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Ședința Comitetului Executiv
9 9

al C.C. al P.C.R. si a
5

Consiliului de Miniștri
9

în ziua de 25 noiembrie a.c. a avut ioc șe
dința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România. Au participat, ca invitați, 
șefi de secție Ia C.C. al P.C.R., șefi ai unor 
Instituții centrale, specialiști.

în cadrul ședinței au fost dezbătute și a- 
doptate propunerile de îmbunătățire a pla
nului cincinal 1971—1975 și a planului pe 
anul 1971, proiectul bugetului de stat pe anul 
1971.

în încheierea dezbaterilor la acest punct de 
pe ordinea de zi a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președinte al Consiliului de Stat. Cuvîntarea 
va fi dată publicității.

De asemenea, Comitetul Executiv și Con
siliul de Miniștri au examinat și aprobat 
propunerile de măsuri privind organizarea, 
planificarea și conducerea agriculturii, cuprin
se în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Ia ședința de lucru care a avut Ioc, Ia C.C.

In perioada care a trecut do 
la Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și Sesiunea Marii Adu
nări Naționale, din luna iulie 
a.c., care au analizat situația 
creată ca urmare a inundații
lor din primăvara acestui an, 
în întreaga țară s-a desfășurat 
o activitate intensă pentru în
lăturarea urmărilor deosebit 
de grele provocate de calami
tățile naturale. Clasa munci
toare, țărănimea, intelectuali
tatea, întregul popor au mun
cit cu abnegație pentru învin
gerea greutăților și recupera
rea pierderilor suferite de eco
nomia națională și de popu
lația din zonele sinistrate, pen
tru îndeplinirea planului de 
stat.

La constituirea unei părți 
din fondurile necesare pentru 
refacerea distrugerilor suferi
te, o contribuție de mare preț 
au adus oamenii muncii de 
toate categoriile, organizațiile 
de masă, obștești, cooperatiste 
și profesionale care, p® lingă 
donații de alimente, îmbrăcă
minte, încălțăminte și obiecte 
de uz casnic, au oferit o parte 
din veniturile lor bănești pen
tru ajutorarea populației și zo
nelor sinistrate. Fondurile bă
nești realizate pînă în prezent 
din această contribuție, îm
preună cu subscrierile făcute 
pentru luna noiembrie — care 
sînt în curs de încasare — în
sumează 2 026 milioane lei.

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România adresează 
calde mulțumiri tuturor cetă
țenilor țării care prin efortu
rile lor în muncă și prin aju
toarele aeordate și-au adus a-

UN ABSENT 
LA CERCUL
ȘTIINȚIFIC 

AL ELEVILOR: 
«•Ac- ’;

al P.C.R., fa ziua de 23 noiembrie a.c,, en 
primii secretari și secretarii pentru probleme
le de agricultură ai comitetelor județene de 
partid, conducerea Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii și a Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Producție, directorii 
direcțiilor agricole județene, secretari ai unor 
comitete comunale de partid și primari din 
comune, președinți ai unor C.A.P., mecaniza
tori și alți specialiști și cadre din agricultură. 
Expunerea tovarășului 
fi dată publicității.

în cadrul ședinței a 
formare în legătură cu
tru înlăturarea pagubelor provocate de cala
mitățile din primăvara acestui an. în legă
tură cu aceasta a fost adoptat un comunicat. 
(Comunicatul se publică în ziarul de azi).

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și Con
siliul de Miniștri au analizat, de asemenea, 
o serie de probleme curente, adoptînd măsuri 
corespunzătoare.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Nicolae Ceaușescu va

fost prezentată o ln- 
ajutorul acordat pen-

nicat
portul la recuperarea pagube
lor cauzate de inundații.

Totodată, România a primit 
un important ajutor din par
tea unor guverne, organizații 
și asociații naționale, a unui 
mare număr de cetățeni din 
68 de țări, precum și din par
tea unor organizații și asocia
ții internaționale. Valoarea a; 
jutoarelor materiale și în bani 
oferite din străinătate însu
mează 1590 milioane Iei, din 
care, pînă în prezent, s-au 
primit efectiv ajutoare în va
loare de aproape 600 milioane 
Iei.

Exprimăm recunoștința po
porului nostru, țărilor socialis
te, celorlalte state, organizații
lor și asociațiilor internaționa
le, persoanelor din alte țări 
pentru ajutorul pe care ni l-au 
acordat in această perioadă.

Eforturile făcute de stat și 
de întregul nostru popor, aju
toarele acordate de populația 
țării și cele primite din străi
nătate, au permis să fie refă
cute o parte din distrugerile 
provocate de calamități și sa
tisfăcute nevoile cele mai acu
te ale populației sinistrate. 
Pentru refacerea locuințelor și 
anexelor gospodărești distruse 
au fost acordate familiilor si* 
nistrate ajutoare bănești în 
valoare de aproape 500 milioa
ne lei, iar 200 milioane lei au 
fost alocate pentru construirea 
a 5 000 de apartamente desti
nate populației rămase fără a- 
dăpost. Din ajutoarele prove
nite din țară și străinătate, 
populația sinistrată a primit 
gratuit alimente în valoare de 
peste 200 milioane lei, medi
camente în valoare de circa 32 
milioane lei, articole de îm
brăcăminte, încălțăminte și de

uz casnic în valoare de circa 
250 milioane lei și alte bunuri.

Pentru ajutorarea coopera
tivelor agricole de producție, 
în vederea refacerii bunurilor 
distruse și recuperării pagube
lor, s-au alocat fonduri în va
loare de peste 900 milioane 
lei.

în scopul refacerii căilor de 
comunicații și telecomunicații, 
a rețelelor de energie, a insti
tuțiilor de învățămint și sănă
tate au fost angajate fonduri 
în valoare de peste 1,2 miliar
de lei, din care o parte sint a- 
sigurate din bugetul statului, 
iar o parte sînt acoperite din 
fondurile bănești și ajutoarele 
materiale primite din țară și 
străinătate. Donațiile primite, 
sau în curs de primire din 
străinătate sub formă de uti
laje. aparatură, materii prime 
și materiale sint folosite pen
tru refacerea întreprinderilor, 
a unor căi de comunicații, sis
teme de apărare împotriva 
inundațiilor și obiective de in
teres social distruse sau ava
riate de inundații.

Ținind seama de modul cum 
se desfășoară acțiunea de re
cuperare a pagubelor înregis
trate în urma inundațiilor. Co
mitetul Executiv al C.C. al 
P. C. R. și Consiliul de Miniș
tri au stabilit să se sisteze în
casarea ajutoarelor subscrise 
de oamenii muncii din salarii
le lor.

Desigur, refacerea completă 
a distrugerilor pricinuite de 
inundații care, așa cum este 
cunoscut, totalizează peste 10 
miliarde lei, impune continua
rea eforturilor pentru îndepli
nirea și depășirea planului de 
stat pe acest an și pregătirea 
tuturor condițiilor în vederea 
realizării obiectivelor stabilite | 
prin planul pe anul 1971.

IMAGI EUGEN SIMION despre:
— Rigorile nerespectate 

ale debutului

Pro si contra.
— Curajul atitudinii și cli

matul literar de PETRU 
POPESCU.

în discuția 
speciali - 
știlor și a 
opiniei 
p u b 1 i c e

PROIECTUL
PROGRAMULUI

NATIONAL
DE SISTEMATIZARE

Proiectul programului național de sistematizare a fost discu
tat într-o plenară a Uniunii arhitecților. Tn dimineața următoa
re el era supus unei alte dezbateri, de data aceasta la Aca
demia de științe social-politice. Prezentarea publică a unui do
cument de o asemenea importanță, chiar dacă ea a avut loc, 
deocamdată, numai pentru un cerc restrins de specialiști tre
zește totuși un interes larg. Și în același timp mărturisește fap
tul că proiectul-program a intrat în faza finală de redactare. 
In dorința de a obține o serie de amănunte ne-am adresat 
tov. arh. Tr. CHIȚULESCU, directorul Direcției de proiectare și 
sistematizare a localităților în C.S.E.A.L.

CU

arh. TR. CHIȚULESCU,
director în Comitetul de stat 
pentru economia și administrația 

locală

In trecutul an școlar, la una din întrunirile Consiliului pe țară 
pentru munca în rîndul elevilor s-a discutat mult despre cercurile 
și societățile științifice și literare ale elevilor. Ziarul a lansat cu un 
timp în urmă, un chestionar în rîndul a 250 de elevi din cinci licee 
— „Frații Buzești" — Craiova, „Ștefan cel Mare" — Suceava, „I.L, 
Caragiale“ — Ploiești, „Vasile Alecsandri" — Galați, „Gh. Lazăr“ — 
București. întrebările sondau interesul elevilor pentru această ac
tivitate, pus alături de realizările lor din cercuri, încercînd să de
termine ce ar putea spori gradul de eficiență al cercurilor elevilor 
tn formarea și consolidarea ținutei lor științifice. Astăzi, sîntem în 
posesia unor concluzii care ne admit să deschidem o discuție des
pre cercurile elevilor privite prin prisma anului 1970, și perspecti
va anilor viitori. (Facem remarca că nu epuizăm aici concluziile 
despre activitatea cercurilor elevilor din liceele numite, ci folosim 
răspunsurile doar ca puncte de reper).

Credem că e cu totul avenită întrebarea: ce rezultate dau acest» 
cercuri ? Nu sînt prea mici pretențiile față de ele ?

Ne aflăm la mai bine de un 
deceniu de cînd forma a- 
ceasta de activitate s-a im

plantat în viața școlii și încă nu 
am avut, de pildă, ocazia să con
semnăm evenimentul deschiderii 
unei expoziții pe țară, ori la ni
vel județean cu lucrări ale elevi
lor liceeni realizate în cercurile 
lor de diferite profiluri (excepție 
făcînd expoziția de artă plastică, 
ca rod al activității cercurilor de 
arte plastice din școli și sesiuni 
de reperele devenite tradiție în 
liceele amintie mai sus). Aproa
pe că nu ne vine să credem. 
Doar sînt aceiași elevi care în 
timpul pionieriei au fost capabili 
să trimită spre „Mini-tehnicus" 
lucrări de o ingeniozitate lăudată

cu drept cuvînt I Ce se întîmplă 
atunci r Trecerea lor la liceu 
micșorează posibilitățile de crea
ție, le temperează fantezia, îm
puținează timpul pentru o ase
menea activitate ? Toate da
tele noastre ne duc spre alte 
concluzii : școala de nivel liceal 
a diminuat o pasiune reală, re- 
ducînd preocuparea pentru cercu
rile elevilor mai cu seamă la 
lărgirea caracterului lor de 
masă, îneît la orizont se află 
primejdia, demult semnala
tă, ca cercurile să fie consi
derate ore suplimentare pentru 
diferite discipline. Din cei 250 de

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare In pag. a V-a)

CUM ÎȘI

ONOREAZĂ
TINERII

INGINERI

DIPLOMA

— Ce ai
pe mas 
de lucru
tovarășe
inginer ?
— Bonur

material

— Ne aflăm acum, într-adevăr 
în fața unei redactări complete, 
dar supusă încă prefacerilor. 
După dezbaterile pe care le-ați 
amintit, cum e și firesc vom in
troduce unele îmbunătățiri, în 
proiect, ne-a spus tov. arh. Tr. 
Chițulescu.

— Despre ce este vorba în a- 
cest program la care lucrați ?

— Pe scurt, el poate fi carac
terizat drept cadrul în care se va 
elabora studiul de sistematizare a 
teritoriului național și, bineînțe
les, se va desfășura sistematiza
rea însăși, acțiune ce va benefi
cia astfel de un instrument știin
țific pentru determinarea princi
palelor elemente ce caracterizea
ză potențialul teritoriului nostru 
în dinamica evoluției sale. Prin 
program asigurăm procesului de 
dezvoltare o concepție și o me-

todologie unitară. în condițiile 
creșterii complexității conducerii 
și planificării economiei naționa
le, stabilirea unei strînse concor
danțe între potențialul oferit de 
teritoriu și prevederile privind

dezvoltarea economiei constituie 
o cerință obiectivă. Programul de 
sistematizare urmează să fie con
ceput, în faza finală, sub forma 
unui corp de date, analize critice, 
studii și sinteze. El va contribui 
atît la informarea forurilor com
petente — pentru luarea unor 
opțiuni sau decizii — cît și la cu
noașterea liniilor și tendințelor 
de perspectivă în acest domeniu.

Probabil că nu toți cititorii dv.

sînt la curent cu înființarea în 
vara acestui an a Comisiei cen
trale de sistematizare a localități
lor rurale și urbane, ca și a re
lațiilor ei teritoriale: comisii lo
cale de sistematizare ce merg 
pînă la nivel comunal. Proiectul 
de program la care ne referim

ANDREI BANC

(Continuare în pag. a V-a)

GIURGENI-VADUL OII

. Anualmii de ingineri, spe
cialiști în cele mai diverse 
domenii ale tehnicii, termină 
facultățile pentru a se înca
dra în frontul de lucru al 
economiei naționale. Ro
mânia dispune astăzi de 
peste 100 000 de ingineri 
care reprezintă tot atî- 
tea cadre de la care so
cietatea așteaptă o contri
buție importantă la rezolva
rea marilor probleme pe 
care le presupune progresul 
economic și social al țării.

Nu ne propunem ca în ca
drul anchetei începută astăzi 
să epuizăm toate problemele 
pe care le ridică munca in
ginerilor, ar fi și foarte com
plicat. Dorim numai să ur
mărim dacă la locurile 
unde-și desfășoară activita
tea, acolo unde au fost tri
miși să efectueze o muncă 
calificată coeficientul de efi
ciență al muncii lor se ridică 
la nivelul așteptat.

AL PATRULEA
ARC DE TRIUMF 
PESTE DUNĂRE

/
în telegramele a- 

dresate Comitetului 
Central al Partidu

lui Comunist Român- 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, comi
tetele județene Arad 

și Vrancea ale P.C.R. 
raportează îndepli

nirea, de către co
lectivele de oameni 
ai muncii din între
prinderi, a prevede

rilor planului cinci
nal 1966—1970 la 
producția globală in

dustrială și, respec
tiv, la producția glo

bală și marfă.
Cronica literară.
— S. DAMIAN : Intrarea 

în castel.

cc cred tetele despre prietenie ?
CONDIȚIE INIȚIALA:
SINCERITATE—CINSTE!

Ce calități i se cer unui prie
ten bun (unei prietene bune) 7

Majoritatea covîrșitoare a fete
lor de 18 ani (64 la sută — 144 
subiecți față de 213) consideră 
drept condiție primordială a 
stabilirii unei relații de prie
tenie (fie cu un băiat, fie cu o 
fată) sinceritatea-cinstea. Și la 
vîrstele mai mici (14—17 ani) 
sinceritatea-cinstea este, în mod

constant, socotită ca o trăsătură 
indispensabilă a prieteniei :

• la 14 ani — 3 din 4 (“(75 lala 14 ani — 3 din 4 
sută)
la 15 ani — 8 din
sută
la 16 ani — 22
sută)
la 17 ani — 34 
sută)

Așadar, condiția ... . .. _
presă nu reprezintă o concluzie

14 (57 la
din
din

35
57

(83 la
(60 la

aceasta ex-

de viață, o cerință impusă de 
experiența — fie și redusă — a- 
cumulată pînă la majorat ? Sau. 
dimpotrivă, frecvența cu care 
ea apare în chestionare dove
dește că fetele pretind și cau
tă, într-o prietenie (de orice 
sex) același și același lucru de 
care, se pare, au a se plînge pe 
plan familial (și nu numai fa
milial) : stabilirea unei comuni
cări deschise, eliberată de pre-

judecăți și pseudo-ierarhii de 
valori, de vîrsta ?

Desigur, dincolo de dinamica 
semnificativă a cifrelor sînt răs
punsurile, infinit mai nuanțate 
decît procentele calculate de 
noi :

dem, precum minunea lui A- 
pollodor, în timp și legendă. Și 
poate nu arhiuzitatul „tic“ al 
rememorărilor impune aminti
rea celui care a înfruntat, pri
mul, acum două mii de ani, co
losul lichid, unindu-i malurile 
într-o zvicnîre, arcuită din pia
tră și geniu, cit sentimentul că 
aici, pe întinderea celor peste 
1000 km de Dunăre românească, 
gestul supunerii a „urcat“ în 
noi, tăcind, nouăsprezece secole 
pentru a izbucni, mai întîi în 
grandiosul pod de la Cernavodă, 
mai apoi in cel de la Giurgiu 
și — la scara veacurilor — peste 
o clipă, la Giurgeni—Vadul Oii. 
Incit, gindindu-ne și la ce cate
gorie de oameni și ocupație 
desemna toponimicul „Vadul 
Oii“ pînă acum cîțiva ani, cu 
fața spre această lamă metalică 
traversind Dunărea într-un a- 
proape nefiresc dans de turnuri 
din oțel și beton, vom înțelege 
mai bine ce înseamnă reușita a- 
cestei întreprinderi temerare, 
vom izbuti să configurăm, fără 
aproximațiile entuziasmului, iz- 
bînda care ne fascinează ochii.

In acest moment solemn cînd 
convoiul de mașini ce străbate 
podul — într-o ultimă, dar te
ribilă călătorie — parcurge cen
timetru cu centimetru încorda
rea noastră, aș zice nefirească, 
acum, așadar, cînd nesfîrșitul 
convoi de mașini încărcate cu 
piatră au „semnat" cu roțile lor 
calculele și curajul și dîrze-

MIHAI STOIAN
NICOLAE ADAM

In vara acestui an Uzina de 
aluminiu din Slatina a primit 
15 ingineri stagiari : electroniști 
metalurgiști, chimiști, mecanici 
etc. Dtrpă doua luni de activi
tate, unii sînt entuziasmați, alții 
mai puțin, unii dezolați. De doi 
ani buclele de reglare a tem
peraturii de la cuptoarele de 
coacere ale fabricii de anozi nu 
funcționează. Aflînd de această 
situație Gheorghe Cean, la o 
lună după ce își susținea proiec
tul de stat în fața comisiei cere 
să i se încredințeze studierea 
problemei. Conducînd o echipă 
de tehnicieni de la Combinatul 
chimic din Rîmnicu Vîlcea, mai 
exact spus lucrînd cot la cot cu 
aceștia, într-un timp scurt in
ginerul stagiar — cel privit pre
tutindeni ca lipsit de îndemî- 
nare practică — redă fluxului 
tehnologic o instalație pe cît 
de complicată pe atît de impor
tantă.

Ce făcea în acest timp ingine
rul Mihai Verban ? întocmea la 
serviciul A.T.M. fișe tehnice cu 
comenzi de materiale ! Și aceas
ta în condițiile în care cunoștin
țele sale profesionale se bucură 
de aprecierea celor ce-1 cunosc. 
Numai că ceea ce ar putea face 
fără nici un efort un tehnician, 
execută un posesor al diplomei 
de inginer. Dar, să ne abținem 
deocamdată de la orice comen
tariu. continuînd cu redarea 
constatărilor.

—îmi plac sarcini precise, 
activități concrete, legate de cu
noștințele profesionale. Numai 
că pînă acum nu am avut pri
lejul de a le primi.

Cuvintele aparțin lui Con
stantin Anton, care în cele cinci 
ore cît trecuse de la începerea 
programului din ziua discuției 
noastre, în afara minutelor ne
cesare încercării a două motoare 
electrice reparate, practic nu a 
tăcut nimic. Ore irosite, ore 
după care Eugen Dumitrescu 
de la I.O.R. — București aleargă 
pur și simplu întrucît observă 
tă zi de zi are de îndeplinit a- 
tîtea și atîtea sarcini. Și nu i se 
cere numai să le îndeplinească 
ei să și dovedească prin execu
tarea lor, că și-a îmbogățit ba
gajul profesional. Lucru pe care 
l-am întîlnit și la Combinatul 
de celuloză și hîrtie din Călărași 
unde stagiarul este pur și simplu 
obligat să studieze un anumit 
interval din zi în bibliotecă. De 
fapt pentru un asemenea proce
deu pleda în discuția noastră și 
inginera Pia Bălu de la amintita 
uzină slâtineană, arătînd că nu
mai așa activitatea devine știin
țifică, eficientă. Accentuăm a- 
cest aspect cu atît mai mult cu 
cît el a revenit de nenumărate 
ori în discuțiile purtate cu in
gineri ce au depășit de mult sta- 
giatura, dar care acum își dau 
foarte bine seama de cum ar 
fi trebuit să fie. Nu avem 
nimic împotriva opticii ca in
ginerul stagiar să facă lucruri 
din cele maj diverse pentru a 
cunoaște problemele complexe 
ale organizării producției. Nu 
poate fl însă acceptată ideea ca 
aceste preocupări să se perma
nentizeze, să devină unicul drum 
bătut de stagiar.

Să nu uităm că pretutindeni 
în țările cu tradiție industrială 
aprecierea inventivității tine
rilor specialiști se află la loo 
de cinste. Este vîrsta dorin
ței de afirmare, de obținere 
a satisfacției ce urmează unor 
realizări, vîrsta unor promi
siuni spectaculoase. Atunci 
de ce să-i privim pe ingine
rii stagiari cu neîncredere, cu 
rezerve, de ce să nu le acor
dăm tot sprijinul de a se forma 
ca oameni multilateral pregă
tiți ? Că acolo unde există pre
ocupări ca întreprinderea sâ-și

(Continuare în pag. a U-a)
(Continuare în pag. a Il-a) IOAN VOICU

(Continuare în pag. a 111-a)
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■ CURSĂ NEBUNA. Dac* 
■r fi partea tragic* fi real* 
■întâmplării, cursa hii 
I Gal (23 de ani) din Bala 
■e ar părea un eplaod din- 
■n film da aventuri. Șofer 
■iar, Gh. Gal dup* ce a 
■t o cantitate apreciabil* 
■ăuturi alcoolice s^a urcat 
■volan. Nu avea lncft su- 
■entă experiență !n con- 
■ere ți era pe deasupra 
■“tit bine. Abia pornit, ne- 
■nd să stăpînească masi-
■ o autobasculantă grea, l-a 
■it pe soții Ilariu ți Iuliana 
Ba. Iuliana a decedat în ur- 
I accidentului iar soțul său 
■ost grav rănit. Gh. Gal nu 
■prit, ci a pornit in plin* 
■ză. își pierduse deja nu 
■nai controlul volanului... 
I goana disperată In care 
■nise a lovit 10 parapețl
■ protejare a șoselei șl ț-a 
■bușit de la 6,30 metri in 
■la rîului Săsar. Dar nu s-a 
■it nici aici : ți-a lăsat ma
la avariată în apă ți a lua- 
B la fugă. Pînă la urmă a 
Kt identificat și reținut de 
■anele de miliție.
Ifetița s-a speriat 
Ka Cișmașu, fei vtrstă de 6 
I. locuind în Sînnloolau 
lare. se juca cu un ghem de 
E. La un moment dat l-a 
frodus în soba aprinsă ca să 
Idă ce se întlmplă. Ața a 
lat foc. Speriată, fetița a 
luncat ghemul în grajd : au 
Is 2 000 kg. fin, o vacă ți 
loperișul. In total pagube 
I circa 7 000 lei.

și-A ÎNCEPUT PROST 
CENICIA. Constantin Pelin 
7 ani) fusese angajat ca 

benic pe șantierul I! eon- 
rucții Să’.nnești. Recent, co- 
egii săi de muncă au avut 

surpriză neplăcută : l-au 
rins în flagrant furînd 
bieete de îmbrăcăminte din

k-estiarul comun. Ancheta mi
liției a stabilit că tînărul C.P. 
[era la al treisprezecelea furt. 
Isc obișnuise să forțeze ușile 
Idin vestiar sustrăgind haine, 
abonamente de călătorie, 
ceasuri etc.

