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CU IAIME/ÎZ1
nmi DE MUNCĂ

EURM DE INDISCIPLINĂ
fn dialogul pe această temă tinerii din mai multe întreprinderi se regăigul pe aceasta temă tinerii din mai multe întreprinderi se regă
sesc în fața unui adevăr surprinzător: printre degetele lor se scurg 

minute valorînd milioane

Este imposibil oa treclnd pra
gul unei întreprinderi să nu 
tntîlnești măcar într-o secție, 
măcar pe un perete — scrisă 
cu caractere vizibile de departe, 
chemarea, îndemnul, lozinca ce 
ne-a devenit atît de familiară: 
„Să folosim integral cele 480 
de minute". Ea stăruie pretu
tindeni, se pronunță cu insisten
ță, i se explică pe larg sensul 
imperios, face deseori obiectul 
unor dezbateri și conferințe dar 
din păcate — insuficient conju
gată cu măsuri concrete, cores
punzătoare, insuficient confrun
tată cu realitatea faptică din 
viața colectivului — continuă 
să rămlnă în multe întreprin
deri o simplă lozincă, banală, 
demagogică, golită de conținut, 
martorul mut al risipei de timp.

— Cît durează ziua dv. 
muncă ?

— Nu mi-am pus această 
trebare...

Am primit de foarte multe 
gcest răspuns în cursul anchetei 
noastre pentru că tinerii, în- 
tr-adevăr, nu și-au pus-o. n-au 
fost obligați să-și pună această 
întrebare și se înțelege, n-au 
fost ajutați să-i afle răspunsul. 
Dacă s-ar fi făcut o astfel de 
încercare...

— S-o facem împreună. Cîte 
ore ați lucrat azi în mod efec
tiv ?

— Vreo șapte, ne răspunde 
Eremla Olteanu de la Uzinele 
Grivița București. In rest am 
alergat în dreapta și-n stînga, 
ba după una, ba după alta.

EI a pierdut, așadar, o oră, 
în care ar fi putut produce pie
se în valoare de circa 100 lei. 
întrucît a fost o zi obișnuită de 
muncă e de presupus că pier
derile se repetă în flecare 
schimb.

Ne aflăm, deal, în atelierul I 
prelucrări-mecanice „vagoane- 
cisternă" al Uzinei de utilaj chi
mic „Grivița". Este ora 14,45, 
se apropie terminarea schimbu
lui I.

Două strunguri lingă care fu
seseră depuse stivele înalte de 
piese pentru prelucrat, așteaptă 
să fie pornite. Sînfem eu ochii 
pe ele în clipa în care sirena 
anunțase începerea schimbului 
II. Dar timpul se scuTge ane
voie fără ca cineva să le de
ranjeze din repaosul lor. Acest 
lucru avea să se întîmple de 
abia după jumătate de oră cînd 
doi tineri se apropie de ele, le 
mai dau tîrcoale. apoi încep a- 
lene să lucreze. Evenimentul se 
consumă diferențiat : Constantin 
Tudor își începe activitatea la 
ora 15.50, iar colegul de alături 
— Stefan Costin — cu șase mi
nute mai tfrziu. Pentru a nu-șl 
deeminți „forma", păstrează a- 
proximativ același ritm toată 
ziua. Numai pentru schimbarea 
pieselor pe o mașină ei pierd 
circa două ore, cîte opt minute 
pentru toate cele 14—17 piese 
lucrate — deși după părerea 
maistrului lor, tovarășul Nico
iae Pitulice 2—3 minute ar fi

de
tn-
ori

■uflciente pentru această ope
rațiune. <

Exemplele sînt întâmplătoare, 
tată situația realizărilor pe lu
na trecută cînd majoritatea ti
nerilor au realizat cu circa 50— 
60 de ore mai puțin decît ar fi 
putut să realizeze : față de 216 
ore cît ar fi fost normal, ~ ‘
Toma a realizat doar 116, 
cu Traian 100, Alexandru 
112 ore etc.

— Știți eft ați pierdut, 
pierdut întreprinderea 7

— Nu. Nu știu...
în alt colț de țară, în altă în

treprindere, cu alt profil, întîl- 
nim o situație asemănătoare. 
Ne-am propus și aici să urmă
rim cu ceasul în mină densita
tea minutelor consumate de u- 
nii tineri : Ion Micu, Mircea Lu- 
pu, Ion Hălmăgeanu. strungari 
în secția mecanică a Uzinei me
canice de material rulant din 
Simeria. In două ore primii doi

ROMULUS LAL
A. G. CĂTINEANU 
Al. BĂLGRĂDEAN 
C. POGĂCEANU

(Continuare în pag. a V-a)

0 ÎNTREBARE PENTRU PĂRINȚI,

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

și-a Încheiat vizita 
ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA
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Sonda nr. 3015 forează la 3100 m

București

3r=» Trio. Fazekas, Petre 
Măneseu. Du- 
Dumitru Po- 
Răutu. Vasile 

Iosif 
Miron

ÎN INTERESUL CELOR TINERI

~ afaceruer externe.
La «are. pe aeroportul Bă- 

esecți tovară- 
xinaraș. Paul 

Nicojescc-SEzi Vxrgă Trofin.
Vir.- Florian
TM-iă'arfae. Coartartrin Drâ-

Lopo. Maaea 
—P^a.
pescu. Leoc« __ _
X -cu. Stefan Voitec, 
Banc. Petre Blajovici.
Constantinescu. Mihai Dalea, 
Mihai Gere. Vasile Patilineț, 
Ion Stănescu. vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai CC. al P.CJL, ai 
Consiliului de Stat și ai gu- 
venotui. conducători ai insti- 
tatBtor centrale și organiza
tul or obștești.

Au fost de față Bojidar 
Buretmiriei. însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R.ST. Iugo
slavia la București, și membri 
ai ambasadei iugoslave.

(Agerpres)

CĂTRE CE PROFESIE VA Plecarea din Kranj

Îndrumați
Un test aplicat unor grupe de părinți, eu 

copii în clasele a VIII-a și a XII-a — din ini
țiativa redacției și cu concursul a doi pro
fesori diriginți — ne-a sugerat să realizăm o 
anchetă destinată exclusiv părinților. Pentru 
că, testul ne-a confirmat o observație mai 
veche: -orientarea școlară și profesională a 
elevilor este doar pe jumătate făcută dacă nu 
Începe cu... părinții lor. La acest nivel urmea
ză să fie puse, in primul rînd, de acord velei
tățile cu posibilitățile individuale redle : aici 
trebuie lărgită aria cunoașterii nomenclatoru
lui de profesii ce se exercită azi in lume și la 
noi; părinții trebuie să cunoască toate trep
tele pe care le poate urca tinărul pe drumul 
devenirii sale profesionale, rețeaua școlară

COPILUL ?
existentă la un moment dat exprimînd, db 
fapt, nevoile imediate și de perspectivă al* 
economiei naționale. Atita timp cit părinții 
sînt dezarmați total sau parțial, pe acest tă- 
rim, copiii lor nu beneficiază pe deplin de 
avantajele orientării profesionale, fiind în des
tule cazuri chiar greșit îndrumați.

Testul aplicat la Liceul nr. 32 din Capitală 
capătă, prin datele pe care ni Ie-a furnizat, 
valoare generală întrucît, cu modificări abia 
nuanțate, părinții dau, după cum se va vedea, 
aceleași răspunsuri. I-am întrebat:

— CĂTRE CE PROFESIUNE ÎL ÎNDREP
TAȚI PE COPILUL DV. ?

— PE CE VĂ FUNDAMENTAȚI RECO
MANDAREA ?

Lumini care 
nu se sting 

niciodată
SCRISOARE DE LA LOTRU

P
ărinții cu elevi în 
clasa a VIII-a r»-au 
sesizat avansul pe 
care îl conține pri
ma întrebare, nu 
și-au pus problema că băie

ții sau fetele lor nu se află in 
momentul opțiunii profesionale, 
ci abia la faza alegerii urmă-

toarei trepte școlare. Nu i-a re
ținut nici gîndul că copiii lor, 
preadolescenți încă, nu și-au

MARIETA VIDRAȘCU
(Continuare în pag. a ll-a)

Miere uri
încheiat vizita de or«tenie 
făcută timp de dooâ zile 
in Iugoslavia de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. eecretar 
general al Rartxhilui Comu
nist Român. președintele Con
siliului de Stat al Republici 
Socialiste România. Ia invita
ția tovarășului Iosip Brrr 
Tito. președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia. președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru, 
la această vizită au luat parte 
Ilie Verdeț. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C-C. al 
P.C.R.. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicoiae Ecobescu. ad-

junei al ministrului afacerilor 
externe.

Populația orașului Krani, 
care a găzduit timp de două

I

KRANJ 4. — Trimișii spe
ciali Agerpres transmit: 
Miercuri dimineață au conti
nuat la reședința de la Brdo 
Kod-Kranj convorbirile între 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, 'președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și 
Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia-

La convorbiri au participat 
din partea română Ilie Ver
deț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă de co
laborare economică româno- 
iugoslavă, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ni-

colae Ecobescu, adjunct al m!« 
nistrului , afacerilor externe, 
Vasile Șandru, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Belgrad.

Din partea iugoslavă au par
ticipat Stane Dolanț, membru 
al Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I., Serghei Krai- 
ger. președintele Skupștinei 
Republicii Socialiste Slovenia, 
membru al Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via, Dușan Gligorievici, mem
bru al Vecei Executive Fede
rale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, preșe
dintele părții iugoslave în Co
misia mixtă de colaborare e- 
conomică iugoslavo-română, 
Iakșa Petri el, adjunct al se
cretarului de stat pentru afa
cerile externe, Iso Njegovan, 
ambasadorul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia 
la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
deplină înțelegere reciprocă.

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
făcut o vizită de prietenie în 
Iugoslavia în zilele de 3 și 4 
noiembrie 1970, la invitația 
tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

în cursul vizitei au avut Ioc 
Convorbiri la Brdo-Kranj, în-

tre tovarășii Nicoiae Ceaușescu,_ 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
la care au participat:

Din partea română tovară
șii : Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, Vasile 
Vlad, membru supleant al 
C.C. * al P.C.R., șeful Secției 
Relații Externe a C.C. al P.C.R., 
Nicoiae Ecobescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., ad-

O toamnă tîrzie, cu zile cal
me. alungă zăpezile pe creștetul 
munților. Doar de sus, de la 
Castel se abat, cu zornăitul co
clit al frunzelor de aramă, vîn- 
turile care zguduie ferestrele 
constructorilor din vale. Dar în 
adine, în caverna imensă a cen
tralei, se menține solemnă, de
parte de anotimpuri, munca con
structorilor și a montorilor, 
care „transplantează" aici, prin 
mii de operații complicate, „ini
ma" hidrocentralei de pe Lotru.

Poate de aceea reporterul este 
irezistibil ispitit să străbată încă 
o dată acea splendidă magistrală 
subterană care îl poartă spre 
„masa de Operație" — platforma 
de montaj. Sub pendulările grele 
gle podului rulant de 160/32

tone-forță oamenii se mișcă 
calm, sigur, printre țesătura fie
rului beton, prin scheletul de 
lemn al anexei electrice, prin 
galeriile și tuburile de legătură, 
prin casa vanelor, proiectați 
guliveric de lumina aparatelor 
de sudură.

De jos, din caverna centralei, 
ai impresia că te afli pe un pla
tou de filmare, unde se toarnă 
un cadru de cea mai grandioa
să mișcare. „Regizorii", acei ti
neri nelipsiți o clipă din mij
locul „actorilor", joacă ei înșiși 
rolul principal. Sînt copleșit 
de această imagine și arătînd

VASILE RĂVESCU

(Continuare în pag. a ll-a)
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Început de toamnă in pădure la 

Moțca — Pașcani
„f* * ‘ Foto i G. PAUL

(Continuare în pag. a Ill-a)

PATRIOTISMUL OMULUI DE ARTA • ACTUALITATEA PEN
TRU TINERET

George Călinescu scria despre Mihai Eminescu: „El avea 
un suflet etic, simțitor la toate ideile și sentimentele care, 
alcătuind tradiția unei societăți, sînt ca grinzile afumate ce 
susțin acoperișul unei case, nefiind lipsit, totdeodată de vi
ziunea unui viitor mai drept. Nu nutrea nici o aspirație pen
tru sine, ci numai pentru poporul din care făcea parte fiind 
prin aceasta mai mult un exponent deci: un individ".

Astăzi, în România socialistă, scriitorii patriei, înaripați 
de idealuri comuniste, înțeleg și simt conceptul de patrio
tism la o înaltă dimensiune, cea a conștiinței de sine a unui 
popor angajat ferm pe drumul spre propria sa desăvîrșire 
— liberă, descătușîna toate energiile și valențele de talent 
și inteligență.

lată de ce, discuțiile cu fiecare dintre cei invitați să răs
pundă la această anchetă au fost pasionate, relevînd o dată 
în plus maturitatea cu care scriitorul contemporan își în
țelege menirea ?i datoria față de comunitatea națională din 
core a ieșit — și pentru care scrie.

,,Dragoste exigentă, le
gată de noțiunea de 

progres"
— Tovarășe ALEXANDRU 

IVASIUC — este cunoscută pa
siunea cu care teoretizați. Aș 
afirma chiar că articolele dum
neavoastră din ultima vreme — 
vizînd probleme de fond ale teo
riei culturii și filozofiei mi s-au 
părut, mie personal — la fel de 
interesante ca și propria dum
neavoastră literatură. V-aș ruga 
deci să incepetn discuția aceasta 
despre scriitor și sentimentul 
patriotic Incercînd să fixăm cî- 
tev* repere ale noțiunii de pa
triotism. Deși întreprinderea este

dificilă — dat fiind coeficientul 
copleșitor de sentiment pe care 
o presupune...

— Intr-adevăr, de la bun în
ceput trebuie precizat că în ca
zul dragostei de patrie — ca și 
în cazul dragostei în general — 
declarațiile fără fapte și gesturi' 
sim. în cel mai bun caz, false, 
în cazul patriotismului — pen
tru un scriitor, fapta esențială, 
este de a scrie cărți. O carte 
bună este deci un act de pa
triotism. E adevărat însă că nu 
tot timpul se scriu cărți bune 
— și asta nu pentru că există

Anchetă realizată de 
SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

• Cronica literară : MA
RELE ALPHA.

• De ce sînfem plini de 
furie — un comenta
riu de FANUȘ NEAGU.

• SADOVEANU de Ed
gar Papu.

• Fotbal : TURUL DOI 
A FOST FATAL PEN
TRU REPREZENTAN
TELE NOASTRE.
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BUNĂ DIMINEAȚA, 
MUNTE !

Iarna a debutat, totuși, aco
perind crestele munților cu 
cușme de nea. în stațiunile 
balneo-climaterice Tușnad, So- 
vata, Borsec, Lacul Roșu s-au 
terminat pregătirile pentru 
primirea oaspeților. Numeroa
se vile au fost racordate Ia re
țeaua de încălzire centrală, 
confortul I a fost extins la 
încă 500 de locuri. Lacurile 
Ciucaș și Sfînta Ana se vor 
transforma în patinoare pre
văzute cu instalație de noctur
nă. Sovata are un nou cazinou 
și un hotel turistic. Peste 
50 000 de iubitori ai naturii, 
bucurîndu-se de noile condiții 
create, vor spune în curînd: 
„Bună dimineața, munte!“

I. V.

DE LA UN ATENEU 
LA ALTUL

Activitatea de organizare pe
riodică a expozițiilor de artă 
plastică la Casa de cultură a ti
neretului din Aleea Alexandru 
a tost dublată, nu de multă vre
me, de o alta tot atît de intere
santă vorba despre seria con
cetti- 1 duminicală denumită 
suges „De la Ateneul tinere
tului la Ateneul Român" alcă
tuită din concerte de muzică 
clasică susținute de tinerii muzi
cieni elevi ai școlilor de mu
zică sau studenți ai Conserva
torului din București.

Cel de al treilea concert, de 
la începutul acestei stagiuni, a 
fost consacrat muzicii de came
ră. Trio-ul studenților, Luminița 
Ghencea (pian). Ioana Buricescu 
(violină) și Iosif Catef (violoncel) 
a interpretat lucrări de Beetho
ven și Brahms, compuse în pri
mi) ani de creație. Totuși tinerii 
lipsesc. Nu au încredere în oei 
de o vîrstă cu ei ? Majoritatea 
spectatorilor o formează in 
schimb oamenii maturi. Nu e a-

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Patria (o- 
rele 9; 12.45; 16,30; 20,15), Feroviar 
(orele 9 , 12,30 ; 16 ; 19,30) ; Gloria 
(orele 9,45 ; 13 ; 16,15 ; 19,30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Luceafărul (orele 9 ;
11,15 . 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Favo
rit (orele 10 ; 12,30 ; 16 ; 18 ; 20,15) ;

CADAVRUL VIU : rulează la Ca
pitol (orele 9,30 ; 12,30 ; 16.30 ; 20) ;

SECHESTRU DE PERSOANA I 
rulează la București (orele 8,30 r
10.30 ; 12,30 , 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
Ia Festival (orele 8 45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 13,30 ; 21) ; Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ; Mo
dern (orele 9,15 ; 11.30 ; 13,45 : 16 ;
18.15 ; 20,30).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează la 
Victoria (orele 8,45 ; 11,30 ; 14,30
17.30 ; 20,15).

IN ARȘIȚA NOPȚII t ruleazâ la 
Central (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 18 ;
18.30 ; 20 45) ; Grlvița (orele 10,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

IN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Lumina (orele 9—18 în continua
re , 18,15 ; 20,30).

ANUL TRECUT LA MARIEN- 
BAD : rulează la Doina (orele
11.30 : 13 45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

CĂTRE CE PROFESIE 
VĂ ÎNDRUMAȚI COPILUL ?
(Urmare din pag. I) 

putut dezvălui pe de-a întregul 
aplicațiile, talentele, că abia de 
acum înainte acestea urmează 
să se manifeste deschis. Ne-au 
declarat profesii precis delimi
tate — inginer, medic, profesor, 
af’hiteet, artist — cu două ex
cepții toate urmînd a fi însușite 
prin intermediul studiilor uni
versitare Motivațiile sînt. apa
rent inatacabile din punct de 
vedere psihologic și pedagogic: 
„îi place medicina, de mică și-a 
îngrijit bunicii bolnavi" ; „i-a 
plăcut de mic să meșterească 
pe Ia aparatele electrice din 
casă, va fi inginer electronist"; 
„recită cu un deosebit talent, 
va fi artistă"; „se joacă cu co
pii mai mici, are deci calități 
pedagogice" etc. etc. Comentînd 
însă răspunsurile cu profesoa
ra Edith Maxim, diriginta cla
sei, descoperim adevăratul su
port al acestei brientări ;. cinci 
părinți, ingineri de profesie, 
găsesc că locul copiilor lor este 
tot în inginerie ; părinții me
dici își îndreaptă copiii spre 
medicină : mama unui elev, lu- 
crînd în Studioul cinematogra
fic „Buftea", a descoperit la 
fetița ei (de 14 ani, încă nedez
voltată fizic, fără să mai vor
bim de alte aptitudini) talente 
de actriță. Așa dar, aproape 
toți părinții au transferat co
piilor lor calitățile care i-au 
îndemnat 'a vremea respectivă 
să-și aleagă ei înșiși profesia.

La urma urmelor s-ar putea 
ca intuiția lor să se dove
dească. în unele cazuri, în
temeiată și pe copiii de azi 

ceasta o dovadă că mult aștep
tatul public tînăr se înșeală ?

ANA BIRCA

LA TEMELIA LICEULUI
Cu ocazia săpăturilor efectuate 

la aripa clădirii Liceului nr. 1 
din Tulcea, a fost descoperit un 
act comemorativ care datează 
din 14 iunie 1502. Documentul, 
păstrat în condiții excelente, 
poartă semnătura Iul Spiru Ha- 
ret, ministrul instrucțiunii și 
cultelor din acel timp și vor
bește despre eforturile pe care 
locuitorii orașului Tulcea le-au 
făcut pentru a asigura genera
țiilor de elevi condiții bune de 
instruire și educație. Cinstind 
memoria înaintașilor, conduce
rea școlii a alcătuit un nou Act 
comemorativ, care va fi cobo- 
rît în curînd, intr-un conteiner 
special, la temelia liceului. Pre
zentul document, care va duce 
peste ani mesajul actualei ge
nerații de elevi și profesori, per
manentizează astfel o tradiție o- 
riginală și interesantă.

M. C.

• EDITURA „UNIVERS"
J. Cheever : „Fidela Clarissa*

6.75 lei
V. Lenero : „Cine l-a ucis pe 

don Jesus ?“ 6,50 lei
• EDITURA „DAC’ V’ — CLUJ
Ion Vlasiu : „în spa. u.și timp*,

6.50 lei 
I. Vlad : „Descoperirea artei*,

8,25 lei
888 „Lenin în conștiința ute- 

ciștilor din România", 12.50 lei
D. Cesereanu: „Ipostaze" 6,50 lei

• EDITURA „MINERVA*

8 • • „Alăuta Românească*, 
26,00 lei

8 8 8 „Sonetul italian*. 10,00 lei 
Popa Ion Victor : „Velerîm și

Veler doamne*. 5,00 lei
Flaubert: „Doamna Bovary*

5,00 lei

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

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulează 
la Excelsior (orele 9 ; 11,15 ; 13,3» ; 
16 ; 18,30 ; 20,45) ; Aurora (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,15) ; To
mis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,30).

PETRECEREA : rulează la înirâ- 
țlrea (orele 15.30 ; 17,45 ; 20).

GREȘEALA REGELUI: ruleazâ 
la Buzești (orele 15,30 ; 18 ; 30,30);

MAYERLING (ambele serii) : ru
lează la Dacia (orele 8,45—20 to 
continuare).

100 DE CARABINE : rulează la 
Bucegl (orele 10 ; 15,30 ; 18 ; 20.30); 
Arta (orele 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,15).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Unirea (orele 15.30 ; 18 ; 20).

IMPOSTORII : rulează la Lira 
(orele 20).

LA NORD PRIN NORD-VEST 1 
ruleazâ la Ura (orele 16).

DREPTUL DE A TE NAȘTE f 
rulează Ia Drumul Sării (orele
15,30 ; 18 ; 20,30).

ÎNTÎLNIREa : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 17,45; 20); Crta- 
gași (orele 15,30; 18; 26,15).

