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U.T.C. DE LA UZINA
„23 AUGUST" —

BUCUREȘTI
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Concentrindu-și dezbaterile 

în mod deosebit, asupra activi
tății întreprinse pentru antrena
rea tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor de producție, recenta 
conferință de dare de seamă și 
alegeri a organizației U.T.C. de 
la Uzina „23 August" din Capi
tală a relevat concludent, cu ac
centele necesare, o 'bxperiențâ 
complexă. Au fost însumate cu 
acest prilej. într-o imagine sin
tetică, rezultate de muncă valo
roase, succese ale unor acțiuni 
proprii întreprinse de comite
tul U.T.C. al uzinei, de colecti
vele de utecîști din fiecare sec
ție, în același timp cu proiecțiile 
necesare pentru ridicarea efor
turilor pe un plan mai înalt în 
viitor.

S-au amintit, cu îndreptățită 
mîndrie, indici mareînd realiză
rile de muncă ale colectivului 
uzinei în primele 9 luni ale a-

UNANIM SI ÎNSUFLEȚIT 
ANGAJAMENT DE HĂRNICIE 

SI DĂRUIRE PATRIOTICĂ
Noi colective de muncă raportează Comitetului Central 
al partidului, tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, realizarea 
sarcinilor de plan, hotărîrea de a-și mobiliza toate Resursele 

pentru înfăptuirea obiectivelor viitorului cincinal.
(Textul telegramelor în pagina a V-a)
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• Azi, cînd ne des
părțim de octombrie

• Conferința de pre
să a lui Salvador 
Allende

• Intervenția repre
zentantului României 
în Comitetul O.N.U. 
pentru definirea a- 
gresiunii

Proletari din toate țările, uniți-vă I

v
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O concluzie și mai multe argumente

La bilanțul uzinei, 
contribuția tinerilor

poate fi
cestui an : volumul producției 
marfă vindută si încasară — 
realizat în proporție de 104.4 la 
sută: volumul produc.............
— 161.4 la sută, pro 
muncii *
concentrată in asemenea 
meni, 
noastră — spunea MARIUS PO
PESCU de la secția uzinaj-loco- 
motive. — 
noi" pentru că in secția mea a- 
proape trei sferturi dintre mun
citori sîntem tineri, membri si 
organizației U.T.C.".

Dar un procent ridicat de ti
nerețe este caracteristic pe an
samblul uzinei și succesele de 
muncă exprimă înțelegerea de 
către tineri a principalelor în
datoriri social-profesionale. sînt 
și rodul întregii activități poli- 
tico-organizatorice și educative 
desfășurate în organizațiile 
U.T.C. pentru a cultiva tineri-

cțlei globale 
ductivitatea 

10 1,6 Ia sută. „Este 
ter- 

neindoielnic, prezența

Pot spune oricind „Și

CE PRIMEAZĂ LA
ABSOLVIREA LICEULUI

DE SPECIALITATE

INTRAREA
A.

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI U.T.C.

OLIMPIADA
STRUNGARILOR

De mane dimineață Sibiul de
vine pentru două zile reședința 
așilor într-o pr’csiune foarte răs- 
pindită și plini de importanță în 
industrie: aici este programată 
>: țzr-Z: a O-
Imtpicdei strungarilor. Discuția 
purtată la C.C. al U.T.C. cu 
tooanfeal Gheorghe Miron, șe
ful secției pentru problemele 
tineretului din economie a avut 
ca temi tocmai coordonatele in
teresantei întreceri care începe 
miine la Sibiu.

— Ne aflam împreună, tovară
șe Miron, cu aproape doi ani în 
urmi, in zilele primei olimpiade 
pe țari a strungarilor, cînd că 
exprimați părerea favorabilă cu 
privire Ia rolul jucat de această 
formă mirată m practica organi
zațiilor U-TJC. pe linia stimulării 
mteresuhn tinerilor, a perseve
rentei lor in direcția propriei 
perfecționări. Cu a doua ediție. 
Olimpiada strungarilor intră în 
tradiție. Ce considerații că prile
juiește întrecerea care începe 
mine ?

La Sibiu își vor da Intihure câ
teva zeci de tineri; este drept, cei 
mai bine pregătiți. Dar la startul 
Olimpiadei strungarilor in întrea
ga țară s-au aliniat nu mai puțin

Convorbire cu ing.
GH. MIRON

. membru ol Biroului C. C. 
al U.T.C., șeful secției pen
tru problemele tineretului 

din economie

de 30 000 de tineri. Aici, în ca
racterul de masă, în participarea 
extrem de largă, în antrenarea 
pe spirala perfecționării nu doar 
a unui număr restrîns ci a colec
tivelor mari de meseriași, trebuie 
văzută semnificația esențială aș 
zice, a întrecerii. Faptul că pe 
parcursul desfășurării sale, con
cursul s-a debarasat de unele ten
dințe puțin folositoare, cum ar fi, 
de pildă, aceea de a se adresa 
doar aleșilor în meserie, unor 
vîrfuri și așa convinși de necesi
tatea promovării prin efort pro
priu a stadiului o dată atins, mi 
se pare relevant. De asemenea, 
consider necesar să punem în e- 
vidență accentul tot mai pronun
țat practic pe care organizatorii 
— comitetele U.T.C. din între
prinderi, organele municipale și

IN PROFESIE,
ORI CONCURSUL
DE ADMITERE
IN FACULTATE?

„Absolvirea aduce cu sine 
momentul unei noi opțiuni" — 
ne spune M.G. de la Liceul eco
nomic nr. 2 din București, înso
țind cu această frază p foarte 
interesantă anchetă privind o- 
rientarea profesională a elevilor 
liceului — promoția 1970.

Pornind de la ideea că absol
venții liceelor de specialitate se 
pot încadra imediat în pro
ducție, pentru că au o califi
care medie, sau pot urma cursu
rile unui institut de învățămînt 
superior, autorul anchetei de
monstrează statistic că : din 120 
de elevi chestionați, 90 doresc 
să urmeze cursurile Academiei 
de științe economice, 17 cursu
rile altor institute de învăță- 
mînt superior1 și 13 nu intențio
nează să urmeze, deocamdată, 
nici o altă formă de învățămînt 
superior. în lumina acestor 
date, rie-am fi putut aștepta ca 
după examenele de admitere în 
facultăți să găsim în rîndurile 
studenților anului I de la A.S.E, 
o bună parte dintre absolvenții 
Liceului economic. Ne-am fi pu
tut aștepta, întrucît logica cea 
mai simplă te îndeamnă să fo
losești ca argument ideea că o 
școală de specialitate cu nivel 
mediu trebuie și poate furniza 
candidații cei mai potriviți pen
tru învățămîntul superior de 
specialitate. Cu toate acestea,

VERONICA BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a V-a)

mai pregnantă!
lor respocsabilttatea față de !n- 
depiimrea sartimlor profesio
nale, ca principală îndatorire 
decurgind din calitatea lor de 
uteciști, membri ai unei organi
zații revoluționare. Tocmai in 
această acțiune de mobilizare 
activă a tineretului la realiza
rea planului de producție s-au 
remarcat organizațiile U.T.C. 
din secțiile locomotive-uzinej. 
montaj. motoare, construcții 
metalice și altele. Inscriindu-fi 

-marcat contribuția la dezbate
rea cu tinerii a cifrelor de plan, 
a posibilităților existente in fie
care loc de muncă pentru creș
terea eficienței activității eco
nomice. însă dincolo de imagi
nea globală a rezultatelor de 
muncă, s-a afirmat cu claritate 
în conferință, trebuie să avem 
in atenție, in fiecare etapă, a- 
n urni te colective și anumiți ti
neri, modul in care fiecare ute- 
cist se integrează corespunzător 
procesului de producție a bo
nurilor materiale. Pe această 
cale s-a putut afirma interven
ția organizațiilor U.T.C. a qrga- 
nelor de conducere, prin cu
noașterea felului în care fiecare 
tînăr satisface cerințele orogra- 
mului de lumi ; influențind ati
tudinea sa față de muncă, pre- 
tinzindu-i folosirea judicioasă a 
celor 460 de minute, a mașini
lor și utilajelor, iar pe de altă 
parte stimulindu-i dorința de 
ridicare și perfecționare a cali
ficării. inițiind acțiuni care să 
sprijine acest interes și rezol- 
vînd. în colaborare cu organele 
sindicale și factorii de condu
cere tehnico-administrativă, 
problemele asigurării condiții
lor corespunzătoare de lucru 
prin aprovizionarea corespunză
toare cu materiale și scule, prin 
acordarea asistenței tehnice 
necesare etc.

Organizațiile UJ.C. de la 
montaj, aparataj, prelucrări

(Continuare în peg. a V-a)

ION TRONAC

Se votează programul de lucru al organizației.

județene U.T.C., în colaborare cu 
cele sindicale, cu conducerile ad
ministrative (și aș menționa cu 
deosebire participarea nemijloci
tă a forurilor din subordinea 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini) — l-au imprimat 
olimpiadei mai ales în faza de 
masă. în intervalul parcurs, după 
încheierea primei olimpiade s-au 
detașat cu limpezime rezultatele 
concursului măsurat prin chiar 
rezultatele pe care tinerii parti
cipant! Ie consemnează la sfîrși- 
tul zilei, a unei luni, în bilanțul 
activității lor, sînt nemijlocit in
fluențate în bine, de măsura în 
care indicatorul economic figu
rează între criteriile întrecerii. 
Vă dați, desigur, seama că una 
este să menții treaz interesul unui 
tînăr în tot ceea ce face — a- 
cumularea de cunoștințe noi, 
preîntîmpinarea abaterilor de la 
disciplină, perfecționarea rezulta
telor muncii sale pe ansamblu — 
o zi sau două, și alta este să se 
extindă această perioadă la cîte
va luni. De aici și părerea 
noastră că putem vorbi de un 
progres în desfășurarea con
cursului propriu zis, avînd în ve
dere, desigur, și aspectul diferen
țierii de la o întreprindere la alta, 
a obiectivelor concrete urmărite 
— evitînd deci un model unic de 
desfășurare, procedeu care con
duce inevitabil la șablon.

— Ce ne puteți spune despre 
felul cum se va desfășura actua
la finală a Olimpiadei strungari
lor ?

— Intră, evident, în discuție, 
amănunte de ordin pur tehnic, 
interesînd de astă dată exclusiv 
pe participanți și din această cau
ză nici nu voi întîrzia prea mult 
asupra lor. Pentru a da posibili
tate finaliștilor să-și etaleze atît 
volumul de cunoștințe teoretice 
de specialitate, tît și registrul de 
deprinderi practice, am rămas la 
ideea structurării finalei în două 
tiepte. Prima etapă, practica, va 
solicita destul de complex pe par
ticipanți (rog să fie menționat a- 
cest lucru ca un avertisment și 
nu ca o amenințare...) fiind vor
ba de execuția unei piese din 
nomenclatorul uzinei sibiene „In
dependenta". Nu va intra în joc, 
desigur, doar puterea de a stă- 
pîni mașina, ci ■capacitatea de a 
acționa resorturi mult mai diver
se din intimitatea meseriei de 
strungar. Primii clasați își vor da 
întîlnire din nou, de astă dată nu 
în halele uzinei ci pe scenă, pen
tru a dialoga în direct cu noțiuni 
și subtilități proprii tratatelor de 
specialitate. Mie mi se pare că 
am spus îndeajuns.

■ V. NEAGU

SĂ DISCUTĂM nraPRE MAMĂ
/

Curajul de a spune
RECUNOSC

_ Un om își caută cu greu cu- 
" vintele. Se poticnește. Un mo-
■ ment de tăcere. O frază trun-
■ cinată la jumătate. în fața lui 
— cîteva sute de capete pe

penumbra le estompează.
care 

t___________ _ Ră-
■ mîn cîteva sute de ochi. Altă 
_ Z__ Z. Frinturi, capete de cuț
_ vinte. Capete de idee. Vă mai

• ■*" Bahirev „eroul"
.Bătălie în marș", 
i Nicolaeva ?

Descoperind secretele chimiei

g frază.
® amintiți de
■ chinuit din „1
— cartea Galinei
" Evocarea nu aparține repor-
■ terului, ti unuia dintre primii 
a interlocutori. Un om care a țre- 
" cut nu demult peste al treilea
■ deceniu de viață, dar își re- 
I clamă fără ostentație patru

decenii de experiență. Care s-a

declarat de la început nemulțu
mit de rezonanța fonică a no
țiunii pe care i-o propuneam 
spre dezbatere.

— Nu-mi place cum sună : 
AUTOCRITICA. Riscați o dis
cuție plicticoasă sau suspectă de 
demagogie. Cuvîntul s-a cana de
valorizat. Mai bine vorbiți de 
CURAJ, de GREȘEALA de 
EROISM, de LUCIDITATE, 
dar mai ales de SINCERITATE. 
Știți ce spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, la 
Congresul al X-lea ? (Un semn 
mic de hîrtie marchează pa
gina, iar cuvintele sînt subli
niate cu roșu) : „Partidul este 
adeptul adevărului obiectiv, ne-

mistificat, partizanul înfățișării 
veridice a realității, atît cu lu
minile. cit și cu umbrele ei". E 
mai bine așa, decit CRITICA ȘI 
AUTOCRITICA, deși, în bună 
parte, tot' despre asta e vorba. 
Nu credeți ?

Ba da. De aceea îl las pe in
terlocutorul meu, entuziast să 
inaugureze dezbaterea cu o de
finiție sui-generis a ceea ce în
seamnă.

ADEPTUL 
ADEVĂRULUI 

OBIECTIV

I

Un chenar ingenuu

LITERATURA
PEM1 COPII

și cîteva pete 
decolorate

Există, în timpul literaturii, 
un perimetru anume, în care 
imposturile sînt excluse : lite
ratura pentru copii. Copilul este 
cel mai inclement critic. Deși 
lapidar, verdictul său („îmi pla
ce !“, „nu-mi place!“) are o 
sinceritate brutală, care descu
rajează pe „falsificatorii de mo
nede" literare. Este exclus să-1 
poți 
cale
unei cărți proaste. Atras de un 
hățiș critic justificativ, adultul

face, uneori, concesii : publici
tății sau modei. Copilul — ni
ciodată ! Semnificativ ni se 
pare și faptul, că, în timp ce li
teratura pentru adulți a înre
gistrat — numai în ultimul se
col — atîtea convulsii și manie-

convinge pe copil — pe 
teoretică — de utilitatea

VIORICA TĂNĂSESCU 
NICOLAE BALTAG 
DORIN TUDORAN

„In 1950 împlineam un an de 
cînd lucram în uzină. Mă de
prinsesem cu munca, începusem 
destul de bine. Tînăr, aveam 18 
ani... Am fost ales secretar 
U.T.C. îmi plăcea, mă pasionau 
toate problemele, plecam acasă 
spre zori dar eram foarte mîn- 
dru de poziția mea și foarte 
iritat atunci cînd nu mi se dă
dea destulă atenție. După zece 
ani am devenit membru de par
tid. Am făcut o școală de trei 
luni, apoi am fost ales secretar 
de partid ; am fost numit șef 
de atelier. Mi s-a propus 
să-mi
n-am
n-aveam nici un chef de carte. 
Acum cinci ani s-a declanșat... 
criza. N-are rost să vă fac o 
lecție de educație politică. Se 
schimbaseră multe între timp, 
în uzină veniseră oameni noi, 
în atelierul meu erau cîțiva 
băieți foarte buni. într-o zi, toc
mai luasem salariul, cînd vine la 
mine inginerul-șef și-mi propune 
să plecăm împreună. Pe drum și 
apoi la un pahar de țuică, din 
vorbă în vorbă îmi spune că e 
vorba să mă schimbe, că direc
torul vrea să pună în locul meu 
alt șef de atelier ,un băiat mai 
tînăr care tocmai își făcea fa
cultatea la fără frecvență. Pe 
moment nu mi-am făcut griji. 
Eram secretar de partid, aveam 
vechime 15 ani în uzină... Pe 
urmă însă m-am gîndit : dar 
dacă... ? Și am început să-î fac 
mizerie „concurentului". Nu-1 
mai învoiam să învețe pentru 
examene, îl urmăream cum lu
crează și dacă te ții cu tot 
dinadinsul de capul unui om, 
găsești greșeli destule. îl re- 
.clamam... și mai multe. Pînă 
cînd n-a mai răbdat și mi-a

11 i.iu , c 
atelier. Mi s-a 

continui studiile, dar 
vrut. Meserie știam,

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a TV-a) (Continuare în pag. a Il-a)

de NICULAE BELLU
Se înțelege prin a fi mamă ceva mult mai mult decît un 

grad de rudenie. A fi mamă a câpâtat, din uitate timpuri ale 
istoriei, semnificația unei valori. A fi mamă designează un 
anumit mod, sensibil și multiplu de a trăi. A trăi într-o re
lație directă de angajare continuă, o stare de comuniune 
specifică, o continuă exersare practică a solidarității în 
spațiul acestei comuniuni. E o depășire a mărginirii în care 
ființează individul, sub dominanta în sinelui său și pentru — 
sine. E o existență în sine și în altul, o continuă în
cărcare a subiectivității materne de subiectivitatea celuilalt, 
a copilului, în succesiunea vîrstelor sale, și este o realizare 
de sine și pentru sine în celălalt, o transplantare de sen
suri, de năzuințe și de idealuri. Iubirea de mamă apare, de 
aceea ca unică în felul ei. E o iubire posesivă și generoasă 
în același timp, acaparatoare și distributivă, aptă de renun
țări și de mari sacrificii. Dar e o trăire a identității chiar în 
actul renunțării și o intuiție a comunității chiar în sacrifi
ciu și disperare. Plutarh,în Apoftegme despre Lacedemonieni 
relatează celebrele cuvinte ale unei mame, la despărțirea 
de fiul ei căruia îi dăduse armura și scutul : „Fiul meu, cu 
scut sau pe scut". Vorbește aici o spartană, mîndră de gloria 
și libertatea cetății. Dar vorbește în același timp o mamă, 
solidară pînâ la identificare cu fapta fiului ei. Mama și fiul 
sînt aici una. Apare o identitate de alternative, în fața cărora 
a fi sau a nu fi (cu scut sau pe scut) este una și aceeași 
pentru amîndoi. O altă mamă, aflînd că fiul ei căzuse 
eroic, spune : „Era, doar, fiul meu". Fapta sa eroică Ie 
aparținea amîndorura, după cum sacrificiul era încă mai 
mare al mamei, care supraviețuia realizînd sensibil pier
derea pe care o suferise, ca o amputare a propriei sale 
existențe sensibile. A fi mamă semnifică tocmai acest 
mod de a trăi prin existența și faptele copiilor. Cînd se 
spune : durere de mamă, se designează un gen de durere, 
care este durere a mamei pentru că este a co
pilului sau a copiilor săi. Nu este o durere în
scrisă în spațiul limitat al singularității, ci o durere multiplă, 
o acumulare de dureri, ecoul amplificat prin participarea 
subiectivă a mamei la căutările, suferințele și neliniștile co
piilor săi. E un simț al mamei, născut din această comu
niune de timpuriu, cu pulsul firav al fiecărui suflet de copil, 
comuniune care modelează, educă, formează, pe parcursul 
și la capătul căreia a fi mamă înseamnă tocmai trăirea 
acestei stări, care se reproduce și se fixează. Care devine, 
pe decursul istoriei, o însușire umană relativ cîștigată și 

continuu stimulată de propria ei rezonanță valorică. O în
sușire născută în spațiul interacțiunii dintre mamă și copil, 
cmd prezența copilului și problematica decurgînd din aceas
tă prezență impune existenței umane confruntarea 
directă cu universul, altfel nedescoperit, al trăirilor afec
tive dincolo de mărginirea sensibilităților proprii, închi-, 
se și fără orizont, spre spații de o superioară sensibili-' 
tate a umanului. Bărbatul însuși nu rămîne cu totul imun 
și inert în fața acestei trăiri sensibile. Tntr-.o măsură 
sau alta fiecare tată trece, înfîi ca fiu, apoi în situația de 
soț și tată prin școala modelului matern. Romanii nu s-au 
temut de această recunoaștere cînd au făcut din Cornelia, 
mama Gracchilor un simbol al virtuții. De altfel legenda 
spune că Tiberius Gracchus, soțul Corneliei și tatăl tribuni
lor, avînd să aleagă între el și soția sa, care din doi să 
moară mai întîi, s-a ales pe sine, lăsîndu-i astfel Corneliei 
posibilitatea să-și crească copiii. Ar fi prea mult să se vadă 
aici că, prin decizia sa, se instituia locul precumpănitor 
al mamei în ceea ce abia urma să fie făcut : modelarea 
prin iubire și comuniune a copiilor lor, cizelarsa . sensibi
lității lor umane, formarea spiritului lor de dreptate, căci 
cutezanța și neînfricarea, bărbăția capătă sens de virtute 
abia și numai în această perspectivă. Iar, după Plutarh, 
Cornelia „i-a crescut cu atîta dragoste, îneît, deși după 
mărturisirea tuturor, au fost cei mai bine înzestrați dintre 
toți romanii, totuși pare că au fost educați spre virtute mai 
mult decît fuseseră ei înșiși-prin fire".

A fi mamă exprimă această noblețe deschisă a spiri
tului uman, aptă să se realizeze ca o dăruire și comuniune 
umană, încărcată de dragoste, de înțelegere și de o ine-

i
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TNTTLNIRI 
Șl COLOCVII 
OMAGIALE

Organizațiile U.T.C. din Jude
țul Cluj se pregătesc pentru a 
întâmpina sărbătorește oel de-al 
IX-lea Congres al U.T.C. O sea
mă de acțiuni ce vor avea loc în 
perioada următoare sînt dedicate 
acestui eveniment de seamă din 
viața tineretului patriei noastre. 
In orașele și satele județului, se 
vor organiza întâlniri ale tinere
tului cu membri ai Biroului Co
mitetului județean de partid, cu 
ofițeri superiori, care vor evoca 
momente din lupta partidului. în 
numeroase organizații U.T.C. din 
Cluj, și din alte localități, vor a- 
vea loc expuneri pe temele 
„Creșterea roiului conducător al 
partidului in opera de edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate", „P.C.R. și organiza
ția revoluționară de tineret", se 
vor prezenta tinerilor din județ, 
volumele: „PAGINI DIN IS
TORIA U.T.C." și „EROI UTE- 
CIȘTI", în cure de apariție la 
Editura Politică.

Consiliul U.A.S. din Centrul 
Universitar Cluj va organiza un 
colocviu cu tema „P.C.R. și miș
carea studențească din România" 
și se pregătește o lucrare mono
grafică intitulată „MOMENTE 
DIN MIȘCAREA REVOLUȚIO
NARĂ A TINERETULUI DIN 
CLUJ".

I. CIMPEAN

. ...

„AMABILITATEA 
RAMTNE ACEEAȘI"
Interviu cu

JAMES GREER, — Anglia 
prof. dr. de arid culinară

Astăzi se continuă în Capi
tală manifestarea profesională 
internațională a tinerilor bucă
tari, cofetari și ospătari, întru
niți la Athenee-Palaca din opt 
țări europene. Profitând de oca
zia că la acest eveniment par
ticipă și o serie de specialiști 
în arta gastronomică, ne-am a- 
dresat cu câteva întrehări dom
nului James Greer despre ten
dințele gastronomice manifesta
te în ultima vreme în. Europa.

— Este dificil de răspuns 
fiindcă trebuie să vorbesc, ir. 
sensul cel mai propriu, despre 
„gustul oamenilor". Or, de 
gustibus... Vom ajunge cit mai 
repede la industrializarea pro
duselor preparate și semiprepa- 
rate, preambalate. Operativita
tea despre care se vorbește pre
tutindeni ne cere și nouă, gas
tronomilor să fim în pas cu 
timpdl. Desigur, mîncărurile 
„meniul" va rămîne, în general, 
același, deși în hrana noastră 
vor interveni într-un grad mai 
mare — unele produse sinteti
ce, extnarafinate, iar tot mai 
mulțe produse concentrate 
care se vor servi și din mers, 
în orice loc, fără ustensile, vor 
lua locul celor obișnuite. Dar 
la toate „tendințele", amabili
tatea noastră trebuie să fie «- 
ceeași. Fiindcă localurile publi
ce nu vor- fi mai rar frecven
tate ' Dimpotrivă, la cele tra
diționale se vor adăuga altele 
moderne, atât ca arhitectură cit 
și ca „bucătărie". Dar vom mai 
vedea ce se mai întâmplă pînă 
la finele anului 2000 !

— Pe traseul turistic, Valea 
Prahovei — Brașov, , vizitat în 
zilele acestea, cum v-ați simțit 
în localurile noastre ?

— Excelent ! Un trieniu extra. 
„Șura Dacilor", Cerbul Car
patin", „Doi Cocoși" beneficia
ză de un serviciu prompt, 
ireproșabil.

