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PREȘEOIKTfLE CONSILIULUI DE STAT, 
NICULAE CEAUSESCU, 

redactorului șef al Agenției de presă „Maghreb 
Arabe Presse", Abdeljalil Fenjiro

După cum v-a mai anuntat. în ziua de 26 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
pe redactorul șef al Agenției Marocane de presă „Maghreb Arabe Presse", Abdeljalil Fenjiro, 
căruia î-a acordat un interviu. Textul interviului a fost difuzat de agenția „Maghreb Arabe 
Presse*. a irin-m- la posturile marocane de radio și prezentat la Televiziunea din Rabat. 
De asemenea, interviul a fo t publicat de ziare centrale din capitala Marocului, însoțit de foto
grafia pst idintelui r~iiîl'~'!"i de Stat ai Romă niei și de materiale cuprinzind date biografice 
ale șefului statului roman.

ÎNTREBARE Dommric prr- 
țedmsc. ia ioccpitfaf ham de- 
camhw veți mtiiiniitdc o rtrrTâ
. in Mnroe. Ati oro «mc-

PROBLEMELE ALTOR 
SÎNT REZOLVATE DE 
INGINER.
CINE LE

PE ALE LUI 
ÎNDEPLINEȘTE ?

Ținînd seama de numeroase 
criterii, se poate aprecia că cei 
peste 100 000 de ingineri angre
nați în activitățile cele mai di
verse ale economiei naționale 
pot la ora actuală satisface ne
voile momentane ale producției. 
Și totuși lipsa de ingineri este 
acuzată de numeroase întreprin
deri și instituții. Cauza este 
ușor de dedus : o distribuire, o 
repartizare neechitabilă a a- 
cestor cadre. O precizare se 
cuvine : nu este vorba atît de 
o deficiență a repartizării pe 
zone geografice, măsurile luate 
nu de mult pe linie de partid 
și de stat aducînd corective in 
această direcție, ci pe locuri de 
muncă în cadrul aceleiași între
prinderi. Avem la îndemînă un 
caz de la Uzina de aluminiu 
din Slatina. în timp ce în mul
te segții prodq^tive se obser
vă lipsa cadrelor inginerești, la 
biroul de protecția muncii sînt 
repartizați doi ingineri, iar in
tențiile — după cit se pare —

IOAN VOICU

(Continuare in pag. a Vll-a)

Din discuțiile cu tinerii ingineri din diverse ramuri de 
activitate și cu funcții diferite, a reieșit că cel puțin un sfert 
din timpul de lucru al inginerului (2 ore pe xi) se consumă 
cu activități necesitind un nivel de pregătire elementar sau 
mediu. Să facem un mic calcul: la scara națională, luind în 
considerare că avem aproximativ 100 000 de ingineri, rezultă 
că se utilizează numai echivalentul capacității a 
circa 75.000 de ingineri, celelalte ore de muncă iro- 
sindu-se. Ore care fructificate, ar corespunde cu capacita
tea de lucru a 25.000 de ingineri, cifră reprezentând efecti
vul citorva zeci de institute de cercetare și proiectare.

Care sînt activitățile ce-i răpesc inginerului din timpul 
de lucru, care îl împiedică să se exprime ca specialist cu 
un anume nivel de pregătire, el prezentînd o anume capa
citate potențială ?

Avanpremieră la recolta anului viitor : GRIUL

Două fotografii de ION CUCU

jw e- de • vorbi' ăespr» 
ccmttitti ac«ar> carte fi f''- 
tftctxtia n pofctaco-econownce ’

RASPVNS : Viritz pe care o 
to face in i uiind in Maroc. la 
amapiia xrvsape a Mașevtătri 
Sale Hassan al Iî-iea. constituie 
o expresie a reiatulcr bane din
tre tări e si popoarele noastre și. 
totodată, ea v» marca un mo
ment important ta dezs oilarea 
lor vutnase.

Această vizită este o urmare 
firească a dezvoltării in ultimii 
am a reiatelor economice. teh- 
nico-ften tmce. culturale și poli
tice dintre țările noastre. Ea se 
încadrează — aș putea spune — 
ti contextul pokte-.i generale de 
coexistență a statelor cu orinduiri 
■odaie diferite, de conlucrare și 
colaborare a loc pentru a asigura 
o brase a pieri.

Apreciez că vizita va deschide 
noi perspective colaborării noas
tre fructuoase in domeniul eco
nomic. stuntific ți cultural, pre
cum si în domeniul făuririi unui 
climat de colaborare ți pace in
tre popoare.

ÎNTREBARE .- România. tme- 
diat dupe cel de-al doilea răz
boi mondial. a început o nouă 
experiență, pe planuri multiple: 
social-politic. economic, cultural- 
ftrințific. V-am ruga. domnule 
președinte, să ne vorbiți despre 
rezultatele acestei experiențe în 
stadiul actual.

RĂSPUNS : Intr-adevăr, după 
al doilea război mondial, Româ
nia a trecut la organizarea pe 
baze noi a întregii sale vieți so- 
cial-economice. Pentru a înțele
ge mai bine rezultatele construc
ției socialiste în țara noastră, 
trebuie avut în vedere că în tre
cut România se număra printre 
țările slab dezvoltate din Euro
pa. In cei 26 de ani care âu

trecut de la eliberare. România 
s-a transformat într-o țară cu o 
industrie dezvoltată, cu o agri
cultură în plină înflorire. Tot
odată. a fost lichidat complet 
analfabetismul, care cuprindea 
peste 60 la sută din populația 
tării. .Astăzi. întreaga populație 
este știutoare de carte. Tineretul 
urmează invâtâminhil de 10 ani. 
iar numărul studenților și al e- 
lev-lor din licee este de 4—5 ori 
mai mare decît în anul 1938, 
situindu-se la nivelul țărilor dez
voltate din lume.

Ca urmare a dezvoltării eco
nomice, a avut Ioc creșterea ni
velului de viață al întregului 
nostru popor, lucru care se poate 
vedea pe întregul cuprins al pa
triei.

Putem deci spune că orindui- 
rea socialistă a deschis poporu
lui român calea spre o viață li
beră. demnă, independentă, spre 
o viață îmbelșugată. Aceasta 
ilustrează elocvent ce posibili
tăți se deschid oricărui popor 
care, scuturind dominația străină 
și devenind stăpin pe destinele 
sale, îsi construiește viața așa 
cum dorește.

ÎNTREBARE : Ați crea, dom
nule președinte, să ne definiți 
realitatea românească pe plan 
internațional ? In acest context, 
t-am ruga să ne vorbiți îndeo
sebi despre relațiile României cu 
celelalte țări socialiste ; cu lu
mea occidentală, îndeosebi cu 
Bonn-ul, Washingtonul și țările 
Comunității Economice Europe
ne ; despre relațiile țării dum
neavoastră cu lumea arabă, pe 
de o parte, și Israel, pe de altă 
parte. în legătură cu aceasta, ce 
gindiți, domnule președinte, des
pre „problema palestiniană" ?

RĂSPUNS : în lumea de as
tăzi, dezvoltarea fiecărei țări 
este determinată într-o măsură 
mai mare sau mai mică de par
ticiparea sa Ia diviziunea inter
națională a muncii, de colabo
rarea si cooperarea cu celelalte 
state. în acest context, România

desfășoară o largă politică inter
națională de colaborare cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială. Desigur, ca 
stat socialist, ea pune pe prim 
plan dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările socialiste. conside- 
rind că aceasta reprezintă nu 
numai o cauză a României sau 
a țărilor socialiste, ci o cauză a 
tuturor forțelor progresiste din 
lume.

Totodată, așa cum am spus, 
noi considerăm necesar de a 
dezvolta relațiile de colaborare 
si cooperare cu toate statele 
lumii și în acest context se în
scriu și relațiile noastre cu Re
publica Federală a Germaniei si 
cu Statele Unite ale Americiu 
Pornind de la aceste realități, 
România întreține raporturi di
plomatice. economice, științifice 
și culturale cu Republica Fede
rală a Germaniei, dezvoltă re
lații de același fel cu Statele 
Unite ale Americii, considerînd 
că, bazate pe deplina egalitate 
în drepturi, pe respectul inde
pendenței și suveranității națio
nale și pe neamestec în treburile 
interne, ele corespund atît intere
selor țărilor noastre cît și cauzei 
colaborării în lume.