HIBERNATUS : rulează Ia Glu- 
leștl (orele 15,30 ; 18 ; 20,30) ; Mio
rița (orele 10 ; 12,15 : 15 : 17,30 ; 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Cotrocenl (orele 15,30 ; 
17,45 ; 20) ; Popular (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

SENTINȚA : rulează la Floreae- 
ca (orele 15.30 ; 18 ; 20,30) ; Flamu
ra (orele 16 ; 18,15 : 20,30).

sâ-i găsim cu adevărat peste 
ani ingineri, medici, profesori 
etc. De bună seamă, copilul o- 
bișnuit cu dalta și ciocanul se 
va îndrepta mai sigur către teh
nică, după cum o anumită pre
dispoziție pentru alinarea sufe
rințelor celor din jur poate 
pregăti terenul unei afinități 
față de profesia de medic. S-ar 
putea ca și tradițiile familiei 
să-și exercite partea lor de in
fluență mai mult sau mai puțin 
pozitivă. Dar ele nu pot ră- 
mîne unicile circumstanțe în 
care se determină o carieră 
profesională. Părinții în cauză 
n-au corelat propriile lor do
rințe cu un element esențial 
în aprecierea calităților care 
recomandă pe un tînăr către o 
profesie sau alta ; capacitatea 
intelectuală, exprimată acum 
prin situația școlară. Nu tre
buie să fii specialist ca să a- 
jungi la concluzia că un elev 
de clasa a VIII-a care se men. 
ține în limitele mediilor de 6 
sau 7 nu va putea face față 
exigențelor învățămîntului si- 
perior. Părinții unei eleve care 
desenează cu îndemînare o so
cotesc de pe acum arhitectă. 
Dar ei ignoră dificultățile cu 
care eleva pătrunde în lumea 
matematicii, lipsa de interes 
față de fizică. în cazul unui 
alt elev cu o pregătire pre
cară, părinții nu-și ascund 
ambiția : „va fi inginer". Ele
vul recunoaște că este fascinat 
de motoare, instalații, construc
ții, dar dacă pentru cunoaște
rea lor trebuie să învețe ma
tematică și fizică, atunci re
nunță. „Voi fi sportiv" declară

• EDITURA „ALBATROS"
I. Marin : „Cine știe mortul ?* 

4,00 lei
• EDITURA „M. EMINESCU" 
Gib Mihăescu : Donna Alba",

9,75 lei
Stendhal : „Roșu și negru",

30,00 lei 
H. Mann : „îngerul albastru",

5,50 lei 
Al. Dumas : „Regina Margot",

17,50 lei 
Al. Philippide : „Considerații 

confortabile", 9,00 lei
P. Sălcudeanu : „Un biet bunic 

și o biată crimă", 5.75 lei
• EDITURA „MERIDIANE"
E. Hbfer : „Viena*, 22,50 lei
• EDITURA „CARTEA ROMÂ

NEASCA"
M. Sadoveanu : „Povestiri de 

dragoste", 5,00 lei
• EDITURA MILITARĂ
Th. Constantin : „Baltazar so

sește luni*, 12,50 lei

MEDALION
ION VASILESCU

Se vor împlini curînd zece ani 
de la moartea regretatului com
pozitor Ion Vasilescu, autorul a 
sute de melodii de muzică u- 
șoară, unele dintre ele șlagăre 
mondiale.

în cadrul manifestărilor iniți
ate cu acest prilei, duminică di
mineața va avea loc în sala Ca
sei de cultură „Mihai Emines- 
cu a sectorului 2 din Capitală 
un medalion „Ion Vasilescu", 
prezentat de Sandu Naumescu.

în cadru] programului își vor 
da concursul Dorina Drăghici, 
artistă emerită, Joujou Paveles- 
cu, Nicu Stoenescu, sextetul 
„Cantabile" condus de Smaran- 
da Toscani, compozitorii Flo
rentin Delmar, Noru Demetriad.

Vor fi totodată audiate înre
gistrări pe discuri cu melodii de 
Ion Vasilescu interpretate de Gi- 
că Petrescu, Maria Tănase, Titi 
Botez, Virginie* Popescu, Con
stantin Lungeanu, din spectaco
lele de altădată ale teatrelor „Al
hambra" și „Gioconda".

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează ia 
Volga (orele 15,30 ; 19).

TIGRUL : rulează la Viitorul (o. 
rele 16 ; 18 ; 29).

ACEASTA FEMEIE : ruleazâ la 
Moșilor (orele 11 : 15.30 ; II ; 20.15).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulează 
la Munca (orele 16 : 18 ; 20)

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Flacăra (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15).

VINATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Vltan (orele 15,30 ; 18 ; 
30,15).

VÎRSTA INGRATA : rulează Ia 
Rahova (orele 15 30 ; 18 ; 20,30)

HEI TU 1 : rulează la Progresul 
(orele 20).

PĂSĂRILE : ruleazâ la Progre
sul (orele 15,30 : 18).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO; rulează la Pacea (orele 
15,45; 18; 20).

DEGETUL DE FIER: rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).
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Opera Română : SEARA DE BA

LET GERSHWIN — ora 19.30 ; 
Teatrul de Operetă : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — ora 19,30 ; 
Teatrul Națonal ,.I.L. Caraglale":

el dirigintei, și face în prezent 
eforturi lăudabile să treacă 
clasa.

în cazul celor dintr-a VIIÎ-a, 
multe lucruri se mai pot schim
ba : părerile părinților, atitudi
nea elevilor față de învățătură 
și elevii înșiși, ale căror apti
tudini ori talente pot irumpe de 
abia de acum înainte, răstur- 
nînd pronosticuri și ambiții. 
Altă problemă își așteaptă o 
rezolvare pe cît de grabnică pe 
atît de exactă ; alegerea școlii 
ce va fi urmată după absolvi
rea clasei a VIII-a. Poate că 
întreaga pledoarie de pînă aici 
ar fi fost fără obiect dacă n-am 
fi descoperit că toți elevii cla
sei la care ne referim se vor 
îndrepta spre liceu (doi spre li
cee industriale). Respectiv, în
dreptați de părinții lor. Șă rea
mintim, cu aceleași argumente 
de mai sus, șansele' de reușită 
ale unor elevi într-un concurs 
care dobîndește de la an la an 
valențe în plus de exigență ? 
Știm : în preajma concursului 
vor fi dopați cu învățătură, vor 
avea meditatori, nici un sacri
ficiu nu va fi prea mare. Vor 
fi și reușite. Chiar dacă ulte
rior unele se vor dovedi efe
mere. în interesul elevilor se 
cere intervenția urgentă a șco
lii. Dar asupra naturii acestei 
intervenții vom mai reveni.

Părinții elevilor clasei a 
XII-a nu ne-au furnizat un 
punct de vedere atît de catego
ric deși, mărturisim, ne-am fi 
așteptat Dar n-a fost singura 
surpriză pe care o conțin răs
punsurile. Astfel, după decla
rații aproape unanime că ale

CLUBUL „A" ÎN 
ACTUALITATE

După tradiționala întrerupere 
de peste vară, s-a redeschis Clu
bul studenților arhitecți, Clubul 
„A“, din strada Blănari. în sea
ra deschiderii au fost prezenți 
ca invitați de onoare Liviu Ciu
lei, Ion Caramitru șr Sergiu 
Cioiu, care au recitat din Ma- 
iakovski, Sorescu, Vulpescu și au 
purtat discuții libere cit studen
ții. Cunoscut ca cel mai bine 
organizat și mai atractiv club 
studențesc, Clubul „A" are pre
văzute și pentru acest an școlai 
o serie de manifestări interesan
te. Ștefan Antonescu, directorul 
clubului, ne-a prezentat cîteva 
din acțiunile, tradiționale sau în 
premieră, incluse în programul 
clubului la acest început de se
mestru : proiecții de filme ar
tistice sau documentare ; confe
rințe pe cele mai diverse teme; 
în fiecare sîmbătă, „Radio Club" 
— emisiune de muzică „pop" 
prezentată de Florin Ursulescu 
și Bebe Teodorescu, de mai 
multe ori pe săptămînă, dans cu 
participarea a o serie de forma
ții studențești invitate (în seara 
inaugurării a concertat grupul 
bucureștean „Romanticii"). Clu
bul dispune, de asemnea, de 
jocuri distractive și un bufet- 
bar. Acest Club al viitorilor ar
hitecți s-a distins în decembrie 
anul trecut prin organizarea pri
mului „Festival national al for
mațiilor studențești de muzică 
pop". Pregătind cea de-a două 
ediție a acestui Festival (ce s-a 
bucurat la ediția inaugurală de 
un deosebit succes), Consiliul 
A.S. al Institutului de Arhitectu
ră intenționează să deschidă în 
curînd în holul Institutului o 
vastă expoziție de fotografii ar
tistice dedicată ediției din iarna 
trecută. Expozant: artistul foto
graf Edmund Hofer. De subliniat 
că printre primii invitați ai clu
bului s-a numărat actorul fran
cez Jean-Paul Belmondo.

O. U.

CURS DE JAPONEZA
Casa de cultură a sectorului 4 

găzduiește, începînd din octom
brie, un nou curs de limbă ja
poneză care se adresează tutu

(Sala Studio) : CINE EȘTI TU t
— ora 2» ; Teatrul Național „Va- 
sile Alecsandri-—Iași (la Sala Pa
latului) : CATIHET II DE LA HU- 
MCLEȘTI — ora 15; (la Teatrul 
Giulești) : NOAPTEA IGUANEI — 
ora 20 ; (la Teatrul Național „IX. 
Caraglale" — Sala Comedia) : 
TARTUFFE — ora 28 ; Teatrul de 
Comedie : CHER ANTOINE — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE Șl LENA — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PURICELE ÎN U- 
RECHE — ora 20 ; Teatrul Mic : 
DON JUAN MOARE CA TOȚI 
CEILALȚI — ora 20 ; DOI PE UN 
BALANSOAR — ora 16 ; Teatrul 
, C.I. Nottara* (B-dul Magheru) : 
REBELUL — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : ClND LUNA E ALBASTRĂ
— ora 20; Teatrul „Ion Vasilescu": 
FLOARE DE CACTUS — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat: LUM- 
PACIUS VAGABUNDUS — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă*: MA- 
TEIAȘ GÎSCARUL — premieră — 
ora 16 ; Teatrul Țăndărică (CaL 
Victoriei) : O POVESTE CU CÎN- 
TEC — ora 17 : (Str. Academiei) : 
STROP DE ROUĂ ; BROTACE- 
LUL — ora 17 ; Teatrul _,C. Tă
nase" (Sala Savoy) : LA GRADI
NA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; (CaL 
Victoriei) : SONATUL LUNH — 
ora 19,30 ; Ansamblul Rapsodia 
Română : PE ARIPILE RAPSO
DIEI — ora 20 ; Circul Globus : 
STAR CIRSUS ’70 — orele 18 șl 
19,30.

gerea profesiei a fost lăsată 
exclusiv la latitudinea tinerilor, 
ni se indică niște domenii sau 
institutele de învățămînt supe
rior unde vor putea fi intîl- 
niți copiii lor; profesiile 
plutind vag într-o sferă foarte 
largă de activități. Din cele 32 
de răspunsuri primite, doar 17 
numesc profesia propriu zisă 
către care se vor îndrepta ab
solvenții, Aici pot fi mai multe 
explicații : 1) părinții nu cu
nosc exact profesia aleasă de 
copiii lor; 2) indicînd vag „in
giner" sau „chimist", sau „po
litehnică" se lasă o portiță în 
cazul unei nereușite („politeh
nica" însumează 12 facultăți, 
„inginer" este de asemenea o 
noțiune foarte încăpătoare vi- 
zînd zeci și zeci de specialități); 
3) lipsa de preciziune, în cazul 
de față, poate trăda un deza
cord cu hotărîrea luată de elev 
și, din discreție, sau din alte 
motive, părinții îl trec sub tă
cere ; 4) pentru unii părinți 
mirajul unor activități cu rezo
nanță (inginer, medic, profesor) 
este atît de strălucitor incit îi 
satisface deplin ; are mai puți
nă importanță dacă fiul sau 
fiica vor fi ingineri mecanici, 
sau agronomi, sau metalurgiști, 
sau în sectorul îmbunătățirilor 
funciare.

Din nou, trebuie să remarcăm 
sărăcia cunoștințelor pe care 
Ie au părinții cu privire la 
nomenclatorul de profesii. Dacă 
ar fi să refacem, după cele 32 
de răspunsuri, acest nomencla
tor. el ar conține următoarele 
profesii : inginer mecanic, in
giner chimist, inginer fizician, 

ror celor interesați de limba și 
cultura niponă. Inițiatorul aces
tei acțiuni, poetul Ionel Dincă, 
vizează prin această acțiune 
popularizarea limbii și culturii 
milenare a Japoniei și pregătirea 
unor traducători capabili să a- 
ducă la cunoștința publicului 
larg atît lucrări cu caracter lite
rar cît și lucrări cu caracter ști
ințific. Datorită metodelor mo
deme de predare, cursul nu va 
necesita mai mult de 2 ani, ceea 
ce constituie un timp record, a- 
vînd în vedere faptul că limba 
niponă are 7 sisteme de scriere 
(HEBURN, NIPPON, KUN REI, 
KATA KANA, HIRAGANA. 
KANJI și FURIGANA) și două 
fonduri de cuvinte.

A. GUȚAN

EXPLICAȚIE LA UN 
PORTRET
Se numește Petre Nițu și este 
secretarul comitetului U.T.C. e- 
levi de la Școala generală de 10 
ani nr. 1 din Hunedoara. Despre 
pasiunea și conștiinciozitatea Iui, 
despre spirittil de dăruire aș pu
tea spune destul de multe lu
cruri ; faptele vorbesc însă mai 
elocvent despre inițiativele cu 
care uteciștii de aici întimpină 
cel de-al IX-lea Congres al U.T.C. 
Aș aminti, în afară de expuneri, 
mesele rotunde „Mass-media și 
selectarea valorilor de către ti
neret" ; „Cu politețea de mînă 
prin istorie și lume" ; „Educația 
și creativitatea tehnică"; simpo
zionul „U.T.C. — ajutor credin
cios și de nădejde al partidulni"; 
concursuri : „Flacăra poeziei" — 
creație proprie pe tema „Te cîn- 
tăm partid, părinte drag"; artă 
plastică — „Eu văd lumea"; mu
zică populară — „Tril de privi
ghetoare". Alături de celelalte 
acțiuni, acestea pot înlocui o ex
plicație la portret

prof. I. VLAD
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PROGRAMUL I
• 18,9» Deschiderea emisiunii 

Emisiunea to limba maghiară •
18,30 La volan emisiune pentru 
conducătorii auto * 18,50 Mult e 
dulce șl frumoasă • 19.15 Publi
citate * 19,2» 1001 de seri — emi
siune pentru cel mici • 19.30 Te
lejurnalul de seari • 20.00 Film 
aerial: Noile aventuri ale lui 
Huckleberry Finn • 20 25 Box : 
Finalele campionatelor naționale, 
înregistrare de la sala Floreasca
• 21,20 Ancheta socială „Candi
dați de profesie*. Investigație 
printre tineri absolvenți de liceu 
care nu au reușit la examenul de 
admitere to facultăți • 22,10 Te- 
leglob : Tașkent • 22,3» Poșta TV.
• 22,45 Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL U
• 20,00 Concert simfonic • 20,5» 

Univers XX — emisiune de știin
ță « 21.25 Buletin de știri • 21,35 
Istoria filmului. în prima emisiu
ne, cu titlul „Filmul — o artă*.

inginer metalurgist, pilot de a- 
vieție, cercetător științific. 
Atît. în rest, se confundă pro
fesia cu facultatea, indieîndu-se 
drept profesie agronomia, lim
bile străine, medicina, dreptul, 
artele plastice etc.

Și în cazul clasei a XII-a am
bițiile se situează, în proporție 
de 93,75 la sută, la nivelul în- 
vățămîntulul superior. Doar doi 
părinți se declară de acord cu 
profesia de pilot de aviație 
care, precum se știe, se însu
șește în cursuri de specializare 
postliceală. Că nu toate aceste 
ambiții au acoperire în fapte 
ni se pare inutil să o mai de
monstrăm, fiind încredințați că 
părinții respectivi au fost avi
zați, cu conștiinciozitate pro
fesională și tact, de diriginta 
clasei, profesoara Ana Blidaru.

Dar șirul observațiilor ce se 
pot face pe marginea răspunsu
rilor nu se oprește aici. Iată, 
de pildă, nouă părinți indică 
ca viitoare locuri de muncă 
pentru copiii lor — care au ur
mat secția reală a liceului — 
sectoare care n-au nimic comun 
cu tehnica. Întîlnim artele plas
tice, limbile străine, comerțul 
exterior, agronomia și altele. 
De aici, rezultă că au existat 
lacune in orientarea școlară, 
că tinerilor respectivi li s-ar fi 
potrivit mai bine studiile din 
cadrul secției umanistice a li
ceului. Sau, cu toate eforturile 
școlii de a-i ajuta pe părinți să 
privească lucid și obiectiv capa
citățile și evoluția copiilor lor, 
aceștia pot fi foarte greu clin
tiți din hotărîrile odată luate. 
Cercetînd împreună cu profe
soara Blidaru, care e diriginta 
clasei de 4 ani, informațiile 
furnizate de părinți, aceasta 
constata cu profund regret că 
n-au servit prea mult semna
lele ei, că părinții îi ascultă cu 
politețe părerile dar nu-și mo
difică opiniile chiar dacă apare 
limpede că ar fi în favoarea 
propriilor copii.

Poate schimba școala optica 
subiectivă prin care privesc un 
număr însemnat de părinți vii
torul profesional al copiilor lor? 
Răspunsul nu poate fi decît

• VERIGA DUPĂ VERIGA. 
Pe la ora 6 seara, pit. maj. Teo
dor Ungureanu de la Miliția 
T. F. Galați a remarcat in gară 
doi cetățeni care se chinuiau să 
se urce in tren cu două baloturi 
mari, ambalate în pînză de sac 
Există probabil un fler... fiindcă 
verificînd conținutul baloturilor 
lucrătorul de-miliție a găsit in 
fiecare din ele cite o placă de 
cupru de 70 kg. Cum asemenea 
încărcătură nu putea fi decît de 
proveniență dubioasă, a început 
ancheta. Cei doi au declarat că 
le-au cumpărat cu peste 6 000 
lei de la Pascu Hristudor, din 
Galați, strada Română 113. La 
adresa indicată s-au mai găsit 
alte patru plăci, în total 280 kg 
cupru; • Ancheta continuind a 
dus la arestarea Iui C. Năstase, 
fără ocupație, N. Sefer — sudor 
(19 ani), S. Petrache (26 ani), C. 
Donciu (27 ani), I. Radu Sipiciu 
(27 ani) — muncitori necalificați 
la Șantierele navale Galați. De 
la această întreprindere ei au 
furat in timpul nopții, treptat, 
plăcile respective.

• PLUSURI SUSPECTE. In
specția județeană de miliție Te
leorman a intreprins timp de 
cite va zile un control la C.A.P.- 
urile și I.AS.-urile din județ 
pentru a verifica înregistrarea 
purceilor. Ieșiseră se pare niște 
zvonuri că pe la diferite unități 
există animale neînregistrate a 
căror contravaloare ar putea la 
un moment dat să intre în bu
zunare particulare. Acest con
trol al miliției (suplinind un al
tul, pe care ar fi trebuit să-1 
facă «ganele competente și res
ponsabile pentru activitatea uni
tăților agricole) a descoperit 
2 207 purcei— „in plus". Dintre 
aceștia — 2154 la C.A.P.-uri,
distingindu-se cooperativa „Dez
robirea", cele din comunele Pu- 
tineiu, Buzescu și Slobozia Mîn- 
dra.

• CITE UN STROP, CITE UN 
STROP— Paul Egresi (27 ani) a 
fost 16 luni magazioner la coo
perativa meșteșugărească „Guti- 
nul" din Baia Mare. Și cum în 
timpul serviciului ii plăcea să 
mai bea, cite un strop, cite un 
strop pină se imbăta de tot, in 
gestiune a ajuns să domnească 
un haos total. Se luau piese fără 
bon sau se falsificau înregistră
rile, el insuși ajungind la un 
moment dat să intre in magazie 
ca in cămara proprie. O revizie 
a descoperit o lipsă de 56 300 lei 
și un plus de 61 M9 lei, ca și o 
serie tnxreagă de materiale de
gradate din cauza depozitării 
neeorespunzătoare. Trezii Ia rea
litate P. E. va plăti acum pa
gubele.
• FACEA „BLATUf- A fost 

arestat loan Put (22 ani) care in 
perioada august — septembrie 
1979, fără a fi student și fără a 
avea aprobarea rectoratului a 
locuit clandestin la căminul In
stitutului Pedagogic de 3 ani din 
Baia Mare ; perioadă in care a 
furat o serie de obiecte de la 
■tudenți.

• TURUL ORAȘULUI. Petru 
Cărbunar (22 ani) din comuna 
Husasăut de Ținea, tehnician a- 
gronom ca profesie dar fără o- 
cupațte 1n prezent, s-a întîlniț 
în Oradea cu Alexandru Varodi 
(18 ani), lăcătuș mecanic la Di
recția regională C.F.R. Cluj. Și 
cum amîndoi erau in deplasare 
i-au hotărit să facă un tur al o- 
rașului Iuind la rlnd cofetăriile 
și bufetele și cinstindu-se in 
fiecare din aceste localuri. Spre 
seară, îmbibați de alcool, au for- 
țat ușa unui autobuz parcat ta 
apropierea autogării și spărgind 
cutia ta care se țin biletele au 
furat trei carnete în valoare de 
5 759 lei. N-au apucat insă să le 
folosească : lucrătorii de miliție 
l-au găsit pe Varodi dormind 
pe... pervazul unei ferestre din 
sala de așteptare a gării, cu bi
letele la el.

afirmativ. Nu trebuie început 
de la zero, se face și acum des
tul. Dar se poate proceda mai 
metodic, tacît o succesiune de 
măsuri, începute o dată eu eta
pa orientării școlare, să se con
tinue și să se sprijine reciproc 
în scopul lărgirii orizontului 
de cunoaștere al părinților. De
sigur, sînt binevenite discuțiile, 
lectoratele care ti pun pe pă
rinți în temă cu noțiuni indis
pensabile de pedagogie și psi
hologie. Pasul următor trebuie 
să fie făcut In direcția înarmă
rii lor stricte pentru actul ori
entării profesionale care, în 
epoca noastră, nu se mai poate 
face întimplător atît din punc
tul de vedere general, privind 
evoluția societății, cit și din 
punct de vedere al intereselor 
individuale. Există la Liceul nr. 
32. dar și tn multe alte școli, o 
preocupare în acest sens. Trep
tat se generalizează și instituții 
specializate (cabinete de orien
tare profesională), servite de 
specialiști care atrag în raza 
lor de influență nu numai pe 
elevi ci și pe părinții acestora.

