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DE
ÎNCREDERE

„Acum 4 ani am terminat 
facultatea și mi se, pare că încă 
mai e nevoie să mă acomodez'1...

Nu despre acomodare ca o sta
re de auto-mulțumire vecină 
cu rutina vroiam să vorbesc cu 
inginerul Vasile Lupu, ci despre 
momentul acela unic, cînd ia 
sfîrșit o perioadă de 16—17 ani 
petrecuți pe băncile școlii, în 
bibliotecă, lăsînd loc celei nece- 

-«~r următoare: începutul vieții 
ca specialist într-un domeniu, și 
care reprezintă în viața fiecărui 
tinăr un punct de reper în jurul 
căruia vor gravita — de ce nu ? 
— ușoare nostalgii pentru vre
mea studenției $i neliniștite re
glări pentru alt sistem de rela
ții sociale, pentru cerințele con
crete ale producției. Perioada 
este subliniată peste timp în
tr-un laconic : „pînă m-am obiș
nuit"... rostit de cele mai multe 
ori cu un zimbet indulgent des
tinat frămîntărilor care au în
soțit primele zile, luni sau poate 
primii ani. Trecerea de la un 
program de activitate la altul 
implică nu numai necesitatea 
untei acomodări biologice, care 
pune mai puține probleme, nici 
acestea neglijabile, dar mai ales 
necesitatea acomodării intelec
tuale, prin care înțelegem sta
bilirea unui nou echilibru intre 
posibilități și aspirații în cadrul 
dat.

Tovarășul inginer Savel Mata- 
cile, adjunct șef-serviciu Cerce
tări din' cadrul Combinatului de 
fibre și fire 
ne spunea :

„Conflictul 
declanșat la 
producția mi __ r__
structura conștiinței profesiona
le, determinat de solicitările pro
ducției în anumite zone relativ 
înguste și cunoștințele absolven
tului, vaste dar generale. De 
aici, ca o reacție în lanț, o anu
mită stare de neîncredere, a lui 
în ceea ce a învățat. în cursurile 
care aparent nu-i folosesc, și a 
celorlalți în el, mai ales a „prac
ticienilor", adică a acelor oa
meni care execută de ani de zile

o lucrare și pe care e firesc s-o 
cunoască în alt mod decît proas
pătul inginer. Se pun noilor ve- 
niți anumite .,întrebări-cheie“,

sintetice Săvinești,

cel mai puternic 
primul contact cu 

se pare a fi cel din

VIOLENTĂ

ȘI ABULIE
AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Nu de puține ori, în 
momentele cele mai drama
tice din istoria frămintatăa 
acestui secol, s-a spus că 
trăim în epoca violenței fără 
măsură. Rareori de altfel s-a 
putut consemna o extensie la 
scară istorică atît de semnifi
cativă a acestui cancer al na
turii umane, ca în ultima 
sută de ani. Violența legife
rată, transformată în sensul 
unic al activității statului, ca

2. In noua hală a turnătoriei de la Uzina metalurgică din Bacău 
au și sosit utilajele. In aceste zile, constructorii au cedat locul 

mantorilor
Foto: ION CUCU

3. O imagine de la Festivalul „Primăvara arădană", manifestare 
culturală de proporții, aflată în plină desfășurare

Foto: O. PLECAN
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De Ia OM la OM

în cursul zilei de miercuri, 
președintele Republicii Zambia, 
dr. Kenneth David Kaunda și 
soția și-au continuat vizita în o- 
rașul Baia Mare. în această lo
calitate, devenită în anii con
strucției socialiste un puternic 
centru industrial, în care frumu
sețile naturale se îmbină armo
nios cu realizările înfăptuite pe 
plan economic și edilitar-urban, 
oaspeții au vizitat întreprinderi 
ale industriei mineritului, ramu
ră de activitate ale cărei începu
turi sînt atestate în Maramureș 
încă de acum două milenii.

în timpul viziteL președintele 
Zambiei și celelalte oficialități 
au primit- din partea ministru
lui industriei miniere și geologi
ei, Bujor Almășan, a conducăto
rilor întreprinderilor și specialiș
tilor, explicații cuprinzătoare a- 
supra evoluției industriei băimă- 
rene, asupra progreselor tehnice 
înregistrate în domeniul extracți
ei, cît și în cel al prelucrării mi
nereurilor.

Oaspeții au fost informați, 
printre altele, de faptul că alături 
de străvechile exploatări miniere 
Săsar, Baia Sprie, Cavnic, Băiuț 
au apărut noi mine, care s-au 
dezvoltat, cum sînt cele de la 
Șuior și Ilba, unități moderne de 
preparare a minereurilor, uzine 
constructoare de utilaj pentru a- 
ceastă ramură industrială. Pro
ducția de minereu obținută aici 
în anul 1948 se realizează acum 
în numai 20—25 de zile.

Vizita începe printr-un popas 
la sediul Centralei minelor și me
talurgiei neferoase — unitate a 
cărei recentă înființare se înscrie 
în amplul program de măsuri ini
țiat de partid și guvern în 
vederea perfecționării continue a 
conducerii și organizării econo
miei noastre naționale. în fața u- 
nei sugestive machete, directorul 
general, ing. Vaier Gabrian, îi in
formează pe oaspeți despre reali
zările obținute de către tînăra 
centrală, a cărei activitate este 
îndreptată în direcția îndrumării 
și coordonării activității unități
lor componente — de la cerce
tarea geologică și tehnologică pri
mară, pînă la obținerea produsu-

Republicii Zambia, dr.
în cursul după-amiezii de 

miercuri, la Palatul Consiliului 
de Stat au fost reluate convorbi
rile oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda.

Cei doi șefi de stat au abordat, 
în continuare probleme privind

Kenneth David Kaunda
extinderea și diversificarea co
laborării dintre cele două țări. 
S-au relevat posibilitățile existen
te pentru o cooperare largă a po
poarelor român și zambian, pe 
baza respectului și avantajului re
ciproc.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme ale situației internațio
nale.

ADDENDA
tofes» se as s»; 
wo - a <

LÂ A

PRIN VIAȚĂ,
lui finit.

Reține atenția faptul că flu
xul tehnologic în unitățile de 
extracție și prelucrare a minereu
rilor este astfel conceput îneît —- 
chiar în condiții geologice minie
re dificile, create de minereuri 
greu preparabile — se asigură 
valorificarea integrală a tuturor 
elementelor conținuteADELIA IVANOV

ȘTEFAN(Continuare în pag. a Ul-a)

(Continuare in pag. a V-a)

Foto: O. PLECAN
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LA SPATE?Șantierul naval din Galați. Ti
nerii electricieni Gh. Necula. 
Al. Nedelcu și D. Zaharia lu
crează la tabloul de co
mandă al navelor românești.

ȘTEFAN BRATU 
PETRU UILACAN

CU MÎINILE în materia

(Agerpres)

DE LA TRICOUL
SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

în regimul hitlerist, violen
ța războaielor de represiune 
a mișcărilor naționale, vio
lența pe străzile marilor me
tropole, violența protestatară 
etc. Am citit recent un nu
măr al unei reviste franțu
zești dedicat aproape în în
tregime acestei probleme, sub 
titlul general de „Ireductibi
la violență?" înainte de aita.

(Continuare in pag. a IV-a)

Recepție oferită
de președintele

Nicolae Ceausescu
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția sa, 
Elena Ceaușescu, au oferit 
miercuri seara o recepție la Pa
latul Consiliului de Miniștri în 
onoarea președintelui Republicii 
Zambia, dr. Kenneth David 
Kaunda, și a soției sale, Betty 
Kaunda.

Au luat parte Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Hie Verdeț, 
Florian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion Stănescu, vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri și ai Marii Adunări Na
ționale, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă-

tori de instituții centrale, acade
micieni și alți oameni de știință 
și cultură, generali și of'țeri su
periori, ziariști români și străini.

Au participat E.H.K. Mudenda, 
ministrul dezvoltării și finanțelor, 
M. J. Chimba, ministrul îndru
mării naționale, H. Mulemba, 
ministrul comerțului, A. I. Phiri, 
ministrul informațiilor, M. Ngal- 
anda, ministrul protocolului și 
funcțiunilor de stat, și celelalte 
oficialități zambiene care îl în
soțesc pe președintele Kaunda.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

înaintea începerii recepției au 
fost intonate imnurile de stat ale 
celor două tari.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă calda, prietenească.

(Agerpres)

In vizită la Uzina metalurgică de metale neferoase

DE LA OM 
LA OM

— O DISCUȚIE DESCHISĂ 
DESPRE TINEREȚE Șl IDEAL

In numărul de sîmbătă, 25 aprilie, al ziarului 
nostru am publicat, în cadrul rubricii „De Ia om 
la om“, scrisoarea tinărului Daniel Van Dik din 
București. Dincolo de relatarea unor obstacole 
pe care a fost nevoit să Ie înfrunte, scrisoarea 
se dorea, implicit, o meditație asupra rostului 
vieții într-o astfel de nedorită împrejurare, lăsa 
cale liberă unei concepții a renunțării Ia tot, a 
învinsului definitiv — susținea o atare concepție 
de viață. Și aceasta — in cazul unui tinăr de 20 
de ani. Publicînd scrisoarea, rugam totodată ci
titorii să-și spună cuvîntul, lansam o invitație Ia 
o discuție deschisă, sinceră despre tinerețe și 
ideal.

La nici două săptăniîni de la publicarea aces
tei scrisori, pe adresa redacției au sosit o sută 
cincizeci de răspunsuri, în care tineri de dife
rite profesiuni, dar de o vîrstă apropiată Iui Da
niel, își exprimă punctul de vedere în legătură 
cu cele expuse de el. Depășind cadrul restrîns 
al adresării, majoritatea scrisorilor — străbătute 
de concepția despre lume și viață a semnatarilor 
lor, despre rostul muncii în dezvoltarea persona
lității umane — propun teme mult mai largi de 
reflecție și dezbatere. Nu ne îndoim că ele în
sele vor stîrni. Ia rîndul lor, numeroase ecouri 
în rîndul tinerilor cititori — și faptul că le 
dăm curs aici înseamnă o prelungire a invitației 
la discuție. Anume n-am abordat — deocamda
tă — un punct de vedere, dorind mai întîi să 
găzduim opiniile tinerilor, să înlesnim dialogul 
lor firesc și deschis.

(Continuare în pas. a ll-a)

Instrucția tehnică încă de pe 
băncile școlii, adăugată talentului, 
dă uneori rezultate surprinzătoa
re : Oficiul de stat pentru inven
ții și mărci a acordat brevete mai 
multor elevi pentru creații valo
roase și inedite. Astfel, pionierul 
Octavian Bugoi, din comuna Mis- 
lea, județul Prahova, este autorul 
unui Interesant aparat care trans
formă forța de lovire a valurilor 
apei în energie electrică, iar A- 
lexandru lonescu, din Oltenița, al 
unui electromotor pentru execu
tarea automată a traforării și a 
altor operații curente în cercurile 
școlare de îndeletniciri practice. 
De asemenea, Dan Tarcea, din 
Cluj, a confecționat un ceas elec
tric de cronometraj, utilizat în 
competițiile de baschet, volei, 
handbal, atletism; Sever Oprișan, 
din Covasna, un zăvor electric cu 
cifru pentru asigurarea ușilor și 
valizelor, care nu poate fi des
chis decît printr-un indicativ e- 
lectrlc.

Lucrările originale — în număr 
de 9 — au fost trimise Ia Tokio 
pentru a fi prezentate la Expo
ziția internațională de Invenții 
ale copiilor, una din importante
le manifestări nrln care instituți
ile japoneze de specialitate mar
chează Anul internațional al e- 
ducației.

Calamități provocate
flc intemperii într-o serie

de județe ale țarii

ntr-o- zi orașul 
Deva a fost zgu
duit de o veste cu
tremurătoare i cl- 
țiva din cei mai 
buni componenți

ai echipei de fotbal au săvîrșit 
o crimă. „Băieții" — adulați de 
tribune, ținuți pe palme de un 
întreg oraș — și-au dat arama 
pe față, cu acest, prilej cîteva 
raze de lumină dezvăluind 
mediul vicios și imoral în 
care trăiau. Pentru fapta lor au 
fost condamnați la mulți ani de 
închisoare.

Se părea că din acest eveni
ment tragic care a dus la des- 
completarea echipei, influențînd 
negativ, evoluția ei ulterioară, 
se vor trage învățămintele cuve
nite. Dar nu s-a întîmplat așa. 
N-au trecut decît cîțiva ani de 
atunci si echipa suferă acum un 1 
șoc similar. Alți doi componenți !
ai săi au înlocuit echipamentul <
de sport cu haina vărgată • de 1
detențiune. j

/I Dl/NDI LA
cosnm vardai

angrenat în afaceri murdare, 
niște găinării în adevăratul înțe
les a)' c.uvintului.

Despre ce e vorba ? în noap
tea de 8—9 aprilie a.c. după ce 
au chefuit în restaurantul 
Transilvania pînă la ora închi
derii, Atila Utvari și -Eugen 
Mosoni, căci ei sînt „eroii" evi
dent negativi ai relatării de față 
nu s-au îndreptat spre casă, cum 
ar fi fost firesc, unde 
primul era așteptat de soție și 
copil, ci spre blocul E 23 din 
cartierul Gojdu. Nu aveau In
tenția să-și viziteze vreun cu
noscut. Scopul era altul. Trecînd 
cîndva pe acolo, au observat că 
scările sînt împodobite cu per
dele de toată frumusețea. Atunci 
au pus ochii pe ele, iar a-

Judecîndu-le faptele ajungem 
la concluzia că germenii, rău
lui, ai desfrîului și viciului s-au 
coborît adine în sinul forma
ției în viața unora, îneît. cu 
greu mai pot fi extirpați. Jucă-

lorii talentați, admirați de tri
bune și de trecătorii de pe stra
dă, sportivii cărora li s-au asi
gurat condiții bune de viață și 
de practicare a fotbalului (poate 
că tocmai aici e greșeala) s-au

Căpitan de miliție 
OCTAVIAN STOIC 

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a V-a)

în urma ploilor deosebit de 
abundente căzute în ultimele 48 
de ore, și a topirii unei mari 
cantități de zăpadă in zona 
muntoasă, a revărsării riurilor 
Mureș, Someș, Bistrița, Jijia și 
altele, asociate cu viiturile de 
ape de pe versanți, au fost inun
date mari suprafețe de teren și 
unele localități, în special 
nordul și 
van iei și 
vocîndu-se 
Întreprinderilor, unitățiloi_
cole și cetățenilor. O serie de 
căi de comunicație feroviare și 
rutiere au fost blocate, ceea ce 
a dus la întreruperea circulației 
și izolarea unor localități. în 
județul Mureș, prin revărsarea 
rîului Mureș, au fost inun
date numeroase sate situate pe 
malurile acestuia, precum și 
cartiere de locuințe, străzi și în
treprinderi din Tg. Mureș, zona 
industrială a orașului Reghin.

Apa a acoperit o parte a ora
șului Dej din județul Cluj și 
întreprinderile din zona respec
tivă. în județul Bistrița-Năsăud, 
în ultimele două zile au fost 
inundate peste 10 000 ha tere
nuri agricole. Importante su
prafețe de teren, precum și lo
cuințe, întreprinderi etc. au fost 
inundate în județele Cluj, Mara
mureș, Suceava, Neamț, Iași.

Conducerea partidului, gu
vernul, analizînd situația creată 
au stabilit o serie de măsuri 
urgente pentru ajutorarea re
giunilor și localităților calami
tate, precum și pentru preintîm- 
pinarea și limitarea efectelor 
negative ale inundațiilor. în 
toate zonele afectate de inunda
ții, precum și de furtuna des- 
lănțuită concomitent, organele 
locale de partid și de stat au în
treprins și întreprind acțiuni 
energice pentru prevenirea și 
diminuarea pagubelor, pentru 
evacuarea populației și incar- 
tiruirea cetățenilor sinistrați, 
pentru salvarea bunurilor ma
teriale și a animalelor. La 
aceste acțiuni participă zeci de 
mii de cetățeni, o contribuție 
deosebit de prețioasă fiind adu
să de unitățile militare dislocate 
in acest scop, precum și de for
mațiunile gărzilor patriotice.

Comisia centrală de apărare 
împotriva inundațiilor, pe baza 
informărilor din județe și a 
prognozelor meteorologice, apre-

., . în
centrul Transil- 
Moldovei, pru- 

pagube materiale 
agri-

ciază că din pricina ploilor care 
continuă să cadă în unele zone, 
pericolul nu este încă înlăturat. 
T.otodatâ se atrage atenția că 
undele de viitură formate pe 
riuri se deplasează acum în ju
dețele situate în zonele din aval 
cum sînt : Alba, Sibiu, Hune
doara, Arad, Sălaj. Satu Mare 
precum și Vaslui, Bacău, Vran- 
cea și Galați. Tn aceste județe 
sint necesare măsuri energice de 
evacuare a oamenilor și bunu
rilor din zonele expuse, conform 
prevederilor comandamentelor 
județene de apărare împotriva 
inundațiilor.

Se apreciază că viiturile de 
ape vor fi de scurtă durată dar 
de mare amploare datorită ploi
lor care în unele zone au însu
mat peste 100 litri apă pe mp.

în toate județele amintite, 
comandamentele pentru apăra
rea împotriva inundațiilor 
buie 
gure 
dine 
aval
ape, „ ___ ______ _
normală a căilor de comunica
ție, îndreptînd mijloacele de 
transport pe rutele unde trafi
cul se poate desfășura normal.

Ministerele și organizațiile 
centrale trebuie să pună la dis
poziție toate mijloacele tehnice 
și materiale pe care le au în 
zonele supuse inundațiilor pen
tru ca organele locale să poată 
îndeplini fără întîrziere măsu
rile ce se impun pentru evitarea 
pierderilor de vieți omenești și 
a pagubelor materiale. O aten
ție deosebită trebuie să se acor
de restabilirii comunicațiilor te
lefonice, intervențiilor rapide 
pentru repararea defecțiunilor 
în rețeaua de energie electrică 
sau pentru deconectarea aces
teia atunci cînd este cazul.

In localitățile izolate sau în 
caz de existență a unor grupuri 
de persoane izolate, este nevoie 
să se ia măsuri pentru aprovi
zionarea cu alimente și cu tot 
ceea ce este necesar.

Tn zonele afectate de inunda
ții, în cele amenințate de revăr
sări precum și în sudul țării 
unde furtunile puternice au 
provocat importante pagube în 
agricultură și în unele locali
tăți trebuie să se ia în conti
nuare măsuri energice pentru

- -------- ------ tre
să acționeze rapid, să asi- 
informarea cu promptitu- 
a tuturor localităților din 
care pot fi afectate de 
să organizeze funcționarea

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PRIN VIA ȚĂ MAI TARE
CA PLOAIA

PATRA ZI A PRIMĂ
VERII ARĂDANE

EGOISMUL TREBUIE 
iNLOCUIT 

CU ALTRUISMUL

Apreciez sinceritatea deo
sebită și talentul literar 
al acestui tînăr. Scrisoa
rea este clară, scrisul concis, 
ideile înșirate logic, deși repre
zintă o gîndire, o filozofie pro
fund greșită. Simțămîntul ratării, 
al inutilității sociale este străin 
marii majorități a tinerilor de 
20 de ani. Aceste stări sufletești 
nu sînt trăsături psihice funda
mentale ale tineretului. Ele sînt 
stări sufletești trecătoare, deter
minate de evenimente neplăcute; 
trăite de fiecare dintre noi, dar 
care ne influențează pe fiecare 
in mod diferit, după caracterul, 
educația și starea psihică dife
rită. Firile sensibile sînt mai u- 
șor impresionabile, asupra lor 
trăirile psihice emoționale lasă 
o amprentă durabilă, produc un 
șoc mai puternic, cu un ecou de 
o durată mai mare. De aceea, 
pesimiștii, melancolicii recurg 
mai frecvent la acte disperate, 
de aceea lor le este bine să le a- 
cordăm mai multă grijă, atenție 
și înțelegere. Să nu-i lăsăm izo
lați, interiorizați în gîndurilc 
lor, să-i atragem în viața activă, 
în ambianța optimistă specifică 
tineretului.

Apreciez și respect munca oa
menilor simpli, oricare ar fi as
pectul ei ; fără măturătorii de 
stradă orașele ăr deveni insa
lubre și s-ar răspindi'molimele; 
fără frizeri am arăta ca strămo
șii de acum 2000 de ani și ne-ar 
înipuia păduchii ; fără zidari, 
timpiari, croitori nu am avea lo
cuințe și îmbrăcăminte, fără pro
fesori nu am avea cultură și ci
vilizație etc., etc. De aceea, mă. 
înclin în fața tuturor, acestor oa
meni și consider munca lor sfin- 
tă, deoarece trăim prin ea. Mulți 
tineri o fac și ar face-o ori cînd, 
fără să dea semne de disperare. 
Dar condamn pe frizerul care la 
serviciu se simte bine, în atmos
fera antrenantă, distractivă, 
presărată cu anecdote, iar cînd 
vine acasă își insultă și batjoco
rește propriul copil, care și așa 
are sufletul necăjit din cauza 
pierderii unui prieten și a lip
sei de înțelegere din partea u- 
nor dascăli.

Invit pe această cale cadrele 
didactice, psihologii, psihiatrii, 
medicii să participe la discuția 
deschisă de ziar. Să discutăm 
in același timp, despre unele ra
cile morale care mai persistă, 
despre egoism, de pildă, despre 
nepăsare — reliefate din însăși 
intîmplarea tînărului la care ne 
referim. Pentru că atîta timp 
cît va exista egoismul, acest „al 
meu", „al tău", „nu mă pri
vește", „nu mă interesează", in
diferența față de ceea ce se pe
trece în jur, nu vom rezolva de
finitiv și optirA problema relații
lor de ia om la om. Vom trata 
ca uneori în medicină, nu cau
zele profunde ale bolilor, ci 
simptomele lor, fără efect.

Egoismul trebuie înlocuit cu 
altruismul, cu acel sentiment al 
solidarității și compasiunii u- 
mane, specific popoarelor civili
zate de pretutindeni. în același 
timp, tinerii pesimiști, „ratații" 
trebuie să înțeleagă că s-a ter
minat cu indulgența și îngădu
ința exagerate pe care nu au 
știut să le prețuiască. Societatea 
oferă largi posibilități de afir
mare. O voință fermă și un i- 
deal măreț — imposibil să nu 
te ridice în fața propriei conști
ințe, în cea a lumii din jur. 
Dar munca este un efort dure
ros și urcușul greu însîngerează 
mîinile și picioarele celor ce se 
străduiesc și vor să ajungă pe 
culmi. Satisfacțiile victoriei o- 
feră însă compensații și plăceri 
nebănuite. Cei ce vor să trăiască 
filozofind, cu privirile țintite în 
tavan, trebuie să mediteze, că, 
în același timp, altcineva tru
dește ca să le ofere o pîine, pe 
care în acea zi nu merită s-o 
mănince. Acestor tineri pesi
miști. care lîncezesc dezorien
tați, le adresez un salut de încu
rajare și de îndem la muncă. E 
bine ca ei să se trezească și să-și 
amintească de faptul că o parte 
din părinții, bunicii și străbuni
cii noștri au murit luptînd ca să 
apere demnitatea și libertatea 
acestui popor și acestei țări.
dr. I. ALEXANDRU-OPTACI 

Slatina

OARE EȘTI SINGURUL 
LICEAN CARE-L 

CUNOAȘTE PE 
SHAKESPEARE ?