DE RĂSPUNDERE NU 
SCAPĂ NIMENI. în seara de 
22 noiembrie loan Gavriluț 
(28 de ani) din Sighetul Mar- 
mației s-a dus la domiciliul 
soției sale, Maria (18 ani), 
de care se despărțise de un 
an. loan nu se împăca cu 
gtndul despărțirii ți încerca 
să-și convingă soția spre o 
tmpăcare. Nici discuția din 
icea seară nu a dus la un 
rezultat. Curmînd firul vor
belor loan Gavriluț a luat 
un cuțit ți l-a aplicat fostei 
soții mai multe lovituri. La 
țipetele el a intervenit Maria 
Berinde, mama, care s-a ales 
?i ea cu două lovituri de cu
nt. în urma rănilor, Marfa 
Gavriluț a decedat după o 
oră la spitalul din localitate. 
Ioan s-a refugiat în casa 
fratelui său unde a înoercat 
să se sinucidă tot cu o lovi
tură de cuțit, în regiunea ini
mii. Dar nu a reușit declt să 
se rănească. El se află inter
nat sub pază ți după vinde
care va răspunde în fața 
justiției.

(Urmare din pag. I)
LA 14 ANI — „Sinceritate, 

bunăvoință, simț critic, inten
ții bune" ; „Să n-aibă două 
fețe".

LA 15 ANI — „Un prieten 
trebuie, în primul rînd, să fie 
sincer, devotat, gata să sară 
și-n foc la nevoie pentru tine" ; 
„Fie băiat, fie fată, să dove
dească întotdeauna că-i drept 
(dreaptă), politicos (politicoasă), 
cinstit (cinstită) și să fie... fru
mos (frumoasă) " ; „Cinstit ți să 
nu folosească expresii nepotri
vite față de fată".

LA 16 ANI — „Din sinceri
tate decurg toate celelalte" ; 
„Este de dorit să iubești pe ci
neva care este sincer, curat și 
devotat, dînd dovadă de abne
gație, spirit de sacrificiu în o- 
rice împrejurare, seriozitate, 
dar fără să atingi absurdul" ; 
..Să fie alături de tine și cînd 
încerci o bucurie, și cînd în- 
tîmpini o greutate. îmi place 
să am prieteni de vîrste și pro
fesiuni cit mai variate. Apre^ 
ciez la prieteni sinceritatea și 
disprețuiesc prieteniile de for
mă. iubesc Ia ei modestia și nu 
pot suferi parada de cunoștințe, 
doresc să fiu ajutată la nevoie, 
fără a mi se atrage atenția. în 
vreun fel, să datorez recu
noștință".

LA 17 ANI — „Calitățile pe 
care-ar trebui să le aibă un 
prieten, nu le prea găsești la 
băieții din ziua de astăzi (!) De
sigur. eu aș dori venul
meu să fie. în primul rînd. sin- 
-er politicos, inteligent și să 
arate stăpînire de sine în orice 
împrejurare" : „Să fie serios, 
să nu bea. să nu fumeze, să fie 
r itieo* și manierat" : „Un
- rten ' bun trebuie să aibă.
- .că mine, calitățile oare-mi 
îîpses.-. astfel încît să ne oom- 
p.erăm unu! pe altul, să învățăm

. ce !a altul* ; „Un ideal 
r -—.în primul rînd. să 
ar 9*be*scă*; „Să știe cum să 
•e -ie—e ea o fată, mal alea

„EX-UBRIS"
Pe Ungă Librăria „MlhaJ E- 

minescu" din Timișoara func
ționează un original club al 
cărții „Ex-libris“ menit să-I a- 
propie pe scriitori de publicul 
timișorean. Din comitetul de 
conducere al clubului face par
te prorectorul Universității ti
mișorene, Ștefan Munteanu.

In cei doi ani de la existența 
„Ex-librls*-ului in somptuoasa 
librărie s-®u putut întîlni cu 
cititorii o seamă de valoroși 
scriitori : Zaharia Stancu, Ni- 
colae Breban și mulți alții.

în ultimele două luni clubul 
a organizat lntîlnlri cu scriito
rii Gh. Astaloș și Francisc 
Munteanu, întîiniri prilejuite 
de apariția volumului de ver
suri „Șodron" și, respectiv a ro
manului „încotro ?•

„Ex-libris“ decemează anual 
un premiu In valoare de 4 000 
de lei scriitorului a cărui lucra
re a fost cea mai solicitată de 
către cititorii timișoreni. Anul 
trecut acest premiu a fost acor. 
dat scriitorilor timișoreni C. 
Metea și L. Cemeț, iar în 1970 
„Ex-libris* va decerna premiul 
său scriitorului Nicolae Breban. 
„Ex-libris“ este o inițiativă in
teresantă care ar putea fi pre
luată și în alte orașe.

E. D.

Azi, în librării
• EDITURA „CARTEA ROMA
NEASCĂ"

Ana Blandlana i „Calitatea de 
martor”, lei 3,50.

sww—«o» ■  i. "i o »■
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FANTASME: rulează la Patria 
(orele 9; 12,45: 16,30; 20,15), Capitol 
(orele 8,30; 10.30; 12,45; 15; 17,15).

ZONĂ ÎNCHISĂ : rulează la Ca
pitol (orele 19; 21).

OMUL DIN SIERA: rulează la 
Luceafărul (orele 8; 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21,30). Festival (o- 
rele 8,45; n; 13 30; 16; 18,30; 21).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI: ru
lează la București (orele 8,45; 1115; 
13,45; 16,15; 18,45; 21), Favorit (orele 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30),
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; ÎS; 
18.30; 20,45).

KING KONG EVADEAZĂ: ru
lează la Feroviar (orele 8 38; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Excelsior
(orele 9,15; 11,30; 13 45; 16; 18,15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18 30; 20,45).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI: rulează la Central (orele 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

UNGHIUL DE CĂDERE: rulea
ză la Lumina (orele 9,30—15.45 tn 
continuare; 19,30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ: rulează la Bucegl
(orele 10; 18; 19). Floreasca (orele 
10; 16; 19 30).

100 DE CARABINE: rulează la 
Flacăra (orele 10,30; 15.30; 18;
20.15) .

ÎN ARȘIȚA NOPȚII: rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20 30). Drumul Sării (orele 17,45;
20.15) , Glulești (orele 15.30: 18;
20.30) .

CANARUL ȘI VISCOLUL; ru
lează la Drumul Sării (ora 15,30).

TARZAN OMUL JUNGLEI; 
FIUL LUI TARZAN : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9,30—16.30 în 
continuare). Program de filme do
cumentare (orele 19.30—21) tn con
tinuare).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA: 
rulează 1* Grivlța (orele 9; 11; 13; 
16; 18,15; 20.30), Miorița (orele 9: 
11,15; 13 30: 16: 18.15). 20.30).

BINECUVÂNTAREA: rulează la 
Aurora (orele 12: 15; 17,45: 20,30).

BHUVAN SHOME: rulează la 
Aurora (ora 9).

GREȘEALA REGELUI: rulează 
1* înfrățirea (ora 15.30).

ÎN UMBRA COLTULUI: rulează 
la înfrățirea (orele 17.45; 20).

CADAVRUL VIU: rulează la
Buzești (ora 19 15).

FELDMAREȘALA: rulează la
Buzești (orele 15; 17).

CICLUL DE FILME „AVENTU

dacă-I este prietenă* ț „Fără 
fățărnicii" ; „Unui adevărat 
prieten i se cer foarte multe. 
Nu vreau să răspund superfi
cial : sinceritate, cinste. Este și 
normal oa o prietenie adevăra
tă să se întemeieze pe aceste 
lucruri. Niciodată nu i-am im
pus prietenului meu haremuri 
de comportare, dar am fost ex
trem de atentă în alegerea celor 
cărora le-am acordat prietenia. 
Ce-i cer unui băiat este ca nici
odată, în prezența lui, să nu i te 

FETELE DESPRE BĂIEȚI
simți inferioară, să-și aleagă de 
asemenea foarte bine prietenii 
pe care, eventual, mi-i va pre
zenta, să mă stimuleze și, atît fe
telor, cît și băieților, li se cere 
ca unii. în prezența celorlalți, 
să nu creeze o anumită bine
cunoscută stare de stînjeneală, 
astfel încît, dacă-i cazul, ori
cine să poată participa deschis 
la discuția lor. Mi s-a întîm- 
plat să fiu împreună cu un co
leg de școală, nu mai știam ce 
să-i răspund, răspundeam chiar 
formal sau, pur și simplu, mă 
bîlbîiam. Nu c-aș fi fost în
drăgostită de el. Nu ! își lua 
un aer arogant, de om matur, 
superior, și-n fiecare vorbă de-a 
lui simțeam o înțepătură, de a- 
ceea l-am și evitat".

DA 18 ANI — „Să fie îndrăz
neț în sinceritatea lui, să nu 
se teamă să arate lipsurile mele, 
nici pe ale lui" ; „Prietenie, pur 
și simplu, fără sentimente (!) 
erotice" ; „Nu numai sincerita
te și afecțiune, ci și o cultură 
bogată, să pot discuta cu el 
despre tot și toate, să mă poată 
sprijini în activitatea mea. să 
nu * mă mintă niciodată, să fie

Corina Cristo* t „Castani raell, 
parfumați șl naivi*, lei 9.15.

8. Damlan : „Intrare tn castel”, 
lei 10,00.

Sică Alexxndreseu I , Poveatlrt", 
Iei 7,00.

Radu Boureanu i „Piramidele
frigului”, lei 7,00.

• EDITURA .,MINERVA*

P. P. Panaltescu : „în lumina
scrisorilor din tinerețe", lei 4,75.

I. Blaga ; „Teatru" lei 14,00.
A. N. Tolstoi : „Petru I", lei 

*4,00.

• EDITURA „EMINESCU*

Dan Zamfir*,eu : „Atitudini*, leî 
3,25.

• EDITURA „UNIVERS”

• • • — .Antologie lirică grea
că”. lei n.eo.

Edgar Papa : „Fețele Iul lanua*. 
lei 7,25.

S. iosUesea : .Construcție șl 
lectură", lei 12.50.'

• • • — „Balade engleze”, lei

• • • — „Din lirica japonez**. 
Iei 40.00.

L Kessel l „Călăreții”, lei 17.00.

• EDITURA „ION CREANGĂ*

• • • — „Povești nemuritoare”, 
vol I, lei S.25 ; voL n, lei 5 75.

J. M. Barrie : ..Peter Pan si
Wend?-, lei 6 oo.

K. Mlchalells • ..Copiii doamnei 
Gormson”. lei 8.25.

Stellan Fllip : „Fabule dintr-un 
ghețar”, lei 5,75.

• FR. ENGELS — BILANȚ 
EDITORIAL

Operele lui Engel* au fost 
cunoscute în România încă din 
secolul trecut.

Editura politică, făctnd un bi
lanț a difuzat în masele largi 
de cititori peste 80 de titluri 
din operele lui Engels, intr-un 
tiraj de aproape un milion de 
exemplare. Aceste tipărituri cu
prind lucrările reprezentative, 
scrise de Fr. Engels în diferite 
perioade și numeroase tradu
ceri ale unor oameni de știin
ță despre viața și opera sa. Ast

1 “ 1 11 " " ...........

ET i M P o i
RILE LUI FANTOMAS*: rulează 
la Dacia (orele 8.45—26 In conti
nuare).

MY FAIR LADY: rulează la U. 
nirea (orele 16.30; 19,15).

MĂSURĂ RISCULUI: rulează la 
Unirea (ora 14,30).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE; ruleazâ 
la Volga (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30) Lira (orele 15,30: 18;
20.15).

FANTOMAS CONTRA SCOT- 
LAND-YARD: rulează 1* Feren
tari (orele 15 30; 17,45; 20).

SENTINȚA: rulează la Cotro- 
ceni (orele 15.30; 17 45 ; 20).

întâlnirea : rulează la Viito
rul (orele 15,»; 18: 20.15).

SECHESTRUL DE PERSOANĂ : 
rulează la Gloria (orele 9; 11.15;
13,»; 16; 18.15; »»). Tomis (ore
le »—15 tn cpc.rr.uare; 18;

SPLENDOARE ÎN LARBĂ ra
tează la Moșilor orele ÎL»; 18: 
».15).

STRĂINE rulează Ia Popular 
(orele 15.»; 18: »39). Vltan (oreîe 
15.30; 18; M.15).

MAYERLING; rulează la Munca 
(orele 16; 18).

SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Cosmos (orele 15.»: 18;
20.15).

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Arta (orele 15.30; 18; *0 15), Pro
gresul (orele 15.M; 18; *0.15).

HIBERNATES' rulează la Raho
va (orele 18: 18: 20).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI: 
rulează la Flamura (orele 18; 12,15; 
16; 18,15; 20,30).

CICLUL DE FILME .LEGENDĂ 
ȘI ISTORIE": rulează la Modern 
(orele 8.45; 18,»; 12,15; 14; 15.45; 
17.30; 19,15; 21).

DEGETUL DE FIER : rulează 
1* Pacea (orele 15.45; 18; 20).

PETRECEREA : rulează la Crtn- 
gașl (orele 16; 18; 20).

JOI, *6 NOIEMBRIE 1979

Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal Cluj (în Sala Comedia a Tea
trului Național) : OPINIA PUBLI
CA — ora 20 , Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Studio) : 
GLUGA PE OCțlI — ora 20 ; Tea
trul de Comedie : CHER ANTOINE 
— ora 20 ; Teatrul Mic : DON 
JUAN MOARE CA TOȚI CEI
LALȚI — ora 20 ; Teatrul „Valea

delicat, politicos, binecrescut— 
Pretind prea mult?*; „O prie
tenie trebuie să formeze în bine 
individul. Trăind în societate, 
individul este format de aceasta, 
dar și de grupul său, mai re- 
strîns, de prieteni, oare nu se 
poate limita să-i ofere numai 
distracții. Deci, atenție la 
grupul de prietenii !“ ; „Oricît 
de bun prieten ți-ar fi, sâ știe 
că anumite limite există". ..Țin 
mai puțin la frumusețea fizică, 
interesîndu-mă frumusețea lui 

sufletească* ț „Concepția lui 
de viață să fie a unui tînăr 
modern" ; „Să fie inteligent, să 
nu se laude cu cuceririle sale, 
să trăiască pentru un ideal, un 
țel".

Fetele pretind ca un prieten 
sau o prietenă să fie (citez în 
ordinea preferințelor exprimate 
mai des) : -sincer (sinceră), cin
stit (cinstită) — 50 Ia sută din 
fetele care au completat chestio
narul, apoi civilizat (civilizată), 
discret (discretă), cuviinoios (cu
viincioasă), inteligent (inteli- 
gentră), serios (serioasă), devo
tat (devotată), respeotuos (res- 
pectoasă), modest (modestă), în
țelegător (înțelegătoare) etc.

Pretențiile de fond oreso o da
tă cu vîrsta : de pildă, deși au 
parcurs pubertatea, fetele nu 
pun preț pe frumusețea băieți
lor. condiția „să fie plăcut la 
vedere" apărînd, pentru prima 
dată, abia la 17 ani (1 la 57 su
biecți, și apoi, la 18 ani, tot 1, 
dar la 214 subiecți). Cîștigă tot
odată teren ; devoțiunea-fi- 
delitatea, inteligența, seriozita
tea și comportarea civilizată 
(de fapt, înșirînd condițiile, su
biecții se autocaracterizează in
voluntar). Din răspunsurile ei- 

fel „AntidUhring* a fost tipări
tă în patru ediții, într-un ti
raj de 91 000 exemplare, „Lud
wig Feuerbach și sfîrșitul filo
zofiei clasice germane", operă 
reprezentativă, se află în cinci 
ediții totalizînd 110 000 exem
plare, „Originea familiei, a pro
prietății private și a statului" 
de asemenea, în cinci ediții eu 
188 000 exemplare, iar „Mate
rialismul istoric* — trei ediții 
Întrunind 80 000 exemplare. In 
afară de acestea au fost tipări
te numeroase culegeri de stu
dii și articole! De aseme
nea, Editura politică a scos 
de sub teascuri, pîhă în pre
zent, 30 de volume din ope
rele lui K. Marx—Fr. Engels, 
iar „Manifestul Partidului Co
munist", lucrarea fundamenta
lă a întemeietorilor filozofiei 
marxiste, a fost cunoscută de 
către cititorii români prin ze
ce ediții, totalizînd 3*0 000 e- 
xemplare. In afară de aceasta, 
numeroase alte lucrări din mul
tiplele domenii ale științei, ar
tei și culturii elaborate de K. 
Marx și Fr. Engels, au fost larg 
difuzate în public, fiind editate 
atît în limba română cît și In 
limbile naționalităților conlo
cuitoare.

A APĂRUT 
LUPTA DE CLASA 

Organ teoretic și politic 
al CC ol P.C.R.

NE. 11 — NOIEMBRIE 1970

DIN SUMAR :

GHEORGHE RADULESCU : 
Participare* României la coo
perarea economică si tehnică 
internaționali ; CONSTANTIN 
LAZARESCU : Probleme majo
re ale vieții lnteraațioule.

CONSULTAȚII : CONSTAN
TIN IONESCU : Structura so- 
clală a României.

CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFII: 
N. DINUȚ : Structuralismul 
functionalist american.

REVISTA REVISTELOR : 
CUVtNTUL CmTORULUL

Jiului” — Petroșani-fin Sala Schi
tu Măgureănu ă' Teatru!df „Luda' 
Sturdza Bulandra”) : AVARUL — 
ora 20 ; Teatral „C. L Nottara” 
(Bd. Magheru) ; BĂRBAȚI FĂRĂ 
NEVESTE — ora 19 »; (Sala Stu
dio) : NĂZDRĂVANUL OCCIDEN
TULUI — ora 20 ; Teatrul Giu- 
lestl : ACEȘTI ÎNGERI TRIȘTI — 
ora 19.» ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : VRĂJITOAREA — ora 18 J» ; 
Studioul LA.T.C. : CARAGIALE... 
DAR MU TEATRU — ora 2» ; 
Teatrul „lor. Creangă* : COMOA
RA DIN INSULA PIRAȚILOR — 
— ora 16; Teatrul „Țăndărică”
(Cal. Victorie!) : GULTVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR — ora 17 ; 
(Str. Academiei) : STROP DE 
ROUĂ : BROTACELUL — or* 17 ; 
Teatrul .C Tănase- (Saia Savon : 
la gradina cărăbuș •— or* 
18J» ; (Cal Vlctiu»-. SONATVL 
I NTT — or» 1«J8 : AnsambSzî
Rapsodia Română- PE ARIPI

LE RAPSODIE: — or* 39 : Circul
„Globus" : STAR CIRCUS T» — 
ore-e 16 s! 19>1.

JOI. 2S NOIEMBRIE 19T8

PROGRAMUL I

• 18.00 Deschiderea emisiuni!
• 18.» La volan — emisiune pen
tru cor.ducător.: auto * 1140 Mul: 
e dulce șl .frumoasă * 19.» 1001 
de seri — emisiune prâtru ce! 
miel • 19,» Telejurnalul de sea
ră • 20.60 Film serial : „Noile 
aventuri ale lui Huckleberry Finn”
• 20,25 Anchetă TV: Monumente 
tn pericol ! Anchetă realizată de 
Ștefan Iacob și Ion Sava • 21.25 
Panoramic Științific • 22.35 Di
vertisment muzical • 22,50 Tele
jurnalul de noapte.

PROGRAMUL H ’

• 20.00 Concert simfonic *1 or
chestrei Radlotelevlziunil. în pro
gram ; Preludiu, fugă și postludiu 
de Cslkl Boldlszar (primă audiție) 
șl Concertul pentru plan si orches
tră nr. 3 de Serghei Rahrr.aninov. 
Solistă : Sofia Cosma. Dirijor Re
mus Georgescu • 21.W Buletin de 
știri • 21.05 Film artistic : ..Lumi
ni intimă" • 22,20 Documentare 
românești.

tate reiese totuși confuzi* pe 
care fetele, chiar și la 18 ani, 
o mai fac încă între prieten și 
iubit (întrebi cum trebuie să 
fie un prieten și, de regulă, ți 
se răspunde cum trebuie să fie 
un... iubit). Confuzia e relativ 
gravă în măsura in care, vrînd- 
nevrînd, o ierarhizare există și 
în lumea afectelor : pe scara 
valorilor, din sfera sentimenta
lă, prietenia nu stă pe aceeași 
treaptă cu dragostea. Atunci ? 
De unde să vină „eroarea" ?

Poate de la modelul prieteniei, 
așa cunt îl descoperă un copil, 
un adolescent în lițeratură, în 
filme și piese de teatru ; dar, 
mai cu seamă, preponderent, în 
propria-i oasă ; modelul părin
tesc, în care iubirea s-a meta
morfozat, ca în majoritatea fa
miliilor moderne, actuale, deve
nind o simplă comuniune prie
tenească... De multe ori, chiar 
stringenta nevoie de sinceritate 
nu ascunde altceva deoît teribi
la sete de certitudine, specifi
că atît intervalului de vîrstă a- 
nalizat, cit și sexului, necesita
tea unei comunicări afective cît 
mai exacte. E de remarcat și 
un anumit „pesimism" infantil 
(simplă manifestare de teribi
lism firesc pentru anii puși în 
discuție ?) oare blamează ne
justificat „ziua de astăzi” în 
oare băieții sînt.. altfel decît 
altădată, nu mai au calitățile 
unui prieten de nădejde (cînd 
altădată, dacă avem în vedere 
faptul că atît cei puși în discu
ție, cît și cei care discută, n-au 
apucat acest... altădată). Există, 
de asemenea, o întreagă catego
rie de absolutiști : „trebuie", 
„toți". ..toate" etc.

Idealizarea, poetizarea prie-

FRIEDRICH ENSELS
ȘI ECONOMIA SOCIALISTA

La 150 ani de la nașterea lai 
Engels, marxismul — la a că
rui fundamentare • avut o con
tribuție de seamă — cunoaște o 
foarte largă răspîndire. Dezvol
tat de urmașii Iul Marx și En
gels, de partidele comuniste și 
muncitorești de pretutindeni, cu 
concursul larg al oamenilor de 
știință, marxismul se află azi tn 
centrul atenției opiniei mondia
le. Amploarea răspindirii șl pu
terii de influență a marxismu
lui asupra contemporaneității 
este azi recunoscută chiar și da 
nemarxiști. Pe lingă nume
roase recunoașteri ale valorii 
marxismului pentru Înțelegerea 
lumii contemporane, întîlmm și 
încercări de prezentare a sa ca 
un sistem încheiat pe calapodul 
realităților secolului XIX.