Pentru eficiența dialogului 
pe această temă — al școlii cu 
părinții — este imperios nece
sară și inițiativa părinților. Se 
așteaptă inaugurarea dialogu
lui invers : al părinților cu 
școala. El va fi posibil dacă te 
va învinge inerția (ca să n-n 
numim neîncredere) potrivit că
reia părinții nu cer sfatul pe
dagogilor cu privire la profe
sia către care se îndreaptă 
copilul lor. Și chiar dacă peda
gogul nu se formalizează și-si 
oferă punctul de vedere, el nu 
este luat in considerare, părin
ții privîndu-se astfel de un 
ajutor calificat și competent 
Părinții pot cere consultații 
materiale de studiu, monografii 
profesionale, școala le poate 
facilita intîlniri cu snecialiști 
vizitarea unor instituții școlar 
ori de producție.

Astfel conjugate eforturile 
se creează, premisele ca orien 
tarea profesională să treacă dm 
sfera diletantismului în acee? 
a muncii științifice fundamen
tate

Lumini care nu 
se sting niciodată

(Urmare din pag. I)

spre ochii stinși ai reflectoarelor 
rînduite sus, pe marginea caver
nei, întreb copilărește dacă nu 
cumva sînt utilizate pe timpul 
nopții, ceea ce provoacă zimbe- 
tul îngăduitor al însoțitorului 
meu.

— Aici este tot timpul noap
te. La noi luminile nu se sting 
niciodată. Cind avem nevoie de 
o vizibilitate mai clară atunci 
aprindem reflectoarele.

Cu citva timp în urmă, ter
minarea completă a excavațiilor 
in centrală se făcuse cu un 
avans de o lună. Acum, după 
ce constructorii au predat, în 
termen de montaj turbina 1, au 
reușit să cîștige încă o lună de 
zile, predind și cea de-a doua 
turbină. în primele zece zile ale 
lunii noiembrie, cum ne asigură 
tînărul inginer Nicolae Bărbu- 
lescu, șeful punctului de lucru, 
ei vor turna și radierul de la 
turbina a treia. Sînt aceiași, 
vechii oameni, cum sînt denu
miți pentru îndelungata lor acti
vitate pe șantierele de acest 
gen, care au executat toate lu
crările de excavații și betonare 
la centrală. Dintre ei, unii au 
plecat să întărească alte loturi, 
însuși maistrul Pavel Oțet, în
soțit de o formație de mineri 
încercați, se află acum la lotul 
Rudăreasa, unul dintre punctele 
de lucru care au pus multe 
probleme constructorilor prin 
dificultățile pe care le pre
zintă.

începînd cu luna octombrie ți 
acest lot a fost ridicat la înăl
țimea celor bune, ajungîndu-se 
la 65 ml excavați, ceea ce con
stituie o adevărată performanță. 
Dar plecînd de la centrală, Pa
vel Oțet poate să fie liniștit. Cel 
care a preluat comanda, Ion 
Cernucan, continuă cu demni
tate opera sa. Deși nu era de- 
cit ajutor al șefului de schimb, 
Cernucan poartă acum întreaga 
responsabilitate a tuturor lucră
rilor de minerit, menținînd a- 
vansurile. Minerii săi sînt de
ciși ca în prima decadă a aces
tei luni să termine excavațiile 
în abataj la sala transformato
rilor, unde a început și armarea 
peretelui de rezistență. Vor res
pecta acest angajament ? O pri
mă certitudine o prezintă însăși 
munca fără menajarea forțelor, 
a întregii echipe. Chiar și cel 
mai tineri, Lino Carp și Ion 
Adochiței, nu au pierdut nici un 
pas față de cei din frunte. Și 
dacă Nicolae Ceaușel era la 
Argeș miner, aici este unul din
tre mecanicii cei mai buni, ca
lificați pe șantier, deservind cu 
pricepere mașina de perforat. 
Știe decr ee înseamnă să-ți co- 

j relezi perfect munca cu a tova- 
i rășiior tăi. Ca el sint aici la 
• centrală toți mecanicii maistru

lui Victor Iacob. excavatorițtif 
AL Gberar.. Radu Birsan, Vic
tor Horvath, electricienii Gelu 
Straton și Dumitru Ar.toci, fie
rarii lui Constantin Cojan, beto- 
nișții lui Velicu Costache și alții. 
Chiar și dulgherii lui loja Ignat, 
mai puțin obișnuiți cu lucrări 
In asemenea împrejurări, «e 
descurcă foarte bine.

— Aici sint alte condiții, se 
mărturisea maistrul Ignat. Tre
buie să cărăm materiale cu spa
tele, să le trecem prin conduc
tele de legătură între vanele sfe
rice și turbine. Locul e foarte 
îngust, nu trebuie să-1 stinghe
rești cu nimic pe cel de lingă 
tine. între ceea ce am lucrat 
pînă acum și ce facem aici, la 
uzina Ciunget, e o diferență ca 
de la cer la pămînt. Noroc de 
băieți buni ca Ștefan Imre, Pe
tre Varga, frații Aborculesei, 
Constantin Vasica și alții.

Aceștia, Împreună eu forma
țiile lor de lucru și-au concen
trat forțele pentru a pune la 
dispoziția montorllor un dt mai 
larg front de acțiune. Alei, mal 
mult ca oriunde mi-a fost dat 
să observ că obișnuitele conflic
te, in astfel de împrejurări, In
tre constructori și montorl sînt 
reduse la cea mai joasă scară 
* proporției și rezolvate opera
tiv, cu multă înțelegere. Un lu
cru firesc dacă ne gîndim că cel 
care conduc aceste complicate 
operații de construcții și mon
taj sînt numai tineri ingineri, 
Rbsolvenți ai aceluiași institut. 

Tineri în vizită la Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a 
mișcării revoluționare ți democratice din România 
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sau vechi cunoștințe de pe alte 
șantiere. Nicăieri, poate, nu 
există o mai strinsă solidaritate 
profesională ca lâ acești izvodi- 
tori de lumină. Șantierele hidro
energetice îi poartă de la un 
capăt la altul al țării, ii des
part pentru o perioadă Și-i faa 
să se reîntâlnească apoi mai 
uniți ca niciodată. Așa s-a în
tâmplat și cu inginerii Nicolae 
Bărbulescu și Mircea Criveanu, 
primul reprezentind „construc
torul", celălalt răspunzând de 
partea de montaj la turbina 1 
și vanele sferice. Mircea spune 
că numai întâmplarea a făcut 
ca ei să fie și veri, că de fapt 
legăturile profesionale sint mult 
mai trainice, iar -cele de rudenie 
nu fac altceva decit să le întă
rească pe cele din urmă. Așa 
că neînțelegerile inerente pe 
șantier între cele două părți se 
rezolvă miilt mai ușor între ei, 
cîștigind in aceeași măsură și 
unii și alții.

Volumul lucrărilor de mon
taj a sporit foarte mult. Sosesc 
și alți montori, ocupîndu-și lo- 

•cul în vechile formații. Tînărul 
Pavel Dumitru s-a întors recent 
de la Porțile de Fier. Reintegra
rea sa în echipa lui Florea 
Oprea a fost de bun augur. As
tăzi este unul dintre cei mai 
pricepuți și mai harnici montori 
de pe Lotru. El se bucură ală
turi de tinerii Nicolae Boțocan, 
Vasile Tică, Gheorghe Rizea de 
prețuirea colegilor de breaslă, 
fiind solicitat acolo unde se cere 
cea mai înaltă calificare și ex
periență. Iar aceste calități se 
impun aici in gradul cel mai 
înalt deoarece, aparatura pentru 
centraj fiind foarte complicată, 
necesită și foarte mare precizie. 
Genul acesta de lucrări nu poate 
fi efectuat decit de oameni 
foarte serioși in muncă, mon
tori care 6-au format pe șan
tier. Așa sînt și „băieții" ingi
nerului Criveanu. încercați la 
Argeș, verificați la Porțile de 
Fier și strălucind la Lotru, ei 
dovedesc înalte virtuți profesio
nale, caracteristice temerarilor 
de pe acest șantier național al ti
neretului. Așa cum spunea ingi
nerul Grigore Dumitru, șeful lo
tului montaj centrală, — el 
însuși un astfel de tînăr — aici 
nu e voie să se greșească. Orice 1 
eroare de montaj ar fi fatală. 
Cu cîteva zile în urmă îmi re
lata cu cită uimire și teamă erau 
priviți montorii conduși de 
maistrul Nicolae Nicolaescu, 
executând una dintre, cele mai 
dificile lucrări : montarea podu
lui rulant de 160/32 tone-forță. 
O lucrare periculoasă care a 
necesitat foarte multe pregătiri, 
și măsuri de precauție. Totul 
făcut îh limita unui spațiu re
dus, manevrele executindu-se 
deasupra unor agregate și apa- 
rataje amenințate în orice mo
ment Dar in ciuda faptului că 
s-a lucrat manual, echipa lui 
Stelian Jianu 6-a descurcat ex
celent. Acum Gheorghe Boro- 
vină. Petre Ciurtin, Vasile Cris- 
tea, Dionisie Moruțan, Aurel 
Ciumpavu. Constantin Ghemu și 
ceilalți tineri montori vorbesc 
despre acest eveniment ca des
pre un fapt obișnuit, aproape 
uitat, deși abia au început să 
monteze și cel de-al doilea pod 
rulant.

în centrală montajul s-a de
clanșat din plin. La turbina 1 
a-a terminat montarea grătaru
lui și se fac pregătiri pentru in
troducerea blindajului colecto
rului, «e confecționează un turn 
de control necesar la centrarea 
«naamblelor. Vanele «ferice 
efnt montate in proporție de 
peste 80 la sută, ta galerii au 
fast introduse conductele de le
gătură, ee montează distribuito
rul pentru grupurile doi și trei. 
Se fac ultimele pregătiri pen
tru Începerea montajului 1* tur
bina doi.

iată o activitate intensă, un 
adevărat câmp de luptă ți afir
mare al montorilor. Fiecare bă
tălie dștigată este hotărîtoare. 
Dar aici, in grota centralei, in 
această lumină veșnic aprinsă 
in întunericul din adîncuri, se 
concentrează acum forțele. Alți 
montori vor veni de la Porțile 
de Fier sau din altă parte. Fie
care braț angajat va fi un con
trafort la cetatea luminii.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A

ȘI-A ÎNCHEIAT vizita ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA

De la bordul avionului

(Urmare din pag. I)

Plecarea din Kranj

COMUNICAT COMUN

zile această manifestare im
portantă a prieteniei româno- 
iugoslave, și-a luat un vibrant 
rămas bun de la solii poporu
lui român. Pe traseul de la 
palatul rezidențial de la 
Brdo Kod Kranj spre aeroport, 
pe străzile orașului împodobite 
cu drapelele României și Iu
goslaviei, Ia trecerea coloanei 
oficiale, cetățenii au ținut să-și 
exprime și cu acest prilej sen
timentele fierbinți de priete
nie pe care le nutresc față de 
poporul nostru, dorința de a 
consolida continuu legăturile 
tradiționale de prietenie, spre 
binele socialismului și al păcii, 
prețuirea profundă pentru 
conducătorul partidului șl sta
tului nostru.

La aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost con
dus de președintele Iosip Broz 
Tito. Au fost prezenți Stane 
Dolanț, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via, Franț Popit, președintele 
Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Slovenia, 
Serghei Kraiger, președinte
le Skupștinei Republicii So
cialiste Slovenia, membru al 
Prezidiului Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, Dușan Gll- 
gorievicl, membru al Vecel 
Executive Federale, Iakșa 
Petrici, adjunct al secretarului 
de stat pentru afacerile exter
ne, Iso Njegovan, ambasadorul 
Iugoslaviei la București. Erau 
prezenți ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Vasile Șandru, 
membri ai ambasadei române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
își la rămas bun de la persoa
nele oficiale prezente pe aero- 
part.

O gardă militară prezintă 
onorul.

Se intonează Imnurile na-

LA BLED, IN PEISAJUL PITORESC
AL ALPILOR SLOVEN!

După încheierea cu succes 
a fructuoaselor convorbiri ro- 
mâno-iugosîave, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito au făcut o vizită 
în cîteva pitorești localități 
montane din Alpii Sloveniei.

Șoseaua șerpuiește în pan
tă, în mijlocul unui peisaj de 
o rară frumusețe, dominat în 
depărtare de faimosul pisc 
Triglav, a cărui întreită creas
tă se profilează la orizont, 
desprinzîndu-se din pîcla sub
țire, ca desenată de un penel 
iscusit.E o zi în care soarele 
își revarsă lumina și căldura 
cu o neobișnuită dărnicie pen
tru aceste locuri. Gazdele re
latează că un asemenea splen
did început de noiembrie nu a 
mai fost pe aceste meleaguri 
de cîteva decenii.

Deasupra șoselei, pe o mare 
pancartă, ca un frontispiciu al 
intrării în localitatea Bled, ci
tim inscripția „Dobro doșli !“ 
G.Bine ați venit").

Pe străzile acestui încîntă- 
tor centru climateric, cu nu
meroase hoteluri moderne, cu 
parcuri strălucind de bogăția 
cromatică a toamnei, centru 
vizitat de un mare număr de 
excursioniști în toate anotim
purile anului, au ieșit în în- 
tîmpinare numeroși localnici 
și turiști. Ei au făcut o caldă 
primire celor doi președinți, 
exprimîndu-și prin urale, a- 
plauze, semne cordiale, senti
mentele de vibrantă prietenie 

(față de poporul român vecin 
și prieten, calda prețuire pen
tru distinsul și stimatul 
oaspete, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Este vizitată cetatea-muzeu 
din Bled, monument istoric a 

țlonale ale celor dacă țări, ta 
timp ce răs’mă 21 de salve de 
artilerie.

înainte de despărțire, 
doi președinți își string 
duros miinile. se îmbră 
ză cordial.

Avionul oficial român se În
dreaptă spre pista de deco
lare. Din nou semne cordiale 
de rămas bun.

Este ara 17, ara locală. Avio
nul prezidențial român deco
lează, îndreptindu-se spre pa
trie, însoțit pini la fcwttieră 
de o escortă de reactoare mu
tare ale aviației iugoslave. nicolae CtWȘESCU

cărul construcție s-a desfășu
rat de la începutul secolului 
al XI-Iea pînă în secolul al 
XVIII-lea și considerat drept 
unul dintre cele mai impresio
nante vestigii din trecutul 
Sloveniei. De pe o platformă 
înaltă poate fi admirată pri
veliștea grandioasă a lacului 
montan Bled, format cu mile
nii în urmă prin topirea unor 
ghețari care dominau odinioa
ră aceste locuri. Oglinda vastă 
a lacului răsfrînge cu superbe 
irizări lumina solară, oferind 
privirilor un decor spectacu
los, în care frumusețea natu
rii servește drept fundal ori
ginalei simbioze dintre masi
vele edificii istorice și svel- 
tele construcții contemporane.

Pe platoul din fața muzeu
lui, asistăm la un moment e- 
moționant. își face apariția 
un grup de tinere și tineri în 
costume naționale slovene, 
care, în semn de omagiu, o- 
feră celor doi președinți ga
roafe purpurii, simbolizînd 
căldura sentimentelor de prie
tenie ce unesc popoarele noas
tre. Apoi, tinerii înfățișează o 
frumoasă tradiție populară din 
partea locului : dansul de nun
tă al miresei și al mirelui, 
precum și un șir de alte cîn- 
tece și dansuri care aduc cu 
ele prospețimea folclorului slo- 
ven.în încheiere, într-o atmos
feră destinsă, de 
poziție, tovarășii 
Ceaușescu și Iosip 
se fotografiază în 
grupului de tineri.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Iosip Broz Tito semnează 
în Cartea de onoare a muzeu
lui.

bună dis- 
Nicolae

Broz Tito 
mijlocul

r~

orașului Kranj, atmosfera ge
nerală este caracterizată de 
satisfacția pentru rezultatele 
convorbirilor desfășurate aid. 
convorbiri care au marcat noi 
jaloane în dezvoltarea multi
lateralei colaborări dintre par
tidele și popoarele României 
și Iugoslaviei.

pentru utilizarea comp- 
în continuare a secto- 

comun al Dunării.
doi președinți au apre-

Cei doi conducători de nat In mijlocul unui grup de tineri din Bled.

Junct al ministrului afacerilor 
externe. «i Vasile Sandru, am-

RS-F. Iugoslavia.
Din partea iugoslavă, tova

rășii Stane Dolanț, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Serghei Kraiger. 
președintele Skupțtinei Repu
blicii Socialiste Slovenia, mem
bra al Prezidiului Uniunii Ca- 
■mnisttjor din Iugoslavia, Du
șan Gligorieviei, membru al 
Veeei Executive Federale, pre
ședintele părții iugoslave in 
Comisia mixtă iugoslavo-ro- 
dAnft de eoLaborsre economici. 
Iakșa Petrici ad*iaet al *e- 
rretarultri de stat pentru afa
cerile externe. Iso Njegovan, 
ambasadorul Republicii Soda 
liste Federative Iugoslavia in 
Republica Socialistă România.

In cadrul convorbirilor. care 
s-au desfășurat intr-o atmos
feră de prietenie, cordialitate, 
deplină înțelegere și încredere 
reciprocă. s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la 
relațiile bilaterale și proble
mele actuale ale vieții inter
naționale și ale mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale. precum și o infor
mare asupra mersului con
strucției socialiste in cele două 
țări.

Cei doi președinți an consta
tat eu mare satisfacție că, în 
perioada care a trecut de la 
j’.uma lor intîlnire din sep
tembrie 1M9 de la Porțile de 
Fier, relațiile de prietenie, bu
nă vecinătate și colaborare 
multilaterală dintre Republi
ca Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, bazate pe egalitate 
in drepturi. încredere și res
pect reciproc, precum și cola
borarea rodnică dintre Parti
dul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugosla
via s-au amplificat și îmbogă
țit eu noi forme de colaborare, 
în interesul ambelor popoare, 
al cauzei socialismului și pă
cii. Ei au evidențiat în mod 
deosebit rolul pe care l-au a- 
rut in această privință întîl
nirile președinților de guverne 
ai României și Iugoslaviei din 
ianuarie și august 1970, pre
cum și activitatea rodnică a 
Comisiei mixte romSno-iugo- 
slave de colaborare econo
mică. Au fost realizate nume
roase acorduri și înțelegeri, 
îndeosebi pe plan economic, 
care deschid largi perspective 
extinderii legăturilor multila
terale intre cele două țări 
prietene și colaborării stabile 
de lungă durată. Președinții 
Ceaușescu și Tito consideră că, 
in acest sens, au deosebită im
portanță semnarea acordului 
comercial pe perioada 1971— 
1975. care prevede creșterea 
de peste două ori a schimburi
lor de mărfuri in raport cu 
realizările din perioada pre
cedentă de cinei ani. încheie
rea unor contracte de lungă 
durată privind livrări recipro
ce de materii prime și a altor 
înțelegeri referitoare la coo
perarea în producție și în alte 
domenii importante ale eco
nomiei. Ei și-au exprimat de
osebita satisfacție in legătură 
cu realizarea cu succes a acor
dul ni privind construcția in 
comun a complexului hidroe
nergetic si de navigație ..Por
țile de Fier*, precum și inte
resul 
plexă 
ral td

Cei 
eiat, de asemenea, pozitiv fap
tul că și in domeniile cercetă
rii științifice, culturii, trans
porturilor, agriculturii, turis
mului, sănătății și ocrotirii 
sociale, precum și in ce pri
vește relațiile din zona de 
frontieră, colaborarea dintre 
organizațiile social-politice, 
orașe și altele, a avut loc o

intensificare a contactelor Șt 
au fost introduse forme noi 
de colaborare directă, ceea ce 
face posibilă o mai bună cu
noaștere intre popoarele celor 
două țări și contribuie la în
tărirea relațiilor de prietenie 
dintre ele.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au reafirmat 
dorința și interesul celor două 
țări pentru folosirea eficientă 
în continuare a posibilităților 
existente, pentru depistarea 
onor noi posibilități in vederea 
diversificării și adîncirii co
laborării politice, economice, 
științifice, culturale, a relații
lor in zona de frontieră și în 
celelalte domenii.

în cadrul schimbului de pă
reri privind situația interna
țională actuală, președinții au 
constatat identitatea sau marea 
apropiere a pozițiilor și punc
telor de vedere ale celor două 
guverne in principalele pro
bleme care au făcut obiectul 
coavorbirilor.

Cei doi președinți au reafir
mat hotărîrea Republicii So
cialiste România și Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via de a-și aduce și pe viitor 
contribuția activă la cauza a- 
părării și întăririi păcii, de a 
milita pentru instaurarea unui 
climat de destindere, de înțe
legere și de largă colaborare 
internațională între toate sta
tele, indiferent de orânduirea 
lor socială, pentru afirmarea 
dreptului 1a viață liberă al 
fiecărui popor. Părțile au evi
dențiat importanța deosebită 
pe care o are in acest scop 
respectarea neabătută în rela
țiile dintre toate statele a prin
cipiilor Cartei O.N.U.

Cele două părți au subliniat 
că în rezolvarea problemelor 
internaționale este necesar să 
se respecte interesele tuturor 
popoarelor, iar la elaborarea 
și înfăptuirea măsurilor care 
privesc pacea și securitatea 
generală să se asigure partici
parea egală a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea lor.

S-a constatat cu satisfacții 
că procesul de destindere, în
țelegere și colaborare în Eu
ropa, la care România și 
Iugoslavia își aduc o contribu
ție activă, se dezvoltă conti
nuu. Acest fapt este atestat de 
contactele tot mai vii și mai 
bogate în conținut și de acor
durile dintre un număr mare 
de țări europene, încheierea 
Tratatului dintre U.R.S.S. și 
Republica Federală a Germa
niei, negocierile și contactele 
dintre Republica Populară Po
lonă. Republica Democrată 
Germană cu Republica Fede
rală a Germaniei, precum și 
intre alte țări, toate acestea 
reprezentînd o dovadă convin
gătoare a utilității metodelor 
tratativelor în rezolvarea pro
blemelor internaționale și o 
însemnată contribuție la nor
malizarea și stabilizarea în 
continuare a relațiilor dintre 
statele Europei. Cele două 
părți au relevat că recunoaș
terea realităților din Europa, 
a schimbărilor istorice care 
s-au produs în perioada 
postbelică, respectarea integri
tății teritoriale și inviolabili
tatea frontierelor tuturor sta
telor europene constituie o 
premisă indispensabilă a 
securității pe continent.