Mă numesc Mircea Ștefan Bă- 
trîn, am 16 ani și jumătate și 
sînt elev în clasa a X-a B uma
nistă a Liceului nr. 2 din Arad. 
N-aș fi sporit fiumărul scrisori
lor pe care le primiți cu una — 
și încă destul de lungă — dacă 
motivul n-ar fi legat de scrisoa
rea lui Daniel Van Dyk publica
tă la rubrica „De la om la om". 
Permiteți-mi. așadar, să mă a- 
dresez lui Daniel.

Stimate prietene.
Citind numele autorului aces

tei scrisori, dar mai ales numele 
orașului de unde vine, n-aș vrea 
s-o cataloghezi astfel : „O scri
soare plictisitoare, a unuia din 
provincie, și care mai face și 
pe deșteptul !“ Daniel, dacă tu 
ești un neînțeles pentru toată 
„lumea" — sînt sigur că „lumea" 
aceasta, ce cuprinde de fapt, 
cercul limitat de care te-ai lovit 
va trece de acum pe planul doi, 
tn fața lumii ce se va strădui 
•ă-ți arate în curînd și o față 
mai surprinzătoare — asta nu

CU MÎINILE LA SPATE?
a-înseamnă să te comporți ca 

tare.
Situația ta e gravă, lipsa 

înțelegere a unora față de 
este la fel de gravă, iar eu 
compătimind-o ți-aș face 
mare rău. Iată de ce ți-aș reco
manda să te uiți mai puțin în 
tavan : vremea minunilor și su
perstițiilor a trecut demult. 
Trebuie să te mai uiți o singură 
dată la albul lui imaculat și dacă 
vei voi, vei putea vedea acolo 
multe lucruri pe care le-ai ne
glijat și, mai ales. PARTEA TA 
DE VINA ! Crede-mă, Daniel, nu 
ți-o spune mina ce-ți scrie a- 
ceste rînduri, nu ți-o spune gura 
ce n-ar dori decît Să te învese- 
lescă ; ți-o spune sufletul meu 
care în cei doi ani de cînd 
„m-am făcut băiat mare" a ră
mas încă cu ceva din albul ihia- 
culat al copilăriei. Nu vreau să 
te supăr cu acuzări de care 
poate nu ești numai tu vinovat. 
Dar tu, prietene, te ascunzi 
după propriul tău deget. Ți-ai 
construit cu trufie un castel al 
tău — și acest castel e construit 
pe nisip. Oare ești sigurul li
cean care-l cunoaște pe Shake
speare, se mîndrește cu profesi
unea modestă a părinților și a- 
cuză nedreptatea ? Nu ! Noi toți

de 
ea 
tot 
un

„Totul prin sudoare". Viața este 
frumoasă, dar ce vină pot avea 
cei din jur dacă tu vrei s-o în- 
tîmpini numai în aspectele ei 
pozitive ? Nu cred c-ai făcut 
totul pentru a ți se oferi totul. 
Ai dreptate spunînd că ai trecut 
prin viață cu mîinile la spate. 
Te rog ascultă o mărturisire, pe 
care te-aș ruga, să n-o iei ca 
un basm. Am o soră în vîrstă 
de 37 de ani. Din acești 37 de 
ani, aproximativ 10 ani i-a pe
trecut în spitale, suferind 10 o- 
perații, fiind amenințată de cea 
dc-a unsprezecea. A suferit mult 
și cere vieții tot ceea ce tu ai 
și nu prețuiești. Citind scrisoa
rea ta — a plîns. Regret și nu 
neg faptul că s-ar putea sa ai 
în jur oameni răi. Van Dyk, sora 
mea te roagă un lucru. E impo
sibil desigur, e o rugăminte sim
bolică : dă-i ei cei 20 de an; ai 
tăi, dă-i sănătatea și tot ceea ce 
tu nu prețuiești. Te invit la noi, 
la sora mea. Vorbește cu ea. Tn 
ciuda infirmității este de o inte
ligență și sensibilitate neaștep
tate. Ți-ar putea spune că viața 
nu este un joc. Sfaturile părin
ților, ale oamenilor care au o 
bogată experiență de viață, 
foarte adesea ne ajută să ne în
toarcem ne drumul cel bun, ne

să lupți contra „bandei riilante",, 
de ce să înoți împotriva curen
tului ? Cere prea multă energie 
și nu-ți conferă aceeași eleganță 
ca aristocratica renunțare. Inte
ligența ți se consumă în medi
tații fără valoare sau, cum s-ar 
exprimă brutal, dar veridic, un 
coleg : „cugeți la nemurirea su
fletului". Viața e atît de fru
moasă, dragul meu prieten ne
cunoscut ! Nu vezi ? Pomii au 
înverzit, soarele, ne zimbeștp; 
cerul e limpede ca ochii unui 
îndrăgostit. Iar tu suferi de o 
boala frecvent întilnită in seco
lul nostru. Se cheamă „n-am ce 
face". Și eu am suferit cîndva de 
acest, „mal". L-am distrus însă 
din faza incipientă, deși îmi mai 
dă tîrcbale în zilele de vacanță 
în care plouă și sînt nevoită să 
stau singură, după ce-am termi
nat de citit ultima carte. Acum 
însă... Jos, băieții joacă fotbal, se 
aud risete.

Ce te-a demoralizat într-atît, 
încit să te aducă la acest pesi
mism terifiant ? Omul e cel mai 
frumos „produs finit*4, N.u-1 dis
truge! Ar fi un sfîrșit lamenta
bil și — iartă-mă— degradant. 

Se spune că ai voință. Arată- 
ți-o ! Nu. mă face să cred c-ai 
căutat doar compătimire. Reia-ți

ADDENDAi -> • . r <>•

V LA OMLA RUBRICA

urim nedreptatea, venita din 
partea orișicui. Dar asta e altă 
poveste și, în orice caz. întilni- 
rea cu o nedreptate — posibilă, 
desigur — nu ne îndeamnă la 
dezarmare.

Noi nu ne pierdem încrederea 
în tine. Te rugăm doar să nu 
devii „erou" și nici să faci pe 
eroul. /

CRED CĂ EU ÎL ÎNȚELEG

La 20 de ani e trist să fii gol, 
cum sint și eu, lipsită de toate. 
Port masca unei ființe scîrbite 
de viață, disperarea mea se 
transformă uneori, în ură. Nici 
eu nu mai vreau să trăiesc, 
pentru că nimeni nu mai are ne
voie de mine, pentru că sînt 
de prisos, o piatră... Și nimeni, 
cred, nu s-at întreba de ce-am 
făcut-o.

Ce m-a adus în fond la această 
stare de deprimare ? Nu știu. 
Eram o elevă prin excelență, 
„un copil model", cum obișnu
iau să mă caracterizeze cei în 
atenția cărora mă aflam.

La liceu eram aceeași elevă- 
exemplu, dar care acum se afla 
la o vîrstă cînd nu mai putea 
accepta greșelile oamenilor „ma
turi" și în special ale celor care 
mă formau. Nedreptatea mă re
volta și de ea mă loveam atît. 
de des. Dirigintele clasei, omul 
care mă admirase pentru voința 
mea, pentru rezultatele mele în 
muncă timp de 3 ani, căuta acum 
să-mi impună o anumită condu
ită, oricît de ostilă îmi era mie, 
căuta să-mi formeze un orizont 
al lui, oricît de îngust mi se 
părea. M-am interiorizat și a- 
tunci am devenit alta, am de
venit ceea ce sînt.

In ultimul ari am întrerupt 
cursurile. Mi se cerea un re
paus total. Sufeream de reuma
tism și nevroză cardiacă. M-am 
întors totuși ; nu doream să 
pierd anul. Am susținut exame
nul de bacalaureat pe care l-am 
luat cu bine. Era astfel, prima 
mea ieșire in viață. Dar nu mă 
mai caracteriza aceeași voință, 
puterea mea de luptă cu greu
tățile oi era sleită. Nu renunța
sem totuși la iluzii. Speram să 
ocup un serviciu, apoi să urmez 
o facultate la fără frecvență.

Un accident stupid, o inter
nare urgentă rupe însă și ulti
mele năzuințe. De atunci plutesc 
pe culmile deznădejdii.

GABRIELA C.
Galați

feresc de greșeli,•uneori de aba
teri foarte, foarte mari. Ceea 
ce s-a întinwlat în școala ta nu 
ește o regulă, ci o regretabilă 
excepție. Iată numai două 
exemple de oameni din liceul 
Cobadin, județul Constanța, că
rora dacă le-ai fi elev, cu si
guranță ai putea ieși din sfera 
„omului ratat" : tovarășul direc
tor Gheorghe Neagu, neîntrecut 
prin puterea de înțelegere și 
convingere, prin . calmul și 
măiestria dumnealui și tovarășa 
profesoară Manea Ecaterinâ, 
despre care am numai cuvinte 
dragi- de spus? Sînt-sigură că te 
vor putea ajuta, irtnesocietatea 
aoastfă, viața.'oferă toate posi
bilitățile • de afirmare, dar tu 
vrei să lupte altul pentru tine. 
Spunînd că ai făcut tot ce-ți 
stă în putință; fugi din calea 
vieții și te plîngi de ea, ca un 
copil de umbra lui.

Sper să nu te superi de cete 
ce ți-am spus. Poți veni aici, în 
micul dar pitorescul meu ’ sat. 
să te recreezi. Te aștept împreu
nă cu cei 21 de elevi ai clasei a 
Il-a, cărora mă străduiesc să le 
sădesc în suflet, pe cît mi-est.e 
posibil, DRAGOSTEA DE VIA
TĂ.

CONSTANȚA PREDA 
Făurei, jud. Ialomița

studiile, pentru ca numai 
poți deveni util ție, oamenilor. 
Apropo, tu știi să rîzi ?
s.

ALDEA ANDREEA, 
elevă — Tg. Mureș

DE VIITOR SA NE
LEGE NU UN SIMPLU
FIR, CI UN ODGON ÎM
PLETIT DIN NĂDEJDE,
MUNCĂ, DĂRUIRE

VIATA E ATIT DE FRU
MOASĂ, DRAGUL MEU
PRIETEN NECUNOSCUT

Tu ești un moit viu. Cu tot 
riscul de a-mi atrage oprobiul 
public, voi ignora dictonul : De 
mortius nil nisi bene. Ieftina-ți 
filozofie schopenhaueriană con
feră o aureolă dp „mal du sie- 
cle" unui fenomen banal, numit 
cu ani in urmă tașitate. Acum 
insă nu ne mai plac cuvintele 
tari ; folosim eufemisme. Nu ne 
place adevărul și atunci îmbră
țișăm cu ardoare, cu patima dis
perării, o teorie perimată, bună 
de adormit copiii. Ai „trecut 
prin viață cu mîinile la spate". 
Ce glumă ! Cînd ? Cînd ai avut 
timp să treci, să-i cunoști toate 
bucuriile, tot ce-ți dă și-ți ia, tot 
ce creează sau distruge ? în 20 
de ani ? Zilnic mor pe mapa
mond atîția octogenari, nonage
nari care n-au cunoscut tot ce 
se poate cunoaște. Și tu, la vîrstă 
ta ești un „expert". Nu! Ești, dț 
fapt, comod !. Ți-ai confecționat 
un tip de „malentendu", țe-ai 
refugiat în el și aștepți. De ce
■ ■■■■■■■■■■I

Cu ceva timp în
tr-un ziar, citeam __ _ ------ -
cele mai laconice definiții ale 
ratatului : „un om care nu a a- 
tins în deâursu] vieții ceea ce 
și-a propus la 18 ani". între 
definiția, care aparține lui Ra 
lea, și prezumția lui Daniel e o 
inadvertență, o discrepanță fra
pantă .Să-ți propui la 18 ani 
puncte luminoase pentru viitor 
și la 20 de ani să te consideri 
cu aripile frînte — nu e o pri
peală exagerată ? Nu e însăși 
întruchiparea „ideală" a incon
secvenței ? Dar nu e vorba de o 
ratare : e doar o rătăcire 
poate fi remediată.

Un fir — cum spui tu, 
niel - de legătură cu 
mea este prea puțin, mai __
că la vîrstă noastră trebuie să 
ne legăm de viitor — și pentru 
viitor e necesar un odgon îm
pletit din nădejde, muncă, dă
ruire.

urmă, în- 
una dintre

ce
Da- 
lu- 

ales

ACRtȘMĂRIȚEI VIORICA 
elevă clasa a XH-a. 

Liceul „Nicu Gane“-Fălticeni

0 MARE SATISFAC
TIE SUFLETEASCĂ NU 
VINE DECÎT DUPĂ 0 
MARE LUPTĂ CÎȘTI- 
GATĂ CU TINE ÎNSUTI

■

Deși sînt foarte ocupat, tim
pul fiindu-mi măsurat riguros, 
nu pot trece peste scrisoarea
■ ■■■■■■ ■ ■■■■■

CINEVA ARE NEVOIE 
DE ANII TĂI, VAN 
DYK. CUM ÎNȚELEGI

■

SA l-l DĂRUIEȘTI?

această viață care |g 
atit de radicală, în- 
în ce mai mult mă “

fflnernti
LEONTINE f

Palatului (orele

rulează la Gră- 
20,15).

MADAM : TU-

„Ce este 
mi se pare 
cît din ce _ _ __ ___  __
feresc din calea ei, simțind ne- ■ 
voia să o părăsesc Sînt cu- — 
vin tele tale, Van Dyk, și mă sur- " 
prinde faptul că tu, care ai de- ■ 
dicat tot timpul liber studiului g 
literaturii române, nu ai citit " 
sau nu ai înțeles versurile lui ■ 
George Coșbuc : g

„Viața-i datorie grea / Și Iașii 
se-ngrozesc de ea / Să aibă tot ■ 
cei lași ar vrea / Pe neluptat./ / ■ 
De ce să-ntrebi viața ce-i ? —
Așa întreabă cei mișei. / Cei — 
buni n-au vreme de gîndit / La ■ 
moarte și Ia tînguit...**

La 20 de ani se poate spune ■ 
că ești un ratat ? Și eu am 20 ■ 
de ani, și eu am suferit, poate 
și pentru mine a constituit o 
lovitură pierderea examenului 
de admitere la filozofie. Deocam
dată sînt învățătoare-suplini- 
toare. La 20 de ani sînt însă 
tînără și voi munci să pot rea
liza totul. întrebi la ce se rezu
mă viața și dacă merită să o 
trăiești. înțelepții latini spuneau

■

OPERAȚIUNEA 
rulează la Sala 
17,15; 20,15).

ELIBERAREA _____
lează la Patria (orele 10; 12,30; 16; 
18,30; 21).

CASTELUL CONDAMNAȚILOR: 
rulează la Republica (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30;
20,45), Grădina Doina (ora 20).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Capitol (orele 9; 11,15; 13,45; 16; 
18,30).

PENTRU ȚARA ȘI REGE : ru
lează la Capitol (ora 21).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : rulea
ză la Floreasca (orele 9,30—16 în 
continuare).

AL 8-LEA : rulează la Floreas
ca (orele 18; 20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL* • ru
lează la Festival (orele 8,30; 10,30; 
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21). Grădina 
Festival (ora 20).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE. 
ERIEI : rulează la București (o- 
rele 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21).

HELGA : rulează la Victoria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

...SA UCIZI O PASARE ClNTA- 
(ore- 
18,15; 
15.30;

(Seria Il-a: ru-

TOARE : rulează la Central 
le 8,15; 10,45; 13,15; . 15,45; 
20,45); Gri vița (orele 10,30; 
18; 20,30).

SIMPATICUL DOMN R : 
lează la Vit.an (orele 15,30; 
Grădina Vitan (ora 19.45).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

BECKET : rulează la Viitorul 
(orele 16; 19).

ru-
18).

NU FI TRIST : 
dina Buzești (ora

CU MINE NU. ________
lează la Dacia (orele 8,30—20,30 în 
continuare).

BĂNUIALA: rulează la Feroviar 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9,45; 12,15; 14,45; 
17,30; 20), Tomis (orele 8,30—15.30 
îh continuare; 18), Grădina Tomis 
(ora 20), Gloria (orele 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

VA PLACE BRAHMS ? 
la Doina (orele 16, 18,30;

GHICI CINE VINE LA 
rulează la Grădina Lira .

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Volga (orele

9; 11.15:

rulează 
20,45). 
CINA ? : 
(ora 20).

tînărului Daniel Van Dyk fără g 
a-mi spune părerea. Folosesc “ 
acest prilej deosebit spre a spu- ■ 
ne acestui tînăr, și altora în g 
aceeași situație, că viața nu este 
un borcan cu miere în care să ■ 
băgăm degetul și apoi, cu el în n 
gură, să exclamăm : dulce mai — 
este ! Ai 20 de ani și viața te-a " 
pus în fața unor probleme pe ■ 
care nu le-ai rezolvat așa cum g 
ai vrut. Anumiți indivizi neome- » 
noși ți-au frînat, pentru un mo
ment, ascensiunea spre idealul ■ 
dumitale. Și pentru atîta lucru g 
te socotești ostracizat, lepădîn- 
du-te de toate și de tot ? Am ■ 
trecut și eu prin încercări și ■ 
situații dificile, mult prea difi- — 
cile iață de cele ale dumitale. " 
Pentru că nu este ușor să tră- ■ 
iești singur de la 13 ani, luptînd m 
pentru făurirea unui viitor

La fel ca și dumneata, nici eu ■ 
n-am avut înțelegere din partea g 
părinților. Nu m-au înțeles în 
ceea ce vream de la viață, de- ■ 
terminîndu-mă să-mi aleg sin- B 
gur drumul pe care să merg, 
fără sprijinul lor. Am simțit și 
eu odată în jurul meu un gol 
fără de margini, iar un gol și 
mai mare în sufletul meu. în 
disperaret* mea am cerut ajutor 
oamenilor. Mulți nu m-au înțe
les, preocupați de propriile lor 
necazuri sau închiși în carapa
cea de nepătruns a indolenței 
Dar a fost de ajuns o singură 
mînă prietenoasă să mi se în
tindă și n-am refuzat-o. Ceea ce ■ 
este grav la dumneata, este || 
faptul că nu greutățile te-au 
adus în situația în care ești, ci ® 
constituția dumitale sufletească ■ 
cu întregu-i complex psihologie « 
Așa că nu te grăbi tinere să 
exclami că viața e ,un joc ! ■

E adevărat, ai dreptul incon- B 
testabil la circumstanțe atenu- 
ante, dar aceasta nu te îndrep
tățește să refuzi lupta pentru ■ 
propriu-ți ideal. La 20 de ani nu g 
ai dreptul (viața însăși nu ți-1 
dâ) să afirmi că ești un om ■ 
„ratat", distrus. E regretabil B 
faptul (dacă într-adevăr, așa — 
stau lucrurile) că un cadru di- " 
dactic (poate și mamă) omul in- B 
vestit prin însăși natura profe- _ 
siei sale cu acele calități psiho- 
pedagogice, menite a-1 ajuta în ■ 
cunoașterea oamenilor -să dea b 
dovadă de atîta inconștiență (nu, 
cuvîntul nu-i prea dur într-o ■ 
astfel de situație) îneît, fără a B 
pătrunde în universul sufletesc 
al omului care-i cere sprijin, 
să-1 înfrîngă" prin âtituclinea-i ® 
disprețuitoare, într-o situație dis- ■ 
perată. E regretabil și rușinos ■ 
totodată. Dar, tinere Daniel, în B 
viață nu întîlnești numai lucruri B 
frumoase, oameni buni și înțe- g 
legători. Aceasta îți oferă și si- B 
tuații în care totul depinde de b 
tine. Și a lua o hotărîre uni la- g 
terală fără a ține seama de 
opinia celor ce-ți vor binele 
înseamnă a greși. Nu ai dreptul 
să hotărăști asupra actului su
prem al vieții tale. E monstruos ® 
și laș totodată să abdici de la Bl 
viață fără luptă, declarîndu-te B 
învins pentru totdeauna, după B 
prima bătălie numai pentru sim- gg 
piui motiv că la 20 de ani nu ai g 
fost înțeles de unii oameni, în 
anumite împrejurări. O mare 
satisfacție sufletească nu vine " 
decît după o mare luptă cîști- ® 
gata cu tine însuți. Să nu uiți ■ 
acest lucru. Pentru că 
se naște din „nimic", 
pentru tine nu s-a 
Ești dator să continui.

■

Cerul părea că fierbe. Nori 
negri acopereau șantierul cu for
mele lor fantastice. Apoi s_a por
nit ploaia. O ploaie așa cum nu 
se mai pomenise de mulți ani. 
Argeșul și Bascovul și-au învol
burat apele. Era duminică. Șan
tierul respira ziua de odihnă. La 
microbalastieră paznicul a obser
vat pericolul. Șantierul 4 Găvana 
din cadrul I.C.M. Pitești se afla 
la discreția ploii. Telefonul a su
nat prelung, nervos. In furia ei 
apa cărase deja o cantitate mare 
de balast. Casa de pompe se sur
pase, la podul de peste rîul Bas- 
cov s-au produs mari stricăciuni. 
Lâ cel dinții semnal constructorii 
și-au părăsit casele întorcîndu-se 
la .șantier. Electropompele, mo
toarele electrice, instalația de apă 
și celelalte utilaje au fost salvate. 
Numele contru eforilor Mihâi Voi- 
nea, Nicolae Sandu și Romeo Ma. 
nea sînt rostite cu deosebit res
pect de întregul colectiv.

FLOREA TISTULEASA

ACT
CIVIC

Colegii despre care vă scriu se 
numesc loan Suciu și Negru Radu 
Alexandru și învață la Școala ge
nerală din Cojocna, județul Cluj. 
Aproape de locuința lor se află 
un vad pentru căprioare. Intr-o 
seară, dinspre vad s-au auzit îm
pușcături. Au alergat spre vad 
dar... O căprioară zăcea ucisă, 
alta — rănită. Mi-e greu să redau 
durerea celor doi copii. Era de 
datoria lor însă să-i demaște pe 
cei care au săvîrșit această faptă 
inumană. Așadar, l-au ajutat pe 
cei trei braconieri să urce căpri
oarele în mașina cooperativei 
„Deservirea" Cluj, i-au notat nu
mărul (cu pixul primit... „mită") 
și au anunțat cazul organului de 
miliție. Vinovății își vor primi 
pedeapsa.