în ce privește relațiile cu lu
mea arabă, trebuie să vă spun că 
România a simpatizat și simpa
tizează cu lupta țărilor arabe 
pentru scuturarea dominației 
străine, pentru independență na
țională. pentru dezvoltare inde
pendentă. cu luota pentru bună
stare a popoarelor arabe.

în acest context, noi am con
siderat si considerăm că drumul 
spre înflorirea bunăstării popoa
relor arabe este drumul colabo
rării cu toate statele, drumul 
păcii. După părerea noastră, răz
boiul nu este calea care poate 
să ducă la soluționarea proble
melor existente în Orientul A- 
propiat, nu poate să contribuie 
la dezvoltarea independentă a 
țărilor arabe. De aceea, consi-

(Continuare in pag. a VllI-a)
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Copiii noștri 
din Sulina

de NICULAE BELLU

CUM M FORMAȚI DISCIPOLII > TEMATICA Șl MESAJUL
„Să știi să-l faci

Răspunde 
prof. univ. dr. docent

MARIN LUPU
rector al Academiei de studii

economice

— Stimate tovarășe rector, vă 
solicităm în discuție și ca dascăl 
și ca conducător al unei institu
ții de invățămint superior. Dv. 
ce așezați înainte de toate in 
raportul profesor-student ?

M. L. — Poate ar fi bine să 
nu ierarhizăm ? Mai degrabă 
trebuie să ne convingem că acest 
raport este absolut necesar. Ti
nerii — și cînd spun aceasta mă 
gindesc la studenți — năzuiesc, 
chiar și atunci cînd n-o recu
nosc direct, după un îndrumă
tor, un om matur care să fie ca
pabil să Ie spună acel simplu 
„ce e rău“ și „ce este bine". 
Pentru studenți. acest om este

dascălul, trebuie să fie. La pri
ma vedere, totul apare foarte 
simplu. Ai un număr de 
studenți, un număr de grupe, 
repartizezi aceste grupe unui 
cadru didactic responsabil — un 
fel de diriginte de nivel univer
sitar. Dar cu aceasta nu se poa
te spune că au fost perfectate 
relațiile între profesori și stu
denți. E și foarte greu să le ab
solutizezi. Mă refer la Acade
mie. Avem, aici, 500 de cadre 
didactice și 8 000 de student: — 
un cadru didactic la 16 suder.țî. 
deci. Oricît am stabili o răs
pundere pentru fiecare cadru 
didactic, nu putem spune, cu

mina pe inimă, că acel cadru di
dactic este legat și îndrumă în
deaproape 16 studenți, deopo
trivă. Mă gindesc. dar. că e ne
voie de o adevărată tactică ca 
să ții în mină, tu. unul singur, 
un grup de individualități stu
dențești. să le lași impresia că 
ești pentru toți, deopotrivă, das
căl și îndrumător. După părerea 
mea. contactul cu studentul se 
stabilește mai cu seamă pe te
renul științei, al ajutorului pe 
care cadrul didactic, cm cu ex
periență, poate șl trebuie să-l

LVCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a Vll-a)

ACTUALITĂȚII
1. într-un recent articol, 

„Unde se ascunde talentul ?“ 
citați în încheiere următoa
rele cuvinte ale lui Alehem : 
„Talentul e ca banul, ii ai. îl 
ai, nu-1 ai. nu-1 ai". Cred că și 
cu scenariile problema stă la 
fel— Deci, care sînt la ora ac
tuală scenariile pe care le are 
redacția Studioului București ?

— în primul rînd, amintesc 
de scenariile filmelor inspi
rate din lupta partidului, fil
me cu care întîmpinăm glori
osul semicentenar : după sce
nariul „încrederea" de Titus 
Popovici, regizorul Manole 
Marcus va realiza filmele „Pu
terea" și „Adevărul", Gheor- 
ghe Vitanidis va face un film 
după romanul lui Eugen Bar
bu „Facerea lumii", Mihai 
Iacob după un scenariu de 
Ion Omescu. filmul „Inima 
noastră cea de toate zilele" ; 
după trei schițe de Geo Bogza. 
Alexandru Sabia și Zaharia

ALEXANDRU
STRUȚEANU

director artistic 
al Studioului- cinematografic 

București

Stancu tinerii regizori Dan 
Pița și Mircea Veroiu vor rea
liza filmul „Sfîrșitul iernii". 
De asemenea, în stadiu avan
sat se află scenariile după ro
manul „Intrusul" de Marin 
Preda și după piesa „Tango la 
Nisa" de Mircea Radu Iaco- 
ban, după care vor face filme

regizorii Mihu Iulian^ și, res
pectiv, Andrei Blaier.

Trebuie să amintesc că pen
tru 15 filme cît va însemna 
producția noastră, în 1971 a- 
vem 27 de scenarii dintre 
care mai amintesc : „De ce ?“ 
(după schițele lui Ion. Luca 
Caragiale) „Păcală", „Ultima 
misiune", „De miercuri piuă 
vineri", „Legenda pragului al
bastru", „Cine nu iubește 
moare", „Traista cu povețe". 
„Basm", „Brigada mărunțișuri 
se afirmă"... Scenarii care 
prezintă tot atitea pretexte 
pentru ecranizări, filme poli
țiste, parodii, drame și filme 
pentru copii.

2. In pas cu practica mon
dială a cinematografiei achizi
ționați acum sinopsisuri, subi
ecte. Care este garanția că a- 
ceste subiecte pot constitui

TUDOR STĂNESCU

(Continuare în pag. a.yi-a)

Directorul Liceului din 
clasei a Vll-a B. Faptul 
se explică prin neașteptata și nerușinata lipsă de respect 
pentru școală a elevilor în cauză, care au însemnat cu 
necuviințe pereții clasei, proaspăt văruiți. Proaspăta văruire, 
care a costat bani și a constituit o îndelungată preocupare 
administrativ-organizatorică directorială, pare a fi cîntărit 
greu. în alegerea sancțiunii. Dacă pereții nu erau proaspăt 
văruiți, mai treacă... Nu mult după întîmpiare, ziarul din 
Tul cea trimite un redactor al său, Hie Roșianu, proaspăt 
absolvent al Facultății de filozofie din București, să afle, 
pe calea unei observări atente, înregistrînd opinii printre 
părinți și profesori, viciul ascuns îndărătul acestei pedagogii 
atît de primitive. Ceea ce urmează, însă, este și mai stra
niu- Articolul nu apare. Cercul pare să se închidă aici. Se 
poate, evident, presupune că redactorul ziarului din Tulcea 
a rămas, în textul său, la o viziune mai curînd reporteri
cească asupra faptului, că nu a pătruns, dincolo de întîm
piare, în spațiul dens al stărilor de spirit, pe care le sinte
tizează și le exprimă raportul atît de neobișnuit dintre un 
director de liceu și elevii unei clase a Vll-a. Dar faptul e 
de ordin public și nu se poate presupune o depășire pozi
tivă a acestui moment critic în practica pedagogică din 
Sulina fără o discuție deschisă. Nici o măsură administra
tivă, oricît de perfect echilibrată ar fi ea, nu o poate su
plini. Căci ceea ce se descifrează aici privește o concepție 
și un stil în. practica pedagogică. Un fel de a gîndi asupra 
raportului firesc dintre profesor și elev. Sau : cum se vede 
pe sine profesorul în fața elevilor săi, si cum se văd elevii. 
Ia rîndul lor, față în față cu omul de la catedră. Acest al 
doilea unghi de privire pare de cele mai multe ori ca fiind 
secundar și rămîne uitat. Faptul de la Sulina atrage atenția 
tocmai asupra acestei uitări.