Ele au subliniat, totodată, că 
edificarea securității în Eu
ropa necesită o angajare acti
vă a tuturor statelor europene, 
reclamă un sistem de angaja
mente ferme din partea tutu
ror statelor, precum și de mă
suri concrete care să ofere fie
cărui stat garanții depline că 
este la adăpost de orice pri
mejdie de agresiune sau de 
alte acte de folosire a forței 
sau de amenințare cu forța și 
care să asigure dezvoltarea 
lor pașnică într-un climat de 
destindere, înțelegere și co
laborare.

«A A fost reafirmată convin
gerea ambelor părți că o con
ferință pentru securitate și 
cooperare, care să fie bin® 
pregătită și la care toate țările 
europene, precum și Statele 
Unite ale Americii și Canada, 
să aibă posibilitatea unei 
participări depline și egale în 
drepturi ar putea să joace un 
rol însemnat în procesul gene
ral de îmbunătățire a climatu
lui politic pe continent, de de
pășire a actualei divizări în 
blocuri, de instaurare a unei 
păci trainice în Europa și m 
întreaga lume.

Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia au reafir
mat hotărîrea lor de a con
tinua eforturile pentru convo
carea și desfășurarea cu succes 
a conferinței. Ele și-au expri
mat, totodată, convingerea ca 
este necesar să se treacă la 
pregătirea concretă a confe
rinței. In acest sens, de mare 
utilitate ar fi consultări și re
uniuni pregătitoare cu parti
ciparea directă a tuturor sta
telor interesate în scopul exa
minării și soluționării proble
melor practice privind orga- 
nizarea și convocarea confe
rinței europene.

Cele două părți consideră 
că înțelegerile regionale, care 

duc la întărirea păcii și secu
rității, constituie un factor im
portant pentru îmbunătățirea 
climatului internațional gene
ral de înțelegere și colaborare.

Cei doi președinți au subli
niat interesul vital al Repu
blicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia pentru trans
formarea regiunii Balcanilor 
intr-o zonă de bună vecinăta
te și cooperare, de pace și 
securitate. Pornind de la a- 
ceasta, ele vor depune în con
tinuare eforturi și vor sprijini 
dezvoltarea colaborării, prie
teniei și relațiilor de bună ve
cinătate dintre popoarele bal
canice, extinderea colaborării 
economice, tehnice, științifice, 
culturale și a altor forme de 
colaborare reciproc avantajoa
se, pe baza respectării princi
piilor independenței și suvera
nității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, Integrității teri
toriale și a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
destinele.

Cele două părți au reafir
mat solidaritatea și sprijinul 
lor luptei eroice a poporului 
vietnamez și a popoarelor din 
Indochina împotriva interven
ției străine, pentru dreptul de 
a hotărî liber și de sine stătă
tor asupra soartei lor. Ele au 
relevat necesitatea retragerii 
complete a forțelor armate ale 
S.U.A. și aliaților lor de pe te
ritoriul Vietnamului de sud, 
Cambodgiei și Laosului, pentru 
a face posibilă soluționarea 
pașnică a conflictului din In
dochina, pe baza acordurilor 
de la Geneva. Cei doi pre
ședinți acordă un sprijin de
plin ultimelor propuneri ale 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud care reprezintă 
o bază reală pentru găsirea u- 
nei asemenea soluții. Ei spri
jină, de asemenea, eforturile 
Guvernului regal de unitate 
națională al Cambodgiei, pen
tru restabilirea independenței, 
neutralității și păcii în Cam- 
bodgia,

Cei doi președinți au reafir
mat solidaritatea popoarelor 
României și Iugoslaviei cu 
lupta popoarelor arabe pentru 
independență, suveranitate și 
integritate teritorială, pentru 
progres social și economic și 
acordă un sprijin deplin efor
turilor îndreptate spre găsirea 
unei soluții pașnice a crizei 
din Orientul Apropiat. Expri- 
mîndu-și îngrijorarea în legă
tură cu continuarea și agrava
rea acestei crize, cele două 
părți consideră că rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967 constituie 
o bază rezonabilă pentru re
glementarea politică a con
flictului. Aceasta presupune 
retragerea trupelor israeliene 
de pe toate teritoriile arabe 
ocupate, soluționarea celorlal
te probleme în conformitate 
cu interesele păcii și asigurării 
independenței și integrității 
teritoriale a tuturor statelor 
din această zonă. Totodată, ele 
consideră că pentru a se in
staura o pace durabilă în O- 
rientul Apropiat este necesar 
să fie soluționată problema 
palestiniană în conformitate 
cu dorințele și năzuințele na
ționale ale populației palesti
niene.

în cursul convorbirilor, cele 
două părți au relevat însem
nătatea deosebită pe care o a- 
cordă înfăptuirii dezarmării 
generale și totale și, în primul 
rînd, dezarmării nucleare. Ele 
consideră că singura cale pen
tru eliminarea primejdiei unui 
război termonuclear nimicitor 
este interzicerea folosirii ar
melor atomice, încetarea pro
ducției și lichidarea totală a 
stocurilor existente. Republica 
Socialistă România și Republi
ca Socialistă Federativă Iugo
slavia se pronunță pentru re
ducerea cheltuielilor militare, 
încetarea cursei înarmărilor, 
desființarea blocurilor milita
re, lichidarea bazelor militare 
de pe teritorii străine, retra
gerea trupelor străine în gra
nițele naționale și se declară 
împotriva oricăror demonstra
ții de forță și a tuturor acte
lor de natură să producă ten
siune și să stimuleze înarmă
rile.
Ele au subliniat necesitatea 
adoptării unui program cu
prinzător de măsuri privind 
dezarmarea, care, în acest de
ceniu, să facă posibilă începe
rea unui proces real de dezar
mare, la care convocarea unei 
conferințe mondiale de de
zarmare, cu _ 
ror statelor lumii, ar aduce o 
contribuție t “_ ____ _
dezarmării ar avea nu numai 
o covîrșitoare însemnătate 
pentru pacea și securitatea ge
nerală, dar ar contribui în mod 
nemijlocit Ia accelerarea dez
voltării civilizației umane, la 
asigurarea progresului țărilor 
în curs de dezvoltare, precum 
și la soluționarea multor pro
bleme sociale din numeroase 
țări.

Cele două părți au evidenți
at importanța conferinței țări
lor nealiniate de la Lusaka și

participarea tutu-

utilă. Realizarea

in- 
pen- 
eco-

rolul pozitiv al țărilor neali
niate în lupta pentru pace și 
colaborare egală între state, 
pentru independență și elibe
rarea deplină a popoarelor 
subjugate, împotriva colonia
lismului și neocolonialismului, 
a tuturor formelor de domina
ție străină și amestec.

Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia își expri
mă simpatia și solidaritatea 
cu lupta statelor recent elibe
rate pentru consolidarea 
dependenței naționale, 
tru dezvoltarea politică, 
nomică și socială de sine stă
tătoare.

Cele două părți apreciază că 
una din problemele majore 
ale epocii contemporane o con
stituie lichidarea subdezvoltă
rii, a decalajului crescînd din
tre țările avansate și cele ră
mase în urmă și consideră că 
trebuie întreprinse măsuri 
practice, inclusiv elaborarea 
unui program multilateral de 
sprijinire a eforturilor țărilor 
în curs de dezvoltare, program 
la care țările avansate să-și 
aducă o contribuție substanți* 
ală.

în cadrul convorbirilor s-a 
reafirmat identitatea puncte
lor de vedere potrivit cărora 
O.N.U. este un instrument im
portant si necesar al păcii și 
securității în lume și al dez
voltării colaborării internațio
nale. în scopul realizării cu 
eficacitate a acestui rol, este 
absolut necesar să se înfăptu
iască cit mai curînd universa
litatea deplină și democratiza
rea în continuare a activității 
O.N.U. Cei doi președinți con
sideră indispensabil să se re
stabilească drepturile legitime 
ale Republicii Populare Chi
neze în O.N.U. și organele 
sale. Este, de asemenea, nece
sar ca și alte țări, care nu sînt 
încă membre ale OJf.U., să-șl 
ocupe locul lor șl să-și asume 
responsabilitățile In această 
organizație.

Cele două părți au fost de 
acord că cea de-a 25-a sesiune’ 
jubiliară a Adunării Genera
le a O.N.U. a fost importan
tă atît prin starea de spirit 
larg exprimată a statelor 
membre ale O.N.U. în fa
voarea păcii, securității și dez
voltării, cit și prin adoptarea 
unor documente fn probleme 
de interes major, cum sînt de
clarația cu ocazia celei de-a 
25-a aniversări a Organizației 
Națiunilor Unite, documentul 
privind strategia internaționa
lă a dezvoltării — a doua de
cadă a dezvoltării —, progra
mul cu privire la aplicarea 
declarației privind acordarea 
independenței popoarelor și 
țărilor coloniale și alte docu
mente importante. Ele au e- 
vidențiat în mod deosebit im
portanța declarației cu privi
re la principiile relațiilor prie
tenești și colaborării dintre 
state, care constituie o elabo
rare și, în același timp, o re
afirmare a principiilor Cartel 
și au subliniat necesitatea a- 
plicărij ei în relațiile interna
ționale contemporane.

Președinții Ceaușescu și Tito 
au reafirmat hotărîrea Repu
blicii Socialiste România si 
Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia de a dezvolta si 
în viitor relațiile de prietenie 
și colaborare multilaterală cu 
toate țările socialiste, precum 
și cu celelalte țări ale lumii, 
pe baza respectării neabătute 
a principiilor suveranității și 
independenței naționale, inte
grității teritoriale, egalității 
depline în drepturi, avantaju
lui reciproc și neamestecului 
sub nici un motiv în treburile 
interne.

Partidul Comunist Român șl 
Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia își reafirmă hotărîrea 
de a lărgi șl adinei în conti
nuare relațiile de prietenie și 
colaborare dintre ele pe mul
tiple planuri. Și cu acest pri
lej, cele două partide au con
firmat hotărîrea lor de a dez
volta relațiile cu toate parti
dele comuniste și muncitorești 
pe baza principiilor egalității 
in drepturi, neamestecului și 
respectului reciproc.

Cele două partide au rea
firmat sprijinul și solidarita
tea lor deplină cu mișcările 
de eliberare națională, cu toate 
partidele și forțele revoluțio
nare. democratice și progresis
te ale contemporaneității, cu 
toate forțele antiimperialiste 
In lupta comună împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pen
tru democrație, progres social 
și pace în lume.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Iosip 
Broz Tito au convenit să se 
intensifice întîlnirile și consul
tările între reprezentanți ai 
conducerilor de partid și de 
stat și între miniștri de ex
terne ai celor două țări, în 
vederea efectuării unor schim
buri de păreri privind dezvol
tarea relațiilor bilaterale și 
examinarea unor probleme in
ternaționale de interes comun, 
îndeosebi a celor referitoare 
la securitatea europeană.
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artiști care să dorească a scrie 
cărți proaste. Nimeni nu poate 
fi vinovat că nu este neapărat 
Eminescu, pentru că n-are bu
năvoință să fie. Totuși, există 
un loc din care se nasc împre
ună atît posibilitatea de a scrie 
cărți bune — în orice caz, o 
precondiție a lor — cit și senti
mentul patriotic, și anume — 
este vorba de o ardență inte
rioară pentru griji care depă
șesc universul propriei persoa
ne. Nu este vorba numai de 
dorința de a face ceva, ci și de 
un sentiment de comuniune cu 
un destin general în care te in
tegrezi, care te determină, și 
epoca noastră este foarte bo
gată in aceste determinări co
lective ale destinelor individuale. 
Atunci, chiar declarația se umple 
de conținut.

— Ați numit în fapt, prima 
condiție a unui autentic patrio
tism : integrarea pasionată și 
activă în destinul colectivității.

— A-ți iubi țara nu înseam
nă, necondiționat, s-o lauzi tot 
timpul — ci a o dori la înăl
țimea unui ideal, a o vedea în 
propensiune spre viitor, cu o 
identitate păstrată și mereu îm
bogățită. în ce ne privește, idea
lul prin prisma căruia ne pri
vim patria este comunismul. 
Țara, de fapt, nu este numai un 
loc geografic ci și un sistem de 
valori.

— Această precizare — făcută 
de altfel încă de Marx — într-o 
formulare mai completă, mi se 
pare că este deosebit de impor
tantă, cu semnificații maxime, 
din perspectiva delimitării pe 
care o face teoria revoluționară, 
marxist-leninistă, aplicată in 
politica partidului nostru la 
condiții specifice, intre patrio
tism și naționalism, noțiuni nu 
numai inconfundabile — dar 
diametral opuse.

— Evident. Pentru noi — este 
inutil de spus că există deose
bire clară, netă între atitudinea 
naționalistă și cea patriotică, 
înainte de orice, patriotismul nu 
implică a respinge sau a detes
ta tqt ce nu este național. Cu 
atit mai puțin nu înseamnă exal
tarea tuturor defectelor și vicisi
tudinilor create de o istorie zbu
ciumată a unui popor oprimat 
secole de-a rîndul. Necesitățile 
triste nu trebuiesc transformate 
în virtuți : faptul că poporul ro
mân, de exemplu, a trebuit să 
se tragă, în trecutul istoric, în
spre pădure, nu înseamnă eă 
trebuie să ne determine să ne 
închinăm atitudinilor „pădure
țe". în sfîrșit, cînd am spus că 
o țară înseamnă o comunitate 
de valori înseamnă că implicit 
ne-am delimitat de ideea că pa
tria este un misterios loc al sîn- 
gelui, al legăturii pur gentilice
— al atitudinii tribale. Funda
mentarea patriotismului pe fac
tori misterioși și tribali înseam
nă naționalism și nu mai în
seamnă patriotism.

— Lucrurile acestea sînt cu
noscute, înțelese și simțite la 
noi de întregul popor. Filozoful 
sintetizează de fapt un adevăr 
obiectiv: sentimentul sănătos, 
ardent, dar lucid al românului 
de dragoste pentru patria sa.

— Și nu există periool mai 
mare decît fanfaronada, preten
ția că ai și realizat ceea ce tre
buie să realizezi. Iată, reve
nind pe teritoriul literaturii, re
cent un june critic veleitar a- 
firmă undeva despre eroul unei 
bune cărți că este mai presus 
de Don Quijotte și Hamlet. Nu 
cred că era vorba de patriotism
— ci dincolo de interesele de 
moment, de o lipsă ridicolă de 
măsură. Ne aducem cu toții a- 
minte de afirmațiile caraghioasa 
ale lui V. A. Ureche că Enă- 
chiță Văcărescu era un scriitor 
mai mare decît Goethe. Maio- 
rescu l-a combătut și a fost pa
triotic prin ceea ce a afirmat în 
opoziție cu o astfel de apologie 
necritică.

Există, de altfel, și o defini - 
ție politică a deosebirii dintre 
patriotism și naționalism — șl 
anume că patriotismul înseam
nă dragoste exigentă, legată de 
noțiunea de progres — iar na
ționalismul este expresia vio
lentă a retrogradului, a fricii de 
evoluție. Idealurile noastre so
cialiste exclud axiomatic o ast
fel de atitudine.

— Și atunci...
— Și atunci, să ne întoarcem 

ta raportul dintre literatură și 
sentiment patriotic. El poate să 
fie implicit, prin orice atitudine 
de transcendere a eului, sau ex
plicit. însă, atunci cînd nu este 
autentio el nu poate determina 
creația. Creația nu înseamnă 
atît afirmarea a ceea ce știi, des
coperire a unor aspecte inedite, 
ci a unor viziuni inedite, adică 
un alt mod de a pune proble
ma. Nichita Stănescu, fiind foar
te mult el însuși, scrie versuri 
patriotice, cu tematică patrioti
că, foarte bune. Rimeurii de cir
cumstanță nu impresionează pe 
nimeni căci nici ei nu sînt im
presionați de nimic.

Ca să conchidem, patriotismul 
In artă înseamnă atitudinea spi
ritului care unește un interior 
profund — cu exteriorul social- 
istorfc.

Valoarea, ea singură, 
poate conferi caracter 
patriotic unei opere 

literare ?

NICHITA STĂNESCU : Am 
să vorbesc, firește, despre poe
zie. Noțiunea de poezie patrio
tică este foarte largă. Adevărata 
poezie — prin valoare, este pa
triotică. Nu cunosc o poezie mai 
patriotică decit „Oda în metru 
antic". Valoarea ei — ne-o im
pune ca pe o valoare națională. 
Nu cunosc un mai mare specific 
național decît în această Mioriță 
cultă. Ne putem pune însă în
trebarea : .valoarea singură se 
poate constitui ca un act patrio
tic ? Răspunsul este DA și NU. 
DA — pentru că tot ce adaugă 
tezaurului gîndirii naționale este 
implicit și patriotic. NU — pen
tru că ideea de patriotism are 
un sens precis. Am citit nenu
mărate poezii despre țară. Sen
sul lor era precis, adică de dra
goste. Dar ele erau pentru mine 
patriotice sau nu, numai în func
ție de valoarea lor. Nu cred să 
existe un mare poet care să 
ignore poezia patriotică. Fie că 
o face prin adîncimea poeziei 
sale atrăgînd atenția asupra va
lorilor morale deținute de spa
țiul de idei și sentimente care 
l-au născut, fie că o face con
teste, declarativ.

Este Shakespeare un poet pa
triot ? Fără îndoială că da. Pen
tru mine el este mai englez de
cit Londra. Adevărata valoarea 
patriotismului în literatură con
stă în posibila ei afirmare in
ternațională. Balzac este un 
mare francez. Prin el stimăm 
Franța și spiritul nobil al aces
tui popor. II iubesc pe Balzac 
pentru că este francez. îl sti
mez, pentru că îmi atrage aten
ția că spiritul francez există. 
Eminescu are semnificație nu 
numai pentru noi. Nu numai 
noi ne regăsim în el. Exis; 
tența lui în lumea țării 
noastre este la fel de impor
tantă ca și țara însăși. Avin- 
du-1 pe el, putem oricui să spu
nem cu mindrie că sîntem.

FLORIN MUGUR : La urma 
urmii, dintr-un punct de vedere, 
dar numai dintr-unul, se poate 
afirma că orice poezie bună este 
și patriotică. Dar asta înseamnă 
o lărgire aproape nelimitată a 
discuției. în realitate, ca vechi 
profesor de limbă și literatură 
română ce mă aflu, am învățat 
să știu — și să simt — că poe
ziile patriotice presupun un sen
timent sau o preocupare bine 
delimitată, militantă, mai direct 
spus, o intenție de a închina 

PA TRIOTISMUL 
omului de artă

ode — «au de a închina «legii
— pe care nu orice scriitor ți 
nu orioe carte le au. Nu sint 
în stare să dau definiții, dar, 
repet, nu cred că în domeniul 
acesta, al teoriei literaturii, este 
bine să acționeze metaforele. 
Orice operă literară de valoare 
constituie un act patriotic — In 
sensul că ea contribuie la spo
rirea avuției sufletești a po
porului respectiv, dar nu orice 
operă literară este prin aceasta 
o creație patriotică : „Suferin
țele tinărului Verther" n-a fost 
de loc o creație patriotică, dim
potrivă, se știe ce calamități a 
produs la data respectivă în rîn
dul tineretului german. Că ea 
reprezintă insă o mare valoare 
pentru cultura germană — și 
cea universală — aceasta mi se 
pare a fi totuși o altă discuție. 
Că aproape întreaga operă a lui 
Octavian Goga, însă, reprezintă 
un tezaur de înaltă valoare pen
tru poezia patriotică românească
— nu încape îndoială. Aceasta, 
ca să se înțeleagă mal bine la 
ce mă refer. Și mai precis spus 
cred intr-adevăr că tinără noas
tră literatură socialistă are ne
voie de opere cu adevărat pa
triotice — alături de cele exis
tente — indiferent de sta, de 
respirația amplă sau mal deli
cată a scriitorului, de zona sa 
de investigație intimă sau so
cială. Avem nevoie de o mare 
literatură cu sens și direcție 
precisă, de acea literatură care 
își trage seva și direcția pre
cisă, exaltă sentimentul de 
dragoste pentru România de 
azi, socialistă, Cum spunea 
Ion Alexandru într-un recent 
număr din România literară, 
țara are nevoie de ode și de 
imnuri.

„Cel mai tragic perso
naj pe care-l cunosc 

este loan fără țară"

— GHEORGHE TOMOZEII
— îți amintești desigur — 

cine să-l uite — Testamentul 
lui Văcărescu : „Urmașilor mei 
Văcărești / Las vouă moștenire / 
Creșterea limbii românești / Și-a 
patriei cinstire / “. Nu era un 
testament estetic, ci unul social. 
Importanța limbii materne în 
creșterea dragostei de țară este 
colosală. Limba țării este actul 
primordial prin care luăm cu
noștință de locul în care am 
venit pe lume.

— Eminescu este cel mai mare 
poet român. EI este și cel mai 
mare făuritor de limbă româ
nească. Pentru că Eminescu iși 
iubea patria mai presus de 
orice. El n-a siluit niciodată 
limba românească, el a făcut-o 
să sune elastic, vibrant și cald, 
el a înălțat cuvintele la o mare 
și liberă demnitate. Apoi, in 
marile momente de răscruce ale 
devenirii literaturii moderne, 
fiecare mare scriitor român a 
consolidat această operă funda
mentală. Ei erau toți — mari 
pairioți. ,

— Limba este unul dintre a- 
cele noduri de înaltă emoție în 
ideea de patrie — teritoriul fără 
de care te dezagregi. Nu concep 
lipsa de țară. Poate că cel mai 
dramatic personaj pe care-l cu
nosc este acel „loan fără 
țară" — regele fără pămînt din 
întunecata istorie a Angliei. 
Poetul nu poate să nu slujească 
ideea unei literaturi patriotice. 
El are — lucru sublim — am
biția nebunească de a crede că 
fără el construcția, edificiul pa
triei, nu se poate concepe. In 
orice caz, izvorul inspirației lui 
este edificarea patriei, și pen
tru noi, azi construcția socia
listă din România, ideile și 
idealurile care ne însuflețesc pe 
toți comuniștii.

— Poezia cetățenească este 
o necesitate și o datorie. Dar, 
în sensul celor spuse de dv., 
pentru a fi așa, pentru a servi 
Cetatea, poetul caută să aibă 
conștiința timpului in care tră
iește...