ZI A ARTEI
PLASTICE

Desprindem, din programul a- 
cestei zile, două momente impor
tante pentru arta plastică locală . 
prima confruntare a pictorului 
naiv Ion Niță-Nicodim (din sa
tul Brusturi) cu publicul arădan, 
și expoziția de artă plastică a a- 
matorilor, membri ai cenaclului 
de artă plastică din județ, des
chisă la Ineu.

Ion Niță-Nicodim este un în
drăgostit de natură, de oameni, 
un îndrăgostit care și-a vizualizat 
marea pasiune pentru viață în cu
lori crude și care caută în ima
gini robuste, brutale uneori, se
cretul acestei frumuseți. De con
semnat'că, în 1969, Ion Niță-Ni- 
codim a obținut premiul I la con
cursul bienal de artă plastică al 
artiștilor amatori; pictura sa nai
vă e cunoscută în Brazilia, în 
R. F. a Germaniei, la Bratislava; 
acum se află la cea de a patra 
expoziție a sa.

La Ineu, 61 de tablouri repre
zintă cele mai recente lucrări ale 
membrilor cercurilor de artă 
plastică din județ (De la Pîncota, 
Siria, Ineu, Lipova și Arad: ce
naclul „Ion Andreescu**). Crite
riul după care au fost selecționa-

te — desigur, calitatea. Scopul 
— stimularea activității amatori
lor și încercarea de a-i selecta 
pentru promovarea în Fondul 
Plastic, Sînt printre ei o parte 
care au expus regulat, pictori 
deja cunoscuți, atît în Arad, cît 
și la București. Cîteva nume . 
Rosa Iolanda, Gliig Francisc, 
Măciucă Octavian (din Arad), 
Brumer Elena din Pîncota, Cor
nel Gîndilă de la Ineu, Lasca Pe
tru din Siria, Sioicovici Liviu din 
Lipova. Expoziția întrunește lu
crări de pictură și grafică — 
compoziții, portrete, naturi stati
ce, peisagistică. Expoziția a 
noscut 
blic.

Din
notăm 
meleagurile operelor lui Ion Sla
vici", ținut la Ineu și un spec
tacol al actorului orădean Varga 
Vilmoș, laureat al Festivalului 
național de teatru 1969, care ne-a 
prezentat cel de-al doilea recital 
poetic al său, în limba maghia
ră, „Privește înapoi rfzînd".

un mare succes de

sumarul acestei zile 
un simpozion literar

f

cu-
pu-

LILIANA MOLDOVAN

IOAN RANGA

DE SARE
TUL DE ZI

REȚEAUA $1 PROFILUL
ȘCOLILOR PROFESIONALE

’■ -*z - . . ■ :

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI
nimic nu ■ 
Iar lupta ■ 
terminat B

ION GH. SINCAN 
Galați

N.R. — Menționăm, în 
finalul acestor opinii, că 
discuția rămine deschisă, 
invitînd cititorii să-și 
spună cuvîntul dincolo de 
cazul în sine — despre 
idealurile vîrstei tinere, 
despre însușirile ce tre
buie să le posede, să le 
dobîndească pentru atin
gerea acestor idealuri, 
despre răspunderile și 
semnificațiile lor, pe care 
se cuvine să Ie aibă ge
nerația tînără.

Grupaj realizat de
ION ANDREIțA

■ ■■■■■■■■■■■
20,30), Flamura (orele 15,30; 18;
20,30), Grădina Expoziției (ora 20).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Flamura (ora 11).

OPERAȚIUNEA LEONTINE: ru
lează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), Favorit 
(orele 10; 15,30; 18; 20,30), Stadio
nul Dinamo (ora 20).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Lumina (orele 9—17,15- 
continuare; 20,15).

TAINA LEULUI : rulează 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

PICIOARE LUNGI DEGETE 
LUNGI : rulează la Bucegi (ore
le 16; 18,15), Grădina Bucegi (ora 
19.45), Miorița (orele 15; 17,30; 20),

în

la

■

ȘCOALA PROFESIONALA, TURNU-SEVERIN, str. Tirgu- 
.Tiu, nr. 7. Telefon 27.45. (Pe lingă Șantierul naval — Turnu-Se- 
verin al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Lăcătuș pentru construcții metalice ; strungar ; lăcătuș-me- 
canic industria construcțiilor de mașini : tabulator naval ; sculer 
matrițer.

ȘCOALA PROFESIONALA. TURNU-SEVERIN, B-dul Repu
blicii, nr. 5. Telefon 11.49. (Pe lir.gă întreprinderea transportun- 
auto — Craiova a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș-mccanic auto-moto , mecanic pentru motoare cu 
combustie internă ; electrician-auto.

ȘCOALA PROFESIONALA. SIMIAN, str. Gării, nr. 1. Teiefon 
113. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, 

rul Agriculturii și Silviculturii.
VtNJULEȚ. Telefon 106. Ministe-

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA 

str. Karl Marx, nr. 5. Telefon

^teatre

sanitara, turnu-severin.
11.45. Consiliul popular județean.
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Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY—ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia): 
CAMERA DE ALĂTURI — ora 20; 
(Sala Studio): MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN - ora 20; Tea
trul de Comedie : MANDRAGO
RA — ora 20; Teatrul Mic :

20.30) , Rahova (orele 
Grădina Rahova (ora 20).

COLONIA LANFIERI : rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 18).

TARZAN, OMUL JUNGLEI: ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Melodia (orele 8,30; 10.30; 12,30;
14,15; 16,15; 18,30; 20.45), Modern
(orele 9,15; 11,30, 13,45; 16; 18,15:
20.30) .

IUBITA LUI GRAMINIA: ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,30; 18), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

CÎND SE ARATĂ CUCUVEA- 
UA : rulează la Cotroceni (ora
15.30) .

O INTÎMPLARE rulează 
Cotroceni (orele 18; 20).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : _
lează la Giulești (orele 15,30; 18;

la
ru-

(orele ÎS,30; 18), Grădina 
Arta (ora *20).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Grădina Progresul (ora 20). Pro
gresul (orele 15,30; 18).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Grădina Moșilor (ora 20).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
Pacea (orele 16,45; 19,15).

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE, 
rulează la Crîngași (orele 16; 
18; 20).

PARADA COMEDIEI (STAN Șl 
BRAN) : rulează la Cinemateca 
Union (orele 10; 12; 14; 16), Pro
gram pentru abonați ciclurile A 
și B duoă amiaza.

REPUBLICA FETELOR : rulea. 
ză la Flacăra (orele 15,30; 20,15).

PE UN BALANSOAR — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LEONCE ȘI 
LENA — ora 20; (Sala Studio) ; 
PURICELE IN URECHE — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Stu
dio) : ENIGMATICA DOAMNA 
„M“ — ora 20; Teatrul Giulești 
ACEȘTI ÎNGERI TRIȘTI — ora 
19,30; Teatrul de Stat Sibiu (în 
sala Operei Române) : RECITAL 
LUCIAN BL AGA — ora 17; RI
CHARD AL III-LEA — ora 20; 
Teatrul „Ion Vasilescu" ; VIA
ȚA... O COMEDIE - ora 20; Stu
dioul I.A.T.C. : CARTOFI PRĂ
JIȚI CU ORICE — ora 20; Tea
trul „Ion Creangă": COCOȘELUL 
NEASCULTĂTOR — ora 16 ; Tea
trul „Țăndărică" (Calea Victo
riei): O POVESTE CU CÎNTEC — 
ora 15 și 17; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy): LA GRĂDINA CĂ-

RĂBUȘ — ora 19,30; (Calea Victo* 
riei): BOEING—BOEING — ora
19,30; Ansamblul U.G.S. : RITM 
’70 — ora 20; Circul de Stat : CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 
orele 16 și 19,30.

UN ORAȘ 
CU TEMELIA

PROGRAMUL I

• 17,30 Microavanpremieră © 
17,35 Emisiunea in limba maghia
ră • 18,05 Film serial : „Oliver 
Twist" (X) • 18.35 Mult e dulce 
și frumoasă • 19,00 Telejurnalul 
de seară • 19,20 Duete folclorice
• 19,40 Prim plan ; prof. dr. doc. 
Vintilă Mihăilescu — președintele 
Societății de Științe Geografice. 
Emisiune de Ion -Sava • 20,15 
Anchetă : „Nu trebuia să se în- 
tîmple" • 20,45 Teatru scurt : 
„Insomnie" de Dumitru Solomon
• 21,30 Film artistic : „Baladă 
pentru Mărluca" — producție a 
Studioului de filme „București"
• 22,45 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

• 20,00 Transmisia concertului 
de închidere a stagiunii Orches
trei Simfonice a Radioteleviziunil 
• 22,00 Actualități literare • 22,15 
Muzică ușoară românească pe 
versuri de Mihai Eminescu, Geor
ge Topîrceanu, Ion Minulescu, în 
interpretarea formației „Mon
dial".

a-

Miliarde de fațete prisma
tice strălucesc în soare ca un 
diamant. De departe vezi 
doar jocul de lumini, de 
proape îți apare imaginea u-
nui imens munte de sare. Un 
pisc alb a cărei istorie se 
pierde în timp, legată fiind 
de explorările de sare de la 
Slănic-Prahova și atestă îh- 
tr-un hrisov prin care domni
torul Constantin Brîncoveanu 
permitea spătarului Mihail 
Cantacuzino deschiderea li
nei ocne, în aceste locuri. 
Muntele de sare 
sat greu biruit.. 
Iul 18 s-a deschis 
ocnă : „Baia Baciului". După 
prăbușirea acesteia, pămîntul 
a alunecat și muntele de sare 
a rămas dezgolit. Cu timpul, 
în mijlocul său s-a format 
un lac cu apa ca de cleștar 
— „Lacul miresii". Legenda 
spune că aici s-a înecat o mi
reasă părăsită în ziua nunții. 
Orașul Slănic-Prahova este a- 
șezat pe o uriașă lentilă de 
sare cu o lungime de 6 km., 
lățime de 3 km. și grosime 
de cca. 600 m. Specialiștii 
susțin că numai acest masiv 
care se află la temelia orașu
lui ar putea alimenta cu sare 
timp de 400 de ani toate ță
rile de pe glob.

IOANA VASILI<J

„PAPNAS

s-a la
in seco- 
o pouă

ENCICLOPEDIC
CLUB “

Studenții din Brașov au de
numit astfel noua formă de în- 
tîlnire, largă manifestare în 
cadrul căreia vor parcurge 
princijialele etape ale civiliza
ției umane structurate în va
lori spirituale. îmbinînd sune
tul cu imaginea, realizatorii a- 
cestui gen de spectacol-lecție 
i-au purtat pe ștudenți în pei
sajul artistic al comunei pri
mitive și sclavagismului timpu
riu. La viitoarea întîlnire ei 
vor face cunoștință cu valoriltf 
artistice din perioada de în
florire a sclavagismului și 
evului mediu.

IOAN POPA
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INOVAȚIILE
punct important

în registrul
de preocupări

al organizațiilor
U. T. C

Complexul de prelucrare a 
lemnului din Bacău. Dialogul cu 
tînărul inginer Mihai Rotaru, 
locțiitorul secretarului coordona
tor U.T.C., șeful fabricii de bi
nale, e viu. antrenant. Interlo
cutorul își amintește un fapt :

— într-o zi, treceam pe lîngă 
muncitorul Anton Goghioraș 
care lucra la mașina de găurit 
cu lanț. M-a oprit și mi-a spus 
că s-a gîndit la o raționalizare 
cu care să participe la concursul 
organizat de noi. Era vorba de 
schimbarea poziției de lucru a 
utilajului pe care-1 deservea în 
așa fel incit să fie eliminate 

• mișcările suplimentare pentru 
fixarea reperului în opritor.

Relatarea tânărului inginer ex
emplifică pregnant „priza" de 
care se bucură concursul intitu
lat „cea mai eficientă inovație 
sau raționalizare", inițiat de co
mitetul coordonator U.T.C. în 
cadrul Complexului de prelucra
re a lemnului din Bacău. în con
textul celorlalte forme și acțiuni 
ale organizațiilor U.T.C. în spri- 
jr 1 producției, noul concurs 
? ulează preocupările tinerilor 
pe ru găsirea unor soluții teh
nice cu pronunțată eficiență eco
nomică.

— Cînd am inițiat concursul
— ne declară ing. Mihai Rotaru
— ne-am angajat ca, pe aceas
tă cale, să aducem întreprinderii 
economii în valoare ^3e 300 000 
lei. Era de altfel unul’ din anga
jamentele anuale ale organiza
ției noastre U.T.C. Acum, la în
cheierea trimestrului trebuie să 
recunoaștem că nu ne așteptam 
la o atît de largă participare din 
partea tinerilor.

Intr-adevăr, la puțin timp de 
la inițierea concursului la cabi
netul tehnic au început , să vina 
tineri muncitori, maiștri și ingi
neri cu diferite - 'propuneri de 
ilnovații și raționalizări. Unii 
dintre aceștia au fost ajutați de 
membrii comitetului U.T.C. în 
întocmirea dosarelor, alții în a- 
plicarea inovațiilor. Astfel an
gajamentul de 300 000 lei a fost 
depășit încă din primul trimes
tru. Mihai Bontea a propus o 
„hotă de absorbție la mașina de 
șlefuit cu bandă orizontală", în 
dosarul prezentat de Gh. Pavel 
se tratează problema „structu
rii noii tapițerii la fotoliile „E- 
leonora" cu valorificarea deșeu
rilor", inovație prin aplicarea 
că’ eia se prevede obținerea u- 
no. economii de circa 200 000 lei. 
Autorul unei inovați este și in
ginerul Mihai Rotaru, interlocu
torul nostru. Dînsul a prezentat 
„un nou sistem de prelucrare a 
reperelor de cergevele la feres
tre" — sistem prin care se pre
conizează obținerea a peste 
150 000 de lei economii. Ca un 
fapt deosebit de semnificativ re
marcăm că în această perioadă 
a depus dosare de inovații și ra
ționalizări un mare număr de 
muncitori, ceea ce înseamnă că 
într-adevăr concursul constituie 
un factor stimulator. Vasile Ar- 
deleanu, Dumitru Ancuța, Con
stantin Palade, Aurel Ivu sau 
Vasile Onofrei au dovedit idei 
care, puse în practică, aduc îm
bunătățiri procesului de produc
ție. Fără îndoială însă surpriza 
a constituit-o înregistrarea în a- 
cest timp a unei invenții printre

autorii cărora se numără și ti
nerii ingineri Dan Pîvaru, Vasile 
Tîmpu și Șerban Teculescu. In
venția a fost înregistrată și la 
Geneva. Ea constă într-o nouă 
tehnologie de fabricare a P.F.L.- 
ului uscat, fiind pusă deja în a- 
plicare în cadrul Complexului 
de prelucrare a lemnului din Ba
cău. Se apreciază că întreprin
derea, la sfîrșitul anului, va ob
ține, de pe urma noii tehnologii 
qconomii în valoare de peste 
1 000 000 lei.

Iată deci primele trepte ale 
noului concurs „cea mai efici
entă inovație sau raționalizare". 
Prin rezultatele sale, prin posi
bilitățile pe care le oferă pentru 
mobilizarea tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor de plan ale în
treprinderii, el se recomandă ca 
o formă utilă care trebuie să in
tre și in „repertoriul" altor or
ganizații U.T.C. în acest sens am 
constatat cu bucurie că în mu
nicipiul Bacău, prin preluarea 
lui de organizația U.T.C. de la 
Uzina Metalurgică, a și pornit 
pe drumul generalizării.

ION CHIRIC

SEMNĂTURA

TINEREȚII
LIBRETELE

INTELIGENTEI
Mai are nevoie de prezentare ? 

Nu, pentru că în puținii ani citi 
număra istoria ei. Uzina de rul
menți din Bîrlad s-a afirmat cu 
spectaculozitate în industria noas
tră constructoare de mașini, mar
ca sa figurînd, în prezent în ca
talogul celor mai prestigioase 
produse similare de pe piața 
mondială. Faptul că numărul ță
rilor care importă rulmenți fa
bricați aici a ajuns acum la 46 — 
printre ele aflîndu-se Anglia, 
Cehoslovacia, Franța, U.R.S.S., 
Brazilia etc, înlocuiește orice co
mentariu. Pe de altă parte însă, 
ea impune totuși a fi prezentată 
pentru că de la un an la altul, de 
la o zi la alta chiar, uzina își lăr
gește și modifică pe toate pla
nurile parametrii, „emite" un

imens volum de noutăți demne 
de a fi cunoscute. Numai în ul
timii doi ani producția uzinei a 
sporit cu peste 35 la sută, pro- 
ducînd în prezent circa 4 milioa
ne bucăți de rulmenți, în 268 de 
sortimente. întreaga cantitate a 
producției — și aceasta este nou
tatea esențială, a ajuns să se rea
lizeze la nivelul înaltelor exigențe 
impuse de legile exportului, te
meinic motiv de mîndrie pentru 
colectivul uzinei.

Dintre soluțiile cele mai inte
resante, dintre măsurile cele mai 
eficiente, propuse și aplicate de 
acest comandament al inteligenței 
de care vorbeam este greu să ne 
oprim asupra celor mai reprezen
tative. Să încercăm însă. Sîntein 
în secția rectificare — secție de 
bază a uzinei în care se hotărăș-

te în mare măsură calitatea rul
menților. Aspectul său general nu 
se mai aseamănă cu cel de-acum 
cîteva luni. Mașinile și utilajele 
sînt dispuse altfel, într-o ordine 
nouă, conformă cu rigorile flu
xului tehnologic, în așa fel ca 
piesele să treacă de la o operație 
la alta, pe drumul cel mai scurt 
și mai economicos posibil. Și, 
într-adevăr, drumul parcurs de o 
piesă în timpul fabricației s-a 
scurtat cu 300 de metri- întreaga 
secție a devenit mai degajată, 
mai aerisită. Redispunerea mași
nilor pe fluxul tehnologic a dus 
la evitarea încrucișării fluxului 
de fabricație și legat de aceasta, 
la sporirea productivității muncii, 
la posibilitatea încărcării mai op
time a 
putînd

utilajelor — un muncitoi 
deservi în aceste condiții

cîte două mașini. Numai la nive
lul unei singure secții, s-au eco
nomisit astfel circa 45 de munci
tori calificați care au putut fi re- 
distribuițj la alte locuri de mun
că. Transportul în secție a fost 
influențat și el, reducîndu-și de 
cinci ori volumul anterior.

Vorbindu-ne despre toate aces
te efecte ale organizării științifi
ce a producției în secția lor, teh
nicianul Vlaicu Chirvase — se
cretarul organizației U.T.C. de 
aici, elogia în același timp și ni-i 
prezenta în ipostaza faptelor lor 
pe tinerii Dumitru Berbea, Va- 
sile Ion, Ion Talpău și Constan
tin Toporaș, din cadrul serviciu
lui de organizare a producției, 
care concepuseră să înfăptuiască 
reorganizarea secției. Prin ace-

leași transformări a trecut și 
strungăria.

într-un alt sector al uzinei am 
luat cunoștință de automatizarea 
și mecanizarea principalelor ope
rații de rectificare și strunjire a 
căilor de rulare și de alezare a 
lăcașurilor coliviilor, datorită că
reia, precizia de execuție a ele
mentelor de 
considerabil, 
abaterile de 
tora au fost 
sută față de 
Am admirat 
operații suplimentare proaspăt 
aplicată de superfinisare a cor
purilor și căilor de rulare, care 
adaugă un însemnat plus de du
rabilitate rulmenților cu așa de
numitul „contract modificat" în
tre rolele și căile de rulare la 
rulmenții de vagon — introdus 
recent în tehnologie și care lun
gește cu 15—20 la sută viața
rulmenților respectivi. Semnatarii 
acestor „librete" ale inteligenței, 
ne-au fost prezentați și de data 
aceasta, în persoana unor tineri : 
Ion Berlea, Dumitru Șilion, Sava 
Dobre, Ion Ribac, toți ingineri. 
Valoarea ideilor lor: peste 
4.000.000 lei.

Dar registnil metodelor și so
luțiilor de înaltă eficiență, a ino
vațiilor elaborate și aplicate în 
producție este mult mai cuprin
zător iar alături de cei pe care 
i-am evidențiat au contribuit mai 
mult sau mai puțin, direct sau 
indirect, sute de alți muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai uzinei. 
Valoarea lor, ca s-o exprimăm 
astfel, s-a sintetizat în succesele 
primului trimestru al acestui an, 
cînd planul la producția globală 
și marfă a fost depășit cu 7 la 
sută, cînd cantitatea de rulmenți 
destinată celor 46 de țări impoi- 
tatoare a fost suplimentată la ce
rerea acestora cu 20,8 la sută, 
cînd uzina n-a primit nici o re- 
clamație referitoare la calitate.

Permanent și amplificat, pro- 
spirala competitivității pe piața 
mondială, vizează o arie de pro
bleme mult mai vastă, existând 
deja un program tematic de cer
cetări care însumează peste 50 
de aspecte ale rulmentului de azi 
și de mîine al Bîrladului. Influ
ența diverselor procedee de un
gere și unguienti asupra durabi
lității rulmenților, elaborarea 
umor metode de conservare a ele
mentelor de rulmenți interopera- 
ții. găsirea unor soluții mai ra
pide de încercare a rulmenților 
pentru obținerea operativă a da
telor necesare fabricației, proiec
tarea și amenajarea unei camere 
fonice în vederea cercetării rul
menților la zgomot, etc sînt cite*- 
va obiective ale acestui program. 
Pentru realizarea sa, în uzină 
s-au creat condiții și un climat 
de studiu general, de documen
tare tehnică și fundamentare a 
cercetărilor nroprii, de experi
mentare în laboratoare și atelie
re a ideilor și concepțiilor ela
borate. Este notabil faptul că toți 
cei 800 de tineri din uzină sînt 
antrenați alături de alți muncitori 
în cursuri de calificare gradul II, 
de ridicare a calificării și specia
lizare. în același timp, bazat pe 
o tradiție mai veche, colectivul 
uzinei a stabilit o fructuoasă co
laborare pe planul cercetării cu 
Institutul politehnic și Universi
tatea din Iași — oamenii de știin
ță de aici adueîndu-și în anul 
care a trecut contribuția lor apre
ciabilă la perfectarea teoretică și 
aplicarea în producție a aproape 
20 de teme.

rulmenți a crescut 
în ultimii doi ani, 
prelucrare a aces- 
diminuate cu 50 la 
perioada dinainte, 
apoi eficiența unei
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nu fără o anume malițiozitate, 
dar trebuie să spun că seriile noi 
de absolvenți vin din ce în ce 
mai bine pregătite, capabile să 
dea răspunsul așteptat".