Dezmințirea cea mai catego
rică a tezei burgheze după care 
Marx și Engels ar fi construit o 
. schemă munciiorească" in ca
drul căreia ar fi încercat să În
corseteze realitățile lumii vii, o 
constituie poziția lor față de so- 
cialusm. Societatea socialistă era 
considerată de ei țelul final al 
luptei clasei muncitoare in ca
pitalism și cu toate acestea s-*u 
abținut de la elaborarea unui 
tablou normativ detaliat al so
cietății socialiste cum făcuse la 
vremea sa Fourier. Engels, oa șl 
Marx, a luat în derîdCTe pe cei 
oare se îndeletniceau cu sfaturi 
date generațiilor viitoare des
pre modul cum să organizeze so
cietatea socialistă. El considera, 
-â, pe baza cunoașterii legilor 
și tendințelor de dezvoltare ale 
societății contemporane lui, se 
pot desprinde doar unele con
tururi ale societății socialiste. 
Viziune* sa, vorbind în termeni 
actuali, era o veritabilă viziune 
futurologică. adică de previziune 
asupra efectelor generale vii
toare ale unor procese și dez
voltări din vremea sa. Viziunea 
sa, ța și a lui Marx, cu privire 
'ji eoorxxnla socialistă era le
gată in mare parte de cunoaș
terea capitalismului, a procese
lor și Tendințelor din cadrul său, 
a rablelor acestei orinduiri care 
aveau, in mod necesar, să dis
pară in soc alism. Fără a face 
o paralelă a unor caracteristici 
inverse ate capitalismului și so- 
c-aEsmulu:. zngels, ca Și Marx, 
a demonstrat ir.că din primele 
lucrări, și apoi de-a lungul în
tregii sale activități științifice, 
că e.or-xrua socialiste Înseamnă 
negarea proprietății private și 
s'alom.cirea proprietății colecu- 
ve. De aici — uneori a Întrevă
zut. alte ori a dedus — și o 
seamă de procese, legi. îegtteți 
și caracteristâct ale societății ao- 
c.alis-e ua a;-.T-a desființare* 
exptoatem omului de către occ.
diaparipa eapttalc'.-: ca retep* 
ce exploatare. înlăturarea »- 
narrue.. concurentei, crizelor și 
organizarea planificate a eeo- 
aomiei etc.

Screalismul, in viziune* lui 
Engete trebuia să uchcdeze ma
rele conflict dintre forțele de 
producție și relațiile de produc
ție. Rezolvarea axiCictului. re
marca nngels criticindu-i pe 
.socialiștii de catedră*. „na 
poate consta deeit in recunoaș
tere* efectiv* * caracterului so
cial al forțelor de producție mo
derne, prin urmare ia- punerea 
in concordanță a modului de 
producție, de însușire și de 
schimb cu caracterul social al 
mijloacelor de producție. Iar *- 
ceasta se poala iufiptui numai 
dacă societatea ia in siâpiniro 
deschis și nu pe căi ocolite for
țele de producție care au depă
șit orice altă conducere in afară 
de aceea exercitată de societate 
insăși". Omenirea nu poate fi 
obligate să meargă pe calea unei 
idei dacă această idee în
săși ar contraveni legilor 
obiective de dezvoltare. Pre
viziunea lui Engels, oa parte a 
concepției sale futurologies s-a 
realizat nu pentru că cine știe 
ce elemente miraculoase ar 
fi forțat mîna istoriei să în
drepte cirma evenimentelor in 

teniei, • de presupus că falsifi
că, prea de timpuriu, viziunea 
viitorului adult asupra acestei 
relații vii, complicate și nu o 
dată contradictorii (realmente 
asemănătoare — cum spune 
unul din subiecți — cu dra
gostea). Tocmai îndepărtarea 
de realitate, plasarea prieteniei 
într-o zonă cvasi-inaccesibilă, 
îngreunează cunoașterea reci
procă, acceptarea bucuriei de-a 
avea un prieten, dar și accep
tarea — realistă — a riscului 
de a fi, cîndva, dezamăgit de 
propriul tău prieten, lovit deoi 
în propriile tale simțăminte de 
amiciție. în fond, dialectica ori
cărui raport uman implică — 
in extremis — un succes și un 
insucces. Luarea unor măsuri „de 
siguranță", stabilirea criteriilor 
pe temeiul cărora merită 
să legi o prietenie (cît de cît 
„sigură"), micșorează pericolul 
de eșec, mărește șansele de 
reușită. Realismul de care dau 
dovadă subiecții-fete ai eșantio
nului nostru nu face decît Să 
certifice această idee j pentru 
a te putea împrieteni, fie și la 
vîrstele din pragul maturității, 
sînt necesare anumite calități 
ale ambilor termeni, prietenia 
fiind un fel de vehicul al cu
noașterii (nu numaj reciproce 
și interioare, cum prea adeseori 
se crede în mod eronat), ci unul 
— comun — de transport In a- 
fară, de lărgire a sferei relațio
nale. de dezvăluire a mediului 
imediat, cit și a celui îndepăr
tat — universul întreg, fasci
nant și de temut la anii de în- 
oeput. Interpretînd lucrurile 
dintr-o asemenea perspectivă, 
prietenia devine o manifestare 
deschisă, încă un factor de so
cializare a tinerilor, nu mai re
prezintă un loo strimt, Inchi», 
circumscris, favorizînd fuga 
de lume, izolarea — etlt de im
proprie tinereții, închiderea !n 
sine, aau chiar in noi (cei doi). 
Și de ce n-am pomeni, ca mo
tiv al permanentei căutări, an
cestrala spaimă — omenească — 
de singurătate T

Prof. univ. dr.
IVANCIU NICOLAE -VĂLEANU

direcția arătată, ci pentru că 
previziunea însăși lua In consi
derație tendințele reale ale so
cietății omeneștii. Realizarea re
cunoașterii, de facto, a caracte
rului social al producției moder
ne în 14 țări ale lumii nu este 
produsul pur și simplu al unui 
act de voință ci al unei acțiuni 
de prefacere revoluționară ce
rută de istorie acolo unde con
dițiile au fost pregătite pentru 
aceasta.

In concepția lui Engels, so
cialismul urma să fie o orin- 
duire superioară capitalismului, 
sub raportul eficienței, echității, 
randamentului, repartiției, con
sumului etc. Eliberind forța de 
muncă de situația ei de marfă, 
socialismul face ca ea, in cali
tate de principala forță de pro
ducție a societății, să se reali
zeze ca atare, ca o forță crea
toare oonștientă de interesele 
generale ale societății și ale 
sale. Din înțelegerea acestei si
tuații, arăta Engels, „rezultă șl 
concluzia că repartiția, in mă
sura in caro se va călăuzi după 
considerente pur economice, va 
fi reglementată in conformitate 
eu interesele producției, iar pro
ducția va fi stimulată cel mai 
mult printr-un mod de reparti
ție care va permite tuturor 
membrilor societății să-și dez
volte. să-și mențină și să-și ma
nifeste cit mai multilateral apti
tudinile". Engeis a criticat acel 
gen de socialism Consumatorist 
care prevedea repartiția inte
grală a produsului muncii pen
tru consum individual, arătînd 
că un asemenea socialism ar 
duoe la degradare socială și la 
regres. El sublima pe bună drep
tate că „un surplus al produsu
lui muncii peste cheltuielile de 
intreținere a muncii, precum și 
acumularea din acest surplus a 
unui fond social de producție și 
de rezervă, a fost și este baza 
oricărei dezvoltări sociale, po
litice ți intelectuale". Cu același 
prilej, dar în alt loc. Engels 
arăta in termeni și mai catego
rici importanța unei raționale 
impărț'.ri a venitului național in 
fond de acumulare și în fond 
oe consum pentru asigurarea 
prosperității și bunăstării socie
tății- Acumularea era ast
fel apreciata de Engels drept 
funcția progresistă cea mai im
portantă a societății, iar desfiin
țarea ei desființează insăși haz* 
progresului societății. Mai muit 
decît atît. criticind teoriile con- 
ștsfcatoriste, Engels considera că 
repartizarea ir.iegraiă a produ
sului munc_ cocțme in s_ie un 
mare per.col : „Prin urmare — 
continuă tngeis — mijloacele 
de producție acumulate in tre
cut au fost centralizate in mii- 
nile societății numai pentru ca 
toate mijloacele de producție 
care se vor acumula in viitor să 
fie din nou fărimițate in miitii- 
le unor particulari? Aceasta 
inseamnă să-ți răstorni propriile 
premise și să ajungi la o pură 
absurditate". Dacă societatea so
cialista ar da fiecăruia produ
sul integral al muncii ea n-ar 
mai avea din ce să acumuleze 
și cu ce să-și sporească proprie
tatea socialistă. In schimb ar pu
tea acumula indivizii particulari, 
fapt care ar permite ca pe fini-

ARC DE TRIUMF
(Urmare din pag. I)

nta și outezanța celor peste 
1300 de oameni, se cuvine sâ 
tpunem că :

în urmă cu un deceniu, acest 
gigant peste corpul căruia trec 
patru benzi compuse pe verti
cală dintr-o structură metalică 
oe a fo6t sablată și metalizată, 
după care s-a așezat un strat de 
bitum cauciucat, apoi două stra
turi succesive de asfalt de cite 
12,5 cm fiecare, așadar, acest 
gigant în urmă cu un deceniu 
nu ar fi fost posibil. Nu ar fi 
fost posibil pentru că ; mijloa
cele clasice cu care au fost ri
dicate podul lui Apollodor și 
Anghel Saligny n-ar fi fost efi
ciente aici, unde solul albiei nu 
este din stîncă, ci prezintă, cu 
precădere, formațiuni de nisip 
și pietriș, unde adincimea apei 
este de peste 20 de metri, unde 
au trebuit să fie „împlîntați" în 
fluviu piloni avind înălțimea de 
peste 60 de metri, dintre care 
47 sub albia fluviului, piloni 
„forați" pentru prima dată la 
noi cu ajutorul unor mașini vi
bratoare. Pentru a înțelege mai 
exact ce înseamnă această „fo
rare", trebuie să arătăm că po
dul este susținut de coloane de 
2—3 metri in diametru, că în 
interiorul acestor coloane prin 
săpare se realizează un puț gol 
care se umple cu beton armat și 
că fiecare picior are asemenea 
18 coloane ;

cei 1,5 km lungime, cit mă
soară podul, sînt „împărțiți" în 
750 — viaductele de la extremi
tăți din beton armat și 750 de 
metri — partea centrală a podu
lui, realizată din suprastructură 
metalică ;

„deschiderea" de 160 de metri 
a ridicat dificultăți deosebite la 
fundații, dificultăți rezolvate, 
după cum s-a văzut, cu ajuto
rul celor mai avansate procedee 
aplicate pe plan mondial ;

tablierele au fost făcute din
tr-un oțel special, de Înaltă re
zistență, produs pentru prima 
dat* în România, tocmai pentru 
această construcție ; la elabora
rea oțelului cit șl la elaborarea 
tehnologiei acestui oțel au lu
crat oameni de știință de la fi
liala din Timișoara a Academiei 
R.S.R., Institutul de fizică ato
mică, ai cărui specialiști au răs
puns de calitatea celor aproape 
20 de kilometri de metal rudat 

dul unui asemenea socialism’. *4 
apară un nou capitalism. Aviruîl, 
o bază obiectivă, Împărțirea ra
țională a venitului național în 
fond de acumulare și fond de 
consum, in practica construcției 
socialismului uneori au existat 
diminuări ale fondului de acu
mulare în favoarea fondului de 
consum. Partidul nostru, avînd 
in vedere justețea tezei lui En
gels despre acumulare, a subli
niat importanța sporirii și men
ținerii la un nivel ridicat a fon
dului de acumulare, atît pentru 
progresul rapid al economiei cît 
și pentru creșterea nivelului de 
trai.

Problemele raportului indus
trie — agricultură au constituit 
un important subiect de studiu 
pentru Engels. „Comuna econo
mică" a socialismului, arat* En
gels, trebuie să-și însușească in
tr-o măsură cit mai mare avan
tajele „îmbinării agriculturii cu 
industria". In același timp soco
tea că problema justei repartiții 
teritoriale a forțelor de produc
ție in socialism este atît o pro
blemă economică, de randament 
și folosire rațională a posibili
tăților existente dt și o pro
blemă socială. „Numai o socie
tate ale cărei forțe de produc
ție se angrenează in mod armo
nios după un plan cuprinzător, 
unic poate permite industriei să 
se instaleze pe tot cuprinsul ță
rii, astfel încît să corespundă 
cel mai bine propriei sale dez
voltări și menținerii, respectiv 
dezvoltării, celorlalte elemente 
ale producției". Practica con
strucției socialismului în di
verse țări a adus nu pur și 
simplu confirmări tezei-previ- 
ziune a lui Engels, dar, ge
neralizată în condițiile revolu
ției tehnico-științifice contempo
rane. a permis formularea de 
noi elemente teoretice cu impli
cații practice dintre cele mai 
serioase și fertile.

Considerăm importantă pentru 
teoria și practica economiei so
cialiste. referirea lui Engels la 
afirmarea rolului alegerii varian
telor optime de plan pe baza 
comparațiilor plurilateral a 
cheltuielilor făcute de societate 
pentru -diverse produse cu efec
tele utile pe care le obținem. Tn 
această ipoteză este cuprins im
plicit, credem, calculul marginal 
de care s-au ferit atit de mult 
o seamă de economiști și care 
astăzi este privit cu mai mult 
interes. Dacă marginalismul a 
fost discreditat de o seamă de 
școli burgheze vechi și noi in 
acțiunea interesantă privind în
depărtare* din știința economică 
a teoriei valorii-muncâ, o dată 
cu critica justificată pe care 
o aducem teoriei vulgare a 
utilității și productivității mar
ginale nu trebuie să îndepărtăm 
și sîmburele rațional al calcu
lului marginal, necesar și util 
atunci cind e vorba de elabo
rarea mai multor variante și de 
alegerea celei optime.

In lucrările lui Engels lntfl- 
nim idei mult mai numeroase 
cu privire la economia socia
listă decît cele evidențiate In 
scurta noastră referire ; unde 
verificate de istorie altele, da
torită tchimbâril eondițiilor con

și care au „radiografiat" îritreg 
acest cordon pentru a putea de
cide asupra rezistenței colosului 
metalic ;

în etapa finală au lucrat la 
Giurgeni—Vadul Oii, cei mai 
buni specialiști din țară, men
tori, mecanici și sudori, selec
ționați în urma unui sever exa
men privind cunoștințele profe
sionale și reexaminați în fieca
re lună ;

s-au construit utilaje speciale 
și dacă ar fi să amintim numai 
macaralele pivotante capabile să 
ridice grinzile de beton ale po
dului — fiecare avind 150 de 
tone — ne vom face cit de cit 
o idee despre dotarea șantieru
lui cu utiiaje speciale ; s-au con
struit utilaje speciale pentru 
transportul pe uscat și pe apă 
pentru transportarea uriașelor 
blocuri asamblate, cintărind 1 500 
tone fiecare ; pentru transportul 
pe apă a fost readaptată, spe
cial, o întreagă flotilă ;

podul de la Giurgeni—Vadul 
Oii este. cel mai mare pod ru
tier .peste Dunăre și va fi stră
bătut în zilele de „vîrf“ de circa 
3 000 mașini, ceea ce înseamnă 
peste un milion de pasageri 
pe an.

Poate ar mai trebui să spu
nem acum, cîteva cuvinte des
pre piedicile „naturale" ivite 
în toată această perioadă — să 
„amintim", doar, cursul Dună
rii în perioada inundațiilor — 
despre lucrările de mare com
plexitate șl reclamind un grad 
de exactitate absolut, despre 
„punerile" pe poziție a macara
lelor, transportul pieselor grele 
și alte asemenea „operații" exe
cutate după o „tablă de loga
ritmi" pe care constructorii po
dului au „inventat-o“ din nou.

Dar, în aceste momente, cînd 
convoiul de mașini a părăsit 
benzile, „învins" de rezistența 
„zece" a pilonilor și celor două 
capete de beton armat, prelun
gite peste apă, într-o lamă de 
oțel, tăindu-ne privirea, acum, 
după ce apele Dunării trec su
puse dar „mîngîiate* de nemiș
carea celui de-al patrulea are 
glorificînd urmașii lui Apollodor, 
acum, aici în această zi „intra
tă* definitiv in memoria noas
tră, a timpului, s*-i privim pe 
eel 1 300 de oameni car* au 
„făcut" fiecare podul.

Să-i privim pe oamenii «ceș
ti* la gitul cărora, au înțeles ei,

crete, nu. Am aminti. îndeosebi, 
ideile referitoare la munca sim
plă și munca io«np.exa- la ca- 
r&cticrul D€ir. a.
muncii ir. ani a're ta sar- s. 
roiul tar, ta y>C”e*. wnrrar

IlJ 
Și al 
cipiul ■ ■ ’ *"■*
buie — ~
rarea cajnc^- • - 
cirea social Sț— - - —1
idei despre e*:. -
erau desprinse Rfr 
riei economice și ~
noașterea capitalisuWj* 
tendințelor previzibile*^* 
aceea ideile, valoroase Tk 
in cadrul laturii prospectiv 
prinse în lucrările lui EnMB 
nu pot fi considerate ca o sch^ 
mă a socialismului in care ar 
trebui să încadrăm realitatea de 
azi. Astăzi avem o realitate cu 
mult schimbată față de vremea 
lui Engels. Principiul revoluțio- 
narizării societății, căruia i-a 
fost subordonată economia poli
tică marxistă, s-a realizat in
tr-uit număr de 14 țări care re
prezintă un mare potențial uman 
și economic. In aceste condiții 
în care socialismul s-a realizat 
ți se dezvoltă, principiul major 
al ducerii pe mai departe a teo
riei economiei socialiste credem

*

că este în momentul de față cei 
al funcționalității. Pentru eco
nomia socialistă azi nu se pune 
problema cum s-o revoluționăm 
ci cum s-o facem să funcționez* 
mai bine, cu productivitate spo
rită și eficiență cît mai mare.

Sîntem conștienți și con
vinși că socialismul s-a dove
dit superior capitalismului dar 
că economia noii orinduiri este 
încă departe de a-și fi folo
sit pe .deplin toate potențele 
de care dispune. Așa cum subli
nia secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „departe de a-și fi 
dat încă măsura deplină a for
țelor sale economice și sociale, 
de a-și fi pus în evidență întru-, 
totul superioritatea, socialismul
— această etapă nouă obiectivă 
necesară in dezvoltarea societă
ții omenești — a trecut cu succes 
examenul vieții, și-a verificat 
calitățile incontestabile in focul 
practicii sociale". Pentru folosi
rea cît mai deplină a marilor 
potențe ale socialismului ește 
necesar să le descoperim, să le 
cunoaștem. In această privință 
teoria economiei socialiste poate 
aduce o contribuție de seamă 
prin generalizarea rezultatelor 
investigării practicii, prin desci
frarea mai complexă a mecanis
mului ae funcționare a econo
miei socialite, prin relevarea 
noilor lui potențe și fructifica
rea lor in fiecare etapă a dez
voltării. Societatea socialistă 
multilateral dezvoltată pe care o 
construim oferă un vast cimp de 
investigație pentru dezvoltarea 
teoriei economice, pentru ca ea 
să fie realmente o călăuză în 
acțiune, și nu o sumă de consta
tări post-festum. Nici că se poate 
un alt omagiu mai de preț adus 
de economiști lui Engels, ca 
unul din fpndatorii marxismului
— spirit clocotitor, mereu atent 
la schimbările vieții —: decît 
angajarea cu toate forțele in te
oria ți practica realizării cît 
mai rapide a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

nu au ce căuta astăzi, cravatele 
și de aceea le-au și scos și vîrît 
în buzunare, să-i privim îm- 
brăcați m costume, de sărbătoa
re frămîntîndu-se și neștiind ce 
să faca cu miinile și negăsin- 
du-și locul, fumind cit nu fu
mează intr-o săptămînă, încer
cănați, trași la față „pentru că 
așa cum ne spunea unul dintre 
ei, astă-noapte, aici, nu a în
chis nimeni ochii". Oamenii a- 
ceștia, hipnotizați de realitatea 
pe care nu o mai pot „ocoli" 
— podul s-a terminat' — nu o 
mai pot „ocoli" pentru a-și o- 
dihni nervii și liniști singele ca 
„atunci, cum îmi spunea altă
dată unui dintre ei, cînd totul 
va fi terminat să putem avea 
nervii tari pentru victorie".

Oamenii aceștia care se chea
mă Constantin Popescu, directo
rul general al grupului de șan
tiere Pod-Dunăre, Iosif Zaharoc, 
șef de echipă la montaj spe
cial, sau care se cheamă „sudo
rii" din echipele conduse de 
meșterii Frigioiu și Mușat și 
Culea și Coteț sau „jnontorii" 
din echipele lui Coconcea, Ungu- 
reanu, Apostol, Vlad sau „me
canicii" din echipele conduse de 
Seredai, Țugui, Moraru sau, sau, 
sau oamenii aceștia de aici, din 
preajma mea, care nu au timp 
să-mi răspundă la întrebările 
mele, puse tocmai acum cînd nu 
e timp de întrebări, nu mai e 
timp decît pentru ochii avizi, 
„sorbind" nodul, „trăgindu-l“ 
pentru totdeauna în ființa lor, 
în „cea mai frumoasă amintire 
a noastră".

Astăzi, 25 noiembrie, Dunărea 
a fost traversată nu numai de 
un pod, cit, mai ales, de hotă- 
rirea și dirzenia unor oameni 
pe care ziarul ar trebui să-i 
„încapă" pînă la unu. Astăzi, 
aici, la Giurgeni—Vadul Oii, co
loana nesfirșită de camioane nu 
a încercat doar rezistența unui 
pod ci, mai ales, a upor norme 
de bărbăție pe care le-am des
coperit odată cu acest timp. As
tăzi, aici, la cele două capete 
ale arcului de triumf, am fost 
martorii unor lacrimi bărbătești, 
ale biruinței, uscîndu-se în bă
taia vlntului, fără batistă. Dar, 
mai presu» de toate, aici la 
Giurgeni—Vadul Oii ne-am con
firmat încă o dată tăria noastră, 
visele noastre, temeritatea noas
tră, am înscris, pe timpul nostru, 
încă • victoria.
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DISCIPLINA MUNCII ÎN AGRICULTURĂ

ci- 
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din fiecare 
aparte. O- 

acestor pre- 
și a și fost,
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datorie a fiecăruia
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noștri 

de 
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PE CARE

Pentru fiecare din cei pre- 
zenți în sala teatrului unde 
avea loc conferința organiza
ției municipale U.T.C., existen
ța unui consens unanim în a- 
txrecierea problemelor econo
mice ale orașului se vădea 
atît în darea de seamă cît și 
în punctele de vedere afirma
te într-un profund spirit ana
litic de către vorbitori.

Este firesc, s-a argumentat 
în conferință ca procesul de 
industrializare a orașului să 
ocupe în preocupările Comite
tului municipal Botoșani al 

al organizațiilor din 
uzină, 
un loc 
tuturor

U.T.C., 
fiecare 
fabrică, 
biectivul 
ocupări poate fi, 
definit simplu : „trebuie să ne 
gîndim noi, tinerii, și să găsim 
pentru noi soluții ale zilei de 
azi, dar și ale celei de mîine, 
să ne asigurăm participarea 
deplină la înfăptuirea sarcini
lor economice, dar să ținem 
seama și de pregătirea profe
sională pe care trebuie să o 
posede fiecare la un grad tot 
mai înalt, astfel îneît să fie 
capabil să facă față tehnolo
giilor industriale mereu mai 
complicate, mai exigente, care 
cer un bagaj de cunoștințe teo
retice și practice de la o pe
rioadă la alta mai complexe*. 
Era premisa pe care și-o sta
bilise darea de seamă în an
gajarea dialogului cu delegații 
la conferință. Pentru că, re- 
wunțînd la ținuta atotștiutoa
re, solicitînd un larg schimb 
de idei, darea de seamă a in
staurat în conferință un fer
til climat de lucru, hotărîrea 
unanimă de a înfăptui propu
nerile adoptate, nefiind ilus
trată numai prin vot.