— Noi toți scriem poezie pa
triotică. E adevărat, nu toți 
găsim un canal sau o ramă prin 
care să cinstim cum se cuvine 
acest sentiment. Expresia cea 
mal plenară a slujirii patriotis
mului este pentru noi slujirea 
României socialiste, patria noas
tră de azi — nu dintotdeauna. 
Opțiunea mea nu este exclusi
vă, nu scriu că vreau, că m-am 
hotărît s-o fac, ci pentru că 
aceasta este un imperativ al 
contextului istoric. Sigur că-mi 
doresc o țară puternică, bogată, 
ferită de primejdii. Numai acest 
din urmă gînd mă face să jin
duiesc, în multe nopți, Gloria 
lirei lui Bolintineanu, pe care 
în timpul zilei, cînd scriu litera

tură în anul 1970, fac totul să-1 
uit.

— Nu știu dacă se poate ca 
cineva „să dorească să fie poet" 
dar cred că orice poet ar tre
bui să se gindească — din cînd 
în cînd — Ia Bolintineanu.

— N-am vrut să devin nicio
dată poet, n-am știut niciodată 
ce înseamnă asta — nu știu nici 
acum. Visul vieții mele a fost 
să devin profesor de istorie și 
poate și de aceea scriu poezie 
patriotică. (Care nu poate fi lip
sită de un anume didacticism 
— firește superior). Am să-ți 
fac o mărturisire : lucrez la o 
carte — „Istoria poporului ro
mân in denumiri de sate". Ei 
bine, investigația a fost pur și 
simplu tulburătoare. Am adu
nat absolut toate numele de 
sate, cătune, de pe teritoriul 
românesc, unele de o frumusețe, 
sugestivitate, poezie emoțio
nantă. Dar cel mai emoționant 
lucru din toate știi care este ? 
Numele de sat care se repetă 
cel mai des, de 64 de ori. din 
Carpați pină-n cimpie este Slo
bozia—Slobozeni. Și atunci spu
ne-mi, cum să nu iubești acest 
popor cu atita dor de libertate, 
cum să nu scrii despre el, pen
tru d ? In condițiile de azi este

• fericire eă fii poet — mili
tant, oonștient de resursele po
porului tău, de convingerile po
litice ferme pe care le formează 
Ideologia marxist-leninistă, teo
ria și practica revoluționară a 
P.C.R.

Teme ale zilelor noas
tre, inconfundabile

— Există o veritabilă tradiție 
românească in teatrul de idei
— care nu poate fi decit teatrul 
dlrecționat, militant — o tradi
ție care obligă. La semnificația 
acestei tradiții majore încercăm 
să raportăm teatrul de astăzi, 
continuator prezumtiv al atitu
dinilor înaintate, progresiste, 
militante.

IOSIF NAGHIU : Am să în
cep atrăgînd o dată în plus a- 
tenția asupra faptului că teatral 
are o putere de penetrație in 
riadul auditorului remarcabilă. 
De aceea teatrul este un act de 
maturitate literară in cadrul 
unei culturi. Poate pentru că 
teatrul presupune o masivă in
troducere în pagină a mișcării. 
Arta modernă, de pildă, prin 
estetismul ei acuzat și prin ne
voia de sinteză — comportă pe
ricolul gratuității, impostura în
cearcă să se strecoare — și 
uneori reușește. în plastică, mu
zică, poezie. în teatru ea 
se simte imediat căci el 
are o bătaie rapidă, el este
— poate cea mai directă, 
și deci mai angajată, mai 
luptătoare artă. Noi am a- 
vut mari dramaturgi și sînt a-

k CRONICA LITERARĂ
După ce ne-a dat o foarte con

vingătoare dovadă de spirit cri
tic solid într-o carte de ficțiuni, 
George Alexandru publică acum 
un studiu despre Tudor Arghe- 
zi în care un fertil subiectivism 
critic poate să pară oarecum cu
rios. Insă cu adevărat curioasă 
este obișnuința noastră de a pri
vi un studiu critic ca pe un de
calog de opinii definitive, ulti
me, de neclintit. Marele Alpha 
comunică o viziune pur subiec
tivă asupra lui T. Arghezi în- 
tr-un stil impersonal, propriu 
exprimării adevărurilor care nu 
mai pot fi puse la îndoială. Scri
itorul de fine parodii din Intim- 
plări cu sensul la urmă, parodi
ază acum obișnuința proprie 
neofitului de a accepta cu evla
vie ceea ce i se spune pe un 
ton solemn și oficial. In reali
tate Marele Alpha este o colecție 
de remarcabile opinii provoca
toare asupra poetului Cuvinte
lor potrivite, o carte polemică, 
deci „subiectivă", care izbutește 
să aducă pe marele poet din zo
na clasificărilor și analizelor 
prea calme în aceea a contro
versei profitabile. George Ale
xandru știe să pună noi între
bări operei lui Arghezi și eroa
rea ce se poate săvîrși este toc
mai de a transforma aceste în
trebări, adevărate schimbări de 
optică în lectura poeziei,în răs
punsuri definitive. Eroare asu
pra căreia autorul ne avertizea
ză prin tonul general al cărții și 
prin paradoxala „concluzie" a e- 
seului său : după parcurgerea 
procesului de creație arghezian 
criticul nu numai că ezită să 
„fixeze" locul lui Arghezi In li

proape uluit de faptul că în 
marile momente cruciale ale 
formării culturii naționale — 
s-a născut și marele dramaturg 
care s-o. împlinească. Iată — 
momentul eminescian a fost du- 
blîit de momentul Caragiale, 
epoca de mare efervescență a 
literaturii românești moderne 
dintre cele două războaie l-a 
avut pe Camil Petrescu. In 
epoca noastră, atît de propice 
unei mari dramaturgii — noi 
nu am atins încă momentul 
cristalizării — și lucrul este fi
resc. S-a intîmplat un moment 
de interferență cu dramaturgia 
contemporană-universală care 
a abordat unelte moderne, cu 
totul deosebite, care fascinează. 
Ele au „orbit" — a fost in tea
trul românesc un moment de 
imitație care nu trebuie să 
inspăiminte — pentru că pre
gătea condeie pentru piese vii
toare care puteau deveni mai 
adevărate, vizind structura noas
tră de neconfundat. Acest lucru 
a și început, de altfel, să se în- 
timple.

— Ce loc acordați în acest 
peisaj teatral — promițător — 
pieselor istorice, poemului eroic 
destul de des cercetat în ulti
ma vreme de dramaturgi ?

— Tema patriotică trebuie să 
fie abordată cu o maximă se
riozitate. Aici sinceritatea — 
singura generatoare de valori 
joacă un rol precumpănitor. De- 
lavrancea nu putea să 6crie de- 
eît așa — de aoeea este atît de 
impresionant, de aceea teatrul 
său ne mobilizează și astăzi. 
Teatrul istoric este foarte vizi
tat — după cum ai remarcat — 
in ultima vreme de către dra
maturgi. Dar se poate ivi peri
colul supralicitării spectatoru
lui modern — pe care epoca 
noastră l-a învățat să perceapă 
și să adere la simboluri. Poe- 
muljstoric este cu totul altceva, 
el este asimilat, avind o puter
nică legătură de familie cu în
treaga lirică românească.

— Trebuie să înțeleg că nu 
sinteți adeptul teatrului clasic 
de inspirație istorică?

— N-am afirmat ața ceva și 
nici nu puteam s-o fac, pentru 
că teatral istoric este una din 
liniile de forță ale dramaturgiei 
românești. Raportăm insă tocul 
la valoare căci in afara ei nici 
o discuție n-are nici sens nici 
eficiență. Aș adăuga că disting, 
in afară de aceasta, facă două- 
trei linii de ftrță cu ajutorul 
cărora dramaturgia noastră se 
poate ridica Ia înălțimea mari
lor răspunderi care ii stea in 
față : dramaturgia etici, linia 
teatrului-metaforă. comedia ro
mânea scă cu filiațiuni caragie- 
lești. Cit despre teatrul clasic — 
el este „Austerlitzul* oricărei 
dramaturg serios. Tema obligă 
la stil, este lucrul de care 
mi-am dat seama scriind : „Ab
sența". Tema ei — nu vorbesc 
de realizare — era foarte acut 
a zilelor noastre, ea nu se pu
tea petrece într-un alt perime
tru. Nu am simțit altă obli ga- 

teratura română, dar transferă 
această dificilă sarcină unui vii
tor imprevizibil. O atitudine co
rectă față de cartea sa ar fi deci 
luarea în considerație a întrebă
rilor și meditația în marginea 
lor, scutiți de obligația accep
tării punctelor de vedere for
mulate. întrebărilor sale li se 
go a te răspunde cu alte între- 
ări..
Nici vorbă că, privită ca un 

proces mai mult decit ca operă, 
creația lui Arghezi ne apare im
presionantă nu printr-o didac
tică evoluție pas cu pas ci da
torită acelui aspect de roman 
de tip medieval în care liniile 
epice se dezvoltă simultan, fără 
ierarhii și priorități. Temele 
acestei poezii, reluate mereu de 
la capăt și părăsite tot mereu 
fără o motivație strictă, exprimă 
o mare dramă a cunoașterii îm
piedicată mereu să ajungă la țel 
de un orgolios refuz al oricăror 
norme. Ideea de a privi creația 
lui Arghezi ca pe un proces este 
sugestivă și, desigur, seducătoa
re. Mă întreb însă dacă punînd 
în centrul acestui proces („ro
man de tip medieval", „dezvol
tare simultană a tuturor liniilor 
epice", „ducerea lor In paralel, 
fără accente distribuite ierarhic, 
fără culminație și fără epilog" 
— propune autorul) decisiva 
„experiență monahală". George 
Alexandru nu săvîrșește eroarea 
inadecvării. Refuzul normelor, 
respingerea dogmelor ca și a 
autorității pot fi. tocmai ele, ex
plicate printr-o experiență, fie 
ea și ..decisivă" ? A nropune 
drept explicație autoritatea unei 
experiențe nu echivalează cu 

tivitate atacînd piesa, decît a 
creatorului față de opera de 
artă și față de faptele de viață 
care puteau fi generatoare de 
atitudine nouă. Teatrul de ati
tudine — iată un imperativ care 
ține de scriitorul patriot al Ro
mâniei socialiste, al cărei con
ducător, Partidul Comunist Ro
mân, aplică la condițiile noas
tre, de aici, principiile filozo
fiei marxiste.

Avem o mare tradiție a tea
trului de idei. Aștept piesele in
spirate din realitatea contem
porană care s-o susțină, s-o îm
bogățească și s-o continue. 
Eforturile nu lipsesc, încercările 
de asemenea, mai bune ori mai 
puțin bune.

DAN CRISTEA face parte 
din cea mai tinără generație de 
critici literari. în cadrul discu
ției noastre l-am rugat să ne 
vorbească despre oei mai tineri 
scriitori.

— Cred că în ceea ce are ea 
mai valoros, literatura tinără 
este pătrunsă de sentimentul 
patriotic. Șl am să vorbesc intii 
nu despre operele lor literare 
propriu-zise. ci despre publi
cistica lor. Scriitorul este un 
agitator, un militant Cînd ri
dică pana și îți afirmă cu talent

vibrant și pasiune crezul, ade
ziunea la politica statului și per
fidului său — el întreprmde un 
act cu profunde semnificații, el 
își asumă răspunderea de luptă
tor. Exemple care susțin ceea 
ce spun sint multe. Dorința 
firească de afirmare artistică se 
împletește cu o atitudine vie, 
dinamică față de realitatea so
cială a României socialiste, ex
primată ți in publicistica unor 
tineri scriitori. Este o tendință 
valoroasă aceasta pe care se 
cuvine s-o dezvoităm și mai 
mult

— Cînd nu e vorba de o do
rință superficiali de afirmare 
cu orice preț, creația literară a 
tinerilor scriitori prefigurează 
preocupări deosebit de intere
sante, atitudini ce degajă un 
patriotism autentic.

In linia discuției noastre aș 
putea aminti încercarea de re
compunere a unei mitologi: na
ționale. cu etenente de istorie 
reală — întreprinsă de Ion 
Gheorgbe in poezia sa. Preocu
parea de îmbogățire a limbii ro
manești in atit de ..-.teresar.teje 
sale cărți, patetismul tai Adrian 
Piunescu. seva grea, venită de 
chteoăo de munți a ta: Gbeor- 
ghe Pitiri, Gabriela MeLnescu. 
lorstar.ta Buzea — în umazrQe 
lor directe, pentru țară, — sin: 
reflexele unei atitudini patrio
tice. Un prozator ca Petru Po
pescu caligrafiază te spirit 
muntenesc o lume a Bucu- 
reștiulul contemporan. Acestea 
sînt fapte ale unei istorii dina
mice a tinerei noastre litera
turi, care se scrie aub ochii 
noștri, care crește o dată cu țara 
și va avea datoria să depună 
mărturie despre evoluția sa.

GEORGE 

ALEXANDRU

MARELE
ALPHA

introducerea normei într-un 
proces căruia ideea de normă ii 
este străină, cum dovedește în 
multe pagini pătrunzătoare au
torul eseului ?

Apoi, natura cărții însăși ne 
obligă la o consecvență ale cărei 
concluzii „logice" nu știm in ce 
măsură le-ar accepta cineva. 
Astfel, sensul general al eseu
lui este susținut de lectura poe
ziei din unghiul experienței 
spirituale pe care această poe
zie o semnifică ori, mai simplu, 
o consemnează ca într-un jur
nal al contradicțiilor interne, al 
neliniștilor fără capăt. Poezia ne 
apare ca un document spiritual 
al personalității. In același timp, 
știm că poetul a avut o conști
ință dintre cele mai acute despre 
literatură ca meșteșug chinuitor, 
deprins pe brînci. Se poate ac
cepta deci că „arta poetică" ia 
chiar aspectul dramei spirituale.

90 de ani de la naștere

SADOVEANU i tzs
de EDGAR

în scrisul său, Sadoveanu 
creează o atmosferă inimita
bilă îndeosebi din cele patru 
originare elemente stihiale: 
focul, apa, aerul, pămîntid. 
Alcătuit din toate acestea se 
adaugă fi un al cincilea e- 
lement: omul. A surprinde 
larga sa intuiție spațială a 
stiniilor — intuiție într-ade- 
căr unică — nu înseamnă 
totuși o detectare integrală a 
atmosferei create de Sado
veanu. Farmecul ultim al 
unei evocări sadover.ești se 
leagă de ceea ce in pămin
tul românesc noi am numi 
istoricitatea naturii, senzație 
pe care in alte părți o dau 
numai vechile monumente și 
vestigii umane. Sadoveanu a 
pătruns tocmai această con
centrare nedeslușită de timp, 
de „bătrine vremuri", pe 
care o poartă intr-însele ma
rile elemente ale naturii. Fo
curile aprinse în noapte pe 
lingă hanuri sau pe lingă 
locurile de popas ale drume
ților, ca in Hanul Ancuței, în 
Frații Jderi ș» în atîtea alte 
opere ale sale, sint aceleași 
cu vechile focuri milenare ale 
păstorilor de pe aceste me
leaguri. Apele sale, bălțile 
nes f ieșite. ca m Nada Flori
lor, :n Neagra Sarului. cu
prind cete din magmatica 
ertigmă « piereieioe prisnor- 
Mr. Anele B-.rtritei sau ele 
Moldovei cu curg din mun
te, d coboară parcă din a- 
drncul timpului. Munții în
șiși și codrii săi, cu m Po
vestiri de la Bradu strimb, 
apar, de asemenea, încărcați 
cu acea străveche „taină a 
pâmintului". Aerul și văzdu
hul său, norii, negura, picla, 
vîntoasele, se vestesc, de a- 
semenea, cu limbajul miste
rios al unei originare „rîndu- 
ieli a firii".

Elementele naturii închid 
în miezul lor o concentrare 
de timp, de ceva „de de
mult". Aceasta le îndepăr
tează de registrul coborît ol 
unor simple evocări pitorești, 
și le preface in apariții de 
destin, purtătoare adesea de 
fior fatidic. Sadoveanu in
tuiește timpul, a cărui aură 
evanescentă și totuși reală 
el o discerne, izcorîtă necur
mat din adincul lucrurilor. 
Această impalpabilă aură 
temporală constituie, în cea 
mai mare parte, atmosfera 
vrăjită pe care el o desprin
de din marea natură

Același fenomen și în pri
vința omului. Pe o cale iden
tică, el devine, ca și natura, 
un generator de atmosferă. 
Timpul este și aci un factor 
integrator, este linia apăsată 
care desenează conturul u- 
man, ți totodată îl încarcă cu 
un infinit potențial sugestiv. 
In momentul apariției lor, 

se confundă cu ea. Versul nu se 
„perfecționează" ca poezie ci po
ezia închipuie la un moment 
dat, o dramă „perfectă". » Ea, 
poezia, s-ar părea că se compor
tă ca un succedaneu al dramei 
sau ar putea fi chiar un simplu 
exorcism. Concluzie inacceptabi
lă, însă, in ordinea unilaterală a 
demonstrației lui G. Alexandru, 
logică. Criticul privește expe
riența lui Arghezi — faptul a 
fost deja observat — mai puțin 
ca pe a unui poet și, mai mult ca 
pe a unui ins pe care o expe
riență îl face poet ! Desigur, nu 
sîntem partizanii învestiturii pri
vilegiate, însă e destul de naiv 
să punem un fapt la baza unei 
vocații. Arghezi este, indiscuta
bil. poet înainte de a suferi ex
periența monahală și, în orice 
caz, de o adevărată vocație reli
gioasă nu poate fi vorba. Poetul 
n-a fost un mistic. Decit să pri
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personajele, așa cum se vede 
iarăși în Hanul Ancuței, nu au 
încă contur. Deși un admi
rabil portretist, Sadoveanu 
creează la început numai 
portretul-enigmă, din trăsături 
neutre, chiar șterse. Treptat, 
însă, personajul capătă con
tur pronunțat prin dimensiu
nea din ce în ce mai vizibilă 
a timpului dintr-insul. Acel 
om știe ceva, o taină a tre
cutului, pe care a trăit-o, la 
care a asistat sau care i s-a 
povestit demult și i-a înrâu
rit viața. In acest din urmă 
caz, el se multiplică în timp, 
cuprinzind intr-insul și timpul 
povestitorului dispărut, care 
poate să fi cuprins, la rîndul 
său, alte timpuri ți mai vechi. 
Omul devine un depozitar al 
vremii, ca și natura, ca fi 
trunchiul bătrîn, in care ve
dem cu ochii minții toate 
cercurile concentrice ale unei 
vîrste ce se pierde în timp. 
Vremurile se stratifică dens 
ți în omul sadovenesc. El 
prezintă o concentrare, o sa
turație de timp, ca și ele
mentele naturii. Toate lungile 
ramificații ale unui trecut 
fără ani, fără răboj, hiposta- 
ziat prin indeterminate, adică 
neaservit unor date fixe, se 
adună în ființa prezentă, ți-i 
dau un contur de neuitat, 
contur uman, generator, ca și 
elementele naturii, al aceleiași 
atmosfere inefabile.

Această atmosferă nu are 
nimic comun cu caracterul 
lejer, cu farmecul fugitiv al 
climatului impresionist. Ea 
este densă de timp, de des
tin, de înțelepciune. Aceste 
caractere ale ei sînt perfect 
explicabile, fiindcă decurg u- 
nele din altele. Nesfîrșita a- 
cumulare intuitivă a timpului 
înseamnă însumarea fără 
sfîrșit a înțelepciunii mile
niilor, înțelepciune intensifi
cată în adine prin absorbirea 
ei din același pămînt bătrîn 
al țării.

De aci se mai desprinde o 
ultimă întregire, care împli
nește caracterul complex al 
tulburătoarei atmosfere crea
te de viziunea lui Sadoveanu 
Din toate cele arătate, putem 
spune că marele nostru rap
sod se află dotat cu o însu
șire excepționali, cu văzul 
timpului, a cărui esență o 
surprinde el pretutindeni, in 
stihii și in oameni. De aci se 
ivește larga dar discreta sa 
melancolie, care străbate cu 
un ușor tremur de îngrijorare 
cerul senin al înțelepciunii 
sale. Este melancolia celui ce 
vede prea mult, ce vede 
timpul în sine și îi înțelege 
graiul mut, îl vede așternînd 
o undă de mare, de tainică, 
de solemnă gravitate peste 
gloria lucrurilor.

Aceasta este atmosfera lui 
Sadoveanu, este marea amia
ză a lucrurilor. In afară de 
Eminescu, nimeni n-a cîntat 
atît de integral acest pămînt 
al țării, cu timpul lui fără 
fund, cu. tainele lui, cu înțe
lepciunea lui. Nimeni n-a 
prins ca el mireazma impal
pabilă a timpului, care se 
împrăștie ca o tămîie din a- 
cest pămînt, o dată cu flo
rile, cu arborii, cu izvoarele 
sale, suite din acele a dineuri 
știute numai de el, de Sado
veanu. Atmosfera lui Sado-
veanu este însăși resursa su
premă a grandorii lui Sado
veanu, este ceea ce face ca 
proza sa artistică să-l înalțe 
pe rapsodul nostru în rîndul 
marilor poeți ai lumii

I
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vim în acest fel lucrurile, mai 
degrabă am căuta să vedem în 
ce măsură toate „experiențele" 
lui nu se nasc, ele, din structura 
unei personalități care n-a ac
ceptat ceea ce este dat, ceea ce 
i se „întîmplă" în chip fatal ci 
și-a provocat neîncetat destinul. 
Excepționalul capitol Vraciul 
conține observații sclipitoare a- 
supra „tehnicii" acestei provo
cări, precum și o viziune mai 
apropiată de ceea ce ar putea 
fi o definire a lui Arghezi ca 
poet al oamenilor, cum scrie 
justificat autorul.