Tinerii ingineri cu care am stat 
de vorbă la Săvinești fac parte 
dintr-un colectiv de cercetare, el 
însuși foarte tînăr. In ciuda 
vîrstei ca și a puținilor ani de 
producție, unii dintre ei au luat-o 
înaintea timpului. Unii se află 
la capătul drumului de descope
rire a unui nou procedeu de ob
ținere a caprolactamei — com
pus organic cu o structură mo
leculară liniară și foarte lungă 
din care se obține cunoscuta fi
bră de melană ; alții lucrează la 
descoperirea unor noi procedee 
de îmbunătățire a compoziției 
polimerilor, alții la darea în ex
ploatare a stației-pilot pentru 
polimerizare rapidă, care va re
duce timpul de fabricare a poli
merului de 40 de ori...

Impresiile lor despre primii 
ani de cercetare sînt încă foarte 
vii și diferite, după experiența 
pe care fiecare dintre ei o con
sideră determinantă. Pentru in
ginerul Petre Irimeș, de pildă, 
această experiență esențială este 
participarea la problemele mari 
ale secției, cunoașterea în an
samblu a acesteia. La care in
ginera Dana Cocan a replicat : 
„E bine să poți „circula" prin 
secție, s-o cunoști. Dar cei din 
geria noastră, la trei săptămini

de la prezentarea la post, am in
trat direct în procesul de pro
ducție, cu responsabilitatea in
ginerului, făcînd față cerințelor 
ei, turelor de noapte și chiar a- 
celor mărunte operații „neingi
nerești" cum ar fi spălatul paha
rului de laborator, efectuarea 
experiențelor chimice"...

Deci, un fel de „botez al fo
cului" care arde și călește deo
potrivă.

Inginerul Vasile Lupu, repar
tizat direct la sectorul de cer
cetare științifică cu cițiva ani în 
urmă, își amintea : „Eram foarte 
departe pe-atunci de condițiile 
de azi. Nu exista nici tradiție 
pe linia cercetării și mai ales 
nu exista aparatură fizico-chi- 
mică. Am trecut acest impas o 
dată cu greutățile de acomoda
re, alături de oamenii cu care 
intram în contact nemijlocit, os- 
cilînd între exces „de amiciție" 
și exces „de autoritate", pentru 
că producția înseamnă și oameni, 
subiectivități‘și personalități di
verse care reclamă în interesul 
disciplinei de producție găsirea 
atitudinii echilibrate, a „ținutei" 
necesare".

Pentru inginera Ileana Maffei, 
acești ani de început au de
monstrat că „izolat nu se poate 
face nimic. De la orice observa
ție, de la orice gînd iți dai sea
ma cită nevoie ai de toți cei
lalți".

I-am întrebat pe acești tineri 
care consideră că a fost cel mai 
important element în această

fază — sau „criză" dacă vreți — 
premergătoare echilibrului psi
hic de care vorbeam, element 
capabil să fructifice anii lor de 
studiu, să determine cristalizarea 
aspirațiilor cu care au plecat din 
facultate.

„Pentru mine, cele 6 luni 
din combinat mi-au arătat ce 
înseamnă un colectiv perfect su
dat. avînd în plus un șef admi
rabil care mi-a dat multă în
credere" ne-a spus ing. Constan
tin Munteanu.

„Dacă cercetările efectuate 
sînt acum un succes, cel ■■ mai 
mult datorez încrederii pe care 
mi-au acordat-o conducerea sec
torului de cercetare și oamenii 
cu care lucrez" — mărturisea 
ing. r’ena Ionescu Căjvăreanu, 
cercetătoare în vîrstă de 24 de 
ani. Cu această afirmație toți au

fost de ____  ,______  ..
argumenteze în plus, pentru că 
ai nevoie de girul de încredere 
al societății Ia orice vîrstă, dar 
mai ales cînd ești tînăr și te afli 
pe linia încă incertă dintre po
sibilitate și realizare. Aristotel 
recomanda, în „Etica" sa, stabi
lirea la începutul oricăror rela
ții a climatului de încredere, ca
pabil să-ți descopere cu adevărat 
posibilitățile oamenilor, și cre
dem că avea dreptate.

încrederea acordată stimulea
ză și obligă în același timp, de 
ea e mai ales nevoie la acest în
ceput. cînd abia se desăvîrșește 
integrarea intr-un nou ritm ; cu 
atît mai mult cu cît valoarea 
investiției de încredere se du
blează și rezultatele colectivului 
de tineri cercetători de la Săvi- 
nești o dovedesc pe deplin.

acord și fiecare putea să

ROMULUS LAL
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mobilizarea tuturor mijloacelor, 
în scopul prevenirii unor noi 
calamități și remedieri fără în
târziere a situațiilor pare îm
piedică desfășurarea normală a 
activității. Consiliile populare, 
precum și conducerile întreprin
derilor, ale unităților socialiste 
din agricultură, organizațiile de 
masă și obștești trebuie să ac
ționeze cu cea mai mare opera
tivitate și eficiență pentru con
tinuarea cu succes a operațiuni
lor de ajutorare a localităților 
și zonalor calamitate, precum și 
pentru preîntâmpinarea altor 
daune în regiunile unde sd pre
văd noi inundații. O datorie de 
seamă revine tuturor cetățenilor

Calamități provocate de intemperii
• •într-o serie de județe ale țării

de a participa activ la acțiunile 
întreprinse de organele de partid 
și de stat pentru combaterea 
efectelor calamităților naturale 
produse, pentru asigurarea des
fășurării normale a activităților 
economice și sociale.

★

Ca urmare a inundațiilor și 
precipitațiilor abundente din

ultimele zile, circulația rutieră 
și feroviară a suferit perturbări 
în unele zone ale țării.

Departamentul transporturilor 
auto, navale și aeriene comu
nică suspendarea temporară a 
circulației tuturor categoriilor 
de vehicule și autovehicule pe 
următoarele trasee : Dn. 1 C 
Baia Mare — Dej — Cluj, Dn. 
11 orașu] Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — Bacău, Dn. 12 Sf. Gheor-

ghe — Miercurea Ciuc — Gheor- 
ghieni, Dn. 13 Sighișoara — Tg. 
Mureș, Dn. 13 A Sărățel — 
Odorhei. Dn. 14 B Teiuș — Blaj, 
Dn. 15 Reghin — Toplița, Dn. 15 A 
Reghin — Sărățel, Dn. 16 Cluj
— Reghin, Dn. 17 Beclean —. 
Bistrița, Dn. 17 B Vatra Dornei
— Poiana Teiului, Dn. 18 Sighe- 
tul Marmației — Borșa.

Se menține provizoriu între
ruptă circulația tuturor trenu-

DE CE DE UNUL
SINGUR, 
CÎND
FIRESC AR FI 
ÎMPREUNĂ?
Sectorul „Tineret muncito

resc", din cadrul Comitetului 
municipal Oradea al U.T.C., 
și cel similar, de la Comitetul 
județean Bihor al U.T.C. au în 
sfera de preocupări aceleași 
probleme specifice muncii, 
vieții tinerilor din industrie, 
activității organizațiilor U.T.C. 
în acest domeniu. în mod fi
resc, munca celor două sectoa
re. a comisiilor lor. și bineîn
țeles a celor doi activiști care 
le conduc — loan Borlean la 
municipiu și Attila Szekely la 
județ — presupune permanen
te relații de colaborare, o con
diționare reciprocă, principala 
condiție a profunzimii, a e- 
ficacității. La nivelul respectiv 
activitatea sectorului, a comi
siei comitetului județean are, 
desigur, o sferă mai largă de 
cuprindere, însă, datorită fap
tului că ponderea economică a 
municipiului Oradea concen
trează majoritatea întreprinde
rilor mai importante din Bi
hor, cîmpul de lucru al celor 
două sectoare și comisii, al ac
tiviștilor se suprapune în 
mare măsură. Rezolvarea pro
blemelor pretinde, așadar, o 
permanentă colaborare, acțiu
ne comună în întreprinderi, 
sprijin efectiv, atît reciproc, 
cit și organizațiilor. A lucr$ la 
nivel județean, presupune și 
urmărirea, îndrumarea și 
sprijinirea activității organi
zațiilor U.T.C. din cele 46 de 
întreprinderi ale municipiului 
Oradea, dar și pe cele din 
alte 5 orașe, plus cîteva loca
lități mai mici în care sînt 
constituite încă 44 organizații. 
U.T.C. în industrie. însăși a- 
ceastă simplă statistică arată 
elocvent că centrul de greutate 
al activității sectorului și co
misiei județului rămîne tot 
municipiul. De aici rezultă în 
mod normal necesitatea unei 
cumulări continue a eforturi
lor activelor, a celor doi acti
viști caro conduc sectoare si
milare. Sînt ele armonizate ? 
In ce fel ?

Vom începe prin a remarca 
faptul, că de la bun început, se 
observă absența unei unități 
de vederi, care ar fi trebuit să 
fie prezentă încă în faza pro
gramatică, a proiectelor. Cu 
alte cuvinte elaborarea pro
gramelor de activități se rea
lizează separat. Concepute însă 
așa, fiecare de unul singur, 
neacordate armonic în inten
ții, cele două programe se ig
norau și chiar se contraziceau 
în multe puncte. Nefiresc, de 
pildă, din programul sectoru
lui de resort de la municipiu 
lipseau majoritatea obiective
lor din programul sectorului 
omonim de la județ. Și anume, 
în primul rînd, acțiunile în do
meniul orientării profesionale 
— participarea elevilor din 
școlile generale, ca invitați, la 
concursurile profesionale din 
întreprinderi, alcătuirea unui 
studiu privind acoperirea cu 
forță ae muncă calificată a

F.M.U.A.B. Secția de mașini de 
rectificat

Mânu D-tru și Anton Nicolae, 
ucenici în anul I la cursurile 
de calificare de 3 ani la locul de 
munca, pătrund în tainele mese
riei de montator. Vlad Mirea, 
muncitor cu înaltă calificare, în
drumă cu pricepere și răbdare 

viitorii montatori
Foto : O. PLECAN

marfă pe
Baia Mare,

Ilva

rilor de călători șî 
liniile Satu Mare — 
Dej — Beclean, Salva
Mică — Floreni — Vatra Dornei,
Salva — Vișeul de Jos — Valea 
Vișeului — Sighetul Marmației. 
Beclean — Măgheruș Șieiu — 
Sărățel — Bistrița, Sărățel — 
Deda, Deda Reghin — Tg, Mu
reș, Praid — Tîrnăveni, Odor
hei — Vînători, Cîmpia Turzii 
— Turda, Turda — Abrud. Len- 
chința — Mieșul de Cîmpie, 
Lenchința — Band, Band — Tg. 
Mureș, 
Șomcuța 
meni — 
niei.

Au fost luate măsuri pentru 
redarea cît mai grabnică în 
circulație a acestor artere.

necesarului din întreprinderi, 
discuții individuale cu tinerii 
necalificați, la toate șantierele 
și întreprinderile recent date în 
folosință. Prin urmare, exact 
obiective de cea mai mare în
semnătate. Insă exemplele ar 
putea continua și mai mult. 
Bunăoară, acțiuni importante 
— Olimpiada tinerilor chi- 
miști — erau preconizate în- 
tr-un plan pentru anumite în
treprinderi din Oradea, iar în 
celălalt pentru altele. în do
meniul educației cetățenești 
sectorul județean și-a propus 
acțiuni împreună cu Miliția și 
Procuratura, privind legislația 
muncii, grija față de avutul 
obștesc, respectarea legilor. în 
timp ce sectorul municipal a 
urmărit realizarea de dezba
teri, cu participarea unor 
muncitori virstnici. Ceee ce, 
la urma urmei, n-ar însemna 
decît o lărgire a sferei de ac
țiune dacă toate acestea s-ar 
face în liniile unei colaborări, 
printr-o împletire armonioasă 
a unora cu altele. Din păcate, 
însă, ele se desfășurau, cel 
puțin în trimestrul I al acestui 
an în totală lipsă de apropiere 
reciprocă, independente și lip
site de legături care să le u- 
nească într-un proces continuu. 
Nu se putea vorbi deci nici de 
o cunoaștere sistematică a do
meniilor respective sau măcar 
a marilor întreprinderi. De
oarece, practic, fiecare sector, 
colaboratorii externi din co
misiile respective au lucrat 
foarte puțin împreună în te
ren, au fost laolaltă mai mult 
în instruiri. Chiar acțiuni mari, 
de anvergură, ca de pildă, con
cursul „Tineretul și produc
ția" sau „Clubul inginerilor §1 
tehnicienilor" au fost conce
pute independent, exclusiv la 
nivel municipal, și tocmai a- 
ceasta a fost cauza/ pentru 
care, chiar după două luni de 
la lansarea ideii, ele prindeau 
viață cu greutăți, cu poticneli 
care ar fi putut fi evitate.

Să reținem deci concluzia că 
în fiecare dintre cele două 
sectoare s-a lucrat mai mult 
individual, că tocmai pe te
ren, acolo unde ar fi trebuit 
să se regăsească membrii co
misiilor acestora, conducătorii 
lor, s-a acționat fără legături 
reciproce, permanente. Și a- 
ceasta în condițiile în care 
șeful sectorului de la comite
tul județean U.T.C. s-a depla
sat în teren aproape numai în 
Oradea. Intr-adevăr, cel puțin 
din noiembrie pînă în martie 
deplasările sale în județ au vi
zat numai organizațiile din Ti- 
leagd și Dobrești, în întreprin
deri mai puțin importante de
cît cele din alte localități ale 
Bihorului. Concentrîndu-se — 
am văzut în ce mod — asupra 
problemelor municipiului, s-a 
realizat în fapt un fel de ni
velare între cele două sectoa
re. care și-au divizat însă te
ritoriul comun, de la nivelul 
județului coborîndu-se numai 
la nivelul municipiului. Și ceea 
ce este mai grav, s-au pierdut 
din vedere tocmai problemele 
importante, căci din această 
optică deformată s-a ajuns la 
distanțare, la orientare către 
aspecte de multe ori neesen
țiale.

In tot acest interval, în o- 
rașele Aleșd, Marghita, Beiuș, 
Petru Groza. Salonta ca și la 
Vașcău sau Nucet activitatea 
organizațiilor U.T.C. din între
prinderi a rămas un fel de 
„terra incognita"... Avem în a- 
cest fel încă un argument care 
dovedește că o activitate co
mună, bine gîndită. care să nu 
anuleze atribuțiile evident di
ferențiate ale unui organism ju
dețean și al altuia municipal, 
subordonat, ar fi fost cu atît 
nai posibilă și ar fi putut fi 
apoi extinsă, în rezultatele ei 
cele mai grăitoare, la scara în
tregului județ. Situațiile sur
prinse de noi în urmă cu cîtă- 
va vreme argumentează toc
mai instaurarea 
de principii de 
dacă pledăm 
activiștii să-și 
forturile spre
nemijlocită de acțiuni, nu în
seamnă că fiecare va lucra de 
unul singur în resortul lui, ci 
în cadrul unui sistem închegat 
de raporturi de colaborare.

Praid — Tg. Mureș, 
Mare — Ardud și Ul- 
Sălaj — Cehul Silva-

unor astfel 
lucru, căci 
pentru ca 

orienteze e- 
organizarea

ION TRONAC
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REPERUL
TRADIȚIEI

Adesea credințele și compor
tamentele unor artiști au stîrnit 
mirarea, cînd nu 
scontată de artistul 
Bizareriile cele mai -----
atunci cînd este vorba de apre
cierea propriei opere. Literatura 
româna cunoaște cîteva cazuri 
de megalomani celebri. Alexan
dru Macedonski și-a clamat su
perioritatea poetică în toate re
vistele la care a colaborat. H. 
Sanielevici ne încredințează și 
astăzi din subsolul paginilor sale 
că este cel mai inteligent om al 
generației .sale. .Oarecum de
prinși cu autoevaluările scriito
rilor, ele nu ne mai miră decît 
atunci cînd angajează ceva mai 
mult decît propria lor persoană.

Artiștii și mai ales scriitorii 
români au ținut adesea să se 
compare cu cei străini. E un cri
teriu de apreciere de altfel foar
te necesar să faci comparație cu 
marile repere. George Călinescu 
a folosit copios procedeul în is
toria sa literară. Raportarea la 
literatura străină n-a plecat însă 
pentru mulți de la nevoia d? 
etaloane apreciative ci și ca ex
presie a unui complex de infe
rioritate, demonstrat de același 
Călinescu. complex paralizant 
pohtfu literatul român, care' 
credea uneori că literatura ro
mână nu există și nu poate exis
ta deoarece „timpul de dezvol
tare ne-a fost luat", cum zicea 
Maiorescu. Motiv pentru care 
apropierea de nivelul european 
trebuia să se facă într-un ritm 
record ‘

A cultiva neîncrederea' în for
țele creatoare ale unei colecti
vități care a dat numeroase do
vezi df? capacitate creatoare nu 
era insă cel mai fericit lucru și 
cîțiva critici au înțeles acest lu
cru. Ei au încercat să facă de
monstrația că o literatură ro
mână există, că forțele creatoare 
nu ne lipsesc, că un complex de 
inferioritate nu-și are rostul și 
că obsedantei raportări la re
pere externe îi vine inevitabil 
vremea de ducă. Meritul acestei 
răsturnări de situație revine ge
nerației literare interbelice care 
prin scriitorii și criticii săi, în
tre ei doi dintre cei mai mari 
E. Lovinescu și CF Călinescu, 
a rostit cuvintele Remarcabile, 
„nu, nu sîntem o colonie a lite
raturii franceze", „da, avem o 
istorie literară românească invi- 
diabilă de mulți" și „literatura 
română ar putea fi de la aceas
tă data suficientă sieși" Am 
parafrazat, în ordine, pe E Lo
vinescu, G. Călinescu, T. Ar
ghezi. Atîta vreme cît o litera
tură are personalități ca Maio
rescu, Eminescu, Caragiale, 
Creangă, Slavici, Sadoveanu, 
Ibrăileanu, L. Kebreanu, L. Bla
ga, H. P. Bengescu, Bacovia, Ț. 
Arghezi, E. Lovinescu,. G. Căli- . 
nescu nu mai poate fi posibilă 
ideea subordonării noastre lite
rare. Literatura română și-a fi; 
xat cîteva incontestabile criterii 
interne față de care vechile in- 
fluențe nu se mai pot manifesta 
cu dezinvoltură. Rămîne doar ea 
această literatură să fie cunos- ( 
cută și experiența ei asimilată 
pentru ca invocata autonomie li
terară atit de dorită să-și dea '
roadele. Și cei care au datoria (
s-o facă în primul rînd . sînt, ( 
desigur, criticii, și nu mai pu- ( 
țin scriitorii.

Criteriul apusului._ literar și j
artistic, a rămas însă în multe 
minți puternic înrădăcinat. O •
carte, un tablou, un spectacol j
are succes numai dacă îl are și ]
în altă parte. Este cutare un 
scriitor mare? Desigur. Dar ce 
felos dacă n-are o circulație eu
ropeană ! De aici ranchiuna pe 
această limbă intraductibilă care 
este limba română. Si desigur, 
și încercarea de a cuceri su
fragiile dorite prin tentativa 
traducerilor ori spectacolelor în 
turneu etc.

Supremul succes care validea
ză însă o valoare româneasca 
este succesul intern. Acest ochi 
deschis către Europa al omului 
de litere și arte român este o 
frumoasă vigilență cu condiția 
să nu devină servaj. Nu se poa
te produce pentru Europa dacă 
nici produsul n-a fost adresat 
unui public intern. O valoare 
capătă universalitate în mă
sura* în care exacerbează artis
tic trăsături locale. E un adevăr 
ajuns banalitate. E unul din a- 
aevărurile celei mai solide pe
rioade de sinteză culturală pe 
care am amintit-o deja. L-a 
pronunțat Ibrăileanu și repetat 
E. Lovinescu și G. Călinescu. Se 
vede însă că adevărurile acelei 
perioade n-au fost încă suficient 
asimilate și că mulți nu consi
deră literatura română „o școa
lă experimentală completă" 
o considera T. Arghezi în 
Este preferat de aceea, în 
le cazuri, criteriul extern, 
mai așa se poate explica cum o 
carte, de altfel inteligentă, des
pre Caragiale să folosească 
drept criteriu al valorii litera
turii lui Caragiale dramaturgia 
modernă a lui Sartre fără de 
care dramaturgul român n-ar fi 
înțeles și actual. Literatura lui 
Caragiale ar fi, după această 
opinie, valoroasă și actua
lă numai în măsura în oare 
ar concura deci cu dramaturgia 
occidentală. Punctul de plecare 
al cărții vădește o mentalitate 
după care literatura română se 
mai află în nerodnieul rol de 
surată mai mică a celei france
ze. Dramaturgia lui Caragiale e 
văzută deci mai mult ca o ane
xă a dramaturgiei occidentale 
și nu ca un viguros produs in
tern în stare să tuteleze inițial 
dramaturgia lui E. Ionescu 
a.șa cum s-a și întâmplat. 
Teza criticului este că E. Iones
cu ne ajută să-1 înțelegem pe 
Caragiale și nu invers.

Acel criteriu intern pentru 
pledau atât E. Bovinescu,

de M. UNGHEANU
indignarea 

frondeur. 
mari încep

cum 
1940. 
une-
Nu-

G. Călinescu. T. Arghezi, L. 
Blaga lipsește cărții lui B. Elvin 
despre „modernitatea clasicului 
Caragiale", născută din bună 
voință, dar pe solul unei menta
lități 
mult .. _ 
care se face vădită în 
manifestări prezente, ca dova
dă a ignorării unor experiențe 
anterioare care n-au fost 
tr-adevăr asimilate.

Alteori ne aflăm în fața ce
leilalte extreme, de fapt același 
lucru, atîta vreme cît extreme
le au un numitor comun.

O revistă studențească (Echi
nox) reproduce declarația pe 
care un scriitor, a făcut-o la o 
masă rotundă, declarație ale că
rei aprecieri apelează la ace
lași criteriu extern cu intenții 
su pralicitat oare.

