exclusivitate atenția 
pentru organizarea întrecerilor 
în reședința de comună, lăsînd 
în afara preocupărilor satele a- 
parținătoarc, nu colaborează cu 
ceilalți factori din comună, în 
specia! cu comitetele de spriji
nire pentru valorificarea deplină 
a resurselor locale, nu manifes
tă interes pentru încasarea co
tizației și a contribuției de la 
membrii susținători, de la unită
țile economice din localitate, lip
sind în acest fel activitatea spor
tivă de baza materială necesară 
și posibil de realizat. La acestea 
se adaugă și faptul că ceilalți 
factori din comună manifestă 
puțină solicitudine pentru miș
carea sportivă, pentru problema 
bazelor sportive în a căror ame
najare și protecție le revin atri
buții ce decurg nemijlocit din 
legi ale statului nostru.

Pentru îmbunătățirea activită
ții sportive Ia sate, plenara a sta
bilit ca în perioada următoare 
comitetele județene să sprijine 
direct organizațiile U.T.C. în 
consolidarea asociațiilor sportive 
pentru ca ele să devină organis
me viabile, capabile să-și înde
plinească îndatoririle, în spe
cial pe linia dezvoltării activi
tății sportive în interiorul comu
nei, a atragerii sistematice a 
tinerilor din satele aparținătoare 
Ia practicarea exercițiilor fizice 
și a sportului.

Pe bună dreptate a fost cri
ticată în plenară tendința unor 
organe și organizații U.T.C. de 
a condiționa desfășurarea acti
vității sportive de masă, practi
carea exercițiilor fizice și a 
sDortului. de existența unor 
baze sportive complexe. Experi
ența multora dintre organizații
le U.T.C. — s-a subliniat in 
dezbateri — demonstrează că 
acolo unde există preocupare și 
pasiune, unde se folosesc cu

gimnastica zilnică,

dului Comunist Român, de dezvol
tare a economiei și culturii, de 
adîncire a democrației socialiste, 
de perfecționare a întregii vieți 
sociale și de stat.

★
Tot cu începere de la 1 martie 

19,0, Consiliul de Miniștri a 
aprobat experimentarea noului 
sistem de salarizare și majorarea, 
salariilor personalului din secto- | 
rul educației fizice șl sportului.

Conform prevederilor Hotărîrii . 
salariile personalului de conduce
re și de specialitate din unitățile 
de educație fizică și sport se ma- I 
jorează în medie cu 11,9 la sută. 
Salariile antrenorilor se majorea- i 
ză în medie cu 17,8 la sută.

Salarizarea personalului din a- 
cest domeniu se face la fel ca și | 
în celelalte ramuri, adică pe j 
funcții cu gradații la care sc a- 
daugă sporul pentru vechime 1 
neîntreruptă în aceeași unitate, 
precum și gratificațil anuale. Sa- ! 
larizarea antrenorilor se face, în 
raport cu pregătirea profesională, 
pe 4 categorii stabilite în regu
lamentul de clasificare ai antreno
rilor elaborat de Consiliul Națio
nal pentru educație fizică șl 
sport.

Introducerea noului sistem de 
salarizare și majorare a salariilor 
va constitui pentru întregul per
sonal din acest sector un puter
nic stimulent în dezvoltarea șl 
îmbunătățirea activității de cul
tură fizică și sport din țara noas
tră.

i
I
I

l
I
î

(Agerpres)
I
I
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CERINȚELOR
pricepere condițiile locale, se 
pot asigura condiții corespun
zătoare pentru ca un număr 
mare de tineri să fie atras spre 
practicarea sportului. In aceas
tă idee plenara a recomandat ca 
în perioada care urmează, or
ganele și organizațiile U.T.C. tis 
Ia orașe și sate, din școli și fa
cultăți trebuie să-și îndrepte în 
primul rînd atenția către acela 
ramuri sportive și forme de 
practicare a exercițiilor fizico 
accesibile maselor largi ale tine
retului, care nu necesită fonduri 
bănești și materiale. In același 
timp organizațiile U.T.C. trebuie 
să dezvolte o largă acțiune do 
amenajare a bazelor sportive 
simple în curțile școlare sau po 
terenurile învecinate, în satele 
care nu dispun de nici un teren 
sportiv. Numeroase exemple din 
întreaga țară, ilustrează posibi
litățile largi de care dispunem 
pentru dezvoltarea bazei mate
riale sportive, rezultatele exce
lente la care conduce inițiativa 
și entuziasmul tineretului, înțe
legerea și sprijinul efectiv al 
organelor locale. Elevii de la 
Liceul nr. 1 din Reghin, de 
exemplu, beneficiind de spriji
nul material al C.J.E.F.S. Mu
reș, au amenajat prin muncă 
patriotică o sală de sport, două 
terenuri de baschet, un teren 
de volei și unul de handbal ; la 
liceul din comuna Dănești, ju
dețul Harghita, elevii au amena
jat cu sprijinul conducerii șco
lii o suprafață bituminată cu 
terenuri dc volei, handbal, 
fotbal redus, baschet, precum și 
un patinoar cu teren de hochei 
și instalație de nocturnă. Și 
exemplele ar putea continua. 
Totodată, organizațiile U.T.C., 
în colaborare cu consiliile popu
lare, --- —
nară, 
țiuni

s-a subliniat în ple- 
trebuie să inițieze ac- 
energice pentru folosi

rea intensivă a stadioanelor, 
sălilor și terenurilor sportive a 
căror capacitate este departe de 
a fi utilizată eficient. Plenara 
recomandă ca fondurile asocia
țiilor sportive să fie folosite cu 
prioritate pentru procurarea ma
terialelor sportive de folosință 
generală, iar organizațiile U.T.C. 
să îndrume asociațiile în a an
trena tinerii pentru confecționa
rea unor materiale de inventar 
sportiv simple cum ar fi : greu
tăți, haltere mici, ștachete de 
sărituri ș.a.

In ultima perioadă — s-a re
levat in plenară — pregătirea ti
neretului pentru apărarea patri
ei, sarcină de onoare încredin
țată de partid Uniunii Tineretu
lui Comunist, a ocupat un loc de 
seamă în ansamblul de preocu
pări ale organizației noastre, de
venind una din activitățile cete 
mai îndrăgite de uteciști și ti
neri. Cu sprijinul organelor cen
trale cu atribuțiuni în aceasta 
direcție, Comitetul Central al 
U.T.C. a asigurat acestei activi- B 
tăți un conținut educativ co- — 
respunzător și soluții organiza- “ 
lorice adecvate. Tinerii au ■ 
apreciat îndeosebi temele cu m 
caracter practic de topografie, 
diferitele exerciții de mișcare, ■ 
pregătirea sanitară și de prim gg 
ajutor. Inițierea concursului a- 
plicativ „Pentru patrie" a con
tribuit Ia sporirea atractivității 
acestei activități și verificarea 
cunoștințelor însușite. Un real 
interes au trezit întîlnirile ini
țiate de organizațiile U.T.C. cu 
activiști de partid, veterani, 
ofițeri activi și din rezervă, vi
zitele organizate în unitățile mir 
iitare. participarea la unele a- 
plicatii și alte activități ostă
șești.