I. M.

(Urmstrt din pag. I)

spus vreo citeva. Imediat am fă
cut ședință (era utecist), l-am 
discutat și am propus exclude
rea. El și-a cerut scuze, alții 
i-au luat apărarea, eu nu și nu. 
Pînă la urmă s-a a'.es cu vot de 
blam^ iar eu m-ar.i liniștit. Dar 
(vorbitorul, a c’ .mi cursivitate 
m-am străduit sa o respect în
tocmai, a aprins a doua țigară) 
începuse să mă sîcîie ceva. Mă 
gîndeam că toți și-au dat seama 
de unde vine dușmănia mea. Pe 
de altă parte îmi era tot mai 
greu să răspund de sector, lu
crurile se complicau... Și în- 
tr-o zi mi-am spus : am scăpat 
de el, poate oricînd să vină al
tul. Nu vreau să fiu luat drept 
demagog, dar, cinstit, am sim
țit că nu am arme. Aveam 33 
de ani. Ce s-o mai lungesc. 
M-am perpelit pînă la prima 
adunare de partid. Eram în pre
zidiu, am condus dezbaterile, 
directorul lingă mine, inginerul 
șef la fel. Ea sfirșit, în loc să 
trag concluziile, m-am trezit că 
mă spovedesc. Am spus tot tn 
vreo 10 minute și i-am rugat pe 
oameni să mă judece. Dar asta 
nu mai are importanță. Eu 
mi-am dat demisia, poate veți 
spune că nu trebuia, dar pur și 
simplu nu mai puteam să lucrez 
acolo. M-am pus pe învățat.' 
Acum sînt tn anul III la Poli
tehnică.

— Și cum ați denumi dv. 
„spovedania" de acum cinci 
ani ?

— Nu știu. Am fost sincer cu 
mine, față de ceilalți.

— Ați putea să fiți pînă la ca
păt ?

— Adică să fiu de acord 
să îmi apară numele in ziar ?

(O ezitare și apoi un „fie ce-o 
fi" din umeri). Da. Mă numesc 
NICOLAE STAMATE maistru 
la Uzinele „23 August" din 
București. ,

Interlocutorul nostru propu
sese inițial niște sinonime care 
să tempereze asperitatea sau 
poate. inexpresi vita tea, prin 
deasa folosire a noțiunii. în loc 
de autocritică să spunem curaj,

jțse» rv.-s >- ■ '
Și- v ' '

„A HET" LA DEBUT
Ud nou hebdomadar, „A hăt" 

(„Săptămîna"), în limba maghia
ră, și-a făcut de cutând debutul 
sub egida Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. Noua 
publicație își propune să reflecte 
preocupările intelectualității de 
limbă maghiară din România, 
așa cum se manifestă ele în pe
rimetrul literaturii, teatrului, ci
nematografiei, muzicii și artelor 
plastice, să consemneze vibrația 
pe care o provoacă, în conștiința 
ei, fluxul dens al evenimentelor 
fundamentale înscrise în agenda 
activității politice interne și ex
terne a României socialiste. în- 
tr-un cuprinzător articol-pro- 
gram, Huszar SăndorJ subliniază 
printre altele : „A het se consi
deră o publicație angajată, a Că
rei principală caracteristică este 
slujirea conștientă a politicii Par
tidului Comunist Român, a ideo
logiei marxist-leniniste, a demo
crației socialiste".

în consens cu aceste idei con
ducătoare, sumarul primului nu
măr grupează, sub girul unor
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SCENĂ

Teatrul Național din Iași 
ne invită la o microstagiune 
bucureșteană, alcătuită din 4 
spectacole. „Catiheții de la 
Humulești" — spectacol inau
gural al actualei stagiuni 
transferă scenei personajele 
amintirilor lui Creangă. In 
regia lui Dan Alecsandrescu, 
primele nume pe generic a- 
nunță doi tineri și talentați 
actori : Petre Ciubotaru (Io
nică) și Cornelia Gheorghiu 
(Smărăndița). „Tango la Ni
sa" — prima transpunere 
scenică a tragi-comediei lui 
Iacoban, ne este oferită 

in viziunea regizorului Vic
tor Tudor Popa ; in distri
buție remarcăm ne tânărul 
absolvent Cornel Constar.ti- 
nescu (in rolul principal) ală
turi de Cornelia Gheorghiu, 
Traian Ghițescu. Aurora Ro
man, Dionisie Vitcu. Reper
toriul nucrostagiunli este 
completat cu piesa america
nului Tennessee Williams 
„Naaplea Iguanei". montană 
de cunoscuta regizoare So- 
rana Coroamă. Din nou un 
prilej de-a cunoaște alți ti
neri absolvenți in roiuri 
principale. Domnita Mârcu- 
țescu. Cornelia Hincu ș i E- 
mii Coșeru. in compama u- 
nor reputați actor, ieșeni : 
Adina Popa, toana Mârgmea- 
nu și Sergiu Tttdose.

Și, in fine, spectacolul Ma
rietta; Sadova : „Tartutfe", 
cu concursul lui Ștefan Dăn- 
ciulescu. Sorin Lepa, Cornel 
Constantuuu. Anny Braesky, 
Aurora Roman. Spectacolele 
se vor juca pe scenele Tea
trelor Bulandra, Comedia, 
Ciulești ți Sala Palatului, 
intre 2 și 5 noiembrie ac.

• Teatrul Victor Ion Po
pa- din Birlad. și-a deschis 
stagiunea sub semnul festiv 
a două aniversări : 75 de ani 
de ia nașterea «ninentului 
om de teatru care a fost 
Victor Ion Popa și împlini
rea a 15 ani de la înființa
rea teatrului birlădean.

Savuroasa comedie „Tache, 
Ianke și Cadir" a inaugurat 
stagiunea, regizată fiind de 
Mircea Herford și interpreta
tă de Ștefan Tivodaru, Ti- 
torel Pătrașcu și Gh. Gheor
ghiu. Spectacolul va între
prinde in curind. un lung tur
neu prin țară. Al doilea spec
tacol este partitura dramatică 

greșeală, eroism, luciditate. în 
final ne-a mai furnizat o defi
niție : a fi sincer cu tine însuți, 
in fața celorlalți. De unde totuși, 
refuzul de a spune lucrurilor pe 
nume ? Să fie...

AUTOCRITICA —
O NOȚIUNE 

COMPROMISA ?
— Nu de noțiune ca atare e 

vorba, ci de felul în care se 
concretizează. Autocritica e 
percepută adesea ca o MODA- 
LIȚATE COMODA de a ieși 
dintr-o încurcătură.

Sîntem la I.P.C.M. Cele patru 
inițiale înglobează sistemul 
complex de concepție și proiec
tare al industriei noastre con
structoare de mașini. Cele patru 
inițiale înseamnă peste o mie 

de tineri, dintre care doi sînt 
acum antrenați în dezbaterea pe 
care am inițiat-o. Se numesc 
inginer GHEORGHE VASILCA 
și inginer PETRE ȘERBAN. 
Primul este secretarul comi
tetului U.T.C. pe institut, 
i-am lăsat să discute în contra
dictoriu mUlțumindu-se să con
semnăm schimbul de opinii.

P. Ș. A doua oară cînd îți fad 
autocritica devii dubios. Vreau 
să spun că la unii bătutul cu 
pumnii în piept a devenit un soi 
de umbrelă pe care și-o deschid 
ori de cite ori simt că se a- 
propie vreo primejdie. Recu
noașterea publică a greșelilor se 
verifică prin unicitate. Dacă ești 
sincer o faci o dată și te în
drepți. Dacă nu, o faci de „n" 
ori și nu țe îndrepți niciodată.

GH.V. Sau n-o faci de loc. 
Sînt destule cazuri în care omul 
nu vrea să consimtă cu nici un 
preț că e vinovat. Sau consimte, 
dar nu-1 interesează propriile 

semnături prestigioase, o serie de 
materiale de valoare, al căror 
conținut răspunde unor probleme 
de stringentă actualitate. Astfel, 
Meliusz Jozsef, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor din R.S.R., 
scrie despre „Valoarea — măsură 
în etica națională și socială", 
prof. univ. Miron Constantines- 
cu, președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, despre 
„Locul și sarcinile sociologiei", 
Domokos Geza, directorul edi
turii „Kriterion", comentează 
„Cinci citate și un memento". 
Revista publică, de asemenea, 
proză de Fodor Sandor, Panek 
Zoltan, Maitenvi Erik, Szasz Ia- 
nos, Bajor Andor și versuri de 
Szemler Ferenc și Laszloffy Alla- 
dăr. Prin structura sa, A het tin
de, de la bun început, să-și con
tureze un profil interesant, o per
sonalitate inconfundabilă.

EXPEDIȚIE 
ROMÂNEASCĂ 
ÎN AFRICA

în primele zile ale lunii no
iembrie va părăsi țara prima

a lui Jean Cocteau „Părinți 
teribili" sub bagheta regizora
lă a lui Cristian Nacu. Reper
toriul actualei stagiuni mai a- 
nunță in premieră : „Acești 
îngeri triști" — D. R. Popes
cu, un Beaumarchais („Băr
bierul din Sevilla"), „Iubire 
pentru iubire" de Congreve.

• Un eveniment pentru 
publicul bucureștean : la Tea
trul Țăndărică, a treia pre
mieră. Nocturn. în regia lui 
George Teodorescu. dansul, 
cuvintul și muzica încheagă 
un spectacol de o deosebită 
intensitate emoțională : pro
tagoniști : Miriam Răduca- 
nu. Gh. Căciuleanu, Virgil 
Ogășanu — tripticul cunoscut 
și apreciat al Nocturnului 
anterior.

ȘTEFAN VELNICIVC

• Vă prezentăm un alt 
tânăr interpret care debu
tează in „Regele Lear". Este 
vorba despre Ștefan Velni- 
ciuc, student încă la I.A.T.C. 
și interpret al unei dificile 
partituri : Edgar (Tom Ne
bunul). „Lucrul cu Penciu- 
lescu — ne spune tânărul 
debutant — a insemnat o 
perfectă colaborare, in fieca
re clipă de repetiție. Mi-a 
revizuit complet concepția 
mea despre teatru. Persona
jul este foarte dificil ; ajun
ge să spun că trece de-a 
lungul spectacolului printr-o 
multitudine de ipostaze, ea 
să ajungă de la cavalerul

greșeli. Și putem să exemplifi
căm cu un caz-problemă din or
ganizația noastră : inginerul 
Carol Cazin.

Am în față un material întoc
mit de comitetul U. T. C. pe 
scurt, iață cum stau lucrurile : 
Carol Cazin a terminat faculta
tea in 1969. Ea 1 noiembrie și-a 
început munca la I.P.C.M. După 
trei luni era discutat prima oară 
într-un Cadru oficial pentru in
disciplină’ și lipsă de producti
vitate, după încă o lună pentru 
fals în acte publice (și-a semnat 
în condică ore suplimentare, ne- 
făcindu-le), peste alte cinci luni 
devenea din nou obiect de discu
ție pentru absențe nemotivate 
și lipsă de interes profesional, 
pentru huliganism și negustorie 
„pe sub mină" etc. Comitetul 
U.T.C. a propus să fie sancțio
nat cu vot de blam, dar cel 
care trebuia să fie pus în dis

RECU NOSC
cuție â binevoit să dispară fără 
urmă în ziua cînd era progra
mată adunarea.

— De cite ori inițiam vreo 
discuție într-un cadru oficial 
sau neoficial răspundea fie 
prin absență, fie luînd peste pi
cior pe toată lumea.

— Pe ce se bazează totuși o 
asemenea aroganță, cum se ex
plică refuzul sistematic de. a-și 
recunoaște greșelile ?

— Părerea mea este că la baza 
acestei atitudini există niște 
vicii de ordin educațional, im
putabile direct familiei — inter
vine tovarășul Mircea Mustață, 
inginer-șef, secretarul comite
tului de partid al institutului. 
Tovarășul director Fotinceanu, 
subsemnatul, secretarul U.T.C., 
șeful de sector, pe scurt, aproa
pe toți oamenii cu munci de 
răspundere din institut au fost 
vizitați de tatăl inginerului Ca
zin care, pornind de la funcția 
pe care o îndeplinește (redactor 

expediție științifică româneas
că, organizată sub egida' Minis
terului învățămîntului. L-am 
rugat pe conducățorul ei — 
prof. dr. docent Nicolae Botna- 
riuc, decanul Facultății de bio
logie' a Universității București 
— să ne vorbească despre ca
racterul și scopurile urmărite 
de membrii expediției pe conti
nentul african.

— Expediția are un caracter 
complex, propunîndu-și să îm
bine cercetarea biologică cu co
lectarea unor elemente vegetale 
și faunistice specifice Africii 
necesare îmbogățirii și comple
tării colecțiilor muzeistice, în
zestrării colecțiilor didactice din 
facultăți precum și aducerea 
unor noi semințe de plante tro
picale pentru grădinile botani
ce. De-a lungul traseului, 
vom face cunoscute și vom 
populariza realitățile economi
ce și sociale din țara noastră, 
prin organizarea unor confe
rințe în centrele universitare 
prin proiectarea cîtorva pelicu
le documentare. Mașinile expe
diției — un I.M.S. - M 641 și două 
microbuze TV - 51 cu dublu di
ferențial executate la Uzinele 
mecanice Muscel.

—"Ce traseu veți străbate ?
Ne vom îmbarca in portul 

iugoslav Rjeka pe nava „Bo- 
hinj" care ne va lăsa in portul 
Dakar. Vom frece prin urmă
toarele țări : Senegal, .Mali, 
Volta Superioară. Niger, Ciad, 
Republica Africa Centrală, Con

„de curte" la e'roul tragic 
care descoperă tragedia vie
ții. Marea mea dorință ? Să 
țin bine pasul cu valoroșii 
mei parteneri".

PORTATIV

Sâptămina muzicală este 
dominată de prezența la 
București, a unuia dintre 
gnarii dirijori ai lumii con
temporane : Igor Markevitch. 
După „Recviemul" Iui Verdi, 
pe afișele orchestre: simfo
nice a Radioteleviziunii, În
tâlnim un alt reprezentativ 
opus vocal-simfonic : orato
riul lui Havdn „Creațiunea". 
Soliștii concertelor (care vor 
avea ioc miercuri și joi sea
ra : Emilia Petrescu. Valen
tin Teodorian, Helge Bom- 
ehes).

Filarmonica bucureșteană 
iși continuă turneul de con
certe peste hotare. în aceste 
zile sosesc la București, pen
tru o „confruntare" cu publi
cul Ateneului, citeva dintre 

.formațiile orchestrale ale ță- 
'■■țu, Vineri și simbătă va 

concerta astfel. Filarmonica 
din Oradea. în programele 
dirijate de Ervin Acei și Mi
ron Rația, găsim lucrări de 
Haydn. Beethoven, Dvorak, 
Ceaikovski. Silvestri. Sigis
mund Toduță.

in sfirșit. din agenda mu
zicală a viitoarelor zile, mai 
semnalăm revenirea ia Bucu
rești a pianistului sovietic * 
Dmttri Alekseev, prunul lau
reat al ultimei ediții a Con
cursului Internațional ..Geor
ge Enescu" și care va pre
zenta miine seară la Ateneu. 
Un amplu recital cuprinzind 
lucrări de Bach, Chopin, 
Skriabin, Prokofiev.

tm lucrăr
rin

L S.

' PLASTICĂ

• Astăzi se deschide la 
Sala Kalinderu. expoziția de 
pictură a lui Aurel Acasan- 
drei (pictură și desen), plas- 
tician pe care Petru Comar- 
nescu îl numea „cintăreț al 
construetivității, al sentimen
telor mărețe, ca și al dra
gostei pure".

• Expoziție de pictură la 
Ateneul Tineretului. Semna
tari, doi membri ai cercului 
plastic din acest club al ti- 

la o publicație cotidiană) și con- 
tinuînd cu vechimea în partid, 
a făcut apel la bunăvoința fiecă
ruia dintre noi. Deși tocmai a- 
ceste două argumente „de inti
midare" folosite de tată, consti
tuie un gir moral de care fiul 
ar fi trebuit să beneficieze în 
cu totul alt mod.

Intr-adevăr. Lucrurile aces
tea se învață. Seriozitatea, res
pectul pentru muncă, pentru cei 
din jur, se integrează organic 
unui sistem care se consolidează 
în timp, iar datoria de a-ți recu
noaște deschis greșelile, de a 
face totul pentru îndreptarea 
lor ține chiar de argumentul pe 
care tatăl lui Cazin îl invocă în 
apărarea fiului și de întregul ei 
complex de trăsături.

Carol Cazin a învățat că 
„cel mai bine e s-o facă pe ne
bunul", că cel mai impunător 
argument pentru incapacitate și 

lene este ...tinerețea. Momentul 
acela al autocritioii, nu false, nu 
demagogice, ci concepută ca un 
proces intim de autoevaluare, 
este un prim pas, cel mai impor
tant, al recunoașterii, tn fața 
colectivului, a acelor greșeli 
care lezează nu numai indivi
dul, ci și activitatea profesiona
lă a altora.

Pe Carol Cazin nu l-am găsit 
nici noi. Am fi dorit să-1 auzim 
justifieîndu-și comportarea, re
fuzul de a înțelege necesitatea 
unei luări de atitudine, refuzul 
de a avea curaj, tocmai în nu
mele tinereții pe care o invocă. 
Lăsăm, de aceea, deschis discu
țiilor cazul Cazin.

Discutând cazul Carol Cazin, 
interlocutorii mei s-au T'nfier- 
bîntat, au motivat, au explicat. 
Și-au cerut gpoi .șCțițe că s-au 
abătut de la discuția despre au
tocritică. _ ........

I-am contrazis.' considerind că 
ABSENȚA-oricărui spirit auto-

go (Kinshasa), Uganda, Kenia 
și Tanzania, din capitala căreia 
ne vom ind.repta țară.
Timp de patru sau cințjșl' luni 
vom parcurge bazine®.' « unor 
mari fluvii, ca delta Stbegalu- 
tui, valea- Nigerului, deltă’ inte
rioară și b parlje a Ișazinului 
Congoulul, zona 4 marilor f lacuri 
Ciad, Albert, Eduard și Victo
ria, zona savanelor, sudul de
șertului Sahara, pădurile tropi
cale și ecuatoriale, platourile 
înalte din est și cîmpiile de pe 
coasta Oceanului Indiafe.

— O ultimă întrebare : cine 
sint ceilalți membri ai Expedi
ției pe care o veți conduce ?.

— Sînt șapte tineri de pro
fesii diferite. Trei dintre ei 
lucrează la Universitatea 
„Babeș - Bolyai" din Cluj : 
Dragoș Necitâce, cercetător, 
științific, dr. Nicolae Co- 
man, lector universitar, ing. Li- 
viu Ungureanu, șeful laborato
rului de cineficare. Din expedi
ție mai fac parte Valeriu Cim- 
poieru de la Televiziune, dr. 
Sever Popa, asist, univ. la I.M.F. 
Cluj, ing. Ion Cataranciuc și 
tehnicianul Constantin Ludu, 
ambii de la Uzinele mecanice 
Muscel.

Urînd in numele cititorilor 
noștri drum bun și deplin suc
ces ihembrilor expediției știin
țifice, așteptăm cu interes pri
mele impresii de călătorie.

VICTOR RAREȘ

neretului : Crisu—Cioabă Pe- | 
trovici și debutantul Gh. Ml- | 
hale.

• Marți. 3 noiembrie un 
triplu vernisaj este găzduit 
de Galeriile de Artă ..Apbllo". 
Expun Virgil Preda. Ion 
Grigore (pictură) și Cos tel 
Badea (ceramică).

• La Galeriile de Artă Fo
tografică (str. Brezoianu 23— 
25) va avea loc vernisajul 
unei prime expoziții perso
nale a lui Tibor Losey, care 
prezintă publicului o selec
ție de lucrări din decursul 
a 40 de ani de activitate.

1
I
I
I

3 noiembrie
— recomandăm

• Marți, 
orele 22,45 
interesantul program anun
țat de revista actualităților 
de muzică ușoară „Muzicora- 
ma“. Despre viitoarea parti
cipare la Festivalul de la 
Tokio, cu melodia „Iubire 
absurdă" vor vorbi interpre
ta Margareta Pislaru -și
ompozitorul Radu Șerban. 

Un moment interesant : In 
avanpremieră un spectacol 
de jazz care in rJrind va fi 
prezentat marelui public. 
Deci. întâlnire cu Bill Evans, 
Dave Brubeck și Jerry Mulli
gan.

• Televiziunea transmite 
un spectacol de prestigiu al 
prime: scene : „Tragedia op
timistă" in regia lui Vlad 
Mugur, (marți in cadrul Se
rii de teatru).

• Telecinemateca de 
miercuri 4 noiembrie, anun
ță o peliculă de suspense : 
Misterul camerei 19. Avem 
ocazia s-o reîntâlnim pe par
tenera lui Laurence CMivier 
din Hamlet, Jean Simmons, 
de astădaiă in compania unui 
alt important actor englez : 
Dirk Bogarde.

• Micul ecrmi ne atrage 
atenția printr-o deosebit de 
interesantă inițiativă : un ci
clu de Istoria Filmului (care 
Începe joi, 5 noiembrie, pe 
programul II. orele 21.35). 
Emisiunile (bilunare) vor fi 
realizate de două tinere cro
nicare de film Doina Boeriu 
și Viorica Bucur. Prima e- 
misiune subintitulată „Fil
mul — o artă ?" se bucură 
de participarea criticului 
D. I. Suchianu.

I
I
I
I
I
I
I
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Rubrică redactată de l 
LILIANA MOLDOVAN

critic concurează prin gravitate 
la compromiterea noțiunii cu 
FORMALISMUL, cu gestul de
magogic al cenușii presărate pe 
cap ori de cite ori se ivește un 
moment de cumpănă.

Dar dacă NU se ivește un ase
menea moment ? i Cu alte cu
vinte, autocritica este numai...

O REACȚIE 
LA CRITICĂ?

Ne-a răspuns la întrebare tot 
inginerul Gheorghe Vasilca.

„S-ar părea că cele două no
țiuni — CRITICA și AUTOCRI
TICA — sint de fapt laturile 
unui unic proces dialectic. Și 
totuși, cea de-a doua se poate 
constitui ca UNITATE DE SINE 
STĂTĂTOARE. A-ți recunoaște 

deschis greșelile, limitele, nu 

presupune neapărat un stimul 
exterior".

— Dv. ați întâlnit • pe cineva 
care să-și mărturisească public 
păcatele, fără să fie'provocat ?

Avea să-mi răspundă afirma
tiv la întrebare, cu citeva ore 
mai tîrziu, tovarășul Romulus 
Fornoga, secretarul organiza
ției de partid de la un alt insti
tut de proiectare. De data a- 
ceasta I.P.C.H. (Institutul de 
proiectări pentru celuloză și 
hîrtie). ,

— Da, am întâlnit un aseme
nea om. A fost mai mulți ani 
directorul institutului nostru, 
întotdeauna, chiar atunci cînd 
eram lăudați, găsea că mai e 
ceva de făcut, că se putea mai 
bine. Spunea toate acestea cu 
referiri precise la propria-j per
soană Pe el se certa în fața 
noastră, a tuturor, că n-a izbu
tit mai mult. Un om fără tihnă.

— Cum reacționau ceilalți la

• •• NIMENI NU SE 
PRICEPE LA TOATE. . Ma
rius Mircea Mirescu (24 ani) 
lucra ca inginer stagiarhlă o 
întreprindere forestieră. Area 
carnet de conducere gradele 
B și C, care-i dădeau dreptul 
să circule cu turisme sau ca
mioane. S-ar părea că micile 
diferențe care există între 
conducerea unui tractor și a 
unui autovehicul i-ar permite 
posesorului unui permis B și 
C să treacă și la volanul unei 
asemenea mașini. Dar expe
riența tragică a lui M. M. Mi
rescu dovedește o dată mai 
mult cit de necesară este res
pectarea regulilor circulației. 
Tînărul inginer se afla la ex
ploatarea forestieră Bîlta, jud. 
Corj. La 35 de metri de 
drum, într-o pantă, se găsea 
un tractor pe care conducă
torul său, tractorist forestier 
îl lăsase acolo în așteptarea 
unui coleg, tractorist rutierist 
ce urma să ducă mașina la 
reparat, drumul urmînd să fie 
executat pe șosea. Inginerul, 
convins că are suficiente cu
noștințe în această direcție a 
încercat să pornească el ma
șina și cum demarorul nu ac
ționa. a băgat maneta de vi
teză în treapta a cincea și a 
dat drumul la frîna de mină. 
Tractorul a prins viteză iar

M. Mirescu nu l-a mai putut 
înscrie în curbă Ia intrarea pe 
drumul forestier, rostogoiin- 
du-se în rîul Bîlta. M. M. și-a 
pierdut viața în acest acci
dent.