între altele. următoarea 
propoziție : „Față de poezia ro
mână, poezia vest-europeană 
este pe o treaptă inferioară". 
Raportarea nu aduce însă nici 
un spor de cunoaștere sau de 
valoare. Faptul că mișcarea 
poetică românească la un anume 
stadiu al. ei e superioară, pe mo
ment, stadiului simultan al unei

pe care o credeam de 
inactuală. Mentalitatea 

multe

literaturi spre care scriitorul 
român a aruncat întotdeauna 
priviri pline de rîvnă, nu spune 
nimic. Literatul român nu este 
în concurs cu cel occidental. 
Altfel spus, nu acesta e țelul 
său ca într-o anume etapă cota 
sa să fie superioară celei vest- 
europene. Criteriile sale 
cele interne procurate de

în-

W9
CONCURSUL

CINECLUBURILOR
STUDENȚEȘTI

Al doilea festival studențesc 
al filmului pentru amatori, des
fășurat și de data aceasta în 
Timișoara, a consemnat o mai 
veche tendință în evoluția aces
tui gen de manifestare artistică : 
predilecția pentru filmul meta
foră,. pentru filmul simbol me
nit să servească unei idei precis 
conturate intr-o cît mai concen
trată formă. Dar, spre deosebi
re de festivalul precedent, am 
consemnat cu regret o involuție 
calitativă atit în privința temati
cii abordate și apoi din punct 
de vedere al realizării tehnice. 
Ceea ce ne face impresia confir
mării unei mai vechi tendințe în
tâlnite la cineamatori : aceea de 
a realiza film fără o pregătire 
prealabilă suficientă, în dauna 
probității profesionale, în defa
voarea acestui gen de manifes
tare a talentului artjstic. încă o 
dată, reclamăm cvasianonimatul

sînt
......__ t________  - - pro

pria tradiție literară și de pro
prii săi cititori prin care nu 
înțelegem numai cititorul de 
obște ci și pe cel specializat, 
criticul.

Acestea sînt supremele și a- 
devăratele instanțe.

Admițind criteriul propus, 
care nu ne îmbogățește cu ni
mic, și admițind că .treapta pe 
care se află azi poezia europea
nă e inferioară celei române, 
întrebarea necesară este dacă 
în actuala treaptă artistică, li
rica românească este superioa
ră precedentei trepte a liricii 
vest-europene, cea care a isto
vit izvoarele lirice ale actualu
lui moment liric vest-european. 
Ideea de concurs împinge arta 
și literatura pe terenul compe
tiție sportivă denaturînd ade
vărata lor finalitate.

Scriitorul român nu concu
rează cu poeții vest-europeni, ci 
cu Eminescu, Blaga, Bacovia, 
cu valorile consacrate și nu cu 
cele de ultimă oră.

CRONICA LITERARĂ

în care le este menit cineclubu- 
rilor să-și desfășoare activitatea. 
Ne gin dim la eventualele relații 
posibile ale acestora cu instituții 
profesioniste din țara noastră, 
lucru de pe urma cărora ar avea 
de cîșțigat atit cinecluburile 
amatoare cit și instituțiile pro
fesioniste.

Anul acesta festivalul a fost 
organizat de Centrul universitar 
Timișoara. în afara cineclubur - 
lor bucureștene. a căror absen
ță nu vrem s-o înțelegem sub 
nici o explicație, au fost prezen
te delegații din toate celelalte 
centre universitare, bine înțeles 
acelea care au găsit de cuviin
ță că pot participa intr-o astfel 
de competiție. Valoric, producți
ile prezentate au fost inegale. Și 
de data aceasta s-au detașat ti
mișorenii confirmîndu-și astfel 
încă o dată calitățile dovedite cu 
alte prilejuri. Juriul al cărui 
președinte în acest an a fost 
^itțc.ul „de XUnuGfîorge Litera, a 
decis ca mareib premiu al festi
valului să fie aedrdat studentu
lui IOSIF COSTlNAȘ de la ci- 
neclubul „Gaudeamus" al Uni
versității timișorene pentru fil
mul ..Maseulin-Feminin". Pre
miul T a fost acordat studentei 
ADRIANA SLTMBOVICI de la 
același cineclub cu filmul „Pun
țile". premiul TT a fost acordat 
cineclubului Galați ch filmul 
„Scherzo fotografic" iar premiul 
TTT filmului „Tristețe" aparți- 
nînd cineclubului studențesc 
din Iași.

Au mai fost acordate un pre
miu specia] al juriului studentei 
FLORIO A ----------- "2
Cluj pentru filmul de a; 
„Mînăstirea

BUGARSCHI din 
limație 

Moldoviței". înde
lungata activitate pentru pro
movarea talentelor studențești, 
în special în ce privește califi
carea de operatori, a făcut ca 
juriul să acorde diploma de 
onoare lui SANDU DRAGOS de 
la clubul studențesc „Gaudea- 
mus“ din Timișoara.

ION DANCEA

Cu puțin timp în urmă, ziarul nostru semnala o sumă de defi
ciențe în activitatea unor cămine culturale din satele județului 
Argeș, unde o bază materială care ar fi permis desfășurarea unor 
acțiuni variate cu tineretul zăcea nefolosită. în vreme ce tinerii nu 
aveau unde-și petrece cu folos timpul liber. Unii dintre interlocu
torii noștri de atunci erau de părere că aceste deficiențe sînt ca
racteristice comunelor dinspre munte. Acolo, ni se spunea, niște 
obișnuințe încăpățînate fac din căminele culturale — care, de alt
fel, sînt mai slab dotate decît în alte zone — niște locuri unde 
cinci zile pe săptămînă nu se întîmplă nimic, iar în ultimele două 
se nuntește.

Am încercat, într-un raid prin 
Vîlsanului și Valea Doamnei, sa

cîteva localități de pe Valea 
verificăm adevărul acestor spuse.

UNDE NU 
NU E

Ați aflat de re au plecat din 
Combinatul textil Brașov 70 de 
tinere care au trecut în bună 
parte în comerț ? Dacă nu ați 
aflat, nu va duceți la cinemato
graful Luceafărul pentru a afia 
acest lucru de la scurt-metrajul 
în răgia și scenariul lui Oc- 
tav loniță ! Duceți-vă să ve
de# doar filmul (Operațiunea 
Leontine — parodie cu haz a fil
melor eu gangsteri) care rulează 
în continuare. Căci, oare ce s_ar 
putea vedea ia filmul-completa- 
re ? In intenție el a vrut să fie 
o pledoarie pentru stabilitatea la 
locul de muncă. In realitate a ie
șit cu totul altceva : o ridicolă 
masă rotundă cu tineri „care au 
rămas în producție". din diferite 
întreprinderi. Tineri care „leagă*1 
o discuție. Ce reiese din discuție? 
Că unuia nu-i place meseria sa 
de strungar. Că altul, care e me
seriaș, va da Ia o facultate și 
dacă nu va reuși va da ’.a anul

E SUDOARE 
SUCCES

la alta. Că o altă persoană nu 
are nici o pasiune pentru nimic. 
Filmul. în loc să fie o pledoarie 
pentru dragostea față de profesie, 
reușește să stârnească efectul in
vers. Episoadele hilare sînt recep
tate de publicul din sală care .se 
amuză copios. Un personaj serios 
trage concluziile anchetei cam în 
felul următor : ..Uzina e casa 
mea. Cînd trec pe lîngă o loco
motivă parcă am fost la Operă 
și am văzut La'smS sau Boema". 
Puerilitatea filmului, deserviciul 
pe care îl aduce intenției, gene
roase, a studioului de filme Sahia. 
de a contribui, prin scurt-metra- 
je, la educația etică a tinerei ge
nerații, felul destul de neplăcut 
în care îl primesc spectatorii, re
comandă credem... scoaterea lui 
de pe ecrane. Vorba unui partici
pant la ancheta din film : „unde 
nu e sudoare nu e succes".

' A G.

„Tinerii noștri bunici", primul 
volum în proză al unui poet, nu 
ește propriu-zis un „roman" ci 
memorialul documentar al unui 
spirit modern. Însuși faptul că 
scriitorul îl numește „roman" ex
primă tendința, foarte modernă 
(!), de obiectivare, de cenzurare 
a lirismului ori de orientare a 
lui spre forme aparent străine ori 
contrare lirismului primitiv, os
tentativ. Poeziei lui Ilie Constan
tin i s-a remarcat ținuta sobră, 
curățată de aluviuni spontane, 
într-un evident contrast cu o în
treagă direcție (manieră!) de li
rism patetic. E prematur să dis
cutăm și cu atit mai mult să 
calificăm această ostentativă lip
să de ostentație a poeziei lui Ilie 
Constantin acuzată de unii de 
uscăciune ori sterilitate, privită 
de alții ca expresie superioară a 
unei acute conștiințe artistice. 
Probabil că, mai ales avînd a- 
cum în față și acest memorial 
documentar foarte semnificativ, 
este vorba de un fel de dezgust 
modern față de formele prea e- 
vidente de lirism a căror ocoli
re poate naște uneori oarecare 
uscăciune ori chiar curată epu
rare a oricărui lirism. Altmin
teri, temele, obsesiile poeziei nu 
sînt deloc trădate ori părăsite și 
atunci ând citim confesiunile, 
scurtele narațiuni ori „romanul" 
Tinerii noștri bunici sentimentul 
nostru este că, schițînd un gest 
strategic de evadare din lirism și 
poezie, autorul nu încetează de a 
se comporta ca un poet. Obsesia 
dominantă este și aici miracolul 
nașterii, vaga înfrigurare a rea
nimării și contemplării spiritelor 
tutelare. Modern și actual, poetul 
este tras înapoi de firele spiței. 
Tensiunea acestei mișcări dă 
naștere acelui „frison" sentimen
tal căruia ironia duioasă ori u- 
morul discret îi conferă dreptul 
la o existență decentă. „Tinerii 
noștri bunici'* este aproape în 
întregime sub semnul acestui fri
son sentimental convertit, acolo 
unde amenință să capete propor
ții dezagreabile, în lectură a u- 
nui jurnal genealogic. „Tinerii

ILIE CONSTANTIN:

bunici" stnt reconstituit! în ma
niera genealogiilor călinesciene, 
modele de lirism „pus la lucru", 
căruia i s-au fixat obiective pozi
tive, științifice. „Viața de cuvin
te" (partea a patra a „romanu

lui") sustrasă tonului general și, 
chiar de e bine scrisă (în Ilie 
Constantin vom identifica mereu 
un seriilor cu expresie îngrijită), 
este lipsită de interes sub rapor
tul biografiei spirituale (ca și alte 
cîteva false narațiuni din restul 
volumului). Ilie Constantin scrie 
„proză", așa cum scrie poezie 
ori critică, vreau să spun că el 
nu-și schimbă tonul, preocupări
le și mijloacele după „gen", nu 
se travestește cum prea des se 
întîmplă în oficiantul genului a- 
bordat. Pentru el — cel puțin 
sub acest aspect înțeleg lectura 
scrierilor lui — toate acestea sînt 
instrumente subordonate acele
iași structuri personale, acelorași 
obsesii. In acest înțeles poezia, 
proza și critica lui sînt profund 
subiective. Valoarea celei din 
urmă, făcută cu aplicație și simț ( 
al valorilor, nu stă în calificative
le acordate ci în rațiunile su
biective ale indiferent căror cali
ficative, expresive prin ceea ce 
ne lasă a deduce aespre un poet 
căruia modernitatea nu i-a anu
lat subiectivitatea ci i-a dat o 
formă plauzibilă, identificabilă. 
Nimic mai străin, deci, de acest 
spirit ca informul, rostogolirea 
aluvionară a expresiei, „sincerita
tea" fără margini ori fără măsu» 
ră, contradicția considerată deza
greabilă dintre importanța unui 
conținut și piecaritatea expune
rii. Nu numai pentru poezie toa
te acestea pot fi oricind în ace
eași măsură avantaje ca și deza
vantaje. O ascundere prea evi
dentă a lirismului duce la uscă
ciune, comunicarea prea modesta 
sub pretextul rigorii expresiei 
poate face chiar expresia inefica
ce iar excesul de explicații poa
te sfîrși în pură pedanterie. Am 
numit astfel riscurile (preferabile 
celorlalte, eu sens invers!) poe
tului. prozatorului și criticului 
Ilie Constantin, - scriitor în gene
ral de o remarcabilă ținută inte
lectuală, disponibil genurilo -țcy 
conștiința suveranității spi 
a celui care le utilizează t pe 
simple instrumente.

C. STĂNESCU

PREVENIREA INCENDIILOR
Șl PICTURA DE HOL

Lipsa în Capitală a spațiilor de 
expuneri? pentru artiștii plastici e 
un lucru constatat. la care 
ne-am mai referit. Dar de aici 
pînă la folosirea într-un mod ina
decvat și a posibilităților de a 
improviza în mod util un spațiu 
cu altă destinație e totuși o mare

distanță .. Tn holul cinematogra
fului „Luceafărul" un afiș stân
gaci, cu litere de mină : U.A.P. 
(Oficiul de expoziții al C.S.C.A.). 
Expoziția de portrete a pictorului 
C. J. Lefter. Peste douăzeci de 
portrete, de un academism stân
gaci probabil portrete de familie, 
înfățișînd femei și bărbați văzuți 
din față sau profil. O așezare 
dezordonată a unor pînze mai 
mult decît neinteresante. Vizavi, 
în același hol. expoziție interna
țională de afișe pentru preveni
rea incendiilor. Dacă pentru ofi
ciul de expoziții al C.S.C.Â. a ex
pune în holul unui cinematograf 
înseamnă a renunța Ia orice cri
teriu calitativ înseamnă că în cu- 
rînd ne.am putea trezi și cu o 
expoziție a copiilor sub 3 ani a- 
șezată în fața unor reclame pen
tru pioneze. Orice combinație de
vine astfel posibilă.

• EDITURA POLITICA
** 0 0 „Lenin văzut de ro

mâni" (ed cartonată), lei 
22,00 ;

000 „Un univers într-o 
carte", lei 3,50 ;
• EDITURA „UNIVERS"

R. Baccheili : „Moara de 
pe Pad", vol. I, II, III, Iei 
55.00 :

Romul Munteanu : „Farsa 
tragică", lei 8,50.
• EDITURA „ALBATROS"

AI. Odobescu : „Scrieri ale
se" lei 11,00, vol. I, II (Col- 
Lyceum) ;

Netea V. : „O zi din isto
ria Transilvaniei" (1 Decem
brie 1918), lei 6,00 ;

Niculescu Maya : „Vraciul 
din Himalaia", lei 6,00 ;

Mihuță Nichifor : „Bilete 
pentru imaginație", lei 4,00 ;

Jean Webster : „Orfana", 
lei 3,75.

VIOLENȚA
Șl ABULIE

La Stroiești, sat mare și fru
mos al comunei Mușetești, lu
ciul pare a se adeveri. Sînt, ce-i 
drept, și unele motive care, de
parte de a fi „obiective", depă
șesc totuși aria de competență a 
conducerii căminului cultural. 
Căminul funcționează într-o clă
dire vastă și bine amenajată, cu 
o sală de festivități, cu alta de 
repetiții, cu un mic club, cu o 
bibliotecă însumînd aproape 8000 
de volume. Dar jumătate din 
clădire (cuprinzînd, printre altele, 
și o sala în care a existat, pentru 
scurtă vreme, un club al tinere
tului) a fost repartizată coopera
tivei de consum, pentru amena
jarea unui magazin alimentar. E- 
vident, nu se poate nega necesi
tatea unui asemenea magazin ; 
numai că din toamnă, de cînd 
s-a făcut împărțirea, cooperativa 
n-a făcut altceva decît să aducă 
niște saci și cîteva țigle desti
nate viitoarei amenajări, și — mai 
ales — să agațe pe ușă un lacăt. 
Mutat peste iarnă într-o încăpere 
fără sobă, clubul a decedat. Deo
camdată, la Stroiești nu există 
nici magazin, nici club. Graba 
cooperativei de a lua în posesie 
un spațiu pe care nici acum nu 
se știe cînd îl va folosi, a privat 
pe tinerii din Stroiești, o iarnă în
treagă, de singurul loc în care-și 
puteau petrece lungile ore libere. 
Căci alături, la cămin, pereții nu 
s-au dezghețat nici acum, în mai, 
de gerul lunilor de iarnă. Consi
liul popular al comunei nu a 
repaitizat căminului din Stroiești 
nici măcar un capăt de butuc. 
Cît despre bibliotecă, ea stă în
chisă de o bună bucată de vreme; 
nu s-a găsit încă un cadru didac-

tic care să accepte s-o ia în pri
mire...

Așadar, în aparență, conduce
rea căminului are unele scuze. 
Numai că...

Numai că tânărul profesor Va- 
sile Donoiu, directorul căminu
lui cultural, care trăiește de doi 
ani de zile în acest sat, nu știe 
să-mi răspundă la două întrebări 
simple: „Cîți locuitori are satul?" 
și „Cîți dintre ei sînt tineri ?". 
Numai că în dosarele sale nu se 
află nici măcar un singur plan 
de activitate. Numai că magne
tofonul și aparatul de radio se 
află nu la cămin, ci la locuința 
directorului. Numai că, întrebat 
cînd au avut loc ultimele acțiuni 
la cămin, răspunde ca-n clasici: 
„Păi... parcă au fost două în fe
bruarie, una în martie, una în 
aprilie cînd s-a prelucrat decre
tul... “ („N-am mai intrat de cî- 
teva luni în cămin", ne spune o 
tînără localnică, Gabriela Șez- 
man). Numai că, în vreme ce di
rectorul ne „informează" că „A- 
vem film de două ori pe săptă
mînă" și că „Nunți la căminul 
cultural au fost doar două sau 
trei, prin iarnă...", cîțiva tineri 
declară, chiar în fața lui, contra
riul. („Am și uitat de cînd n-a 
mai rulat un film la cămin. Se 
stricaseră aparatele... Duminica 
trecută s-au reparat, în sfîrșit, 
dar sala a fost ocupată cu o nun
tă", spune Maria Florescu, mem
bră a comitetului organizației 
U.T.C. ; iar directorul are aerul 
că află toate acestea o dată cu 
noi...).

Aici, la Stroiești, cu cîtăva 
vreme în urmă organizația U.T.C. 
știa să-și afirme existența în viața 
tineretului din sat. Se găsiseră

chiar și niște forme noi ele cola
borare cu căminul cultural, se 
pregăteau spectacole, se citea,-se 
dansa... Acum, se pare că apatia 
care plutește în încăperile cămi
nului s-a extins și asupra spiri
tului de inițiativă al tinerilor. 
Așa incit unul din interlocutorii 
noștri. Emil Frumuzache, care 
face zilnic naveta, lucrînd la I.T.A. 
Curtea de Argeș, are dreptate să 
spună cu melancolie : „Vin acasă 
în fiecare seară pe la 6, și n-am 
altceva mai bun de făcut decît 
să merg la culcare. Aș vrea — și

sarcina de director al căminului 
cultural. Dar dacă nu s-a găsit 
altcineva...". Sigur, dragoste cu 
sila nu se poate. Dar cadrelor 
didactice din Stroiești nu le-ar 
strica să mediteze mai adine la 
îndatoririle pe care le au, prin 
însăși condiția lor de intelectuali, 
fața de oamenii în mijlocul că
rora trăiesc.

★

Și totuși, nu pretutindeni la 
munte ascensiunea culturii în
tâmpină asemenea dificultăți.

LA ALTITUDINE

BAROMETRUL
ACTIVITĂȚILOR
CULTURALE 
OSCILEAZĂ

sîntem mulți care vrem asta —■ 
să citesc o carte de la bibliotecă, 
să răsfoiesc o revistă, să ascult 
muzică, să văd un film, să joc 
un șah sau o partidă de tenis de 
masă. Alături, la Mălureni, e bal 
în fiecare sîmbătă, tinerii se dis
trează... La noi nu se mișcă ni
mic. Păcat de clădirea asta fru
moasă !.. “

La plecare, tovarășul Gheorghe 
Boroghină, activist gl comitetului 
județean U.T.C., care mă înso
țește, îmi mărturisește: „Vasile 
Donoiu n-a vrut să primească

Ne aflăm în comuna Pietro- 
șani. Un cămin cultural mic, im
provizat în cîteva din sălile ve
chii școli. Abia la 1 iunie se vor 
elibera două încăperi pentru bi
bliotecă și club. Un inventar re- 
strîns : acordeon, epidiascop, ra
dio, stație de amplificare, aparat 
de proiecție, cîteva jocuri de club 
(căminele celor trei sate compo
nente sînt mai mari și mai bine 
dotate). Dar în acest spațiu mo
dest pulsează o viață culturală 
intensă și adevărată. Formațiile 
artistice — de toate genurile —

activează fără pauză, trecînd, în
tr-un ritm viu, de la spectacolele 
curente (prezentate în toate sa
tele comunei) la participarea în 
tot felul de festivaluri trecute 
(„Ziua culturii comunei Pietro- 
șani") sau viitoare („Memoria Ar
geșului",' „Rapsodia ciobăneas
că"). Directorul căminului cultu
ral, Ion Vasilescu, trece și el, în 
același ritm, de la activitatea zil
nică la pregătirea detaliată a pla
nului pe perioada de vară pentru 
toate căminele comunei, și de aci 
la proiectele marilor acțiuni care-1 
așteaptă în viitorul apropiat : pe 
26 mai inaugurarea Muzeului să
tesc de istorie și etnografie, pe 14 
iunie sărbătorirea a 400 de ani de 
existență documentară a Pietroșa- 
nilor... Alături de el, Ion Olă- 
rescu, secretar al Consiliului 
popular și locțiitor al secretaru
lui comitetului comunal U.T.C., 
ne vorbește despre colaborarea 
dintre cămin și organizația de ti
neret, despre faptul că tinerii din 
Pietroșani s-au deprins să consi
dere căminul cultural drept un 
loc ce le aparține, despre spriji
nul pe care mulți tineri entu
ziaști din sat, printre care Ni- 
colae Avram, Melania Necula, 
Gheorghe Gheorghe, Ion Necșu- 
lescu și alții îl dau activității zil
nice a căminului cultural.

După apatia de la Stroiești, o 
asemenea atmosferă e reconfor
tantă...

★
Un test în comuna Brăduleț, 

ultima din șirul localităților care 
urcă în lungul văii Vîlsanului.

— Cum stați cu nunțile la 
cămin ?

— Cum să stăm ? Bine ! Avem 
aproape în fiecare săptămînă.

— Și activitatea culturală ? Și 
filmul ? Cu ele ce se întîmplă ?

Marin Stoica, directorul cămi
nului cultural, ne privește mirat- 

— Păi ce are una cu alta ?
Lucrurile se lămuresc repede, 

în imediata vecinătate a frumoa
sei clădiri a căminului cultural 
(sală de festivități cu scenă și 
cabine, sală de repetiții, club 
al tineretului, bibliotecă, stație 
de radioficare cu program pro
priu) gospodarii din Brăduleț au

(Urmare din pag. I) 

parcursesem un studiu foarte 
doct despre felul cum se re
flectă problema violenței în 
străvechile epopei indiene. 
Este oare intr-adevăr actul 
violent un dat al naturii 
noastre ? Este oare, așa cum 
susținea un medic londonez, 
gestul agresiv una din func
țiile cele mai importante, ale 
speciei gînditoare ? Hotărît 
că nu i Ne este greu să cre
dem într-un determinism 
care ne-ar impune o conduită 
agresoare. Mi se pare că teo
retizarea violenței necesare 
este una din trăsăturile cele 
mai reprobabile ale unui gîn- 
ditor. Ce teribilă imagine ne 
oferă perspectiva omului pîn- 
dindu-și întotdeauna aproa-

• • • • •

amenajat prin contribuție și 
muncă voluntară o încăpătoare 
sală de nunți. Alături, se afla în 
plină construcție o terasă de ci
ment, pentru balurile din timpul 
verii și alte activități în aer li
ber. O dovadă nu numai de spi
rit gospodăresc, dar și de înțele
gere a adevăratei meniri a cămi
nului cultural.