Pentru a răspunde în mai mare 
măsură dorințelor tinerilor, ple
nara recomandă organizațiilor 
U.T.C. “ 
tractiv 
pentru 
vîrstei 
pundă ___ __ . _ .
ale tineretului nostru. Organiza
țiile U.T.C. trebuie să manifeste 
mai multă inițiativă în asigura
rea bazei materiale, mobilizînd 
tinerii la confecționarea unor 
materiale ajutătoare, care să 
permită asigurarea caracterului 
aplicativ al exercițiilor — latu
ră ce suscită în primul rînd 
interesul tinerilor. Tocmai pen
tru aceasta trebuie să existe mai 
mare preocupare pentru consoli
darea cercurilor tehnico-aplica- 
tive constituite și să se studieze

să asigure un caracter a- 
ședințelor de instruire 

ca acestea să fie adecvate 
participanților, să răs- 

unor preocupări firești

i
iposibilitatea extinderii acestora 

pe lingă unele întreprinderi, 
școli și asociații sportive cu po
sibilități. In scurt timp, C.C. al 
U.T.C. va stabili împreună cu 
C.N.E.F.S. modalități practice de 
antrenare a tinerilor la practi* 
carea sporturilor tehnico-aplica- 
tive de zbor cu și fără motor, 
parașutism, auto-moto, radio
amatorism ș.a. în raport de con
dițiile și mijloacele locale, ple
nara recomandă organizațiilor 
U.T.C. ca în colaborare cu alti 
factori să dezvolte și alte acti
vități practice ; în zone de mun
te — schiul și alpinismul, în a- 
propierea rîurilor — sporturile 
nautice, subacvatice, înotul. în 
toate localitățile sînt posibilități 
să se organizeze concursuri care 
să cuprindă trecerea unor ob
stacole, cercetarea și orientarea 
în teren pe timp 
te, etc.

După cum se 
prilejui recentei 
cadrelor de bază 
Forțelor Armate, 
Nicoiae Ceaușescu, 
neral al C.C. al P.C.R., vorbind 
despre întărirea continuă a ca
pacității de apărare a patriei, 
a subliniat necesitatea conlucră
rii active dintre unitățile mili
tare, gărzile patriotice și deta
șamentele tineretului, inclusiv 
participarea tinerilor la aplica
țiile și exercițiile de luptă or
ganizate de către armată și de 
către unitățile gărzilor patrioti
ce. Această indicație, de o mare 
importanță pentru activitatea de 
pregătiri; militară a tineretului 
deschide în fața noastră un 
cîrap larg de acțiune, ridică 
probleme noi pe care împreună 
cu Ministerul Forțelor Armate 
și Comandamentul gărzilor pa
triotice, trebuie să te rezolvăm 
în ce] mai scurt timp, astfel in
cit programul de pregătire și 
în general activitatea detașa
mentelor tineretului să contri
buie la întărirea capacității 
luptă a întregului popor.

Pornind de la sarcinile ce 
vin organizației noastre în 
mina recentelor indicații 
conducerii de partid, plenara 
comandă organelor U.T.C. să-și 
sporească preocuparea pentru a 
ridica activitatea sportivă de 
masă și pregătirea pentru apă
rarea patriei, Ia nivelul cerințe
lor tineretului. Experiența bo
gată acumulată, la care se a-i- 
daugă concursul larg al orga- S 
nelor sportive, de stat și ob- S 
ștești vor permite organizațiilor B 
U.T.C. să îmbunătățească și să 
perfecționeze continuu activita
tea sportivă și de pregătire mi
litară, astfel îneît acestea să 
joace in viitor un rol sporit în 
educarea comunistă, în forma
rea multilaterală a tineretului 
pentru muncă și viață.

de zi și noap-

cunoaște, cu 
consfătuiri a 
din Ministerul 

tovarășul 
secretar ge-

de

re
lu
ate 
re-
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In vreme ce lupta pentru pri
mul loc este . .' ",
meciurile cu Norvegia și Elveția 
ridicind " _
echipei S.U.A., campionatul pare 
să se desfășoare numai pentru a 
lămuri problema locului III și cea 
a retrogradatelor. Sub acest semn 
distinctiv s-au plasat toate cele 
4 meciuri programate ieri.

In primul, bulgarii — veniți 
după propriile declarații, să înve
țe de la echipe superioare lor — 
s-au arătat dintrodată nemulțu
miți de prețul firesc al acestor 
lecții : drept care, după o repriză 
pierdută cu 0—ă, și-au scos ambi
ția cu mult în afara regulamen
tului jocului de hochei și, avînd 
deja mănuși în mîini, au încercat 
cu... boxul. Eliminări, altercații, 
nervozitate — echipa R. F. a Ger
maniei a continuat totuși să în
scrie metodic pînă ce sirena a 
oprit-o la 7—0. Pornind de la 12—0, 
repriza a treia s-a desfășurat maf 
calm și s-a încheiat cu... 1—1. Deci 
scor final : 13—1.

Cel de al doilea nul al campio
natului — consemnat ta sfîrșitul 
meciului Norvegia-Japonia, 5—5 — 
a avut darul să nemulțumească 
ambele eehipe. Pentru fiecare din 
ele un punct în plus ar fi însem
nat un serios argument pentru lo
cul al treilea șl, fără nici o glumă, 
fiecare din ele a ratat cu puțin 
obținerea lui : norvegienii au con
dus cu 4—2 și 5—3 în ultima re
priză, iar Kurokawa a ratat cea 
mai mare ocazie a meciului cu 
20 secunde înainte de final ! In 
legătură cu acest meci în care 
echipele au părut obosite (japone
zii veneau totuși după o zi de 
odihnă) trebuie neapărat semnalat 
arbitrajul lui Vasil Popov, nu 
pentru prima oară sub nivelul u- 
nui campionat mondial ; de astă 
dată nu numai spectacolul ci șl 
rezultatul a fost afectat, japonezi
lor flindu-le anulat în minutul 16 
ua gol perfect valabil.

Meciul lugoslavia-Elveția a adus 
încă din prima repriză, cînd ta
bela arăta 2—0 și sîrbii controlau 
jocul cu autoritate, spectrul gru
pei C în fața reprezentativei 
noastre. Adunînd 3 puncte, cum 
au și făcut pînă la urmă, iugo
slavii ne lasă nouă penultimul loc 
și perspectiva de a nu-I mai pă
răsi decît printr-o minune. Și 
chiar dacă minuni se mai petrec 
în hochei (dovada : am învins 
Iugoslavia cu 4—3 am pierdut Ia 
Elveția cu 1—7, în schimb învin
sa noastră a întrecut-o pe învin- 
gătoarea noastră) e foarte puțin 
probabil că vom beneficia noi de 
ele. Intorcîndu-ne ia acest prim 
meci de aseară e de relevat dîrze- 
nia iugoslavilor, armă cu care au 
adus într-o necruțătoare evidență 
fragilitatea elvețienilor. Scor fi
nal ' 6—3.

Dacă pentru evoluția de pînă a- 
cuin n-ar merita cu totul alte epi
tete. le-am putea zice hochciștilor 
noștri „romantici" pentru jocul 
făcut în compania americanilor.

practic încheiată,

doar probleme de scor

PARIS, (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Deci trei dintre învingătoarele 
de azi, din cele patru meciuri ale 
sferturilor, vor urca pe podium. 
Pe care dintre ele te va iubi zeița 
victoriei este greu de spus. Pen
tru cronicari este dificil să anti
cipeze. Și aceasta, cu atît mai 
mult, cu cît, așa cum s-a văzut, 
surprizele nu lipsesc nici de la 
această confruntare mondială. 
Cea mai mare dintre ele o con
stituie. desigur, faptul că puter
nica echipă a . Uniunii Sovietice 
a părăsit lupta pentru cupa cea 
mare. ea rezervîndu-și doar 
dreptul de participare, alături de 
echipele Franței, Japoniei și 
Islandei în turneul de consolare, 
în ceea ce-i privește pe băieții 
noștri, se dovedesc de data a- 
ceasta deosebit de capricioși 
treeîndu-ne pe noi, cei de aici, 
prin emoții adesea greu de su
portat. Dacă în partidele cu 
Franța și Elveția, după starturi 
greoaie, au reușit să pună stă- 
pînire pe joc și să învingă pînă 
la urmă confortabil, nu același 
lucru s-a întîmplat și în partida 
cu echipa R. F. a Germaniei. 
Noi nu așteptam cu orice preț 
victoria — ar fi împotriva spi
ritului sportului —r dar la o com
portare, la o exprimare echili
brată valoric, pe parcursul a- 
cestei competiții, aceasta o do
ream. Pentru noi evoluția ei din 
acest ultim meci a constituit o 
surpriză și mai mare întrucît au 
intervenit calculele tactice ale 
antrenorilor ambelor formații 
care au încercat să-și „aleagă" 
locul în grupă. Aceasta în ve
derea găsirii unei piste favorabi
le pentru continuarea competi
ției. Calcule, care sînt cel mai 
adesea guvernate de hazard. Ce 
s-ar fi întîmplat dacă U.R.S.S. 
învingea Suedia nu cu un gol 
în plus ci cu două, sau dacă 
Penu ar fi apărat lovitura de la 
7 metri din ultimele secunde de 
joc ? Iată de ce, după opinia 
noastră, născocirea tehnico-ști- 
ințifică de ultimă oră. „Time 
sharing" — sistemul de transmi
tere simultană a rezultatelor de 
la toate întîlnirile, ni se pare că 
a alterat lupta sportivă din ca
drul acestei confruntări. Iată cî
teva fapte care confirmă afirma
ția noastră. Cu aproximativ un 
minut si 30 de secunde înainte 
de finalul partidei noastre, cînd 
scorul era de 14-14, portarul titu
lar al echipei R. F. a Germaniei. 
Bode, care nu a fost introdus în 
echipa pentru meciul cu formația 
noastră, venind de la sala unde 
se găseau telefoanele presei, a