• •• TOATE SE SFÎR- 
ȘESC LA FEL. Vasile Mincu 
(18 ani) din comuna Mana- 
sia, a escaladat un geam de 
la locuința Iui V.M. din Ur- 
ziceni furînd o sumă de bani, 
un radio și un ceas — obiec
te pe care le-a vîhdut ulte
rior. In comuna Sinești, jud. 
Ilfov, Eugen Nicolae (17 ttni) 
fără ocupație, Matei Soare (15

j ani). Constantin Stancu (14 ’ 
ani) și Vasile;Jheorghe (15 

i ani) — toți trei elevi, au spart 
un geam de la chioșcul de râ- ; 
contoare furind 47 de pache
te de țigări și o cantitate de I 
ciocolată. în ambele cazuri i 
tinerii infractori au fost iden- ! 
tificați și reținuți de miliție 
in mai puțin de 24 de ore. de

I la comiterea faptelor.

• •• ULCIORUL A MERS 
DE CITEVA ORI LA APA. 
La unitatea CEC din Hațeg 
s-a prezentat Mihai Mihai (24 
ani) de profesie lăcătuș me
canic. domiciliat în comuna 
Stroești. jud. Vîlcea. El soli
cita retragerea unei sume de 
o mie de lei de pe un 
libret CEC. Constatând că 
acesta figurează pe lista 
libretelor furate, funcționa
rele de la CEC au a- 
nunțat miliția care l-a reți
nut pe M.M. în cursul an
chetei s-a constatat că libretul 
fusese furat de la un cetă
țean din Rîmnicu Vîlcea în 
iulie a.c. Pînă acum, falsifi- 
cînd soldul, M. Mihai a izbu
tit să scoată de la diferite a- 
genții din țt^ră 14 000 lei.

asemenea „demonstrații" de 
corectitudine ?

Diferit. Unii erau Înciudați, 
pentru că se muncea intr-adevăr 
mult și tocmai cînd ni se recu
noșteau niște lucruri, directorul 
găsea că... se poate și mai bine ; 
alții îl taxau drept demagog...

— Șl nu era ?
— Nu. Era omul cel mai 

corect din lume. însă ceva mai 
exigent cu sine însuși.

Tovarășul Fornoga se gîndește 
o clipă.

— Știți ce consider eu dema
gogic ? Există un soi de autore- 
cunoaștere. care departe de a 
fi o reacție la critică, apare îna
intea ei : o PREINT1MPINA. 
Oameni, care înainte de a în
cepe un lucru spun cam așa : 
;.Eu știu că nu voi fi in stare 
sâ rezolv cutare problemă..." Cu 
alte cuyinte încearcă să acredi
teze ideea eșecului, încă înain
te de finele unei acțiuni. întâl
nești citeodață, in ședințele de 
lucru ale institutului nostru 
asemenea „precauți" Asta nv 
mai înseamnă de fapt autocriti
că, ci un fel de autoconservare, 
teamă de a acționa, de a te. 
verifica.

Ultimul termen ne-a intrigat. 
E necesar un BLINDAJ pentru 
a rezista unui climat de dezba
tere, de confruntare temeinică 
sau de recunoaștere lucidă a 
unor greșeli, a unor impasuri 
temporare ? Aceste elemente 
operaționale de bază în munca 
politică.

CRITICA
SI AUTOCRITICA — 

REPREZINTĂ 
UN PERICOL?

Am primit la această întrebare 
răspunsuri argumentate, exem
ple pro și contra foarte intere
sante. Dar despre ele, într-un 
viitor articol.

ț; '! cT
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\ DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ (ambele serii): rulea
ză la Patria (orele 9; 12.45; 16,30;
20.15) București (orele 9; 12,30;
16,30; >20), Favorit (orele 10; 13,15; 
16,30; 19,45).

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Festival (orQle 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21).

SENTINȚA n rulează la Luceafă
rul (orele 9; 11.15: 13,30; 16; 18,30; 
21). • <

CRIMĂ ȘI PEDEAPSĂ (ambele 
serii). (FESTIVALUL FILMULUI 
SOVIETIC) : rulează la Capitol 
(orele 10; 13,15; 16,15; 20,30).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII ; rulează 
la Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Gloria (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9 11,15; 13,30; 15 45; 18; 20,15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE; rulea
ză la Feroviar (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20 30).

GREȘEALA REGELUI: rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30, 20)45).

AGONIE Șl EXTAZ; rulează la 
Central (orele 9,30; 13; 16,15; 1^30).

ÎN UMfeRA COLȚULUI : rulea
ză la Lumina (orele 9--16 în conti
nuare, 18 15; 29,30).

FRUMOASA VARVARA; rulea
ză la Oâjma (orele 11J0; 13,45).

ÎNTlLNiREA; rulează la Doina ( 
(orele ld\ 18,30; 20,45) CotrocenȚ' 
(orele 17,45; 20), Volga (orele 15,30; 
18,15; 20,45Î. - /

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE: . rulează la Timpuri 
Noi (orele 9H21 în Continuare).

100 DE CARABINE; rulează la 
Gr.iYÎța .(Piele. 9,30—11.30 în conti
nuare; 16: 18,15; 20,30), Flamura 
(orele 11; 16; 18,15; 20,30), Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20 30), Aurora 
(orele 9; 1115; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

AURUL: rulează, la înfrățirea
(orele 15,30;, 17,45; 20).

IMPOSTORII. rulează la Bu- 
zeștj (orele 15.30; 18; 20.30).

HIBERNATUS. rulează la Da
cia (orele 8,45;—20 în continuare; 
Arta (orele 15,30; 18: 20,15).

PATRICIA ȘI MUZICA, rulea
ză la Bucegi (orele 16; 18.15; 20,30), 
Giulești (orele 15,30; 18; 20 30), 
Miorița (orele 10; 12.15; 17,30; 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ; 
rulează la Unirea (orele 18; 20), 
Moșilor (orele 18; 20,15), Ferentari 
(orele 15,30; 17,45: 20).

TĂCEREA BĂRBAȚILOR: 1 ru
lează la Unirea (ora 15,30).

FUGA BUIESTRAȘULUI: rulea
ză la Moșilor (ora 15,30).

PĂSĂRILE; rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18, 20). Viitorul (orele 
15.30; 18; 20.30).

MAYERLING (ambele serii); ru
lează ia Drumul Sării (orele 16; 
19), Progresul (orele 15130; 19).

CANARUL ȘI VISCOLUL. ru
lează la Cotroceni (ora 15,30).

OGLINDA CU DOUA FEȚE: 
'rulează la Popular (orele 18; 20,15).

AMBUSCADA: rulează la Popu
lar (ora 15,30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE: rulează la Munca (o- 
râe 16; 18; 20). Pacea (orele 15.45; 
18; 20).

ALFA — ROMEO ȘI JULIET A; 
rulează la Flacăra (orele 16; 
18. 20).

FLACĂRA OLIMPICA; rulează 
la Crîngași (orele 16; 18; 20).

FRUNZA DE VIȚA : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

DEGETUL DE FIER : ruleâaft la 
Rahova (orele 15.30; 18: 20.30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA: rulează 
la Vitan (orele 15.30; 18; 20,15).

SIMBĂTĂ
31 OCTOMBRIE 1970

Opera Română BORIS GODU
NOV — ora 19,30 ; Teatrul de Ope
retă : PRINȚESA CIRCULUI — 
ora 19.30 ; Teatrul Național ,,I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia) : 
FANNY — ora 20 ; (Sala Studio) : 
TRAVESTI — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie : NICNIC — ora 20 ; 
Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra7' 
(Schitu1 Măgureanu) : UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚĂ — ora 20 ; 
(Sala Studio) : VIRAJ PERICU
LOS — ora 20 ; Teatrul Mic : PRI
MARUL LUNII ȘI IUBITA SA — 
ora 16 ; PREȚUL — ora 20 ; Tea- 
trul ,,C. ‘I. Nottara" (B-dul
Magheruj : CRțMĂ ȘI PEDEAPSĂ
— ora 19,30 ; (Sala Studio) : CÎND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : NUNTA LUI 
FIGARO — ofa 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasileșcu" FLOARE DE 
CACTUS — ora 19,30; (Simbătă 30 
oct.) VIAȚA... O COMEDIE — ora 
10; FLOARE DE CACTUS — ora
19.30 (duminică 31 oct.) (La Sala 
Palatului): DE LA BACH LA TOM 
JONES — ora 19,30 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : MAZEL-TOV — 
ora 19,30 Teatrul „Ion Creangă" : 
POVESTE NETERMINATĂ — ora
9.30 ; Studioul I.A.T.C. : DIVER
TISMENT ’70 — ora 20 ; Ansam
blul „Rapsodia Română" : PE ARI
PILE RAPSODIEI — (premieră) — 
ora 20 ; Teatrul „Țăndărică" (Cal. 
Victoriei) : GULIVER ÎN ȚARA 
PĂPUȘILOR — ora 17 ; NOCTURN
— ora 21,30; (Str. Academiei) : 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 17 ; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora
19.30 ; (Cal. Victoriei) : SONATUL 
LUNII — ora 19,30 ; Circul „Glo

Toamna pe lac.
Foto : OV. SPIRTU — Iași

bus" : STAR — CIRCUS ’70 (pre
mieră) — ora 19 30.

DUMINICĂ .
1 NOIEMBRIE 1970

Opera Română : SPĂRGĂTO
RUL DE NUCI — ora 11 ; MIREA
SA VÎNDUTĂ — ora 19.30 ; Tea
trul de Operetă : SUZANA — ora
10.30 ; ROSEMARIE — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiaie** 
(Sala Comedia) : O SCRISOARE 
PIERDUTĂ — ora 10,36; COANA 
CHIRIȚA — ora 15,30 ; CAMERA 
DE ALĂTURI — ora 20 ; (Sala 
Studio) ; MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 10.30 ; CUI I-E 
FRICĂ DE VIRGINIA WOOLF T 
— ora 15,30 ; CINE EȘTI TU ? — 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
CHER ANTOINE — ora 10,30 ; 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 10.30 ; 
TANDREȚE ȘI ABJECȚIE — ora 
20 ; i(Sala Studio) : PURICELE ÎN 
URECHE — ora 10,30 ; HARFA DE 
IARBĂ — ora 20 ; Teatrul Mic ; 
DOI PE UN BALANSOAR — ora

■ 10,30 ; PRIMARUL LUNII ȘI IU
BITA SA — ora 16 ; EMIGRAN
TUL DIN BRISBANE — ora 20 ; 
Teatrul ,.C. I. NQttara" (B-dul 
Magheru) : SUS, PE ACOPERIȘ... 
ÎN SAC — ora 15.30 ; REBELUL — 
ora 10,30 ; (Sala Studio) : O LUNA 
LA ȚARĂ — ora 10,30 ; NĂZDRĂ
VANUL OCCIDENTULUI — ora 
16; CERCUL MORȚII — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : TANGO LA 
Nisa — orele 10 și 19.30 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : ACTUL DE CĂ
SĂTORIE — ora 11 : GOLEM — 
ora 19,30 ; Teatrul , Ion Vasiles- 
cu" : VIAȚA... O COMEDIE — o- 
rele 16 șl 19,30 ; (Lă Sală FălăttT- 
lui) : DE LA BACH LA TOM JO
NES — orele 16 și 19,30 : Teatrul 
„Ion Creangă" : COMOARA DIN 
INSULA PIRAȚILOR — ora 10 ; 
Studioul I.A.T.C. : DIVERTIS
MENT ’70 — ora 10 ; CARAGIA- 
LE... DAR NU TEATRU — ora 
20 ; Ansamblul „Raosodia Româ
nă" : PE ARIPILE RAPSODIEI — 
ora 20 ; Teatrul .Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : O POVESTE CU ClN- 
TEC — ora 11 ; (Str. Academiei) : 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 11 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora
19.30 ; (Cal. Victoriei) : LOGODNI
CELE ATERIZEAZ LA PARIS — 
orele 11 și 19,30 ; Circul ,,Globus" : 
STAR — CIRCUS ’70 — orele 10 ; 
16 și 19,30.

SÎMBĂTĂ
31 OCTOMBRIE 1970

PROGRAMUL I
© 14,30 Deschiderea emisiunii. 

FOTBAL : ® Dinamo București- 
U.T.A. (Divizia națională A). 
Transmisiune de la Stadionul Di
namo © U.R.S.S.-Iugoslavia (re
priza a II-a — înregistrare) e 17.00 
Emisiune limba germană © 
18,15 Ocolul țării în opt luni — 
Emisiune-concurs realizată în co
laborare cu Biroul de turism pen
tru tineret. șl C.C. ăl U.T.C. E- 
tapa I. a 19,15 Publicitate • 19.20 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de seară 
• 20,00 O misiune a păcii — Re
portajul filmat al participării Pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, la Sesiunea ju
biliară O.N.U- și al vizitei neofi
ciale în S.U.A. © 21.30 Tineri poeți 
cîntă patria e 21.45 Film serial 
„Incoruptibilii** • 22,35 Tele-recital 
Gică Petrescu • 23,25 Telejurnalul 
de noapte • Sport.

PROGRAMUL II

® 20,00* Film artistic ; „Frumoasa 
din pădurea adormită" — produc
ție a studiourilor T.V. din R. D. 
Germană © 21.10 Carnet bucureș
tean © 21,35 Revistele săptămînii 
de Nicolae Popescu © 21,45 Buletin 
de știri © 21,55 Seara melomanu
lui — Filmul-poem „Beethoven" 
— permanență peste veacuri". In
terpretează Wilhelm Kempf, Hen
ryk Szeryng, Ludovig Hoelscher •
22.35 Film serial : „Vidpcq" (III).

DUMINICA 1 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

9 8,45 Deschiderea emisiunii 9 
9,00 Matineu duminical pentru 
copii și școlari 0 10,00 Viața satu
lui $ 11.30 Amfiteatru muzical 
12.00 De strajă patriei * 12.33 
Fotbal : Progresul-Petrolul
Transmisiune de la Stadionul Re
publicii ® 14,15 F.otbal: Austria 

Italia — . în cadrul Cam
pionatului European (repriza a 
II-a), înregistrare de la V le
na ® 15,00 Emisiune în limba
maghiară © 16,30 Studioul ,,N“ ©
18.35 Rapsodia Română © 19,15 Me
dalion Mihail Sadoveanu © 19.30 
Telejurnalul de seară © 20,00 Film 
artistic: Adevărul, numai adevă
rul — comedie 4» 21,35 România în 
1000 de imagini — Pescarii de la 
gurile Dunării 21.55 Vedete ale 
muzicii ușoare —- Gianni Morandi 
© 22,15 Telejurnalul de noapte ©
22,30 Duminică sportivă 9 23.00
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vor să

școală 
Cu două 
îmi chel- 

Și apoi, 
ajungi la

dis- 
de 
să 
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fast elev al Liceului „Nicolae 
Bălcescu' din București

elev în clasa a Xll-a a Liceului 
„Papiu llarian" din Tg. Mureș

ÎN PORTRE

STEFANESCU

STEFAN

de matematică — 
1970. Dan Cătălin 
secretar al comite- 
pe liceu, cîțiva ani

MARIA MAGDALENA 
BANTAȘ

premiul I la 
matematică, 
țeană.

elev în anul II C al Grupului 
școlar l.T.B. și elev al liceului 

seral

VĂDUVA

elev in clasa a Xll-a, cu pro
gram special de fizică, a Li
ceului „Nicolae Bălcescu" din 

București

EAZ

de note, cu viața lor, 
meseria de elev se poa- 
face magistral, să punem

• își face ucenicia în pro
fesia de electrician auto, este 
un elev foarte bun, atit la 
teorie cit și la practică.

• A participat, din școala 
qenerclă. la concursurile de 
fizică și matematică obți- 
nind bune rezultate.

• In anul I al școlii pro
fesionale a participat la O- 
limpiada de romană, obți- 
nînd premiul I la etapa re
publicană.

„MESERIA “ DE

• A absolvit clasa a IX-a 
cu media generală 9,69, ob- 
ținînd premiul II.

• Anul trecut, la olimpia
da de chimie, s-a situat în 
fruntea clasamentului, luînd 
premiul I.

Deși chimia este o pasiune 
declarată, nu și-a hotărît 
încă viitoarea profesie, atră- 
gînd-o, deopotrivă, matema
tica, fizica, limba și litera
tura engleză.

• In anii de liceu a obți
nut numai medii de 8, 9 și 10.

• Participă la olimpiada 
din clasa a Vlll-a ; în fiecare 
an s-a situat printre laureați:

— în clasa a Vlll-a, a luat 
concursul de 

etapa jude-

ION DRĂGULIN

răbda- 
a parcurge, treaptă 

propria 
i prin

La școală 
acasă ai fa- 

ni-1 dirijăm

BANTAȘ

„DORESC

elevă în clasa a X-a cu pro
gram special de chimie a Li
ceului „Spiru Haret''

București

ai re- 
țintesc 
devină

Cu sprijinul corespondenți
lor noștri:

ION DANCEA
CORNEL POGĂCEANU

0 CELEBRI
„UN MARE

!“ din

Am lăsat să se așeze bine anul școlar 
1970—71, să nu ne împiedicăm de cata
loage și orare provizorii, de motive de 
acomodare și de note mici pe post de 
avertisment. Acum, sîntem de mult elevi 
într-a IX-a, sau a X-a, sau a Xll-a, deci pu
tem inaugura „Pagina elevului" — gazdă 
a dialogului bilunar al ziarului cu cea mai 
numeroasă categorie de cititori — școlă- 
rimea utecistă.

Deliberat n-am stabilit, ca de obicei, o 
temă, ori întrebări, pentru această primă 
pagină. Ne oprim la un tip de elev, numit, 
simplu, și poate banal — foarte bun. Pen
tru tinerii aceștia, foarte buni, detașîn- 
du-se prin ceva, de colegii de generație, 
ziarul are o rubrică pe-a-ntîia, o fotogra
fie însoțită de schița biografică. Pînă 
acum, elevii au fost absenți ; cu această 
pagină, ei intră în circuitul colegilor care 
reprezintă această generație. Cum ?

AM

VICIUL"

INVA

TATURII
Mai întii uitați-vă peste 

ceste cîteva fișe școlare. Le-am 
alcătuit intenționat. Altminteri, 
dacă ne-am fi luat numai după 
mărturisirea titularilor că „pro
totipul elevului foarte bun nu 

< premiantul clasei, cel cu 
e de 8, 9 și 10, obținute con

tant în cariera de elevi", ați fi 
putut să vă întrebați de ce vi-i 
oferim ca model pe ei și nu pe 
alții. Nu trebuie suspectați că 
pozează. Judecați și voi.

Teodor Dumitrescu : „Ep con
sider că un elev execepțional 
nu e cel cu 10 pe linie, cu pre
miul 1, care îi mulțumește pe 
toți profesorii. 11 prefer pe cel 
cu o pasiune specială. Celălalt 
poate fi și un elev plat".

— Nu te contrazici Teodor 
Dumitrescu ? Tu ești un elev, 
chiar dacă nu de 10 pe linie, de 
remiul I, în toți anii de liceu ? 

dar ce să fac ? Eu 
învățăturii, care co- 

viciul fizicii".
că aici e „punctul

știe tot ce s-a descoperit pînă le 
el, sau fiindcă vrea să înceapă cu 
începutul — meseria — și are e- 
nergia să meargă paralel ca uce
nic și licean. Pentru că și-a 
stabilit un punct terminus — o 
realizare — și se călește „reali- 
zînd" pină seara tot ce și-a pro
pus dimineafa. Și poate și pen
tru că — așa cum susținea Ma
ria Magdalena Bantaș — profe
sorii îi cer elevului butr să nu 
se dezmintă la nici o materie. 
Și, precis, pentru că nu le pasă 
dacă, pe la colțuri, sint numiți 
tocilari.

,Da, 
am viciul 
există cu 

Pare-se 
nevralgic". Elevi eminenți — și 
neeminenți — teoretizează impo
sibilitatea de a străluci la toate 
obiectele, pledînd pentru spe
cializarea timpurie. Dar există 

ț acest „viciu" al învățăturii, de 
care sînt contaminați tocmai 
elevii foarte buni și care îi îm
piedică să coboare mai jos de 

remiu
„Pentru că altfel nu se poate, 

pentru că altfel n-ar avea ex
plicație trecerea prin școală". 
O spune Dan Cătălin Ștefănes
cu, elevul de acum patru ’ 
cu autoritatea studentului 
lună. Elevul care a luat 
miul I în fiecare an de 
șeful promoției unuia din 
mitele licee ' ~
„N. Bălcescu".
care, pe lîngă trofeele naționale, 
a luat premiu ia Olimpiada in
ternațională 
Budapesta 
Ștefănescu, 
tului U.T C.
la rînd.

„Am fost premiant. Mai întii 
a fost o obișnuință. Apoi a in
tervenit datoria. Pe urmă s-a 
adăugat msndria de a nu fi de
pășit de altcineva. Acum, gîn- 
dind de pe banca amfiteatrului 
studențesc, cred că premiul 
însemnat nevuia de a : 
în diverse domenii... 
pare rău deloc că am 
la geografie, și biologie, 
țontie. Din „viciu" ?

luni, 
de o
pre-

liceu, 
renu- 

ale Capitalei, 
Matematicianul

elev în ultimul an la Liceul 
industrial de construcții de 

mașini — Timișoara

• Ultima medie de elev, 
obținută la finele anului șco
lar trecut — 9,66, dobînaind 
în paralel o mențiune specia
lă la olimpiada națională de 
fizică.

• îl pasionează tehnica, 
această pasiune l-a situat ea 
animator al activității „So
cietății tehnice" a elevilor 
timișoreni, în calitate de 
vicepreședinte.

• Și are timp — cu toate 
acestea — să desfășoare o 
activitate prai'ică, ca vice
președinte al Consiliului ju
dețean pentru munca în ria
dul elevilor.

a 
acumula 

Nu-mi 
învățat 

, și ana- 
— cum 

spune Teodor Dumitrescu. Poa- 
e. Dar mi-au rămas cunoștin- 
ele pe care le consider rampa 

de lansare în profesie. Aș putea 
i întrebat: Ia ce-mi folosește 
natomia pentru profesia de in- 
iner de calculatoare, și nu 
umva învățînd anatomie, și 

geografie, și biologie am învățat 
mai puțin la fizică și matema- 
ică ? Categoric, nu. învățînd la 
oate, am învățat să muncesc, 

is la o parte că m-au intere- 
at toate aceste discipline și că 
e acum înainte nu mă voi mai 
ntîlni cu ele. dar mi-au creat 
eflexul muncii și rezistența la 
fort. Asta mi-a dat mie liceul, 
eea ce este enorm".
Dan Cătălin Ștefănescu nu 

ste o excepție și nici măcar o 
urpriză Este cunoscut în lu- 
ea școlară, a fost nelipsit la 

piade, în taberele de odih- 
ă ale premianților, în loturile 
nternaționale. Surpriza ne-o 
feră Ion Drăgulin. El ne con- 
inge că trebuie însușit tot ce-ți 
feră școala ...și încă ceva pa 
e asupra.
— Ce înseamnă acest „încă 

eva pe deasupra", Ion Drăgu- 
in ?
„Știți, eu învăț Ia profesio- 

ală. Dimineața sînt ucenic e- 
ectrician auto. După amiaza 
înt elev de liceu la seral. Și 
eara sînt poet... Deci, sînt total 
1 școlii, al învățăturii".
— De ce ți-ai complicat exis- 

ența la. 17 ani cu tripla calitate 
e elev ? Nu-ți ajungea liceul și 
oncurența constantă la olim- 
iadele de română ?
„Cred că, cu obișnuința mea 

e a învăța, o singură
-mi era suficientă, 

descurc mai bine, 
iese toată energia.

m teoria mea : ca șă 
eva, trebuie să pornești de la

prima treaptă — ucenicia. F.a 
îți dă meserie, liceul cunoștințe 
de cultură generală, ca, în fi
nal, meseriaș și absolvent de li
ceu, să abordezi facultatea".

Cornel Sitnic și Gheorghe 
Văduva, elevi în ultimul an al 
Liceului industrial de construc
ții de mașini din Timișoara, 
justifică existența elevului foar
te bun la toate materiile și de 
excepțional la cea care-i place cu 
alte argumente. Cornel Sitnic e 
de părere că „totul este foarte 
important în perioada formării"; 
lecturile cîtorva biografii ale 
savar-ților celebri, l-au con
vins că a te desfășura, la această 
virstă, exclusiv pe parcela pasiu
nii tale, te aduce în cele din ur
mă la o infirmitate : blocarea re
ceptivității pentru toate zonele 
gîndirii umane. Văduva lasă sen
zația că se călește învățînd. Vrea 
să ajungă la starea creației, dar 
cineva — poate profesorii — i-au 
dat înțelepciunea să înțeleagă 
că noul se naște lîngă ceea ce 
a fost. Iar ceea ce a fost tre
buie învățat. Are ambiția ca, 
pînă seara, să realizeze tot 
ce și-a propus dimineața — 
ca un avans al celor ce va 
realiza în viață — și nu vrea să 
lipsească de la „Societatea teh
nică" a elevilor timișoreni, iar 
ca vicepreședinte al consiliului 
județean al elevilor nu vrea să 
fie doar o prezență onorifică.