Desigur, au fost tratate pe 
larg activitățile diverse ale 
organizației care au urmărit 
ridicarea nivelului de cu
noștințe profesionale ale tine
rilor, concursurile pe meserii,

vitrinele calității, mesele ro
tunde. simpozioanele, sesiuni
le științifice, intilnirile cu 
fruntașii, schimburile de ex
periență. Ni s-a părut, însă, 
cu atît mai prețioasă sugestia 
adusă pe această temă in con
ferință de cîțiva vorbitori. 
Aurica LUPU, de la Uzinele 
textile „Moldova", Constantin 
AGAPII, de la Uzinele de re
parații, Mihai LACĂTUȘU. fie 
la întreprinderea de construc
ții și montaje. Remarcînd ac
țiunile întreprinse și pînă a- 
cum, utilitatea dovedită cu 
fre în darea de seamă, ei 
observat, în același timp, că 
planul economic al întreprin
derii reprezintă o noțiune în 
care se oonfundă numeroase 
identități omenești. Definito
rie nu este o cifră oarecare, 
definitorii sînt eforturile ace
lora oare contribuie la apari
ția ei. Ceea ce trebuie făcut 
în situația aceasta este ca or
ganizația să determine In fie
care tînăr declanșarea acelor 
resurse care să ducă la creș
terea efortului său personaL 
Și, cum disciplina de produc
ție, deci respectarea tehnolo
giilor de fabricație, a norme
lor stabilite, a parametrilor 
tehnici, cunoaște numeroase 
puncte comune cu gradul cali
ficării fiecăruia în parte, parti- 
cipanții la conferință și-au pu
tut formula o concluzie de la 
care să pornească în viitor — 
diversificarea acțiunilor cu 
caracter profesional ale orga
nizației trebuie să aibă ca 
punct inițial munca de la om 
la om pentru cunoașterea trep
tei de cunoștințe ale acelora 
cărora li se adresează.

— Așa am procedat noi în 
organizarea concursurilor pe 
meserii, explica Aurica LUPU. 
La țesătorie, la filatură, la fi
nisaj. Nu cu întrebări puse la 
întîmplare, ci pe om, fiecăruia 
întrebarea și exercițiul practic

Secmi cooperat.-et agrt-cj» 
Cernitei dm jadețul Arț~. «Su
bită orele 11.30. Birocnje pce- 
ședrntefcri. Hginenirri șef p ceăe 
ale contahiliioc, au cș3e Ecae fa»- 
cnătr. Zăvorite âot ia coală- 
nuare aceste încăperi pui ceara, 
la orele 20. Doar intre 18 șa 18.30 
este prezent casierei. Ia tot a- 
cest timp, la Esarțoea ratoiri 
Er.gă 700 tone de porumb in foi. 
adus din câmp fi aruncat la 5n- 
timpkre tn grămezi, prins de 
ploi fi neacoperit — nici un om.

Duminică, toată ziua, vreme in 
care sectoarele de lucru erau la 
fel de pustii, un soare de vară 
scotea aburi din porumbul în
cins. Mașinile cu lucrători de la 
Pitești, așteptate pentru a trans
porta porumbul în baze, nu mai 
sosiseră și la Consiliul popular 
se dădeau semne de nervozitate : 
dacă premiseseră de ce nu s-au 
ținut de cuvînt ?

Been 
seal
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ZIUA TRECE,
LEAFA MERGE

• TELEX U.T.C. •
• COTELE HĂRNICIEI

I. 850.000 ore de muncă pa
triotică au prestat tinerii jude
țului Maramureș. Valoarea lu
crărilor efectuate de către ti
nerii maramureșeni este de pes
te 20 milioane lei. Sectoarele în 
oare au fost efectuate muncile 
patriotice sînt : împăduriri și 
întreținerea pădurilor, colecta
rea metalelor vechi (4 000 tone) 
și de 3 000 kg. de plante medi
cinale și castane. De asemenea, 
brigadierii muncii patriotice 
din școlile maramureșene și-au 
petrecut o parte din 
de vară pe șantierele 
le de la Baia Sprie, 
Marmației.

★
II. în județul Alba

lucrărilor de muncă ,__  ...
din acest an este de 38 milioa
ne lei, sumă care întrece cu 8 
milioane prevederile întregu
lui an. Un volum mare de lu
crări a fost depus la construc
ția școlilor, a căminelor cultu
rale și a altor obiective de larg 
interes obștesc care au avut de

suferit de pe urma inundații
lor. In comunele Noșlac au fost 
reparate 22 km de drumuri, re- 
amenajate și construite 6100 
mp. trotuare, 21 poduri și 13 300 
pomi și arbori ornamentali 
plantați tn aliniament pe mar
ginea drumurilor recent cons
truite. în comuna Teiuș s-au 
construit 8 poduri noi, din be
ton, iar în Mihalț au fost să
pate noi fîntîni publice și au 
fost reparate podurile de peste 
Tîrnave.

vacanta 
naționa- 
Sighetul

valoarea 
patriotică

★
III. în Argeș, dintr-un recent 

bilanț, reiese că valoarea lu
crărilor efectuate pînă acum, 
prin muncă patriotică, se ridi
că la 71 206 000 lei. Au fost con
struite 59 săli de clasă, 3 că
mine culturale, 5 dispensare, 8 
băi publice. Un însemnat vo
lum de lucrări s-a efectuat pen
tru construcția unor noi arte
re de circulație și pentru între
ținerea celor existente. Lucră
rile de muncă voluntară depă
șesc, sub raport valoric, cu 12 
milioane lei prevederile anga
jamentului asumat în acest an.

.Așa au trecut la Corniței două 
zile la s&șitul uneia din săptă- 
minile trecute ciad, județul Ar
geș înregistra încă tensiunea 
muncii specifice campaniei de 
toamnă. Pentru urgentarea în
cheierii ei. organele agricole con
tinuau să ceară — și primeau — 
sprijinul a numeroase întreprin
deri și scoli. Aid la Corniței, 
numai elevii școlii din localitate 
recoltaseră pe terenurile coope
rativei agricole 147 hectare cu 
porumb. Cu toate acestea, volu
mul de muncă ce se cerea efectuai 
era încă destul de mare și fap
tul că birourile cooperativei agri
cole erau zăvorite, le-am consi
derat ca pe un fapt normal. Așa 
cum muncitorii, funcționarii ve
neau din întreprinderi, așa cum 
devii lăsaseră cărțile în bând 
pentru două săptămîni de zile ca 
să ajute la prevenirea oricărei 
pierderi de recoltă, tot la fel — 
am gîndit — și aparatul adminis
trativ, tehnicienii și inginerii coo
perativei părăsiseră birourile 
pentru a depune o muncă efec
tivă de campanie. Așa am gm- 
dit, așa ar fi fost normal să se 
întimple. Numai că această con
siderație firească avea să fie in
firmată.

ciahștri sătula:, dar și muncito
rii. funcționarii întreprinderilor 
de alt profil, studenții, deșii. In 
tot acest timp insă, inginerul 
cooperativei, grijuliu doar la 
câștigul hti, codește, caută și 
pretinde că găsește cum să-și a- 
pere locul de semnătură într-un 
Stat de plată. Că vin alții să-i 
facă munca, pe el nu-1 intere
sează. Nu-1 interesează dacă 
pentru ce semnează el a mun
cit, dacă și-a făcut datoria pen- 
tra care societatea il plătește.

Răminind în sfera 
restrins al celor plătiți 
rife fixe pe tot timpul anului, să 
ue oprim și asupra altora care, 
aici, la Cornățel, fie că muncesc, 
fie că nu muncesc, in evidențele 
normării apar mereu prezenți. 
Unde a fost în cele două zile

? Simbătă, oricît 
nu l-am putut întîlni, 

nici pe la porumbul fumegînd nu 
am auzit că ar fi trecut. Dumi
nică, am aflat, era plecat într-un 
sat vecin să întoarcă răspunsul

unei nunți din săptâmîna 
cută. Stabilise măcar un plan de 
muncă pentru cei rămași în coo
perativă ? In registrul cu planu
rile de muncă zilnice, rămas pe 
biroul dumnealui, filele nu mai 
fuseseră întoarse de patru zile. 
A doua zi începea o nouă săptă- 
mînă de lucru și nimeni nu a- 
vea să știe ce are de făcut, ni
meni în locul președintelui nu 
preluase sarcina coordonării mun
cii în cooperativă. Și unde erau 
simbătă cei 6 contabili ? Progra
mul de lucru al lor, scria lim
pede : zilnic, și între orele 14 și 
19.

— Șeful contabil e navetist și, 
ca la navetiști, sîmbăta e sîm- 
bătă, ne-a răspuns contabila 
Mioara Morlova.

— Si ceilalți contabili ?
— Ca subalternii: numai șe

ful...
A plecat deci șeful, subalter

nii pun și ei lacătul pe ușă. în 
continuare însă, și șeful și sub
alternii își primesc retribuția 
fixă, dinainte stabilită. Singurii, 
e un fel de a zice singurii, pen
tru că de fapt sînt o mie și 
ceva, membrii cooperatori rămîn 
în cele din urmă, să primească 
atît pentru cît muncesc. Impro
priu spus, este de fapt și acest 
„atît cît muncesc" pentru că 
dacă privim lucrurile mai atent, 
primesc ei cît ar trebui ? Cît ar 
trebui pe munca efectiv depusă, 
dacă o parte din rezultatele ei 
nu s-ar irosi și cît s-ar putea 
dacă munca lor ar fi bine orga
nizată ? Organizată de către cei 
în care ei și-au pus toată încre
derea, alegîndu-i să-i conducă, 
sau acceptîndu-le numirea în a- 
numite funcții; organizată de 
către cei care, în cele din urmă 
au izvorul plății ce o primesc în 
munca lor, a celor peste o mie 
de cooperatori. Iar de o organi
zare bună a muncii, la Cornățel 
nu putem vorbi decît atunci 
cînd va exista și o disciplină a 
muncii.

L-AIH CM 
CC E9III 
LA BORD“\

„...în acest an cargoul nostru J 
lucrat ca navă de linie, pe ruta 
Constanța — Anvers — Rotterl 
dam — Hamburg, îmi spune fii 
nărui cu care dădeam mina —I 
CORNEL CHIROIU, motorisfl 
secretarul organizației U.T.C] 
Tocmai ne-am întors acasă, după 
37 zile de călătorie pe mare"...

Urcăm împreună pe motonava 
„lași", construită la Galați, cătrd 
„careul-club", unde peste citeva 
momente aveam să asist la adu-\ 
narea de dare de seamă și ale-\ 
geri a celor mai tineri marinari 
din echipaj. Mai aflu, între 
timp, că în ultimii doi ani, de la 
alegeri și pînă în prezent, cei 13 
„lupi de mare", despre a căror 
muncă și viață de uteciști urma 
să se vorbească în adunare, stră
bătuseră mări și oceane, zeci de 
porturi ale lumii, în Albania, Ita
lia, Franța, Spania, Venezuela și 
Mexic, pătrunseseră aproape 
1500 mile de-a lungul fluviului 
Amazon, în Brazilia. Împreună 
cu ei — CORNEL CHIROIU, 
secretarul U.T.C.

Au dus pe aceste itinerare ale 
profesiunii lor marinărești dom', 
gindurile și preocupările lor do

lin tovarăș, 
un prieten: 

SECRETARUL 
UT.C.

N. COȘOVEANU

Alegerile s-au 
încheiat ieri (Urmare din pag. I-a)De astăzi începe activitatea !

Pentru multe organizații 
U.T.C. adunările de dare de 
seamă și alegeri sînt deja un 
fapt consumat. Cu toate aces
tea, evenimentul se menține în 
actualitate prin aceea că, inter
valul de timp ce l-a succedat se 
află marcat de eforturile orga
nizațiilor îndreptate spre pune, 
rea în practică cit mai grabnică 
a hotăririlor adoptate cu acest 
prilej, hotăriri legiferate în pro
gramele de activități de votu
rile tinerilor. In această direc
ție, un rol esențial revine noilor 
organe alese, investite cu mi
siunea de a asigura continuita
tea activității, stimulînd chiar 
din start un ritm de acțiune e- 
fervescent, _ factor indispensa
bil creșterii calității acesteia și 
implicit o serioasă opțiune în 
contul ducerii Ia bun sfîrșit a 
angajamentelor asumate. Iată-ne 
deci, investigînd în organizați
ile U T.C. ale municipiului Bu
zău amănuntele modului în care 
noii purtători de cuvînt ai ute- 
ciștiloi au trecut la executarea 
mandatului ce le-a fost încre
dințat cu puțină vreme în urmă 
Primul interlocutor, Vasile Vi- 
șan, secretarul organizației de 
bază U.T.C. zincare, schimbul 
B. de la Uzina de sîrmă.

„In ce mă privește, funcția 
de secretar este un lucru abso. 
lut nou. Din acest motiv in

de cîndcele citeva săptămîni 
mi-a fost încredințată această 
responsabilitate am căutat să-mi 
cunosc concret atribuțiile. Ace
lași lucru l-au făcut și ceilalți 
membri ai biroului aflați într-o 
situație asemănătoare, 
consultat cu componenții 
lui birou și cu comitetul U.T.C. 
pe uzină. Pentru mine, 
nai, de mare folos mi-a fost 
predecesorul meu in funcția de 
secretar, care mi-a împărtășit 
unele lucruri prețioase din ex
periența dobîndită de el. Pe 
scurt, deocamdată, invăț, la pro
priu, să fiu secretar U.T.C.“

La acestea, Gheorghe Heraru, 
membru al biroului aceleiași 
organizații, de asemenea, nou 
ales, a ținut să adauge că în- 
trucît, în perioada Ia care ne 
referim, luarea de cunoștință a 
membrilor biroului cu noile lor 
sarcini nu angaja și masa de 
uteciști, pentru ca aceasta să nu 
însemne o pauză în activitatea 
organizației, la sugestia comi
tetului U.T.C. pe uzină, tinerii 
au fost antrenați Ia o serie de 
acțiuni aflate permanent în a- 
tenția organizației și care au 
dat bune rezultate și înainte. 
Este cazul îndeplinirii sarcini
lor de producție -și a probleme
lor de disciplină. în aceste con
diții aprecierea lui Gheorghe 
Heraru că, tn „practica propriu- 
zisă noul birou a încercat pre-

Ne-am 
fostu-
perso-

luarea din mers a atribuțiilor 
sale," se arată pe deplin înte
meiată.

O perspectivă similară com
portă și activitatea comitetului 
organizației U T.C de la Liceul 
pedagogic „Spiro Haret*. >cu 
deosebirea că. marea majori
tate a membrilor acestuia au 
deja un stagiu relativ îndelun
gat într-o asemenea răspun
dere, ceea ce firește și-a pus 
vizibil amprenta asupra activi
tății lor. Datele furnizate de 
secretara comitetului U.T.C pe 
liceu. Viorica Bilbiie. sînt con
cludente.

„Pentru cei mai mulți dintre 
membrii comitetului alegerea 
a însemnat de fapt o realegere. 
De aceea, in activitatea uteciș- 
tilor nu a existat după adunare 
vreo perioadă de tranziție. Ne
am aflat de la bun început in 
plină activitate puțind deja tre
ce activ citeva reușite bine pri
mite de membrii organizației".

Să le consemnăm : se află în 
plină activitate pir.ă tn acest mo
ment masa rotundă pe tema „E- 
roism contemporan* ; de aseme
nea, continuă concursul de crea
ție literară a elevilor „Tinere 
speranțe* ca și cel pentru „Cea 
mai disciplinată clasă, cea mai 
bună participare la lecții, cea 
mai curată sală de clasă" ; și nu 
în ultimul rind, colțul „Ghim. 
pele" devenit în cel mai scurt 
timp o adevărată „spaimă*

pentru cei care se mai aba: da 
la regulile de bună purtare.

Sub unghiul rezultatelor 
practice, un aspect identic Lau 
oferit ți unii membri ai comi
tetelor organizațiilor de bază 
U.T.C. de la Fabrica de gea
muri, deși, mulți dintre ei po
sedau pentru tntîia oară cali
tatea de reprezentanți ai orga
nizațiilor U.T.C. din care făceau 
parte.

Am căutat pe parcursul în
tregii anchete să dăm un con
tur cit mai pregnant „noută
ții* sau „vechimii- uteăștilor 
aleși în fruntea organizațiilor 
U.T.C. Nu numai pentru că a- 
ceastâ trăsătură influențează în
dreptățit startul noilor activități, 
ci și pentru faptul că am putut 
întîlni și cazul unora, țintu
iți într-o deplină pasivitate de 
ideea că după adunarea de dare 
de seamă și alegeri urmează o 
perioadă de „liniște* numai de ei 
înțeleasă. Acesta este exemplul 
organizației de bază U.T.C. din 
secția filiere a Uzinei de sîrmă.

„După adunarea de alegeri de 
acum trei săptămîni — neJ 
spus secretara organizației Ma
ria Toma — n-am făcut încă 
nimic pentru că așteptăm in
struirea noului birou. După ce 
va avea loc, vom începe activi
tatea hotărîtă în adunare."

Pentru a limpezi adevărul a- 
cestor cuvinte trebuie spus că 
membrii biroului, inclusiv

Maria Toma, au făcut parte și 
din vechiul birou. Ca atare, a- 
pelul la „instruire" ca scuză a 
pasivității ni se pare cu totul 
lipsit de argumente. Mandatul 
pe care l-au avut pînă la ul
tima adunare de dare de seamă 
și alegeri, experiența acumu
lată deja, cît și dezbaterile din 
adunare trebuia să fie cea mai 
bună instruire.

în fond, organizațiile U.T.C. 
Ia care ne-am referit sînt, fie
care în parte, chiar și cea din 
secția filiere a Uzinei de sîrmă, 
probele de valabilitate a ceea 
ce subliniam încă de la începu
tul acestor rînduri : importanța 
perioadei de după adunările de 
dare de seamă și alegeri în ri
dicarea nivelului calitativ al ac
tivității organizațiilor U.T.C., în 
finalizarea practică a învăță
mintelor rezultate din analiza 
perioadei precedente acestora, 
ca și a angajamentelor asumate 
pentru momentul 
primul eșalon al 
pentru îndeplinirea acestora il 
alcătuiesc noile organe alese, a 
căror activitate trebuie să fie 
un permanent element de emu
lație, o placă turnantă în jurul 
căreia să graviteze și să se îm
plinească energia și aspirațiile 
uteciștilor așa cum au fost ele 
evocate în adunările de dare 
de seamă și alegeri.

actual, iar 
răspunderii

TRAIAN G1NJU

formeze cadre bine pregătite, 
acest lucru se poete realiza ne-o 
dovedește exemplul de mai jos. 

îl întrebăm pe Petre Georges
cu inginerul șef al întreprin
derii de poduri metalice și pre
fabricate din beton Pitești, ce am 
observa dacă am merge împre
ună la una din secțiile unde se 
află un stagiar. în loc de răs
puns, imediat ni se deschide un 
dosar cu o planificare asemănă
toare celei școlare. Sînt aici 
scrise detaliat toate activitățile 
zilnice pe care stagiarii le vor 
executa timp de un an. Așa-zisa 
perioadă de acomodare durează 
două săptămîni după care ingi
nerul primește sarcini concrete, 
a căror realizare este urmărită 
îndeaproape. Dacă la început 
face exact ceea ce fac muncitorii 
pe care curînd îi va conduce, cu 
timpul sarcinile se complică, sta
giarul fiind pe rînd reglor. mai
stru, ajutor de șef de secție și 
în final chiar conducătorul aces
teia. Evident, toată această gamă 
de funcții o va parcurge ca du
blură, dar de modul îndeplinirii 
lor va răspunde personal. Pe
rioada de stagiatură se încheie 
cu un examen desfășurat con
form normelor de atestare a 
unui muncitor în> specialitatea 
respectivă.

De remarcat că toate acestea 
se traduc întocmai în practică 
și că asemenea norme au fost 
elaborate de oameni cu experi
ență și munci de răspundere din 
întreprinderea amintită. Mai 
mult, preocupările s-au extins 
așa de departe înclt i-au fotoc-

mit norme chiar și pentru ingi
nerii mecanici și constructori 
deși în întreprindere nu sînt sta
giari în aceste specialități. 
„Le-am întocmit — continuă 
in.g. Georgescu — pentru a le 
avea în orice moment, pentru a 
nu se pierde din timpul prețios 
al stagiarului".

Adevărat, nu acum în uzină 
trebuiau să se realizeze aceste 
trepte obligatorii în formarea 
unui inginer complet. Sînt în 
fond atribute ale practicii stu
dențești în producție. Dar dacă 
atunci nu s-au împlinit, rămîne 
lăudabil efortul uzinei de a le 
suplini, de a le completa acum, 
în ■prima etapă a ingineriei.

Așadar pentru unii acest timp 
este un gol greu de completat, 
iar pentru alții considerat pre
țios și folosit cu maximă inten
sitate și eficiență. Desigur, si
tuațiile diferă de la caz la caz, 
de la o întreprindere la alta. La 
fel și specificul muncii stagia
rilor. Ceea ce trebuie să fie co
mun, rămîn preocupările de că- 
pătîi în folosirea cu maximum 
de randament a acestei investiții 
făcută pentru formarea cadre
lor. Așa cum sînt deprinși de 
la început, așa var continua să 
lucreze, cu acest randament se 
vor integra în problemele ma
jore ale producției. Ce se în- 
tîmplă cu inginerii care au ter
minat stagiatura, ce aspecte se 
ridică în această etapă, ne 
propunem să analizăm în cea 
de a doua parte a anchetei noas
tre pe care am intitulat-o „Pro
blemele altora sînt rezolvate de 
ingineri. Pe ale lor cine le în
deplinește

oameni, de tineri, de uteciști. A- 
dunarea de acum era în ace
lași timp o întîlnire apro
piată a unei familii puternic 
închegate, reunită la masa de 
lucru pentru ca membrii ei să-și 
împărtășească opiniile, păreri des
pre ceea ce ar avea de făcut îm
preună, alături. 1 S-au reamintit 
țelurile importante, propuse cu 
doi ani în urmă: îndeplinirea 
planului de transport, ridi
carea nivelului de cunoștin
țe politice, profesionale și de 
cultură generală al tinerilor 
din echipaj. Titlul de „navă 
fruntașă pe flotă", deținut de car
goul lor afirma succint, edifica
tor, care fusese contribuția ute
ciștilor. Cîteva detalii: n-au fost 
abateri disciplinare ci 1 800 de ore 
de muncă voluntar-patriotică, 
300 000 lei economii prin redarea 
navei în exploatare cu 10 zile 
mai devreme, după reparația a- 
nuală. Alături de ceilalți tineri, 
inițiatorul multora din aceste 
realizări — CORNEL CHIROIU, 
secretarul U.T.C.

„Sîntem un colectiv de ute
ciști bine închegat, prieteni și 
tovarăși de drum, avem mîndria 
de a putea susține asta despre 
noi, prin fapte" — spunea în 
cuvîntul său ION B1STREANU, 
ofițer II electrician. Și oricare 
dintre cei 13 ar fi avut dreptul 
să afirme aceasta.... VICTOR 
TINCA, ION MIHĂILESCU și 
NICOLAE TFRIM, timonieri... 
VICTOR IVAN, ofițer I, secun
dul navei, WILHELM SZEC- 
KELY, motorist, DUMITRU 
GAVRILA, ofițer III mecanic... 
ADRIAN STOICA și ȘTEFAN 
BURNEA, ofițeri de punte...

Preocupările lor pentru noile 
rute maritime alăturau dezbateri 
despre rolul tinerilor pe navă, 
grupe de studiu, informări poli
tice, totul sub semnul vieții spe
cifice de marinar...

— Să acționăm mai deosebit, 
executînd noi o serie de lucrări 
care, de obicei, se execută în șan
tierele navale — a propus ȘER- 
BAN PANAITIDE, ofițer III 
electrician.

— Sîntem mai mult pe mare, 
ar trebui să găsim soluția de a ne 
informa operativ, mai profund 
despre evenimentele de politică 
internă și externă — arăta MI
HAI DRĂGHICI, timonier...