comunicat antrenorului său, 
Werner Vick că la Nantes 
U.R.S.S. a învins Suedia. Uitase 
însă un amănunt, care s«i dove
dit mai apoi extrem de impor
tant : la ce diferență au cîștigat 
handbaliștii sovietici ! Comuni
carea lui Bode, făcută cu o 
voce tare datorită zgomotului 
din sală, s-a auzit și pe banca 
rezervelor noastre. Consecința : 
echipa lui Vick s-a năpustit 
cu și mai mare furie în atac, în 
timp ce jucătorii noștri căutau 
să consume secundele ținând cît 
mai mult balonul, pentru ca în 
ultimele secunde să ia o hotă- 
rîre. Nu am putea să precizăm 
cît de mare a fost coeficientul

• SPIONI LA TELEFON. • CA 
SĂ NU SE REPETE ISTORIA SAU 
CA SĂ SE REPETE. • CALCULE 
TACTICE, FINALURI NEPREVĂ
ZUTE. • UN PROFET CARE AR 
DORI SA NU FIE MINCINOS.

factorului întîmplare în acest 
final de meci, cert este însă că 
echipa noastră, nu a mai insistat 
să egaleze după ce Finkelmann, 
transformînd o aruncare de la 
7 metri adusese scorul la 15—14 
pentru adversar. Gongul sună 
și handbaliștii vest-germani tri
umfă de bucurie. La cîteva mi
nute după terminarea partidei, 
atunci cînd s-a aflat că la Nan
tes handbaliștii sovietici au cîș
tigat cu un gol diferență (lâ—11), 
am asistat la scene puțin obiș
nuite într-o întrecere sportivă : 
învingătorii, deși părăsiseră te
renul în aplauzele spectatorilor, 
erau abătuți, triști iar antreno
rul Vick își ținea tîmplele în
tre mîini privind în jos, parche
tul sălii în timp ce învinșii se 
bucurau. Ca într-o operetă ! Ex
plicația vă este de acum cu
noscută. Este preferabil să joci 
în sferturile de finală cu o echi
pă ca Suedia. în fața căreia nu 
am mai pierdut de 6 ani, decît 
cu reprezentativa R.D. Germane 
una dintre cele mai puternice 
formații prezente la acest cam
pionat. Astfel s-a consumat fi
nala seriei C, influențată în mare 
măsură de sistemul „Time-sha- 
ring“ (comunicarea aproape si
multană a rezultatelor din 4 o- 
rașe) care i-a făcut pe jucători 
și antrenori să-și distribuie a- 
tenția în mod egal între teren

și tabela de afișaj a rezultatelor 
și în funcție de aceasta din ur
mă să adopte o tactică potrivită 
în teren !

O situație similară s-a petrecut 
în grupa B în finala meciului 
Cehoslovacia — Iugoslavia. După 
ce în minutul 50 handbaliștii 
iugoslavi aveau un avantaj ca
re ne îndreptățea să credem că 
vor termina învingători, aflîn- 
du-se că la Metz, Ungaria a în
trecut Danemarca, echipa Iu
goslaviei a renunțat la ideea 
victoriei și actualii campioni ai 
lumii au cîștigat pînă la urmă 
cu 16—15. Vă întrebați, desigur, 
de ce această schimbare de tac
tică a echipei iugoslave. Sim
plu : pentru că o victorie în 
fața Cehoslovaciei ar fi adus 
echipei lui Zagmestar ca adver
sar în sferturile de finală for
mația Danemarcei, vicecampioa- 
nă mondială, care în urmă cu 
trei ani în Suedia, elimina e- 
chipa Iugoslaviei, curios, tot în 
sferturile de finală. Așa că azi 
se va reedita întîlnirea Ceho
slovacia — Danemarca — finala 
de la Vesteras 1967 Suedia — 
în timp ce echipa Iugoslaviei va 
avea o misiune ce pare mult 
mai ușoară în fața reprezentati
vei maghiare...

Un ultim amănunt inedit : ju
cătorul nostru. Cristian Gațu, 
într-un concurs de pronostic 
inițiat în timpul călătoriei de la 
Amiens la Caen a indicat trei 
din cele patru sferturi de finală 
ale competiției, greșind într-un 
singur caz : nesocotind elimina
rea echipei U.R.S.S. Simpaticul 
nostru handbalist a mers, vă în
chipuiți, cu pronosticul său mai 
departe : el „vede" ca semifina
le ale meciurilor România — 
Danemarca și R. F. a Germani
ei — Iugoslavia iar în finală o 
reeditare, după numai o săptă- 
mînă, a întîlnirii România — 
R. F. a Germaniei.

Ce am mai putea adăuga noi ? 
Deocamdată meciul cel mai greu 
este cel cu Suedia de astă seară, 
de pe tartanul sălii pariziene 
pentru simplul motiv că ne 
poate catapulta în primele patru 
echipe ale lumii cu mari șanse 
la o medalie, sau ne poate a- 
runca în turneu pentru locurile 
5—8 care ar fi. evident, o slabă 
performanță pentru reprezentan
ții handbalului românesc. Anun
țăm cititorii noștri că repriza a 
doua a întîlnirii România — Sue
dia va fi transmisă la posturile 
noastre de radio începînd de la 
orele 22,15 ora Bucureștiului, 
oră la care bănuim că toți iubi
torii handbalului din țara noas
tră vor fi din nou cu gîndul a- 
lături de jucătorii purtători ai 
tricourilor tricolore*

VASILE CABULEA
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Concurs
de îndemînare

Atac la poarta hoclieiștilor japonezi Fotografia : VASILE RANGA

Român și 
de moto- 
în Capita- 
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ce mînca. Pe soră-mea, care era 
o fetiță cuminte și își vedea de 
școala ei, o lua la palme din se
nin". „Dar mama ta adevărată 
ce spunea ?“. „Nimic, parcă nici 
nu eram al ei“.

Am vizitat-o pe Maria D. la 
locuința sa din strada Mihai 

S Vodă. în casă, în ambianța unui
— tranzistor, am mai găsit o prie- 
“ tenă de-a gazdei : tricotau îm-
■ preună. „Doamnă, băiatul dum- 
B neavoastră a furat !“. „Mda, a-

flasem eu ceva mi-a spus fata
■ că e fugit de acasă". După care
■ am tăcut toți. O tăcere prelun-
— gită penibil. Mi-a explicat totuși 
“ „Știți, eu n-am ce să-i fac, n-am
■ avut nici o posibilitate să mă 
B ocup de el. M-am recăsătorit, am

viața mea".
■ Am rămas foarte puțin în acea 
B încăpere, nu mai avem ce dis

cuta. Doar era clar: „După di-
■ vorț copilul rămăsese la tatăl 
B său, ce vină aveam eu dacă Cris-
— tian ajunsese pe căi greșite ?“ 
“ Coborînd pe scările locuinței, 
Si gazda m-a ajuns din urmă : „îl 
B bate ?“ „Cine ?“ „Acolo, la mi-

liție". ..Nu-1 bate doamnă, fiți
■ liniștită". „Mai bine l-ar fi dat 
B la școala de corecție !“.