Portret sintetic : elevul foarte 
bun învață. Pentru că are „vi
ciul" învățăturii. Sau își exer
sează voința. Pentru că, vrînd să 
descopere ceva nou, trebuie să

Și totuși, dincolo de expune
rea de motive înfățișată mai sus 
„De ce sini un elev foarte bun", 
alt mobil generează starea de fe
brilă căutare, de trăire integrală 
a anilor de școală : existența 
idealului. Deocamdată, a idealu
lui profesional, deși el conține, 
implicit, și idealul de viață. E 
foarte important ca. de la 15—16 
ani să vrei cer» și șă știi ce 
vrei. Fetele și băieții pe care 
vi-i prezentăm știu ce vor, și a- 
cesta este suportul pe care-și 
permit să fie elevi foarte buni 
Dar, de fapt, n-am IntHnit încă 
elevi din categoria „vor ceva ți 
știu ce vor- care să Ce altfel 
decît elevi foarte buni. Să reca
pitulăm. Teodor Dumitrescu va 
deveni fizician; Dan Cătălin Ște
fănescu va fi constructor de cal
culatoare. Ion Drăgulin — ingi
ner și poet: Cornel Sitnic — spe-

cialist la Centrul de calcul Ti
mișoara, rezol vind împrec~ă cu 
un foarte bun prieten și coăeg 
de-al său. Iosif Leidecker. cftesa 
necunoscute din fizica atocno- 
moleculară; Gheorghe Vădao* 
.un inginer electronist de re
nume sau un mare aaoaăB"; 
Maria Magdalena Bantas, rr- 
dent. chimistă; Ștefaa Szedlacek 
urmărește ceva anume pentru 
care e convins că-i sînt necesare 
două calificări — chimia indus
trială ți electrotehnica; Aagei» 
Nalhaaata — (l-ir—I JKmIm 
Bălcescu") se cocsacri creației 
literare, fain far nit aha rit Scto- 
gte ; Flaria Vsnrcaaa (D—rf 
_A. T. Lauriac*" d-n Botoșani) 
atomist; Neaoșa Laareatia iLi- 
ceul nr. I din Tnlcea) — specia-

Anteredeotele acestor idea
luri profesionale trebuie cău
tate prin cataloage, cercuri, 
laboratoarele de acasă, olimpia
de. biblioteci, tomuri de hirte 
consumată pentru exerciții, e- 
cuații, ori găsirea ritmului ia 
poezie, audierea .clannesti 
a unot cu-suri universitare, fo- 
tosirej relațiilor pentru a pă
trunde- tntr-un centru modem 
de calcul, laborator uzinal sau 
institut de cercetări.

Avem de-a face cu niște pro
fitori ? Da. chiar foarte inven
tivi, capabili să exploateze școa
la. profesorii, părinții, cu insti
tuțiile in care profesează ace
știa pentru interesul lor. foarte 
personal în prezent, dar care se 
va înscrie, cu siguranță. Intr-un 
viitor apropiat in interesul co
lectiv, al societății.

Ce simplu arată drumul de la 
„vreau- Ia „realizez". Există 
tinărul ți ambiția sa. există 
condițiile nelimitate pe care le 
asigură societatea noastră, exis
tă chemarea contemporană că
tre creație și perfecțiune. E 
ton-că absența obstacolelor—

„Da, dacă n-ar exista ob
stacolul timp — corectează Teo
dor Dumitrescu. Timpul acesta 
pe care-1 simt aliat si dușman, 
care, in scurgerea lui. mă face 
umil și mă timorează. Care,

ANGELA NALBANTU

• în fiecare an de liceu a 
luat premiul I, clasa a XI Le 
absolvind-o cu media gene
rală 9,80.
• A fost șeful promoției 

sale, promovînd examenul 
de bacalaureat cu media 10.

• Din clasa a IX-a este 
concurent nelipsit de la olim
piadele de matematică, ob- 
ținînd în primii 3 ani menți
uni la etapele republicane, 
iar în clasa a Xll-a premiul 
III la aceeași etapă.

• Fiind elev în clasa a 
Xll-o, a făcut parte din lotul 
național la Olimpiada inter
națională de matematică, 
desfășurată la Budapesta în 
vara anului 1970, unde a ob
ținut premiul III.

• Distincția de la olim
piada internațională i-a dat 
dreptul să se înscrie la facul
tatea dorită fără a mai con
cura la examenul de admi
tere.

• Tn prezent, este student 
în anul I la Facultatea de 
matematică, secția calcula
toare.

dacă nu ai voință ți se scurge 
printre degete. Mi-e dor de un 
timp pentru mine, in care să-mi 
satisfac capriciul de a scoate o- 
rice carte, la intimplare, din 
bibliotecă, s-o frunzăresc ascul- 
tind, la intimplare un disc oa
recare, să mă plimb, fără ceas, 
prin parc".

„Trebuie să ne împăcăm cu 
ideea că, la vîrsta noastră, nu 
sîntem ai noștri —■_ se aliază 
Angela Nalbantu. 
sîntem ai școlii, 
miliei. Timpul 
după cerințele lor. Și, dacă ne 
gindim bine, nu intră in con
tradicție cu veleitățile noastre. 
Numai că, dacă ne-ar sta in 
putere, am dilata timpul, incit 
să ne ajungă și pentru plusul 
de cerințe pe care ni-1 impu
nem singuri".

Așteptam de la proaspătul 
student Ștefănescu o consolare, 
sperind că, în studenție, timpul 
le rămîne numai aliat. Gravă 
eroare. Ștefan Szedlacek spunea, 
la un moment dat. că, la vîrsta 
lui, nu-și poate permite să piar
dă nici măcar o jumătate de 
oră. Colegul ajuns la automa
tică l-a încredințat câ, la vîrsta 
lui — de studenție — „îi este și 
mai greu să se dispenseze de o 
jumătate de oră". Timpul va 
rămîne la fel de necruțător.

In ciuda acestor ,declamații" 
împotriva timpului, eroii noștri 
trăiesc ca tineri. încearcă toate 
sporturile și toate dansurile 
moderne, își găsesc ora necesa
ră pentru plimbarea în parc, ci
tesc. iubesc muzica, au prieteni, 
se duc la teatru și la cinema

1 Agă
1 /W 111^ JL. :

cineva ? Parcă n-au
rea de i , ~ .
cu treaptă, devansînd ; 
lor devenire. Le umblă 
minte idei purtind amprenta 
creației și au îndrăzneala de a 
le ataca fără a avea „spatele a- 
coperit". E rău ? E bine? Tre
buie reținuți sau încurajați ?

Aici intervine chestiunea 
delicată, care nu suportă 
răspunsul „da" .... " ~
buie privită în față, 
raj 
tră , ________ ,__
diei de virstă în creație. Există 
un dinamism al dezvoltării care 
nu te lasă să aștepți și te 
obligă să cutezi, iar cutezanța 
este apanajul vîrstei tinere. 
N-avem la indemînă un studiu, 
dar e cunoscut că. la ora actua
lă, numele care se alătură în 
dreptul unor mari creații sînt 
ale oamenilor tineri. Celebrele

sau 
intervine 

care nu 
sau „nu". 'Tre

cu cu- 
realitatea. Epoca noas- 

a impus coborirea me-

Ne încearcă un gtnd : nu-i 
prea mare graba cu care elevii 
prezenți în pagina de față, și 
mulți alți ' ' ‘
porta jelor 
spre ceva,

ION DRĂGULIN

Dan Voiculescu, de trei ori elev 
olimpic internațional, cu pre
miul I la matematică, avînd în
că din clasa a Xll-a lucrări ori
ginale, publicate în. țară și peste 
hotare, este considerat acum, 
neoficial, deși abia student în 
anul III, om de știință.

Monica Bordeianu consideră 
că a pus punctul pe i : „nu sîn- 
tem niște excepții, n-avem 
merite anume, avem o „spaimă" 
că întîrziem, că nu-i dăm ome
nirii ceea ce are nevoie acum, 
pe loc. Și avem la orizont o 
perspectivă care cere chiar mai 
mult decit zborul omului pe 
Lună". Recunoaștem, e stimu
latoare și spaima și perspectiva. 
Dar, Dan Cătălin Ștefănescu 
susține că și spaima, și perspec
tiva, și valorile rodesc într-un 
mediu prielnic. Și, în concepția 
lui, din mediu fac parte : o 
școală foarte bună, profesori cu 
chemarea muncii la catedră, o 
clasă cu climat de muncă in
telectuală, o familie în care se 
muncește cu plăcere, prieteni 
cu minți scormonitoare, sau, 
cum a spus Teodor Dumitrescu : 
„să n-avem printre noi și ală
turi de noi, în perioada formă
rii, blazați".

In final, ajungem la definiția
1 *" ‘ , elev al Li-

„Ion Neculce" din Capi- 
„Ce sîntem noi ?“ Un ma- 

mare 
din el 
Acest

• A absolvit clasele a 
IX-a și a X-a cu mediile ge
nerale de 9,50, luînd pre
miul I.

• Media generală la ab
solvirea clasei a Xl-a a fost 
9,02, ceea ce i-a adus tot 
premiul I.
• In primul an de liceu a 

participat la olimpiadele de 
fizică, obținînd următoarele 
distincții :

— în clasa a IX-a — men
țiune la faza pe Capitală ;

— în clasa a X-a — men
țiune specială la faza repu
blicană ;

— în clasa a Xl-a — pre
miul I la faza republicană.

• In clasa a Xl-a, parti
cipă și la olimpiada de ma
tematică, obținînd mențiune 
la faza republicană.

• Și-a ales profesia de fi
zician, pe care și-o va însuși 
la Facultatea de fizică din 
cadrul Universității București.

cuvinte „valoarea n-așteaptă ca 
vîrsta s-o măsoare" — sînt mai 
actuale ca oricînd, și îndeamnă 
să-i lăsăm pe elevi să se gră
bească. Adică, întoreîndu-ne la 
eroii noștri, dacă lui Florin Un- 
gureanu i-au venit, acum doi 
ani, niște idei calificate de 
colegi drept „formidabile" — 
idei cu aplicativitate tehnică — 
trebuie să fie lăsat să se desfă
șoare; Fiindcă, încercînd el, sin
gur să le dea viață, s-a convins 
că n-are destule cunoștințe. S-a 
convins, la idei n-a renunțat, le 
păstrează, e hotărît să se do
cumenteze în domeniile respec
tive, întrucît nu admite că ar 
putea „să se împiedice, să ca
poteze". Cu alte cuvinte, s-a în
tors la înțelepciunea că are 
nevoie de școală, de lecție cu 
lecție. Or, dacă Teodor Du
mitrescu crede că cercurile .nu 
trebuie formate de-a valma, 
pentru masa elevilor, ci numai 
pentru vîrfuri, pentru elită, nu 
poate fi suspectat de vedetism. 
El pornește de la ideea că, în 
orice domeniu, creația este o 
realizare de echipă, și apără 
dreptul ca elevii excepțional 
dotați să-și exerseze 
creativ incipient în 
cercului, omogenă ca 
și nu în activitate de cerc care 
degenerează în ore de medita
ții. Neavînd un asemenea cerc 
Ștefan Szedlacek s-a retras în 
laboratorul lui, de acasă. Aici 
exersează atingînd acum sta
diul de a crea probleme de 
chimie matematizată pe care le 
trimite la revista de speciali
tate. Și să nu ne surprindă că

Societățile științifice de spe
cialitate ne-au pus la îndemî- 
nă zeci de nume de elevi care 
s-au aliniat în plutonul olim
picilor — naționali și internațio
nali— la matematică, fizică, chi
mie, literatura română, aceiași 
despre care școlile ori facultă
țile — căci unii de acum sînt 
studenți — ne-au transmis cărți 
de vizită atestînd o viață de 
studiu, de muncă, un comporta
ment ireproșabil. Pe cei mai 
mulți i-ați cunoscut din coloa
nele ziarului nostru, la vremea 
cuvenită, cînd au cucerit 
fee școlare.

Așadar, ne permitem să 
cutăm despre elevi, colegi 
generație, care se frămîntă 
dilate timpul în folosul 
acumulări vaste ca întindere și 
adîncime, cu „viciul", învăță
turii, care se justifică nu „de ce 
nu muncesc", ci „de ce mun
cesc prea mult", cer îngădu
ința să se grăbească, s-o ia îna
inte vîrstei, să se gireze, 
pentru ideile care le um
blă prin minte privind creația. 
Elevi care, crede-ți-ne, i-am 
văzut, sînt bine dezvoltați fizic, 
robuști, cu un aer sportiv, puși 
pe șotii, nu cu aerul șoarecilor

DAN CĂTĂLIN ȘTEFĂNESCU.

lui Dan Marinide, 
ceului 
tală : „ _________
terial incandescent. Un 
maestru poate scoate 
produse de valoare".
„mare maestru" este școala, și 
profesorul, și familia, și priete
nii — mediul în care se 
voltă elevii.

— în clasa a IX-a, a obți
nut premiul II la olimpiada 
de chimie, etapa județeană;

— în clasa a X-a, a obți
nut premiul III la olimpiada 
de chimie, etapa județeană ;

— în clasa a Xl-a a obți
nut premiile I atît la etapa 
județeană cit și la cea repu
blicană a olimpiadei de chi
mie.

• Pasiunea pentru chimie, 
dar și interesul pentru ma
tematică îl îndeamnă să 
consacre acestor științe mul
te ceasuri din programul 
său. Are acasă un laborator. 
Și are satisfacția de a fi pu
blicat numeroase probleme 
de chimie matematizată, cre
ație proprie.

de bibliotecă, al copiilor pe care 
părinții îi închid în casa, să în
vețe și le dau timp de destin
dere cu lingurița.

Și ne gîndim. Nu e mărunt, 
meschin, cînd o mare parte a 
elevilor demonstrează cu carne
tul 
că 
te
clasele, școala, colegii, organi
zația U.T.C. în situația mușțru- 
luitorului pentru cei care fac 
opinie separată, cu note mici, 
cu indisciplină, cu chiul, cu lec
ții neînvățate, cu uniformă in
corectă ? Nu se poate renunța 
la teoria: de cînd școala e 
școală și elevii-elevi, au existat 
străluciri, mediocrități și leneși?

Am ■ vrea ca cea de-a doua 
Pagină a elevului să fie dedica
tă răspunsurilor la aceste între
bări — dacă vreți, de conștiință 
— și la una în plus din subti
tlu. Vă recunoașteți în chipul 
acestor colegi de generație ?

Așteptăm corespondența, soll- 
citînd organizațiile U.T.C. din 
școli să stimuleze un schimb 
de opinii pe această temă, între 
uteciști.

«
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re, literatura pentru cei mici 
s-a sustras oricăror seisme, ori
căror fascinații de sezon. Ea nu 
s-a „răzvrătit" Împotriva pro
priei sale Virste anterioare, ci
— coiisedventă sieși — împotri
va rabatului de calitate. în spa
țiul delimitat de acest chenar 
ingenuu, adevărul artistic este 
la mare preț. Cu specificarea 
expresă, că — acolo — este a- 
devărat tot ce este frumos. Să 
luăm un singur exemplu. La 
virsta candorii, mult mai ..ade
vărat" pare dialogul dintre 
„duduca Lizuca" și cățelul Pa- 
trocle, Floarea-Soarelui sau 
Simtă Miercuri (din „Dumbra
va Minunată"), deeit, să zicem, 
aceia dintre două personaje 
plasate in planul realității ime
diate de cutare condeier fără 
vocație. ,

Ce Înțelege copilul prin „ne
adevăr" in artă ? Simplificind, 
în'parte, lucrurile, am putea 
răspunde : inadecvare. Inadec- 
varea scriitorului la atmosfera 
universului infantil, inadecva- 
rea stilului la realitatea cir
cumscrisă. dădăceala, artificiile 
și mimarea „comunicării" pe a- 
ceeași undă, acolo unde ea nu 
se produce. Căci, unii autori 
confundă vocația cu o falsă teh
nică — hibrid indigest, învățat 
după ureche și transcris intr-un 
limbaj pasibil numai intre ma
nechine.

După o bună perioadă de ti
miditate, de neabordare, în ul
tima vreme s-a înregistrat o ve
ritabilă migrație către literatura 
pentru copii. Evident, migrează 
chemații și nechemații artei. 
Unii — scriitori autentici — 
nu-și trădează instinctul de 
creator in cursul acestor tem
porare incursiuni. Ne gindim la 
Marin Sorescu, Gabriela Meli- 
nescu, Paul Anghel, Monica 
Pillat, Marius Robescu — ca să 
cităm numai scriitori tineri. (E 
de observat, totuși, că la Marin 
Sorescu și, mai ales, la Gabrie
la Melinescu. adresa nu e re
strictivă. Cărțile lor, cărți ..vi
clene", se adresează copiilor, 
dar, îndeosebi, copilului perpe
tuu, care sălășluiește în. sufle
tul fiecărui matur !). Alții — ta
lente de duzină — revarsă tone 
de sfaturi insipide, platitudini 
și simulacruri de „aventuri", 
iluzionindu-se cu ..accesibilita
tea" paginilor de mică rezisten
ță. Erori contagioase și ușor 
demonstrabile. Vom apela, de 
aceea, numai la cîteva exem
ple.

„AVENTURILE" STILULUI

Nu de mult. Editura „Ion 
Creangă" a tipărit „Cercelul 
Domniței" de loan Ion Diaconu. 
Subiectul e simplu : un elev din 
clasa a VII-a pornește, în timpul 
vacanței, spre locurile unde — 
bănuiește el — trebuie să se 
afle vestigii istorice. Itinerariul 
e parcurs pînă la capăt, și, 
după cum ne asigură autorul, 
nu fără succes și surprize. Din 
păcate, succesul cărții este cu 
totul îndoielnic, iar .surprizele" 
ni le oferă, cu involuntară ge
nerozitate. autorul însuși. Po
vestirea e o confesiune, la per
soana întîi, a elevului-personaj. 
Limbajul — surogat demn, pe 
alocuri, de prețioasele ridicole
— se dovedește hazliu fără in
tenție. Copilul autentic nu ope
rează cu generalizări. Niculăieș 
Udrea din „Cercelul Domniței" 
gindește, însă, in fraze tip ga
zetă de stradă și vizitarea unui 
muzeu îi provoacă reflecții de 
genul : „Cum urcarăm scările 
de piatră, hai prin camerele cu 
științele naturii și prin cele cu 
industrie locală, cu motoare și 
caroserii de mașini de la uzina 
unde se fac ele de la cea mai 
mică piesă pînă le dă drumul 
pe șosele, să aibă tații noștri cu 
ce călători cînd se grăbesc după 
treburi" (pag. 8). Autorul se 
„redresează", însă, cîteva rln- 
duri mai jos, prin acest eșan
tion șugubăț de stil oral : „Hei, 
de-am fi singuri, ce l-am mai 
pureca noi de muzeu !“ Nu ne 
îndoim ! Ne îndoim, însă, că sti
lul compunerii lui loan Ion 
Diaconu a fost „purecat" cit- 
de-cît. Altfel, n-ar stupefia ati- 
ta o „bunicuță", femeie simplă, 
cane recită nepotului istoria 
patriei de parcă s-ar fi delectat 
toată viața cu cronicile grecești 
ale lui Stavrinos și Palamed re
feritoare la Mihai Viteazul ! 
Cum a fost posibilă trimiterea 
acestei parodii involuntare la ti
par ? O enigmă, pe care Editu
ra „Ion Creangă" n-ar fi rău 
s-o dezvăluie. Nu de altceva, 
dar vorba eroului : „Eu sînt nu
mai ochi și urechi... să aflu și 
să știu ce și cutn...“.

Artificiul, deși In doză mai 
mică, nu ' lipsește nici cărții 
Georginei Viorica Rogoz, „La 
braț cu ultimul Zmeu". Stângă
ciile nu sînt atit de flagrante 
aici. Din cînd în când, transpar, 
totuși, stridențe care acuză, pe 
undeva, același șovăelnic instinct 
al cuvîntului. Scriitoarea ratea
ză, fără discuție, încercările de 
portretizare prin replicile perso
najelor. De altfel, între caracte
rul personajelor și cuvintele pe 
oare le articulează ele, pare, pe 
undeva, că nu există nici cea 
mai vagă senzație de aderență. 
Regionalismele sau exprimarea 
neîngrijită coexistă cu neologis
mele și formularea de dicțio-

nar, într-un amestec pestriț și 
imposibil, lipsit tocmai de pito
rescul pe care-1 caută cu obsti
nație, Acesta este statutul ar
tistic al unei femei — ardelean
că, se pare — care, în tren, se 
lamentează filozofic : „— Niște 
neastimpărați, tulai-doamne, bă
ieții din generația asta ! N-au 
nici o țiră de răbdare". Și, tots, 
în tren, o mamă — în intenția 
autoarei, personaj deloc ridicol

doar începutul schiței e o necu
noscută, desfășurarea și înche
ierea ei (ca de pildă „Prima cu 
o a doua răsturnată") e prea 
ușor previziblă. Seninătatea vîr- 
stei căreia i se adresează și a- 
fecțiunea necontestată a autoru
lui față de această vîrstă fac ca 
toate schițele lui să se termine 
senin și afectuos. Satira lui 
Pancu-Iași e blajină și perspec
tiva evoluției tuturor este tot-

chiar, mai ales că o asemenea 
„stabilitate" se obține cu greu 
în alte domenii. Din cînd în 
cind, scriitori serioși și de ta
lent publică frumoase rinduri 
despre dragostea lor față de li
teratura pentru copii, despre 
neîntreruptul lor interes pentru 
copilăria care i-a părăsit de 
multișor și, in noaptea imediat 
următoare participării la o masă 
rotundă cu tema „Literatura

Șl CÎTEVA pete decolorate
— vorbește, ca in „Tanța și 
Coste!" despre propriul copii : 
„De doi ani umblă pe la cena
clul ziarului de șantier. Chiar 
profesorul său (subi. ns.) de ro
mână l-a poltit acolo" (pag. 9). 
De unde se vede că, intre sti
lul conversației autentice și sti
lul cărților pentru copii, este o 
distanță mult mai mare decît de 
la acestea din urmă ia Editura 
„Creangă". Distanța propice a - 
venturii. Din păcate, nu aven
turii propriu-zise, ci „aventuri
lor" neavenite ale sulului.

Evident, inadecvarea uneltelor 
artistice ia materia cărțL pentru 
copii am intilnit și la alți mulți, 
mulți profesioniști și amatori 
ai genului. Cum. insă, nu ne-am 
propus un inventar complet de 
autori și opere, ne mărg;n;m, 
deocamdată, ia aceste exemple. 
Ilustrative și reprezentative.

UN MORALIST, DOI MORA
LIȘTI»

Un scriitor pentru copii e, 
vrind-nevrind. un moralist, și un 
moralist, vrind-nevrind. dă lec
ții. Dar oamenilor, indiferent de 
virstă. nu le place să li se dea 
lecții și ca atare moraliștii — 
deci și scriitorii pentru cop:; — 
caută forma anume pentru ca 
lecția să fie acceptați. Și, fi
rește, eficientă. Forma aleasă, 
caracterizează j»nă la urmă 
scriitorul incadrindj-1 și pe el 
într-o specificitate : scriitorii 
pentru copii orășeni, ori săteni, 
ori ambele, și atunci aceștia din 
urmă recurg la metafore. Nici 
una dintre categorii nu poate fi 
însă lipsită de inteligență ți. 
cred, de umor. Copiii sint ex
trem de receptivi la umor și in
teligență. iar părinții — 
și ei citesc cărțile —. ca să je 
poată citi ți recomanda, nu pot 
deeit să prețuiască virtuțile cu 
pridna. Fodor Sandor de pildă, 
scriitor in limba magMa-ă 
trunește. ca subt 
bele calități : V 
străbătute de in 
piră umor. Ultimă, tradusă re
cent in românește „Piticul și 
Surzită” — vrea să obișnuiască 
pe copii cu adevărurile matu
re. sau în orice caz. ale oameni
lor maturi. Deși formatul și ilu
strația ar îndemna la citit pe o- 
rice elev pînă in clasa a iV-a. 
ea nu se referă Ia universul co
piilor ci se adresează ironic, 
dar plin de tîlc, părinților. Și 
nu oricăror părinți. Metafora 
lui Fodor Sandor, departe de a 
străbate locuri comune, vehicu
lează idei filozofice ale epocii, 
ale unei epoci inteligente și 
ale unei umanități complexe. 
Deci, deși e vorba de un pi
tic — Cipi. de o pasăre — Clonț, 
de un ieoure și o cîrtiță bu
clucașă. fabula Iui Fodor San
dor se adresează exclusiv acelor 
părinți pertinenți. în stare s-o 
descifreze și să reflecteze la a- 
dincul ei înțeles.