— încă n-am găsit solubile 
bune, substanțiale pentru perfec
ționarea calificării — adăugă ION 
DRAGOMIR, ofițer III mecanic.

...Cei 13 și-au ales, la sfîrșit, 
biroul U.T.C., pe secretar. „Des
toinic, apropiat tuturor, exigent, 
omul pe care venind pe navă 
l-am găsit cu toții aici" — 
spuseseră despre el tinerii.

Ca și la venire, la plecarea de 
pe motonavă m-a însoțit, făcind 
oficiul de gazdă, CORNEL CHI
ROIU, secretarul U.T.C. Intre 
timp, avusese loc adunarea d< 
dare de seamă și alegeri...

ION TRONAC
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Rubrica săptămlnală e un obi- 
?i de presă vechi, și toată lu- 
ea îi cunoaște valoarea. Scrii- 
>rul pătrunde în for cu ajuto
ri rubricii sale, își oferă cetă- 
fnește opinia, în sensul adezi- 
,nii ori al oriticii. Astfel de 
ubrici, cu sau fără titlu, bote- 
ate „carnet", ori „jurnal", ori 
însemnări", ori „note", citim 
i toate publicațiile, sub diverse 
ondeie. Se bagă de seamă ime- 
iat două centre de atenție ale 
utorilor : unul e viața socie- 
iții noastre socialiste, celălalt e 
iața literaturii. Aș spune, spri- 
inindu-mă pe propria mea ob- 
ervație, că preocuparea pentru 
iața societății e mai serioasă și 
tai frecventă 
tane decît 
ru
>re 
>re 
.ontemporane pe care le cunosc 
•i mai bine, scriitorii se arată 
n .genere bine informați, anga- 
ați moral față de fenomenul pe 
>are îl descriu, dotați cu remar. 
abil discernămînt, capabili să 
ifere ingenioase sugestii, în 
fîrșit, buni cetățeni. Deși o 
isemenea concluzie e normală, 
sa nu e mai puțin reconfortan- 
ă Căci, la urma urmei, niște 
irtiști ai zilei de azi, citiți de 
aii de oameni, niște artiști care 
culptează modelul spiritual al 
lomâniei contemporane, nici nu

pot avea, o* publiciști, o drtâ 
fizionomie.

Cît despre acele foiletoane 
dedicate strict literaturii, tre
buie să mărturisesc că ele mă 
mulțumesc mai puțin. Intere
sante, firește, și acestea, ele 

.au mai puțin caracterul dezbă

da oa nu, toloaeao rubrica pe 
oare o au pentru expresii pole
mice. Toate acestea sînt firește 
foarte stimabile, de multe ori 
pasionante de-a dreptul, e foar
te bine că le avem, e foarte 
bine că ne preocupăm de locul 
k>r în posteritate, stringîndu-le

ve (pecializări, că, Inconștient 
Oiri conștient, mai în glumă, mai 
în serios, a apărut o specie de 
literatură confuză din care nu 
se înțelege mare lucru, în care 
publicul nu se regăsește și pe 
care nici nu o cumpără, și pe 

silă,
care nici nu o cumpără, 
care critica o laudă de

F
I

foile- 
pen- 
des- 
des-

în aceste 
preocuparea 

literatură. Scriind 
viața cotidiană, 
acele zone ale României

©
.CONTRAf

CURAJUL
ATITUDINII

Șl CLIMATUL LITERAR
terii deschise, al participării La 
o problemă, al atitudinii. Poeții 
și prozatorii scriu cel mai ade
sea confesiuni cu caracter pur 
estetic, ori își cheamă aminti
rile, ori evocă opere și persona
lități ’ ‘ - - -
tare),

(de la noi și de peste ho- 
ori dau fragmente din o- 

viitoare, și uneori.

PETRU POPESCU

ceră a autorului, ți elnd auto
rul își poate cu adevărat veri
fica eficiența socială în publicul 
care îl citește neconstrîns și .îl 
caută cu speranța afinității ? 
Unii explică astfel fenomenul : 
excesul de „modernism" actual e 
o, reacție la estetica dogmatică. 
Dar de ce se exprimă această 
reacție acum, cînd estetica dog
matică a fost părăsită ? De ce 
nu s-a exprimat atunci, cînd o 
asemenea „rezistență" avea o 
explicație ? Paradoxal e faptul 
că acum cincisprezece ani toată 
lumea avea pe buze „realismul" 
și „socialul", chiar dacă unii nu 
credeau în ele ; dar azi, cînd 
cei mai mulți cunosc importan
ța lor, nu au curajul să-și măr
turisească convingerea, de frică 
să nu fie ridiculizați de di
verse spirite subtile (cel mai a- 
desea aceste spirite subtile sînt 
și — coincidență ? — neproduc
tive), ce dau tonul într-o anali
ză literară limbută din care nu 
înțelegi care e subiectul unei 
cărți ți nu poți reconstitui tră
săturile unui personaj. Rezulta
tul : o mulțime de scriitori 
(foarte grav e faptul că majori
tatea o constituie tinerii, arta 
„de miine", adică cei în putere, 
cei pentru care asemenea pozi
ție e inadmisibilă, nu cei mai în 
virstă. să zicem obosiți, blazați 
etc.) se pierd în sistematologii 
sterile sau de-a dreptul absurde, 
în ioc să-și mărturisească des
chis ța scris prooria lor viață 
fizici și mentală, In lpc sâ-ți 
folosească experiența reală. în 
loc să reproducă Deisagiu'. uman 
încon urător, infinit mai bogat 
decit orice fond de influecțâ pe
rimat fie ei străin ori autohton. 
Cti alte cuvinte, alergăm tn 
g-ana mare ți sărim gifiind în 
-itimul vagor. al unui tren care 
na numai că nu e gata să por
nească. dar chiar a sosit de

S. DAMIAN: INTRAREA
„Intrarea în castel" este o 

metaforă critică polivalentă 
menită să stimuleze inițiativele 
mai ambițioase ale romancieri
lor, acelea care țintesc spre o 
viziune cuprinzătoare și adec
vată a raporturilor omului cu 
istoria. Pătrunderea adîncă a is
toriei in roman este o necesi
tate asupra căreia au insistat, 
periodic, atit criticii cît și ro
mancierii inșiși. în al doilea 
rind, „Intrarea în castel" indică 
poarta prin care istoria poate 
intra in roman : tragicul. în 
fine, o a treia semnificație cu
prinsă in metafora criticului ar 
indica tentativa de Înscriere pe 
orbita universalității a romanu
lui românesc. Autorul nu este 
un observator pasiv al mișcării 
literaturii, nu se mulțumește să 
refere despre o carte sau alta, 
ci propune insistent direcția ce 
i se pare că asigură deplina mo
dernizare a romanului. S. Da
mian este un critic a cărui ad
mirabili putere de analiză se 
exercită in virtutea unui scop 
bine fixat și oriăte obiecții i se 
pot aduce ele nu privesc utili
tatea unui asemenea tip de cri
tică- Ca oricărui critic „dogma
tic- i se poate intimpla să-și sus
țină tezele eragerind „probele* 
analizate ori trerind sub tăcere 
altele. O critică „activă 
poate 
drum
Teza li 
confruntarea cu _
modernizarea romanului, în
scrierea decisă pe orbita uni
versalității. Calea de acces ar 
£ tragicul, insă nu orice tragic 
ci acela izvorit din „tortura mo
rală*. din ..spasmul conștiinței* 
pusă, in situații limită, să op
teze. să se clarifice, să se pu
rifice.

Pînă la a pu'.ea să aspire spre 
miraculoasa ..poartă* tragică, ro
manul are de parcurs succesive 
Înnoiri : ieșirea din zone îngus
te. abandonarea imobilismului, 
plasarea in urbanism (..citadi- 
nism*), cerebralizare și obiecti
vizare. Toate acestea pregătesc 
terenul pentru „intrarea in cas
tel* : „Romanul românesc urcă 
piscurile tragicului, se îndreaptă 
spre Castel. Lipsit de rutină, 
fără, poate, suficientă incredere 
in procesele elucidării pe cale 
rațională. încurajat de delimi
tările produse el se înalță pină 
la tema demnității". Observînd

ÎN CASTEL
ț 

cu justețe o anumită sustragere 
a romanului de la îndatoririle 
sale majore, eludarea complica
ției morale și intelectuale prin 
calofilie și ..ficțiune" excesivă, 
cultivarea ilarității spectaculare 
în dauna gravității, în fine, o 
anumită frondă șlefuită, „foarte 
puțin riguroasă, deloc intransi
gentă" cu corolarul său : scă
derea criteriilor demnității, cri
ticul conchide că lipsește o vo
cație adevărată a suferinței, a 
tragicului capabil să zguduie 
conștiințele amorțite ori atrase 
prea mult de gratuitatea jocu
lui, de în dauna eticu-

înaintării", „riscurile fragilității", 
„incertitudinile și eșecurile tem
porare" ș.a.m.d Trăirea seisme
lor istoriei n-ar fi autentică de
cît prin plasarea spasmelor con-, 
științei ori a torturii morale in 
citeva variante de „univers în
chis", „labirint", „castel", în 
genere, universuri concentrațio- 
nare (este de mirare că din se
ria „probelor" lipsește una din
tre cele mai solide : „romanul" 
lui V. Ivănceanu „Pînă la dis
pariție", cu prizonierul său vie
țuitor In „zona rombului" !). A- 
șadar, direcția în care vede cri
ticul „modernizarea" romanului 
pierde inevitabil puterea de a 
convinge atunci cînd se simte 
imediat că un coeficient sporit 
de normalilate e suspectat de 
poziție subalternă sau cînd no
blețea spirituală e identificată 
cu ispita subteranei ori condi
ția de surghiunit din unele ro
mane contemporane, românești 
sau nu. Dintr-o astfel de per
spectivă. cel puțin exclusivistă 
și în orice caz îngustă, justele 
observații generale (imobilism, 
evazionism, „estetic" etc.) arun
că o enormă umbră de neînțele
gere asupra „istoriei" romanului 
românesc. Negăsindu-i calități ca 
acelea citate mai sus, este aproa
pe „natural" ca analiza să fie 
subtil deformatoare. Nu vorri 
discuta probele inconcludente 
• destule dintre romanele actuale 
de care criticul se slujește pen
tru a-și susține „direcția" cad 
in fața oricărei discuții mai se
rioase), ci vom încerca să vă- 
dem dacă cota de „inactualita- 
te“ a unor creații este reală sau 
doar inventată pentru rotunji
mea demonstrației. Cît de mult 
și in ce sens a afectat așa- 
numitul „boicot al istoriei" ro
manul românesc (și, in general, 
literatura) ? Cit de adevărat 
este, prin urmare, că „țăranul 
din romanele sadoveniene iși 
permite să observe lumea deta
șat, cu un dispreț superior, clă
dit pe un orgoliu secular" sau 
că la Marin Preda „contempla
ția-* însoțită de o participare, 
participare tot exterioară, de 
spectator căruia reprezentația îi 
place"? Apoi, să fie atît de sim
plă trecerea individului într-o 
situație istorică aptă de literatu
ră majoră, cum crede criticul 
cînd presupune că Moromete „e 
constrîns să ajungă la conștiința 
încercuirii, a spațiului închis" ? 
Prejudecata care acționează in 
toate aceste cazuri este deficitul 
de complexitate dedus din ab
sența „torturii morale". Aptitu
dinea de a impinge suferința 
in paroxism ne lipsește, in
tr-adevăr. Pentru cine crede că 
formele extreme ale alienării 
au răsunet universal, „istoria" 
romanului românesc este bine
înțeles deficitară. Acest fel de 
complexitate lipsește precum și 
tragismul corespunzător. însă e 
curioasă, in demonstrația criti
cului, tocmai această neînțele
gere : deficitul de complexitate 
este resimțit ca un surplus ne
fast de vitalitate. De la Sado- 
veanu la Nicolae Breban, isto
ria romanului ar ilustra acest 
surplus care s-ar opune ’ adevă
ratei complexități. Insă deschi
derea romanului spre o -confrun
tare reală cu istoria nu presu
pune, tocmai pentru a fi com
plexă. „devitalizarea" ci orien
tarea mai conștientă a vitalită
ții de care dispunem. Capabil 
de orientare clarvăzătoare, rosti
tă însă fără „superstițiosul" aer 
cutremurat de gravitatea revela
ției, răfnîne G Călinescu : 
„dacă ani avea astm și am sta 
într-o odaie căptușită cu plută, 
am avea și noi acea sensibilita
te â rimei sau a proteului fără 
ochi, dar care simt lumea 
intr-un chip pentru care noi nu 
avem vorbe". S. Damian califi
că această poziție a lui G. Că
linescu drept „idiosincrasie la 
rafinamentul intelectual al in- 

însă, oricât de fină ar 
pe care o consacră 

azi romanelor mare- 
este vădită „idiosin- 
la natura indestructi

bilă, nu impasibilă, a acestei 
creații.

De fapt, deschiderea promisă 
prin „intrarea în castel" este o 
închidere. Nu o simplă și, după 
noi,, nerecomandabilă schimbare 
de direcție prin renunțare la 
arta, conduce romanul in spa
țiul („închis ?“) al modernizării 
ci, într-adevăr, formarea și 
consolidarea conștiinței sale mo
rale. „Estetica" vitalității și eti
ca demnității (cu toate demer
surile conștiinței din care, fi
rește, nu excludem tragicul) sînt 
termenii unei viitoare sinteze 
în care „estetica" trebuie justi
ficată și consolidată de „etică". 
Din perspectiva acestei sinteze, 
romanul actual este in bună 
măsură „inactual" și nu pentru 
că nu dispune de „tragica inva
liditate" a eroului kafkian : „ne
putința de a intra in Castel".

specie care, prin opoziția »a 
uneori subtili.’ alteori principi
ală față de o artă a vieții re
ale. a autenticității. dăunează 
mai eu seamă autorilor tineri și 
în formare, ci libertate de ex- 

i înseamnă facilitate, 
ieftinătate, ci evazio

nismul e la fel de nociv ca și 
dogmatismul, ci pagina scrisă 
are o etică a ei. cum și scriito
rul are un rol moral pe care nu 
și-: poate 
Scriind 
Angbei 
gtndire 
genuină 
teraturii.
ales cur

în volume și »câugfc-.cu-ie bi
blioteci. E foarte bine că avem 
opinii, mărturisiri, amintiri. •- 
necdote. „tablete*, .cartușe*, 
„pihile* ori cum mai vrem să 
> mai zicem. E mai puțin bine 
că nu avem, in aceiași spațiu. Ir. 
aceeași formă, sub aceleași sem
nături, la fel de multe atitu
dini.

Căci, 
sul. eu 
ni de azi. eu conștiii 
literară, atitudinile 
foarte rare.

Am citit de curind o aerie de 
articole, într-o succesiune săptă- 
mlnală în .Contemporanul*, sub 
semnătura lui Paul AngbeL 
Mi-au piă rut mult, dar mai ales 
le-am găsit singulare.

In ce constă singularitatea 
lor ? în faptul ei Paul Anghel 
respectă (alături, în clipa de fa
ță. de foarte puțini) o îndato
rire scriitoricească suficient 
de banală : aceea de a se preo
cupa în mod public, nu numai 
la el acasă îr. discreția cabine
tului de lucru, de problemele 
reale ale literaturii române de 
azi. Adevărurile pe care ni le 
comunică el sînt destul de cu
noscute, în unele cazuri de-a 
dreptul elementare : că e nece
sară o bună cunoaștere a reali
tății de către șcriitori, și o sub
stanțială reproducere a acestei 
realități, pentru ca literatura 
sâ fie viabilă și să-și creeze un. 
public că avem nevoie de un 
climat literar veritabil, la a cărui 
structurare critica literară ar 
trebui să participe, nepierzin- 
du-și rolul de direcție și for
mare în favoare* unei exeesi-

ii decit 
propune 
.. IM ri

In legătură eu -rumo
area. cu literatura rorr.l- 

ița noastră 
sînt vai.

nu 
restrictiva. Ce 
insă criticul ? 
nu in orice fel 
istoria asigură

Este discutabilă, în primul

RIGORILEvarietate
de ritmuri

tăzi, nimeni nu mai pre
zintă — în mod serios pe 
nimeni. De ce ? Nu mai au 
pe cine miza?

Ansamblul
Quilapayun

unitate de idei
Quilițpavun, ansamblul folcloric vocal-instr-mentai din 

Chile este incontestabil un grup artistic de certă valoare și 
seriozitate artistică ; inteligent armonizat, desivîrș’.t echili
brat melodic, atît prin calitatea vocilor cft și prin alăturarea 
instrumentelor specifice, desăvlrșit adecvate fiecărui ritm. 
Cei șase tineri care-1 alcătuiesc sînt poeți, compozitori ți in- 
terpireți, dar în primul rind ei se intitulează folcloriști, cu
legători ai muzicii din Chile și din alte țări ale continentu
lui latino-american. Cît despre criteriile lor artistice, ele se 
traduc evident în promovarea unei muzici pure, cu adevă
rat populare, nealterate de criterii comerciale, menite să 
contopească muzica cultă cu tradiția folclorică, să apropie 
pe oamenii simpli de această muzică, iar pe creatorii ei să-i 
alăture aspirațiilor populare. Inițiatori ai unei formule ori
ginale de artă, Quilapayun dorește ea muzica să nu fie pa
trimoniul unei elite, ci un bun comun, care să incinte unanim, 
dar tot unanim, să angajeze. Fiindcă în afară de obiectivele 
strict artistice, acești tineri sînt conduși în mod egal de cri
terii politice, traduse în alegerea unor tex’e cu un puternic 
caracter militant. Versurile poeților revoluționari — unii pre
tutindeni cunoscuți și apreciați ca Nicolas Guillien. alții 
aproape anonimi dar la fel de înflăcărați. — dau conținut 
melodiilor cîntate cu pasiune și dăruire de acest ansamblu.

In Chile, există astăzi, în persoana lui Violeta Parra o 
mare artistă, animator înflăcărat al folclorului chilian și la
tino-american, creator al cîntecului revoluționar, ea însăși 
compozitoare și poetă. Ansamblul Quilapaj-un înscrie multe 
compoziții ale Violetei Parra în repertoriul pe care îl prezintă 
cu prilejul turneului făcut în țara noastră, la invitația C.C. 
al U.T.C. în plus, muzica Violetei Parra este reprezentată 
și prin fiica ei, Isabel Parra, de asemenea, oaspete a publi
cului nostru. Quilapayun și Isabăl Parra au prezentat marți 
și miercuri un prim recital la Clubul studenților de la Ar
hitectură și un concert la Casa tineretului din sectorul 4, 
care s-au bucurat în ambele seri de un strălucitor succes. 
Muzicalitatea perfectă a ansamblului, puritatea vocilor, ar
monizarea fără cusur cu sunetul instrumentelor, au im
presionat profund auditoriul tînăr al acestor concerte. 
Dar ceea ce a impresionat în primul rînd au fost sinceri
tatea, seriozitatea acestui ansamblu, preocupat să evoce 
prin muzică autentică idei autentice, ale țării și con
tinentului său. „Elegie la Che Guevara", de pildă, scrisă în 
ziua morții lui, o melodie simplă, fără cuvinte, elogiu și nu 
bocet, este un crescendo al durerii, ca și al hotărîrii de a 
continua lupta eroului Americii Latine. „Aceasta este pa
tria", cîntec din timpul războiului antifranchist din Spania 
răsună mîndru, demn, ca o chemare împotriva dușmanilor 
popoarelor. „Zidul", a cărui muzică e scrisă de Quilapayun 
are ea text versurile lui Nicolas Guillen și sugerează, de ase
menea, eu mare forță o neclintită hotărîre de luptă.

Firește, repertoriul ansamblului este extrem de variat : 
alte melodii exaltă frumusețea naturii, a iubirii adevărate, 
tristețea dragostei pierdute, speranța înnoirii sufletești. 
Isabel Parra, cu vocea ei mică, însă extrem de bine nuanțată, 
în „Cîntec de dragoste" și „Ceea ce iubesc mai mult", ambele 
pe muzică și text proprii, au îneîntat auditoriul prin desci
frarea discretă dair sinceră a adevăratului sentiment. Ansam
blul chilian este -un excelent realizator al unei mari varie
tăți de ritmuri specifice diferitelor regiuni aâe țării sau ele 
Americii Latine. De pildă Sn „Varavi" și „Huay,no“ — ritmuri 
ale sudului podișurilor din Bolivia, Argentina și Chile 
— ei își armonizează vocile ou o multitudine de instru
mente capabile să le sublinieze intențiile: charango, 
d chitară mică, făcută din carapacea unei broaște țestoase ce 
trăiește în acest podiș, quena, un fluier de trestie, bombo. 
instrument de percuție din trunchi de copac. Și bineînțeles 
chitarele, care răsună neînchipuit de melodios chiar dacă 
nu sînt electrice, adică nu strălucesc ca oglinzile, nici nu 
răpăie ca mitralierele...

Incontestabil, ansamblul chilian Quilapayun a prilejuit 
pînă acum auditoriului tînăr din Capitală — și va mai pri
lejui.cu certitudine și în viitoarele concerte, — satisfacție 
unei reale întîlniri artistice. Dublată totodată de cunoașterea 
acestui grup de tineri care fac din apărarea culturii, a mu
zicii lor naționale și din afirmarea unor poziții politice pro
fund angajate, un punct de onoare și un program de luptă.

CondrțUle dtbessuhă ' E weo 
condiție a debutului in eisri ie 
aceea știută, a valoni ? Un de
but bun este un debut care mte- 
resează. Nu-i nici o filozofie aici. 
Sînt, totuși debuturi a debuturi. 
Unele memorabile, alte nu. In 
poezia română reținem citeva: 
1870 — debutul lui Eminescu la 
„Convorbiri literare' ; 1910 — de
butul lui Arghezi la „Viața So
cială' ; 1916 „PLUMB' ; 1919 — 
.POEMELE LUMINII* ; 1927 — 
„CUVINTE POTRIVITE' ; 1930 
— JOC SECUND' etc. Dar nu' 
la debuturi de acest fel se re
feră, înțeleg, întrebarea dumita- 
le. Vrei să discutăm condiția de
butului obișnuit, acela care a- 
nunță apariția unui poet sau pro
zator nu cu necesitate extraordi
nar. Orice debut ar trebui si 
fie, însă, extraordinar, dar nu e, 
știm cu toți acest fapt. In ultimii 
ani, debuturile sînt la noi, de 
reguli, nesemnificative. Le-am 
putea număra pe degete pe ace
lea ce ies din comun. Apar mai 
ales cărți, multe cărți de versuri și 
rareori cîte un poet.

nu.

Este îndeplinită, cu ri
goare, această condiție (a 
valorii) în practica actuală 
a editării cărților de de
but ?

Editurile publică multe volu
me de începători și este firesc să 
fie așa. N-ai norocul să-ți apară 
in fiecare siptămînă un poet sau 
prozator de mina intîi. Uneori, 
un scriitor cu adevărat remar
cabil nu apare nici intr-un de
ceniu. Editurile cor publica, in 
așteptarea Marelui Necunoscut, 
cărți modeste, omagiu capodope
rei viitoare. Orice editor, imi 
închipui, nutrește speranța că 
mtr-o zi o să prindă peștele de 
aur, poetul sau prozatorul exem
plar. Ptnă atunci... publică ceea 
ce are. Și are din belșug. Pri
mește tone de hîrtie înnegrită. 
Intr-o zi, cineva m-a introdus 
într-o încăpere la mai vechea 
Editură pentru literaturi. O ca
meră tapetată cu dosare : dosare 
mici, dosare voluminoase, de toa
te felurile. Sînt, mi s-a spus, 
MANUSCRISELE X. manuscri
se necitite sau citite și nepubli- 
cabile. Citeva tone de vanitate, 
ambiție, deșertăciune. Cît de te
ribilă este iluzia literaturii!