Nu-1 bate nimeni. In familia 
■ in care locuia Cristian, , acolo 

da, se petreceau lucruri imo- 
■ rale, altele de cruzime (bă- 
® taia și lipsa mincării) dar ni-

Sigur că explicația stă în ambiția 
pe care în mod firesc o stimu
lează adversarii de asemenea va
loare și spectacolul hocheistic a 
avut numai de cîștigat, dar de aici 
și pînă la durități și altercații 
inutile e oarecare distanță. Cu 
atît mai mult cu cit un gest 
nesportiv al lui Florescu care i-a 
atras o dreaptă eliminare de 10 
minute în repriza a doua, a inci
tat o parte din public Ia manifes
tări regretabile. Cum era de aș
teptat, hocheiștii americani s-au 
impus clar, cîștigînd întîlnlrea cu 
9—1 (4—1 ; 1—0 ; 4—0). De notat că 
scorul l-am deschis noi, in minu
tul 7 pr7n Florescu (asta oricum 
nu-i dădea dreptul Ia gestul huli
ganic față de arbitru), dar nu 
ne-au ținut puterile să repetăm 
figura vest-germanilor — cîștiga- 
rea unei reprize în fața america
nilor.

COSTIN BUZDUGAN

meni nu intervenea, cine să se 
amestece, „pe baza cărei legi să 
intervii ?“ Dar aceiași vecini 
care „se apără" în felul acesta 
își amintesc de urletele copiilor 
familiei Burlă ; de zilele cînd 
tatăl pleca de acasă și-l încuia 
în casă pe Cristian. După două 
zile, cînd nu mai avea ce minca, 
băiatul iși fluiera prietenii de

■!WIW!I
• TURNEUL internațional 

de tenis de la Macon (Geor
gia) a revenit jucătorului a- 
merican Cliff Richey, 
nală, el l-a învins cu 
3—6, 8—6 pe Arthur 
S.U.A. Proba de dublu 
cîștigată de perechea Bob 
Caramichael—Terry Addison, 
învingătoare cu 14—16, 6—4, 
8—6 în fața jucătorilor ro
mâni Ilie Năstase, Ion Țiriac.

• PESTE 35 000 de specta
tori au urmărit la Puebla 
meciul internațional amical

în fi-
6—3, 
Ashe 

a fost

■ 11 a i h ■ ■ i ■ ■ ■ a
tr-o comună din apropierea Ca
pitalei, unde profesează ca în
vățătoare. „Cît am fost în casa 
lui m-am ocupat de băiat, avea 
nevoie de căldură și apropiere 
sufletească. Dar nu-i puteam fi 
cu adevărat mamă după cum nici 
Burlă nu încerca să-i fie tată. 
Eu am plecat de la el alungată, 
bătută și umilită în fața tutu-

dintre echipelede fotbal
• Mexicului și Suediei, care se 
pregătesc pentru campionatul 
mondial. Fotbaliștii suedezi 
au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0). Unicul punct 
a fost marcat în minutul 72 
de Erikson, care a primit o 
pasă de la Svensson.

• IN CADRUL competiției 
sportive Jocurile Americii 
Centrale și Caraibilor, care 
gre loc la Ciudad de Pana
ma, sprinterul cubanez Pablo 
Montes a realizat în proba de 
100 m plat timpul de 9’’ 9/10, 
care egalează recordul lumii. 
Performanța sa nu va putea 
fi însă omologată, deoarece 
vîntul a bătut cu mai mult 
de 2 m pe secundă.

Automobil Clubul 
Comisia municipală 
ciclism organizează 
lă un nou concurs 
El se va desfășura 
15 martie, pe un traseu de fi00 
m. cuprins între bd. Muncii și 
bd. Brâncuși, startul fiind pla
sat în apropierea depoului 
I.T.B. din bd. L. Sălăjan. Pen
tru motocicliști el contează ca 
primă etapă a Campionatului 
municipal. Ultimul termen de 
înscriere este 10 martie a.c. 
taxa de participare pentru au- 
tomobiiiști fiind de 25 lei. Pot 
participa șoferi amatori, indi
ferent de vechimea carnetului, 
dar avînd licența A.C.R. de 
conducător și concurent pe 
1970. Sîmbătă, 14 martie. între 
orele 15—18, va avea loc un 
antrenament controlat, obliga
toriu, pe traseu, ordinea star
tului pentru concurenți stabi- 
lindu-se în funcție de timpii 
realizați cu acest prilej. Nu 
sînt admise în concurs mașini 
ale căror pneuri au profilul 
uzat sub 3 mm.

■ a ia ana ai aia
pil, grija mâncării și a îmbrăcă- 
minții. „Aducea multe prințese, 
așa îi plăcea lui să le numească. 
Mie îmi zicea „cară-te“ și-mi 
făcea semn către geanta femeii 
cu care venise. îmi spunea di
nainte să iau de acolo cîțiva 
bani și să mă duc dracului pînă 
noaptea. Așa a învățat Cristian 
să fure — chiar de la tată-1 lui !

CRISTIAN, ANCHETATORUL
Șl „MAMELE“ HOȚULUI

la fereastră și le cobora cu o 
sfoară sticle goale „Să-mi cum
părați piine și salam" — ce
rea el.

„Dar școala 
pentru tine 
un an. Am trecut pe la diferite 
școli unde mă trimitea tata. 
Odată am învățat în Moldova. 
Mă ținea acolo soția lui de-a 
treia. Viorica o chema".

Am găsit-o pe Viorica B. în-

ce a însemnat 
„Sînt in urmă cu

ror vecinilor. Totuși mi-e milă 
de băiat. Anul trecut a venit 
plîngînd la mine... Tanti — așa 
îmi zicea — am venit doar să-mi 
dai ceva de mîncare. După ce a 
mîncat a început să plîngă ru- 
gîndu-mă să-1 iau cu mine. 
Unde ? Stau în gazdă la ci
neva..."

Așa a dus-o mulți ani Cristian, 
alergînd aiurea, căutîndu-și un 
rost mai bun, ducînd el, un co-

Apoi a început să-l fure chiar 
pe acesta, și pe sora lui, și pe 
oricare venea în casă...

Evoluția lui Cristian de la co
pilul lipsit de copilărie la ado
lescentul devenit și hoț și leneș 
și' cinic nu pare de loc o poveste 
de iarnă la gura sobei, cînd ne 
înduioșam de soarta tristă a 
unui băiețel. Ne înduioșăm și 
acum poate, dar trebuie să pri
vim cu atenție cauzele reale ale

■aaiiiaiaaii
acestei alunecări, 
intenția noastră 
basma curată ț__ _____
ruia îi place pă privească 
ninge. Anchetatorul, un 
care se poartă cu calm și blîn- 
tlețe cu Cristian, mi-a decla
rat că nu este exclusă posibili
tatea ca acest minor să mai fi 
comis și alte furturi. După gă
sirea obiectelor care au fost 
înapoiate păgubașului a mai ie
șit la iveală un alt pix despre 
a cărei existență Cristian nu a i 
reușit să spună nimic plauzibil. ' 
„Băiatul are discernămînt și 
pentru actul pe care l-a comis 
singur trebuie să răspundă în 
fața legii". Evident, un punct de 
vedere asupra căruia nu avem 
ce discuta. Dar după ce va fi în
cheiată ancheta și tînărul hoț 
va apare în fața instanței, nu 
putem să nu ne gîndim că el nu 
este singurul inculpat. Există 
complicitatea morală a celor care 
s-au numit părinții lui ; și, în 
raport cu. ei, se ridică și proble
ma viitorului — Cristian nu este 
încă major. Tatăl a declarat la 
școala unde învață Cristian că 
nu mai are nici o autoritate a- 
supra băiatului ; il credem. 
Mama stringe din umeri — ..are 
viața ei“. Atunci ce se va intîm- 
pla cu el ? O întrebare la care 
instanța va încerca să răspundă 
cu cea mai mare grijă.