Se înțelege de la sine că un profesor nu e un sfînt. Se 
poate enerva, își poale ieși din răbdări. Dar aici, problema 
este cu totul alta. De pildă, ieșindu-și din răbdări, s-ar ima
gina oare un profesor în situația de a-și lovi un coleg, în- 
trucît acesta l-a enervat printr-un act nedemn și condamna
bil al său ? Evident, nu. Dar un elev ? lată problema. în 
acest al doilea raport lovirea, deși criticată ca un caz li
mită, „ieșire brutală", se înscrie totuși în aceeași dispoziție 
de principiu a unei pedagogii represive. Elevul trebuie să 
știe de frică. Sigur, să nu bați, să nu ajungi la acest caz 
limită al pedagogiei represive. Dar copiii să știe de frică, 
treaba profesorului să găsească alte mijloace în acest scop. 
Or, ceea ce este în cauză aici, cînd se condamnă bătaia, 
nu sînt nervii profesorului, ci tocmai și anume pedagogia 
represivă, care se întinde mult dincoace de bătaie și în 
spațiul căreia bătaia nu este decît cazul ei limită. în cauză 
este această pedagogie a fricii. Iar sensul util al dezbaterii 
„cazului pedagogic" de Io Sulina stă înainte de toate în 
insuccesul acestei pedagogii represive. Ceea ce l-a scos pe 
profesor din răbdări era nu atît murdărirea cu necuviințe a 
pereților într-o sală de clasă, cît falimentul evident și lim
pede scris pe pereți al propriei sale pedagogii. Proprii săi 
elevi i-au dat, în spontaneitatea indisciplinei lor necuviin
cioase, o aspră lecție de pedagogie contemporană. Nimă
nui nu-i plac necuviințele, dar e 
crezi că le poți preveni prin frică 
Elevii clasei a Vll-a B i-au arătat,

(Continuare în pag. a

Sulina i-a bătut, la rînd, pe elevii 
a stîrnit oarecare vilvă. Directorul

o iluzie 
și stîrpi 
brutal,

Vll-a)

periculoasă să 
prin represalii, 
propriului lor



CÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2

AN DA
CĂLUGĂREANU 
LA VARADERO

ACTUALITATEA PENTRU TINERET
COLECTAREA DEȘEU
RILOR DE HÎRTIE SI 

TEXTILE

SÎMBĂTĂ 5 DECEMBRIE 1970

■chiar și DETOX ! Orga- 
■le de control ale Miliției și
■ recției teritoriale pentru con- 
■olul calității produselor au 
■sit la cooperativa de consum 
■gnita cantitatea de 17 712 li- 
■i de apă minerală „Poiana 
■așnei" îmbuteliată în sticle 
■urdare, provenite de la ulei, 
■re, rom și detox. întreaga 
■ntitate de apă minerală a foșt 
■trasă și trimisă furnizorului 1 
II Cheile Dornei din localita- 
■a Vatra Dornei. Sperăm că 
■ganele competente din jude- 
■1 în care se află furnizorul 
■r deschide o anchetă pentru 
labilirea responsabilității ce- 
Ir ce au îmbuteliat apă mine- 
■lă în sticle murdare, inclusiv 
li butelii ce au conținut înain- 
I un puternic insecticid.
■ radio... AMATOR. A fost 
■ținut la Brașov, Ferit Mala- 
■et (18 ani) din Medgidia, cu 
lomiciliul flotant în Constanța 
lire vindea pe stradă aparate 
le radio portative. Organelor 
le miliție le-a fost atrasă a- 
Inția de abundența neobișnui- 
K a mărfurilor : au fost găsite 
Isupra lui cinci radioreceptoare 
IZefir", un radio Mamaia 3 și 
nai multe baterii. F. M. le 
Ibținuse în urma unei spargeri 
t magazinul universal din co- 
liuna Ovidiu. în ceea ce pri- 
lește amatorii de chilipiruri 
Irovenite din furt : formația 
ludiciară a Miliției municipiu
lui Cluj i-a identificat pe Mir- 
lea Pop, (17 ani), Vasile Ni- 
lula (16 ani), și Anton Papuc (17 
Ini), din acest oraș care în pe- 
lioada iulie—august au comis 
lumeroase furturi de obiecte 
le la ștrand, din mașini, din 
locuințe ; aproape totalitatea o- 
biectelor furate de cei trei, și 
rîndute la diverse persoane, au 
[ost recuperate de către orga- 
îele de miliție și restituite pă
gubașilor. Cu paguba s-au ales 
hstfel de data aceasta, cumpă
rătorii...

FARA BILET. Cei 23 de că
lători care s-au suit în autobu
sul 31-Sb-â91, ce circula 
be ruta Sibiu — Urupar și-au 
plătit conștiincios biletul. Nu- 
fnai că șoferul, Mihai Schuster 
k încasat 221 de lei și nu a eli
berat nici un bilet. Un control 
inopinant a dus la reținerea i- 
mediată a șoferului incorect că
ruia i s-au întocmit acte de tri
mitere în judecată.

într-uniil din numerele trecute 
ale ziarului nostru vă anunțam 
despre prezența Andei Călugă- 
reanu la Festivalul de muzică 
ușoară de la Varadero din Cuba, 
întoarsă nu cu mult timp în ur
mă, apreciata noastră solistă 
ne-a răspuns Ia cîteva întrebări:

— în cîteva cuvinte despre a- 
cest festival ?

— S-a aflat la a Il-a ediție, 
fiind organizat de către Consi
liul Național pentru Cultură și 
Artă și s-a desfășurat între 8 
și 22 noiembrie a.c, într-o gră
dină amfiteatru — așezată pe 
malul Oceanului Atlantic — cu 
capacitatea de 10 000 locuri. 
Reprezentantul fiecărei țări a- 
vea rezervate trei seri de con
certe pe toată durata festivalu
lui.

— întrecerea a fost nume
roasă ?

— Foarte. Peste 100 de invitați

Consiliul de Miniștri a stabilit 
în ultimul timp unele măsuri 
pentru îmbunătățirea activității 
de colectare a deșeurilor de hir- 
tie, textile și a obiectelor textile 
scoase din uz.

Din studiile întocmite rezultă 
că prin aplicarea acestor măsuri 
se pot obține importante avan
taje pe linia economisirii unor 
materii prime valoroase ca : 
lemn, bumbac, lină etc., in ra
murile industriale care le uti
lizează.

Hotărîrile Consiliului de Mi
niștri prevăd sarcini de predare 
a deșeurilor pentru toate minis
terele, celelalte organe centrale, 
instituții, întreprinderi și consilii 
populare etc. Se recomandă, de 
asemenea, organizațiilor ob
ștești să aplice, in mod cores
punzător, aceste măsuri și să 
sprijine acțiunea de colectare a 
deșeurilor de textile și hîrtie.

în scopul asigurării prelucră
rii deșeurilor, se prevede dotarea 
unităților industriale cu utilaje 
necesare.

Pentru buna desfășurare a ac
țiunii de colectare a deșeurilor 
amintite sînt prevăzute o serie 
de măsuri organizatorice. De ase
menea. au fost majorate prețurile 
de achiziție ale acestor pro
duse și s-au stabilit alte măsuri 
stimulatorii. Unitățile vor putea 
acorda recompense. dintr-un 
fond special constituit din va
loarea încasată, personalului care 
participă efectiv și se eviden
țiază in recuperarea, sortarea, 
depozitarea și predarea deșeuri
lor de hirtie și textile. Contrava
loarea cantităților de deșeuri de 
hirtie, predate de către școlile 
generale, se va acorda acestora. 
Pentru stimularea colectării de 
Ia populație a deșeurilor de tex
tile se vor asigura obiecte de uz 
gospodăresc, articole de sport și 
jucării, precum si rechizite șco
lare care să fie oferite in schimb.

(Agerpres)

VESTI DE PE PLATOURI

Ceho-
Chile,

Bulgaria

FABRICA DE SCULE 
DIN RÎSNOV LA 30 DE 
ANI

Lingă vestigiile istorice, Rîșno- 
vul ne întîmpină azi cu Impre
sionantele edificii ale contempo
raneității. Prima cetate industria
lă a orașului de azi — Fabrica de 
scule — a sărbătorit de curînd 
împlinirea a 30 de ani de activi
tate. Supranumită pe drept cu
vînt „mecanicul șef al industriei 
noastre constructoare de mașini", 
fabrica este la ora actuala cea 
mai mare unitate industrială 
profilată pe scule așchietoare ce 
deservește întreaga economie a 
țării. La festivitatea organizata 
cu salariații fabricii s-a vorbit 
despre Istoricul șl noile perspec
tive de dezvoltare ale fabricii ca 
si despre sarcinile apropiatului 
cincinal, apoi au luat cuvmtul 
împărtășindu-și amintirile pionie
rii de acum 30 de ani, cind fa
brica se afla la începutul activi
tății sale, aflați azi în pragul pen- 
sionării.