De un mare interes sint, apoi, 
considerațiile lui G. Alexandru 
asupra nopții, ca unul dintre 
motivele obsesive ale poeziei lui 
Arghezi. Ea este un fel de' sediu 
al misterului împotriva căruia 
„deseîntă" întreaga poezie ar
gheziană. S-ar putea avansa 
ipoteza că ea este și simbolul 
neputinței poetului de a contem
pla și numi în termeni adec
vați traiectoria completă a de; 
mersurilor nocturne ale dramei 
cunoașterii. în numeroase poe
zii noaptea se produce acea pier
dere a identității, se face simțită 
confuzia vocilor, scindarea con
științei. Noaptea din poezia lui 
Arghezi este compactă, materia
lă, fără insomnii romantice. însă 
poetul nu-i lipsit de o anumită 
putere romantică („de tip hugo- 
lian !“) de lamentație și zbuciu- 
mare și zbuciumul poate fi cu 
atît mai mare cu cît pereții nop
ții sînt impenetrabili, refractari. 
Nu înseamnă că poetul este un 
anti-romantic. ci poate numai 
ne-romantic. în orice caz m-aș 
feri șă-1 opun atît de categoric 
unui „romantic" precum Emi- 
nescu (înțeleg necesitatea meto
dologică însă termeni ca „mo
dern", ..clasic", „medieval", „ro
mantic" spun atît de puțin) și a- 
ceasta din cauza unei nostalgii, 
în esență „romantică", ce nu lip

Cu prilejul împlinirii a 90 d« 
ani de la nașterea lui Mihail 
Sadoveanu, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Uniu
nea Scriitorilor au organizat 
miercuri, la Sala Dalles din Ca
pitală, o adunare omagială. Cu 
acest prilej, prof. univ. dr. do
cent Constantin Ciopraga și cri
ticul literar Mihai Gafița au 
evocat personalitatea marelui 
scriitor, care în opera sa a în
fățișat cu inegalabilă măiestrie 
momente de seamă din istoria 
patriei, viața poporului în cel« 
mai diferite aspecte ale sale.

Au urmat lecturi din creația 
scriitorului aniversat, după care 
a fost vizionat filmul „Balta
gul".

★
în dimineața aoeleiați zile, ta 

monmîntul lui Mihail Sadoveanu, 
de la cimitirul Belu, a fost de» 
pusă o coroană de flori din par
tea Uniunii Scriitorilor.

(Agerpree)

Casa de cultură din Pașcani 
a primit numele 
marelui scriitor

Orașul Pașcani l-a sărbătorii 
miercuri pe unui din cel mai de 
seamă fii ai săi, Mihail Sado
veanu, născut aici cu 90 de ani 
în urmă. In sala de spectacol a 
Casei de cultură, a avut loc 
deschiderea festivă a manifestă
rilor prilejuite de „Zilele Mihail 
Sadoveanu". La adunare au 
participat conf. univ. Petre Mal- 
comete, secretar al Comitetului 
județean de partid Iași, Valeria 
Sadoveanu, soția scriitorului, 
Veronica Porumbacu și George 
Lesnea, oameni de cultură și 
artă, reprezentanți ai Comitete
lor județene de cultură și artă 
Iași, Bacău, Suceava și Neamț, 
un numeros public.

In semn de prețuire a mare
lui nostru scriitor, cu prilejul 
împlinirii a 90 de ani de la naș
terea sa, Casa de cultură din 
Pașcani a primit numele de 
„Mihail Sadoveanu".

De asemenea, la casa în care 
a văzut lumina zilei marele 
scriitor, a fost dezvelită o pla
că comemorativă.

Aniversarea Iui Mihail Sado
veanu a fost omagiată și prin 
citeva expoziții : una de foto
grafii aparținînd lui Dan Grigo- 
reseu, • expoziție cuprinzind 
ilustrații la volumele „Raiul" și 
„Baltagul", realizate de artistul 
plastic Ștefan Constantinescu și 
o expoziție documenară deschi
să la Casa pionierilor din Paș
cani, locul acțiunii romanelor 
„Trecea o moară pe Șiret" și 
„Lisaveta".

Expoziție 
la Miercurea Ciuc

în cadrul manifestărilor 
prilejuite de împlinirea a 90 
de ani de la nașterea lui Mi
hail Sadoveanu, la Miercurea 
Ciuc a fost organizată o expo
ziție omagială, cuprinzind lu
crări ale marelui povestitor 
moldovean, fotografii ce ilus
trează bogata sa activitate des
fășurată în domeniul literar și 
pe tărîm social. Sînt expuse, 
de asemenea, cărți cu dedicații 
și autografe acordate de M. 
Sadoveanu unor cunoscuți și 
prieteni. Asemenea manifes
tări omagiale au avut loc în 
peste 20 de biblioteci orășe
nești și comunale din județ.

(Agerpres)

sește poeziei argheziene și pe 
care o putem resimți dacă nu 
fetișizăm violența expresiei și 
a tonului. în sfirșit, pe noi 
ne-a surprins extrem de plăcut 
felul în care George Alexandru 
pare a combate cu ușurință 
orice urmă de îndreptățire 
din opiniile unui poet ca 
Ion Barbu pentru a prelua, 
în fond, multe din acuzațiile au
torului Jocului secund (desigur 
exagerate) numai că' întoarse pe 
fața cealaltă. De altfel, utiliza
rea din plin a marilor „detrac
tori" este poate aspectul cel mai 
spectaculos al cărții, confirmare 
strălucită, oarecum împotriva 
credinței autorulili, a faptului că 
în critica unui genial detractor 
este mai mult adevăr „pozitiv" 
decît în lauda celor mai mulți 
comentatori de profesie. Citeva 
reproșuri în intenție nimicitoa
re ale lui Ion Barbu sînt resti
tuite ca principii interne tulbu
rătoarei opere argheziene. Res- 
tituție spectaculoasă și plină de 
învățăminte. Chiar dacă n-a a- 
firmat-o răspicat, este unul din
tre marile merite ale lui G. A- 
lexandru că a produs mai toate 
elementele unei demonstrații : 
marii poeți au intuiția adevăru
lui chiar și ori mai ales atunci 
cînd vorbele lor pretind că-1 
resping. Un caz e tocmai aces
ta : Ion Barbu despre Tudor Ar
ghezi. Altul, la fel de semnifi
cativ : Tudor Arghezi despre 
Liviu Rebreanu. Pe noi, azi. nu 
ne mai interesează ce semn au 
pus acești mari scriitori adevă
rului pe care și l-au descoperit 
unii altora.

Cartea luj George Alexandru 
are rara calitate a ingenuității 
„sistematice". Cine mai poate 
gîndi cu atîta prospețime prima 
literă a bătrînului alfabet ?

C. STĂNESCU
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Intîlnire la Ambasada 
R. P. Chineze

Ea Ambasada R.P. Chineze la 
București a avut loc miercuri 
o tntîlnire prietenească, în ca
drul căreia a fost prezentat fil
mul documentar despre vizita 
de prietenie făcută în R.P. Chi
neză, în perioada 9—11 iunie 
1970, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez și a Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chi
nă, de către delegația română 
oondusă de tovarășul Emil Bod- 
n*raș.

La intîlnire au fost prezenți 
tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al’ Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.T. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, Constantin Stătescu, 
secretar al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, precum și membrii delega
ției române care a vizitat R.P. 
Chineză.

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Janos Fazekas a 
primit miercuri dimineața de
legația Ministerului Turismu
lui și Spectacolelor din Italia, 
condusă de Gianni Usvardi, 
subsecretar de stat în acest 
minister, care face o vizită în 
țara noastră.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate unele probleme privind 
colaborarea bilaterală în do
meniul turismului.

Delegația Partidului Comunist 
Francez, condusă de tovarășul 
Rene Piquet, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C.F., a vizitat în cursul zilei 
de marți întreprinderea Agri
colă de Stat Copăceni din jude
țul Ilfov, orașul Ptoiești șl 
Combinatul petrochimic Plo
iești.

In cursul zilei de miercuri 
oaspețjf francezi au vi^tfat Mu
zeul de artă al Republicii So
cialiste România și Muzeul sa
tului.

în cadrul vizitei pe care o 
întreprinde In țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R., dele
gația P.C. Peruvian, condusă 
de tovarășul Jorge del Prado, 
secretar general al P.C.P., a 
vizitat Muzeul de istorie al

Lucrările »-au desfășurat îr. 
spirit de înțelegere reciprocă, 
stabilindu-se de comun acord 
măsurile necesare pentru dez
voltarea colaborării dintre or
ganele de gospodărire a ape
lor din cele două țări.

Miercuri a avut loc sem
narea Convenției de colaborare 
între Radioteleviziunea Ro
mână și Radioteleviziunea 
albaneză.

O delegație a Uniuni- Aso
ciațiilor de scriitori din Repu
blica Socialistă Federativă 
Iugoslavia se află în vizită în 
România.

La sediul Uniunii Scriitori
lor au avut loc întrevederi în
tre delegația scriitorilor iugo
slavi și conducerea Uniunii 
Scriitorilor din România în 
cursul cărora au fost discutate, 
într-o atmosferă prietenească, 
noi posibilități de lărgire a 
colaborării între cele două 
uniuni.

Partidului Comunist, a mișcă
rii revoluționare și democrati
ce din România, Rafinăria și 
[complexul petrochimic Brazi, 
Uzinele Tractorul și I.A.S. 
Prejmer, noile cartiere de lo
cuințe din București și Bra
șov. precum și complex M tu
ristic Poiana Brașov.

Oaspeții peruvieni s-au în
tâlnit cu reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și 
conducători ai instituțiilor vi
zitate, cu oameni ai muncii.

De asemenea, delegația a 
avut întîlniri la conducerea 
Ministerului Industriei Minie
re și Geologiei și a Ministeru
lui Comerțului Exterior.

între 27 octombrie și 4 no
iembrie a.c. a avut loc, la 
București. Sesiunea Comisiei 
mixte hidrotehnice româno-

La invitația Asociației de prie
tenie sovieto-române, miercuri 
la amiază a plecă*. la Mosco
va o delegație a Consiliului Ge
neral ARLUS. condusă de to
varășul Ion Cosma. membru al 
C.C. al PjC.R.. membru al cor.- 
siliului de Stat, prim-vi ceprese- 
dsnte al Comitetului Executiv 
al Consiliului ptyular al muni
cipiului București, pentru a par
ticipa la manifestările organi
zate în U.R.S.S.. cu prilejul ce
lei ce a 53-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

ungare, care funcționează în 
baza Convenției dintre cele 
două țări pentru reglementa
rea problemelor hidrotehnice 
referitoare la apele ce formea
ză sau traversează frontiera.

La ambasada Republicii So
cialiste Cehoslovace din Bucu
rești a avut loc miercuri Ia a- 
miază solemnitatea înmînării 
ordinului „Leul Alb" clasa a 
Il-a generalului locotenent în 
rezervă Mihai M. Corbuleanu, 
comandantul fostei Divizii 18 
infanterie care a luptat acum 
mai bine de un sfert de veac 
pentru eliberarea Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist.

în cadrul planului de colabo
rare culturală dintre România 
și U.R.S.S., miercuri a sosit îr. 
Capitală colectivul Teatrului 
„Sovremennik" din Moscova.

■ ■
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A viii-a
Campionual diviziei A a 

programat ieri ia Capitală 
două meciuri. Pe stadionul 
din Giulești. Steaua a dis
pus de Rapid ca 32—3, iar 
pe stadionul din șoseaua Ol
tenița, Grivița rogie a în
vins pe ultima clasată. Coc- 
■trucwrul en 39—8.

ta țară, e surpriză la C«a- 
Staața: Farul—Știința Petrc- 
pec. •—X Dmamo Bucures: 
învinge grea, așa cam era și 
de prevăzut. pe R_lrr.-en-._i 
Birlad ca 3—0. ia tianp ce ta 
CTnj. Agnorxrma <Sa totali
tate termină la _ egaEtzte 
ru Universitatea Timișoara: 
3—3.

Merin! CAM. Stbru—Poif-

GAB. FL.

MERIDIAN
e PE PATTNOASCL 1't

4."' părem August* a-a
d-spsrtat ieri meettd teteraa- 
tiooal de boefeei pe ghea
tă dintre ectupe.e de jtmieri 
•ie Românie: si B-Xganei.
Eoeheisu romăr: au obținu: vic
toria ea scorul de »—L

Astăzi, de la om IM» am loc meciul re-, arsă.
• IN PRELIMINARIILE tur

neului international de fotbal 
pentru Juniori U.E.F.A., la Buda
pesta echipa Poloniei a învins cu 
1—0 (4—0) echipa Ungariei. Primul 
joc se Încheiase la egalitate (0—0) 
astfel că echipa poloneză s-a ca
lificat pentru turneul final.

★
în cadrul competițiilor europe

ne de fotbal, miercuri s-au dispu
tat alte Întîlniri încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Hamburg- 
Dinamo Zagreb 1—0 (Cupa euro
peană a tirgurllor) ; Slovan Bra- 
tislava-Panathlnaikos »—1 (Cupa 
campionilor europeni. S-au cali
ficat fotbaliștii greci cam au ctști- 
gat primul joc cu 4—V) ; Gorr.lk 
Zabrze-Goeztepe Izmir 3—8 (Cupa 
cupelor. Fotbaliștii polonezi vor 
juca In sferturile de finală).

ultima zi la

Turul doi FOTBAL

a fost fatal pentru 
reprezentantele noastre
• Scorul general al confruntării fotbalului nostru 

de club cu cel continental: 2—17!!!

Da, de-aiei trebuie Începută cronica zilei 6« 
miercuri, a tristei zile de miercuri, care pe-a 
argumentat că fotbalul nostru, eel puțin la 
clubnri, traversează o criză. Dacă nu-i vorba de 
o criză de fond, atunci de formă este. Indiscu
tabil.

■F. C. U- i nu mai
> Cardiff, 
i fotbalul 
i examen 
m aatre- 
mL Trei

starea «e fapt realitatea sodă a vaier? ecto- 
petor aaaitrr de etate. Echipele L'.TJL. Steaua. 
Diurne, celetalte «e fapt, ta vaieama tor
reală. Si această valoare, to rap art cu fotbalul

VASILE CABVLEA
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(Urmare din pag. I)

ou lipsit de lingi mașină 30 de 
minute, celălalt 75. Și de data 
aceasta am ales la întîmplare 
âxemplele.

Ideea că risipa de timp face 
casă bună cu organizarea știin
țifică a producției intr-un nu
măr destul de mare de între
prinderi, o susțin îr» continuare 
datele pe care ni le-a oferit Fa
brica de conductori din Tg. Mu
reș. Cu cîteva minute înainte de 
oră 6 am intrat in secția de ca
blaje auto, secție de altfel frun
tașă pe întreprindere. Are un nu
măr de 162 de salariați intr-un 
schimb, coordonați de către doi 
maiștri. întârzierile Ia Serviciu 
trec neobservate pentru că pon- 
tă.iul este o simplă formalitate. 
Fișele se află în sertarul mais
trului care le distribuie salariă- 
tilor la începerea schimbului Și 
le adună din nou. Cînd vizitam 
secția, tânără Cucuiet Livid a in
trat pe poarta principală la ora 
6.06. Nu și-a mai pontat fișa. 
Maistrul n-avea de unde ști că 
ea întârziase deoarece el a ajuns 
la locul ei de muncă, pentru a-i 
preda bonul de lucru de-abia 
după un sfert de oră. Modul de 
distribuire a lucrului reprezintă 
o altă supapă de risipă a timpu
lui. Maistrul are în subordinea 
lui 60 pînă la P-0 de salariați și 
trebuie să treacă pe la 20—30, de 
locuri de muncă pentru a înmînă 
bonurile de lucru. In funcție de 
reperele comandate încep anoi, 
foarte tîrziu. reglarea mașinilor. 
Atmosfera de lucru s-a instau
rat în secția respectivă de-abia 
in jurul orei 7. Deși schimbul 
urma să-și încheie munca la o- 
rele 14.15. la ora 14 aproape toți 
salariatii erați îmbrăcâți în haină 
de oraș așteptând ora oficială 
pentru po-itaj. Din cele 8 ore 
s-au nierdut peste 60 de mi
nute. în întreaga secție, pe tota
lul selariaților. Cauza are expli
cații mai profunde vizînd grave 
carențe ale organizării muncii. 
Nici salariați! și nici maiștrii nu 
Curosc jianul pentru a doua zi, 
acesta fiiadu-le defalcat de că
tre șeful secției după ce la rîn- 
d’.il său l-a preluat în ultimul 
moment de la inginerul șef, de- 
abiă la începutul zilei respec

tiv*. Se pierd astfel eu regulari
tate minut* prețioase piuă cind 
se fac cunoscute ierarhic sarci
nile de plan. „în legătură cu 
pontarea este e vini a noastră 
— se jastificâ inginerul șef. tov. 
Petre Fodor — că nu am dispus 
așezarea fișierului in secție. In 
e* privește cunoașterea sarcini
lor de plan eu anticipație atât la 
nivelul maiștrilor rit și la cel al 
salariaților aceasta aate • pro-

— D* ee ne l-ați dat, tova
rășe maistru ’

— Pentru că nu prezintă în
credere, lipsește mult, se mișcă 
Încet, nu-i atent, dec! aștept 
să-mi vini piese mai puțin com
plicate, pe măsura lut, ne lă
murește tovarășul Victor Filip.

Maistrul are dreptate in cazul 
lui Ivașcu ți fără Îndoială că 
el face parte din categoria ce
lor care nu se omoară cu firea, 
oare stânjenesc procesul de pro

da oonștiință ți răspundere, iaz 
pe de altă parte de insuficienta 
pregătire profesională cu care 
vin din școală. Este inadmisibil 
ca ascuțirea unui cuțit de strung 
să-ți răpească jumătate de oră 
cum se intimplă la mulți tineri 
de-ai noștri, cînd maximum 
7 — 8 minute sint suficiente. 
Din aceste puncte de vedere, 
școala rămîne in continuare da
toare uzinei, colectivului de 
muncitori in care trimit absol-

câ sint nevotți — prin profilul 
secției lor — (piese de schimb 
pentru repararea locomotivelor) 
să se deplaseze de 10 —15 ori 
intr-un schimb ir. secția montaj 
care este destul de departe, cu 
piesa Ia care lucrează pentru 
probe. Altfel riscă a-o rebuteze.

— Altă soluție nu există 7
— Ba da. S-a preconizat de 

mai mult timp — ne informează 
tovarășul maistru Iosif Onaca — 
alezarea mai multor piese la

ClT VALOREAZĂ 

TIMPUL DE MUNCĂ
blemă simplu de rezolvat și ne 
vom ocupa de ea".

— După toate acestea, care 
sînt cauzele ? Cum explicați lip
sa de intervenție a cadrelor care 
au răspunderea organizării și 
urmăririi utilizării cu maximum 
de randament a timpului de lu
cru în uzina dv., ce trebuie fă
cut pentru normalizarea lucru
rilor, pentru stoparea imenselor 
pierderi pe care le suportă de
opotrivă muncitorii și economia 
națională ?

— Povestea nu e simplă...
Cam astfel și-au început ex

plicațiile cei mai mulți dintre 
interlocutorii noștri. Pentru că 
întt-adevăr la menținerea unei 
astfel de situații ca cea rela
tată, concurează o mulțime de 
factori Și cauze.

— De ce timp de două or*, 
de cînd ne aflăm în preajma 
dv., nu ați lucrat nimic ?

— Fiindcă nu mi-a dat tova
rășul maistru de lucru, ne 
răspunde Traian Ivașcu, din a- 
telierul de prelucrări a Uzinei 
„Grivița".

ducție. care se fac tn ultimă 
instanță răspunzători pentru 
timpul de lucru pe care-1 iro
sesc. Există însă cea de a doua 
categorie, a muncitorilor serioși 
și pricepuți care independent 
de ei înregistrează zilnic ma; 
bine de o oră de „timpi morți".

— De exemplu dumneavoas
tră cite minute pierdeți într-un 
schimb ?

— Cam 60, ne spune tova
rășul Eremia Olteanu, șef de 
partidă în același atelier, unul 
din strungarii de bază.

El justifică aceste pierderi 
prin deplasări la magazie după 
scule și piese, la ascuțitorie 
pentru ascuțirea cuțitelor, după 
desene etc. Sint aspecte care nu 
țin de voința lui, care tl fortu- 
iesc ți-1 obligă la o productivi
tate scăzută. Cadrele de condu
cere a secției au explicații pen
tru ambele categorii de oare 
vorbeam.

— Este vorba in primul rind 
de un anumit nivel de educație, 
ne spune maistrul Nicolae Pitu
lice, vorbind în cazul lui Ivașcu 
și a altora ca el, de gradul lot

venți. Pentru că o bună parte 
dintre ei n-au nici o idee de 
organizarea locului de muncă, 
de modul în care trebuie să-și 
dozeze eforturile, de sistemul 
de lucru cu pierderi minirne de 
timp. Sîntem nevoiți astfel să-i 
dădăcim prea mult, în legătură 
cu lucruri elementare, care ne 
răpesc un timp prea prețios, tot 
în dauna producției.

— Ce ar fi de făcut ?
— în paralel cu școala.' noi, 

colectivul uzinei, cadrele tehnice, 
organizațiile U.T.C. prin siste
mul muncii lor de educație tre
buie să accentuăm cu precădere, 
cu prilejul cursurilor de ridi
care a calificării, a dezbaterilor, 
simpozioanelor, a discuțiilor de 
la om la om, îndeosebi această 
chestiune a timpului de muncă, 
a valorii lui, a organizării ju
dicioase la locul de producție.

Mai cronic este însă celălalt 
aspect care afectează de acum 
pe cel mai buni muncitori, adică 
organizarea muncii la nivel de 
secții și uzine. Strungarul Ion 
Micu din Simeria ne declara

aceleași dimensiuni, ceea ce ar 
exclude nevoia deplasării fiecă
rui muncitor in secția montaj, 
în același scop s-a propus 
executarea centralizată pe sor
timente a pieselor mult solicitate 
ca bucșe, buloane. șuruburi, care 
de asemenea ar duce la econo
misirea masivă a timpului mun
citorilor. Dar cum spuneam, 
discuțiile continuă de ani de 
zile fără a fi aplicate, deși ni
meni nu se îndoiește de avan
tajele lor.

In legătură cu aceleași dere
glări în sistemul de organizare a 
producției, tovarășul inginer 
Florian Focșăneanu, șeful a- 
telierului 1 prelucrări - mecanice, 
responsabilul resortului profe
sional - social al Comitetului 
U.T.C. pe Uzina „Grivița", 
adaugă :

— în schimbul doi nu avem, 
de pildă, macaragiu și nici alt 
personal care să asigure trans
portul pieselor de prelucrat, 
ceea ce-i obligă pe muncitori 
să-și întrerupă lucrul și să 
execute ei aceste munci care de

drept nu le revin. Sarcini stră
ine de atribuțiile lor firești re
vin și maiștrilor care lipsesc din 
aeestă cauză de la posturile 
lor. n-au posibilitatea suprave
gherii și Îndrumării permanente 
• muncitorilor.

Nu am reușit poate să des
coperim in întregime cauzele 
subiective și obiective care frl- 
nează la această oră in între
prinderile vizitate folosirea la 
maximum a timpului de lucru. 
Rețișem doar consecința lor, 
tragem semnalul cuvenit : mii 
de ore - om pierdate in fiecare zi, 
valori imense risipite și irecu
perabile.