N-a fost în 
să-l scoatem 

pe tînărul . că- 
cum 

om
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TEL AVIV 2 (Agerpres). — 
Un comunicat militar publicat la 
Tel Aviv anunță că aviația is- 
raeliană a întreprins duminică 
trei raiduri succesive asupra u- 
nor poziții militare egiptene am
plasate în zona centrală a Cana
lului de Suez.

Aceste raiduri au fost confir
mate oficial la Cairo, unde un 
purtător de cuvînt militar egip- 
teafi a precizat că ele s-au sol
dat cu moartea a 32 de militari 
și angajați civili din cadrul for
țelor armate ale R.A.U.

CAIRO 2 f Agerpres). — Uzi
na metalurgică de la Abu Za- 
bal și-a' reluat activitatea cu în
treaga sa capacitate de produc
ție, anunță ziarul „Al Ahram“. 
Sîmbăta trecută au,fost încheia
te lucrările de restaurare la toa
te secțiile ciclului de producție.

BAGDAD 2 (Agerpres). — 
Autoritățile irakiene au anunțat 
că luni a fost executat, prin îm
pușcare, ofițerul de poliție Moh
sen Jarallah, în virtutea sentinței 
capitale, pronunțată de tribuna
lul special de la Bagdad, sub a- 
cuzația că a participat la tentati
va eșuată de lovitura de stat din 
21 ianuarie.

Ora
Amerieii
Latine

«

ne din orașul Erfurt

va prelungi

germane
După alegerile din Austria

Victoria
Partidului socialist

vor continua la

din

O primă observație, de ordin 
statistic, scoate în evidență că, 
pe cînd numărul total al cetățe
nilor cu drept de vot a crescut, 

care a

R. D. GERMANA. — Imagi

Politica de „vietnamizare** 
războiul**

HANOI 2 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.Â., 
într-un interviu acordat corespon
dentului agenției A.P., Nguyen 
Duv Trinh, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și minis
trul de externe al R. D. Vietnam, 
a subliniat că politica de „viet- 
namizare" dusă de Statele Unite 
va prelungi războiul și vărsarea 
de sînge inutilă. „O pace adevă
rată, a spus el, poate fi restabili
tă dacă Statele Unite se anga
jează să-și retragă toate forțele 
fără a impune nici zo condiție și 
recunoscînd independența și su
veranitatea Vietnamului de sud. 
unde să fie organizate alegeri 
generale libere și democratice și 
să fie creat un larg guvern de 
coaliție provizoriu prin consultări 
între toate cercurile politice din 
Vietnamul de sud care se pro

nunță pentru pace, independență 
și neutralitate.

In continuare, în interviu se 
arată că în ultima vreme, admi
nistrația S.U.A. a blocat pe de o 
parte progresul conferinței de la 
Paris și a redus nivelul acesteia 
și pe de altă parte a depus toate 
eforturile pentru realizarea pla
nului „de vietnamizare“ pentru a 
continua războiul prin interme
diul trupelor saigoneze.

Convorbirile 
tehnice între 

cele două state

însemnări

de călătorie
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Obiective marocane
In drumurile lungi, în cău

tarea hranei șl a apei, tur
mele păstorilor din Maroc 

: vestigii 
ale unei zbuciumate istorii. 
Dar o nouă pagină de istorie, 
care a adus multe înnoiri pe 
meleagurile marocane, ce se 
întind de la apele Meditera- 
nei și Atlanticului pînă de
parte spre vîrfurile semețe 
ale masivului Atlas, a înce
put în urmă cu 14 ani, la 3 
martie 1956, cînd această țară 
și-a cucerit independența.

Intinzîndu-se pc o suprafa
ță apropiată de cea a Fran
ței. ilar cu o populație de 15 
milioane de locuitori. Maro
cul este unul din statele a- 
fricane dispunind de nume
roase resurse minerale. Pe
trolul. minereul de fier, 
plumbul și zincul dar mai cu 
seamă fosfați i din regiunea 
Khuribga, sînt doar cîteva 
din bogățiile Marocului. De
bitul riurilor sale de munte, 
barajele cîtorva centrale, fac 
din Maroc principalul produ
cător de hidroenergie al 
Africii de nord. Cu toate a- 
cestea, Marocul continuă să 
fie o țară agricolă, plantele 
cerealiere, citricele și bum
bacul ocupînd aproape patru 
cincimi din suprafața culti- 
vabilă a țării. Circa 70 la 
sută din populația marocană 
lucrează în agricultură. A- 
cestui domeniu de activitate 
economică i-au fost consa
crate în ultimii ani, impor
tante fonduri. Astfel, 40 Ia 
sută din totalul creditelor 
disponibile pe durata actua
lului plan cincinal (1968— 
1972) au fost afectate agri
culturii. Se are în vedere 
extinderea suprafețelor iri
gate cu 115 000 ha, tratarea 
cu îngrășăminte chimice a 
unei suprafețe de 50.000 ha. 
restaurarea solurilor pe o 
aritf de 75 000 ha

Paralel cu dezvoltarea a- 
preconizează și 
industriei.
centre
Safi,

tiucic pnaiuniui uni 
întîlnese numeroase uln nnoi ahuriumal

Vedere din Casablanca

Foarte rar și numai 
în trecere

griciriturii se 
diversificarea 
principalele 
triale de la 
Rif, Mohammcdia 
curs de construcție 
pacități productive 
hidrocentralele <te

în 
indus- 

Kcnitra, 
sînt 
noi 
In 

la

în 
ca- 

1972. 
Ziz,

Arabat, Ait Aadel, Lukkos 
și Sebu. vor produce energie 
electrică.

Intre România și Maroc au 
fost stabilite in ultimii ani 
relații fructuoase de colabo
rare multilaterală. Au fost 
semnate mai multe acorduri 
economice, tehnico-științifi- 
ce, culturale, acorduri ce-și 
aduc contribuția la intensifi
carea cunoașterii reciproce, 
la obținerea unor rezultate 
economice avantajoase pen
tru ambele noastre țări. Cctfi- 
tacteie pe diferite planuri 
intre România și "Maroc, au 
contribuit la diversificarea 
raporturilor româno-maroca- 
ne la lărgirea relațiilor in 
spiritul păcii și a bunei înțe
legeri.

I. TIMOFTF

® La invitația Prezidiului 
U.C.l., tov. Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șeful 
Secției relații externe a C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită in 
R.S.F Iugoslavia. In timpul vi
zitei, oaspetele român a fost pri
mit de Nia? Dizdarevici, membru 
al Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.l. și a avut convorbiri 
cu Drago Kun|. șeful secției pen
tru relații externe a ‘C.C. al 

U.C.L Convorbirile s-au desfă
șurat Intr-o atmosferă caldă 
prietenească

t.uni seara, tov Vasile Vlad, 
șeful Secției relații externe n 
C.C al P.C.R.. a părăsit Belgra

Rezultatele complete ale alegerilor generale care au avut 
loc ieri în Austria, date publicității de ministerul de Interne, 
marchează schimbări sensibile în viața politică a acestei țări.

clus orice eventualitate a unei 
„mici coaliții11, care âr uni Parti
dul socialist cu Partidul liberal. 
In ceea ce-1 privește, liderul li
beralilor a respins și el ideea u- 
nei coaliții cu socialiștii. Ansam
blul acestor luări de poziție de
termină pe observatorii politici 
să considere că viitorul guvern 
austriac va fi format pe baza u- . 
nei „mari coaliții" între socia
liști și populiști, avînd de data 
aceasta în frunte un cancelar so
cialist în persoana lui Bruno 
Kreisky.