Redactorii editurilor sînt, deci, 
niște martiri și ar trebui să-i în
conjurăm cu mai mare stimă. 
Le-aș aduce, cu toate acestea, 
un reproș : AU COBORIT PREA 
MULT ȘTACHETA, publică (to
tuși I) ou prea mare larghețe, 
mai ales pe autorii care n-au con
vins nici cu prima, nici cu a doua 
carte. Și, dacă au apărut două 
volume, în chip fatal vor apărea 
și cele următoare.

Credeți că tratamentul 
critic aplicat debutanților 
trebuie să difer* de acela 
aplicat scriitorilor care nu 
mai sînt la prima carte ?

VIOLETA DUMITRESCU
Nu, în nici un caz. Cartea este 

oarte fi, indiferent de drsta outo-

ignora etc. etc. etc. 
toate acestea. Pari 
dovedește nu numai 
luncede. concentrare 

asupra problemelor li- 
•espor.sabilitate. ti mai 

a;. De, curaj, aici e 
paradoxul. A spune lucruri atît 
de firest e in clipa de față ur 
curaj. Ele sînt adevăruri dr 
bază ale literaturii, toți au au
zit de ele. mulți sînt convinși 
de eie chiar dacă nu Ie recu
nosc Insă, de pronunțat, de 
confirmat prin atitudine, ce 
optat public ta favoarea lor. ei 
a.ci Începe sîficulratea. tn școa
lă sau !n facultate asemenea 
adevăruri nu contrariază pe 
nimeni. în lumea literară. îr. 
care azi există niște foarte auto
ritare prejudecăți <pe care criti
ce le consolidează in loc să în
cerce să le risipească) „moder
niste*. asemenea aderăruri nu 
se mai pot exprima decit « 
riscul de a C socotit limitat pe
rimat dogmatic. E oare firesc ? 

Pentru că o estetică dogma
tică a compromis cuvintu! 
..realism*, iaeea funcțiunii soci
ale a literaturii, și așa ma: 
departe, trebuie să vorbim mai 
puțin de realism și de misiunea 
socială tocmai azi. cînd realis
mul are șanse reale de a 
realism, adică perspectivă

[IKfN SIMION 
despre

NERESPECTATE
ALE DEBUTULUI
• In ultimii ani debuturile sînt, de regulă, nesemnificative*„Ma- 

nuscrisele X": tone de vanitate și ambiție • Editurile trebuie să 

pună stavilă inflației de versuri mediocre • A dispărut clopotul 
rău sunător de la gîtul unei cărți • Poemul-,,zeamă lungă" se 

practică pe scară largă

rului. trebuie rude cată după ace
leași criterii.

în ultima vreme, editu
rile noastre sînt sufocate, 
aproape, de o veritabilă a- 
valanșă de „condeie noi*. 
De la editură, „avalanșa* 
trece în librării și — cu 
mici excepții — staționează 
în rafturi. Cum explicați 
„depresiunea* acestui flux 
la nivelul cititorilor ? Ero
rile (și care sînt acelea ?) 
aparțin editurilor, debutan-

ților sau publicului citi
tor ? Revistele literare 
nu-și revendică o parte din 
rină ? Dar critica lite
rară ?

Desigur critica ! Nu plouă sau, 
dimpotrivă, plouă prea mult, ea 
este de vină, ca fi guvernul lui 
Conu' Leonida!

Cit despre edituri, am mai dis
cutat : trebuie să pună stavilă — 
pe cit faptul este posibil — gra- 
fomaniei, inflației (căci se simte

o inflație !) de versuri mediocre. 
Și nu numai față de debutanți 
trebuie sporită această exigență, 
ci, în general, față de autorii pro
lifici care n-au convins nici după 
primul, nici după cel de al șa
selea volum.

Exista pînă nu demult 
obiceiul unui gir pe care 
scriitorii de prestigiu îl a- 
cordau, cu o bucurie ne
disimulată, talentului cîte 
unui tînăr, necunoscut. As

Foto : EMIL COJOCARUAspect din Salonul național al cărții

mi

b; 0A V

Intrarea 
în 
castel

lui.
rind. concepția despre tragic și, 
ca atare, funcțiunea care se a- 
cordă acestuia. El ar fi, astfel, 
compatibil numai cu „meditațiile 
sinuoase ale intelectualului" 
bintuit de „marile întrebări ale 
omenirii bolnave, dornică de 
mintuire" etc. și s-ar manifesta 
„în ținuturile tenebroase ale psi
hicului, care decid adesea com
portamentul", convulsiile

N-aș putea să-ți dau un răs
puns. Știu doar că multe pre
fețe erau amabile, prea amabile. 
Ducă ne-am fi luat duvă ele, în 
fiecare soptăminâ ar fi apărut 
cite un scriitor comparabil cu 
Balzac sau Eminescu. Poate că-i 
mai bine că a dispărut acel clo
pot rău sunător de la gîtul unei 
cărți.

în ciuda unor debuturi 
adevărate (Florica Mitroi, 
Emil Brumaru, Vasile 
Vlad, Florea Fugaru, Mir
cea Cojocarii, Alexandru 
George, Alexandru Grigore 
și a altor cîtorva nume de 
talent), librăriile pun pe 
standuri cărți de debut ex
trem de slabe. Care credeți 
că sînt cele mai flagrante 
„păcate* ale acestor cărți ? 
Sub ce semnături le-ați 
întîlnit ?

Deschizi 
citești două- 
le-ai mai ci- 
gestul cu alt 
este aceeași.

Seamănă între ele. 
o carte de versuri, 
trei poeme: parcă 
tit undeva. Repeți 
volum: impresia
TOȚI poeții își învăluie versul 
într-o mie de aluzii. TOȚI sînt 
abstracți și ininteligibili. De ce 
oare ? Pentru că poetului tînăr 
îi este rușine să-și mai compună 
poemul. El știe că stilul calofil 
este detestabil și că poeșui nu 
este o însumare de versuri bu
ne. Practică, atunci, stilul abs
cons, poemul descusut, poemul 
— ZEAMA LUNGĂ, cum 
numit, odată, cu o vorbă 
T. Arghezi.

l-a 
rea,

idio- 
căr-

Ce preferințe și ce 
sincrasii aveți printre 
țile de debut ale ultimilor 
doi-trei ani ?

tu poezie, in afara lui G. Al- 
boiu, remarc debuturile mature 
ale lui Emil Brumaru, Mircea 
Ivănescu. Notabile și acelea ale 
lui Mihai Ursachi și Daniel Tur
cea. Am, pe masă, un număr 
mare de cărți de debut. Trebuie 
să le citesc pentru a vedea ce 
reprezintă ele.

Interviu realizat de 
NICOLAE BALTAG

trospeției" 
fi analiza 
criticul de 
lui critic, 
crasia" sa

C. STĂNESCU

In întreaga țară continuă să se desfășoare cea de-a Vl-a ediție a 
Festivalului de teatru de amatori „I. L. Caragiale". Această popu
lară întrecere se înscrie printre manifestările de amploare ale artei 
amatoare consacrate semicentenarului Partidului Comunist Român.

La prima sa etapă de masă — începută în luna martie și încheiată 
recent — Festivalul a reunit circa 4 000 de formații de la orașe și 
sate.

In aceste zile, se fac pregătiri în vederea participării la etapa ur
mătoare a Festivalului — de data aceasta competițională — care va 
debuta cu faza județeană. La sfirșltul acestei faze vor fi programate 
spectacolele plasate pe primele locuri cu prilejul „Zilelor teatrului 
de amatori", ce vor avea loc. în februarie 1971, în toate centrele de 
județ.

La scurt timp după aceea, în lunile martie și aprilie, echipele rele 
mai valoroase se vor intîlni și iși vor disputa întîietatea, în cadrul 
fazei finale, prevăzută a fi găzduită de șase orașe din tară. Juriul 
Festivalului va acorda premii și titluri de laureat colectivelor, regi
zorilor. scenografilor și lnterpreților amatori, care se vor distinge 
prin calități artistice deosebite. (Agerpres)
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar General al 
Partidului Comunist Român, a primit următoarea telegramă 
semnată pentru Biroul F.M.T.D., de MICHEL JOUET, Secre
tar General :

Dragă tovarășe Ceavițescu,
Permiteți-mi. în numele Biroului Federației Mondiale a 

Tineretului Democrat, să vă transmit mulțumiri călduroase 
din partea tuturor delegaților la cea de-a VIII-a Adunare 
pentru mesajul pe care ați binevoit să-l adresați.

El constituie pentru noi o prețioasă încurajare de a oonti- 
nua acțiunea noastră pentru unitatea antiimperialistă a ti
neretului.

Sin tem ou atît mai sensibili ou cit cunoaștem rolul pe 
care-1 joacă România în lupta comună a popoarelor împotriva 
imperialismului, pentru progres și pace.

Cu mulțumirile noastre, vă rugăm să primiți, dragă tova
rășe Ceaușescu, expresia sentimentelor noastre de profund 
respect.

Lucrările Comisiei permanente 
a Marii Adunări Naționale pentru 

invățămînt, știință și cultură
Miercuri, 25 noiembrie a.c., la 

Palatul Marii Adunări Naționale, 
a avut loc o ședință de lucru a 
Comisiei permanente pentru în
vățământ, știință și cultură, prezi
dată de tovarășul prof. univ. Con
stantin Dinculescu, președintele 
comisiei.

La ședință au participat ca in
vitați deputați, membri ai altor 
comisii permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, activiști de stat 
din domeniul învățămîntului.

Din însărcinarea Consiliului de 
Stat, comisia a analizat Informa
rea Ministerului învățămîntului 
privind realizarea învățămîntului

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Mihai Marinescu, pre
ședintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală de co
laborare economică dintre Repu
blica Socialistă România și R^u- 
blica Democrată Germană, a pri
mit miercuri dupâ-amiază pe dr. 
Rudv Georgie. ministrul construc
țiilor de mașini pentru industria 
prelucrătoare și auto-vehicole din 
R. D. Germană, care se află in 
țara noastră.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
d scutate unele acțiuni de colabo
rare și cooperare în domeniul in
dustriei construcțiilor de mașini

CRONICA U.T.C.
Ieri, după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație a Mișcă
rii studențești universitare din 
Guatemala care, la invitația 
Consiliului U.A.S.R., va face 
o vizită în țara noastră.

joi ultima zi la
LOTO

IMAGINAȚIA CREATOARE
(L'rnmre din pag. I)

elevi chestionați de noi în cele 
cinci licee, 204 ne răspund că 
fac parte dintr-unul, două, trei ori 
patru cercuri — în școală ori în 
societatea științifică a elevilor. 
Cifra este optimistă. întrebăm 
însă : ce lucrări ați elaborat îm
preună cu colegii ori singur ? 64 
răspund că au fost autori, îm
preună cu un coleg ori mai mulți, 
ai unei lucrări de cerc, 61 dintre 
care 46 sînt dintre cei 64, se 
consideră autori individuali ai u- 
nor lucrări. Cifra este modestă 
dacă ne gîndim că existența 
unui cerc științific este condițio
nată de caracterul său lucrativ, 
înlesnind membrilor săi posibili
tatea de a se afirma într-o activi
tate personală de creație — atît 
cit poate fi creație la vîrsta a- 
ceasta. înseamnă că aproape 200 
fac asistență. Și dacă considerăm 
concludent eșantionul — iar in
formațiile noastre confirmă că 
este concludent — înseamnă că 
la scara largă a colectivității li
ceale cuprinsă în cercuri, rapor
tul între cei care lucrează și cei 
care asistă este net favorabil a- 
cestora din urmă. întrebăm mai 
departe : ce lucrări ați realizat ? 
Unele sînt realmente interesan
te și se vede că au cerut 
autorilor un procent de efort 
creator. Dar ponderea lucrărilor 
— un procent de 44 la 64 — sînt 
exerciții, rezolvări de probleme, 
biografii de savanți. istoricul u- 
nor descoperiri științifice, exerci
ții pentru olimpiadă.

D. I. de la liceul ploieștean dă 
un răspuns semnificativ în sensul 
acesta. „Nu am realizat nici o lu
crare în cerc sau mai bine-zis 
am realizat una despre „Fizica 
stelelor", care însă a fost consi
derată ca neavînd prea multe 
afinități cu ceea ce se predă în 
școală și ca fiind o problemă 
oare necesită discuții vaste și 
adînciri în subiect. Cu alte cu
vinte, elevul a depășit exercițiul 
de manual și a fost sfătuit să re
nunțe. De ce ? Din răspunsurile 
la celelalte întrebări constatăm că 
avem de a face cu un elev care 
a făcut aercmodelism și racheto- 
modelism din clasa a IV-a, 
participi d la diferite con

obligatoriu de 10 ani și pregătirea 
tehnică practică a elevilor în 
funcție de nevoile economiei, pre
zentată de tovarășul Traian Pop. 
adjunct al ministrului învățâmin- 
tului.

La discuție au participat nu
meroși deputați și invitați care, 
în cuvîntul lor. au făcut aprecieri 
pozitive cu privire la realizările 
obținute, observații și propuneri.

Aprecierile făcute de comisie în 
urma dezbaterilor, însoțite de 
concluziile și propunerile aces
teia, urmează să fie înaintate 
Consiliului de Stat

stabilite de Comisia mixtă guver
namentală de colaborare econo
mică, precum și noile posibilități 
de dezvoltare și adincire a coo
perării și specializării in produc
ție în acest domeniu care prezintă 
interes reciproc.

La Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini s-a 
semna: in ziua de 25 noiem
brie 1970 protocoî'Jl privind 
colaborarea ț: cooperarea in
dustrială și tehnieo-științifîcă 
pentru perioada următoare in 
domeniul mașinilor pentru in
dustria preluerătoere și mij
loacelor de transport auto, în
tre acest minister și Ministerul 
Construcțiilor de mașini pen
tru industria prelucrătoare și 
autovehicule din R. D. Ger
mană.

Miercuri, 25 noiembrie a.c., a 
sosit la București Ahmad Gheith 
Abdullah, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Kuweitului în 
Republica Socialistă România.

cursuri la care s-a clasificat în- 
cepînd de la primul loc la ulti
mul. Aeronautica și zborurile 
spațiale — afirmă el — constituie 
sensul vieții sale. Și nu este sin
gurul elev care la întrebarea 
„dacă în prima copilărie au făcut 
colecții, construcții de aparate, 
aeromodelism etc." au răspuns cu 
nostalgie — 192 din 250 — că 
au realizat, numind tot felul de 
aparate construite de ei. Dar li
ceul, în general, le-a temperat do
rința de a lucra, cercul de aici i-a 
așezat in bănci, ca ]a oră, doar 
fără catalog.

La o masă rotundă organizată 
în redacție cu cîțiva dintre elevii 
eminenți, doi olimpici susțineau 
ideea, demnă de luat în seamă, 
că cercurile științifice ale ele
vilor trebuie să fie mai re- 
strînse, să dea drept de mem
bru celor mai înzestrați, care 
pot fi introduși îndrăzneț în
tr-o muncă științifică originală. 
Altminteri, cercurile vor continua 
să rămînă —- mascat evident — 
meditații de un anumit nivel, fie 
pentru olimpiade, in preajma o- 
limpiadelor, fie pentru admite
rea în facultate. De altfel, la în
trebarea noastră privind mobilul 
care i-a determinat să se înscrie 
la un anumit cerc, un procent, 
care atinge 50 la sută, răspunde 
direct ori indirect: pentru că 
mă ajută să mă pregătesc in ve
derea reușitei la facultatea dori
tă. Dacă așa stau lucrurile și, în 
general, așa stau, atunci de ce 
să le numim de-a valma cercuri 
științifice ? De ce nu diferen- 
țiem : să facem cercuri științifi
ce, cu caracter de creație și 
cercuri pe discipline pentru exer
cițiu și rezolvări de probleme, 
destinate acelor care doresc 
să lucreze mai mult la o anu
mită disciplină decît cere 
ora de clasă și permite aceasta. 
Cercurile științifice ar rămîne la 
ceea ce obligă denumirea ; ar 
reuni spiritele școlare cele mai 
dotate, cu calități care le reco
mandă pentru un început de 
creație științifică. Pentru aceasta 
este necesară o îndrăzneață și tot
odată , o dorință de a depăși 
niște tipare. Am alcătuit o 
„listă" de cercuri reieșite din 
răspunsurile elevilor la întreba

Ultimele 
vești din 
FOTBAL

CU CINE JOACĂ LOTURILE
NAȚIONALE IN 71?

• Echipa națională de juniori 
a țării noastre va susține dumi
nică (Ia București) și marți (la 
Tirgoviște) două jocuri amicale 
in compania selecționatei simila
re a R.D. Germane. Printre ju
niorii convocați de antrenorul 
Constantin Ardeleanu se numără 
Sandu Mircea (Progresul). Do-.v- 
se (Unit. Craiosa), Sandu Ga- 
briei (Metalul București). Bdldny 
(A.S.A. Tg. Mureș). Partida de la 
București se va disputa pe sta
dionul Ciulești (de la ora 14> și 
va fi condusă. Ia centru de ar
bitrul Constantin Dimflesct

La aceste meciuri elevii au 
acces liber.
• A fost definiții at calenda

rul pe anul 1971 al ecteipeiur 
reprezentative (A. Olimpic și 
de tineret). Iată-I așa cum ni 
l-a comunicat prof AngeLo Ni- 
culescu.

LOTUL A
— 5a 21 IV. cu IUGOSLAVIA, 

la Belgrad tamtral
— 16 V, cu CEHOSLOVACIA, 

la Praca sau Bratislava în Cu
pa Europe;

— 22 ’X cu FTXLXXDA ia 
Helsinki rîn Cutxa Europei)

— 16 X. eu FR ANȚA. U Bucu
rești (amical)

— 14 XI. eu CEHOSLOVACIA 
la București (în Cupa Europe:

— M XI. cu T AR A GALI
LOR. la București (ta Cupa Eu
ropei)

LOTUL OLIMPIC
— 18 rv, cu ALBANIA, la 

București (fa preliminariile 
J. O.)

rea „din ce cercuri faceți par
te". 250 de elevi se împart în
tre cercurile de matematică, fi
zică, chimie, științe naturale, is
torie, franceză, română, sport; 
numai 12 dintre ei sînt înscriși 
și în două cercuri cu o structură 
aplicativă : radiotehnică și elec
trotehnică. Imaginația nu merge 
mai departe de denumirea și 
profilul disciplinelor cuprinse in 
orarul școlar, iar denumirea 
— firesc — obligă la supunerea 
cercului unei programe care se 
interferează, mai exact, se su
prapune lecției. Apar ca o rari
tate cercuri cu profiluri moder
ne : mașini de calcul (un cerc la 
Brașov), cerc de rachetiști (știm 
că a funcționat cu doi ani în 
urmă la Tirgoviște), probabil tot 
oerc s-ar putea numi activitatea 
unui grup de elevi din Ploiești 
cărora li s-a facilitat posibilita
tea să lucreze la un calculator în- 
tr-un institut de cercetare. Mai 
sînt și altele, dar puține. Nu ple
dăm aici pentru profiluri și denu
miri moderne cu orice chip, ci în
țelegem doaz o dorință a elevului 
dotat de a nu face pur și simplu 
matematică și fizică, ci de a 
aborda ramuri modeme ale ma
tematicii, ale fizicii, mai apro
piate studiului specific învăță- 
mîntului superior. De ce nu ar 
putea fi introduși în domeniul 
biofizicii, biochimiei, lingvisticii 
matematice, logicii matematice ? 
Este imposibil să ne gîndim la 
un cerc de programatori ? Ci
ne să conducă astfel de cercuri ? 
înțelegem că această întrebare 
comportă dificultăți colective : 
n-avem atît de mulți profesori 
în licee care să devină adevărați 
mentori ai unor cercuri. Dar da
că acceptăm ideea că activitatea 
de cerc științific n-are nevoie de 
un caracter de masă, nu este 
nevoie nici de mulți profesori, 
ci de aceia foarte dotați, spirite 
creatoare, care să pună bazele 
activității și să-și formeze uce
nici. Ar mai fi și alte soluții. Ne 
amintim, spre exemplu, de o ge
neroasă propunere-angajament 
formulată într-o conferință 
U. A. S. pe Centrul universitar 
București, de a cupla la activi
tatea unor cercuri științifice stu
dențești, cercuri ale elevilor, ori

— 16 sau 23 V. cu ALBANIA, 
la Tirana (jocul retur)

LOTUL DE TINERET
— a rv. cu R.D GERMANA, 

ia București amical)
— 16 V, cu CEHOSLOVACI A 

la București dn C.E.)
— 22 IX. eu FINLANDA la 

București dn Cupa Europei)
— 10 X cu FRANȚ A U Pa

ris a~-cal)
— 14 XI. cu CEHOSLOVACIA 

la Bratislava la Cupa Europei)
— 24 XI. cu POLONI A Ia 

București (asticol)
Prac-amul reprezeutativei de 

Muieri au a tusa iacă definiti
vat.

• Doctorul echipei naționale, 
lat. ieri, că i-a pot din aou pii 
riorul in chip, hi Dinu, care 
acuză, in continuare. duaen 
persistente la pectoral acciden
tat — stincuL Indiferent, insă, 
de starea sănătăt-i sale. Comei 
Dinu va face deplasarea in O- 
landa. împreună ea lotul re
prezentativ Miercurea viitoare, 
la Amsterdam. banderola de 
căpitan al _ll*-ahn tricolor va 
fi purtată de Radu Ntmweilier 
sau de Dumitraehe.
• Clubul sportiv Steagul ro

șu Brașov a trimis • teletrairă 
pe adresa FJL de Fotbal prin 
care solicită schimbarea arbi- 
trilnr delecali la me rial Sport 
Quo Bi — Steagul roșu. Se 
Știe, pentru această intilmre. 
Coleaiul central al arbitrilor 
defecase pe Octavian Comșa 'ia 
centrai N. Mogoroașe li A. Ene 
(la linie).

a V.

de a sprijini liceele și organiza
țiile U.T.C-, invitînd studenți 
foarte buni, să conducă activită
țile unor cercuri științifice.

Am pus în atenție, aici, ceea 
ce — bizuindu-ne pe îndelungi 
observații — considerăm — că 
ține loc, în tipare depășite, o ac
tivitate prin definiție mobilă, di

PROIECTUL 
PROGRAMULUI

(t'rmare din pag. I)

este rodul muncii desfășurate de 
Comisia centrală. La nivel de ju
deț și municipiu de pildă, o serie 
de comisii au organizat deja ex
poziții de sistematizare — la 
București, Brașov, Cluj — circa 
10 în 1970, uimind ca în conti
nuare să fie supuse publicului, în 
toate capitalele de județ, proiec
tele de sistematizare locală.

— Expoziția din Capitală adu
nă zilnic un mare număr de 
bucureșteni și simpla urmărire a 
caietului de sugestii oferă o ima
gine a pasiunii și responsabilită
ții cu care locuitorii orașului dis
cută despre viitorul lui.

— Trebuie să vă spun că pe 
lingă proiectele locale va fi su
pus opiniei publice și Programul 
național de sistematizare. Este 
firesc ca cetățenii să știe ce se 
clădește pentru ei, să participe 
conștient la asigurarea disciplinei 
în construcții, de care depinde în 
bună măsură binele colectivității. 
Procedeul de a supune dezbate
rii largi problemele de interes na
țional sau cele importante pe 
plan local se înscrie de altfel ca 
o componentă intrinsecă a spiri
tului orinduirii noastre socialiste, 
discuțiile asupra proiectului Pro
gramului național de sistematiza
re constituind un mod democra
tic de a preciza cadrul arhitectu
ral în care se va dezvolta viața 
obștească.