Anglia, Franța, 
slovacia, Iugoslavia, 
U.R.S.S., Portugalia, ----s— —
ș.a.m.d. pină la cifra de 25. Prin
tre cei prezenți s-au numărat 
Sergio Endrigo, Ricardo del 
Turco, Marissa Sania și forma
ția „Dik-Dik" din Italia, Karel 
Gott (Cehoslovacia), Senka Ve- 
lentalici (Iugoslavia), Lize 
Marke, Edith Pieha, lordanka 
Hristova și orchestra „Balcan 
Ton", formația „Los Bravos" 
(Spania). Cuba a fost reprezen
tată de către cea mai bună cîn- 
tăreață, Elena Burke, de Rosita 
Hornas și cuplul Mirta și 
Raoul.

— Cu ce v-ați prezentat ?
— .Am interpretat două bucăți 

in limba spaniolă din creația 
modernă a muzicii ușoare cu
baneze, cea mai aplaudată fiind 
melodia „Yo Le Se“. Din crea
ția noastră am prezentat^ șase 
melodii prinde care „Bălrinii" 
de Alex. Mandy, „Regret că nu 
te-am cunoscut", „Cuvinte 
multe" și „N-am noroc" de Ion 
Cristinoiu s-au bucurat de mult 
succes. Am apărut alături de 
Sergio Endrigo, Ricardo del 
Turco, Karel Gott și Edith 
Pieha.

îmi povestește apoi despre în- 
tîlnirile cu tineri cubanezi, des
pre participarea la „Zafra", gC: 
vizitarea casei memoriale He
mingway și mai ales despre con
cursul de simpatie, pe care l-a 
si cîștigat, fiind denumită „La 
rumana como la candella" (ro
mânca ca flacăra), despre invi
tațiile pe care le-a primit de a 
reveni în Cuba cu o formație 
de muzică ușoară. A primit în 
dar și o mică colecție de in
strumente populare (tum-tum,’ 
maracasuri din nuci de cocos, 
„cechere" — un .instrument 
popular etc.).

ION PASAT

PLASTICĂ

PORTATIV
George 

Mari-
Dlnică,

SCENĂ

• VA RECOMANDĂM o intere
santă încercare de teatru epic la 
care ne invită — marți 8 și 
miercuri 9 decembrie, în sala Tea
trului Mic. — Teatrul de stat din 
Ploiești; ,;Cafeneaua“ de Gol
doni. un spectâcol — experiment 
conceput de tînărul regizor italian 
Paolo Magelli, asistat de Mario 
Rellini (căruia îi ■ aparține și ilus
trația muzicală). Scenografia : 
Floriea Mălureariu.

apare intr-o comedie a lui Axel
rod (cunoscut, autor pe. Broadway, 
.semnatar al comediei ■ ecranizate 
„7 ani de căsnicie4* în care am vă
zut-o pe Ma'rlyn Monroe). Noua 
premieră a teatrului Nottara se 
numește „Adio, Charley*' este re
gizată de George Rafael și desti
nată unor ore deconectante.

• DUPĂ O ABSENȚĂ îndelun
gată pe scena bucureșteană, ar
tista emerită Liliana .Tomescu re-

• TEATRUL care a lansat pri
mele texte ale lui T. Mazilu — 
Teatrul Bulandra — se dovedește 
consecvent promovării acestui 
dramaturg. In premieră (la sala 
Studio, pe 11 decembrie 1970) : 
„Acești nebuni fățarnici". în regia 
lui Emil Mândrie, scenografia a- 
parținînd unui reputat scenograf 
sibian : Helmut Sturmer — O dis
tribuție — de asemenea dezinvoltă 
pe partituri ale lui Mazilu — Oc
tavian Cotescu, Rodica Tăpălagă. 
Aurel Cioranu, Gina Patrichi.

Filarmonica a organizat pentru 
seara zilei de 8 Decembrie un 
concert comemorativ Dinu Li
patti în care vom putea asculta 
Sonatina pentru vioară și pian, 
Cvartetul pentru suflători ,.Auba- 
de", Cielul de 4 lieduri. Simfonia 
concertantă pentru două piane și 
orchestră și prima audiție mon
dială a Concertului pentru orgă 
și pian.

Concertul va fi „prefațat" de un 
cuvînt introductiv al 
Bălan.

• LA GALERIILE de Artă 
rizont" (Bd. Bălceseu 23) în Incin
ta Magazinului de Grafică — vă 
invităm la tradiționala „Expoziție 
de felicitări", în cadrul căreia, 
104 graficieni propun 473 de mo
dele noi.

___ ___ ________ .
tom revedea pe Ileana Predescu 
in „Trei surori" de A. P. Cehov.

• MANIFESTĂRILE 
ale săptămînii sînt „centrate* 
jurul a * 
ristice : 
Ludwig 
morării 
rea din

Luni seara vom putea asista la 
un recital al pianistului Gh. Hal- 
moș (în program — 33 Variațiuni 
pe un Vals de Diabelli și Sonata 
op. 101), iar vineri și sîmbătă la 
Filarmonică un Festival ..Beetho
ven- avînd în program : Uvertura 
Fidelio. Concertul Nr. 5 și Simfo
nia „Pastorala".

muzicale 
în 

două evenimente calenda- 
Bicentenarul nașterii lui 
van Beethoven și come- 
a 20 de ani de la înceta- 
viață a lui Dinu Lipatti.

• O EXPOZIȚIE de caricaturi 
s-a deschis in foaierul sălii de 
spectacol a C.C.A. din B-dul G'n. 
Gheorghiu Dej 2. Autori; Octavian 
N. Covaci și Remus N. Cvaci.

• LA ATENEUL Tineretului — 
doi tineri plasticieni — Doina 
Lungu și loan Lungu — prezintă 
o expoziție de artă decorativă și 
sculptură.

• SEMNALĂM debutul unei 
studente de la Institutul Pedago
gic (secția arte plastice) — Anca 
Maria Ștefănescu. La Casa de cul
tură a sectorului 3, ea expune, în

prima expoziție personală, lucrări 
în ulei, tempera și colaje.

• CERCUL de Artă Plastică 
..Ștefan Szonyi" al Casai de cultu
ră ..Petofi Sandor" (str. Zalomit) a 
deschis o interesantă „Expoziție 
de Artă Naivă din Transilvania". 
Notăm cîteva nume: Abran Roza, 
Toth Iren, Chiss Ierzsebet (pic
tură).

• LA TEATRUL Giulești, pre
miera Goldoni este completată de 
o premieră a artei plastice. In 
foaierul teatrului expune Mariana 
Șoseanu — obiecte de decorație 
interioară, lucrate material
plastic.

• PROGRAMUL din" seara de 
duminică ne atrage atenția prin- 
tr-un moment de mare spectacol: 
Gala UNICEF. înregistrările te
leviziunii (ora 20,55, pr. I) ne per
mit revederea unor cunoscute ve
dete : Liselotte Pulver și Peter 
Ustinov (în calitate de prezenta
tori), Franțoise Handy. Jean 
Claude Pascal, Josephine Backer, 
Petula Clark. Yehudi Menuhin.

• SEARA DE TEATRU (marți 8 
decembrie, orele 20,15) lansează o 
nouă premieră TV. De astă dată 
„Trei surori" de Cehov. Regizorul 
Ion Barna a alcătuit pentru , mi
cul ecran 
prestigiu, 
așteptam 
Cele trei 
Predescu,
Valeria Seciu 
dea pe : Gh. 
Constantin (Andrei), 
nescu, Marin Moraru, Gh. 
Constantin Rauțchi.

o distribuție de mare 
a cărei interpretare o 
cu justificat interes, 
surori vor fi : Ileana 
Leopoldina Bălănuță și 

■ îi vom mai ve- 
Cozorici.