Octav-Pancu Iași si-a obișnuit, 
tinerii, sau foarte tinerii lui 
cititori, cu schițele sale sprin
tene, în oare toți știm clar 
de la început ce se petrece și 
cum se încheie totul. Adică 
bine. Ultima sa carte „NU FUGI, 
ZIUA MEA FRUMOASA", inti
tulează parcă însăși copilăria, 
pe care toți n-am vrea-o atît de 
fugară. Eroii lui (asemănători 
un pic, la început, cu Holden 
din „De veghe în lanul de se
cară") sînt toți băieți buni, sau 
viitor buni, incontestabil buni 
pînă la urmă, fiindcă Pancu- 
Iași privește optimist evoluția 
lor. Fiindcă Pancu-Iași iubește 
copiii, îi înțelege și chiar dacă 
îi mai dojenește cîteodată — 
satirizînd începuturi de cusururi 
ale unor începuturi de carac
tere — de fapt, el e sigur câ to
tul se va repara. Pancu-Iași 
scrie mai mult pentru copi- 
lul-piomier în special orățan și 
o face ca și altă dată cu o vă
dită cunoaștere a lui, cu umor 
și duioșie. El nu utilizea
ză metafora, totul e limpede, to
tul pare „de-adevărat“, dar la 
fel de adevărat e că, adesea,
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Ziarele au subliniat pe larg în 
ultimele zile apariția Lexiconului 
lui Viorel Cosma „Muzicieni ro
mâni", — opus ce și-a propus 
prezentarea majorității compozi
torilor și muzicologilor români 
care au ilustrat și ilustrează crea
ția artistică românească,.

După apariția volumelor de 
sinteză în domeniul istoriei mu
zicii românești, „Lexiconul" lui 
Viorel Cosma, prezentîndu-ne 
„fișele" de creațy* a 500 de mu
zicieni români^/ne să sublinieze 
nu numai vasta activitate desfă
șurată de veacuri pe pămîntul 
României pentru făurirea unei 
arte demne de o creație folclo
rică de unică vibrație, ci să și de
monstreze ce „goluri", „zone 
albe" există în istoria artei sono
re românești.

Urmăriți „Lexiconul"... Vedeți 
ce impunătoare listă de lucrări, 
ce largi ecouri au avut în epo

deauna și numai luminoasă. 
Toleranța lui Pancu-Iași ii fe
rește, in domeniul preceptelor 
morale pe care le propune, de 
moralizarea cu tot dir.ad.nsul. 
La alți autori, insă, moralizarea 
se transformă in dădăceală, și 
încă o dădăceală nedeghizată, 
anostă, in texte care o resping 
cu violență- Este ca mi. de pil
dă. al lui Victor Frunză, și anu
me al unor povestiri din cartea 
sa ..Se caută un balaur". Or, se 
știe, nimic nu anulează mai de
plin bunele intenții educative, 
dedt pedagog-a sciielii și a 
rețetelor morale inabil admi
nistrate.

CARTEA PENTRU 
PASIUNE SAU

CEI MICI — 
EXPEDIENT?

io- jme „pentru 
uzarea nu con- 

c* 
codește 
o plă- 
cei că- 
oferite 
pe de-

stituie o problemă, pentru 
nici un părinte nu se 
cind e vorba de a face 
cere „copilului său*, iar 
rora le sânt destinate și 
aceste cârti nu au nici 
parte puterea de a ..protesta* 
împotriva neseriozității și lipsei 
de talent cu care sînt scrise 
majoritatea acestora. In aseme
nea condiții, pe bună dreptate 
de ce ș:-ar mai bate cineva ca
pul pentru a schimba un curs 
atit de liniștit, prea liniștit

pentru copii", o preocupare con
stantă a scriitorilor noștri, scriu 
pe nerăsuflate superba carte 
pentru copii, carte pe care, cu 
modestie, dar cu plăcere, o a- 
nunțaseră „in stadiu de finisa
re" cu prilejul pomenitei discu
ții : rotunde, ca și masa și sin
ceritatea interesului lor.

Așadar, ni se pare că una din
tre bolile care bintuie această 
literatură este lipsa de sinceri
tate, de pasiune, care se inves
tește cu dezinvoltură in aceste 
cărți. Ea apare, în primul rind. 
in tonul acestor volume, care 
este mai totdeauna fals ; ori 
cumplit de plicticos precum di
dacticismul sui-generis 
tn sfaturile unei 
ochi albaștri sau
ori pedant pînă la aroganță. 
Adică, ori sîntem dintre cei care 
considerăm copiii gata să ia de 
bune toate oboselile noastre, 
ori ti tratăm ca pe niște veș
nici mofturoși. Alți autori își 
aduc aminte că puștii zilelor 
noastre se pot uita 
vor la televizoare, sau
asculta radioul și atunci incep 
(bineînțeles, autorii) o cumplită 
muncă de creație inventind tot 
soiul de intimplări și situații, 
care să nu poată fi pătrunse de 
mintea acestor copii trufași și

cuprins 
bunicuțe cu 
cu ochelari.

oricînd
că pot

răsfățați ai secolului al XX-lea. 
Este un fel de demonstrație de 
forță, in fața cărora bieții co
pii, oricît ar ști ei de mult des
pre Lună — adiqă tot atât de 
puțin cit știu și scriitorii — sau 
despre familia lui Neil Arm
strong, se recunosc învinși. Și 
ce poate fi mai plăcut deeit a- 
ceastâ victorie in fața unor co
pii cum n-au fost alții pe pă— 
mint mai minunați și mai știu
tori.

Bineînțeles că generalizările 
noastre nu au deeit intenția de 
a exagera, ce-i drept nu cine 
știe cit, o stare de lucruri, ori
cum evidentă și nefirească, pen
tru a ne putea exprima mai clar 
bucuria de a fi intilnit citeva 
cărți adevărate și frumoase 
destinate copiilor. Satisfacția 
este dublă pentru că ele sint 
semnate de tineri scriitori care 
își înnobilează astfel sfera 
preocupărilor lor literare. Nu 
ne gindim la „Bobinocarii" Ga- 
brielei Melinescu, volum dens 
și spectaculos, dar mult mai de
grabă (adresat celor mari deeit 
celor mici, și asta pentru jocul 
ciudat săvirșit in aceste pagini, 
încă singulare Intr-o literatură 
care ar putea fi și pentru copii. 
Ne gindim la cartea lui Ma
rius Robescu, „Mușuroiul" car
te premiată eu luni in urmă, și 
la „Aventurile extraordinare ale 
lui Hap și Pap, fiii doamnei și 
domnului Ap", volum semnat de 
Adrian Păunescu și Constanța 
Buzea. Amîndouă cărțile înde
plinesc o condiție principală : 
știu cu siguranță cărei virste se 
adresează. Marius Robescu dea
pănă la o intensitate deosebită 
Intimplări și visuri ale unei co
pilării ca oricare alta, alcătuind 
o atmosferă de un inefabil de- 
săvîrșit și asta printr-o natura
lețe și adecvare a confesiunii. 
care-1 indică pe ttnărul poet 
drept un „chemat" al literaturii 
în care se înscrie această primă 
carte a sa. „Aventurile extraor
dinare ale lui Hap și Pap" păs
trează exuberanța neobișnuită a 
lui Adrian Păunescu. creator de 
imagini rebele și ritmuri deli
rante. comentate grafic de cer
nelurile colorate ale Constantei 
Buzea. poetă care se dovedește 
nebănuit de sigură In crearea 
ritmului grafic. Ațest volum ne 
reconfirmă încrederea
tuirea unor cupluri — text, gra
fică — de creatori, de care lite
ratura pentru copii duce atita 
lipsă.

Excepțiile, care, nu ne îndoim, 
sînt mult mai numeroase, întă
resc — și nu numai de dragul 
cunoscutei vorbe — regula. A- 
ceasta din urmă așteaptă cu ne
răbdare propria-i detronare. 
Altfel, copiii vor fi nevoiți să-și 
scrie singuri cărțile. Și de ce 
nu ? N-ar fi experiența cea mai 
riscantă.

150 DE ANI
DE LA NAȘTEREA
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în consti-
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Toată silința ce o am
7

pentru gloria mea, ci
Cu numele Iui Gheorghe Tat

tarescu se deschide, de fapt, pri
ma filă a istoriei artelor plastice 
în România. Dincolo de Tatta
rescu nu înregistrăm decît nu
mele unor artiști străini, pere
grini prin țările noastre care, a- 
trași de pitoresc, nu ne-au lăsat 
decît imagini „documentare".

și portrete, înregistrate 
la fotograf,

Peisaje 
cuminte în liste ca 
cu numele și adresa celor por
tretizați, cu numărul de galbeni 
încasați pentru isprava aceasta. 
Gheorghe Tattarescu este un 
ctitor, nu numai în ale „zugră- 
viei", ci și în ceea ce privește 
educarea unui gust public, edu-

Autoportret

PICTORULUI
GHEORGHE

TATTARESCU

nu o voi
a Patriei

de tineri
1894 la

NOTA REDACȚEl:
Ion Boteșu, distinsul titular al acestei rubrici, e de eîtăvo vreme bolnav.
Aso se face că, in ultimele două săptomîni, curierul nostru de simbătă 

a absentat ăui paginile zicrului. In acest răstimp, nenumărați cititori și-au 
exprimat, prin telefon și poștă, sau chiar vizitindu-ne la redacție, îndrep
tățită nedumerire in legătură cu dispariția rubricii „De la om la om”. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că in cceastă perioadă pe masa redacției s-a adu
nat un vraf impresionant de scrisori care-și așteaptă rezolvarea.

Ne grăbim, deci, să reluăm acest dialog cu cititorii, incredințind, tem- 
lăcuta, dar greaua misiune colectivului secției noastre de scrisori, 

i oi titularului rubricii.

Ne gi 
porar, p c,m>u, 
permanent! colaboratori

nu ne trimiteți numele și 
adresa, ne este imposibil 
să vă ajutăm. Ing. J. R. 
loco. Problema ridicată de 
d\T este foarte interesan
tă. O vom trata pe larg 
Intr-o viitoare „addenda" 
a acestei rubrici. D.G.T. 
Dolj. Nu ești singurul in 
această situație. Nu tre
buie să descurajezi. Ca 
sprijin concret, îți comuni-

nțjțale. Dar de ce să-ți 
faci probleme cînd este dc 
ajuns ca pentru rezolvarea 

acestui necaz să te adre
sezi oricărui medic endo- 
crinolog din Petroșani sau 
irr.pre uriași. EȚUNO EI- 
RAHAZ IOAN, Buzău. 
Chiar dacă în realitate te 
cheamă Zaharia-Onuțe, tot 
organelor în drept, și nu 
nouă, trebuie să te adre-

ANICA I. BENU, co
muna Luncavița, satul Vă
căreni, jud. Tulcea. Sub
scrisa Anica I. Benu, vă
duvă de război din 1916, 
în etate de 90 de ani, 
membră cooperatoare în 
CAP. Văcăreni, că aduc 
la cunoștință următoarele. 
Am rămas văduvă de răz
boi cu 6 copii și, fără să 
mă fi recăsătorit, i-am 
crescut cum am putut, 
le-am făcut un rost, i-am 
căsătorit și i-am dat la ca
sele lor pe toți, însă nu 
am fost bătută de nici un 
fiu al meu niciodată, 
(subl. ns.).

Iar astăzi văd lucruri 
care nu credeam că se pot 
întîmpla. Piui meu cel mai 
mare, Dumitru Ion Benu 
a avut la rindul lui și el 
tot 6 copii ca și mine, 5 
fete și un băiat, și ce a 
învățat de la mine asta a 
făcut și el. Și-a căsătorit 
toate fetele și le-a dat la 
casele lor. Împreună cu 
soția lui, ca bătrini, l-au 
oprit pe Ungă ei pe fiul 
lor, Vasile Dumitru Benu, 
în casă, în curte, ca să-i 
îngrijească la bătrineți. So
ția fiului meu a încetat din 
viață în 1969 și astfel el a 
rămas singur cu fiul lui m 
toată gospodăria, ca aces
ta să-l îngrijească ca 
orice tată. Dar astăzi, 
octombrie 1970, fiul 
bătut pe tatăl lui de 
băgat în spital, unde
află pe patul de moarte,

pe
7

l-a 
l-a
se

A

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la
cu patru coaste rupte și 
plămînii dezlipiți de la lo
cul lor, din cauza lovituri
lor.

Tovarășilor, eu, Anica 1. 
Benu, văduvă de război 
din 1916, vă rog respec
tuos să dați in ziarul 
„Scînteia tineretului" fap
tele arătate mai sus ca să 
le afle o lume. In al doi
lea vă rog din tot sufletul 
ca o femeie bătrină ce 
sînt, ca Dumitru Benu din 
comuna Luncavița, satul 
Văcăreni, jud. Tulcea, să 
fie arătat cu faptele lui la 
emisiunea „Viața satului” 
de la televizor. Că poate 
așa s-o îndrepta. Și vă rog 
respectuos mai opriți tine
retul de la bătaia părinți
lor. Ca femeie bătrină cer 
să fie pedepsiți cu asprime 
cei care fac asemenea 
fapte.

Această scrisoare vor
bește, prin ea însăși, des
tul de limpede ca să nu 
fie nevoie de vreun co
mentariu. Profund impre
sionați, ca și cititorii noș
tri, de cele relatate aici, 
vă comunicăm că în legă
tură cu acest caz ne-am a-

dresat organelor în drept. 
Sintem siguri că răspunsul, 
cuprinzînd vești despre 
măsurile luate, nu va în- 
tîrzia să sosească.

★
Din cauza abundenței 

de scrisori, astăzi vom răs
punde la cîteva din ele cît 
mai pe scurt, fără să mai 
consemnăm și cuprinsul 
corespondentelor.

BIZADEA MIRCEA, 
loco. La virsta dumitale — 
ți-o spunem, nu cu inten
ția de a te mîngîia — nu 
este cazul să disperi. Am 
înaintat scrisoarea dumita
le forurilor în drept. RO
TARU TIXCA Bacău. Si
tuația dv„ este într-adevăr 
gravă dar credem, nu și 
fără ieșire. Sîntem de pă
rere că trebuie să vă mai 
gîndiți înainte de a vă ho
tărî să dați fetița spre în
fiere. BĂLAN CĂTĂLI
NA, loco. Am trimis 
scrisoarea dumitale In
spectoratului General al 
Miliției Capitalei. Sîntem 
siguri că, așa cum a făcu
t-o și în alte multe cazuri 
asemănătoare, miliția îți 
va găsi tatăl. L. M. Dacă

căm că în curind, doi din
tre prietenii ziarului nos
tru, un actor și un medic 
din localitatea unde înveți, 
te vor căuta spre a-ți da 
sprijinul lor calificat. Ai 
încredere în ei și gîndeș- 
te-le dacă nu cumva ești 
mult prea timid. VOINECI 
TEODORA, Ialomița. Ca
zul relatat pare să fie 
deosebit de grav. Am sesi
zat Procuratura generală. 
ONCIOIU CONSTAN
TIN, Constanța. Credem 
că ești excesiv de sensibil. 
Gluma pe care și-a îngă
duit-o profesorul de biolo
gie cu dumneata (te-a po
reclit) nu ni se pare deloc 
atît de gravă încit să-ți 
faci atîtea probleme. în
cearcă să-i povestești și lui 
ce ne-ai scris nouă. Vei 
vedea că te-ai înșelat în 
privința bunei sale cre
dințe. POPA NTCOLAE, 
loco. Foarte curind unul 
din redactorii noștri vă va 
vizita la domiciliu. DOS- 
PINA ȘTEFAN, Uricani. 
Ești într-adevăr 
mic de statură și 
puțin în greutate pen
tru cei 17 ani ai

cam
cam

du-

cu

Cea

sezi pentru problema pe 
care o dorești rezolvată. 
MUSTAȚĂ VASILE, Ba
cău. Ne-am adresat între
prinderii de care aparții. 
Așteptăm împreună 
d-ta, răspunsul.

R. E. Galați.
mai importantă hotărîre 
□e care ai luat-o vreodată 
in viață este, credem, a- 
ceea de a o termina cu 
tentativele de sinucidere. 

‘ Restul, te asigurăm, se va 
rezolva de la sine. Ai să 
vezi. Z. Z. Bacău. Vezi 
răspunsul dat lui L. M. 
TUNARU NECULAI, 
Bacău. Poate că ți-am 
găsi o fată potrivită, cu 
care să te căsătorești, dar 
una care 
și ceva 
cum nb ceri, credem 
ne va fi mai greu 
flăm. Mai ales că ea, 
tindu-ți scrisoarea, 
putea să-ți pretindă 
cunoști ceva 
ortografie
MARIA P„ Alba. Ai ce
rut sprijinul Comitetului 
județean U.T.C. ? Dacă 
n-ai făcut-o, fă-o cît mai 
urgent și, apoi, comuni-

„să știe neapărat 
franceză", așa 

că 
să a- 

ci- 
s-ar 

să 
mai multă- 
românească.

că-ne și nouă urmările.
SILVIU NĂGARĂ și 

BEBE VISU BĂLAN, 
HARGHITA : „Vă scriu 
doi tineri din orășelul mi
nier Bălan, județul Har
ghita. Citindu-vă curierul 
dv săptămînal, căutăm 
prin cîteva rinduri să Ie

de dv o mică între
bare pentru binefacerea 
sufletului nostru. Veniți 
din părți străine ținuturi
lor hargbitene, lucrăm în 
acest oraș de mai bine de 
șapte luni și încă nu am 
reușit să avem o relație 
de prietenie cu o fată. în 
orice caz, aici fetele lip
sesc cu desăvîrșire. Vă ru
găm să nu luați în derâ
dere afirmația de mai sus, 
acesta este purul adevăr, 
aceasta ne e dorința. A- 
vem 11 clase. Am venit 
la Bălan și muncim, la ' 
mină ca să cîștigăm o pli
ne cinstită. Ne preocupă 
în continuare studiul, dar 
tinereții noastre îi lipsește 
parcă melancolia unei 
prietenii, unei dragoste, 
unei purități reale. Sîntem 
searbezi. Am terminat ar
mata, griji nu mai avem, 
dar sîntem singuri, triști 
cînd ne amintim de alți 
atîția tineri din alte orașe 
cum își petrec timpul lor 
libel. Găsiți-ne o prietenă, 
așteptăm o viitoare con
soartă I Bălanul nu are 
femei, sîntem nefericiți 1 
Vă asigurăm că sîntem bă
ieți serioși, 
implorăm, 
vom rămîne 
noscători. Cu 
pect“.

După cum 
îndeplinit dorința. Dar să 
nu care cumva să nu fiți 
băieții de treabă care vă 
lăudați că sînteți, că o să 
aveți de furcă nu numai 
cu noi, ci și cu toți citi
torii acestei rubrici. Și nu 
sînt puțini!

găm

drăguți. Vă 
ajutați-ne! Vă 

veșnic recu- 
deosebit res-

vedeți, v-am

I
I
I
I

carea unor generații 
artiști. Chiar dacă în 
moartea sa avea să fie regretat 
de contemporani mai puțin ca 
artist și mai mult ca întemeietor 
al învățămîntului nostru de artă, 
acest lucru nu mi se pare a fi 
dintre cele mai puțin importante. 
Desigur alături de înființarea 
Școlii de Belle-arte din România, j 
al cărui director și profesor a fost, 
s-ar cuveni citate eforturile sale 
remarcabile pentru înființarea 
unei Pinacoteci naționale pe care 
a înzestrat-o cu numeroase copii 
după opere prestigioase (Rafael, 
Tizian, Veronese) ca și cu lucrări 
originale, eforturile pentru crea
rea unui „Album național", pen
tru fondarea Ateneului român, ca 
și a „Societății pentru învățătura 
poporului". De aceea, la el, 
ca și la Th. Aman, reconsidera
rea creației trebuie să aibă în ve
dere și calitatea lor de propaga
tori ai culturii, necesitatea care 
le-a împins gestul creator mai 
mult către extensie și mai puțin 
către adîncire. Tattarescu, ca și 
Aman a „redescoperit" pictura
murală, a „descoperit" pictura
de șevalet, cu genuri care aiu
rea ajunseseră la o maximă în
florire. Talentul lui Gh. Tatta
rescu s-a vădit de timpuriu. O 
întîmplare fericită face ea el să-și 
găsească posibilități de afirmare. 
Deja la vîrsta de douăzeci și 
cinci de ani, înaintea plecării ca 
bursier în Italia, devenise un bun 
„zugrav de subțire". La Roma 
este atras de pictura postrenas- 
centistă, sub semnul căreia va 
crea imperturbabil pînă la sfiși^^ 
tul ■ i .
face decît să adîncească prin fo^B 
mație și cultură aspirația sa către 
o ordine clasică, către un acut 
sentiment al „frumosului ideal", 
care îl refuză oricăror alte su- 
gestii.lattarescu muncește în cei 
6 ani petrecuți în Italia, metodic, 
conștiincios, așa cum va fi toată 
viața, dar mai ales cu conștiința 
unei responsabilități morale față 
de patrie. In 1847 el scria : ...„Eu 

I îmi iubesc patria mai mult decît 
I orice și toată silința ce o am nuv 

o voi pentru gloria mea, ci a Fry*
I triei, nindu-i poate odată trei 
I buincios". Deși trăiește departe 

de țară momentul revoluției da 
I la 1848, el este alături de prie- 
| tenii săi, cu sufletul. Din aceas

tă perioadă datează cele mai

I
 multe desene cu caracter social 

ca „România revoluționară", 
„România plîngînd la sarcofagul) 
Libertății". Tot el realizează mai1 
multe portrete antologice ale lui 
N. Bălcescu, de care-1 lega c*a^ 
fecțiune deosebită, sau ale 
Ion Aricescu, Magberu ș.a. Ln’ 
crările sale de mai tîrziu, alego
riile de proporții „Renașterea 
României" sau „Unirea principa
telor" vor fi expresia aceluiași 
sentiment de înaltă responsabili
tate civică. In aceste lucrări des
coperim și sîmburele originalită
ții sale artistice, în care, într-o 
viziune caracteristică epocii, răz
bate totuși trăirea sa. în fața eve
nimentului, o selecție proprie, o 
atitudine proprie prin care sparg? 
crusta habitudinilor profesionale.

C. R. CONSTANTINESCU

I
I
I
I
I
I
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k VI-A EXPOZIȚIE 
BIENALĂ

A PLASTICIENILOR
AMATORI

cale românești și universale...
Și lista aceasta ar putea fi 

continuată în multe alte direcții. 
Se vorbește mereu de rolul cu 
totul deosebit pe care l-a avut 
D. G. Kiriac în istoria artei co
rale românești, în istoria gîndirii 
muzicale românești. Iubitorul de 
artă și specialistul nu pot găsi 
însă în bibliografia artistică ro

muzicii românești. Ne putem 
pe bună dreptate întreba cînd 
vom găsi în librării cartea despre 
Sabin Drăgoi.

In secolele XVI și XVII în 
Transilvania a existat o remar
cabilă școală componistică. Da
niel Croner, Backfark, Ostter- 
mayer scriau în acel timp lucrări 
de valoare europeană. Unica „pu-

/

riografice cu succinte, dar une
ori complete biografii însoțite 
de o bogată iconografie. Dar o 
simplă broșură nu poate sub
stitui monografia, studiul și 
sinteză pe care de pildă, un com
pozitor dirijor și organizator al 
pri.melor spectacole lirice în lim
ba română ca George Stephănes- 
cu îl merită din partea istorio

locul așteptat în bibliografia mu
zicală românească. Meritoriile lu
crări și studii apărute pînă în 
prezent nu pot suplini impună
toarea monografie pregătită de 
peste un deceniu de cercetătorii 
Institutului de istorie a artei, mo
nografie care-și propune o mul
tilaterală prezentare a vieții și ac
tivității compozitorului, mono

MOMm „NECUNOSCUTE11 ALE ISTORIEI MUZICII ROMÂNEȘTI
că opusurile unor creatori ca E- 
duard Wachmann, Constantin 
Dimitrescu, Enrico Mezetti, Ion 
Scarlatescu, Eusebiu Mandicev- 
schi, Ion Nona Ottescu, Theodor 
Rogalschi și încercați să găsiți In 
bibliografia muzicală româneas
că măcar broșura de populariza
re capabilă să atragă atenția a- 
supra acestor personalități crea
toare, capabilă să fixeze locul lor 
în contextul evoluției artei muzi

mânească decît cîteva articole și 
studii, și nu putem tocmai de a- 
ceea să înțelegem de ce au tre
buit să treacă atîția ani ca să 
găsim în planul Editurii Muzica
le (abia în cel de perspectivă, pe 
1971) monografia de mult scrisă 
a profesorului George Breazul.

A încetat din viață în urmă cu 
cîțiva ani Sabin Drăgoi, compo
zitorul care a scris una din cele 
mai hotărîtoare pagini din istoria

blicație" în care am putut găsi cî
teva referiri cu privire la aceas
tă strălucită școală înflorită pe 
pămîntul țării noastre a fost doar 
revista difuzată de organizatorii 
ultimei ediții a Festivalului „Ci- 
binium".