— Care sînt criteriile ce stau 
la baza proiectului de Program ?

— în cursul procesului de ur
banizare relațiile complexe din
tre așezări trebuie analizate și so
luționate în cadrul unor sisteme 
de localități, existente sau aflate 
în curs de formare. în realizarea 
apropierii treptate dintre sat și o-

Plenara comună
a C. N. [. F. S. 

si a Comitetului 
Olimpic Român
Ieri, la sediul C.N.E.F.S., a a- 

vut loc Plenara comună a Con
siliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport și a Comite
tului Olimpic Român. Pe ordi
nea de zi a lucrărilor au figu
rat analiza stadiului actual de 
pregătire a loturilor olimpice și 
perspectivele privind repreaen- 
tarea țării noastre la viitoarea 
ediție a Jocurilor Olimpice ”72 
de la Sapporo și Munchen. 
precum și o informare în le
gătură cu principalele acțiuni 
întreprinse în domeniul educa
ției fizice și sportului de ma
să. în lumina Hocăririi Plenare: 
C.N.E F S din 2 februarie 1870.

La '.ucrările Plenarei >u par- 
ticiDa: memnri ai C.N.E-F-&. și 
ai C O R- și — ca invitat — 
activiști ai mișcării sportive, 
secretari general-; ai federații
lor. antrenori. conducători ai 
unor unități sportive, ziariști.

In prima narte a lucrărihrc, 
tovarășul Angneî Alese, pre
ferințele f* N E FS si ai COJI- 
a prezentat ampîu raport cu 
privire la ssadtul îndeplinirii o- 
biecti*. elor ie pregătire a Jetu
rilor oiiepice. pe primii doi 

;--l c>~ că—l a 
J.O (£n L8T2. în continuare tov 
r-r-’ Ghioc, vicepreședinte ai 
r K F F S • prezecta*. pianul 
:• —i<-r. jrr.: perioada -*- 
mătoare de doi ani de pregăti
se pin* Ie viitoeren Otnașiadâ

In ronciuztilc ieznater.l; r 
Plecare: a tacă curtatul tor. 
Angtiel Aîexe. tare a arătat 
iistcrtesfa primordială a pre
rii cu rinele a Rccrănte: le 
Jocurile Ohn-p.ce de la Sapporo 
și Munches: 72.

Plenara a aprobat îr. enani- 
n:;tate raportul te ptanul de 
măsuri pririad actr-itatea ro
toare de pregătire a Ioturilor o. 
imrice ale Ror-â-:et pereiu O- 
iimtxade din 1972

Agerpre*

La baza șportsed ^MrtabtT I 
dm CdpifaU au arul ix. zo
om, campionatele notvmeie 

de ctclocroe

namică, dirijată de permanența 
emulației creatoare : organizare 
improprie, depășită, care nu pre
tind un efort deosebit, șablonisa- 
rea ședințelor ou referate și rare
ori discuții, aplicații practice — 
iată cîteva din frfnele care țin îb 
loc cercul științifie ai elevilor.

raș, sub raport economic și cul
tural, orașele au rolul esențial, 
ooordonator. în condițiile specifi
ce țării noastre, în paralel cu 
dezvoltarea orașelor existente se 
urmărește extinderea urbanizării 
la sate, acordîndu-se prioritate, 
ca centre coordonatoare, unor 
sate reședință de comună cu po
tențial de dezvoltare. în spriji
nirea procesului de urbanizare 
trebuie înscrise și localitățile 
rurale a căror populație se de
plasează zilnic, în majoritate, spre 
locurile de muncă din așezările 
urbane apropiate. Sistematizarea 
va urmări conservarea și punerea 
în valoare, cu folosințe contem
porane, a fondului clădit, moște
nit, precum și asigurarea unui spe
cific local pentru fiecare centru 
populat, a unei personalizări pen
tru fiecare complex de locuit. O- 
pinia publică informată asupra 
intențiilor exprimate prin studiile 
de sistematizare poate particip* 
la îmbunătățirea lor fiind totoda
tă în situația de a înțelege une
le priorități necesare.

— Prin însăși caracterul său » 
asemenea acțiune impune apor
tul cercetării științifice...

— Desigur, în cazul proiectu
lui de Program am beneficiat de 
oontribuția cercetării științifice, 
prin studii de prognoză oare fun
damentează activitatea de siste
matizare. Economia, sociologia, 
psihologia socială și alte ramuri 
ale științei oferă activității de sis
tematizare cunoașterea cauzelor 
și condițiilor ce determină viața 
social-economică, ca și a opțiu
nilor și aspirațiilor individului ori 
ale grupurilor umane.

— Toată această vastă activi
tate de proiectare urbanistică va 
necesita un mare număr de ca
dre. Care este aoum raportul în-

CALENDARUL SPORTIV SĂTESC

AL U.T.C. PE ANUL 1971 DESCHIDE j

A ACTIYIUIII BL
Racawt, secția Sport a C.C, al U.T.C a definiți vot colendond 

competițiilor sportiva la care vor participe tinerii din mediul 
rural ia onul viitor. Despre dimoatiunile acestui colendar, des
pre ceea ce oduce el nou fața de aeii trecuți — ea rezultat ol 
experienței pozitive acumulate — despre ce ți cum trebuie fă

cut ca el t« fie tradus integral in viață, ne-a vorbit, la sol iri
tarea noastre, ’ovarâșul ALEXANDRU MUREȘAN, adjunct de șet 
be sec* e Io CC al U.T.C

fina. a.

ve

— Peetro a »e crea o tra- 
£țăe ta wata județele țării, 
CjC. al U.T.C. a ta tocmit ți 
un -taerutir romprtiționâl 
destinat rxciusîv tinerilor 
săteni, ruprinzir.d etit spor
turile de .a-zi cit ți cele de 
vara. Acest calendar oferă, 
ae fapt, boar un cadru oega-

Terne-;- je uază. ta cart 
aecestu! prta tipa.1 cade pe 
recteo ce* ■* de jos ți, — 
ta ideea reauzâri: srcpuiut 
final aț oer. -'.tării outcărti 
■portive tu mediul rural — 
aț zice că este vorba de eea 
satuL Sigur, stat importante 
și etapele ceielalte. iadusiv 
finala oe țară, dar organiza
țiile U.T.C, asociațiile spor
tive 'reriuâe să se ureocupe 
a nici ■■ sat să ■■ răsună 

fără acțiuni sportive proprii. 
De aceea. se recomandă 
programarea etapelor pe co
rn zsă. a iferite’.or rocnpe- 
tițti. de fie-are dată ta alt 
sa*, apartinătac oomunei res- 
pecttve ta a sa fel ca tatr-o 
rum.—:ă să aibă loc între
cerile La una dir.tre diaripli- 
■se intr-uz sat. ta :ealaîtă 
alte fan eteri, la altă disci- 
■Eid și ta alt sat. Pe sehe- 
letul arestul calendar P°t B 
grefate ți alte cxr.oetitii și 
acțiuni sportive inițiate si 
organizate pe plan local la 
ntveiul . ucevekr. Este chiar 
o obligație ca fiecare comitet 
județean 
geascâ 
snortfve 
specifice Locurilor în funcție 
de condițiile pe care Le au la 
disooziț.e ți de tradițiile lo
cale.

Prezentul calendar com
petition*; oferă posibilitatea 
rrganelor ți organizațiilor 
U.T.C. ca. în raport cu con
dițiile obiective existente, 
impuse de un aspect sau al
tul, să stabilească data or
ganizării și desfășurării În
trecerilor etapelor județene. 
Se pot organiza, astfel, o- 
dată la mai multe discipline 
sportive sau la una singură, 
în orice caz este preferabil oa 
jocurile sportive să fie sepa
rate de sporturile individua
le pentru a li se acorda șl 
acestora din urmă impor
tanța cuvenită. De la caz la 
caz, comitetele județene ale 
U.T.C. pot începe, dacă con
dițiile de climă și materiale 
permit, mult mai devreme 
etapele de masă, bunăoară 
chiar de la 15 martie. însă 
este obligatoriu ea startul să 
fie dat. pentru toate satele 
ți oomtinele. lntr-c singură 
«i, iar evenimentul să

al U.T.C. să lăr- 
sfera activităților 
eu acti'jr.: proprii

fia

“1oum I
I «-1

tre cerințe și necesități ? Și 
m evolua W? Mai ales — ce r 
spective se deschid aici tinere
tului ?

— Perspective remarcabile. Nu 
exagerez întrebuințînd acest atri
but. Și o >ă vă explic de oe. 
Ietă cum ie înfățișează situația 
actuală : avem 28 de institute ju
dețene de proiectare, două sec
toare și șase ateliere de proiec
tare județene. Patru județe : Bo
toșani, Olt, Ialomița și Vaslui nu 
au nici o organizație de proiec
tare. Comparați această situație 
cu ceea oe trebuie să realizăm 
în perspectivă : institute de pro
iectare ta fiecare județ, or; 
de proiectare 1* nivelele sul 
donate urmînd să ajungem pînă 
la a avea în fiecare comună cite 
un tehnician. Numai ] 
cest nivel, al comunei, 
voie de câteva mii de conductori 
arhitecți, sau tehnicieni de siste
matizare. Există tacă numeroase 
orașe mari ale căror servicii de 
sistematizare și arhitectură nu 
dispun de nici un specialist cu | 
studii superioare. Desigur fa Ca- | 
pitală nu ne putem pltage de | 
lipsa arhitecților. Dar tocmai 
pentru că aici există un număr 
mare de cadre, multe dintre ele 
vîrstnice, cu o bogată experien
ță, tinerii care rămîn ta Bucu
rești au posibilități destul de re
duse de afirmare. în schimb lu- 
orînd ta provincie pot primi pro
iecte pentru ansambluri de lo
cuințe cu 2 000—3 000 de apar
tamente, pentru magazine uni- 
versale, vm.m.-vob r~ —--r.-:’-
vfad astfel mari posibilități de 
afirmare profesională. Un exem
plu al responsabilităților ce li se 
încredințează tinerilor, ta provin
cie, cred că îl constituie Institu
tul de proiectări din județul Ce- 
vasna a cărui medie de vîrstă e 
de 26 de ani! înfăptuirea obiec
tivelor stabilite prin directivele 
Congresului al X-lea al P.C.K., 
privind direcțiile de dezvoltare 
ale economiei naționale va de- | 
termina în continuare transfor- I 
mări oomplexe și accelerate ale | 
cadrului teritorial. Sistematiza
rea localităților ca și a teritprip- 
lui ta ansamblul său se înscrie ta 
planificarea complexă a procesu
lui dezx’oltării vieții economice ți 
social-culturale a țării și 
așa cum spuneam, perspective re
marcabile tinerilor arhitecți, cu 
(tudfi medii sau superioare. 

I
I
I

pro- | 
gane I 
ibor- I

ununa mc ■ 
pentru a- I 
avem ne- |

I

I

, pentru magazine uni- 
edifkâi șocial-culturale »-

I
ornice și ■ 
ii oferă, I

I

marcat prin prezența, peste 
tot. a factorilor cu răspun
deri ți atribuții in domeniul 
sportului • U.T.C., UJ.C.A.P„ 
Cj.E.F^. etc. Momentul de
butului trebuie să coincidă 
cu o sărbătoare a sportului

Aș mai vrea sa arăt că și-n 
acest an — 1971 — pentru 
aporturile specifice satului 
— oină ți triata — *e orga
nizează întreceri pină la 
faza republicană ta scopul 
desemnării campionilor na
ționali sătești. în cursul a- 
nuiui T0, U.T.C. a făcut ta- 
vestiții terioase pentru dez
voltarea acestor disciplina. 
Astfel, toate cele 312 echipe 
de oină din țară angrenate 
ta întrecere, au fost înzestra
se eu materiale sportive ; a- 
aociațiile sportive din 20 de 
comune au fost dotate cu 
cite o garnitură completă 
ie sa.îe.e pentru trintă. 
Coastderăm. deci, că exisă 
de. a coodițti create ca in 
etapele superioare ele com
petițiilor. formațiile sa se 
prezmte cit mai bine pregă
tite. Dotarea și premierea 
sportivilor fruntași și a echi
pelor ce se evidenț-.azâ cu 
materiale sportive și echipa-

,CLP.A TINERETULUI DE__  __LA SATE" — ediția de iar
nă. Se vor desfășura întreceri ia săniaș, schi, șah și tenis de 
masă duoa următorul program : etapa I (pe cercuri și aso
ciații sportivei intre 1 noiembrie 1970 și 1? ianuarie 1971 ;

— ' și 15
și 15

ciațli sportive; între 1 noiembrie 1970 și 15 
etapa a n-« (pe centre de comune) între 16 
februarie ; etapa a III-* (pe județ) între 16 februarie 
martie.

ianuarie 
ianuarie

vară.• „CUPA TINERETULUI DE LA SATE" — ediția de____
Probele înscrise ir. concurs sînt : atletism, ciclism, fotbal, 
handbal, popice, trîntă. între 1 aprilie 1971 ți 30 iunie se va 
desfășura etapa I, pe cercuri și asociații sportive. Etapa a 
Il-a, pe centre de comune, se va desfășura intre 1 iulie și 15 
august ; etapa a IH-a, pe județ va avea loc fa zilele de 22— 
24 august. La volei : etapa I (1 aprilie—31 mai 1971) ; etapa 
a II, 1—30 iunie ; etapa a III (județeană) 1—18 iulie ; etapa 
a IV-a, de zonă, este programată în zilele de 23—25 iulie, iar 
etapa a V-a, finala pe țară, se va defășura între 4 și 8 au
gust la București.

• CROSUL TINERETULUI se va desfășura pe parcursul a 
patru etape, după cum urmează : etapa I, pe sat și comună, 
între 1 martie si 10 aprilie ; etapa a Il-a, pe centre de co
mune, Intre 11 și 25 aprilie : etapa a IlI-a, pe județ. între 
1—2 mai; etapa a IV-a, finala pe tară, ia 9 mai in orașul 
Craiova.

• CUPA U.T.C, LA OINĂ. Primele trei etape se Vor des
fășura in cadrul „Cupei tineretului de la sate" — ediția de 
vară — după cum urmează : etapa I, 1 aprilie—15 iunie 
1971 ; etapa a Il-a — 16 iunie — 15 iulie ; etapa a IlI-a, (ju
dețeană) 16 iulie—31 iulie ; etapa a IV-a, de zonă, va avea 
loc în zilele de 13—15 august, iar etapa a V-a, finală pe țară, 
arte programată ta zilele de 27—30 august.

• CAMPIONATUL NATIONAL SĂTESC DE TRlNTA. Se 
organizează între 3 și 5 decembrie 1971 cu participarea cam
pionilor județeni la „Cupa tineretului de la sate" — ediția 
de vară.

a CUPA RECOLTEI va da posibilitatea tinerilor din sate 
>ă participe, la următoarele discipline sportive : atletism, ci
clism, călărie, fotbal, haltere, handbal, oină, popice, șah, 
trîntă, tir, tenis de masă și volei. întrecerile se vor desfă
șura fa funcție de tradițiile 
existente ta fiecare comună.

4 RUGBY

PENTRU MECIUL
Ultim* verificară a echipei 

naționale de rugbi, fa vederea 
meciului eu Franța, a avut Ioc 
ier; pe stadionul „23 August1* 
din Capitală, avînd ea parte
ner de joc echipele „Progresul" 
și „Sportul Studențesc", fieoa- 
re cite o repriză.

Urmărind integrarea și omo
genizarea ultimelor jucători 
sosiți la lot, Ciobănel șj iri- 
mescu, medul-școală de ieri a 
scos fa evidență forma bună 
pe care o dețin jucătorii selec
ționați.

La sfirșitul meciului antre
norii naționalei prof. ALE
XANDRU TEOFILOVICI și 
PETRE COSMĂNESCU ne au

LA ZIARUL DY. PREFERAT

Abonamentele se primesc la toate oficiile și

agențiile P.T.T.R. de la orașe și sate, factorii

poștali, difuzorii de presa din întreprinderi, in

stifuții, școli și facultăți

in
dii 

î- or- 
ir

meat, va ff, in continuat* 
o preocupare de prim ran] 
a organelor și organizații! 
lor U.T.C.

Ar trebui să mai adaug d 
există toate premisele ca 11 
jocurile sportive să se gal 
sească forme noi de desfășul 
rare : întrecerile de fotbq 
se pot desfășura pe serii, pi 
o perioadă de 2—3 luni, sisi 
tem tur și retur, vara ș 
toamna. De asemenea, și la 
volei, la handbal. în felul 
acesta se asigură o permaj 
nentizare a activității sporti
ve, ta întrec eri se pot a vin- 
ta mai multe echipe, mișca
rea sportivă va cuprinde 
mai mulți tineri. Recoman
dăm. în același timp, ca 
trecerile de amploare, 
fazele intercomunale 
chiar interjudețene, să se 
ganizeze prin rotație, 
unele sate și comune nu nuJ 
mai în centrele de județ orii 
ta localitățile mai dezvolta-l 
te. cu alte cuvinte acolol 
unde se simte nevoia să sel 
dezvolte baza materială pen-| 
tru o activitate de masă,l 
unde e necesară o propagan
dă convingătoare pentru a 
determina o emulație spre 
sport și unde autoritățile 
locale s-ar simți angajate să 
aducă o contribuție mai sub
stanțială la reușita acestor 
acțiuni ce-și arogă pe zi ce 
Ireoe. un rol tot mai im
portant în viața tinerilor din 
satele patriei noastre.

C. V.

și de condițiile materiale

ECHIPA
NAȚIONALA
CU FRANȚA

comunicat componenții repre
zentativei : Drăgulescu. Iorgu- 
lescu. Dinu, Șorban, Atanasiu, 
Ciobănel, Rășcanu, Țuțuianu, 
Mateeecu, Irimescu, Suciu, 
Nica, Dragomirescu, Braga, 
Durbac. Rezerve : Gh. Mircea, 
Baciu, Iftimie, Fugigi, Flores- 
cu, Nicolescu, Marinescu.

LA MECIUL ROMANIA — 
FRANȚA DE DUMINICA, 29 
NOIEMBRIE CARE VA AVEA 
LOC PE STADIONUL ..23 
AUGUST" DE LA ORA 14,30, 
STUDENȚII Șl ELEVII BENE
FICIAZĂ DE INTRARE GRA
TUITA.

GABRIEL FLOREA



SUCCESUL
UNEI

INITIATIVE
IOMÂNESTI

J

LA O.N.U.
I Comitetul pentru proble- 
Inele politice și de secu- 
litate al Adunării Generale 
li O.N.U. a adoptat 
Iniercuri în unanimitate 
proiectul de rezoluție la 
punctul „Consecințele eco
nomice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale 
Lrofund dăunătoare asupra 
păcij și securității în. lume", 
Inițiat de delegația româ- 
pă. căreia i s-au alăturat în 
calitate de coautori alte 24 
•delegații. Această problemă 
la fost înscrisă pe ordinea 
Ide zi a actualei sesiuni a 
[Adunării Generale la cere- 
Irea țării noastre.

In preambulul documen
tului se subliniază că Adu
narea Generală, conștientă 
de pericolele mari pe care 
le prezintă pentru omenire 
spirala înarmărilor și în 
special existența unor 
imense stocuri de arme nu
cleare, dîndu-și seama de 
creșterea continuă a cheltu
ielilor militare, este convin
să că dacă nu se iau ime
diat măsuri urgente pentru 
încetarea cursei înarmărilor 
și pentru progresul pe ca
lea dezarmării, dînd priori
tate dezarmării nucleare, 
cheltuielile militare vor 
crește într-un ritm și mai 
alert în acest deceniu.

Adunarea Generală, con
știentă de faptul că sarcina 
fundamentală a O.N.U. este 
de a promova edificarea și 
menținerea păcii Și secu
rității lumii, hotărîtă să a- 
dopte măsuri pentru a opri 
cursa înarmărilor și a pro
gresa către dezarmarea ge
nerală și totală, care este 
cea mai importantă proble
mă ce confruntă astăzi o- 
menirea, doritoare să pro
moveze elaborarea și apli
carea unui program com
plet de dezarmare și consi- 
derînd că studierea princi
palelor aspecte ale cursei 
înarmărilor ar facilita o 
mai bună înțelegere și eva
luare a consecințelor sale 
negative și marilor pericole 
care le generează, cheamă 
toate statele lumii să între
prindă măsuri eficiente 
pentru încetarea și dimi
nuarea cursei înarmărilor 
și progresul pe calea spre 
dezarmare.

Rezoluția cere Comitetu
lui pentru dezarmare de la 
Geneva să continue să a- 
corde întreaga atenție pro
blemelor menite să pună 
capăt cursei înarmărilor și 
in special a celei nucleare.

Recepția de
TOASTURILE ROSTITE 

GHEORGHE RĂDULESCU

la Pekin
DE TOVARĂȘII 

Șl LI SIEN-NIEN
PEKIN 25. — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, transmi
te: Cu prilejul vizitei în Republi
ca Populară Chineză a tovarășu
lui Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, ambasadorul 
român la Pekin, Aurel Duma, a 
oferit o recepție în seara zilei de 
25 noiembrie.

Au participat Ciu En-lai, Li 
Sien-nien, Ciu Hui-tzo, Fan I, 
Ciao Kuan-hua, Li Cian, Sie 
Huai-da, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului Exterior 
ale R. P. Chineze.

In timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, de caldă prietenie, tovară
șii Gheorghe Rădulescu și Li 
Sien-nien au rostit cuvîntări.

Mulțumind pentru invitația de 
a vizita Republica Populară Chi
neză, pentru primirea călduroasă 
și pentru dragostea cu care oas
peții români au fost înconjurați, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
arătat că acestea constituie o ex
presie vie a prieteniei poporului 
chinez față de poporul român și 
a împărtășit sentimentele de sti
mă, prietenie și solidaritate inter- 
naționalistă pe care poporul ro
mân, P.C.R. și guvernul țării 
noastre le nutresc față de poporul 
chinez, față de partidul și guver
nul Republicii Populare Chineze.

Vizita pe care delegația noas
tră a făcut-o în minunata dv. • 
țară, a spus vorbitorul, ne-a ofe
rit prilejul să cunoaștem în mod 
nemijlocit munca harnică și en
tuziastă a poporului chinez elibe
rat și deplin stăpîn pe destinul 
său. Noi vedem în toate realiză
rile sale expresia muncii neobosi
te politice și organizatorice a P.C. 
Chinez, forța politică conducă
toare în R. P. Chineză, care. în 
frunte cu președintele Mao Tze- 
dun, a dus poporul chinez din 
victorie în victorie pe calea re
voluției și a făuririi vieții sale 
noi, pe calea făuririi unui stat 
socialist puternic și înfloritor.

Poporul român acordă o 
înaltă prețuire relațiilor de 
prietenie frățească și colaborării 
pe multiple planuri cu poporul 
frate chinez. Vă asigurăm că 
partidul și guvernul nostru, în
tregul popor român — care în 
prezent sînt angajate cu toate 
forțele în înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Congres — vor acțio-

na cu consecvența pentru întă
rirea continuă a indisolubilei pri
etenii româno-drineze, a sobdari- 
tații lor militante, a spus vmtă- 
toruL

Exprinundu-și deplina satisfac
ție pentru rezultatele convorbiri
lor avute cu delegația guverna
mentală chineză condusă de to
varășul Li Sien-nien. vorixtorul a 
relevat atmosfera tovărășească, in 
spiritul marxiszn-leninisntilui și

în care au decurs convorbirile.
Consecvenți politicii sale ex

terne, România dezvoltă multi
lateral relațiile sale cu alte state, 
în primul riad cu țările socialis
te, manifestindu-se în mod activ 
ca detașament al frontului mon
dial al forțelor antiimpexialiste. 
Prețuind în mod deosebit rela
țiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză, partidul și guvernul 
țării noastre acordă, totodată, o 
mare însemnătate rolului legitim 
ce revine Republicii Populare 
Chineze în rezolvarea probleme
lor majore care frământă lumea 
contemporană, în lupta pe plan 
internațional împotriva acținâriar 
agresive ale impezâalismuhri, 
pentru apărarea independenței și 
libertății popoarelor.