După cum se știe. Legea orga
nizării și disciplinei munci! 
stipulează cu precizie îndatori
rile ferme ale conducerilor de 
unități și ale salariaților, pri
vind valorificarea timpului de 
muncă, prevede sancționarea cu 
exigență a oricăror abateri dis
ciplinare care afectează munca 
și realizările colectivului. Dar ea 
se aplică în prea puține cazuri, 
este în prea puțină măsură fo
losită ca instrument de întărire 
a disciplinei.

— Să presupunem că se pier
de o oră pe zi din cele 8 afecta
te producției in împrejurările pe 
care le-am văzut. La cit se ridi
că pagubele intr-un an de zile ?

— Calculul este simplu, ne 
răspunde tovarășul inginer Mi
hai Popa, șeful serviciului plan 
al Uzinei ..Grivița". Productivi
tatea planificată pe cap de mun
citor pe o oră este de 70 de lei. 
în acest caz. lucrind in medie 
290 zile pe an și irosindu-și zil
nic cite o oră. ne păgubește și se 
păgubește bineînțeles pe el în
suși. cu 20 300 lei. înmulțind a- 
ceastă sumă cu 1000 — care re
prezintă numărul de tineri din 
uzina noastră, — obținem fan
tastica cifră de 20 300 000 lei 
care se duc pe apa sîmbetei.

Aceasta se întâmplă intr-o 
singură uzină. Dar la nivelul în
tregii economii ? Iată un su
biect de meditație pentru eco
nomiști. pentru organizatorii 
științifici ai producției, pentru 
organizațiile de tineret, pentru 
toți factorii care au în ..admi
nistrare" fondul de aur al pro
ducției — timpul de lucru.

steaua- I De ce

sîntem
plini de furie..,

de FĂNUȘ NEAGU

EINDHOVEN :
0 — 3

Fiind miercuri, zi strîmbă, și 
fiind și ora prînzului ruj ne-aș- 
tepiam »â ne pleznească noro
cul cel mare, și roata de cașca
val, vreau sâ spun, câ nu 
ne-așteptam ca Steaua să cîș- 
hge partida retur cu P.S.V. 
Eindhoven la o diferență de 
cinci goluri și sâ se califice în 
turui III, dar nu ne-așteptam nici 
ca echipa militară sâ se scu
funde într-un rîu de mizerie și 
sâ nece întreg stadionul cu 
min e și valuri de tristețe. După 
meciul din Oianda — și acela 
pierdut lamentabil — ne între
bam cu toții ce forță și ce va
loare reprezintă această P.S.V. 
Eindhoven ? ieri am vâzut-o și 
am mirosit-o de aproape. E o 
ech'pâ oarecare, nesărată și 
neoDerctâ, o echipă cum sînt 
încă două sute în Europa. De 
aceea și sîntem plini de furie în 
momentul cînd scriem aceste 
rînduri, pentru câ Steaua a 
pierdut in ch’p dezastruos în 
fața unei formații pe care o 
bate vîntul și abia se ține pe 
pc'oare. Recunosc câ Tâtaru 
pu‘ea sâ înscrie in minutul 8, 
recunosc câ bara a ținut cu 
olandezii, dor trebuie sâ re
cunoașteți și dumneavoastră îm
preună cu mine că Steaua e 
ma; oroastâ decît această echi
pă olondezâ și sâ mai recu
noașteți câ Steaua n-ar fi puiuț 
s-o învingă chiar dacă jocul 
du'o cinci zile și cinci nopți. 
S'eaja nu are în componența ei 
decît un jucător de marcă. 
Aceia se numește Tâtaru. D'm 
păcate Tâtaru s-a accidentat în 
prima repriză și atacul miîita- 
ri'or a rămas sâ fie condus de 
un bâietendru care nu știe sâ 
tragă la poartă dacă are în 
fată un adversar. Extremele mi
litarilor nu au forțâ de explozie, 
nu au dribling, nu au aripi la 
picioare, au numai intrare li
beră la restaurantul C.C.A. în 
Manea cred câ s-a investit cit 
pentru două echipe de divizia 
A, și Manea de cînd îl știu mă
tură tușele cu fruntea, aruncat 
pe burtă de toți fundașii din 
țară, bașca cei de peste hotare.

Dar cel mai slab comparti
ment al Stelei este fârâ nici o

îndoială apărarea. Suciu, se 
zice, nu vede bine, și-ar avea 
chiar nevoie de un tratament la 
oculist Pe Suciu, deci, să-l să
rim — și ei sare peste minge și 
o lasă să-și vadă de drum — și 
să ne oprim la fundașii Sâtmâ- 
reanu, Hălmăgeanu și Vigu. Pri
mul aintre ei, adică Sătmârea- 
nu, practică un joc atit de rudi
mentar și aiurea îneît îmi vine 
să cred că ia ora actuală n-ar 
avea loc decît într-o formație 
de la periferia diviziei B., Și 
poate nici acolo. Hălmăgeanu 
a dat de mult în primire, tră
iește numai din amintiri, poate 
și din prietenii, iar Vigu, greoi, 
cu nervii rupți, gata mereu sâ 
muște și sâ fârîme oase, e o 
pradă ușoară lingă o extremă 
cu picioare normale. Și nici o 
altă calitate în plus. M-am oprit 
mai îndelung la aiești trei fun
dași pentru că Angelo Nicules
cu, antrenorul echipei naționale, 
îi iubește ca pe proprii săi 
copii. Trebuie să facem tot ce e 
posibil ca să-l convingem pe 
Angelo Niculescu sâ-l scoată pe 
Sâtmâreanu din națională — și 
asta nu pentru câ am avea ceva 
împotriva acestui băiat frumos, 
cu părul strălucind de brianti
nă, ci pentru câ el, Sătmârea- 
nu, e împotriva noastră, a tutu
ror, plasînd mingile numai în 
picioarele atacanților adverși. 
Am auzit din zvon public câ 
antrenorul naționalei ar fi spus 
câ la ora actuală nu avem alt 
fundaș în locul lui Sâtmâreanu. 
Dacă nu avem și nu avem (dar 
eu cred câ Angelo Niculescu nu 
vrea sâ-i vadă pe ceilalți) 
atunci sâ jucăm în zece oameni, 
pentru câ Sâtmâreanu este al 
12-lea jucător al echipei adver
se. Cei trei fundași de la 
Steaua n-au, după părerea mea, 
ce căuta în Iotul naționalei. 
Acum, cînd toate formațiile 
noastre de club au rămas cu 
dinții în pâmînf, sîntem datori 
sâ ne îngrijim cu înzecită aten
ție de destinul echipei națio
nale.

Angelo Niculescu, ne sînt 
de ajuns două miercuri putrede 
într-o toamnă.

U.T.A.-STEAUA ROȘIE
BELGRAD: 1-3

8arcina echipei a- 
rădane în partida 
disputată azi în 
compania puternicei 
formații iugoslave a 
fost extrem de grea. 
Jucătorii aflați a- 
cum într-o luptă 
continuă pentru oiș- 
tigarea turneului 
pierdut (prin nepar- 
tioparea la ultimele 
două ediții ale tur
neelor finale ale 
campionatului mon
dial din Anglia și 
Mexic) au demon
strat că fotbalul iu
goslav reprezintă o 
valoare de necon
testat pe plan euro
pean. Peste 20.000 de 
spectatori, dintre ca
re 5 000 iugoslavi ve- 
niți cu peste 1.000 de 
mașini, au ținut să 
fie martori la parti
da de la Arad.'

Fotbaliștii iugo
slavi au dominat ca
tegoric jocul și la 
sfîrșitul celor 90 de 
minute au obținut o 
victorie absolut me
ritată. Dominarea 
din prima repriză a 
fotbaliștilor iugo
slavi e concretizată 
în repriza a doua, 
cînd ei realizează

trei acțiuni de mare 
spectacol și reușeso 
să și înscrie.

Minutul 51 : Gealei 
reușește o centrare 
în fața porții lui 
Gornea, portarul a- 
rădan, admiră sări
tura la cap a lui Fi- 
lipovici care reia în 
Slasă. Minutul 67: 

oveovid trece foar
te ușor de Brașov- 
schi, centrează un 
stop de piept și, de 
la 6 m, același Fili- 
povici reia sub ba
ră. Minutul 78 : ex
celentul Geaicl îl 
pierde p* drum pe 
Calinin, din nou 
centrare și mingea 
este introdusă în 
poartă cu capul, de 
Iancovicl.

U.T.A. răspunde 
cu un joc complet 
șters în fazele de a- 
tac. Cu excepția fa
zei din mln. 56, cind 
la lovitura liberă in
directă Axente pa
sează înapoi lui Bra- 
șovschi si acesta 
reia pe lîngă Cuico- 
vici în plasă.

După meci, la con
ferința de presă, an
trenorii celor două 
echipe au declarat :

Milyan Milianici: 
Am făcut una dintre 
cele mai bune parti
de din ultimul timp. 
Mă bucur foarte 
mult de rezultat și 
comportare. Aveți 
un public excepțio
nal. U.T.A. a pier
dut jocul fără nici 
un fault. Accidenta
rea lui Geaicl nu e 
rezultatul unui fault. 
Jucătorii echipei 
U.T.A. sint exce- 
lenți sportivi. Mul
țumesc pe acea
stă cale presei spor
tive din România 
care a făcut un bun 
serviciu fotbalului 
iugoslav și implicit 
echipei mele.

Coco Dumitrescu t 
Diferența dintre e- 
chipa noastră și cea 
iugoslavă e de cel 
puțin o clasă. A re
ieșit clar activitatea 
competițională ia ni
vel european foarte 
săracă a echipei noa
stre. Nu sint supă
rat pe înfrîngere. a- 
ceasta e realitatea, 
felicit echipa iugo
slavă pentru jocul 
realizat.

CORNEL 
IONESCU

DINAMO—F.C. LIVERPOOL: 1-1

Un draw cit— 
o infrîngere!

Nu am crezut și nu ne-am 
așteptat nidi o clipă ca echipa 
Dinamo să se califice in dauna 
lui F. C. Liverpool. Deși am fi 
dorit-o : ea ar fi putut să reali
zeze o asemenea performanță, 
de vreme ce, nu cu mulți ani 
in urmă, Petrolul a dat mult 
de furcă fotbaliștilor englezi, 
deși printre ei se aflau nume 
sonore că cel al lui Hunt. 
Ne-am fi așteptat însă ca în 
meciul de ieri să fi evoluat 
măcar aproape de valoarea ei. 
Jocul ei, la început, în pri
mele 10 minute, a fost o fla
cără ce a aprins speranțe, și 
care s-a stins, vai, atit de re
pede. strecurîndu-ne amara de
ziluzie. Este inutil — și în> 
fond nici n-am avea ce spu
ne — să rememorăm, minut 
cu minut, fază cu fază, istori
cul partidei. Ca niciodată, 
nici nu găsim în însemnările 
noastre notate acele minute în 
care doar neșansa l-a împie
dicat pe Dumitrache, pe Doru 
Popescu, pe Dinu, pe Haidu ori 
Radu Nunweiller, să marcheze 
pentru echipa lor. N-am notat, 
pentru simplul motiv că n-au 
fost. Doar cîteva șuturi, la o 
mare distanță în timp, și de 
poartă. Atunci în minutul 32, 
cind Sălceanu a punctat pen
tru Dinamo, am zis că golul va 
da aripi echipei. Ne-am înșelat. 
Dominarea dinamoviștilor a 
fost sterilă, atacurile lor se 
spărgeau neputincioase de zidul 
apărării condusă cu eleganță, 
cu tact și știință de Lloyd și 
Smith. Cronicarului il vine

greu chiar să-și explice care-s 
cauzele căderii echipei, evolu
ției ,ei șterse, anemice, din con
fruntarea de ieri. în cea de-a 
doua repriză, Dinamo n-a reu
șit să creeze nici o acțițme 
spre poartă timp de 20 de mi
nute cînd. în sfîrșit, Dilmitra- 
che expediază un șut, departe 
insă do țintă. Apoi 11 minute 
mai tîrziu, al doilea șut, dato
rat aceluiași Dumitrache.. Spre 
final, cind și adversarii — vă- 
zindu-se calificați și cu un egal 
in deplasare la activ — au mai 
oprit motoarele, frecvența șu
turilor a crescut cam unul la 5 
minute. După golul egalizator
— semnat de Boerana — din mi
nutul 47, echipa Dinamo, in. 
loc să lupte și să atace cu vi
goare, cu energie și ambiție, 
jocul ei, paradoxal, se stinge 
încet, devine lent, debusolat. 
încă o dovadă in plus că echi
pele noastre, cind sînt conduse
— și nii numai atunci — nu 
știu să lupte, își uită misiunea, 
și de ce nu. răspunderea pen
tru culorile clubului, pentru 
sportul românesc.

Liverpool — formație omoge
nă, cu individualități de valoare 
ridicată — Thompson, Hall, Hu
ghes etcomp. — cu alură atle
tică și cunoștințe tehnico- 
tactice remarcabile — a reali
zat ceea ce a vrut, calificarea, 
pentru că a știut să lupte și 
să-și pună în valoare calitățile 
și pentru că are. in persoana 
lui Clemence, un portar de 
clasă, curajos, inspirat.

C. VASILE



♦ Pentru restabilirea drepturilor
legitime ale R P. Chineze

La Națiunile Unite a fost 
difuzat ca document oficial un 
proiect de rezoluție privind 
restabilirea drepturilor legiti
me ale Republicii Populare 
Chineze . la Națiunile Unite, 
punct înscris pe ordinea de 
zi din inițiativa a 18 state 
printre care și România.

„Adunarea generală — se 
prevede în proiectul de rezolu
ție — decide repunerea Repu
blicii Populare Chineze în toa
te drepturile sale și recunoaș
terea reprezentanților guver
nului său ca singurii repre
zentanți legitimi ai Chinei la 
Națiunile Unite și în consecin
ță expulzează pe reprezentan
ții ciankaișiști de pe locul ce 
îl ocupă în mod ilegal atît la 
Națiunile Unite cit și în toate 
organismele sale".

La Națiunile Unite, cercu-

rile politice și diplomatice 
subliniază semnificația acestui 
proiect de rezoluție, în contex
tul dezbaterilor din Adunarea 
Generală a O.N.U. și din co
mitetul politic asupra proble
melor care privesc pacea și 
securitatea internațională ; s-a 
subliniat cu vigoare necesita
tea întăririi rolului și efica
cității O.N.U în viața interna
țională, transpunerea în prac
tică a principiului universali
tății acestui for mondial ca 
una din cele mai urgente și 
importante măsuri în vederea 
ridicării acestei organizații la 
înălțimea speranțelor popoare
lor, a scopurilor și idealurilor 
sale. Mulți delegați au subli
niat, în această ordine de idei, 
că problemelor majore ale lu
mii nu li se pot găsi soluțiile 
cele mai bune fără partici
parea R. P. Chineze.

Rezoluție privind Orientul Apropiat

.-j

Soldați |i polihști de gardâ in centrul orașului MontrealTensiunea din Canada.

ATACURI ALE
președintele chilian, Salvador Allende

română primită
PATRiOȚILOR

Miercuri la amiază, Adunarea 
Generală s-a pronunțat asupra 
celor trei proiecte de rezoluție 
în problema situației din Orien
tul Apropiat și a modalităților 
de rezolvare a crizei din aceas
tă regiune a lumii. Proiectul 
grupului afro-asiatic a £ost a- 
doptat cu o majoritate de 57 de 
voturi, 16 împotrivă și 39 de ab
țineri.

Rezoluția, redactată de 21 de 
țări afro-asiatice la care a sub
scris și Iugoslavia, cheamă la 
prelungirea acordului de înce
tare a focului în Orientul Apro
piat pentru o perioadă de încă 
trei luni, după expirarea vechiu
lui termen, la 5 noiembrie. Tot
odată, ea se pronunță pentru 
transpunerea în practică a re
zoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967, care 
prevede reglementarea pe cale 
pașnică a crizei din această zo
nă. De asemenea, rezoluția cere 
ca părțile direct interesate să 
dea imediat instrucțiuni repre
zentanților lor pentru a relua 
contactele prin intermediul re
prezentantului special al secre
tarului general al O.N.U., Gun
nar Jarring, cu scopul de a fa
cilita acestuia îndeplinirea mi
siunii sale. Rezoluția încorpo
rează un amendament propus 
de delegația Franței, prin care 
se reafirmă punctul de vedere 
că o pace durabilă și justă poa
te fi realizată numai prin re
tragerea tuturor trupelor isra- 
eliene de pe teritoriile arabe 
ocupate, și prin recunoașterea 
și garantarea tuturor granițelor 
din această zonă.

Proiectul de rezoluție latino- 
american a fost respins cu 49 
de voturi, față de 45 pentru și 
27 de abțineri.

Un alt proiect de rezoluție, 
redactat de Statele Unite ți Li-

beria, nu a fost pus la vot tn- 
trucît reprezentantul american 
l-a retras din dezbateri.

Luînd cuvîntul după vot, de
legatul Israelului s-a pronun
țat împotriva proiectului afro- 
asiatic.

Reprezentantul Nigeriei, care 
a vorbit în numele autorilor re
zoluției adoptate, a declarat că. 
după părerea lor, spiritul de 
conciliere ce a caracterizat dez
baterile din actuala sesiune a 
Adunării Generale privind si
tuația din Orientul Apropiat, 
este un semn de bun augur pen
tru perspectiva de soluționare 
a acestei dificile probleme. De 
asemenea, reprezentanții Sene
galului, Ghanei și ai altor țări 
afro-asiatice au cerut statelor 
membre ale Națiunilor Unite 
să-și concentreze eforturile pen
tru transpunerea în practică a 
prevederilor rezoluției adoptate.

Ambasadorul Gheorghe Dia- 
conescu, reprezentantul perma
nent al României la O.N.U., lu
înd cuvîntul pentru a explica 
votul țării noastre, a declarat, 
printre altele, că România con
sideră rezoluția Consiliului 
Securitate din noiembrie 
ca fiind o bază rezonabilă pen
tru soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat și că Aduna
rea Generală are datoria de a 
contribui la soluționarea politi
că a crizei din această zonă. 
Vorbitorul a subliniat, de ase
menea, că toate prevederile a- 
cestei rezoluții trebuie transpu
se în practică. In încheiere, re
prezentantul României a decla
rat că avind in vedere faptul 
că proiectul de rezoluție al ce
lor 22 de state afro-asiatice re
flectă principiile rezoluției Con
siliului de Securitațe, delegația 
română votează in favoarea sa.

SUD VIETNAMEZI
In cursul nopții de marți 

spre miercuri, forțele patrioti
ce din Vietnamul de sud au 
bombardat cu rachete fi mor- 
ticre fose obiective militare a- 
parținînd trupelor americano- 
saigoneze, provocind inamicu
lui pierderi importante în oa
meni fi materiale. Tot marți, 
forței^ patriotice au atacat po
zițiile americano-saigoneze 
dintr-o zonă a platourilor 
înalte, situată la 50 kilome
tri sud de Pleiku fi din re
giunea bazei aeronavale de la 
Da Nang.

Bombardierele „B-52" au 
intervenit, după o întrerupe
re de trei săptămîni, în lup
tele desfășurate, lansînd a- 
tacuri în provincia Quang Tri, 
situată la sud de zona demi
litarizați.

de
1967, NOI CIOCNIRI

INTRE FORJELE

Șl IORDANIENE

• Dezbaterile asupra dezarmării■a

Trecînd la examinarea problemei dezarmării generale și com
plete, pe bâza raportului Comitetului de la Geneva, Comitetul 
Politic al Adunării Generale a O.N.U. și-a concentrat lucrările 
asupra proiectului de tratat cu privire la interzicerea ampla
sării pe fundul mărilor și oceanelor a armelor de distrugere in 
masă, inclusiv a celor nucleare.

Luînd cuvîntul, A. Roscin, re
prezentantul Uniunii Sovietice, 
s-a pronunțat în sprijinul apro
bării de către Organizația Na
țiunilor Unite a proiectului de 
tratat, elaborat de Conferința 
de la Geneva, care include noi 
prevederi ce țin. cont de ob
servațiile exprimate anul trecut, 
în cursul examinării Iui în A- 
dunarea Generală. Dintre noile 
dispoziții incluse în proiect, re
prezentantul sovietic a mențio
nat articolele care conciliază 
obligațiile stipulate în tratat 
cu cele ale dreptului internațio
nal și acordurile relative la 
crearea de zone denuclearizate. 
în cuvîntarea sa, A. Roscin s-a 
pronunțat, de asemenea, în fa
voarea unui acord de interzice
re a armelor chimice și biolo
gice. Aceste două tratate de de
zarmare parțială trebuie să con
stituie doar o etapă pe calea 
dezarmării generale — a subli
niat el.' în același timp, dele
gatul sovietic s-a declarat de 
acord în principiu cu elabora
rea unui plan, de dezarmare 
eșalonat pe zece ani, opiniind 
însă că un astfel de calendar 
nu trebuie să constituie un ob
stacol în calea unor măsuri 
parțiale.

Reprezentantul Statelor Unite, 
Ch. Yost, a invitat, de aseme
nea, țările membre ale Națiu
nilor Unite să aprobe proiectul 
de tratat cu privire la interzi
cerea amplasării în mediul ma
rin a armelor de distrugere în 
masă. în ce privește armele 
chimice și biologice, el s-a de
clarat partizanul unei conven
ții distincte privind interzice
rea doar a celei de a doua ca
tegorii. Referindu-se la tratatul 
cu privire la interzicerea tutu
ror experiențelor nucleare, Ch. 
Yost a declarat că acesta tre
buie să prevadă o procedură 
adecvată de verificare, inclusiv 
posibilitatea inspecției la fața 
locului.

Referindu-se la proiectul 
tratatului de demilitarizare a 
fundului mărilor și oceanelor, 
Alphonso Garcia Robles, repre- 
zentatuL Mexicului, a estimat că 
acesta conține neclarități și 
impreciziuni. în această ordine 
de idei, el a reamintit propune
rea mexicană după care părțile 
semnatare ale tratatului se an
gajează să nu violeze dispozi
țiile prevăzute în acordurile cu 
privire la zonele demuclearizate.

Delegatul Canadei, G. Ignati
eff, a reoomandat aprobarea 
tratatului cu privire la demili
tarizarea teritoriilor submarine, 
subliniind în același timp că el 
exclude cursa înarmărilor nu-

cleare In acest mediu al plane
tei și va facilita exploatarea în 
scopuri pașnice a platourilor o- 
ceanelor.