Mult timp, colecția „Viața în 
imagini" a Editurii Muzicale (co
lecție inexplicabil dispărută din 
analele Editurii), a încercat să 
suplinească aceste carențe isto-

grafiei muzicale românești. Și 
cine ne dă certitudinea că au 
fost luate măsurile pentru a a- 
vea o asemenea lucrare măcar în 
anii viitori ?

Nici George Enescu compozi
torul omagiat cu atîta strălucire 
în cele cinci ■ ediții ale Concursu
lui și Festivalului Internațional 
ce-i poartă numele, muzicianul 
cunoscut și apreciat pe toate me
ridianele globului nu-și are încă

grafie care ne este promisă din 
an în an.

Inexplicabilă este de asemenea 
lipsa de atenție pentru popu
larizarea valorilor componistice și 
interpretative contemporane ro
mânești. Măcar din minime nece
sități de publicitate, forurile noas
tre editoriale ar putea găsi mo
dalitățile necesare prezentării 
creatorilor și interpreților din zi-

lele noastre care se bucură de un 
larg succes pe scenele muzicale 
ale lumii.

Lista acestor „pete albe" în 
istoria mai nouă sau mai veche 
a muzicii românești a mai fost 
citată. Intr-o formă sau alta des
pre aceste carențe istoriografice 
și muzical-educative am mai scris. 
Am crezut necesar să le amin
tesc acum la apariția „Lexiconu
lui, semnat de Viorel Cosma, 
în credința că lista celor 500 
de muzicieni prezentați în pa
ginile acestui opus lexicogra
fic vor atrage atenția muzicologi
lor și editorilor asupra acestor 
momente absolut necesare de a 
fi completate în istoriografia mu
zicală românească.

Cercetătorii din domeniul is
toriei literaturii, plasticii, arhitec
turii românești, au lăsat prea pu
ține „pete albe" în istoria cultu
rii naționale. De ce trebuie să ră- 
mînă ele cu atîta perseverență în
tr-un domeniu în care avem, de 
asemenea, atîtea mîndrii, atîtea 
realizări de maxim interes ?

IOSIF SAVA

Printre numeroasele ac
țiuni de masă înscrise pe a- 
genda manifestărilor cultu
rale organizate în cinstea 
aniversării semicentenaru
lui Partidului Comunist Ro
mân, de către Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă; 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor și 
Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, 
în colaborare cu alte insti
tuții centrale, figurează și 
cea de a Vl-a Expoziție bie
nală de artă plastică a ar
tiștilor amatori.

Această manifestare, des
tinată stimulării aptitudini
lor artistice ale oameniloiy 
muncii de la orașe și sate, 
afirmării talentelor din rin- 
dul acestora in 
picturii, sculpturii, 
lui, gravurii, artelor decora
tive și scenografiei, se ~ 
desfășura pe parcursul mai 
multor etape : expoziții 
cerc sau grupe de cercuri 
(ianuarie — februarie 1971) ; 
expoziții județene 
1971) și/ vernisajul 
ției republicane 
1971).

domeniul 
desenu-

va

de

(martie 
expozi- 
(aprilie

Organizatorii vor acorda 
premii și mențiuni celor mai 
valoroase lucrări prezentate 
în Expoziția republicană, 
lucrări care prin tematica 
lor vor ilustra aspecte din 
trecutul de luptă al poporu
lui nostru, imagini din acti
vitatea creatoare a maselor 
care, sub conducerea parti
dului, muncesc pentru fău 
rirea vieții noi, socialiste.

(A ger preș)
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Șl DĂRUIRE PATRIOTICĂ
Noi colective de tnuncă raportează Comitetului Central 

al partidului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
realizarea sarcinilor de plan, hotărirea de a-și mobiliza

toate resursele pentru înfăptuirea obiectivelor
viitorului cincinal

TELEGRAME

•
 COMITETUL CENTRAL ALț PARTIDULUI MUNCII DIN 

COREEA a trimis COMITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, o telegramă cu următorul con-

•
 ținut:

Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea adre
sează Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 

zgj poporului frate român, mulțumiri profunde pentru felicitări- 
le călduroase transmise de partidul dumneavoastră cu prile
jul celei de-a 25-a aniversări a creării partidului nostru.

A Exprimîndu-ne convingerea că relațiile frățești de priete
nie și colaborare statornicite între Partidul Muncii din Co
reea și Partidul Comunist Român se vor întări și dezvolta 
și mai mult și în viitor, pe baza principiilor marxism-Ieni- 
nismului Și internaționalismului proletar- în lupta comună 
împotriva imperialismului în frunte cu imperialismul ame- 

Q rican, adresăm urări sincere de noi sucCese poporului ro
mân sub conducerea Partidului Comunist Român in lupta 
pentru construcția socialistă și prosperitatea țării.

Iranului, 
președin-

0

• Unitățile Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții

Colectivele de muncă din unitățile Ministeru
lui Industriei Materialelor de Construcții, rapor
tează că in ziua de 30 octombrie a.c. au realizat 
prevederile planului cincinal 1966—1970 la pro
ducția globală industrială, iar pină Ia finele a- 
nului vor livra un volum suplimentar de ma
teriale de construcții în valoare de 1 miliard lei.

Volumul suplimentar de producție se materia
lizează in obținerea peste prevederi a unui milion 
tone ciment, 12 milioane m.p. geamuri, 80 mii 
m.c. prefabricate din beton armat, 600 milioane 
bucăți materiale de zidărie, precum și a altor 
cantități de materiale de construcții.

Perioada cincinalului care se încheie a marcat 
un ritm accentuat de dezvoltare a industriei ma
terialelor de construcții — 13,2 la sută față de 
12.1 la sută prevăzut — a înregistrat o moderni
zare importantă a ramurii noastre, fapt care a 
permis să se satisfacă în mai bune condiții ce
rințele crescinde ale economiei naționale.

Vă asigurăm, tovarășe secretar general că 
toate colectivele de muncă din cadrul Ministeru
lui Industriei Materialelor de Construcții, in 
frunte cu comuniștii vor continua eforturile pen
tru dezvoltarea pe mai departe a industriei 
materialelor de construcții, că iși vor face pe de
plin datoria de a da economiei naționale o gamă 
mai largă de materiale de construcții, eficiente și 
de bună calitate, 
șirea planului de 
Iul următor.

asigurind îndeplinirea și depă- 
producție pe 1971 și pe cincina-

• Oamenii 
Buzău

muncii din județul

tovarășe Nicolae Ceaușescu, că a îndeplinit, in 
mod exemplar, obiectivele din planul de stat 
ce i-au revenit in acest ultim an al cincinalului. A 

In condițiile deosebii de grele ale anului 1970. 
lucrătorii insulei, îndrumați permanent de către 
organizațiile de partid, au desfășurat o bătălie A 
susținută, pe două fronturi — de apărare impo- ™ 
triva viiturilor Dunării ieșite din matcă și con
comitent, pentru protejarea culturilor împotriva 
dăunătorilor vegetali. V

Sprijinul acordat de conducerea partidului, in- 
drumările prețioase pe care Dumneavoastră, to
varășe secretar general, ni le-ati dat ea prilejul A 
vizitei de lucru pe care ați intreprins-o ia inso- 
lă, au constituit pentru noi un ajutor deosebit de 
prețios și totodată, un program însuflețitor de 
muncă și luptă.

Acum, cind analizăm, roadele acestui an de 
muncă susținută, vă raportăm cu deosebită min- 
drie că eforturile depuse de merinirsfL anască- 
tori, ingineri și tehnicieni, in frame ea cama- 
niștii, au fost răsplătite din plin. Cnltivînd po
rumb pe mai mult delii© hectare am rearts 
să obținem o producție medie de 5 2M kg la hec
tar. Griul care a ocupat 3SM hectare a dat 3CN 
kg la hectar, iar la floarea-sosrrhn să seta, căi
turi care au ocupat, de asemenea, suprafețe în
semnate. s-an realizat producții mari.

Dobindind asemenea rezultata. întreprinderea 
noastră livrează ia plus, peste pcevederSe ptaau- 
lui. aproape 28 SM tone de porumb, taregirr-ieri 
beneficii suplimentare de peste SS milmozi tas.

Arum ciad bătălia penii ■ «ti ingerea reeotta- 
s-a terminat, vă raportăm. MimoSc tovarăw 
Nicotae Ceaușescu eâ efort urita mire urnim 
nostru stat iadreptase spre tarvtrls menise «â 
pună baze trataăee penduetăei dta primul an al 
viitornM damnat pentru • eunsuMa «nemete 
de pină acum st a aduce • camribuste prettamă

e

O X

Turneul final: SPECTACOLUL

CIȘTIGĂ TEREN...

AMIR ABBAS HOVEYDA, primul ministru al 
a trimis tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia, o telegramă in care se spune ;

Vă mulțumesc sincer pentru calda dumneavoastră telegra
mă de felicitări, cu ocazia zilei de naștere a Maiestății Sale 
Imperiale. La rindul, meu. doresc să transmit Excelenței 
Voastre cele mai bune urări pentru creșterea bunăstării no
bilului popor român.

Am fost deosebit de incintat să aflu vești Imb’ăcurâtoarn 
despre însănătoșirea Excelenței Voastre.

Plecarea unei delegații 
guvernamentale in Chile

fost cor.dusâ de Ioaif Ba
.te

itreacu

a

«a

La (Ațerprea)

CT$flitirfi ciKirsiliI „taitirlle celefilii Kiitetacss

Comuniștii, oamenii muncii din județul Bu
zău raportează cu profundă satisfacție Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, 
dumneavoastră personal, Iubite tovarășe Niratae 
Ceaușescu, îndeplinirea in ziua de 29 octombrie 
1970 a planului la producția globală Industrială 
din actualul cincinal, pină la sfirșitul anulai «r- 
mind să realizăm o producție suplimentară de 
600 milioane lei față de prevederile inițiale.

In anii cincinalului pe care il încheie»». e- 
conomia județului a-a dezvoltat intr-un ritm ra
pid, au fost valorificate mai bine resursele ma
teriale și umane de care dispunem.

Peisajul economic al județului Buzău a Cu
noscut importante transformări. Alături de ra
murile industriale existente au aparul metal ur
gia, industria materialelor de construcții, s-a dez
voltat continuu industria chimică și alimentară. 
Au fost puse in funcțiune obiective industriale 
noi ca : Uzina de sirmă și produse din sirmă. 
Fabrica de zahăr, întreprinderea de produse ce
ramice industriale și întreprinderea de produse 
lactate, dotate la nivelul tehnicii moderne. De 
asemenea, au test reutilate alte unități indus
triale din județ.
Județul Buzău participă in prezent la cir

cuitul economic intern și extern eu electrozi do 
sudură, sîrmă trefilată, geamuri securizate, va
goane de marfă, subansatnble pentru tractoare 
și altele.

Prefacerile adinei petrecute in viața eocial- 
economică a județului nostru in acești aai. «im 
rodul sprijinului nemijlocit primit din partea 
conducerii superioare de partid și de «tal, indi
cațiilor prețioase date de Dumneavoastră, tova
rășe secretar general in timpul viziteter făcute 
in județul Buzău.

însuflețiți de caracterul viu și din» miriWr ai 
programului stabilit de Congresul al X-lea al 
partidului pentru făurirea in țara noastră a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, *e 
grija și munca neobosită pe care Dumneavoastră 
o desfășurați pentru înflorirea României «ocu
liste și sporirea prestigiului ei in rindul popoare
lor lumii, vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu că vom depune întreaga uoa«- 
tră capacitate de muncă și nu vom precupeți 
nici un efort pentru fericirea poporului româa.

• întreprinderea agricolă de stat 
„Insula Mare a Brăilei"

Colectivul de muncă al întreprinderii agricole 
de Stat „Insula Mare a Brăilei", eu prilejul în
cheierii bilanțului de toamnă raportează condu
cerii partidului, Dumneavoastră personal, «timste

Odorev,

în gala de Iert după-amiazâ 
am urmărit 1» lucru mai tatii 
boxerii de la categoria „cocoș". 
Campionui european AUREL 
DUMITRESCU l-a tatitait pe 
hunedoreanul OTOPILA ION, 
pe care l-a Învins prin aban
don in repriza a treia. Publi
cul. generos cum il cunoaștem, 
l-a aplaudat pe Dumitrescu 
susținindu-1 pe întreg parcursul 
meciului. Campionul nostru eu
ropean nu s-a întrebuințat tasâ 
prea mult ta acest meci. Asra și 
datorită faptului câ adversarul 
său nu i-a pus nici un fel de 
probleme. ___2d_ __
medalia de aur. POMETCU GA
BRIEL. nu a avut _ __
adversar pe măsura valorii sale 
Sl-a încheiat socotelile cu cra- 
•weanu. POPESCU DAN ta 
mai puțin de un minut fiind 
declara: invingâsor prin K.O. in 
repriza inșii. Dintre ceilalți 
pogQifti văzuți ieri după-amia- 
ză ta arearta categorie o bună 
impresie a lăsat clujeanul 
CIOCOI IONEL. un boxer tir.âr. 
«xnbatrr. cu puternice lovituri 
de stingă

In continuare, au boxat pugi- 
de Ia sermtt locie S:e- 

-snti ZILBERMW VKtifOR 
.-a tavms fără drept de apel pe 
TH.ANDAFIR DOREL (A. &
TI: ga Mureș, care nu i-a rezis- 
tat decît până ta repriza a doua. 
Nu pu-em trage, insă, o con- 
dtszie asupra forme: pe care o 
are boxerul ZILBEP.MAN. de
oarece *dversarti său a refuzat 
cnntj.nai lupta. în cadrul ace- 
jetași eategor-.: am putut ur-

“ri. te atr nib. alte două me- 
ri extrem de spectaculoase. 
mu. s-a sondat. într-un fel 
o aurpnzâ MIHAI CORNEL 

(Wrtt'ul Pfooen:) a dispus la 
puncte de POPA ALEX ANDRE 
(Stesua-Bacurești). A fost __
mec tn care boxerul cin PIo- 
pem. extrem de m_gurr«. 

£.eace outer „icele 
directe. POPA___

XANDRU a boxat reținuti asa 
cum face deobîeei. gindindu-și 
prea mult acțiunile șj, ta conse
cință. atactad destul de 
Credem că dacă el ar fi fost 
mai activ ar fi putut să-și a- 
propie victoria. îndelungata es- 
pectativă ta care se complace

Celălalt candidat la

nici el un

CE

un

F* 
sale 

ALE-

rar.

ori feste nei-a jucat de multe 
plăcute.

Așa cum era de . . 
meci bun au furnizat și boxerii 
HODOȘAN ION (Metalul-Bucu- 
rești) — MATIUS ALEXAN
DRU (C.S.O. Baia Mare), în 
care primul a obținut victoria 
în urma unor mari eforturi. 
Boxerul băimărean, extrem de 
rezistent, a făcut față cu succes 
atacurilor în 
care 
de nenumărate ori. Mai 
Matius a răspuns 
atacuri cu croșee la figură 
oepționate in plin de 
metalurgist.

■Deși meciul, cum am 
fost extrem de strins, 
l-au văzut învingător, 
cu 5—0 pe HODOȘAN.

Dacă in ziarul de ieri ne ex
primam nemulțumirea față de 
nivelul scăzut al meciurilor din 
arest turneu final, trebuie să 
spunem că, în general, specta
torii au avut în galele de ieri 
mult mai multe satisfacții de 
ordin spectacular. Partidele au

așteptat, un

serie la plex pe 
HODOȘAN le-a încercat 

mult, 
acestor

re- 
boxerul

spus, a 
arbitru 
detașat,

Fotbal

comuni pmM
wk tonali, prezentarea produselor

pern.1 «iw » r««tzmue. alte 2«3 cw u,reLrind,et?i--’’ ’ ,P"sP.ective.7
tracta srât tt te i nu ------■— si- A dezsoltăni acesteia in ann—-J W următori, recomandă tot atitea
peairn * wxwr ii i modalități utile, intrinseci vieții
'feMOe «aac e^avrte. laa^arfl eaouei O- organizație. De asemenea.
Amm ««r «ran ae^rW «e a uăi ia caadiții • Prin Participarea secretarilor la 

mm baaa. ea m mas mare grad d« rrrn întrunirile comisiilor de disci- 
»—. plină s-a reușit sâ se cunoască
—eeraww® de Maree i«bL« IU'1 —1 A iadeaproape exact. împrejură-
tsraâe. cea -^re creata s«a«“lx ~' 14 săli de W ri,e comiterii unor abateri 
«ăasa. ■»fineai atavereal si f eltxnl de de
servire ea dead tarele, dispeai«ral veterinar, 
«edil idraa irrstiri. precum ss Mocuri de locu
late. Tease acaeae Kenirții aliaiale in noi car
tiere ce «trfa: larg: © drepte, adesârate bule
varde. oare se vor batoza na numai de o rețea 
de eleecrifieare. dar si de o rețea de apă. canali
zare si teriaoficare. coafeză tot mai mult co- ~ .—----- -  -- *----- -- —
au«e eoostre trăsătarile unei localități urbane. • sențele nemotivate pe întreaga

PeMra tease aeaeSe estaanate daruri, exprimăm dar aceasta încă nu sa-
MA BLM prwtuadâ moMStinU conducerii superi- tisface. Cît de importantă ră
sare de partid «i de stat. Dumneavoastră perso- mîne intervenția împotriva ab-
•al. iubite tovarășe Ceaușescu. conștienți că aju- sențelor oa direcție de acțiune
tarul neprețuit pe care ai l-ați dat pentru re- exigentă în viața de organizație,
Ucere* căauaeser aoastre este posibil numai in A 5 demonstrat-o pe deplin darea 
eoadiuile o-indetni Boastr* socishste cara-'.cri- " < -a - „dintr-o analiia șiin-
xut priatr-aa li11f d ----- - Ne angajăm să P,ă se P°ate ar5ta că tn zilele
mnneun și in raatinoare eu aceeași hărnicie pen- de tinerii din evidența
trn rmltaarea și depășârea tuturor obiectivelor V organizației noastre în primele 
care ne stau in fata aut iu munca de rețonstruc- » luni din acest an se Puteau 
de, est d in muncile agricole, pentru a ne aduce _ realiza 2 motoare de 700 C P. . 
• eutaribnție cit mai mare, alături de întregul 9 Corelat acestui aspect, deri- 
popor. ta infiptuirea graadiosului program de vtad din el, s-a discutat în con>- 
dervoltare multilaterală a patriei noastre dragi ferință despre fluctuația mare 
rlafcșr— de cel de al X-lea Congres al Partidu- A de cadre, deseori ca urmare a 
W Comunist Român. desfacerii contractului de mun-

mentalitatea celor care le-au 
săvîrșit, putindu-se lua măsuri 
operative, in deplină cunoștință 
de cauză, In cadrul, fiecărei or
ganizații U.T.C., declanșind ac
țiuni de opinie ale membriloi 
acestor colective. Astfel, s-a a- 
jun6 să scadă la jumătate ab-

că pentru absențe nemotivate. 
S-a precizat că situațiile de a- 
eest gen demonstrează și cit de 
nesatisfăcător s-a acționat în 
unele organizații pentru a cu
noaște modul de a gîndi al ace
lor tineri, condițiile de lucru, 
problemele lor de viață, faptul 
că uneorj comitetele U.T.C. 
n-au reușit să organizeze ac
țiuni convingătoare care să-i 
facă să îndrăgească uzina, co
lectivul în care lucrau.

—r Și încă ceva, remarca în 
cuvîntul său ing. STELIAN 
GRINDEANU, director general 
al uzinei. Dacă discutăm despre 
disciplina in producție, despre 
ce mai este de făcut, n-ar tre
bui să pierdem din vedere, cum 
s-a întîmplat de multe ori, as
pectele respectării tehnologiilor 
de către tineri, încadrarea în 
parametri riguros definiți ști
ințific. Importante surse 
pierderi, de greutăți survin pe 
această cale, evidențiate în re
buturi de mii și mii de lei. în 
dificultăți în plus, pentru co
legii din secțiile care prelucrea
ză materiale și piese elaborate 
cu abateri de la normele tehno
logice precizate în documentații.

Sarcinile în domeniul contri
buției organizațiilor la ridicarea 
nivelului de pregătire profesio
nală, de specializare, s-au dis-

de

I

fost mai atractive, mal viu 
disputate, ceea ce pare a fi un 
indiciu că in continuare vom a- 
sista la intilniri asemănătoare.

îmbucurător este și faptul că 
o serie de tineri s-au făcut re
marcați (amintim în acest sens 
pe CIOCOI IONEL, GRIGORE 
MARIN, ANGELESCU ION 
MIHAI CORNEL), ei lăsind 
o parte timiditatea pe care

?i 
la 
o 

vădeau de obicei atunci cind in- 
tilneau boxeri consacrați, lup- 
tind cu multă dirzenie pentru 
a-și apăra șansele.

Este bine așa. deoarece aces
ta ar trebui să fie MARELE 
CIȘTIG AL ACTUALULUI 
TURNEU FINAL, de proporții 
nemailntilnite în calendarul 
nostru intern, turneu care ur
mează să edifice antrenorii lo
tului național asupra VALORI
LOR pe care se pot baza, in ur
mătoarele confruntări de mare 
anvergură : Campionatele euro
pene de la Madrid și Turneul 
olimpic de la Miinchen.

T. POGOCEANU

ETAPA LA

(Urmare din pag. I) 

constatăm că din 123 de absol
venți ai Liceului economic nr. 2 
din Buourești, găsim la A.S.E. 
2 studenți la cursul de zi și 3 
la seral Nici un student la alte 
facultăți. Cercetînd cauzele unei 
atari neconcordanțe între in
tențiile exprimate înainte, de 
absolvire și rezultatele obținute, 
aflăm unele amănunte care țin 
de o deficiență organizatorică, 
de formă, și anume de faptul că 
absolvenții secției de statistică 
au fost repartizați în producție 
abia la 10 septembrie iar mer
ceologii și oontabilii repartizați 
pe posturi nu s-au putut încadra 
decît în proporție de 50 la sută 
după prima acțiune de reparti
zare. Amănuntul este important 
pentru că, în marea majoritate, 
absolvenții intenționau să se 
prezinte la cursuri serale sau 
fără frecvență iar la aceste exa
mene de admitere trebuiau pre
zentate obligatoriu adeverințe de 
încadrare în cîmpul muncii, a- 
deverințe de care absolvenții 
nerepartizați nu dispuneau.

Să fie acesta singurul motiv, 
sau mai sînt și altele ? Am adre
sat această întrebare tovarășu
lui Popescu Octavian, profesor 
emerit, directorul liceului. Răs
punsul e întrucîtva revelator : 
„La examenul.de admitere pen
tru A.S.E., concursul constă 
secții, la altele, matematică și 
economie politică — la unele 
secții, al altele, matematică și 
fizică (Facultatea de mașini de 
calcul, Cibernetică) sau matema
tică și limbi străine (Comerț ex
terior). Ea concurența cu elevii 
liceelor teoretice, elevii liceelor 
economice sînt handicapați din 
cauza unei deficiențe a planului 
de învățămînt. Volumul de cu
noștințe și timpul afectat mate
maticii este echivalent la cele 
două tipuri de școală, în timp 

ecorio- 
în cla- 
econo-

mic te predă exclu®x te anti, 
n, deci cu doi ani înainte de 
absolvire, cînd elevul are nu
mai 14—15 aci, ta timp ee stu
diul istoriei cuprinde anii IU și 
IV.

Studiind planul de tavățămint 
al liceului ecocxnic. mai obser
văm că fizica (alt obiect de exa
men) 
L II 
anul 
ani, 
după 
cu profil 
teoretice ta 
concursului
A.S.E. sînt profilate pe nivelul 
de predare la clasele eu profil

se predă numai în an:: 
și III. concentrtadu-se ta 
III materie pentru doi 

că matematica se predă 
pre grama pentru clasele 
“ umanist din liceele 

timp ce exigențele 
de admitere la

la clasei* eu profil

universitar. Și anume, eu cred 
conclv iesle nu rezultatele sta
tistic* ale examenului de admi
tere. ci rezultatele obținute în 
însușirea malariei de specialitate 
la sfirșitul anului universitar I, 
II sau chiar- ni. pentru că abia 
atunci arc absoventul liceului 
- ■ ~.c posibilitatea să-și va
lorifice cunoștințele de strictă 
specialitate însușite în liceu 
ne apune profesorul emerit Po
pescu Octavian.

De altfel, același gînd îl ex
primă și Dumitrescu Marian, 
elev In anul V la Liceul indus
trial de construcții de mașini 
din Grupul școlar „23 August”. 
Punind Întrebările consemnate

nr. 1 — București). Colegul său, 
Constantin Dragoș, observă 
însă un lucru care ni se pare 
a fi rațional. „In trimestrul I 
al anului V nu facem decît prac
tică în producție. Este totuși 
anul în care dăm marea bătă
lie a pregătirii pentru concursul 
de admitere mi se pare de aceea, 
cu totul insuficient numărul 
orelor de consultații la matema
tică și simt foarte puternic lipsa 
unor alte ore de consultații la 
materiile obligatorii la concursul 
de admitere, de «Remplu fizică 
sau chimie".