Ion

• JOI; 10 decembrie (pr.
21) în cadrul emisiunii „Biblioteca 
pentru toți", subiectul, discuției 
va fi scriitorul C. Negruzzi (pre
zintă prof. univ. Al. Piru, conf. 
univ. Paul Cornea). Regizorul 
fragmentelor extrase din „Alex. 
Lăpușneanu" este Anca Sandu, o 
tînără absolventă a secției de re- 

film din I.A.T.C.

II, ora

• în cinstea celei de-a 50-â
aniversări a Partidului Comunist 
Român la studioul cinematografic 
„București" au intrat în producție - 
două filme artistice de lung me
traj: „Puterea", regia Manole
Marcus, scenariu Titus Popovici și 
Francisc Munteanu, și „Facerea" 
lumii", regia Gheorghe Vitanidis, 
după romanul lui Eugen Barbu.
• „Tango la Nisa", piesa lui 

Mircea Radu Iacoban, va sta la 
baza unui film realizat de Andrei 
Blaier.
• „înaintea unei ploi de vară", 

marchează două debuturi regizo
rale : Gică Gheorghe și Mircea. 
Moldovan, care transpun pe peli
culă după scenariul lui Nicolae 
Țic și C-tin Bordeianu. viața . și 
relațiile dintre oameni într-un sat 
al zilelor noastre.
• Jack London... pe platourile 

noastre dar într-o coproducție cu 
studiourile vestgermane și în regia 
Iui Wolfgang Staudte. Din opera 
scriitorului american se va reali
za un triptic cinematografic cu 
filmele : „Joe printre indieni", 
„Lup Larsen" și „Fiul soarelui".

EDITURA
CARTEA ROMÂNEASCA
Ivănescu : Poezii 7,25 leiM.

Nora Iuga : Captivitatea cercu
lui 4,00 lei

Alex. Lungu : Ninsoarea neagră 
15,00 lei

Doina Ci urea : O lacrimă de 
privit 5,25 lei
EDITURA DACIA — CLUJ

N. Mărgeanu : Romanul
ucide 6,50

EDITURA UNIVERS
John Wain : Nunele 7.00

EDITURA DIDACTICA 
Șl PEDAGOGICĂ

Edmond Nicolau : Clubul logicie
nilor 1,85 lei

care 
lei

lei

Cercetarea științifică studențească în agricultură

Actualitate și eficiență
Craiova și lașul au găzduit 

între 27 și 29 noiembrie lu
crările secțiilor de agricultură 
și zootehnie ale Seminarului 
național al cercetării științi
fice studențești aplicată in 
practică.

— Valoarea lucrărilor pre
zentate în cadrul seminarului 
a fost remarcabilă — mențio
na la festivitatea închiderii 
președintele biroului secției 
agricole, prof. dr. doc. MIR
CEA OPREAN, rectorul Uni
versității din Craiova — si- 
tuîndu-se, de multe ori, din 
toate punctele de vedere, la 
nivelul cercetării științifice a 
cadrelor didactice universitare 
sau a cercetătorilor din insti
tutele consacrate. Toate lucră
rile studențești fără excepție, 
au abordat cu îndrăzneală su
biecte importante, de i 
actualitate științifică și 
mare interes practic.

Ca argument în favoarea a- 
cestor afirmații s-ar putea cita, 
de exemplu, lucrările studen
ților brașoveni D. Cherecheș 
și V. Șerbănoiu, asupra preci
ziei determinării diferențelor 
de nivel cu stereoscopul mi
crometric. Studiile lor. care 
recomandă metode practice 
de determinare a diferențelor 
de nivel în silvicultură, se ca
racterizează printr-o foarte 
mare precizie. Premiul I acor
dat lucrării recunoaște de fapt 
meritul deosebit al studenților 
brașoveni.

Un alt exemplu îl constituie 
lucrarea lui Viorel Popovici, 
din anul V al Institutului A-

mare 
de

Rubrică redactată de 
LILIANA MOLDOVAN 

și I. SAVA

care 
linii 
con-
Ba- 

unor

gronomic din Timișoara 
prin „Comportarea unor 
de griu de perspectivă în 
dițiil.e pedoclimatice din 
nat“, urmărește crearea
soiuri autohtone cu rezistență 
la cădere, ia boli și dăunători, 
cu capacitate de producție rin 
dicată în condițiile 
zonei respective.

Aceeași atmosferă 
lație a caracterizat și 
secției de medicină veterinară 
și zootehnie desfășurate la 
Iași- Iată ce ne-a declarat în 
legătură cu lucrările prezen
tate prof. dr. Gh. Ionescu. de
canul Facultății de Medicină 
Veterinară din Iași.

— Am ascultat cu un deo
sebit interes toate lucrările 
prezentate. Dintre ele aș vrea 
să remarc lucrarea proaspetei 
absolvente a Facultății de Me
dicină Veterinară din Bucu
rești, EUGENIA NICULESCU, 
asupra leziunilor produse de 
aflatoxină la mamifere și pă
sări. Problema abordată de ea 
este de foarte mare actualita
te, fiind studiată in laboratoa
re de prestigiu din străinătate 
și urmărită în mod deosebit 
de Organizația Mondială a 
Sănătății. Studenta semna
lează prezența in hrana 
găinilor a unor anumite mu
cegaiuri care declanșează 
intoxicații grave. Lucrarea 
recomandă un nou mod de 
diagnostic al acestei grave ma
ladii care produce pagube 
mari. O altă lucrare intere
santă a fost cea a studentului 
DEMOSTENE DUMITRESCU,

specifice

ție emu- 
lucrările

privind studiul și tratamentul 
afecțiunilor podale la taurine 
in I.A.S. Bărboși. Lucrarea are 
un mare merit deoarece abor
dează problemele bolilor spe
cifice marilor eomplexe de 
creștere a animalelor. Sînt 
studiate afecțiuni ale mem
brelor datorate condițiilor de 
creștere în combinatele indus
triale. lipsei de mișcare, nere- 
gularitățiior din pardoseală 
etc. Pagubele produse de aces
te afecțiuni chirurgicale și in
fecții ies, cred, mai mult în 
relief dacă luăm in conside
rație faptul că peste 30 ia sută 
din efective sint afectate iar 
producția de lapte poate scă
dea cu pină la 20 la sută. Stu
dentul Demostene Dumitrescu 
recomandă măsuri profilactice 
eficiente și, ceea ce este și mai 
important, indică condițiile 
cele mai bune de adăpost, mi
croclimat, mod de îngrijire și 
exploatare în condițiile mari
lor complexe.

Valoarea lucrărilor prezen
tate, ca și rodnicul schimb de 
experiență care a avut loc în 
cadrul seminarului au făcut 
din această manifestare un e- 
veniment științific deosebit în 
viața universitară. Publicarea 
celor mai valoroase 
realizate de studenții 
tori sperăm să aibă 
deosebit de fertile in
ție. dat fiind caracterul apli
cativ al cercetărilor.

lucrări 
cercetă- 
urmări 

produc

PETRE JUNIE 
VA8ILE RĂVESCU

i
producție a studiourilor DEFA — Berlin

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE

scenariul și regia : Wernel W. Wallroth 
Cu : Manfred Krug, Regina Beyer, Gisela Bestehorn

producție a studiourilor grecești, 
scenariul și regia : George Tzaveilas

Cu : George Constantinou, Maro Contou, Despo Dianianiidou, 
Katy Gogou

-A.Î GRIJĂ DE 
gjuziJ

producție a studiourilor de televiziune din R.D. Germană 
Regia : Klaus Gendries

Cu : Dorit Gabler, Jochen Thomas, Lissy Tempelhof, 
Kaspar Eichel

rulează la Patria (orele 9 ; 
12, 15; 18; 21) Capitol (orele 8,15; 
10,45; 1315; 15,45; 18,30; 21,15).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI: rulează la Arta (orele 15,30; 
18; 20,15); Dacia (orele 8.45—20.30 în 
continuare).

AMINTIRI BUCUREȘTENE : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
12,15; 14,30; 16 45; 19; 2115).

OMUL DIN'SIERRA 'rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13 30;
16; 18,30; 20,45). Festival (orele 
8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21) Favo
rit (orele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

VAGABONDUL . rulează la 
București (orele 8,45; 12,15; 16.30;
20).