Eliberată de obsesia clinchetu
lui de pahare și a orațiilor nup
țiale, activitatea culturală pros
peră. Luate laolaltă, spectacolele 
formațiilor proprii sau ale celor 
aflate în turneu, serile de dans, 
manifestările din fiecare vineri 
ale bibliotecii (și, desigur, activi
tatea curentă a acesteia, care nu
mără — la cele 8200 de volume 
ale ei — peste 1200 de cititori 
permanenți). după-amiezile de 
film, clubul (dotat cu televizor, 
magnetofon, pick-up, masă de te
nis, jocuri de șah) ofeia tinerilor 
din Brăduleț posibilități variate 
de folosire a timpului liber. Iaj 
Daniel Dinescu, responsabilul cu 
munca culturală în comitetul co
munal U.T.C., ne asigură că ti
nerii știu să folosească aceste po
sibilități...

★
Densitatea atmosferei cultu

rale nu se află, așadar, în nici un 
fel de raport cu altitudinea geo
grafică. „La munte" ca și „la 
șes", ea depinde exclusiv de ca
litatea muncii conducerilor de 
cămine culturale, de știința a- 
cestora de a răspunde cerințelor 
tinerilor, de capacitatea lor orga
nizatorică. Și — pe de altă parte 
— atîta vreme cît vor mai exista 
importante resurse materiale ne
puse în valoare, atîta vreme cît 
unele instituții culturale cu posi
bilități mai modeste vor obține 
rezultate superioare față de altele 
mai bine dotate, vom continua 
să credem că scuzele unor acti
viști culturali care invocă la tot 
pasul puținătatea mijloacelor ma
teriale au, cel mult, valoarea u- 
nor scuze, dar în nici un caz pe 
aceea a unor justificări.

Așa cum ne-a demonstrat-o, 
printre altele, și scurta noastră 
călătorie în județul Argeș.

S. COSTIN

pele ! Homo homini lupus I 
Violența sublimată apoi sub 
formă de concurență a oame
nilor in toate tipurile ierar- 
hizante de organizare socială, 
apetitul distrugerii contem
plat în manifestările erotice, 
mutilarea sferei primordiale 
ca formă absolută a geome
triei, transformarea ei în tri
unghiul cu virfuri semețe, 
nimic nu scapă gîndirii por
nită să justifice cornzile 
violenței dezlănțuite, ^xrrr ! 
E greu de trăit dacă accep
tăm o asemenea lume. în 
locul ei socialismul, și gîndi- 
rea generoasă a umanității 
progresiste dintotdeauna, de 
la Marx la Gandhi, au pro
pus o lume armonioasă, o u- 
manitate firesc integrată în. 
cosmos și în societate, rapor
turi de drept între națiuni și 
între oameni.

Desigur nu ar fi de accep
tat nici concepția dezarman
tă a abandonării totale, a si
nuciderii prin acceptare. Ar 
fi să teoretizăm abulia, care 
ne pare, dimpotrivă, o mala
die la fel de pernicioasă ca și 
agresiunea oarbă. Im* amin
tesc de altfel poziția lui Shri 
Aurobindo, unul din militan- 
ții care au polemizat pe vre
muri cu nonviolența înțeleasă 
ca atitudine politică. Violen
ta se impune uneori națiuni
lor atunci cînd există posibi
litatea ca idealurile lor să fie 
mutilate, atunci cînd este 
vorba de suveranitatea state
lor, de apariția unor forțe re
voluționare pe scena istoriei. 
Nu vorbea oare Lenin dc 
războaie juste ? De aici însă

• pină la a accepta violența ca 
o fatalitate a umanității este 
o cale lungă. în general ea 
este o problemă de natură 
socială, ea apare acolo unde 
structurile existente gene
rează anomalii. Este o ie
șire a omului din cadrele sale 
firești, un fenomen de pato
logie imposibil de acceptai. O 
societate capabilă să absoar
bă energiile membrilor săi, 
să le orienteze într-un sens 
constructiv, să ofere oameni
lor un ideal și să-i mobili
zeze pentru atingerea lui este 
singura soluție majoră a pro
blemei. Sigur că da, vedem 
încă în lume fenomene care 
impresionează conștiința 
noastră prin duritatea lor. Ar 
fi însă o boală fără leac dacă 
am înceta să ne opunem vio
lenței sub toate formele ei : 
exploatarea omului, războa
iele nedrepte, concurența ne
firească între indivizi etc. 
Socialismul oferă un climat 
moral, stenic, posibilitatea 
reală de a trăi după alte nor
me decît acelea ale agresiu
nii permanente. Hotărit lu
cru, putem spera să fim in
tr-adevăr omul, uman pe care 
il visa Marx.
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primă. Utilajele concepute și fa
bricate în marea lor majoritate 
în țara noastră — realizează un 
înalt grad de eficiență economi
că și de rentabilitate.

Președintele Kenneth David 
Kaunda manifestă un viu interes 
față de realizările specialiștilor, 
tehnicienilor și muncitorilor din 
întreprinderile Centralei și apre
ciază în mod deosebit experien
ța dobîndita aici, experiență care 
demonstrează că chiar și exploa
tarea zăcămintelor cu conținut 
mai sărac poate deveni rentabilă 
fen condițiile utilizării tehnologiei 
înaintate.

Președintele Zambiei și-a ex
primat dorința ca specialiști din 
țara sa — care, după cum este 
cunoscut, dispune de mari zăcă
minte de minereuri — să studie
ze experiența și metodele româ
nești în metalurgia neferoasă.

La Flotația centrală de prepa
rare a minereurilor — cea mai 
mare unitate de acest fel din 
țară — oaspeții sînt informați că 
în urma lucrărilor de dezvoltare 
și modernizare a unității, s-a du
blat capacitatea proiectată de 
prelucrare; în prezent se realizea
ză aici 1 400 000 tone de mine
reu pe an. Este pus în eviden
ță nivelul înalt al tehnologiei e- 
laborate de specialiștii români, 
datorită căruia se asigură prelu
crarea cu un mare randament de 
extracție. Cinci sorturi de mine
reuri . complexe, cunoscute în
deobște ca greu prenarabile, își 
găsesc în combinatele din Baia 
M^e o valorificare integrală.

Un alt obiectiv înscris pe iti- 
nerariul vizitei îl constituie U- 
zina mecanică de mașini si utilaje 
miniere, unitate profilată, îndeo
sebi, pe producția de utilaje com- 
f ? pentru extracția și prepa- 
. minereurilor neferoase si 
pt oi industria materialelor de 
construcții, turnai în primii 4' 
ani ai actualului cincmal aici au 
fost nsim’l.ite peste 300 tipuri 
no* de utilate.

Tntpresîndu-se cta caracteristi
cile tehnice și randamentele a- 
cestora. președintele Zambiei 
este informat că ele sînt astfel 
conceput? încît din minereul pre
lucrat să poată fi extrase conco
mitent sj alte metale în afara ce
lui de bază. Această caracteristi
că situează, utilaiele la nivelul 
celor mai moderne agregate defa
ces t fel din alte țări. ' De altfel, 
produsele uzinei bJHmaren^ sîrit 
tot mai mult solicitate de diferi
te tari din Europa, Africa. Asia.

Oaspeților le sînt prezentate a-

Convorbm la M’rdsterul 
Comerțului Exterior

La Ministerul Comerțului Ex
terior au avut loc în „cursul 

pă-amiezii de miercuri convor
biri între miniștri ai Republicii 
Socialiste România și ai Republi
cii Zambia.

Delegația de activiști ai P.C.R. 
condusă de Nicolae Mihai, mem 
bru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al P.C.B., a făcut o vizită 
de schimb de experiență în R.P 
Bulgaria, s-a înapoiat în Capitală. 
La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost întâmpinată de 
Paul Nagy. membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față reprezentanți al 
Ambasadei R.P. Bulgaria la 
București.

Delegația municipiului Rîmni- 
cu-Vîlcea, condusă de Gheorgh* 
Rizescu, prim-secretar al Comite 
tului municipal al P.C.R., preșe
dintele Comitetului Executiv șl 
Consiliului popular municipal, s-a 
înapoiat din vizita făcută în 
R.S. Cehoslovacă, la invitația or
ganelor locale ale orașului Kro 
meriz, unde a participat la festi
vitățile prilejuite de cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării Cehoslova
ciei de sub jugul fascist.

Delegația Ministerului Metalur
giei Neferoase din Uniunea So
vietică, condusă de ministrul

CRONICA U.T.C.
Ministrul educației naționa

le, tineretului și sporturilor 
din Volta Superioară, Moise 
LanRoande, care ne vizitează 
țara la invitația Institutului 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, a făcut 
miercuri o vizită la sediul 
Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, 
unde a avut o întrevedere cu 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului.

poi locomotive Diesel, mașini de h 
încărcat, benzi transportoare și 
alte instalații, produse de unită- 
țile din Satu Mare și din orașul ■ 
Dr. Petru Groza, care fac parte ■ 
din grupul de uzine constructoa- ■ 
re de mașini și utilaje miniere, g 

Popasul la Uzinele metalurgi- g 
ce de metale neferoase, vizita- 
rea secțiilor de topire, de acid " 
sulfuric, de electroliză a cuprului ■ 
și de oxizi de plumb au creat 9 
oaspeților posibilitatea să cunoas- g 
că tehnologiile originale de mare _ 
randament elaborate de specia- — 
liștii noștri pentru valorificarea • 
integrală a tuturor elementelor 9 
existente în concentratele de mi
nereuri. Superioritatea randa- ® 
mentelor obținute prin aceste 9 
tehnologii a determinat, de alt- g 
fel, sporirea capacității de prelu- — 
crare a uzinelor de la 40 000 " 
tone de concentrate în 1966, la ® 
circa 170 000 tone în acest an. în ■ 
viitor, capacitatea Uzinei urmea- g 
ză să ajungă la 200 000 tone — 
pe an.

încheindu-și vizita în între
prinderile miniere din Baia ® 
Mare, dr. Kenneth David Kaun- ■ 
da a felicitat călduros colective- g 
le de muncitori, ingineri și teh- 
nicieni pentru remarcabilele re- 
zultate obținute și le-a urat suc- ■ 
cese tot mai mari în activitatea 9 
lor viitoare. a

în onoarea președintelui Zam- g 
biei, dr. Kenneth David Kaun- g 
da și a soției sale, președintele 
Consiliului popular județean, ■ 
Gheorghe Blaj, și soția au oferit ■ 
un dejun. a

în timpul dejunului, care s-a a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, g 
prietenească, președintele Consi
liului popular și președintele ■ 
Zambiei au rostit scurte toas- B 
turi. g

După-amiază, președintele g 
Zambiei a plecat la bordul unui — 
avion special spre București.

La trecerea prin oraș a coloa- ® 
nei de mașini, mii de cetățeni 9 
i-au salutat pe oaspeți cu sim- g 
patie și căldură. g

în timpul vizitei în orașul Baia 
Mare, președintele Kenneth Da- ® 
vid Kaunda. a fost însoțit de ■ 
Manea Mănescu, vicepreședinte g 
al Consiliului de Stat, cu soția, g 
precum si de membrii suitei ro- 
mâne atașate pe lîngă șeful* sta- ■ 
tului zambian — Constantin 9 
Stătescu, secretaiul Consiliului 9 
de Stat, Ion Diînceami. ambasa- g 
dorul României ta Lusaka, gene- _ 
ral, locotenent Constantin Popa, " 
locțiitor al șefului Marelui Stat ® 
Major, si Tudor Jianu, directorul UI 
Protocolului din Ministerul Afa- g 
cerilor Externe. ..

Cu acest prilej au fost discu- 
tate aspecte ale colaborării în 
diferite domenii ale cooperării g 
tehnico-științifice între cele două g 
țări, precum și probleme privind 
schimburile comerciale reciproce.

P.F. Lomako, care se află în țara _ 
noastră, la invitația Ministerului " 
Industriei Miniere și Geologiei ® 
dorind să ia cunoștință de reali 9 
zările dintr-o serie de unități ale g 
industriei metalurgice din țara 
noastră, a vizitat în cursul zile
lor de marți și miercuri Uzinele ® 
de aluminiu din Slatina și de me- — 
tale neferoase din Copșa Mică. B

Oaspeții sovietici au fost înso g 
țiți de ing. Ion Mineu, adjunct _ 
al ministrului industriei miniere 
și geologiei, și de A.V. Basov, am ® 
basadorul Uniunii Sovietice la B 
București. g
■miTiui fl

în prezența a numeroși speciâ- ® 
liști și reprezentanți ai comerțului 9 
românesc, la 13 mai întreprinde- 9 
rea unională de comerț exterior g 
„Novoexport" din Moscova a a 
inaugurat în foaierul Sălii Palatu- a 
lui ,0 expoziție de specialitate a 
cuprinzînd o gamă variată de ar 3 
ticole de artizanat, de pescuit ș» a 
vînătoare, diverse aparate folosite a 
în industria pescuitului. a

Printre cei prezenți se aflau a 
V.S. Tikunov și I.S. Ilin, miniștri g 
consilieri ai Ambasadei Uniunii a 
Sovietice la București. —

Expoziția rămîne deschisă pînă 9 
la 19 mai. 9

9

în cursul zilei de miercuri, 
tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului, a primit delega
ția Comitetului Polonez de 
cooperare a Organizațiilor 
de tineret (OKWOM) con
dusă de Grzybezak Jjprzy, 
vicepreședinte al C.C. al 
Uniunii Tineretului Sătesc, 
care la invitația C.C. al 
U.T.C. se află în vizită în 
țara noastră.

Convorbirea s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.
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1 VĂ PREZENTĂM LAUREATII

IULIANA DEMETER 
(junioare mari)

ANAMARIA MUNTEAN 
(junioare mici)

GHEORGHE GHIPU 
(juniori mici)

CROSUL
TINERETULUI:

că 
de 

mai 
atît

șadar. s-a tras cor
tina peste una din 
cele mai importante 
manifestări spor
tive de masă ale 
calendarului com- 

pehțional 1970 : Crosul tine
retului. 1 200 000 de tineri și 
tinere înregistrați in prima 
etapă — și cea mai impor
tantă — peste 16 000 in faza 
a treia, județeană, iată un bi
lanț cifric care nu poate de- 
cit să ne bucure. Am aflat, 
din relatările reporterilor și 
corespondenților noștri, că in 
unele județe antrenamentele 
crosiștilor s-au desfășurat 
sub supravegherea unor spe
cialiști in materie. Profesori 
in virstă care au urmărit în
trecerile diferitelor etape, alți 
iubitori ai sportului, între ca
re și „veteranul* Dumitru 
Tîlmaciu (care a efectuat o 
excelentă demonstrație cu 
prilejul finalelor de la Timi
șoara) ne-au declarat 
„...de pe vremea anilor 
început. 1947—1948. n-am 
asistat la o competiție __
de reușită, rezervată tinere- 
tuiui, maselor, care să adune 
la start mii și mii de tineri, 
cum au fost edițiile ultimilor 
trei ani. și in special ultima, 
a Crasului tineretului organi
zat de Uniunea Tineretului 
Comunist. Indîrjitele între
ceri. dificultățile traseelor, 
resursele de energie au de
cantat ceea ce este mai va
loros și cu aptitudini pentru 
acest sport al voinței, rezis
tenței fizice și curajului — 
care este crosul, alergarea in 
teren variat". Să recapitulăm: 
pe aleile de la Pavilionul ex
poziției naționale (1968). în 
parcul „Hipodrom" de la Tîr- 
gu-Mureș (1969) și pe traseul 
din vecinătatea Universității 
timișorene (1970) s-au scris, 
pînă acum, alte trei memo
rabile file în istoria activită
ții sportive a tineretului.

Succesul acestei competiții 
de anvergură a confirmat e- 
locvent adeziunea tinerilor 
pentru sport, pentru între
cere. precum și capacitatea 
organizațiilor U.T.C. de' a 
răspunde acestei pasiuni, de 
a-și îndeplini sarcinile de 
mare răspundere- cu care au 
fost investite în direcția pro
movării și dezvoltării susți
nute a activității sportive în 
rînduril'e tineretului din școli, 
de la sate, din întreprinderi 
și instituții.

Peste cîteva zile — mai precis 
sîmbătă, 16 mai — echipa națio
nală de juniori a țării noastre va 
intra „în focul" preliminariilor 
turneului final UEFA. înaintea 
plecării în Scoția, țara gazdă a 
celei de-a 23-a ediții a competi
ției europene, am făcut, marți 
după-amiaza, la puține minute 
după terminarea antrenamentului 
de pregătire fizică, o vizită elevi
lor lui Gh. Ola și Ilie Savu, la 
Hotelul sportiv „23 August". An
trenorul Ola, angajat într-o con
tinuă navetă (parter—etaj—canti
nă). a acceptat cu plăcere postu
ra de „țintă" a întrebărilor noas
tre.

— Vă rugăm să ne vorbiți des
pre pregătirile efectuate în vede
rea participării la turneul final și. 
eventual, despre șansele formației 
noastre în grupa D.

GH. OLA: 

„Vizăm calificarea 
in semifinale*

— Pe lîngă antrenamentele zil
nice juniorii au susținut trei 
jocuri de verificare cu echipe 
bucureștene din divizia C (1—2 
cu Sportul muncitoresc, 2—1 cu 
Laromet și 6—0 cu Voința). Con
sider că la ora asta .,trupa" mea 
se află într-o formă bună, fapt 
care îmi dă convingerea că în 
Scoția vom viza calificarea în 
semifinale.

-— Ce știți .despre viitoarele 
noastre partenere din grupă ?

— Nu știm absolut nimic în 
legătură cu belgienii. Avem însă 
informații^ foarte precise, din ta
băra fotbaliștilor turci, căci ei au 
jucat, nu de mult, cu selecționa
ta secundă de juniori a noastră. 
De asemenea, cunoaștem poten
țialul de joc al ,,ll“-lui german, 
care se pregătește de doi ani în 
comun, la Leipzig, și are în al
cătuirea sa 6 din jucătorii pre
zenți anul trecut în finala com
petiției, cîștigată, cum se știe, de 
Bulgaria, prin tragere la sorți.

— Cînd este prevăzută ple
carea în Scoția și ce lot veți de
plasa ?

— Joi, la ora 8, vom decola 
de Ia Otopeni, pe ruta Paris — 
Londra — Glasgow. Fac depla
sarea următorii 16 jucători : 
Stana și Frank — portari ; Do- 
brău, Deheleanu, Sătmăreanu, 
Hajnal și Sameș — fundași : 
Sandu Gabriel, Boloni și Gligo- 
rie — mijlocași, Atodiresei (că
pitanul echipei), Ghergheli, 
Helvei, Vlad, Sava și San 
Gabriel — înaintași ,

D.V,

Este elevă în clasa a VIII-a 
B, a Școlii generale nr. 1 din 
Sibiu, descoperită și pregătită 
de profesorul de educație fizi
că Liviu Maier. Ea s-a clasat 
pe locul doi la faza județeană 
a „Crosului" în urma priete
nei ei. Hermine Arz. La Timi
șoara, ordinea s-a inversat : 
o prestigioasă revanșă a Ana- 
mariei !

VASILE VATAMANIUC 
(juniori mari)

Reprezentantul județului Bo
toșani vădește calități deose
bite pentru atletism. Tînărul 
lăcătuș de 19 ani, o revelație 
a finalelor, practică cu același 
succes, voleiul și fotbalul. El 
își dedică succesul colegilor 
săi de la întreprinderea de 
construcții — montaje Boto-

VIOREL RABA

FOTBAL-MEXIC 70
Echipa României a sosit

la Ciudad de Mexico
Selecționata de fotbal a României a sosit la Ciudad de Mexico 

in vederea participării la turneul final a! campionatului mon
dial. La sosire, fotbaliștii români au fost intîmpinați de repre
zentanți ai comitetului de organizare și ai Federației mexicane 
de fotbal Echipa României va pleca la Guadalajara, orașul care 
va găzdui jocurile grupei a 3-a, Ia care participă selecționatele 
Angliei, Braziliei, Cehoslovaciei și României.

Haller
va juca

• CUNOSCUTUL internațional 
vest-german Helmut Haller a 
fost introdus în lotul fotbaliști
lor din R.F. a Germaniei, care 
se pregătesc pentru turneul final 
al campionatului mondial din 
Mexic. Halter suferise o luxați? 
la umăr în cursul meciului a- 
mical R.F. a Germaniei-Româ
nia (1—1), disputat la Stuttgart, 
în urma unui control medical, 
doctorul Heinz Schoberth l-a gă
sit apt pentru selecție pe valoro
sul jucător. Haller se află acum

joi ultima zi la

LOTO
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cum și-au zis să pună și 
mina. Au intrat la scara I, au 
luat perdelele. A _ doua sea
ră s-au întîjnit din nou la 
„Transilvania** șl după ce s-au 
felicitat reciproc pentru _ ispra
vă și reușită, au sărbătorit eve
nimentul tot pînă la închiderea 
localului. Ieșind, au apucat iarăși 
spre drumul ce duce spre blocul 
E 23. Seara precedentă nu putu
seră lua toate perdelele așa că 
s-au gîndit să-și încheie „ope
ra". Locatarii au pus mîna pe 
hoți, exact în momentul, cînd cu 
ele în brațe se pregăteau să fu
gă. Scena următoare s-a consu
mat, bineînțeles, la miliție. Cej 
doi au fost arestați și așteaptă 
acum să-și primească pedeapsa 
binemeritată.