Afirmam mai sus un raport 
statistic răsturnat în optica ce- ’ 
lor două categorii de elevi, în

INTRAREA IN PROFESIE

ce la liceul teoretic 
mia politică se predă 
șg a Xl-a, la liceul

real. Adreslndu-ne elevilor din 
anul IV cu întrebarea : „Crezi 
că ești suficient de bine pregă
tit pentru exigențele concursu
lui de admitere în învățămîn
tul superior de specialitate ? 
Dar pentru exercitarea meseriei 
pentru care te pregătești ? — 
răspunsul la prima întrebare a 
fost în proporție de 98 la sută 
„NU" și ta proporție de 100 la 
sută „DA" la a doua întrebare. 
Explicînd mențiunea însoțitoa
re a răspunsului negativ ta pro
porție de 70 la sută, elevii an
chetați acuzi o preocupare scă
zută pentru studiul individual 
și speranța recuperării timpului 
afectat pregătirii concursului, 
irosit pînă acum.

„Sincer vorbind, poate că nr 
trebui să judecăm altfel eficien
ta cunoștințelor dobîndlte în 
liceul de specialitate în raport 
cu exigențele tavățămintulul

mai »us unui grup de 21 de 
elevi din anul V — secția teh
nologia construcțiilor de mașini 
— de astă dată realmente o 
primă promoție — observăm o 
răsturnare statistică. Atît elevii 
cit și îndrumătorii lor sînt con
vinși că pregătirea teoretică ne
cesară prezentării la concursul 
de admitere al unei facultăți de 
specialitate din cadrul politehni
cii este satisfăcută de planul de 
tavățămînt și calitatea proce
sului de învățămînt. „Este totuși 
un concurs la care reușesc cei 
mai buni dintre cei buni, de 
aceea, pe lingă esențialul pe 
care-I dă școala este necesar să 
te pregătești individual, cu răb
dare și perseverență și, mai 
ales, cu o mare investiție de 
muncă" — spune, în răspunsul 
său, elevul Doandes Dumitru 
(an V T.C.M. — Liceul indus
trial de construcții de mașini

sensul că elevii anchetați la li
ceul industrial de construcții de 
mașini — de altfel ca și îndru
mătorii lor au exprimat o mare 
nesiguranță în ceea ce privește 
capacitatea lor de a exercita 
practic meseria învățată, ac- 
centuînd,» în schimb, pe pregă
tirea lor In vederea examenului 
de admitere.

Se pune totuși întrebarea : 
care trebuie să fie direcția prin
cipală a orientării absolventu
lui liceului de specialitate : ime
diat abordarea studenției ori 
practicarea meseriei și apoi 
studenția ? Deocamdată, lucru
rile nu apar limpezi, motiv 
pentru care în liceul de specia
litate există o oarecare dezori
entare în rîndul viitorilor ab
solvenți. Problema fiind deose
bit de complexă va constitui, 
de aceea, subiectul unei alte

dezbateri. Ceea ce se mai poate 
adăuga aici, în acest context, 
este faptul că răsturnarea sta
tistică se datorează fără doar și 
poate specificului diferit al *e- 
lor două sectoare analizate.

Am urmărit deci gîndurile, 
preocupările, încărcătura de 
probleme cu care se apropie de 
final promoția 1971 a liceelor 
de specialitate, am urmărit cî- 
teva coordonate ale experienței 
acumulate în decursul primilor 
ani de existență ca sistem de 
specializare a acestor scoli. Defi
ciențele semnalate aici se cer 
a fi remediate urgent de către 
organele de îndrumare. îmbu
nătățirea planurilor de învă
țămînt prin armonizarea lor 
cu exigențele concursurilor 
de admitere, este o obligație, 
ele altfel singura care garantea
ză posibilitatea legiferată a e- 
xercitării dreptului absolventu
lui liceului de specialitate de a 
se prezenta la concursurile de 
admitere în .învățămîntul su
perior. în altă ordine de idei, 
reținem că eficiența maximă a 
instruirii specializate în liceele 
de profil se relevă încă de pe 
acum, prin orientarea concretă, 
practică, spre meseria aleasă 
de elev — instruire care-i asi
gură tînărului capacitatea ca 
la încheierea ciclului de învă
țămînt să-și aducă aportul în 
procesul producției sociale, va- 
lorificîndu-și la locul de mun
că cunoștințele doblndite în 
școală. Dar trebuie să disGU- 
tăm deschis dacă ta momentul 
absolvirii liceului de specialita
te, care dă o profesie certă, tre
buie să primeze intrarea tn 
producție ori abordarea facultă
ții, dat fiind că tinerii dețin ?I 
o pregătire teoretică de factură 
liceală. Sau dacă nu e mai nor
mal ca cei oare au făcut un 
liceu de specialitate1 ș! au o pro
fesie, n-ar trebui să constituie 
cu deosebire materia nriml a 
invățămintului superior seral

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

cutat în strînsă corelare eu si
tuații concrete din secții, cu 
perspectiva dezvoltării uzinei tn 
anii următori, cind vor fi de 
realizat utilaje de maț înaltă 
complexitate tehnică, cerînd un 
grad superior de cunoștințe, în- 
demînare și răspundere. Pînă 
acum, comitetul U.T.C. a spri
jinit organizațiile U.T.C. din 
secții în organizarea demon
strațiilor practice la locul de 
muncă, a lecțiilor 
noi, cu comandă ,__ ____ _
concursurilor pe meserii „Cine 
știe, cîștigă" și a olimpiadelor. 
De asemenea, s-a inițiat sub 
denumirea „Caruselul meserii
lor" un concurs oare să înles
nească familiarizarea mai amă
nunțită cu meseriile înrudite cu 
cea de bază, prilej de tntîlnire 
șl cunoaștere profesională a ti
nerilor strungari, frezori, recti
ficatori. electricieni de întreți
nere și lăcătuși din secțiile 
„mecanică", „motoare" și ,loco- 
motive-uzinaj". „S-a reușit în 
acest fel un lucru bun — an
trenarea unui număr mare de 
tineri la citirea cărții tehnice 
și pe această cale Ia ridicarea 
pregătirii tn profesiune. Totuși 
asemenea modalități nu pot su
plini. necesitatea unor cursuri 
de ridicarea calificării, de spe
cializare, care să permită acce
sul larg, general al tinerilor — 
arăta GHEORGHE PAȘOLES- 
CU. Pentru aceasta v.a trebui să 
se colaboreze mai mult cu con
ducerea uzinei, eu organele sin
dicale, găsindu-se și modalități 
de stimulare a tinerilor care le 
absolvă cu rezultate foarte bune 
In același timp, să se studieze 
exact unde anjime și pe cine să 
atragem în primul rînd Ia aces
te forme de perfecționare, fără 
a pierde din vedere că sînt ti
neri care rămțn sub normă și 
pentru că nu li se asigură con
dițiile de lucru și asistența teh
nică necesară, n-au dotarea tre
buitoare cu scule, nu sînt spri
jiniți de maiștri". în același 
sens, susținînd ideea integrării 
tuturor tinerilor, indiferent de 
meserie. muncitori, tehnicieni, 
ingineri la acțiunile de perfec
ționare a pregătirii profesio
nale. ing ION BRAGA pleda 
pentru folosirea unor forme 
mai atractive în propaganda 
tehnică. găsirea unor noi moda
lități de contact cu cartea teh
nică. mai interesante și eficace, 
insistlnd asupra însemnătății pe 
care această cale de intervenție 
a organizațiilor U.T.C. o poate 
avea in oreșterea producției, a 
tehnicității produselor.

fcuind cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor conferinței, tovară
șul DUMITRU GHEORGHI- 
ȘAN, prim secretar al Comitetu
lui municipal București al 
U.T.C.. a precizat, printre altele, 
necesitatea ca preocuparea or
ganizațiilor U.T.C. din uzină 
pentru inițierea acțiunilor pro
prii de calificare, specializare 
și perfecționare profesională să 
vizeze totalitatea membrilor 
organizației, urmărindu-se asi
gurarea fiecărui loc de muncă 
cu oameni temeinic pregătiți, 
oare «â poată fi folosiți în pers
pectivă. In acest «cop, ca și în 
legătură au toate celelalte as
pecte ale integrări! soctal-pro- 
îesionale. va trebui să se ajungă 
Ia aprecierea realistă a contri
buției fiecărui tînăr In colecti
vul de muncă, baza oricăror I 
acțiuni politico-organizatorice 
și educative da succes aceasta 
fiind.

Etapa de miine (a IX-a) poate 
fi numiți „etapa reintrărilor", 
pentru că...
• LA SPORT CLUB BACAU 

— REINTRA DEMBROVSCHI. 
Internaționalul băcăoan — 
nepus încă la punct cu pregă
tirea fizică — va juca o re
priză în echipa de tineret-re- 
«erve a clubului său.
• LA RAPID — REINTRA 

CODREA. In linia defensivă a 
gluleștenilor iși reia locul Co
drea, complet vindecat de pe 
urma entorsei suferite la picio
rul drept. La Timișoara, Rapi
dul va intra pe teren în urmă
toarea alcătuire : Rămureanu 
Pop. Lupescu, Dan. Codrea, 
Dinu. Dumitru, Năsturescu, 
Stellan, Neagu. Codreanu. Pe 
lista rezervelor vor Ii trecuți 
Angelescu și Răducanu. Ulti
mul a participat joi la „amica
lul” dintre posibili șl probabili, 
jucind centru înaintaș !

• LA UNIV. CRAIOVA — 
OBLEMENCO. Omul de gol al 
studenților craioveni, Oble- 
menco, absent duminică la 
Iași, va juca miine, în partida 
cu Steaua. Fundașul Iullcă 
Popa nu poate reintra, deocam
dată, pentru că nu și-a termi
nat de „strîns" ștampilele șl 
semnăturile de la Centrul de 
medicină sportivă din Capi
tală...
• LA STEAUA — HĂLMA- 

GEANU. Antrenorii Covaci șl 
Onlsie au hotărît să schimbe 
componența compartimentului 
defensiv. Fundașul dreapta, 
Crlstache — duminica trecută 
autorul unul șut de neuitat în 
bara propriei porțl ! — Va fi

lăsat pe banca rezervelor. Zi
dul din fața Iui Suciu va fi 
alcătuit miine, la Craiova, din 
Sătmăreanu, Hălmăgeanu, Ciu- garin și Vigu.
• LA PETROLUL — BADIN. 

Accidentat în jocul cu Steagul 
Roșu, fundașul central dreapta 
al ploieștenilor, Bădin, a fost 
readus în plenitudinea forțelor. 
Petrolul prezintă, așadar, echi
pa standard. Progresul nu-1 
poate folosi pe Dumbravă și 
Racksi. In locul lor — Rotaru 
și Matei.
• LA C.F.R. CLUJ — BUR- 

LACU. In „ll“-le feroviarilor 
clujeni — o singură noutate : 
tricoul cu nr. 2 va fi îmbrăcat 
de Burlacu, căruia i-a expirat 
suspendarea (o etapă) dictată 
de comisia de disciplină.

Politehnica Iași, partenera de 
miine a ceferiștilor, nu poate 
beneficia de aportul lui Ior- 
dache șl Stoicescu — ambii, în 
continuare, indisponibili din 
cauza accidentărilor recente.
• DINAMO BUCUREȘTI ȘI 

U.T.A. au probleme tn alcătui
rea formațiilor. Lucescu, Pojo- 
ni și Florian Dumitrescu sînt 
ușor accidentați. In cazul că 
Lucescu nu va putea fi utilizat, 
pe postul de extremă stingă va 
juca Haidu. Nelu Nunwelller 
iși pregătește cu grijă reintra
rea în arenă, antrenîndu-se 
zilnic cu foștii șl viitorii Iui 
coechipieri. El va (re)debuta 
In formația dinamoviștilor 
miercuri, în meciul cu F.C. Li
verpool !

DUMITRU VIȘAN

la mașinile 
program, a FINALA A AJUNS

LA JUMĂTATE
între două runde, redactorul nostru, 

FLORIN GHEORGHIU, relatează :

Runda a IX-a a finalei cam
pionatului național de șah a 
programat o serie 
interesante pentru .
mai ales datorită rivalității tra
diționale existente între unii 
jucători. Astfel, în partidele 
Georgescu — Neamțu și Joița 
— Pavlov, după deschideri în 
aparență liniștite, evenimentele 
s-au precipitat în jocul de mij
loc, albele păstrînd în ambele 
întîlniri avantaj, materializat, 
în cele din urmă. Deci, Geor
gescu și Joița au înscris două 
victorii 
situația 
zultate 
gistrate 
viei — . ,___  T_ _______
Bena. în prima. Solomonovici, 
debutant în finală, a jucat ris
cant, atacînd hazardat poziția 
regelui negru. Ghițescu s-a apă
rat bine, a obținut avantajul 
perechii de nebuni, pe care l-a 
și realizat cu o tehnică 
foarte bună. Ghizdavu a ob
ținut o poziție promițătoa
re din deschidere, a mă
rit presiunea pozițională în 
centru și pe flancul damei și în 
cele din urmă Bena, alt debu
tant în finală, a trebuit să se 
recunoască învins. Favoriții 
turneului, Ciocîltea și Gheor
ghiu, au remizat cu Ilijin si res
pectiv Reicher. în ambele' întîl
niri situația nu a fost atît de 
clară. Ciocîltea a jucat foarte 
riscant cu negrul avînd în des
chidere o poziție .destul de șu
bredă. Ilijin nu a folosit însă 
cu precizie șansa ce i se oferea 
și negrul a reușit să egaleze, 
în complicațiile care au urmat 
și care nu au fost lipsite de gre
șeli cei doi jucători au conve
nit asupra remizei. în întîlni- 
re-a cu Reicher, subsemnatul a 
ales, de asemenea, un plan de joc 
foarte agresiv care dădea șan
se ambelor părți. Reicher (cu

de partide 
spectatori,

foarte prețioase pentru 
lor în clasament. Re- 
normale au fost înre- 
în partidele Solomono- 

Ghițescu și Ghizdavu —

albul) a reușit însă să schimbe 
majoritatea figurilor aducînd 
partida într-un final clar de re
miză. O remiză destul de paș
nică, după ce albul a avut a- 
vantaj, s-a înregistrat în parti
da Kertesz — Tratatovici. Eve
nimente interesante au survenit 
și în partidele care s-au între
rupt. Astfel, Ghindă, revelația 
acestei finale, a jucat inventiv 
în fața „olimpicului" Ungurea- 
nu, atacînd tot timpul. Ungu- 
reant' s-a apărat destul de 
exact, ou toate că poziția sa 
era dificilă și partida s-a între
rupt. Cu toate acestea șansele 
de cîștig ale lui Ghindă sînt a- 
preciabile. în alte două partide 
Mozeș — Veisman și Buză — 
Segal, jucătorii cu negru, care 
făceau parte din plutonul frun
taș al clasamentului au între
rupt în poziții dificile, cu avan
taj clar pentru adversarii lor. 
Astăzi se joacă runda a X-a.

PRONOSTICUL ZIARULUI 
NOSTRU PENTRU CON

CURSUL PRONOSPORT 
NR. 44

(etapa din 1 noiembrie)

F. C. Argeș—Farul
C.F.R. Cluj—Politehnica 
S. C. Bacău—U. Cluj
C.F.R, Timișoara—Rapid 
St. Roșu—Jiul 
Progresul—Petrolul 
Brescia—Atalanta 
Catanzaro—Palermo 
Livorno—Perugia 
Mantova—Reggina 
Massese—Pisa
Modena—Novar 
Monza—Taranto
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X.

Lucrările Comitetului O.N.U.
pentru definirea agresiunii

Intervenția reprezentantului României
NAȚIUNILE UNITE 30. — 

Trimisul special Agerpres, A- 
drian Ionescu, transmite: Activi
tatea Comitetului special al Or
ganizației Națiunilor Unite pen
tru definirea agresiunii este în 
prezent examinată în cadrul Se
siunii Adunării Generale a 
O.N.U.

Elaborarea unei definiții a a- 
gresiunii — sublinia în cursul 
dezbaterilor generale delegatul 
țării noastre, Gh. Secarin •— se 
integrează eforturilor continue 
ale comunității națiunilor consa
crate întăririi securității lumii, 
este strîns legată de obiectivul 
central al vieții internaționale a 
zilelor noastre care vizează să 
pună capăt războaielor și conflic
telor armate între state, tuturor 
actelor de agresiune și ingerință 
în treburile interne ale altor țări 
și să asigure respectarea integra
lă a dreptului popoarelor de a 
dispune de ele însele. Securitatea 
trebuie să constituie pentru fie
care popor garantarea faptului că 
niciodată și în nici o împreju
rare, oricare ar fi ea, nu va 
obiectul unui act de forță

Reprezentantul țării noastre 
expus o serie de considerente 
supra unor aspecte pe care 
incumbă, sub aspect juridic, pre
cizarea clară a actelor de agre-

Convorbiri
Gromîko 

Scheel

fi

a 
a- 
le

siune. El s-a pronunțat printre 
altele, în favoarea declarării agre
siunii, a conducerii, pregătirii și 
declanșării sau continuării unui 
război de agresiune, drept o cri
mă internațională dintre cele mai 
grave. Insistînd pentru încrimina
rea juridică și politică a actelor 
de agresiune, el a cerut ca în de
finirea agresiunii să se prevadă 
expres că folosirea forței armate 
este permisă doar în exercitarea 
dreptului de legitimă apărare a 
statelor contra unei agresiuni ar
mate și în lupta popoarelor împo
triva dominației coloniale sau 
pentru dreptul de a dispune de 
ele însele, conform principiului 
autodeterminării consacrat în 
Cartă. Gh. Secarin, delegatul ță
rii noastre, a cerut, de asemenea, 
înserarea în definirea agresiunii 
a unui paragraf care să prevadă 
că nici un fel de considerente 
relative la politica internă și ex
ternă a unui stat nu vor putea fi 
invocate de către o altă țară ca 
o justificare pentru folosirea for
ței.

Delegația română s-a pronun
țat, de asemenea, în favoarea u- 
nei definiri care să enunțe con
secințele juridice ale agresiunii, 
în sensul nerecunoașterii ocupă
rii militare, anexiunilor obținute 
în urma unei agresiuni armate.

/ de pă- 
situația

cadrul 
la

Conferința de presă 
a lui Salvador Allende

și cum se vor realiza schimbările în structurile eco- 
și sociale, cuprinse în programul „Unității populare",

Cînd 
nomice 
care vor fi primele inițiative și măsuri ale noului guvern, în 
corelație cu obiectivele de perspectivă ?

La 29 octombrie, în cadrul 
unei conferințe de presă, cu 
participarea ziariștilor chilieni 
și străini, doctor Salvador A- 
llende a dat o serie de expli
cații și precizări în acest sens. 
Exercitarea suveranității na
ționale asupra sectoarelor de 
bază ale economiei — una din 
principalele prevederi ale pro
gramului „Unității populare"— 
apare ca o condiție esențială a 
satisfacerii acestei necesități. 
Pentru noi, spunea doctor Sal
vador Allende, naționalizarea 
întreprinderilor monopoliste 
străine și chiliene reprezintă o 
măsură motivată de interesele 
reale ale țarii. Președintele a- 
les arată că se vor naționaliza 
principalele bogății naturale 
ale țării — cuprul, salpetrul și 
fierul. Care va fi procedura 
naționalizării ? Răspunsul lui 
Allende : pe baza legilor exis
tente și a unor legi noi care 
vor putea fi adoptate în cadru 
constituțional.

Subliniind efectele, parali
zante ale dominației monopo
liste în economie, doctor Sal
vador Allende s-a referit și la 
scurgerea unor mari capitaluri 
din. țară (1,3 milioane de do
lari pe zi), sub formă de pro
fituri, dobînzi și amortizări de 
datorii. S-a arătat, de aseme
nea, că sectorul public existent 
în economia chiliana oferă de 
pe acum o bază pentru dezvol
tarea și consolidarea acestui 
sector în industria țării.

La întrebarea unui ziarist 
din Paraguay — cu privire la 
programul pe care-1 va tradu-

FRANKFURT PE MAIN 
30 (Agerpres). — Vineri a 
sosit la Frankfurt pe Main, 
Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice. El a avut con
vorbiri cu ministrul aface
rilor externe al R. F. a Ger
maniei, Walter Scheel. A- 
genția TASS precizează că 
în timpul convorbirii din
tre cei doi miniștri, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră de lucru, au fost abor
date probleme de interes 
comun.

Potrivit agenției vest- 
germane de presă D.P.A., 
convorbirile au durat apro
ximativ patru ore. Un pur
tător Se cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R.F.G. — relatează D.P.A. 
— a declarat că tema cen
trală a schimbului 
reri a constituit-o 
din Europa.

★
Referindu-se în

unei conferințe de presă 
convorbirile pe care le-a avut 
cu șeful diplomației sovietice, 
Walter Scheel a declarat că 
„întrevederea sa cu Andrei 
Gromîko a fost utilă“. Noi, a 
spus el, am discutat probleme 
internaționale de mare im
portanță pentru Europa.

După ce a subliniat că în
cheierea tratatului între R.F.G. 
și U.R.S.S. a contribuit la îm
bunătățirea climatului de 
pace din Europa, ministrul 
de externe vest-german a 
relevat că însăși sosirea lui 
Gromîko în R.F.G. demon
strează că relațiile bilaterale 
s-au schimbat în bine. „Tre
buie să folosim timpul pentru 
întărirea securității și pentru 
destindere în Europa”, a spus 
Scheel, adăugind că în cursul 
convorbirii cu ministrul de 
externe al U.RS.S. s-a discu
tat și despre organizarea 
conferinței europene.

Tensiune
vor

ce în viață — doctor Salvador 
Allende a răspuns că acest 
program nu este al niciunuia 
din partidele componente ale 
„Unității populare", luate in 
parte. „Este o convergență de 
idei spre un program comun 
în care s-au apropiat aspecte 
ale programului fiecăreia din 
colectivitățile respective. For
țele „Unității populare"
constitui un guvern în compo
nența căruia vor fi incluși re
prezentanți ai mai multor par
tide.

La conferința de presă din 
29 octombrie, Salvador Allen
de s-a referit și la cîteva as
pecte importante ale acestor 
transformări în domeniul so
cial. Prima urgență în acest 
domeniu, declara Salvador 
Allende, este asigurarea locu
rilor de muncă necesare pen
tru cei 300 000 de șomeri din 
țară. Președintele ales a-^orbit 
pe larg despre măsurile nece
sare pentru preîntimpinarea și 
combaterea unor fenomene so
ciale negative, generate, în 
primul rînd, de condițiile de 
viață nesatisfăcătoare ale unor 
categorii sociale.

Turul de orizont asupra per
spectivelor politicii chiliene a 
inclus și referiri la orientările 
viitoarei administrații în do
meniul relațiilor internaționa
le. Chile va menține relații 
cordiale cu toate țările lumii, 
a declarat Allende. „Baza po
liticii externe a guvernului vor 
fi principiile autodeterminării 

- și nonintervenției".

BELFAST 30 (Agerpres). — 
Capitala Irlandei de nord, 
Belfast, a cunoscut in noaptea 
de joi spre vineri noi momente 
de tensiune care au antrenat

• MENȚINEREA ÎN VI
GOARE a „legii de război", 
promulgată de către guver
nul canadian la 16 octombrie 
a.c. în urma răpirilor efec
tuate de către membrii or
ganizației separatiste Fron
tul pentru Eliberarea Que- 
becului, este determinată de 
descoperirea de către poliție 
a unui plan terorist prevă- 
zind noi atentate politice — 
a declarat la n conferință 
de presă primul ministru al 
provinciei Quebec, Robert 
Bourassa.

El a adăugat că „în astfej 
de circumstanțe trebuie să 
se dea dovadă de fermitate" 
și că în prezent guvernul 
său, ca și cabinetul central, 
examinează posibilitatea în
locuirii legislației de război, 
pe măsura evoluției situației 
din țară.

Agențiile de presă men
ționează că se dezvoltă o 
mișcare de protest contra 
menținerii legislației de răz
boi, ce se manifestă în rîn- 
dul organizațiilor sindicale 
și în Parlament.
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Pompiliu Macovei 
în Polonia

• POMPILIU MACOVEI, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură gi Artă al Repu
blicii Socialiste România, care 
se află într-o vizită în Polonia, 
a fost primit vineri de Stefan 
Olszowski, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. La întîlnire au parti
cipat, de asemenea, Lucjan 
Motyka, ministrul culturii și 
artelor al R.P. Polone, și Tibe- 
riu Petrescu, ambasadorul Ro
mâniei Ia Varșovia.

• MINISTRUL ROMAN al 
agriculturii și silviculturii, An
gelo Miculescu, care se află in 
Iran, a vizitat complexul agri- 
col-industrial din apropiere de 
Rasht, importantă unitate eco
nomică a planului iranian de 
dezvoltare economică, construi
tă în cooperare cu țara noastră.