Conducerile partidelor socia
list și populist din Austria se în
trunesc, începîhd de astăzi, în- 
tr-o serie de reuniuni separate, 
pentru a analiza rezultatele ale
gerilor de duminică și a stabi
li pozițiile partidelor respective 
în vederea viitoarelor negocieri 
pentru formarea guvernului.

mior cu drept de vot a 
participarea la alegeri — 
atins duminică 89,85 la sută — a 
înregistrat un recul față de scru
tinul din 1966, cînd s-a ridicat la 
93,80 la sută.

Despuierea urnelor a permis 
să se constate că Partidul Socia
list Austriac a obținut 2 193 717 
voturi, adică 48,4 la sută din to
talul sufragiilor exprimate, față 
de 42,56 la sută cît obținuse în 
1966. Principalul său adversar, 
Partidul Populist Austriac, aflat 
la putere în mod continuu din 
1945, a primit 2 026 100 voturi, 
adică 44,7 la sută, față de 48,35 
la sută cît obținuse în alegerile 
precedente. Partidului liberal 
i-au revenit 247 007 voturi, adică 
5,4 la sută din total, ceea ce în
seamnă practic menținerea pozi
țiilor deținute anterior. In urma 
acestor rezultate, socialiștilor 
le-au revenit 81 din cele 165 de 
locuri ale Parlamentului austriac 
(cu 7 mai mult decît în Camera 
anterioară), populiștilor — 78 (cu 
7 mai puțin), iar liberalilor — 6 
mandate (nici o schimbare).

Observatorii politici care ana
lizează aceste rezultate scot în e- 
vidență că, pentru prima dată în 
istoria celei de-a doua republici 
austriece, socialiștii obțin majori
tatea în alegerile legislative.

Succesul electoral al socialiști
lor s-a produs în defavoarea Par
tidului populist, condus de Josef 
Klauss, ți a așa-zisului partid de
mocrat al progresului (de dreap
ta), condus de fostul ministru de 
interne, Franz Olah. Acest fapt 
ridică, totodată, problema consti
tuirii viitorului guvern. Cancela
rul Josef Klauss a declarat încă 
de duminică seara că el nu va 
accepta în nici un caz să-con
ducă un guvern de coaliție. La 
rîndul său, Bruno Kreisky a ex-

dul, indreptindu-se spre patrie. 
La gara Dunav, oaspetele român 
a fost condus de Drago Kunț, 
șeful Secției pentru relații ex
terne a C.C. al U.C.l. Au tost 
prezenți membri ai Ambasadei 
României la Belgrad

• SECRETARUL GENERAL 
al Organizației Națiunilor Uni
te. U Thant, a declarat luni că 
se impune. ; reunirea urgentă a 
Consiliului de Securitate pentru 
a examina situația creată prin 
proclamarea Rhodesiei ca repu
blică. precum si măsurile ce, tre
buie luate In. urma acestei hotă- 
rîri a regimului rasist de. la „Sa

lisbury. Observatorii politici a- 
preciază că în cursul acestei 
săptămîni Consiliul de Securita
te se va întruni la cererea sta
telor africane njembre ale Con
siliului (Burundi, Sierra Leone 
și Zambia)

• LA BORDUL UNUI AVION 
al - companiei aeriene ,,Ethiopian 
Airlines". în care se aflau 27 de 
pasageri, patru âgenți ai servi
ciilor siguranței etiopiene și 
nouă membri ai echipajului, a 
fost descoperită duminică seara 
o bombă-. în timp ce avionul 
rula pe pista.de decolare a ae
roportului . italian Fiumicinp,

BERLIN 2. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite : La 
2 martie, în capitala R.D.G. au 
început convorbirile tehnice pen
tru pregătirea întîlnirii dintre 
Willi Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Ger
mane, și Willy Brandt, cancela
rul federal al R. F. a Germaniei.

Delegația R. D. Germane este 
condusă „de Gerhard Schussler, 
locțiitor al șefului biroului Con
siliului de Miniștri, iar cea a 
R. F. a Germaniei de Ulrich 
Sahm, director ministerial al Can
celariei federale.

Convorbirile 
martie.
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politică
Italia
misiunii lui Ma-

• IN MARILE SĂLI O- 
LYMPIA din Londra h avut 
loc luni, deschiderea oficia
lă a celei de-a 47-a ediții a 
Expoziției anuale internațio
nale „Căminul ideal", organi
zată sub auspiciile ziarului 
Daily Mail.

După ce a asistat la festi
vitățile de inaugurare, regi
na Elisabeta a vizitat o serie 
de standuri, printre care ți 
ce! al României, unde a fost 
întâmpinată de Vasile Pun- 
gan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Lon
dra, de Constantin Radules
cu. șeful Oficiului comercial 
și de directorul standului, Ni- 
colac Enescu. Cu acest prilej, 
regina a făcut aprecieri elo
gioase atît pentru prezenta
rea artistică a produselor, cit 
și pentru modul în caiv sînt 
îmbinate elementele tradițio 
nale cu cele moderne

unul dintre agenții siguranței 
etiopiene a descoperit bomba, 
ascunsă într-o valiză, avertizîn- 
du-1 pe comandantul navei. A- 
cesta a deschis imediat ușa de 
urgență a avionului prin care 
unul dintre agenți a coborît a- 
runeînd bomba, care a explodat. 
Printre pasageri se afla și mi
nistrul afacerilor externe al Ga- 
bonului, .Jean Remy Ayoune, 
care urma să participe la Ad
dis Abeba la lucrările Organi
zației Unității Africane.

C DUMINICA a sosit la Mos
cova Egon Bahr, secretar de stat 
la Cancelaria R.F. a Germaniei, 
anunță agenția D.P.A. El ur
mează să continue în capitala 
Uniunii Sovietice convorbirile 
în probleme care prezintă inte
res pentru cele două țări.

• HOTARIREA LUI SAR
GENT SHRIVER de a demisio

După eșecul 
riano Rumor de a reconstitui un 
guvern! cvadripartit, luni s-a în
registrat în capitala Italiei o ac
tivitate politică deosebit de in
tensă. La Palatul Quirinale, pre
ședintele republicii, Saragat, a 
început o a doua serie de consul
tări — de data aceasta numai cu 
șefii grupurilor parlamentare re
prezentate în Camera Deputați- 
lor și Senat, precum și cu secre
tarii generali și președinții dife
ritelor partide.

Francesco de Martino, secreta
rul național al P.S.I., a declarat 
că viitorul guvern ar trebui să 
ia măsuri eficiente „împotriva 
creșterii costului vieții, pentiu 
garantarea cuceririlor salariale 
ale muncitorilor". Umberto Ter- 
racini, șeful grupului de senatori 
comuniști, care a participat la 
consultările cu șeful statului îm
preună cu Luigi Longo, secreta
rul general al P.C.I. și cu Pietro 
Ingrao, membru al Direcțiunii 
P.C.I. și al Biroului Politic, a re
levat că Partidul Comunist con
sideră necesar să se acționeze în 
direcția altor formule și a altor 
soluții ale crizei de guvern, ți- 
nîndu-se seama de faptul că 
„două luni de tratative sterile au 
dus la falimentul încercării de 
reconstituire a unui guvern Cva
dripartit de centru-stînga". Pe 
de altă parte, Mauro Ferri, secre
tarul național al P.S.U., și-a ex
primat însă părerea că „unica so
luție a crizei o reprezintă alcă
tuirea unui guvern cvadripartit".

na din postul de ambasador a! 
S.U.A. la Paris, pentru a se con
sacra alegerilor din toamnă. în 
cadrul cărora intenționează să 
candideze la postul de guverna
tor al statului Maryland, a pro
vocat o serioasă preocupare în 
cadrul conducerii Partidului de
mocrat. Observatorii apreciază 
că, hotărînd șă candideze în a- 
legeri împotriva actualului gu
vernator democrat Marvin Man- 
del, el va declanșa o luptă in
testină în cadrul partidului cu 
consecințe greu de prevăzut 
pentru unitatea sa.