RĂZBUNAREA SFINTULUI : 
rulează la Victoria (orele 8,45;
11 15; 13.30; 16; 18.30; 20,45). Fero
viar (orele 9; 11.15. 13,30; 16; 18,15;
20.30) . Melodia (orele- 9; 11.15;
13.30: 16; 18.30. 20 45). Modern (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16: 18.15; 20.30).

VINATOARE DE VRĂJITOA
RE ; rulează la Lumina (orele 
9—15,45 în continuare ; 18,30; 20.45).

PROCESUL ; rulează la Doina 
(orele 18,15 : 20,30).

VA PLACE BRAHMS ? : rulea
ză la Doina (orele 11,30; 13,45; 16).

TARZAN OMUL JUNGLEI ; 
FIUL LUI TARZAN : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20 în conti
nuare).

FANTASME -. rulează la Flamu
ra (orele 9; 11 15; 16; 18.15: 20.30). 
Excelsior (orele 9.30: 18.15; 15;
17 43; 20.30).

KING-KONG EVADEAZĂ i ru
lează la Grivlța (orele 9.30; 11,30; 
16; 18,15: 20.30) Aurora (orele 9: 
11,15; 13.30: 15,45; '18; 20,15). Tomis 
(orele 8.30—16 45 în continuare : 19; 
21).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la înfrățirea (orele 16; 19).

1NTILNIREA ; rulează la Bu- 
zești (orele 15.30' 18).

CĂLĂTORIE IN JURUL CRA
NIULUI MEU : rulează la Buzesti 
(ora 20.30).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 
rulează la Bucegi (orele 10; 16; 
18.15. 20,30). Gloria (orele 9; 11.15: 
13.30. 16: 18 15; 20,30).

HIBERNATUS : rulează la
UNIREA (orele 15.30: 18). Pacea 
(orele 16; 18: 20).

ZONA ÎNCHISA : rulează la 
Unirea (ora 20).

MĂSURA RISCULUI : rulează 
la Lira (orele 14: 16).

WINNF.TOU TN VALEA MOR- 
TTI rulează la Lira (orele 18.15;
20.30) .

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 30: 17,45: 20) Floreasca (orele
15.30: 18: 20.30).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII i rulează Ia 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20.15).
Popular (orele 15.30: 18: 20 30).

100 DE CARABINE rulează la 
Ferentari t '

DEPARTE 
LANȚUITA : 
(orele 15,30: 19). Miorița
12 30: 16: 19.30).

ULTIMUL MOHICAN : 
la Cotrocenl (orele 15.30; 
Moșilor (orele "

CADAVRUL 
Viitorul (orele

SENTINȚA 
(orele 16: 18: 20).

UNGHIUL DE CĂDERE > rulea
ză la Vitan (orele 15,30: 19).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Progresul ‘ '
20.15).

CANARUL SI 
lează ta Rahova

AGONIE SI EXTAZ rulează la 
Rahova (orele 15: 17 45).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18: 2015).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la Crîngașl (orele 16: 18: 20).

TACELUL — ora 17 ; Teatrul ,Ion 
Vasilescu" : FETELE DIDÎNEI 
— ora 19,30; (la Sala Palatului): 
REVISTA LA VOLAN — ora 19.30; 
Teatrul C. Tănase" (la Sala Sa
voy): LA GRADINA CĂRĂBUȘ — 
ora 19,30; (Cal. Victoriei): SONA- 
TUL LUNII—bra 10,30; Ansamblul 
..Rapsodia Română" : PE ARIPILE 
RAPSODIEI — ora 19,30 ; Circul 
.,Globus" : STAR CIRCUS 70 —
ora 19,30.

duminică s decembrie

Opera Română : LACUL LE
BEDELOR — ora 11 ; MIREASA 
VINDUTA — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă: MY FAIR LADY —ora 
10,30; ȚARA SURISULUI — ora
19.30 ; Teatrul Național „I.L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia): P.EGELE

. LEAR — ora. 10,30 ; FANNY — ora 
' 15,30 ; ENIGMA OTILIEI — ora 

20 ; (Sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI — ora 10.30 ; MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 15,30 ; 
CINE EȘTI TU ? - ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) ; UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA — ora
10.30 ; LEONCE ȘI LENA — ora
20 ; Teatrul Mic : EMIGRANTUL 
DIN BRISBANE — ora 
DANSUL SERGENTULUI 
GRAVE — ora 20; Teatrul ,,_ _
Nottara" : (B-dul Magheru) • SUS 
PE ACOPERIȘ,.. IN SAC — ora 
10 ; BĂRBAȚI FARA NEVESTE — 
ora 15,30 ; ADIO. CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio) : CERCUL 
MORȚII — ora 10 30 ; O LUNĂ 
LA ȚARĂ — ora 16 ; NĂZDRĂ
VANUL OCCIDENTULUI — ora 
20 ; Teatrul Giulești : COMEDIE 
CU OLTENI - ora 10 ; 19,30 ;
Teatrul Evreiesc de Stat : GOLEM 
— ora 11 ; ACTUL DE CĂSĂTO
RIE — ora 19,30 ; Studioul IATC : 
CARAGIALE ... DAR NU TEA
TRU — ora 19.30; Teatrul ,Ion 
Creangă": ROATA MORII — ora 
16 ; COMOARA DIN INSULA PI
RAȚILOR — ora 10; Teatrul de 
Comedie : OPINIA PUBLICA — 
ora 15; ARCA BUNEI SPERAN
ȚE — ora 20 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Calea Victoriei) : GULIVER IN 
ȚARA PĂPUȘILOR — ora 11 ; 
(Str. Academiei) : STROP DE 
ROUĂ ; BROTACELUL — ora 11 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : SE CA
UTĂ UN MINCINOS -, ora 19 30 ; 
(la Sala Palatului). REVISTA LA 
VOLAN — ora io,30 ; Teatru! 
„C. Tănase" : (Sala Savoy) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora
19.30 ; (Cal. Victoriei) : SONATUL 
LUNII — ora 19,30 ; Ansamblul 
..Rapsodia Română" ; PE ARIPI
LE RAPSODIEI
Circul ,.Globus": 
70 — orele 10 ; 16

10.30 ; 
MUS- 
„c. I.

PE ACOPERIȘ,.. IN SAC -

— ora 19,30 ; 
STAR CIRCUS 
și 19,30.

(orele 15.30: 17.45: 20). 
DE LUMEA DEZ- 
rulează Ia Giulești 

(orele 9:
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rulează 
17,45; 20), 
20.30).15 30: 18:

VIU ■ rulează la 
15.30; 19).
rulează la Munca

(orele 15.30:

VISCOLUL • 
(ora 20,30).

18:

ru-
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Opera Română: LUCIA DE LAM- 
MERMOOR — ora 19,30; Teatrul 
de Operetă •. SUZANA — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I.L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia) : BECKET 
ora — 20 : (Sala Studio) • CUI I-E 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF ? 
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
20 ; (Sala Studio) : GLUGA PE 
OCHI — ora 20 ; Teatrul Mic : 
DON JUAN MOARE CA TOȚI 
CEILALȚI — ora 20 : Teatrul 
,.C.I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
CRIMA ȘI PEDEAPSA — ora 20; 
(Sala Studio) : CIND LUNA E AL
BASTRA — ora 20 : Teatrul Giu
lești : GÎLCEVILE DIN CHIOG- 
GIA — ora 19.30; Teatrul Evre
iesc de Stat : MAZEL-TOV — ora 
19,30; Studioul I.A.T.C. : DIVER
TISMENT ’70 — ora 20; Teatrul 
„Ion Creangă" : COMOARA DIN 
INSULA PIRAȚILOR — ora 
9.30; Teatrul de Comedie MAN
DRAGORA — ora 20; 
trul „Țăndărică" (Cal. ____
riei) : GULIVER IN ȚARA PĂ
PUȘILOR — ora 17 ; (Str. Acade
miei) STROP DE ROUĂ ; BRO-

Tea- 
Victo-

O 17,00 Deschiderea emisiunii 
Emisiune* în limba germană • 
18,15 Bună seara fete ! Bună sea
ra, băieți ! O 19,15 Publicitate 
• 19,20 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici o 19.30 Telejurna
lul de seară « 20,00 Tele-enciclo- 
pedia • 20,50 Film serial : „In
coruptibilii" • 21.40 Portul fin
landez Turku • 22,00 Telejurnalul 
de noapte « 22.15 Telesport • 
22,45 Concertul orchestrei de mu
zică ușoară a Radioteleviziunli.
\

PROGRAMUL II

• 20,00 Cîntece și jocuri popu
lare o 20,30 Reflector : „La plim
bare, cu mașinile întreprinderii" 
• 20.45 „Luceafărul" emisiune de 
versuri • 21,00 Buletin de știri • 
21,05 Seara melomanului Enescu 
și Vila. Luminiș de Ia Sinaia • 
21,55 Publicitate « 22,00 Reportaj 
TV „Sibiul sentimental" a 22 20 
Film serial „Vidocq" (VIII) • 22.45 
Studio Dans.