In cursul vizitei, ministrul 
român a fost însoțit de delega
ția de specialiști și de inginerii 
români care lucrează la reali
zarea acestui obiectiv.

• SOCIETATEA SOVIETICA 
de aviație civilă „Aeroflot" ia 
măsuri serioase pentru preîn- 
tîmpinarea pătrunderii de in
fractori în avioane, anunță a- 
genția T.A.S.S., referindu-se 
la o declarație a lui Alexandr 
Besedin, șeful serviciului re
lații externe al „Aeroflot". 
Această măsură este determina
tă, potrivit agenției citate, de 
cazurile de piraterie pe liniile 
aeriene ale diferitelor țări, 
printre care și deturnarea avio
nului sovietic „AN-24" în Tur
cia.

• GUVERNUL FEDERAL 
VEST-GERMAN a aprobat joi 
proounerile prezentate de mi
nistrul de externe, Walter 
Șcheel, privind convorbirile fi
nale polono — vest-germane. 
Aceste convorbiri vor începe la 
3 noiembrie, la 
participarea lui 
și a' ministrului 
cerilor externe, 
chowski.

Un comunicat 
la Bonn arată că guvernul R.F. 
a Germaniei „vede în încheie
rea unui tratat cu Republica 
Pounlară Polonă o posibilitate 
de a așeza relațiile dintre cele 
două state pe un nou funda
ment, de. a contribui la recon
cilierea dintre cele două po
poare și de a aduce un aport 
important la cauza destinderii 
în Europa".

• FOSTUL PRIM-MINISTRU 
al Franței, Maurice Couve de 
Murville, s-a înapoiat vineri la 
P-.ris după o vizită de trei săp- 
tămîni în R.P. Chineză. El a 
conferit la Pekin cu președinte
le Mao Tzedun și alte persona
lități chineze.

Varșovia, cu 
Walter Scheel 

polonez al afa- 
Ștefan Jedry- 

dat publicității

• ȚARĂ A TUTUROR 
SURPRIZELOR ARHEO
LOGICE, Republica Arabă 
Unită continuă să-și dezvă
luie noi comori istorice și 
de artă.

O echipă de arheologi a 
identificat recent, în urma 
unor săpături efectuate în
tr-o localitate din regiunea 
Malawi (Egiptul de Sus), un 
vechi oraș egiptean. Locali
tatea unde a fost făcută des
coperirea este situată pe o 
colină imensă, adăpostind, 
potrivit concluziilor specia
liștilor, o mare bogăție de 
monumente și alte urme 
materiale ale „vechiului oraș 
al celor opt zei“ în care tră
iau filozofii de la curtea fa
raonilor. Aceștia credeau că 
existența umanității se da- 
torește bunăvoinței a opt zei.

Printre descoperirile care 
au atras atenția asupra Im
portanței arheologice a re
giunii se numără și un grup 
de 8 morminte aparținînd 
unor „prinți" din perioada 
dinastiei a XH-a, (mileniul 
II î.e.n.). Ele adăpostesc nu
meroase podoabe din jad, 
suluri de papirus și picturi.

G. Schroder
la Budapesta

• JOI a sosit la Budapesta 
Gerhard Schroder, președintele 
comisiei de politică externă a 
Bundestagului. El este însoțit 
de Hermann Jung, secretar al 
comisiei. Vizita lui Gerhard 
Schroeder la Budapesta va pri
lejui convorbiri cu oficialități 
ungare asupra relațiilor bilate
rale, precum și în legătură cu 
principalele probleme interna
ționale actuale.

r

• CRIZA DE CABINET din 
Argentina a luat sfîrșit prin 
numirea comandantului forțe
lor aeriene, Arturo Cordon, în 
funcția de ministru de interne.

După cum s-a mai anunțat, 
din cauza unor neînțelegeri 
survenite între președintele Ro
berto Levingston și o parte 
din membrii cabinetului, fostul 
ministru de interne, Eduardo 
McLoughlin, și-a prezentat de
misia la 13 octombrie a.c.

R. S. F. IUGOSLAVIA. — Aspect din noul Skoplje

Ședința Consiliului Militar*

al Forțelor Armate Unite
și a cadrelor de conducere

din armatele statelor participante
la Tratatul de la

VARNA 30 (Agerpres). — 
Potrivit planului Comanda
mentului Forțelor Armate Uni
te, în perioada 27—30 octom
brie 1970> în Republica Popu
lară Bulgaria — orașul Vama 
— a awt loc ședința Consi
liului Militar al Forțelor Ar
mate Unite șl a cadrelor de 
conducere din ‘armatele state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

la Belfast
intervenția trupelor britanice 
Ca de obicei, incidentele au iz
bucnit între grupuri de tineri 
manifestanți catolici și protes
tanți. Intervenția trupelor bri
tanice a imprimat ciocnirilor o 
violență deosebită, incidentele 
soldindu-se cu rănirea a șapte 
persoane. Pentru a-i împrăștia 
pe manifestanți armata a fo
losit gaze vomitive și furtu
nuri de apă.

Joi seara, tot la Belfast s-a 
produs și un atentat asupra lo
calului companiei de transpor
turi aeriene din Republica Ir
landa, „Aer Lingus". încărcătu
ra explozivă a provocat rănirea 
a patru persoane. în zorii zilei 
de vineri, o altă bombă a Tost 
aruncată dintr-un automobil 
asupra unui comisariat de po
liție. din capitala nord-irlan- 
deză; în urma exploziei un po
lițist a fost rănit.

Agenția Associated Preks 
consideră că evenimentele din 
noaptea de joi spre vineri au 
foșt cele mai grave înregistra
te în cursul ultimelor săptă- 
mîni Ia Belfast.

Lucrărsie sesiunii
F. M. T. D

BUDAPESTA 30. — Cores
pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite : Vineri 
lucrările celei de-a 8-a adu
nări a Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, care se 
desfășoară la Budapesta, au 
continuat în cadrul comisiilor. 
Sînt dezbătute probleme pri
vind solidaritatea cu lupta po
poarelor îndoctrineze împotri
va agresiunii, posibilitățile de 
realizare a colaborării și secu
rității europene, metodele de 
luptă împotriva colonialismu
lui și neocolonialismului etc.

in

Varșovia»
Ședința a fost prezidată de 

Comandantul suprem al For
țelor Armate Unite, Mareșa
lul Uniunii Sovietice L I. Ia- 
kubovski. în cadrul ședinței 
s-au discutat probleme pri
vind capacitatea și pregătirea 
operativă și de luptă a Forțe
lor Armate Unite ale țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Discuția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească și 
in spiritul înțelegerii reciproce.

Membrii Consiliului Militar 
și cadrele de conducere din 
armatele aliate au asistat la a- 
pilcații și exerciții prezentate 
de trupe din armata populară 
bulgară.

DUPĂ RĂPIREA

GENERALULUI SANDOVAL

A

încordare
în Ecuador
QUITO 30 (Agerpres). — în 

Ecuador, ‘situația se menține 
încordată după răpirea coman
dantului șef al forțelor aeriene, 
generalul Cesar Rohn Sando
val, și măsurile de strictă secu
ritate adoptate de președintele 
Velasco Ibarra. Pe întreg teri
toriul țării și în special la 
Quito și Guayaquil — cel mai 
mare oraș ecuadorian — poli
ția și armata continuă cercetă
rile in vederea descoperirii au
torilor răpirii. Operațiunea este 
supravegheată de ministrul a- 
părării, generalul Jorge Acosta 
Velasco, care a fost rechemat 
în acest scop de la Madrid, 
unde efectua o vizită oficială. 
Cercetările nu s-au soldat pină 
în prezent cu vreun rezultat.

Presa a publicat textele unor 
mesaje adresate autorităților 
de autorii răpirii, conținind 
condițiile puse pentru elibera
rea generalului Sandoval. Prin
tre ele figurează eliberarea 
tuturor deținuților politici, de
miterea ministrului apărării, 
generalul Jorge Acosta Ve
lasco, și redeschiderea univer
sităților. Autenticitatea mesa
jelor este pusă la îndoială însă 
de autorități.

In aceste zile de sfîrșit de 
octombrie și început de no
iembrie, poporul Algeriei 
prietene sărbătorește ani
versarea unui eveniment cu 
adînci semnificații pentru is
toria sa contemporană. Cu 
16 ani în urmă, la 1 noiem
brie 1954, a fost declanșată 
lupta armată împotriva do
minației străine, pentru do- 
bîndirea independenței. La 
capătul unui război eroic, 
soldat cu numeroase jertfe, 
după 8 ani de lupte crînce- 
ne, în vara anului 1962, Al
geria își proclama indepen
dența.

Anii care au urmat au în
semnat începutul unor pre
faceri înnoitoare pe drumul 
înlăturării grelei moșteniri a 
colonialismului, pentru dez
voltarea armonioasă, în 
conformitate cu interesele 
Algeriei. Tn toate sectoarele 
vieții economico-sociale s-au 
depus eforturi pe calea va
lorificării potențialului uman 
și material, eforturi concre
tizate într-un mare număr 
de obiective deja realizate.

Cronica unui/i
L

Cînd, în ultima zi din sep
tembrie, scriam că a noua 
lună a anului a stat sub sem
nul slăvit al muzicii, mă și 
pregăteam, cu o destinsă 
voluptate, pentru imensa pa
letă de culori a lui octom
brie. Continuitatea operei 
semnată de natură este evi
dentă, 
la un 
du-se 
unui 
Dați-i 
tați—1 apoi la o călătorie un
deva pe un meleag cu co
mori silvestre de zonă sub
carpatică, bunăoară în preaj
ma voevodalei Curtea-de- 
Argeș ; lăsați-1 să-și poarte 
retina în viață peste melan
coliile galbenului, peste so
lemnitatea arămiului, peste 
fastul roșului sîngeriu, peste 
nenumăratele surprize ale 
tonurilor intermediare domi
nate de violet. Noul văzător 
vă va spune că așa, întoc
mai așa iși închipuise și el, 
cu ajutorul sunetelor muzi
cale, feeria autumnală a cu
lorii. In Ioc de „punct și de 
la capăt", expresie a despăr
țirilor voluntare, vă va spune 
că el continuă să audă, de 
astă dată, mulțumită ochilor 
săi, miracolul toamnei.

Octombrie, cu multele sale 
premiere — industriale, so- 
cial-politice, culturale, sporti
ve — transferă vizualului e- 
nergii gata înmagazinate. 
Ceea ce (mai trebuie oare 
amintit ?) nu diminuează 
cu nimic fascinația „specta
colului". Sintem invitați Ia 
vernisajele cele mai diferite, 
etape necesare intr-o deve
nire fără limită, după ce ne

deplasarea vrajei de 
simf la altul, înscriin- 

doar ca modularea 
flux senzorial unic, 
unui orb văzul ; invi-

modernitate: specializarea
pe industria constructoare de 
mașini și electrotehnică. Sim
bolic pentru momentul dez
voltării, Felix, calculatorul 
românesc, creditat cu o ca
pacitate de 150 000 operații 
pe secundă, s-a lăsat expus 
atenției specialiștilor și res
pectului profanilor, adevărat 
vas amiral in mijlocul unei 
imense flotile de creații teh
nice cărora li se recunoaște, 
cu o exclamație, baza de lan
sare : Reșița, „23 August"- 
Bueurești, „Progresul“-B»ăiia, 
„Independența“-Sibiu, Oțelă- 
ria Galați... De la intiia sa 
ediție, tirgul internațional 
București a consacrat din 
nou, pe de o parte, .vocația 
meșterului cu miini de aur, 
inteligența tehnica a proiec
tantului, progresul de ansam
blu al industriei pulsind cu 
îndrăzneală sub streașină 
Carpaților, iar pe'de altă par
te spiritul larg, -deschis tu
turor sugestiilor care animă 
marile confruntări pașnice, 
sub semnul competitivității. 
Apoi termenul tirgului a ex
pirat, participanții și-au în
cheiat bilanțul tranzacțiilor 
comerciale, mostrele au ple
cat la noii proprietari, dar 
cupola centrală a rămas în
conjurată de bolțile pavilioa
nelor, in așteptarea viitoarei 
ediții, ca o nouă Cloșcă cu 
pui...

Să vorbim despre culori
le din octombrie ? Greu, 
pentru că omiterea multor 
mii de nuanțe este inevita
bilă. Opripdu-ne doar la cî- 
teva pete mai intense, deta
șate pe suprafețe mai mari, 
va trebui să amintim : des-

porană, unde deosebirile de 
orinduire socială nu trebuie 
să împiedice cooperarea, pa
cea fiind indivizibilă, iar răs
punderea omenirii față de 
sine, una. Escala președinte
lui S.U.A., Nixon, aflat in 
turneu european, la Bel
grad ; convorbirile președin
telui Franței, Pompidou, la 
Moscova ; vizita președinte
lui Iugoslaviei Tito în Fran
ța, Belgia, Olanda, Luxem
burg ; primul ministru al 
Turciei, Demirel, sosind la 
Sofia, continuitatea dialogu
rilor polono—vest-germane și 
a celor franco-chineze;iată tot 
atitea dovezi ale unui climat 
internațional orientat spre 
destindere, pe baza unei mai 
bune cunoașteri reciproce, 
implicit a recunoașterii rea
lităților de fapt. Un corolar 
recent : Canada a recunoscut 
Republica Populară Chineză, 
stabilind relații diplomatice 
și pronunțindu-se pentru 
primirea R. P. Chineze în 
rindurile membrilor O.N.U.

Situată pe acest fundal, că
lătoria președintelui Consi
liului de Stat al țării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Statele Unite, prilejuită 
de prezența la lucrările Se
siunii jubiliare a Organiza
ției Națiunilor Unite, își do- 
bindește deplina semnificație, 
de act in slujba păcii, cola
borării și prieteniei intre po
poare. Incepind cu escalele 
în umbra nordului, la Kefla- 
wic și Montreal, pină in mo
mentul cind avionul și-a des
prins roțile de solul ameri
can plecind spre patrie, în
treaga călătorie a fost subor
donată unui neîntrerupt pro-

ASTĂZI ClND NE DESPĂRȚIM DE

CTOMBRIE
familiarizasem cu mărturiile 
■—.ifice^ de șantier. La Por- 

, prin punerea în 
de-ai doi- 
cinci luni 
termen — 
în folosul

specifice de 
țile de Fier, 
luncțiune a celui 
lea agregat — cu 
in avans față de 
salahoria Dunării 
energeticii românești iși du
blează eficacitatea. La Pipe
ra. nou născuta Uzină de ci
nescoape 
cinescop, produs care-și asu
mă rolul 
stolurile pregătite să se așe
ze. in anii viitori, pe platfor
ma industrială electronică in 
curs de execuție. Extrase din
tre atitea altele, acestea sint 
două izbinzi apte să aniver
seze intr-un mod corespun
zător Conferința Națională a 
Partidului Comunist din oc
tombrie 1945, prima ținută la 
lamina zilei, cind industria
lizarea României ea mijioe 
principal de asigurare a u- 
nei independențe reale s-a 
aflat in atenția luptătorilor 
de-abia ieșiți din ilegalitate, 
dar atit de profund intere
sați de perspectiva istorică a 
țării.

Și iată culorile izbucnind 
tumultuos nu numai in fie
care frunză de stejar în 
parcuri și pe colnice, ci și 
la poarta cetății lui Bucur, 
in flamurile a peste 30 de 
țări reprezentate la prima 
ediție a Tirgului internațio
nal București. Tîrg, cuvînt 
străvechi, intinerit de semni
ficații contemporane. Memo
ria limbii îl asociază vag 
de caravanele căruțelor cu 
coviltir ale lipscanilor călă
torind dinspre și către nodul 
negoțului lor. Iată-1 legat 
acum de tranzitul mărfuri
lor sosite cu trenuri rapide, 
cu avioane, iată tirgul ofe
rind teren pină și unui vehi
cul celebru pentru înconjurul 
lumii, — cabina spațială a- 
mericană Apollo X. Tîrgul, 
în anul '70, slujește unui me
tabolism economic de pro
porții planetare, adevărată 
placă turnantă între produ
cători i 
montare, 
nu numai mărfuri, ci și ex
periență, 
rializate.

In familia tîrgurilor inter
naționale — Leipzig, Salonic, 
Erno, Damasc, Plovdiv și 
altele — Bucureștiul a adus 
ceva mai mult decît surisul 
celui mai tinăr. Legitimat 
prin succesele unei politici 
de industrializare unanim re
cunoscută, prin girul dat de 
70 de țări importatoare de 
mașini cu insertul „fabricat 
în România", el a adus un 
profil interesant, marcat de

dă primul tub

primului cocor din

cu interest comple- 
veniți să schimbe

studii, idei mate-

chiderea amfiteatrelor in 
fața celor 150 000 de studenți, 
in 17 centre universitare și, 
concomitent, reluarea vieții 
student-cluburilor, cu pro
grame adeseori la înălțime ; 
Festivalul de poezie „Mihai 
Eminescu", toamnă lirică ie- 
șană cu dulci peregrinări de 
tradiție moldavă între urbe 
și podgorii ; primele victorii 
post-mexicane ale fotbalului 
românesc, un pas (dar făcut 
cu dreptul) pe drumul la 
capătul căruia străluce „Cu
pa Europei" ; ambasadorii 
ariei noastre reprezentîn- 
du-ne excelent peste hotare
— pinzele Iui Ciucurencu la 
Galeriile pariziene Bernheim- 
Jeune, vocea Eugeniei Mol- 
doveanu Ia Toulouse, opera 
„Hamlet" de Pascal Bentoiu 
la Milano — răsplătite cu a- 
plauzc și foarte 
Uncții.

Culorile lui 
Albul și negrul 
punde senin participanții la 
campionatul național de șah, 
in plină desfășurare ; dar 
șahiștii, se știe, sint tari pe 
exclusivismul celor 64 de pă
trățele. Domnule, negrul pur 
nici nu există în natură, ar 
opina pictorii, descoperin- 
du-ți subtilele reflexe de al
bastru pină și in picătura 
de țiței ; însă, cum iară se 
știe, e un punct de vedere 
de o subiectivitate creatoare. 
Foarte bine. Din păcate, 
în lume paleta evenimente
lor rezervă tot felul de sur
prize, eșicherul politic cu
prinde pină și asasinate. 
Ultimele victime : gene
ralul Rene Schneider, co
mandantul armatei chiliene, 
Pierre Laporte, ministrul 
muncii in provincia canadia
nă Quebec. Motivele crime
lor, oricare ar fi, rămin im- 
pardonabile, iar efectele fi
nale in orice, caz, contrarii 
celor scontate de autorii lor. 
Dovada : o țară de tradiție 
democratică cum este Chile, 
se simte murdărită de șanta
jul singeros al dreptei și îl 
respinge net, acordind deli
berat in forul instituțional 
suprem, o largă majoritate 
de voturi candidatului stîn- 
gii, dr. Salvador Allende, de
venit astfel președinte ales 
pe o perioadă de 6 ani. In
terval in care se anunță în
noiri structurale. Sint semne 
că in America Latină o cu
loare fundamentală — roșul
— nu se va lăsa năclăită.

Agenda politică a lumii, 
plină de vizite, intîlniri, con
tact^, a fost revelatoare pen- 
țiu tendințele pozitive care 
își fac loc in lumea contem-

înalte dis-

octombrie ? 
! ar răs-

Coordonate economice
algeriene

gram de lucru, antrenind, ca 
interlocutori ai președintelui 
Ceaușescu, numeroși condu
cători de stat, șefi de mari 
organisme industriale și fi
nanciare, oameni de știință 
și artă, ziariști, diverse cate
gorii de cetățeni americani. 
Pe coasta însorită a Califor
niei mingiiată de Pacific, ca 
și in zgirie-norii metropolei 
new-yorkeze, cu fața spre 
Atlantic, la uriașele uzine 
Ford de Ia Detroit, ca și în 
fața casei cindva locuită de 
Edison, printre computerele 
produse la Me^norex, Santa 
Clara, ca și în țara de basme 
visată de Walt Disney, cu o- 
perele de artă de la Muzeul 
Guggenheim, ca și cu o 
capodoperă naturală de talia 
Niagarei, pretutindeni, po
porul Statelor Unite s-a fă
cut cunoscut, cu vădită ami
ciție, conducătorului Româ
niei Socialiste, salutînd căl
duros hărnicia, demnitatea, 
înțelepciunea celor 20 000 000 
de oameni reprezentați de el.

Ascultind cu mare atenție 
în sala din United Nations 
Piazza, urmărită cu viu inte
res de cercuri largi ale opi
niei publice internaționale, 
cuvintarea rostită în fața A- 
dunării Generale a O.N.U. a 
pus in lumină aprecierile si 
convingerile profunde ale 
poporului român, în raport 
cu toate evenimentele impor
tante ale contemporaneității 
a propus căi și soluții efici
ente de urmat pentru întă
rirea păcii și cooperării in
ternaționale, s-a dovedit o 
expresie a lucidității, spiri
tului constructiv, optimismu
lui creator de punți între 
toate națiunile.

Adică exact ceea ce așteap
tă, vital interesate, națiunile, 
pentru ca realitățile O.N.U. 
sa acopere exact semnifica- 
O N U ideale ale nultnelui 

...Culorile lui octombrie 
n-ar putea fi atît de fru
moase, dacă in chimia lor 
ar lucra moartea. Este ade- 
varat, frunza iși încheie exis
tența și se pregătește de des
prindere ; dar ciclul biologic 
al pădurii c dus mai depar
te, spre noua autoregenera- 
re. Dacă adunarea F.M.T.D. 
care-și ține acum lucrările 
la Budapesta, nu va înscrie 
acest adevăr vechi și nou în 
documentele sale, înseamnă 
că el rămîne subînțeles și 
va trebui, neapărat, citit 
printre rînduri.

ȘTEFAN IUREȘ

Dintre toate proiectele pe 
care și le-a propus, cele 
economice au ocupat pon
derea cea mai mare ; preo
cupare firească, țimnd sea
ma de situația în care se 
afla țara în momentul pro
clamării independenței. în 
acest sens un exemplu sem
nificativ ÎJ-oferă dezvoltarea 
portului Bedjaia. Situat în a- 
propierea importantului ză- 
cămînt de țiței de la Hassi 
— Messaoud, Bedjaia a de
venit în special în jpltimii ani, 
principala: poartjț' maritimă 
pentru exportarectpetrolului, 
una din marile bogății ale 
Algeriei. în medie, în fiecare 
an, prin rezervoarele sale se 
scurg 15 milioane tone de 
țiței, cantitate .pare așează 
vechiul port, cunoscut încă

din vechime, pe unul din pri
mele locuri în rîndul portu
rilor continentului african, 

impusă de in- 
maritim, pe- 
diverse pa
și ies, pur- ■

Cu cadența 
tensul trafic 
troliere, sub 
vilioane, intră .. 
tind spre numeroase centre ' 
de consum țițeiul algerian. 
Dar, prospecțiuni de ultim 
moment au evidențiat exis
tența în regiunea Bedjaia și 
a altor bogății mineraliere, 
în anul viitor, o serie de 
mine de fier, plumb și zinc 
vor intra în exploatare, du- 
blînd sau poate chiar tri- 
plînd exporturile prin Bed
jaia.

Noile capacități producti
ve din industrie (unele din 
ele puse în valoare cu spriji
nul specialiștilor și utilajelor

din țara noastră) sînt mărtu
rii ale hotărîrii poporului 
nigerian de a depune în con
tinuare noi eforturi pe calea 
industrializării țării. Aproape 
că nu există o regiune în 
care ritmul construcțiilor să 
nu. fi intrat în obișnuința lo
cuitorilor. în afara preocu
părilor privind valorificarea 
multiplă a hidrocarburilor se 
manifestă interes spre di
versificarea ramurilor indus
triale. Se află în construcție 
un mare combinat siderur
gicele construiește o uzină 
pentru producerea motoare
lor Diesel, se află în fază de 
proiectare sau șantier alte 
fabrici de ciment, mașini și 
camioane, textile, produse 
alimentare etc.

In^cadrul planului cvadrie-

nai de dezvoltare a Alaeriei 
(1970—1973) se pune un deo
sebit accent pe sporirea in
vestițiilor al căror volum to
tal va ajunge la 27 740 mi
lioane de dinari. Aproape ju
mătate din această sumă va 
fi alocată domeniilor indus
triale. Prioritare vor fi sec
toarele de exploatare și 
prelucrare a hidrocarburilor 
(care asigură *75 la sută din 

devizelor forte ale 
țării) siderurgia, industria 
constructoare de mașini, pre
cum și industria chimică.

România, poporul român, 
care întreține relații multi
laterale cu Algeria, urmă
rind cu profundă simpatie 
prefacerile înnoitoare din 
această țară, își exprimă 
convingerea în intensificarea 
pe mai departe a raporturi
lor dintre cele două state, 
în interesul reciproc al am
belor popoare.

P. N.
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