• PE TERITORIUL NORVE
GIEI, în apropierea orașului 
Bardufoss, au început luni ma
nevrele militare Ia care parti
cipă trupe din mai multe țări 
ale NATO. Ele poartă denumi
rea codificată de „Arctic Ex
press".

Foarte rar și numai în trece
re privesc istoricii literari euro
peni către America Latină. Eru
ditele tratate de istorie literară 
universală se țin și ele, pe cît 
pot, cît mai departe de această 
lume, considerînd-o, în mod ab
solut eronat, o prelungire târ
zie a Europei.

Argumentele care par să de
termine o astfel de atitudine 
răzbat, uneori, pe dedesubtul 
cîte unui text cu sintaxă acade
mică, unde se deplînge analfa
betismul, lipsa unui nume 
„mare", a unui personaj de ta
lia lui Faust sau Othello, per
sonaj în măsură să umple toa
te coridoarele ignoranței, a u- 
nei mișcări literare de nivel pla
netar, un romantism, să zicem, 
de unde s-ar putea alimenta, 
eventual, marile centre de cul
tură din Europa.

Și astfel, oricît ar părea de 
neadevârat, atunci cînd un scri
itor latino-american publică o 
carte de extraordinar răsunet, 
ajunge în Europa, intră în bi
blioteci și rămîne acolo, ca și 
cînd nu s-ar fi întâmplat nimic, 
ca și cînd ar fi fost firesc să 
fie așa, ca și cînd oricine ar fi 
putut face un lucru de valoa
re cel puțin egală. Ca și cînd 
— și asta e și mai trist — scrii
torul respectiv ar fi un euro
pean... de peste mare.

Ruben Dario, pentru a nu 
vorbi de nume mai dinaintea 
sa, mai e și azi considerat 
drept un european care a trăit 
în Nicaragua sau ca un nica- 
raguayan cere a locuit în Eu
ropa. Amănuntul mărunt că 
poezia sa a hrănit întreaga 
poezie europeană de la înce
putul secolului nostru nu are, 
aproape nici o importanță.

Și tot așa, în zilele noastre, 
cînd eseiști din toată Europa 
elogiază abuziv arta unui 
Robbe-Grillet (în ultimii ani au 
rhai obosit...) sînt total ne- 
atenți la fapiul că în același 
Paris își scrie cărțile sale ar
gentinianul Julio Gortâzar, pe 
care, sînt sigur, peste cîțiva ani, 
aceiași eseiști (și neapărat Ro
ger Caillois) îl vor privi ca pe 
o minune ciudată și rară, divi- 
nizîndu-l.

Se mai petrec, însă, din cînd 
în cînd și altfel de minuni : co
lumbianul Garcia Marques 
„greșește" o carte nemaipome
nită — O sută de ani de sin
gurătate — considerată, azi, 
drept cel mai mare roman con
temporan (nu-mi pot îngădui, 
aici, relatarea întâlnirii cu el, la 
Barcelona, în 1968), carte tre
cută de mult de 600 de mii de 
exemplare, în original și tradu
să în toate limbile de circulație.

Tot ceea ce poate deranja 
în această carte e faptul că nu 
seamănă nici cu Proust, nici cu 
Faulkner, nici cu vreun all 
nume „mare". Nu seamănă de
cît cu ea însăși.

Se mai întâmplă ca peruanul 
Mario Vargas Llosa — născut 
în 1937 I — să dea, unul după 
altul, trei romane de ecou ne
așteptat : Orașul și cîinii — 
Casa verde și Catedrala, toate 
trei niște neiertătoare incizii în 
viața continentului latino-ameri
can. Se mai întâmplă ca mexi
canul Juan Rulfo să dea un Pe
dro Paramo, ca argentinianul 
Leopoldo Marechal, după 12 
ani de domiciliu supravegheat, 
în casa sa din Buenos Aires, 
cînd nu a pus nici măcar un 
picior în oraș, să dea un Adam 
Buenosayres, ca uruguayanul 
Carlos Onetti să scrie Joagă- 
rul, ca un alt mexican, Carlos 
Fuentes să publice Regiunea cea 
mai transparentă, iar chilianul 
Manuel Rojas să încredințeze 
tiparului Fiu! hoțului.

Numele acestea, e adevărat, 
alese, poate nu spun nimic sau 
spun foarte puțin. Ar fi fost,

poate, mai bine să ortografiem 
aici numele iui Borges, Asturias, 
Gallego, Guiraldes, Sabato, A- 
zuela. Sau humele lui Cesăr 
Vallejo, poet care „bate" cel 
puțin jumătate din poeții con
temporani ai Europei.

Am ales însă numele acestea 
pentru că ele sînt cele care, 
azi, alcătuiesc neașteptatul fe
nomen de „boom" literar lati
no-american, inexplicabil istori
cilor europeni, foarte de înțe
les însă dacă se cercetează în 
adîncime evoluția acestei lite
raturi, de la originile ei pînă 
azi.

în această lume în care du
rerile umane se multiplică, în 
acest- pămînt unde sărăcia în- 
genunche în fața templelor bo
gate, în acest spațiu în care 
s-au contopit geografii spiritua
le îndepărtate, într-un teribil 
„adulter" al raselor, scriitorul

nii posibile. Și-mi amintesc că 
atunci cînd guatemalezul Mario 
Monteforte Toledo a dat citire 
primului paragraf („Țările lati- 
no.americane au ca element co
mun al definirii lor, caracteris
tica de a constitui, cu singura 
excepție a Cubei, societăți ex
ploatate, în special din punct 
de vedere economic, de către 
țări dezvoltate și în mod deo
sebit de S.U.A., care le impun 
relații de dependență, agrava
te de condițiile colonialismului 
intern"), întreaga asistență a 
subliniat acordul pentru exacti
tatea formulei. Ulterior, fraza 
care încerca definirea politică 
a scriitorului a fost lucrată cu
vînt cu cuvînt, freeîndu-se prin 
toate sinonimele și nuanțele, 
pînă a ajuns să sune neașteptat 
de simplu : „Scriitorul se defi
nește politic în măsura în care 
are o existență socială".

Folo : FELIX NAKAMURA

nu putea să nu scrie niște cârti 
formidabile. Și le-a scris.-Că nu 
întotdeauna aceste cărți au a- 
juns în Europa, nu-i vina nimă
nui. Cărțile au rămas acolo 
unde au fost scrise și au stâr
nit nașterea altora, au declan
șat pe întreaga suprafață a 
continentului mișcări morale și 
spirituale. Uneori, chiar politi
ce. Și ca să fiu crezut, amintesc 
dintre acestea amănuntul că 
romanul Rasa de bronz a ajuns 
foarte greu în mîinile cititorilor 
pentru că primele ediții au fost 
cumpărate în întregime de au
toritățile boliviene de atunci, 
temătoare că exactitatea date
lor furnizate.de această carte, 
simțul critic al autorului ar fi 
putut duce la răsturnări bruște 
în toate compartimentele socie
tății.

l-am văzut pe scriitorii lati- 
no-americani la masa de lucru 
și la masa unor conferințe de 
specialitate. M-am cutremurat, 
și mă cutremur și azi de at
mosfera perfectă a înțelegerii 
si stimei dintre ei, de spiritul 
lor combativ și unit, de grija 
pe care o au pentru dezvolta
rea literaturii pe care o scriu. 
Ultima dată, la Vifta del Mar, 
la sfîrșitul „întîlnirii (practic, era 
cel de al treilea congres con
tinental n.n.) latino-americane a 
scriitorilor din America Latină" 
s-a lucrat de la opt dimineața 
pînă la trei dimineața, ziua ur
mătoare, pentru că declarația 
finală, documentul fundamental 
al lucrărilor de o săptămînă, 
trebuia să reflecte cu fidelita
te, toate problemele, toate opi
niile, toate diversitățile de opi-
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Nu erau, bineînțeles, în ySiă, 

nu participau la această întâl
nire, scriitorii de ficțiune grăbi
tă, desprinși de viață de cen
trifuga pasageră a tendințelor 
de „camuflare" a realității la
tino-americane. De altfel, scrii
torul burghez trăiește clipa 
dispariției lui din acest conti
nent, unde adevărații scriitori 
nu pot să nu fie scriitori pro
gresiști. Marile idei umaniste 
străbat de la începuturi această 
literatură a unei comunități 
care își are paradoxurile ei : a- 
ceeași moștenire culturală ța- 
dusă de Spania), aceeași lim
bă, dar cele mai variate nivele 
de cultură (analfabetism între 
8—50 la sută). Aceeași literatu
ră, însă, străbătută de aceleași 
neliniști, de aceleași probleme, 
de aceleași sentimente, o lite
ratură capabilă de emulații 
deosebite.