Acestea sînt faptele. Studiat 
însă cu atenție, comportamentul 
lor nu pare inexplicabil. Dim
potrivă. Jucătorii trăiesc cu 
mentalitatea că li se cuvine to
tul, fără a fi obligați în schimb 
să dea nimic. Cît e ziuș de ma
re bat fără nici un rost străzile. 
Seara se mută la restaurant sau 
bar. De multe ori e nevoie de 
intervenția energică a ospăta
rilor pentru a-i trimite acasă. 
Scenele se petrec sub ochii în
găduitori ai antrenorului, ai ce
lorlalți diriguitori ai sportului 
din județ, ba mai mult, pot fi 
întîlniți în local împreună, in- 
vitîndu-se reciproc la chefuri. 
Te întrebi pe bună dreptate 1 ei

Elevul din anul I al Grupu
lui școlar Auto din București 
este antrenat de profesorul 
Predescu. El se anunță un 
viitor specialist al alergărilor 
în teren variat. Foarte bun la 
învățătură, și nedespărțit prie
ten de colegul său Alexandru 
Ivan, (medalie de bronz) 
care se antrenează

GETA SCOROJ1TU 
(senioare)

Este elevă în clasa a XlI-a 
a Liceului nr. 1 din Ro

șiori. îndrumată îndeaproape 
de profesorul de educație fizi
că Mircea Popescu, actuala 
campioană nu s-a descurajat 
de rezultatul slab din prima 
ediție a Crosului de la Bucu
rești. Este și o bună handba- 
listă. Dorințe ? Să facă sport 
— și chiar atletism — de per
formantă !

in C.M.
în cantonamentul de la Malente, 
unde a început pregătirile cu 
ceilalți selecționabili. Antrenorul 
echipei vest-germane. Helmut 
Schoen, a declarat că Halter joa
că un mare rol în sistemul de 
joc al reprezentativei care va 
evolua în Mexic, fiind un jucător 
deosebit de înzestrat pe plan 
tactic. El a arătat că Haller și-a 
intensificat pregătirile, pentru a 
recupera timpul pierdut în tim
pul tratamentului medical.

nu lucrează nicăieri ? Ni se răs
punde cu promptitudine că lu
crează. Ca să se dovedească a- 
cest lucru se dau locurile de 
muncă ale fiecăruia. Atila Ut- 
Vari e lăcătuș Ia Exploatarea 
minieră Certej, Eugen Mosoni 

muncitor la Exploatarea mi
nieră Boița-Hațeg, Marin Petra- 

DE LA TRICOUL ÎN DUNGI 
LA COSTUMUL VĂRGAT

che la Mina Muncel. în special 
exploatările miniere sînt ono
rate cu fotbaliști. De ce au fost 
alese tocmai ele ? Să nu credeți 
că ei au practicat vreodată vre
una din aceste meserii. în aba
taje însă poate fi sesizată mai 
greu lipsa unui om. Căci acești 
fotbaliști sînt mineri doar cu 
numele. Nu trec pe la între
prindere decît în ziua salariu
lui.

— Cînd ai fost ultima dată la 
mină ? l-am întrebat pe jucăto
rul Marin Petrache.

Clasată anul trecut pe locul 
trei în finala de la Tîrgu-Mu- 
reș, eleva Liceului teoretic din 
Miercurea Ciuc, antrenată de 
inimosul profesor de educație 
fizică Ștefan Borbath (specia
lizare schi) a repurtat un stră
lucit succes. Planuri de vii
tor? Visează să devină o bună 
schioară de fond și profesoară 
de educație fizică.

GHEORGHE BADILIȚA 
(seniori)

Elevul din ultima clasă, 
reală, a Liceului ,,Mihail Sado- 
veanu" din comuna Borca, 
ne-a mărturisit că se va de
dica atletismului, cu toată 
pasiunea. Antrenat de profeso
rul Mihai Șarpe, care spune 
despre elevul său că este foar
te disciplinat și bun la 
vățâtură.

MERIDIAN
• JUCĂTORUL român Ilie 

Năstase a debutat victorios in 
cadrul campionatelor internațio
nale de tenis „open“ ale Belgiei, 
care se desfășoară în prezent la 
Bruxelles. în primul tur, Ilie 
Năstase l-a învins cu 8—6. 6—1 
pe tenismanul englez Stilwell. 
Cunoscutul jucător profesiomst 
francez Barthes a dispus cu 6—2, 
6—0 de Ion Tiriac.

• LA BARCELONA s-a dis
putat meciul amical de polo pe 
apă dintre selecționatele Spa
niei și României. La capătul u- 
nui joc echilibrat, victoria a re
venit gazdelor cu scorul de 4—3. 
Golurile echipei române au fost 
înscrise de Blajec (2) și Zamfi- 
rescu.

• DISPUTATA pe ruta Kar
lovy Vary-Plsen, pe vînt rece și 
ploaie, etapa a doua a competi
ției cicliste „Cursa Păcii“ a fost 
cîștigată la sprint de polonezul 
Zigmunt Hanusik, cronometrat 
pe distanța de 148 km cu tim
pul de 3h 28’28”. In același timp 
cu învingătorul a sosit un plu
ton de circa 50 de alergători, 
între care se aflau și concuren- 
ții români Sofronie, Ciumeti, 
Selejan, Grigore și Tudor. Echi
pa română a rămas în 5 aler
gători. După abandonul lui Emil 
Rusu. în etapa a doua nu a pu
tut lua startul N. David acci
dentat într-o busculadă la sfîr- 
șitul etapei de marți.

Liderul clasamentului gene
ral este polonezul Hanusik, se
cundat la 26” de coechipierul 
său Szurkowski. Al. Soironie 
ocupă locul 10 la 1’34”. Pe e- 
chipe conduce Polonia, urmată 
de Cehoslovacia.

Astăzi se desfășoară etapa a 
3-a, Plsen — Usti nad Eabem. 
(147 km).

Dă din umeri și recunoaște 1
— Nu am fost niciodată.
N-a fost niciodată, deși a pri

mit de acolo salariul pe multe 
luni. Nici măcar din curiozitate 
nu s-a dus să-și cunoască locul 
de muncă. Dacă ar fi intrat mă
car o singură dată în subteran 
ar fi constatat că munca e aici 

mai grea decît își închipuie ei, 
că oamenii transpiră într-un șut 
de zece ori mai mult decît el la 
un meci.

Asupra lui Eugen Mosoni s-a 
găsit. în momentul arestării, un 
libret CEC în valoare de 7 000 
lei. A avut bani dar nu s-a dat 
în lături de la furatul... unor 
perdele !

Interesant ar fi de aflat de 
unde i-a parvenit această sumă. 
Se presupune că i-a fost acor
dată în momentul transferării 
la „Mureșul".

„VREAU SĂ MAI
Liceul industrial de construcții 

are doar patru ani de la înfiin
țare. Și totuși. Pe tărîm sportiv 
a început deja să fie cunoscut : 
„Am urmărit să canalizez intere
sul elevilor pentru mai multe ra
muri de sport, ne spune profe
soara de educație fizică Xenia 
Dorina Brînzei. Reprezentativele 
liceului activează în campionate 
școlare de baschet, de handbal 
(fete și băieți), iar la fotbal pînă 
acum nu am cunoscut înfrînge- 
rea. Totuși competițiile de masă 
pentru elevi au fost obiectivul 
nostru principal, urmărind să a- 
tragem spre sport cit mai mulți 
elevi. De aceea. Cupa „Scînteiî 
tineretului" la atletism a venit în 
întâmpinarea unui deziderat al 
asociației sportive a liceului 
proaspăt înființată, de a desemna 
campionii liceului la fiecare pro
bă atletică. în zilele următoare 
vom organiza campionatul atletic 
al liceului."

A

TINERETULUI** 
LA ATLETISM

Lămuriri suplimentare nu am . 
mai putut obține, deoarece elevii 
anului IV instalații erau nerăbdă
tori să-și încerce forțele. Cursa 
de 60 m. plat s-a alergai pe dia
gonala micului teren de. sport al 
școlii. Cei mai buni au alergat 
din nou, în finală ; Vasile Fulga 
a obținut cîștig de cauză cu re
zultatul de 8,2 sec. De altfel, pînă 
în prezent în niei o clasă nu s-a 
obținut un timp mai bun. La 
săritura în lungime se petrec epi
soade emoționante. Iuliana Mu- 
reșan, premiantă din anul I și 
pînă acum în anul IV, pe întreg 
liceul, nu reușește să sară mai 
mult la lungime de 3,25m. și 
este dezamăgită : „Vreau să mai 
concurez o dată, vă rog. tovarășe 
profesoară. Trebuie să fac cîteva 
antrenamente și să sar mai mult" 
Lui Gheorghe Ciocîrlie din anul 
III D nu i se „nimerește" pasul 
pe prag. Are două sărituri ne
reușite. Colegii îi dau sfaturi. A- 
cum își joacă ultima șansă. Vine 
hotărît în elan, „prinde" un prag 
bun și profesoara anunță perfor
manța de... 5,32 m. Drept pre
miu este fotografiat la o nouă să
ritură cu caracter... de demonstra
ție.

Ora se încheie cu un scurt re
cital de baschet în care Iuliana

1. e 2 —e 4.
Meciul de șah prin intermediul rubricii noastre — anunțat săp- 

tămîna trecută — care îl opune pe marele maestru internațional 
Florin Gheorghiu tuturor iubitorilor spoitului minții din întreaga 
tară, indiferent de clasificarea lor sportivă, debutează astăzi cu 
mutarea din titlu. Condițiile de participare sînt simple : o dată pe 
săptămînă, în numerele ziarului nostru de joi, vor fi publicate mu
tările marelui maestru urmînd ca răspunsurile participanților să fie 
expediate imediat după apariția ziarului pe adresa : Redacția ,.Scîn_ 
teia tineretului -, București .Piața Scînteii nr. 1 — pentru Concursul 
de șah. Celor care vor obține în fața marelui maestru internațional 
Florin Gheorghiu remize sau chiar victorii li se vor acorda premii 
speciale. Răspunsurile sosite deja la redacție rămîn valabile.
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Așa-zișii fotbaliști consideră că 
fac excepție de la legile unanim 
acceptate de conviețuire socială, 
avind o viziune cu -totul defor
mată asupra noțiunii de sportiv. 
Mentalitatea aceasta a ieșit preg
nant in 'evidență cu ocazia an
chetei de la miliție a celor doi. 
Arborind un aer sfidător s-au 

mirat că organele de miliție cer
cetează faptele lor. N-ar avea 
acest drept pentru că. vezi 
doamne, ei sînt fotbaliști ; ba, 
pe parcursul anchetei, nici mai 
mult nici mai puțin. Atila Ut- 
vari s-a ridicat de pe scaun și 
i-a spus interlocutorului său că 
nu-i poate sta la dispoziție pen
tru că... îi e foame ! Va veni 
altădată. Cînd a văzut că nu-i 
de glumit, a devenit îndîrjit, 
amenințător.

Venind în contact cu fotba
liștii de la Asociația sportivă 

înscrie cîteva coșuri cu precizia 
cu care colecționează notele de 
zece.

Clasele celuilalt profesor de e- 
ducație fizică al liceului. Ion 
Tudor, și-au disputat majoritatea 
probelor prevăzute în regulamen
tul competiției. Am reținut cîteva 
rezultate bune : Traian Mihuț 
(5,40 m la lungime), Aurelia Va- 
sile (4,40 m la aceeași probă), 
Victor Stancu (11,05 la arunca
rea greutății). La proba de re
zistență a cîștigat, cu ușurință. 
Alexandrina Ion, care alături de 
Alexandrina Dan au fost și fina
liste pe municipiul București la 
„Crosul Tineretului", unde au ob
ținut locuri fruntașe.

De altfel, unul din arbitrii cei 
mai zeloși ai acestor micro-con- 
cursuri atletice, pe clase, a fost 
eleva din anul III. Gherghina 
Iordache, cîștigătoarea „Crosului 
Tineretului" pe țară ediția 1969, 
actualmente componentă a lotu

lui republican care se pregătește 
pentru campionatele europene de 
atletism ale juniorilor ce se vor 
desfășura în această vară la Pa
ris. Ea va concura și la competi
ția organizată de ziarul nostru, 
însă la categoria rezervată elevi
lor legitimați.

Am mai reținut dintre «4evele 
anului I pe Cornelia Paraipan, 
care a cîștigat proba de rezis
tență și în același timp și arun
carea greutății, dovedind calități 
remarcabile de pentatlonistă, 
și pe Elena Anghel din anul III 
D care cu 10,3 sec. a obținut cea 
mai bună performanță la viteză.

Am părăsit școala, cu convin
gerea că interesul stîrnit de între
cerea aletică inițiată de ziarul 
nostru dă roadele așteptate. La 
cererea generală, profesorii de 
educație fizică ai școlii au pro
mis că vor mai programa încă 
o dată, în fiecare clasă, probele 
atletice cuprinse în regulament, 
dînd posibilitatea tuturor să mai 
concureze din nou, măsură bună, 
atît pentru eficiența selecției 
pentru etapele viitoare, cît și ca 
mijloc de îndrăgire de către cît 
mai mulți elevi a activității atle
tice.

SILVIU DUMITRESCU

„Mureșul" ai ocazia să desco
peri și alte mentalități străine 
sportivului adevărat, alte; pre
ocupări dubioase. Jucătorul 
Marin Petrache ne spunea că 
are intenția să urmeze o facul
tate. Vizitîndu-1 acasă nu gă
sești, în cameră, insă nici mă
car o singură carte din care s-ar 
putea pregăti. In schimb pe 
masă zac citeva seturi de cărți 
de... poker. S-o fi dînd oare la 
vreo facultate examen la poker ? 
De altfel, el poate fi des intil- 
nit nu numai prin restaurant, ci 
și in compania unor înrăiți ju
cători de poker, fără altă ocupa
ție, cu care își petrece nopțile. 
Nu de mult, pierzindu-și banii 
și-a amanetat un inel în valoare 
de 500 lei.

Deși faptele relatate sînt de
osebit de grave, vinovății tre
buie căutați și aiurea, nu numai 
printre jucători. Ne gindim la 
cei care le încurajează mani
festările reprobabile și viața 
parazitară, la cei care deși aveau 
această obligație n-au încercat 
să zdrobească răul de la rădă
cină — prin mijloace educative 
adecvate care le stau la înde- 
mină — ci, dimpotrivă, au a- 
runcat ei înșiși la coș arsenalul 
de principii și norme morale 
care trebuie că călăuzească ac
tivitatea unui adevărat sportiv.

Așteptăm părerea, opinia lor 
în acest caz ce relevă o altă con
diție morală și socială a sporti
vului, decît cea pe care și-o 
făuresc iubitorii sportului. >
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întrevedere România

Ion Gheorghe Maurer
J. Cyrankiewicz

la Tîrgul
Parisului

Anticamera 
negocierilor

VARȘOVIA 13. — Corespon
dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu, transmite ; La 13 mai, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, conducătorul delegației 
române care participă la lucrări
le celei de-a 24-a sesiuni a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc, a avut o întrevedere cu 
Jozef Cyrankiewicz, președintele

Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone.

în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, de înțelegere reciprocă, 
au fost discutate probleme pri
vind colaborarea economică din
tre cele două țări.

La întrevedere a participat Ti- 
beriu Petrescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Republica Populară Polonă.

SESIUNEA C. A. E. R
VARȘOVIA 13. — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu, transmite : Miercuri, au con
tinuat discuțiile în cadrul lucră
rilor celei de-a 24-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic

Reciproc, care se desfășoară la 
Varșovia. La lucrări participă de
legații guvernamentale din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S.

Comunicat
româno—congolez

Tîrgul Parisului — cea mai 
largă confruntare comercială 
internațională din Franța, la 
care au participat 3 150 expo
zanți și 810 firme din 28 de 
țări — și-a închis porțile. Pa
vilionul României, amplasat 
pe o suprafață de 300 de me
tri pătrați, a cunoscut un nu
măr record de vizitatori, 
care au apreciat diversele ex
ponate de calitate, prezentate 
cu mult gust și competență 
de specialiștii noștri: confec
ții, textile, marochinărie, pro
duse alimentare, artizanat, co
voare, aparate de radio, tele
vizoare etc. Deosebit de cău
tate au fost produsele româ
nești de artizanat.

Interesul viu stîrnit de pro
dusele românești prezentate 
s-a concretizat prin impor
tante tranzacții încheiate cu 
firme din străinătate.

In cadrul ceremoniei de în
chidere, România a primit di- 
pldma de onoare a Tîrgului 
Parisului, pentru realizarea re
marcabilului ei pavilion na
țional.

La Bruxelles și-a încheiat marți lucrările Consiliul ministerial 
al Pieței comune. Pe agenda reuniunii au figurat mai multe pro
bleme, dar, se pare, „capul de afiș" I-a constituit fixarea unui 
termen de începere a negocierilor dintrei „cei șase" și cele pa
tru țări care au înaintat cereri de admitere în Piața comună (Ma
rea Britanic, Irlanda, Danemarca și Norvegia). O problemă spi
noasă a reprezentat-o, de asemenea, noua compoziție a organis
mului executiv comunitar — Comisia Comunității Economice Eu
ropene.

Potrivit precizărilor făcute de ministrul de externe belgian, 
Pierre Harmel, în cursul reuniunii, deși s-a ajuns la un acord 
asupra unor probleme de procedură, asupra altora urmează a se 
reveni abia peste circa patru săptămîni, cînd pozițiile comunitare 
vor trebui armonizate în vederea angajării primelor contacte cu 
cele patru țări candidate. Potrivit unor știri, în cazul în care vii
toarea sesiune ministerială va decurge ,.normal" startul negocie
rilor va fi dat la sfîrșitul lunii iunie sau începutul lui iulie. Tele
grame de presă, sosite după încheierea reuniunii din capitala 
belgiană, relatau că organul principal, împuternicit de guvernele 
statelor membre pentru a purta tratative cu Anglia, precum și 
cu celelalte state candidate va fi Consiliul ministerial și nicide
cum Comisia executivă, așa cum sperau unii adepți ai acceleră
rii procesului de integrare din Europa occidentală. Deci, repre
zentanții autorizați ai guvernelor vor duce negocierile iar Comi
sia executivă, organul supranațional, va primi ulterior spre „so
luționare anumite chestiuni". Desigur, după armonizarea poziții
lor „celor șase" va urma etapa confruntărilor cu redutele can- 
didaților. După cum se știe, membrii Pieței comune cer Angliei, 
principala protagonistă a aderării, asumarea de obligații privind 
structura și dezvoltarea ulterioară a industriei siderurgice, car
bonifere și a oțelului (una din cele mai puternice din țările vest- 
europene), precizarea raporturilor cu țările Commonwealthului, 
sacrificii pe altarul ,,pieței agricole comune", acceptarea unor 
prevederi în domeniul politicii monetare, prevederi care nu au 
fost finalizate nici între actualii parteneri_comunitari. Șeful prin
cipalului partid din opoziție din 
referindu-se la condițiile cerute 
în cursul unei călătorii la Paris, 
joc : „Noi nu căutăm un refugiu 
ropeană contra uraganelor care

Protest 
studențesc 
la Pretoria

Studenții de la universită
țile din Republica Sud-Afri- 
cană cu limba de predare en
gleză au hotărît să organi
zeze demonstrații pentru a 
protesta împotriva detențiu
nii nejustificate a 22 de pa
triot africani. Grupul celor 
22 de patrioți a fost aruncat 
în închisoare cu un an in ur
mă de către regimul rasist al 
lui Vorster, în baza „legii 
privind activitatea comunis
tă". Timp de șase luni, ares- 
tații au fost supuși interoga
toriilor și torturilor. După a- 
ceastă perioadă, tribunalul a 
fost nevoit, din lipsă de do
vezi, să hotărască eliberarea 
lor. Poliția i-a arestat însă 
din nou, de data aceasta în 
baza cunoscutei legi „privind 
lupta împotriva terorismu
lui". Despre soarta deținuti- 
lor nu se știe nimic în pre
zent.

Declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii 
Socialiste România cu privire 

la atacul forțelor armate 
israeliene împotriva libanului

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, și-a încheiat 
vizita oficială în Republica De
mocratică Congo. în comunicatul 
dat publicității la încheierea vi
zitei se arată că ministrul român 
a fost primit de președintele Re
publicii Democratice Congo, 
J.D. Mobutu, căruia i-a transmis 
un mesaj de prietenie din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. La rîndul său, 
președintele J.D. Mobutu l-a ru
gat pe oaspetele român să trans
mită un salut cordial președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Ministrul român a avut între
vederi cu ministrul de stat însăr
cinat cu afacerile externa, coope
rarea și comerțul exterior, Cvrille 
Adoula, și cu ministrul de stat în
sărcinat cu afacerile interne, 
Joseph Nsinga. In cursul întreve
derilor, s-a manifestat satisfacția 
față de cursul favorabil al relații
lor româno-congoleze. Cu prile
jul discutării unor aspecte ale si
tuației internaționale, s-a subli
niat atașamentul față de princi
piile suveranității și independen
ței naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, a că
ror respectare constituie garanția 
sigură a unei păci reale în lume. 
De asemenea, a fost reafirmat 
dreptul inalienabil al popoarelor 
de a dispune singure de propria 
lor soartă ; a fost subliniată ne
cesitatea eliminării forței sau a- 
menințării cu forța din relațiile 
dintre state.

Oaspeții români au vizitat insti
tuții social-culturale și de învă- 
țămînt, lu’înd cunoștință cu inte
res și apreciind eforturile între
prinse de guvernul și poporul 
congolez în aceste domenii. In 
timpul vizitei, între cele două 
părți au fost semnate un acord de 
cooperare economică și tehnică și 
un acord cultural.

român a fost întîmpinat de co 
misarul federal pentru afaceri ex
terne, Okoi Aripko și de alte ofi
cialități nigeriene.

Anterior, ministrul de externe 
român a efectuat vizite în capita
la Gabonului — Libreville și în 
capitala Camerunului — Yao
unde.

• LA HELSINKI S-A SEM
NAT MIERCURI protocolul pri
mei sesiuni a comisiei mixte 
româno-finlandeze de cooperare 
economică, industrială și teh
nică.

Protocolul evidențiază posibi
litățile și interesul reciproc pen
tru dezvoltarea cooperării ro- 
niâno-flnlandeze.

Succese ale forțelor

populare cambodgiene
Agenția CHINA NOUĂ anun

ță că șeful statului cambodgian, 
Norodom Sianuk, a adresat un 
mesaj special forțelor populare 
și forțelor regale de eliberare 
națională din Cambodgia, în ca
re le felicită pentru numeroasele 
succese repurtate în luptele îm
potriva forțelor xntervenționiste 
americane și ale regimurilor - de 
la Saigon $i Pnom Penh. Cu toa
te că are de înfruntat un dușman 
deosebit de bine înzestrat din 
punct de vedere tehnic, armata 
populară, sprijinită de gărzile 
provinciale și unitățile poliție
nești din cadrul forțelor regale 
de eliberare națională, provoacă 
zilnic pierderi grele inamicului. 
Forțele populare au cucerit ora
șele Kratie, Sen Monorom, Stung 
Treng, Chhouk și altele, au în
cercuit și izolat orașele Piey 
Verg, Takeo, Kampot și au în
trerupt comunicațiile, legăturile 
telefonice și telegrafice între 20 
de centre urbane și capitala ță
rii. în același timp, în 13 provin
cii o mare parte a populației a 
fost eliberată de sub controlul 
administrației de la Pnom Penh.

într-o atmosferă cordială și prie- 
tenească.

turneului pe 
într-o seri" 

ministrul afa-

In continuarea 
care îl întreprinde 
de țări africane, 
cerilor externe al Republicii So* 
cialiste România, Comeliu M? 
nescu, a sosit marți seara în ca
pitală Republicii Federale Nige
ria — Lagos. La sosire, oaspetele

Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Național Unit al Cambod- 
giei, a avut o întrevedere cu Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, care s-a aflat într-o vi
zită la Pekin.