In încheiere, tovarășul Gbeor- 
ghe Rădulescu a toastat pentru 
prietenia trainică dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, 
în sănătatea președintelui Mao 
Tzedun, a vicepreședintelui Lin 
Biao, a premierului Ciu En-lai și 
a vicepremierului Li Sien-nien, 
a celorlalți conducători de partid 
și de stat ai Republicii Popu
lare Chineze.

In cuvîntul său, vicepremierul 
Li Sien-nien a mulțumit din toa
tă inima, în numele guvernului și 
poporului chinez pentru senti
mentele de profundă prietenie pe 
care poporal român le nutrește 
față de poporal chinez.

în timpul vizitei dv., conducă
torii celor două delegații au avut 
convorbiri cordiale și prietenești 
în cadrul cărora a avut loc un 
larg schimb de păreri privind re
lațiile dintre țările noastre și asu
pra unor probleme internaționale 
si au realizat acorduri cu privire 
la colaborarea economică dintre 
țările noastre, a spus vorbitorul. 
Faptele au dovedit încă o dată că 
relațiile noastre se bazează pe 
respectarea reciprocă a indepen
denței și dezvoltării de sine stă
tătoare, ceea ce corespunde pe

frznte

tuna

„Rude Pravo“ despre Tratatul
polono-vest-german

Ziarul cehoslovac „RUDE 
PRAVO" publică în numărul 
său din 25 noiembrie un comen
tariu pe marginea parafării trata
tului polono-vest-german. După 
ce subliniază importanța deose
bită a documentului pentru în
tărirea securității în Europa, co
mentariul arată în continuare :

PREGĂTIRI PENTRU NAȚIONALIZAREA
INDUSTRIEI MINIERE ÎN CHILE
„Naționalizarea zăcă

mintelor de cupru și a 
celorlalte bogății natura
le ale tării constituie 
sarcina cea mai urgentă 
a guvernului nostru" 
a declarat ministrul chi
lian al industriei minie
re, Orlando Cantuarias. 

în vederea realizării acestui 
obiectiv, a arătat el, a fost creată 
o comisie specială care exami
nează toate problemele legate de 
naționalizarea resurselor naturale 
și pregătește un proiect de lege 
corespunzător. Subliniind posibi
litatea ca firmele străine care 
controlează în prezent extracția 
minieră în Chile să încerce îm
piedicarea procesului de naționa
lizare, Orlando Cantuarias a de
clarat că guvernul este ferm de
cis să reziste presiunilor, pentru 
a traduce în viață acest obiectiv 
major.

Președintele Băncii centrale

chiliene, Alfonso Inostrosa, a ex
primat părerea că naționalizarea 
băncilor particulare din Chile și 
instituirea unui control sever asu
pra comerțului exterior vor facili
ta normalizarea situației financia
re a țării. Referitor la problemele 
comerțului exterior, președintele 
Băncii centrale a declarat că Chi
le va depune eforturi în direcția 
dezvoltării schimburilor cu țările 
socialiste.

„După încheierea tratatului, pu
tem să apreciem mult mai po
zitiv perspectivele tratative: re 
dintre ILS. Cehoslovacă și RE. 
a Germaniei". Arătând că guver
nul cancelarului Willy Brandt va 
trebui să înfrângă in această 
problemă rezistența acelor
cercuri și forțe din R.F. a Ger
maniei care vor căuta să de
monstreze că „cererea R5. Ceho
slovace privind recunoașterea 
nevalabilității acordului de la 
Munchen de la bun început este 
inacceptabilă", comentariul re
levă că, în ultima vreme. s-a 
subliniat de citeva ori de către 
forurile cele mai competente că 
R.S. Cehoslovacă este gata ori- 
cînd să înceapă tratativele și că 
depinde doar de guvernul vest- 
german, cînd vor începe ele. 
„Nu dorim să-i impunem vreun 
termen, dacă guvernul vest-ger
man nu este încă pregătit pen
tru tratative — se spune în co
mentariu. După Varșovia, tre
buie, însă, să se facă și alți pași 
pentru a se asigura o pace mai 
trainică în Europa".

PEKIN 25 fAgerpres\ — To
varășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, a avut în cursul zilei 
de miercuri o întilnire cu Penn 
Nouth, primul ministru al Gu
vernului Regal de Unitate Națio
nală al Cambodgiei.

In cadrul întrevederii, desfășu
rată într-o atmosferă prietenească, 
primul ministru cambodgian a 
transmis mulțumiri sincere po
porului, guvernului și Consiliului 
de Stat ale Republicii Socialiste 
România pentru sprijinul acordat 
cauzei juste a luptei poporului 
khmer pentru independență na
țională.

BOLIVIA

Control de stat
asupra metalurgiei

Președintele Boliviei, Juan 
Jose Torres, a semnat un decret 
instaurînd controlul de stat a- 
supra tuturor întreprinderilor 
metalurgice și de rafinare a mi
nereurilor, în scopul „de a pro
teja interesele naționale de pe
netrația capitalului monopolist 
străin". Această măsură, înde
lung dezbătută in reuniuni mi
nisteriale, a fost inclusă în pro
gramul generalului Torres ime
diat după venirea sa la putere, 
la 4 octombrie a.c.

portughezi s-au lansat în aventuri din ce în 
ce mai periculoase. Cea mai recentă o re
prezintă atacul împotriva Guineei. După 
cum subliniază președintele Ahmed Seku 
Ture, „Republica Guineea a fost obiectul 
unui incalificabil atac al imperialismului 
portughez". Această intervenție armată în 
afacerile interne ale unui stat independent 
constituie o gravă încălcare a normelor una
nim acceptate ale dreptului internațional.

Mercenarii debarcați la Conakry nu și-au 
putut realiza planurile. Speraseră să ocupe 
principalele puncte strategice dar au sfîrșit 
prin a fi nimiciți. Totuși, din informațiile 
lapidare transmise de agențiile de presă, re
iese că s-au produs noi tentative de debar-

fel în afacerile interna

Comentariul zilei

Aventură
periculoasă
care. Calmul pare să se fi restabilit în capi
tala guineeză. guvernul președintelui Seku 
Ture controlind ferm desfășurarea eveni
mentelor. Navele străine continuă, însă, să 
se afle in apele teritoriale ale Guineei, ceea 
ce indică persistența primejdiilor la adresa 
tânărului stat african și explică chemările la 
vigilență adresate poporului guineez de că
tre conducătorii săi.

Desigur, lipsesc deocamdată amănunte 
privind culisele operațiunii și componența 
grupului de mercenari. Dar din întreaga 
desfășurare a evenimentelor se poate deduce 
că Lisabona a sperat să modifice situația în 
favoarea ei nu numai în Guineea, ci și în 
propria-i colonie — Guineea-Bissau, unde 
forțele patriotice controlează majoritatea 
teritoriului și dețin inițiativă militară.

Evenimentele din Guineea au provocat un 
val de proteste în lumea întreagă. România, 
consecventă politicii sale externe, a condam
nat cu fermitate intervenția armată împo
triva Guineei. Țara noastră dezaprobă

Delegația P.C.R. la Bruxelles

La aertxxetnl intentațional Za- 
ventem, delegația a fost întâm
pinată de J. Van Eynde, vicepre
ședinte al P.S.B., G. Matthot și 
Jan Luvten, secretari naționali ai 
P.S.B, ’

Saiutînd sosirea în Belgia a de
legației P.C.R, Van Eynde și-a 
exprimat satisfacția pentru conti-

nuarea contactelor dintre cele 
două partide și a amintit vizita 
făcută de o delegație a P.S.B. în 
România, la invitația P.C.R., în 
luna septembrie 1969. Vicepreșe
dintele P-S-B. și-a exprimat con
vingerea că prezența delegației 
Partidului Comunist Român în 
Belgia și convorbirile ce vor avea 
loc ca arest prilej vor contribui 
la dezvoltarea pe mai departe a 
legă1-, -ijor dintre cele două parti
de. cLntre popoarele român și 
be.' ~

Mulțumind pentru cordiala pri
mire făcută delegației, tovarășul 
Manea Mănescu a declarat că a- 
ceastă vizită confirmă bunele re
lații existente între P.CJE și 
P.S.B. Conducătorul delegației 
române și-* exprimat, în același 
timp, convingerea că schimbul de 
vederi și contacte ce vor avea 
loc vor fi utile pentru ambele 
părți.

El
A. GROMÎKO
LA BERLIN

• ANDREI GROMÎKO, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., care a sosit miercuri 
la Berlin, a avut o intilnire cu 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. G., 
Willi Stoph, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
niștri, și alți conducători 
R.D.G.

în timpul convorbirii, au 
abordate probleme actuale 
vind securitatea europeană,
prezintă interes pentru ambele 
părți.

• AGENȚIA REUTER trans
mite din Atena că Grecia și 
Albania au deschis, pentru pri-

Mi- 
ai

fost 
pri- 
care
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IMAGINI NOI LA DARHAN
Darhan este unul din 

orașele Mongoliei de as
tăzi care împarte istoria 
țării în etape distincte. 
El are virtutea de a-ți 
face, de la primul pas, 
palpabil timpul in care 
te afli, către care te în
drepți, dar și conul de 
umbră din care Mongolia 
a ieșit spre lumina unei 
epoci revoluționare, mo
derne. Pînă și delimitarea 
sa teritorială este grăi
toare din punctul acesta 
de vedere. Există, de fapt, 
de-o parte și de alta a 
unei șosele circulare, 
două Darhanuri — Dar
hanul vechi și cel nou.

Sediul Comitetului oră
șenesc al Revsomolului 
(organizația de tineret) 
se află, laolaltă cu în
treaga administrație, în 
afara inelului de asfalt, 
în partea veche a orașu
lui. Nurzed și Endon, 
primul și cel de al doi-

lea secretar, imi povesti
seră in citeva cuvinte is
toria nu mai veche de 
două decenii a așezării. O 
pășune pe vremea copilă
riei lor. străbătută de 
herghelii de cai. Apoi o 
primă încercare de sta
bilitate umană in jurul 
citorva iurte. Intr-una 
din sălile muzeului oră
șenesc se află două sau 
trei tablouri care sugerea
ză atmosfera anilor 1950 
la Darhan — un templu, 
o iurtă, un cal slăbănog, o 
femeie îngenuncheată, un 
bărbat cu brațele întinse 
către o țintă depărtată, 
un copil cu ochii plini de 
speranță sub ploaia care 
cade pe întinderile enor
me mărginite de “ munți 
inălțindu-se pe orizont 
ca niște pereți. Treptat, 
pustietatea s-a retras în 
afara Darhanului. Grupul 
de iurte își ciștigase 
dreptul recunoașterii pe

hartă chiar dacă imaginea 
sa de atunci, ni se i 
insuficientă pentru 
mor ia unui atlas.

Pentru Darhanul 
tual simbol ar putea 
o casă in construcție, si
lueta macaralei. In partea 
cealaltă a dealului șo
seaua coboară lăsmd in 
urmă cimpurile dominate 
de barăci și de iurte, că
tre Darhanul nou. Acolo, 
blocuri cu mai multe eta
je se orinduiesc intr-o 
promisiune de sistemati
zare mai largă. Un cen
tru de deservire croit cu 
mult bun gust pune Ia 
dispoziția locuitorilor bu
nurile de care aceștia au 
nevoie. O sală spațioasă 
de spectacole, o cafenea 
cochetă, promenade lu
minoase invită la petre
cerea agreabilă a timpu
lui liber. O școală medie 
și un institut politehnic 
de trei ani cu dotări per-

pare 
me-

ac- 
fi

fecte adaugă, alături de 
celelalte patru școli intre 
care două profesionale 
ale Darhanului vechi, o 
notă proprie profilului 
spiritual al orașului. Spa
ții verzi se insinuează 
printre clădiri.

Darhanul nou are as
pect de stațiune pentru 
odihnă deși e, in fond, un 
centru industrial ale că
rui dimensiuni se vor 
extinde treptat. Zona in
dustrială include in peri
metrul său fabrici meta
lurgice, de ciment, de 
cărămizi din siliciu, pen
tru confecții din piele, 
uzine moderne, combi
nate alimentare, o rafi
nărie, silozuri, unități 
pentru prepararea a- 
mestecurilor de furaje 
etc, în construcție sau 
care produc de curînd. 
Darhanul dispune de cea 
mai puternică termocen
trală electrică din țară,

cu patru turbine și o pu
tere instalată de 48 000 
kw/h, deservită de 300 de 
muncitori și 70 de ingi
neri.

Ansamblul construcții
lor industriale și social- 
culturale prevăzute pen
tru următorii ani atit 
o parte a dealului, 
Darhanul nou, cit și 
cealaltă parte a sa, 
Darhanul vechi (o fabrică 
pentru prelucrarea lapte
lui, un combinat de moră- 
rit și panificație, altul 
pentru prelucrarea indus
trială a cărnii, cea mai 
mare fabrică de bom
boane din țară etc) pre
figurează, în adevăr, sim
bolul de miine al acestui 
oraș — o broderie de 
turle pentru extracția ți
țeiului. mașini moderne, 
instrumente de mare pre
cizie și arbuști înfloriți.

MIRCEA TACCIU

de 
in 

de 
in

imixtiunile de orice 
ale statelor, orice act de forță sau amenin
țare cu forța care primejduiește indepen
dența unui stat Apărînd dreptul fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe propria sa soartă, 
România și-a afirmat deplina solidaritate cu 
lupta dreaptă a poporului guineez pentru 
libertate, independență și suveranitate na- 
Îională. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub- 
iniat în telegrama adresată președintelui 

Seku Ture : „Sîntem convinși că poporul 
guineez, factor activ în lupta împotriva im- 
Îterialismului, colonialismului și neocolonia- 
ismului, va acționa unit, sub conducerea 

Partidului Democrat din Guineea, și va in
fringe forțele invadatoare".

Fără îndoială, în primele ceasuri, știrile 
de la Conakry au produs uimire. Dar, pe 
măsură ce evenimentele se derulau, uimirea 
a cedat locul indignării. Africa independen
tă, ca și numeroase state de pe toate conti
nentele au exprimat protestul lor vehement 
fa(ă de actul de agresiune a cărei victimă 
este Guineea. Diallo Telli, secretarul general 
al Organizației Unității Africane, a arătat 
că „invadarea Republicii Guineea de către 
forțe portugheze confirmă din nou că rasis
mul și colonialismul nu au depus armele în 
Africa". Mai multe state africane și-au oferit 
asistența militară. O sesiune extraordinară a 
O.U.A. va examina situația creată prin 
atacul asupra Guineei. Misiunea specială de 
anchetă a Consiliului de Securitate al 
O.N:U. a părăsit marți seara New York-ul 
plecînd spre Conakry spre a examina la fața 
locului situația rezultată din invazia comisă 
de trupe de mercenari. La Paris s-a precizat 
că guvernul francez posedă confirmarea in
cidentelor din Guineea, la care „au contri
buit elemente venite din exterior". Franța, a 
spus purtătorul de cuvînt guvernamental, nu 
poate decît să deplore asemenea acțiuni.

Evenimentele din Guineea ilustrează pri
mejdiile care planează asupra tinerelor state 
de pe „continentul negru". Colonialismul a 
suferit grele înfrîngeri dar n-a abandonat 
tentativele de a-și redobîndi privilegiile pier
dute. Atacul armat de la Conakry nu re
prezintă o simplă aventură a unor merce
nari, ci o gravă intervenție colonialista, a că
rei răspundere apasă pe umerii promotorilor 
unei politici ce refuză să ia în considerare 
realitățile.

M. RAMURA

„Operațiune provocatoare ll

Vii critici in Senatul S. U. A. după raidul 
de comando american pe teritoriul 

R. D. Vietnam

WASHINGTON. — Ministrul 
apărării al S.UA., Melvin Laird, 
a încercat să motiveze, în cursul 
audierii sale succesive de către 
Comisiile senatoriale pentru ser
viciile armate și pentru proble
mele externe, hotărirea Adminis
trației de a efectua raiduri de 
bombardament asupra teritoriului 
R. D. Vietnam și a trimite un 
grup special de comando în teri
toriul unui stat independent și 
suveran, pînă în apropierea ca
pitalei țării, în vederea unei mi
siuni de așa-zisă „salvare" a pi- 
loților americani luați prizonieri 
în timpul raidurilor anterioare de 
bombardament

t

ma oară după anul 1940, legături 
telefonice directe. Aoeastă mă
sură survine la puțin timp după 
deschiderea unei linii telegra
fice directe între cele două țări.

• MINISTRUL DE FINANȚE 
AL S.U.A., David Kennedy, s-a 
pronunțat marți împotriva a. 
ceea ce a numit „severele și 
arbitrarele restricții comercia
le" conținute de proiectul de 
lege protecționistă Mills, aflată 
în prezent în fața Senatului a- 
merican. El a ținut să atragă 
atenția că restricțiile amintite 
„vor provoca neîndoielnic măsuri 
de represalii și o deteriorare 
generală a comerțului interna
țional". Kennedy a reamintit 
„acele zile întunecate" ale ani
lor ’30, cînd măsurile protecțio- 
niste adoptate în diferite țări 
au afeotat grav libertatea co
merțului internațional.
•
• UN JUDECĂTOR BRITA

NIC a hotărît marți ca Ekke- 
hard Weil, autorul atacului co
mis la 7 noiembrie împotriva 
unui membru al gărzii sovieti
ce care asigura paza Monumen
tului Ostașilor Sovietici din 
sectorul englez al Berlinului 
occidental, să fie reținut pre
ventiv pînă la 8 decembrie.

împotriva lui au fost formu
late șapte capete de acuzare, 
între altele, Weil este învinuit 
de tentativă de omor cu preme
ditare și port ilegal de arme și 
muniții. La 8 decembrie, aten
tatorul va compărea în fața 
unui tribunal militar britanic.

piatră selenară
In urma cercetărilor între

prinse la centrul spațial de 
la Houston de către un grup 
de savanți americani s-a iz
butit să se sintetizeze, pen
tru prima dată, apă și oxi
gen din mostrele de sol lu
nar aduse de nava spațială 
„Apollo 12".

Procedeul se anunță extrem 
de simplu și oferă selenauți- 
lor nu numai posibilitatea 
prelungirii vizitei pe Lună 
prin obținerea ad-hoc a celor 
două elemente vitale — ci, 
în același timp și o sursă de 
combustibil pentru vehicule
le selenare. (După cum este 
cunoscut, oxigenul lichid este 
folosit azi ca sursă de ener
gie de către rachetele cos
mice).

Agenția REUTER relatează că 
din întrebările insistente puse mi
nistrului apărării rezultă că ma
joritatea senatorilor, atît demo- 
crați cit și republicani, consideră 
aceste acțiuni drept cea mai gra
vă escaladare a războiului din 
Indochina de la încetarea în 
urmă cu doi ani a bombardamen
telor asupra teritoriului Republi
cii Democrate Vietnam. Președin
tele Comisiei senatoriale pentru 
problemele externe, Wilham 
Fulbright, a caracterizat acțiunea 
întreprinsă de grupul de coman
do ca o operațiune provocatoare 
care ar putea să aibă drept re
zultat „intensificarea luptelor și 
escaladarea războiului". El a a- 
preciat declarația lui Laird, po
trivit căreia „Administrația ia în 
considerare alte acțiuni" pentru 
„eliberarea prizonierilor ame
ricani", drept o amenințare 
de invadare a teritoriului 
R. D. Vietnam. Asemenea acțiuni 
a arătat senatorul, creează premi
sele „lărgirii războiului".

Liderul majorității democrate 
din Senat, Mike Mansfield, a de- 
plîns de asemenea, hotărirea de 
a efectua raidurile de bombarda
ment și acțiunea trupelor ameri
cane în teritoriul nord-vietnames.

PREMIERUL
SIRIAN AȘTEPTAT 

LA CAIRO
• ZIARUL „AL AHRAM" in

formează că în următoarele 
două zile este așteptat să so
sească la Cairo primul ministru 
al Siriei, generalul Hafez As
sad. Ziarul citat menționează, 
de asemenea, că primul ministru 
al Siriei ar urma să participe la 
conferința șefilor de state din 
R.A.U., Libia și Sudan, care ar 
urma să aibă ioc la 15 ianuarie 
anul viitor, la Cairo.

După cum s-a mai anunțat, în 
urma reuniunii de la Tripoli s-a 
preoonizat crearea un>ei uniuni 
între R.A.U., Libia și Sudan.
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O CROAZIERĂ 
TEMERARĂ

ALAIN PELLETIER, în• _ _______ , ...
vîrstă de 40 de ani, a luat marți 
startul la bordul ambarcațiunii 
cu pînze „Arauna" în lungime 
de 10 metri, pentru a efectua 
Înconjurul lumii de la est la 
vest. El speră să parourgă tra
seul, în lungime de 28 000 mile 
nautice, în 300 de zile. Această 
tentativă de înconjur a lumii 
de la est la vest nu a mai fost 
realizată pînă acum nioiodată.

„Luptele se intensifică în Cam- 
bodgia, a cărei capitală se află 
din ce în ce mai izolată de restul 
țării", a transmis agenția 
FRANCE PRESSE. Pe de altă 
parte, atacurile trupelor saigone- 
ze, sprijinite de aviație și artile
rie în provincia Ratanakiri, au 
fost respinse. Peste 160 de soldați 
și ofițeri inamici au fost uciși, 
iar subunitățile saigoneze au fost 
nevoite să se retragă în Vietna
mul de sud. Forțele patriotice au 
declanșat acțiuni simultane asu
pra a 12 obiective militare ale re
gimului Lon Noi din provincia 
Kompong Son. Principala cale de 
comunicație dintre acest impor
tant port cambodgian și Pnom 
Penh este controlată de patrioți.

HANOI 25 (Agerpres). — Vn 
reprezentant al Ministerului de 
Externe al Republicii Democra
te Vietnam a făcut o declara
ție în legătură cu recenta con
ferință de presă ținută la Wa
shington de Melvin Laird mi
nistrul apărării al S.U.A., care 
a încercat să justifice atacarea 
teritoriului R.D. Vietnam de *- 
viația americană.

Afirmațiile ministrului ame
rican nu pot disimula gravitatea 
provocărilor militare comise de 
S.U.A. împotriva R.D. Vietnam. 
Guvernul R.D. Vietnam averti
zează în mod hotărît S.U.A. a- 
supra consecințelor unor ase
menea acte și cere încetarea tu
turor acțiunilor care încalcă su
veranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam, a subliniat reprezen
tantul M.A.E. al R.D. Vietnam.

Congresul

In a treia zi a lucrărilor ce
lui de-al X-lea Congres al 
P.M.S.U. au continuat dezba
terile pe marginea rapoartelor 
prezentate. Participanții la 
dezbateri au abordat multiple 
probleme concrete ale con
strucției economice și ale vie
ții de partid.

Congresul a fost salutat de 
delegații unor partide comu
niste și muncitorești din Aus
tria, Belgia, Cipru, R.P.D. Co
reeană, Cuba, Finlanda, Fran
ța, Iugoslavia și altele.

Dezbaterile Congresului 
continuă.
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