Chiar dacă durerea umană 
se multiplică în această lume, 
valorile morale cresc. Și, oricît 
de straniu ar suna, literatura a- 
ceasta este deosebit de tânără. 
Și, în același timp, deosebit de 
încercată : ea a consumat în
tr-un timp uluitor de scurt toa
te experiențele europene. Fără 
să obosească.

Nimic poate, nu se va mai a- 
dăuga, în Europa, în ceea ce 
privește arta romanului, decît în 
latura lui tehnică, de subtilita
te strict intelectuală. în schimb 
romanul latino-american abia 
își înceoe, prin numele citate, 
epoca lui modernă, tonifieîn- 
du-se din slăbiciunile altora, 
prin ceea ce se cheamă influ
ență prin negație, prin refuz.
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MIREASA IN NEGRU : rulează 
la Patria (orele 9 11,30 14. 16.30:
19 21,15)

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Republica (orele 9,15;
11.30. 13.45: 16,15; 18.45. 21) Festival
(orele 9: 11,15. 13.30. 16; 18.30: •
20.45) Favorit (orele 10 13: 15.30:
18 20.30)

ADIO. TEXAS : rulează la Lu
ceafărul (orele 9- 11.15; 13.30. 16:
18.30. 21) București (orele 9; 11:
13. 15; 17 19. 21)

TE IUBESC. TE IUBESC : ru
lează la Capitol (orele 9.30; 11.45:
14. 16.15. 18.45. 21)

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Victoria (orele 8.45: 11; 13,30: 
16; 18.30; 20.45) Modern (orele 9.15: 
11.30 13.45: 16: 18.15: 20 20)

GHICI CINE VINE LA CINA î 
rulează la Central (orele 8,45; 11: 
13.15. 15,45; 18 15; 20.45) Melodia
(orele 3,45: 11; 13.30: 16: 18.30: 21).

SETEA : rulează la Lumina 
(orele 9.30: 16.15; 20)

KEKEC CEL ISTEȚ ■ rulează la 
Doina (orele 11,15: 12,30: 13,45).

BALTAGUL ■ rulează la Doina 
(orele 16. 18.15; 20,30)

o nunta cum na mai 
FOST : rulează la Timpuri noi 
(orele 9—19.30 în continuare)

COMISARUL X ȘI ..PANTERE
LE ALBASTRE** : rulează la Fe
roviar (orele 8.30; 11; 13.30; 16;
18.30; 21) Aurora (orele 9.15 11.30; 
13,30; 15.45; 18; 20.15), Tomis (orele 
9: 11. 13; 15, 17; 19: 21). Flamura 
(orele 9; 11,15: 16; 18.15. 20,30).
Excelsior (orele 9.45: 12.15; 14.45; 
17.15; 20).

STA PIN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Gri vița (orele 9,30; 11,45; 16; 
18,15; 20.30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI-

susținut de Connie Francis. J* 
pauză: Reportajele Festivalului • 
23,00 Telejurnalul de noapte.ȘTFETru timpul pv,

MABUSE ■: rulează la înfrățirea 
(orele 15.15: 17,45; 20).

STRĂZILE AU AMINTIRI : ru
lează la Buzești (ora 20,30).

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză Ia Buzești (orele 15,30: 18)

BĂRBAȚI ÎN DEPLASARE : 
rulează la Dacia (orele 8,30—20.30 
în continuare).

SIMPATICUL DOMN R : rulează 
la Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR î rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18: 20.30).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18: 20.15).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează la Dru
mul Sării (orele 15,30; 19), Arta 
(orele 10,30—15,45 în continuare :
19,15).

LA NORD PRIN NORD-VEST î 
Yulează la Ferentari (orele 15,30: 
19).

NOAPTE CU CEAȚA : rulează 
la Ciulești (orele 15,30; 18; 20,30).

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

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

CĂSĂTORIE PRIN MICA PU
BLICITATE : rulează la Floreas- 
ca (orele 10: 13,30; 16; 18,15: 20,30)

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE î rulea
ză la Volga (orele 10—16 în conti
nuare ; 18,15; 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI î rulea

ză la Viitorul (orele 15,30 : 18). 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMA LUNA DE TOAMNA : 
rulează la Viitorul (ora 20.30).

DON JUAN FĂRĂ VOIE : ru
lează la Gloria (orele 9. 11.15: 13.30: 
16; 18,15; 20,30)

VIA MALA : rulează la Miorița 
(orele 10; 12,30: 15: 17.30; 20).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR ; ru
lează la Moșilor (orele 15.30: 18: 
20,30).

ROȘU ȘI AURIU : rulează la
Popular (ora 20.30).

TIGRUL : rulează la Popular
(orele 15,30: 18)

TAINA LEULUI î rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18: 20,15).

PROFESIONIȘTII ; rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18).

PRIETENELE : rulează la Raho
va (ora 20,30)

PRIETENI FĂRĂ GRAI : rulea
ză la Progresul (ora 15.30).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII J 
rulează la Progresul (orele 18:
20,15).

FRAȚII KARAMAZOV : rulea
ză la Pacea (orele 15,15: 19,15).

IUBIREA. STRICT OPRITA ; 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,15).

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : 
rulează la Cinemateca (Sala 
Union (orele 10; 12; 14).

MARȚI 3 MARTIE 1970

e 18.-00 Universal-șotron-litera E
• 18,30 Anchetă economică. In
vestiții • 18,55 Anunțuri — pu
blicitate e 19,00 Telejurnalul ele 
seară e 19,20 Itinerar sovietic. 
Scriitorul Konstantin Simonov © 

.19,35 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto • 19,50 Desene 
animate • 20,00 Concursul și Fes
tivalul internațional de muzică 
ușoară Brașov — România 1970. 
dotat cu Marele premiu „Cerbul 
de aur“ • Deschiderea Festivalu
lui cu binecunoscutul semnal al 
Orchestrei Rădioteleviziunii, diri
jată de Sile Dinicu • Prezentarea 
concurenților și a juriului e Con
curs de interpretare (I) • Recital

MARȚI 3 MARTIE 1970

Opera Română : CARMEN — ora 
19,30 Teatrul de Operetă : VOIE
VODUL ȚIGANILOR — ora 19,30 : 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) : SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJINU — ora 18,30 ; Teatrul 
Ciulești (la Teatrul Mic) : AB
SENȚA — ora 20 : Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : FLOARE DE CACTUS
— ora 19,30 : Teatrul „Ion Crean
gă" : EMINESCU ȘI VERONICA
— ora 19,30 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Cal. Victoriei) : O FETIȚĂ CAU
TĂ UN ClNTEC premieră — ora 
17 ; (str. Academiei) : BANDIȚII 
DIN KARDEMOMME — ora 17 ; 
Circul de Stat : MIRAJUL CIR
CULUI — ora 19,30.
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