Agenția CHINA NOUA infor
mează că convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej s-a desfășurat

Comisia senatorială pentru a- 
facerile externe a aprobat un 
proiect de lege prin care se sis
tează alocarea oricăror fonduri 
pentru finanțarea activităților 
militare ale S.U.A. în Cambod- 
gia. Proiectul, ce urmează să fie 
supus aprobării Senatului, inter
zice, de asemenea, Pentagonului 
să construiască obiective militare 
pentru administrația de Ia Pnom 
Penh sau să efectueze operațiuni 
de luptă în sprijinul trupelor a- 
cesteia.

Comisia a adoptat, totodată, 
un amendament, prin care se o- 
prește alocarea oricăror fonduri 
pentru operațiunile militare ame
ricane din Asia de sud-est, cu ex
cepția celor necesare pentru re
tragerea trupelor S.U.A. din a- 
ceastă regiune.

Senatorul William Fulbright, 
președintele comisiei, a declarat 
că votul a fost unanim.

Referindu-se la aceste măsuri, 
senatorul Edmund Muskie a de
clarat : „Calea retragerii din Viet
nam nu trece prin Cambodgia. 
A sosit timpul să schimbăm ve
chea 
est". ____  __ ,
Frank Church, unul din autorii 
proiectului de lege, a spus că 
scopul acestuia este de a „nu 
permite repetarea unor eveni
mente asemănătoare cu cele care 
au dus la implicarea militară a- 
mericană în Vietnam".

politică în Asia de sud- 
La rîndul său, senatorul
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Un punct p* hartă >

După cum s-a anunțat, 
în urma unui acord de 
principiu realizat recent 
la Londra între guvernul, 
britanic și reprezentanții 
Insulelor Fiji, acestea vor 
deveni stat independent, 
proclamarea oficială a 
independenței fiind sta
bilită pentru data de 
10 octombrie a.c. Acest 
acord a fost precedat de 
o hotărîre a celor două 
principale partide poli
tice fijiene — Partidul 
Alianței, de guvernâmînt, 
și Partidul Federației, a- 
flat în opoziție — care 
prevedea obținerea inde
pendenței de stat și, tot
odată, menținerea relații-

lor tradiționale speciale 
cu coroana britanică. 
Prin acest ultim punct, 
regina Angliei va conti
nua să rămînă, din punct 
de vedere formal, șeful 
noului stat — o regle
mentare similară aceleia 
aplicată în majoritatea 
fostelor colonii britanice 
care și-au cucerit 
pendenfa. Trebuie men
ționat că impulsul princi
pal a venit din partea 
comunității internaționa
le : un proiect de rezolu
ție al Comitetului special 
al O.N.U. pentru decolo
nizare a recomandat Ma
rii Britanii încă din 1966

inde-

INSULELE 
FIJI Ins-Vanua Levi

Ins. Vi/i_LeviC~^
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Marea Britanic, Edward Heath, 
pentru aderare, declara recent 
că viitorul țării sale nu este in 
în Comunitatea Economică Ett- 

______„ __ ______ _____ . . străbat lumea. Noi, de secole» 
am trăit în mijlocul acestora și o putem face și în viitor". El a 
cerut „celor șase" să accepte intrarea Angliei în Piața comună 
pe baza unor „condiții care să fie suportabile pe termen scurt și 
net favorabile pe termen lung". Heath a ținut să remarce că în 
cazul cînd negocierile se vor termina printr-un eșec „a patra 
tentativă de aderare n-ar mai avea rost". Cert este ca ulti
ma sesiune ministerială a deschis ușa anticamerei negocierilor 
dintre „cei sase" și „cei patru". Rămîne de văzut în ce măsură 
participanțu la viitoarele tratative vor reuși, pe baza compromi
surilor, să netezească calea spre un acord final.

în sfîrșit, un alt punct de pe agenda reuniunilor de la Bruxel
les s-a referit Ia reducerea numărului membrilor Comisiei exe
cutive. Actuala comisie, ale cărei puteri expiră la 30 iunie, are 
14 membri. De la acea dată, în conformitate cu un acord adițio
nal semnat Ja Luxemburg în ianuarie 1966, numărul membrilor 
va fi redus la 9. Potrivit ziarului LE FIGARO, Belgia și Italia, 
precum și parlamentari din alte state membre s-au opus inițial 
acestei reduceri, pronunțîndu-se pentru menținerea provizorie a 
actualei formule. Dar. după începerea reuniunii, participanții au 
căzut de acord ca principalele țări, Franța, R.F. a Germaniei* și 
Italia să fie reprezentate de cîte doi membri în Comisie, urmînd 
ca țările mici — Belgia, Olanda, Luxemburg — să dispună dc 
cîte un reprezentant. Potrivit observatorilor, noua decizie va ac
centua disensiunile dintre țările membre, deoarece, hotărîrile în 
Comisia executivă se adoptă pe baza votului majoritar și nu pe 
baza unanimității.

Un comunicat
al premierului

cuban
Forțe contrarevoluționare cu

baneze din așa numitul grup 
au atacat zilele tre- 
nave de pescuit ale 
Cuba, pe care ile-au 
și au luat prizonieri 
— se arată într-un 
al primului ministru

„Alfa-66“, 
cute două 
Republicii 
scufundat
11 pescari 
comunicat 
al Guvernului revoluționar al 
Cubei, Fidel Castro. Acest act 
are loc la numai cîteva săptă- 
mîni după lichidarea grupului 
armat care a debarcat în Cuba 
pentru a sabota realizarea pla
nurilor de construcție economică 
și dezvoltare a țării. Tn comu
nicat se subliniază că aceste 
acte sînt organizate și înfăptuite 
de pe teritoriul S.U.A., cu ar
mament și nave americane.

I. TIMOFTE
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• LA MOSCOVA S-AU 
CHEI AT miercuri lucrările, con
ferinței științifice a istoricilor 
militari, consacrată împlinirii a 
25 de ani de la victoria asupra 
fascismului. Pe lingă conducă
tori militari și oameni de ști
ință sovietici, la conferință au 
participat delegați din mai mul
te țări. Delegația română a 
fost condusă de generalul loco
tenent în rezervă Gheorghe Za- 
hâria, director adjunct al Insti
tutului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.
• ÎN CADRUL LUCRĂRILOR 

celui de-al doilea congres inter
național de studii sud-est-euro- 
pene, care se desfășoară la Ate
na, membrii delegației române 
au prezentat o serie de rapoar
te și comunicări în domeniul is
toriei, istoriei literaturii și artei, 
etnografiei și folclorului. Unele 
ședințe ale Congresului. care 
se desfășoară pe secții, au fost, 
prezidate de oameni de știință 
români, între care prof. Mihai 
Berza, care a formulat concluzii
le a«upra dezbaterilor privind 
umanismul sud-est-european, și 
prof. C. Giurescu, care a prezi
dat lucrările la secția de istorie 
a relațiilor internaționale di/ 
sud-estul Europei. Contribuții te 
oamenilor de știință români au 
întrunit aprecieri deosebite.

• ÎNTR-O EXPUNERE făcută 
la Paris, Stephen Nkomo, re-
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Fiji dobândește independența
să acorde independența 
acestei colonii.

Noul stat independent 
este situat în sudul Ocea
nului Pacific, pe meridia
nul de 180 grade, adică 
exact la antipodul meri
dianului zero grade — 
Greenwich-Londra. Este 
un arhipelag cu aspect 
general muntos, parțial 
vulcanic format din 
cîteva sute de insu
le și atoli cu o su
prafață de 18 300 km p și 
o populație de aproxima
tiv 400 000 de locuitori. 
Principalele două insule, 
Viti Levu și Vanua Levu, 
reprezintă 87 la sută din 
întregul teritoriu și au, 
de asemenea, ponderea 
cea mai importantă în 
viața economică, politică 
și socială.

Descoperite în 1643 de 
navigatorul olandez Tas
man, Insulele Fiji au mai 
fost vizitate de Cook 
(1774) și Bligh (1792). Ex
plorarea lor a fost între
prinsă însă de Dumont 
d’Urville abia în 1827. De
venite colonie a coroanei 
britanice în 1874, ele au 
obținut în 1937 o oare
care autonomie de gu
vernare — limitată, evi
dent, la aspectele admi
nistrative.

Un sat din insulele Fiji

Din punct de vedere 
economic, agricultura este 
ramura cea mai impor
tantă, principalele cul
turi fiind trestia de za
hăr, cartofii dulci și co- 
cotierul Industria se re
zumă la cele 5 rafinării 
de zahăr ale Compa
niei Colonial Sugar 
Refining, la producția de 
ulei de cocotier și la ex
ploatarea zăcămintelor 
de aur din Viti Levu. A- 
vantaje economice pen-

tru locuitorii insulelor re
zulta și din faptul câ 
portul Suva si aeropor
tul din Nandi constituie 
escale importante ale 
navigației și aviației in
ternaționale în Pacific.

Prin proclamarea inde
pendenței Insulelor Fiji, 
procesul de decolonizare 
din zona Pacificului va 
înregistra un nou succes.

BAZIL ȘTEFAN

prezentantul Uniunii poporului 
african Zimbabwe (Z.A.P.U.) la 
Alger, a dezvăluit rolul din ce 
în ce mâi mare pe care îl au 
trupele sud-africane în înăbuși
rea luptei duse de populația 
băștinașă din Rhodesia împotri
va autorităților rasiste. Unități 
ale forțelor armate sud-africane, 
a menționat el, sînt trimise cu 
regularitate pe teritoriul rhode- 
sian, nu numai în regiunea de 
frontieră dintre cele două state, 
dar chiar și în valea fluviului 
Zambezi, principala zonă unde 
își desfășoară activitatea forțele 
patriotice din Rhodesia.

mo, revendicînd măsuri împo
triva șomajului și o nouă poli
tică în domeniul investițiilor pu
blice.

NOUL GUVERN 
BOLIVIAN

MIȘCAREA 
GREVISTĂ DIN

ITALIA
• MIȘCAREA GREVISTA 

DIN ITALIA continuă. Miercuri, 
în întreaga țară, au fost parali
zate transporturile feroviare. 
Greve generale, care — potrivit 
planului stabilit de sindicate — 
se desfășoară alternativ in dife
rite regiuni ale țării, pe sectoare 
de activitate și întreprinderi, au 
avut loc, de asemenea, în regiu
nile Emilia Romagna, Campania 
și Umbria. în Sicilia, mii de oa
meni ai muncii, veniți din dife
rite localități ale insulei, au or
ganizat o demonstrație la Paler-

• DUPĂ TREI REUNIUNI 
SUCCESIVE cu comandanții 
forțelor armate, președintele 
Boliviei, generalul Alfredo 
Ovando Candia, a anunțat con
stituirea noului guvern, în com
ponența căruia intră 10 miniștri 
civili și 5 militari. Remanierea 
guvernului bolivian se înscrie, 
potrivit declarațiilor șefului sta
tului, în eforturile pentru crea
rea unui instrument administra
tiv — central și regional —■ efi
cient, care să răspundă noilor 
necesități ale dezvoltării econo
mice și politice a țării.

APELE RINULUI
AU ATINS

COTA MAXIMA
DE ALARMA

Alegeri
anticipate
in Anglia?

Treptat, febra electorală 
începe să cuprindă Marea 
Britanie. După victoria 
obținută de laburiști în a- 
legerile municipale din 
Anglia și Țara Galilor, per
spectiva unor alegeri anti
cipate pare să devină o re
alitate.

în acest context, ziarul „DAI
LY TELEGRAPH" publică 
miercuri ultimul său sondaj de 
opinie, care arată că, în prezent, 
Partidul laburist deține față de 
cel conservator un avans de 7,5 
la sută,- adică cu 0,2 la sută mai 
mult decît în sondajele efectuate 
în ajunul alegerilor generale din 
1966, alegeri care s-au soldat, 
după cum se știe, cu o majori
tate laburistă de 100 de locuri în 
Gamera Comunelor.

In aceste condiții, reuniunea 
de duminica viitoare, de la reșe
dința primului ministru, Harold 
Wilson, a membrilor cabinetului 
și a conducerii Partidului labu
rist dobîndește o importanță cu 
totul deosebită. Observatorii po
litici consideră că, la această reu
niune, va fi pusă la punct tactica 
electorală a Partidului laburist.

în cazul cînd reuniunea se va 
pronunța pentru organizarea ale
gerilor generale în luna iunie, 
premierul Harold Wilson va tre
bui să aducă la cunoștință deci
zia sa reginei Elisabeta în cursul 
săptămînii viitoare.

• ÎN REGIUNILE DE SUD- 
VEST ALE R.F. A GERMANI
EI se înregistrează de cîteva 
zile puternice inundații cauzate 
de ploile torențiale și de revăr
sarea apelor Saar-ului, Rinului 
superior și Mosellei. începînd 
de miercuri dimineața, Rinul a 
atins în apropiere de Strasbourg 
nivelul de 5 metri, ceea ce re
prezintă cota maximă de alar
mă.

Cancelarul Willy Brandt și 
întregul stat major al P.S.D.G., 
care participă la lucrările Con
gresului acestui partid, au fost 
nevoiți să părăsească marți ho
telul din Saarbrucken, întrucit 
subsolul imobilului, situat în 
apropierea Saar-ului a fost 
inundat.

între orașele Strasbourg și 
Lauterbourg a fost întreruptă 
circulația. De asemenea, condu
cerea uzinei de automobile 
Audi-Nsu a hotărît sistarea 
temporară a procesului de fabri
cație, ca urmare a inundațiilor. 
Activitatea industrială a fost 
întreruptă și in localitățile Bis- 
chiller și Sufflenheim.

Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste România 
este autorizat să declare :

Guvernul și poporul român a 
luat cunoștință cu profundă îngri
jorare de atacul din ziua de 12 
mai 1970 al forțelor armate te
restre și aeriene ale Israelului 
împotriva Libanului.

Poporul român condamnă pă
trunderea forțelor armate israe- 
liene pe teritoriul și în spațiul 
aerian al Libanului, care repre
zintă un act agresiv, o încălcare 
brutală a suveranității acestui 
stat, o violare flagrantă a nor
melor dreptului internațional, a 
principiilor Cartei O.N.U. și o 
desconsiderare a rezoluțiilor Con
siliului de Securitate privind în
cetarea focului și rezolvarea pe 
cale pașnică a crizei din Orien
tul Apropiat. Săvîrșind acest atac, 
guvernul Israelului și-a asumat o 
grea responsabilitate.

După părerea guvernului ro
mân, nici un stat nu-și poate 
aroga dreptul de a pătrunde cu 
forțe armate pe teritoriul altui 
stat, de a-și impune pe această 
cale voința sa, de a atenta la in
dependența, suveranitatea și in-

tegritatea- teritorială a altor țări.
Orice manifestare de forță sau 

amenințare cu forța nu fac decît 
să sporească tensiunea, să adau
ge noi elemente de agravare, să 
complice și mai mult situația din 
Orientul Apropiat, îndepărtînd 
șansele rezolvării pașnice a con
flictului din regiune.

Guvernul român consideră ne
cesar să se retragă de urgență 
trupele israeliene de pe teritoriul 
Libanului și să se pună capăt o 
dată pentru totdeauna unor ase
menea acte de forță.

Republica Socialistă România, 
consecventă principiilor sale da 
politică externă, se pronunță cu 
fermitate pentru încetarea opera
țiunilor militare din Orientul A- 
propiat, pentru retragerea trupe
lor israeliene din teritoriile ara
be ocupate, pentru asigurarea 
dreptului la existență al tuturor 
statelor din această zonă, pentru 
rezolvarea problemelor populației 
palestiniene conform intereselor 
lor legitime, pentru soluționarea 
conflictului pe cale pașnică, în 
spiritul rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967.

A

Un act care complică 
situația din Orientul Apropiat

La 12 mai a.c., unități mo
torizate israeliene, sprijinite 
de artilerie și aviație, au să- 
vîrșit un atac asupra terito
riului Libanului, pătrunzînd 
în zonele Arkoub și Marie- 
youn. Luptele desfășurate în 
sudul Libanului au durat mai 
multe ore, s-au soldat cu pier
deri de vieți omenești și cu 
distrugeri de bunuri materia
le. Concomitent, s-au produs 
ciocniri și în Valea Iordanu
lui.

Opinia publică din țara 
noastră a aflat cu un senti
ment de profundă îngrijorare 
de acest atac, deoarece actele 
de forță, care nesocotesc nor
mele de drept internațional, 
nu fac decît să complice si
tuația din Orientul Apropiat, 
să introducă noi factori de 
tensiune în această regiune a 
lumii. Declarația dată publi
cității de Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Socia
liste România subliniază cu 
fermitate faptul că „poporul 
român condamnă pătrunderea 
forțelor armate israeliene pe 
teritoriul și în spațiul aerian 
al Libanului, care reprezintă 
un act agresiv, o încălcare 
brutală a suveranității acestui 
stat, o violare flagrantă a 
normelor dreptului internațio
nal, a principiilor Cartei 
O.N.U. și o desconsiderare a 
rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate privind încetarea 
focului și rezolvarea pe cale 
pașnică a crizei din Orientul 
Apropiat. Săvîrșind acest atac, 
guvernul Israelului și-a asu
mat o grea responsabilitate *.

Extinderea operațiunilor 
militare, escaladarea conflic
tului din Orientul Apropiat 
îndepărtează posibilitatea unei 
reglementări a problemelor 
litigioase. Ziarul THE GUAR
DIAN scria că raidul israelian 
„nu reprezintă de loc o con
tribuție la restabilirea păcii 
în regiunea respectivă". NEW 
YORK TIMES exprima păre
rea că atacuri de genul celui 
întreprins împotriva Libanului 
„vor avea probabil ca urmare 
prejudicii politice mai mari 
decît avantaje militare perma
nente in Orientul Mijlociu". 
Calea forței, în nici o împre
jurare, nu poate duce la secu
ritate și pace. In zilele noas
tre este inadmisibil ca un stat 
să atenteze ia independența, 
suveranitatea și integritatea 
teritorială a altor state, să-și 
atribuie „dreptul" de a inter
veni cu forțe armate pe teri
torii străine. Nu poate exisia 
nici o Justificare pentru încăl
carea drepturilor suverane ale 
popoarelor, a independenței 
unei țări. Recurgerea la for
ță sau la amenințarea cu for
ța, în orice împrejurare, im-

plică grave consecințe, nu 
este de natură să faciliteze 
normalizarea situației. Evolu
ția evenimentelor din Orientul 
Apropiat a confirmat justețea 
punctului de vedere exprimat 
de țara noastră, încă de la în
ceput, că ostilitățile militare, 
utilizarea forței, nu fac decît 
să amplifice dimensiunile con < 
flictului, ceea ce nu este în 
folosul nici uneia din părți, ci 
doar în avantajul acelor 
cercuri imperialiste interesate 
să dezbine popoarele pentru 
a-și asigura dominația într-o 
zonă de mare însemnătate 
strategică.

Ultimele evenimente din 
Orientul Apropiat au accen
tuat neliniștea opiniei publice. 
Numeroase guverne au expri
mat în declarații oficiale în
grijorarea popoarelor față de 
escaladarea operațiunilor mi
litare în aceasta parte atît de 
încercată a globului. Dezba
terile din Consiliul de Secu
ritate s-au finalizat într-o re
zoluție propusa de Spania și 
Zambia care cere „retragerea 
imediat^ a tuturor forțelor ar
mate israeliene de pe teritoriul 
libanez".

După cum se subliniază în 
declarația Ministerului Aface
rilor Externe, „guvernul român 
consideră necesar să se retra
gă de urgență trupele israelie
ne de pe teritoriu] Libanului 
și să se pună capăt odată 
pentru totdeauna unor aseme
nea acte de forță".

Rațiunea trebuie să învin
gă chiar dacă antagonismele 
s-au multiplicat iar drumul că
tre o soluție politică pașnică 
este presărat cu numeroase 
obstacole. Interesele popoa
relor care trăiesc în această 
parte a lumii, interesele păcii 
mondiale cer să se pună ca
păt definitiv actelor de răz
boi, să se împiedice primej
dioasa cursă a operațiunilor 
de forța din Orientul Apro
piat.

Republica Socialistă Româ
nia, consecventă principiilor 
sale de politică externă, se 
pronunță cu fermitate pentru 
încetarea operațiunilor milita
re din Orientul Apropiat, pen
tru retragerea trupelor israe- 
Iiene din teritoriile arabe ocu
pate, pentru asigurarea drep
tului Ia existență al tuturor 
statelor din această zonă, pen
tru rezolvarea problemelor 
populației palestiniene con
form intereselor lor legitime, 
pentru soluționarea conflic
tului pe cale pașnică, în spi
ritul rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967.

P. NICOARĂ

Ședința Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE — Con

siliul de Securitate și-a continuat 
în noaptea de marți spre 
miercuri dezbaterile în legătură 
cu pătrunderea unor unități mili
tare israeliene pe teritoriul liba
nez. In cadrul lucrărilor, repre
zentanții Libanului, Marocului. 
Siriei și Arabiei Saudite au de
nunțat atacul întreprins de tru
pele israeliene asupra Libanului, 
cerînd, totodată, ca Israelul sa 
respecte rezoluția adoptată în 
ședința de marți a Consiliului de 
Securitate privind „retragerea 
imediată a tuturor forțelor arma
te israeliene de pe teritoriul li
banez".

La reluarea lucrărilor, miercuri 
la ora 15 G.M.T., președintele

Consiliului de Securitate pe luna 
în curs, Jacques Kosciusko-Mori- 
zet (Franța), a dat citire unui 
mesaj adresat secretarului gene 
ral al O.N.U. de primul ministru 
al Israelului în care se anunță 
că „retragerea forțelor israeliene 
din Liban a luat sfîrșit".

Apoi au luat cuvîntul lordul 
Caradon (Marea Britanie), Jakob 
Malik (U.R.S.S.), M. Jakobson 
(Finlanda). în cursul discuțiilor 
s-a arătat că asemenea acte agra 
vează situația din Orientul Apro
piat, afectează eforturile în ve
derea reglementării pașnice a cri
zei din această regiune.

Lucrările Consiliului de Secu- 
ritate au fost întrerupte, urmînd

să fie reluate joi, la orele 14,30 
G.M.T.

Un purtător de cuvînt militar 
libanez a anunțat că forțele is
raeliene care au pătruns marți 
în sudul Libanului au început să 
se retragă miercuri dimineața — 
informează agenția MEN. El a 
menționat că, pentru a-și aco
peri retragerea, unitățile mili
tare israeliene au deschis un pu
ternic foc de artilerie.

Purtătorul de cuvînt 
declarat, de asemenea, 
motorizate libaneze au
contraatac în cursul dimineții de 
miercuri împotriva tancurilor și 
blindatelor israeliene.

libanez a 
că forțele 
lansat un
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