DUMINICA, 6 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

• 9.00 — Matineu duminical
pentru copii « 10,00 — Viața sa
tului • 11.30 — Amfiteatru mu
zical a 12,00 — De strajă patriei 
• 12,30 — Concurs internațional 
de gimnastică artistică — înregis
trare de la Moscova « 14,45 — In 
reluare, la cererea telespectatori
lor. Recital Mărie Laforet • 14,45
— Muzică populară a 15,00 — E- 
misiune în limba maghiară • 16,30
— Studioul „N“ « 18.00 — Cintai-e 
patriei — concurs coral interju- 
dețean • 19,20 — 1001 de seri — 
emisiune pentru cei plici « 19.30
— Telejurnalul de seară • 20.00 — 
Maroc — un film documentar • 
20,30 — România in 1000 de ima
gini a 20,55 — Gala. UNICEF « 
22,35 — Telejurnalul de noapte 
a 22,45 — Telesport.

PROGRAMUL II

• 20,00 — Lumea copiilor • 20.30 
— Film artistic : Brățara de gra- 
nate • 21.55 — Buletin de știri
• 22,00 — Carnet bucureștean
• 28,10 — Reluarea serialului de 
sîmbătă seara.



? Situat într-un moment deosebit in viața patriei, 
C începutul unui nou cincinal. Congresul al IX-lea 
S al U.T.C. va realiza un bilanț multilateral asupra 

unei perioade de mare importanță în viața orga 
? nizației noastre, mai ales asupra celei din ultimii 
( trei ani, puternic marcată de măsurile adoptate 
< de CC.al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea acti 

vității în rîndul tineretului. El va încheia astfel,
(> firesc, o perioadă de căutări și idei fertile, care ' 

au dat naștere unor noi modalități de acțiune, și '
> va jalona direcțiile fundamentale de acțiune în !

» viitor. (
> Etape distincte de pregătire și apropiere a ' 
, acestui moment, conferințele de dare de seamă '
> și alegeri care se desfășoară în prezent sînt tot <
> atîtea colocvii de mare amploare cu întreg acti- t 
» vul organizației noastre, care așează pe primul < 
( plan al dezbaterilor lor analiza profundă a mu- *
> tațiilor produse în viața organizațiilor, a măsuri- < 
i lor ce se impun pentru sporirea eficienței ei in ( 
* antrenarea întregului tineret al țării la o activi- < 
t tate susținută, la o contribuție tot mai activă la 1
> efortul întregului popor.

CUM SE DEFINESC CONFERINȚELE DE ALEGERI CA

UN AMPLU COLOCVIU

PRIVIND MUNCA DE VIITOR
<

Redactorii noștri, prezenți la conferințele orgatoțMtor municipale Birlad, Brăila, Călărași, 

Constanța, Craiova, Timișoara și Tirgoviște ale U. T. C., consemnează principalele idei abordate și

elementele care au conferit dezbaterilor un pronunțat caracter de lucru.

;3>| Toate conferințele nu acordat un larg spațiu 
dezbaterilor privind prezența tineretului în viata 
economică, în procesul muncii, domeniu hotărî- 
tor pentru progresul societății în care se circum
scriu sarcinile fundamentale ale organizației 
U.T.C.

Spiritul exigent în care a fost realizată analiza 
a demonstrat cu pregnanță ideea că substanța 
eiorturilor întreprinse în acest domeniu se afirmă 
convingător în faptele tinerilor.

| Și apoi, concluziile acestei măsurători tre
buie să-și găsească tot atît de exact exprimarea 
în programul de acțiune. Nu o dată, aceste confe
rințe au oferit demonstrații convingătoare pri
vind modul cum se finalizează un program de 
lucru concret, realist, eficient.

Călărași — un municipiu tî- 
năr, cu o industrie tînără, o- 
raș în care se regăsește, cu 
parametrii săi specifici, pro
blematica ce se pune zi de zi 
în viața organizațiilor U.T.C., 
în legătură cu integrarea ti
neretului în activitatea indus
trială, în preocupările de dez
voltare a industriei socialiste, 
a economiei țării. Călărașul 
industrial — cunoscut prin 
produsele livrate la export, 
prin tinerii ce asigură o par
te importantă din necesarul 
de hirtie al țării, unde se 
produc confecții și subansam- 
ble din prefabricate, necesare 
importantelor sisteme de iriga
ții și a blocurilor de locuit dih 
localitățile Bărăganului. Aici, 
patru din cinci salariați sint 
uteciști. Și fiecare dintre ei 
realizează, anual, o producție 
de peste o sută de mii de lei. 
Ce presupune acest lucru ? 
Așa cum se sublinia și la con
ferința organizației munici
pale a U.T.C., presupune răs
pundere, disciplină de fier, 
prețuirea pe măsură a minu
tului și gramului de materie 
primă. Cînd s-a raportat con
ferinței că organizațiile U.T.C. 
de la Combinatul de celuloză 
și hîrtie au contribuit în ma
re măsură la vitalizarea 
cercurilor de meserii, la fina
lizarea cursurilor de califica
re la locul de muncă, la in
tensificarea activității în 
schimburile II și III, la com
baterea unor atitudini străine 
disciplinei muncitorești (prin 
fotografiere în fața șarjelor 
rebutate, expunerea de cari
caturi la gazetă, raiduri-an- 
chetă în schimburile II și III 
și prezentarea, statistic, a re
zultatelor obținute de către 
tineri etc), s-au subliniat nu

Evident, s-a arătat în cadrul conferințelor, 
există numeroase succese în această privință, o 
experiență valoroasă în mobilizarea tineretului 
la realizarea sarcinilor de producție ; însă există, 
în același timp, încă mari rezerve pentru a face 
mai prestigioasă prezența tinerilor în viata uni
tăților economice. Legat de aceasta a fost rele
vată necesitatea dezvoltării colaborării comitete
lor U.T.C. cu toți ceilalți factori, întrucît rezulta
tele depind în mare măsură de afirmarea contri
buției tuturor.

Și la conferința organiza
ției municipale Timișoara, în 
centrul dezbaterilor a stat 
problema integrării profesio
nale a tinerilor sub toate as
pectele și la toate nivelele de 
pregătire. Deficiențele consta
tate în activitatea U.T.C. din 
unele întreprinderi ale muni
cipiului se datoresc, sublinia 
un delegat al uteciștilor de la 
„Electrometal", „unei slabe 
preocupări a colectivelor, dar 
și unui slab sprijin din partea 
conducerii întreprinderii pen
tru integrarea în bune condi
ții în muncă a celor tineri". 
Necunoașterea locului de mun
că înainte de angajare, a atri
buțiilor și a sarcinilor de pro
ducție determină o mare fluc
tuație în ; rîndul celor tineri. 
O mare răspundere pentru 
acest fenomen sau pentru ne- 
realizarea normei de produc
ție, pentru absențe sau indis
ciplina uteciștilor, revine or
ganizației U.T.C., comitetului 
acesteia. Dar, propunea ing. 
Aurel Anuți de la „Electro
motor", „organizația U.T.C. ar 
trebui, prin prisma sarcinilor 
care-i revin, să aibă prin re
prezentantul său, un cuvînt 
de prestigiu ca membru al 
comitetului de direcție".