în continuarea dezbaterilor, 
reprezentatul Filipinelor, Ale- 
jandao Yango, a propus crea
rea unei comisii însărcinate cu 
pregătirea unei conferințe a de
zarmării și mobilizarea opiniei 
publice mondiale In sprijinul a- 
cestui țel.

iV

Agențiile internaționa
le de presă informează 
că la Amman an avut loc 
marți incidente între ar
mata iordaniană și uni
tăți ale rezistenței pa
lestiniene.

Surse citate de agenția Reu
ter afirmă că bilanțul luptelor 
este de 15 morți și mai mulți 
răniți. Cele două părți s-au a- 
cuzat reciproc de declanșarea 
incidentelor. într-un comuni
cat al Ministerului de Interne 
iordanian, difuzat de postul de 
radio Amman, se arată că mai 
mulți „civili înarmați" au des
chis focul asupra forțelor de 
ordine iordaniene. Comunica
tul precizează că forțele de or
dine au reușit să localizeze in
cidentele

SANTIAGO DE CHILE 4. — 
Corespondență de la Eugen 
Pop: In după-amiaza zilei de 
3 noiembrie, președintele Repu
blicii Chile, dr. Salvador Al
lende, a primit delegația româ
nă, condusă de Gheorgne Radu
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care partici
pă la festivitățile organizate cu 
prilejul instalării noului pre
ședinte chilian. Din delegație 
fac parte George Macovescu, 
prim adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Vasile Dumi
trescu, ambasadorul țării noa
stre la Santiago de Chile. Cu 
acest prilej, intre președintele 
Salvador Allende și vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Gheorghe Rădulescu, a avut 
loc o convorbire cordială.

Conducătorul delegației româ
ne a transmis președintelui 
Salvador Allende, din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
guvernului și poporului român, 
felicitări călduroase și urări de 
succese. Șeful delegației româ
ne și-a exprimat convingerea 
că relațiile dintre România și 
Chile vor cunoaște o nouă și 
amplă dezvoltare în toate do
meniile de interes reciproc.

Președintele Allende a mul
țumit călduros pentru felicită
rile și urările care i-au fost a- 
dresate, exprimindu-și, la rîn- 
dul său. convingerea că rela-

țiile prietenești de cooperare 
dintre cele două țări vor pu
tea cunoaște în viitor o și mai 
mare dezvoltare.

Răspunzînd solicitării televi
ziunii chiliene, tovarășul Gheor
ghe Răduleseu, a făcut urmă
toarea declarație : „Sinr fericit 
că pot aduce salutul președin
telui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, al guvernu
lui și al poporului român cu 
ocazia acestui grandios mo
ment din istoria poporului chi
lian. pe care îl reprezintă insta
larea președintelui Salvador 
Allende Gossens. Doresc succes 
deplin poporului chilian în în
făptuirea programului unității 
populare progres în dome
niile politic, cultural și econo
mic, peijtru consolidarea inde
pendenței și suveranității Re
publicii Chile, precum și în 
lupta sa împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru pace șl 
cooperare internațională".

• LA MOSCOVA a avut loc 
sesiunea Comisiei mixte sovie- 
to-iugoslave de colaborare teh- 
nico-științifică. în protocolul 
semnat, se prevede lărgirea con
tinuă a contactelor dintre orga
nizațiile care se ocupă cu cer
cetări științifice în cele două 
țări. Sesiunea a aprobat tema
tica lucrărilor ....... ..
in industriile 
structoare de 
strucțiilor.

științifice comune 
chimică, 
mașini și

con- 
con-

• REPUBLICA Arabă Unită 
este gata să accepte, în mod 
condiționat, o nouă prelungire 
temporară a încetării focului în 
regiunea Suezului, a declarat un 
purtător de cuvînt al guvernu
lui egiptean, Munir Hafiz, în 
cadrul unui interviu acordat co
respondentului agenției U.P.I. 
Condiția egipteană în legătură 
cu prelungirea încetării focului, 
a menționat purtătorul de cu
vînt, este reluarea misiunii de 
pace a lui Gunnar Jarring.

Perioada de încetare a focului, 
acceptată de către R..A.U„ Ior
dania și Israel în urmă cu trei 
luni, se încheie joi, la ora 
Gmt.
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• DELEGAȚIA cercurilor 
conomice iugoslave, condusă 
Stoian Milenkovici, vicepre
ședintele Camerei economice fe
derale, a părăsit marți Pekinul, 
anunță agenția China Nouă.

e- 
de

Harkovul est* un oraș 
unde tronează cultul muncii. 
Aici munca te situează pe 
cele mai înalte coordonate 
ale științei și tehnicii. De 
fapt, Harkovul este un oraș 
al științei și al tehnicii îna
intate. Important centru al 
industriei constructoare de 
mașini din Uniunea Sovie
tică, produsele fabricate în 
modemele uzine din locali
tate sint exportate în 66 de 
țări. 97 de institute de cer
cetări și proiectări — cel* 
mai mult* de importanță uni
onală — realizează proiecte 
pentru noi mașini și aparat* 
sau concep modalități de 
perfecționare a prototipuri
lor aflate in fabricație. In 
secțiile direct productive alo 
uzineior și fabricilor, post* 
500 000 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni concreti
zează în practică ideile ela
borate în laboratoarele
științei. Rezerva de cadre
de specialitate — atît pen
tru concepție, cit și pentru 
conducerea directă a proce
selor tehnologice — este 
pregătită în 22 de școli su
perioare, care cuprind peste 
120 000 de studenți.
. Am vizitat uzina de ma

șini electrice. Aici lucrează 
peste 10 000 de salariați. In
ginerul șef adjunct, Boris 
Ivanovici Fisenko, a precizat 
încă de la începutul vizitei 
noastre în uzină că tot ceea 
ce vom vedea reprezintă 
rodul, unei permanente îmbi
nări între tehnică și știință.

Uzina a fost fondată în 
anul 1946. A debutat prin 
fabricarea de utilaj electric 
pentru locomotive. Apoi a 
început producția de mașini 
electrice de 1000 C.P. Din 
1956 s-a trecut la fabricarea 
motoarele de 2000 C.P. în ul
timii ani, procesul de fabri
cație s-a modernizat și, mai 
ales, s-a diversificat. Se fa
brică turbine și generatoare 
pentru centrale electric*, 
precum și hidrogeneratoare. 
De asemenea, se produe

mașini electric* pe baza 
unor comenzi individuale 
ale unităfilor din industria 
minieră, chimică etc. Presti
giul dobîndit de „marca fa
bricii" a determinat o ce
rere intensă de produse în 
toate zonele Uniunii Sovie
tice. 22 de țări — printre 
care ți România importă 
turbogeneratoare si alte mă
lini electrice de (a Harkov.

Facultății de estetică Indus
trială a Institutului de arte 
plastice din localitate. Un 
colectiv de arhitecți are mi
siunea de a realiza, prin a- 
menajări adecvate, o ambi
antă plăcută a locurilor pro
ductive.

Marea majoritate a salo- 
riaților sînt tineri. Această 
realitate a impus organiza
rea unei baze de învatămînt

NOTE •»
HARKOV 3

Spiritul practic
și modernizarea
Deviza colectivului uzinei 

•sie : calitate superioară, 
productivitate înaltă, ren
tabilitate. Modalitatea prin
cipală de realizare: mo
dernizarea. Uzina dispun* 
în prezent de un institut pro
priu, cu profil complex — 
cercetare și proiectare — în 
activitatea caruia sînt cu- 
ftrinși peste 1 350 de specia- 
iști cu înaltă pregătire. A- 

proape 1 500 de ingineri și 
peste 120 de economiști di
rijează complexele proces* 
de fabricație aplicînd cel* 
mai moderne metode știin
țifice. In vederea ridicării 
productivității s-au adoptat 
măsuri speciale pentru orga
nizarea atelierelor și secții
lor, măsuri care respectă 
recomandările — fundamen
tate pe cercetări în uzină — 
al* specialiștilor din cadrul

propriu. In cadrul uzinei 
funcționează o școală medie 
serală, cu profil de cultură 
generală, o școală serală 
tehnică, precum și o filială 
(cursuri serale) a Institutului 
politehnic. Pentru permanen
ta perfecționare a tinerilor 
ingineri, precum și a altor 
specialiști cu studii superioa
re, există aici preocupări 
privind pregătirea postuni
versitară în cadrul unor 
cursuri speciale, cu (sau 
fără) scoatere din producție.

Un întreg sistem orientat 
către o continuă perfecțio
nare a cadrelor de speciali
tate, îmbinat eu introducerea 
celor mai avansate cuceriri 
ale științei, asigură o pro
ducție care corespunde ce
lor mai exigent* cerințe.

ADRIAN VASILESCU

I 
I
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• UN COMUNICAT el car
tierului general al FRELIMO 
(Frontul de Eliberare din 
Mozambic) de la Dar-Es- 
Salaam anunță că în cursul 
operațiunilor desfășurate în 
lunile iunie și iulie împotri
va forțelor colonialiste în 
provinciile Nyassa, Cabo- 
Delgado și Teze au fost scoși 
din luptă 319 soldați portu
ghezi. Comunicatul mențio
nează că, in pofida ajutoru
lui militar promit de către 
Portugalia din partea țărilor 
N.A.T.O., mișcarea de eli
berare din Mozambic, Angola 
și Guineea-Bissau ia am
ploare.

Convorbirile
polono-vest-germane

După cum menționează agen
ția Taniug, delegația a avut 
convorbiri cu ministrul adjunct 
al comerțului exterior, Li Cian, 
și vicepreședintele Consiliului 
chinez pentru promovarea co
merțului internațional, Liu Hsi- 
ven, asupra posibilităților de 
creștere a comerțului chino-iu- 
goslav și colaborării economice 
generale.

• MIERCURI, in Berlinul 
Occidental a fost dat publicită
ții un comunicat oficial in urma 
intîlnirii care a avut Ioc in a- 
ceeași zi intre ambasadorii U- 
niunii Sovietice, Franței, State
lor Unite și Marii Britanii.

In comunicat se arată : „Șe
dința a avut loc intr-o atmos
feră de lucru. Au fost realizate 
progrese asupra unor puncte 
care sint esențiale pentru acor
dul pe care îl au în vedere cele 
patru puteri. Discuțiile vor con-

tinua asupra altor puncte im
portante".

Comunicatul precizează că 
ambasadorii au convenit să se 
intilnească din nou la 16 noiem
brie a.c.

Agenția D.P.A. subliniază în
tr-un comentariu că este „pen
tru prima dată cind se vorbește 
într-un comunicat oficial asu
pra unei întîlniri a celor patru 
ambasadori, in problema Ber
linului occidental, despre reali
zarea unor progrese".

DE LA TRIMISUL SPECIAL AL „SCINTEII TINERETULUI"

încheierea lucrărilor Adunării F.M.T.D
Ultimele aplauze s-au stins și peste sala 

ce a găzduit cea de a Vlll-a Adunare a 
F.M.T.D. s-a coborît tăcerea. La ghișeul 
pentru distribuirea proiectelor de docu
mente a dispărut animația cu care ne obiș
nuisem, la Centrul de informații toate 
anunțurile sînt de acum vechi. Iar Biroul 
de presă a terminat difuzarea celui din 
urmă comunicat. Expozițiile fotografice din 
holuri — cronică □ timpului care s-a scurs 
— mai așteaptă vizitatori. Delegații se 
găsesc însă în drum spre hotel, pentru că 
actul final al Adunării F.M.T.D. s-a consu
mat.

Ultima zi a lucrărilor. Adunarea a în
ceput prin prezentarea documentelor ela
borate în comisiile regionale ți prin ex
primarea diferitelor puncte de vedere în 
legătură cu aceasta. S-au vădit, din nou, 
preocupări profunde pentru ca printr-o 
justă evaluare □ realităților, participarea 
tinerei generații la lupta forțelor democra
tice ți progresiste să se amplifice. Particu
laritățile situației din diferite țări, larga 
varietate de condiții în care activează or
ganizațiile revoluționare ți democratice de 
tineret reflectate prin intervențiile multor 
delegații, au relevat nevoia acută de a se 
lua în considerare trăsăturile specifice, 
reale, de a se evita schemele rigide ce nu 
pot să cuprindă multitudinea fenomenelor. 
Luările de cuvînt au scos la iveală, de 
asemenea, puternicul potențial de luptă al 
generației tinere, combativitatea sa. Senti
mentul responsabilităților ce revin tinere
lului într-un moment esențial al evoluției 
umanității, a răzbătut din dezbaterile des-

găzduit cea de a Vlll-a Adunare a
fățurate la Adunarea de la Budapesta ți în 
acest context s-a subliniat rolul ți locul 
F.M.T.D. în lupta generației tinere.

„Apreciem pozitivă posibilitatea pe care 
Adunarea ne-a oferit-o pentru a discuta 
probleme vitale pentru noi tinerii, ne 
spunea Paulo Pires, reprezentant al Tinere
tului Comunist din Portugalia. Trăim într-o 
„epocă fierbinte" în care tineretul joacă 
un mare rol. Adunarea F.M.T.D. ne-a în
găduit noi contacte ți întîlniri deosebit de 
importante pentru organizația noastră care

Prin telefon de la 
Eugeniu Obrea

activează în ilegalitate, ți ne-a dat posi
bilitatea să simțim solidaritatea înconju
rătoare a prietenilor noștri de pe toate 
continentele. în același timp, exprimăm 
convingerea că activitatea F.M.T.D. trebuie 
îmbunătățită, că e necesar să se întreprin
dă un efort pentru a analiza exact reali
tățile specifice".

Ni se pare interesant să consemnăm ți 
opinia unui observator : Pedro Felipe Ra
mirez, deputat în Parlamentul Chilian, pre- 
țedintele Tineretului Democrat Crețtin din 
America Latină. Pentru Dl. Ramirez, Adu
narea F.M.T.D. are aspecte pozitive ce tre
buie menționate. Totodată, domnia sa re
marca două probleme : prima — existența

în afara F.M.T.D. a unor importante forțe 
Colitice ale tineretului, mai ales în America 
alină, cu care trebuie să se găsească mo

dalitatea unei strînse cooperări ; a doua — 
dezbaterea insuficientă a preocupărilor 
tineretului „lumii a treia" care, în esență 
nu reprezintă problema alinierii la un bloc 
sau altul.

Adunarea F.M.T.D. a reunit 180 organi
zații de tineret din 95 de țări. Desigur, ci
frele nu pot în toate împrejurările să redea 
sugestiv, exact dimensiunile unei mișcări. 
F.M.T.D., care trebuie să joace un rol me
reu mai activ în lupta tinerei generații, are 
condiții favorabile, generate de realitățile 
contemporane, pentru a dezvolta unitatea 
forțelor progresiste ți democratice ale ti
neretului lumii.

In ședința de miercuri a Adunării, a fost 
ales Comitetul Executiv al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, care la ria
dul său a ales Biroul. Adunarea a aprobat 
componența Biroului. Uniunea Tineretului 
Comunist din România face parte din noul 
Comitet Executiv și din Biroul F.M.T.D.

în aplauzele care au marcat cuvîntul de 
închidere, am deslușit încrederea în forțele 
tinerei generații, detașament de seamă al 
frontului antiimperialist, speranța că 
F.M.T.D. va răspunde menirii sale în lupta 
pe care tineretul democrat și progresist al 
tuturor continentelor o duce pentru un 
viitor mai bun, pentru independență, pace 
și progres.

Budapesta, 4 noiembrie 1970

• ASOCIAȚIA generală * 
studenților saigonezi a dat pu
blicității o declarație de protest 
in legătură cu politica adminis
trației Thieu. Semnatarii decla
rației au cerut eliberarea tutu
ror studenților arestați din or
dinul regimului de la Saigon în 
timpul manifestațiilor și anula
rea proceselor intentate aces
tora. Ei au denunțat, de ase
menea, intervenția brutală a 
armatei și poliției saigoneze în 
cursul demonstrațiilor organi
zate de tineretul din capitala 
sud-vietnameză, subliniind ho- 
tărirea acestuia de a lupta în 
continuare pentru obținerea 
drepturilor sale legitime.
• RĂSPUNZlND invitațiilor 

primite din partea universități
lor elvețiene, Mircea Malița, 
ministrul învățămintului, înso
țit de ambasadorul României în 
Elveția, Ion Georgescu, a vizi
tat Politehnica din Ziirich, uni
versitățile din Basel, Geneva și 
Berna și mai multe școli tehni
ce, gimnazii.

VARȘOVIA 4. — Corespon
dentul Agerpres. Iosif Dumi- 
trașcu, transmite; Miercuri, 
au continuat la Varșovia con
vorbirile miniștrilor afacerilor 
externe ai R. P. Polone, Ștefan 
Jedrychowski, și R. F. a Ger
maniei, Walter Scheel. Cei doi 
miniștri au avut o întîlnire de 
circa o oră și 25 de minute, 
după care delegațiile polonă și 
vest-germană s-au întîlnit în
tr-o ședință plenară.

în cadrul unor conferințe 
de presă, purtătorii de cuvînt 
ai celor două delegații au pre
cizat că au fost discutate o 
serie de probleme și aspecte 
legate de proiectul de tratat 
cu privire la bazele normali
zării relațiilor dintre Polonia

★
Intr-un amplu interviu a- 

oordat ziarului Westfalisch* 
Rundschau, care apare la 
Dortmund, cancelarul R. F. 
a Germaniei, Willy Brandt, 
scoate în evidență unele as
pecte ale politicii față de ță
rile socialiste europene, pro
movate de guvernul federal.

în legătură cu convorbirile 
care au loc în prezent la Var
șovia, între miniștrii de ex
terne ai Poloniei și R. F. a 
Germaniei, Brandt a decla
rat că desfășurarea lor nu 
este „în mod exagerat pre
sată de timp. Nu este, însă, 
în interesul oelor două părți 
— a adăugat el — de a pre
lungi aceste convorbiri mai 
mult decât este necesar".

Amintind că, între R.F.G. 
și Polonia nu au fost stabi
lite, încă, relații diplomatl-

ți R. F. a Germaniei. Atmosfe
ra convorbirilor a fost „since
ră și de lucru", potrivit pur
tătorului de cuvînt polonez, 
și de „lucru" după părerea 
colegului său vest-german.

Joi urmează să-și înceapă 
lucrul o comisie de experți 
condusă de. W. Zawadzki și 
von Staden, directori în minis
terele de externe din cele 
două țări. Purtătorul de cuvînt 
vest-german a precizat că, în. 
cazul în care desfășurarea ul
terioară a convorbirilor o va 
cere, șefii celor două delegații 
pot prelua conducerea comi
siei respective. Tot el a apre
ciat că au fost înregistrate 
progrese, îndeosebi în direcția 
elucidării unor puncte și 
aspecte legate direct de tratat.

*
ce, șeful guvernului de la 
Bonn a declarat că nu se 
exclude posibilitatea unei 
vizite a sa la Varșovia, pen
tru semnarea tratatului în 
curs de negociere.

Referindu-se apoi la 
„schimbul de păreri dintre 
R.F.G. și R.D.G.", a cărui 
reluare a fost stabilită de 
comun acord de oele două 
state germane, Brandt a de
clarat că „acest schimb nu 
este de natură să se substi
tuie convorbirilor cvadripar- 
tite asupra Berlinului. Ba- 
zindu-se, însă, pe rezultatul 
convorbirilor dintre repre
zentanții celor patru puteri, 
a subliniat cancelarul fede
ral, problemele importante 
vor fi apoi- reglementate în 
mod direct de forurile com
petente, desemnate de cele 
două părți".

Alegerile din S.U.A.

• MINISTRUL sănătății al 
Turciei, Vedat Aii Ozkan, a 
anunțat că au fost confirmate 
383 de cazuri de holeră din cei 
1 933 de suspecți spitalizați în 
Istanbul. De asemenea, au fost 
înregistrate in total 52 de decese 
provocate de epidemia de hole
ră care a izbucnit luna trecută. 
Ministrul turc a relevat că, în 
timp ce numărul cazurilor de 
holeră a început să scadă, a fost 
semnalată o nouă ofensivă 
febrei tifoide și paratifoide .

Cea mai mare navă a marinei comerciale poloneze, construi
tă la Gdynia, în așteptarea primului voiaj.

Pronoslicurile Institutelor de sondare a opiniei publice amerl- 
ricane privind rezultatele alegerilor parțiale pentru Congres s-au 
dovedit a fi aproape exacte, în sensul că alegerile nu au produs 
schimbări substanțiale jn raportul de forțe dintre republicani și 
democrați in Congres.

în ambele Camere ale forului 
«legislativ federal, unde demo
crații dețineau majoritatea (57 
la 43 în Senat și 246 la 189 în 
Camera reprezentanților) ei 
și-au menținut-o. In Senat, de
mocrații au înregistrat o pier
dere de patru locuri, dar repu
blicanii n-au cîștigat decît 
două. Restul de două mandate 
au revenit unui conservator și 
unui independent. Actuala re
partiție a locurilor este de 53 la 
45 în favoarea democraților. In 
Camera Reprezentanților, de
mocrații au cîștigat de la repu
blicani 9 locuri. In noua Came
ră, democrații dețin astfel 255 
de locuri, iar republicanii 178. 
în alegerile pentru postul de 
guvernator raportul de forțe,

HSU**
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favorabil timp de 8 ani repu
blicanilor cu 32 la 18, a fost 
brusc răsturnat, devenind de 29 
la 21 în favoarea democraților.

Cu toate acestea, observatorii 
politici consideră că rezultatele 
alegerilor nu oglindesc o clară 
victorie a unui partid sau a al
tuia, părere respinsă atît de de
mocrați, cit și de republicani. 
Președintele Comitetului Națio
nal al partidului democrat, La
wrence O’Brien, a declarat că 
rezultatele alegerilor „au dove
dit o victorie națională a demo
craților. Noi nu numai că ne-am 
menținut puterea majoritară în 
Camera Reprezentanților, dar 
am îmbunătățit-o. In Senat, 
pierderile noastre sînt minime 
și continuăm să deținem majo
ritatea".

în același timp, republicanii 
subliniază că, rupînd cu tradi
ția, potrivit căreia partidul de 
guvernământ a pierdut de regu
lă în medie 33 de locuri în Con
gres, în cadrul alegerilor par
țiale de anul acesta republicanii 
au pierdut numai 7 locuri.

Tabăra liberală a partidului 
democrat subliniază cu satisfac
ție faptul că liderii săi, printre 
care Mike Mansfield, lider al 
grupării majoritare democrate 
din Senat, adjunctul său. Ed
ward Kennedy, fostul preten
dent la candidatură pentru pre
ședinția Statelor Unite. Edmund 
Muskie, Stuart Symington și 
alții, au repurtat victorii clare 
în fața candidaților republicani, 
fapt apreciat ca o dovadă a pri
zei de care se bucură în mase 
linia lor politică.
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