Prestigiul acestuia în fața 
comitetului de direcție depin
de însă și de substanța, com
petența afirmațiilor, de jus
tețea și judiciozitatea obser
vațiilor, propunerilor pe care 
le face. Cuvîntul său trebuie 

numai direcțiile în care s-a 
acționat, dar și utilitatea în
tregii munci politice și edu
cative desfășurată' in rînduri- 
le tineretului. Pentru că, toa
te acestea s-au materializat 
în depășirea cu peste 10 mili
oane lei a producției marfă 
vîndută și încasată, în crește
rea productivității muncii și 
îmbunătățirea indicelui de u- 
tilizare al mașinilor, în eco
nomii suplimentare în valoare 
de două milioane lei la pre
țul de cost. Vasile Ștefănescu, 
secretatul comitetului U.T.C. 
din întreprindere, făcea tot
odată cunoscută hotărirea or
ganizației de a iniția și des
fășura o vie întrecere între 
brigăzile de lucru, între schim
buri și secții — temelie a u- 
nei permanente emulații pen
tru introducerea și generali
zarea noului, pentru o înaltă 
eficiență a muncii.

Experienței împărtășite de 
tinerii de la Combinatul de 
celuloză și hîrtie i-au fost ală
turate apoi realizările orga
nizațiilor U.T.C. de la Fabri
ca de confecții, de la între
prinderea de prefabricate din 
beton, de la celelalte unități 
economice din cadrul muni
cipiului. Firesc, preocupările 
organizațiilor U.T.C. — așa 
cum au rezultat din materia
lele conferinței, din cuvîntul 
participanților — sînt orien
tate ferm, perseverent, către 
formarea tinerilor ca munci
tori ai unei industrii moder
ne. că acestea au în față, ca 
obiective permanente de lu
cru, însușirea de către fiecare 
utecist a principiilor discipli
nei muncii, perfecționarea 
continuă a pregătirii profesio
nale.

să merite atenție, să repre
zinte în cunoștință de cauză, 
în același timp, problemele cu 
care vine în contact la nive
lul conducerii întreprinderii 
să se transforme, prin secre
tarul U.T.C., în program de 
muncă al organizației, al tu
turor tinerilor.

Integrarea profesională a 
fost, și pentru delegații stu
denților și ai elevilor din mu
nicipiu, punctul esențial -al 
discuțiilor. S-a afirmat cerin
ța ca studenții să se aplece 
cu mai multă atenție în pro
cesul lor de pregătire, asupra 
problemelor direct legate de 
producție, să ridice practica 
în producție la un nivel supe
rior, cerut de viitoarele lor 
îndatoriri de specialiști. „Con
siliile A. S. ale facultăților, 
preciza un delegat al Uzinei 
mecanice, trebuie să se pre
ocupe, să trateze cu mai mul
tă răspundere practica stu
denților, să determine o mai 
mare apropiere de producție". 
S-a subliniat, în acest sens 
necesitatea unor schimbări în 
stilul de muncă, în conceperea 
activității. Uteciștii de la Trus
tul de construcții au propus 
ca membrii comitetului mu
nicipal U.T.C. să se ocupe mai 
intens de acele organizații 
unde, din cauza unor condiții 
specifice, munca și activita
tea se desfășoară mai greu, 
se întîmpină greutăți de aco
modare, de integrare.

rea Indiferent însă de domeniul la care ne-am 
referi — educația prin muncă și pentru muncă, 
activitatea politico-educativă, acțiunile vizînd 
lărgirea orizontului cultural-științific și artistic al 
tinerilor etc. — procedeele de lucru nu pot re
zulta decît dintr-un studiu atent al realităților, al 
împrejurărilor în care acționează fiecare organi
zație U.T.C., al cerințelor specifice fiecărui colec
tiv. Este o condiție hotărîtoare pentru a asigura 
reușita strădaniilor.

în cadrul problematicii vaste 
abordată cu prilejul conferinței 
de dare de seamă și alegeri a or
ganizației municipale Constanța 
a U.T.C.. un loc foarte impor
tant au ocupat aspectele integră
rii profesionale a tinerilor. Un 
aspect subliniat în mod pregnant 
Ia acest capitol, insistent abor
dat de participanții la discuții, a 
fost acela al acțiunii efemere, 
puțin eficiente. în domeniul în
drumării activității politico-edu
cative și organizatorice a organi
zațiilor U.T.C. pentru reducerea 
fluctuației muncitorilor tineri, în 
primul rind în întreprinderile 
nou înființate și unitățile agrico
le. precum și în domeniul folosi
rii integrale a forței de muncă 
tinere în municipiul Constanța. 
S-a desprins ca o concluzie im
portantă aceea ca noul comitet 
municipal U.T.C. să acționeze 
mult mai energic, în colaborare 
cu toți factorii responsabili pen
tru o bună orientare școlară și 
profesională a celor care termi
nă școala generală, precum și în 
scopul încadrării în producție a 
tuturor tinerilor, îndeosebi a ab
solvenților liceelor de cultură 
generală. De asemenea, va tre
bui să se acorde în continuare o 
atenție mai mare activității pro
fesionale în rîndul tineretului din 
unitățile comerciale, sanitare și 
cele de deservire, dezvoltând co
laborarea cu conducerile unități
lor, cu organizațiile de sindicat, 
astfel încît organizațiile U.T.C.

■ A răspunde ca promptitudine la comanda 
zilei, a acționa nu doar ca urmare a unor indi
cații, ci în primul find din proprie inițiativă, iată 
ideea subliniată puternic în cadrul acestor dez
bateri și care și-a găsit ilustrare concretă în ne
numărate inițiative.

Delegații la conferința organi
zației municipale Craiova a 
U.T.C. nu s-au mulțumit să e- 
voce bogatul bilanț al rezultate
lor obținute în munca voluntar- 
patriotică, chiar dacă au putut 
raporta peste 11 milioane ore e- 
fectuate. Mulți din ei aveau în 
mină ziarul în care apăruse Ex
punerea tovarășului Xicolae 
Ceaușescu cu privire la îmbună
tățirea organizării agriculturii și 
au ținut să-și spună chiar atunci 
cuvîntul, făcînd sugestii fertile 
menite să amplifice perspectiva 
activității patriotice a uteciștilor 
craioveni. Fără îndoială, Uniu
nea Tineretului Comunist va des
prinde propriile sale concluzii și 
va stabili modalitățile sale speci
fica de acțiune pentru a susține 
acest program de dezvoltare a

con-să fie ajutate să extindă 
cursurile pe meserii, consfătuiri
le, editarea veriodică a nliante- 
lor, foilor colante pentru a sti
mula și astfel inițiativa tinerilor, 
dezvoltîndu-se răspunderea pen
tru o comportare demnă ji o 
servire ireproșabilă.

întrucât un număr mare de u- 
teciști se vor califica și în vii* 
tor la locul de muncă (peste 
2 500 anual) atît în unitățile in
dustriale cit și în cele ale coo
perației meșteșugărești, s-a ac
centuat, deseori, asupra cerinței 
ca organizațiile U.T.C. să fie 
substanțial sprijinite de toți fac
torii pentru organizarea unor ac
țiuni avind ca țel îndrăgirea și 
însușirea meseriei, stabilizarea ti
nerilor la locurile de muncă, in 
întreprinderea aleasă, formarea 
conștiinței muncitorești. Corelat 
acestor preocupări, prin existen
ța unui număr mare de tineri 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
în majoritatea întreprinderilor 
constănțene s-a pronus. ca un 
imperativ primordial, printre ac
țiunile imediate ale Comitetului 
municipal Constanța al U.T.C, 
întreprinderea unor studii apro
fundate, discuții cu tinerii și 
conducătorii unităților, din care 
să rezulte propuneri și hotăriri 
utile pentru asigurarea condiții
lor optime de muncă și viață tu
turor tinerilor, cu atenție spe
cială pentru cei de pe șantiere
le de construcții.

agriculturii noastre. Conferința 
organizației craiovene nu a aș
teptat însă să i se spună ce are 
de făcut, ci a ieșit in întîmpina- 
re cu o propunere a sa, lărgind 
o inițiativă existentă deja în or
ganizația U.T.C. de la I.C.E.T.

Intr-o unanimitate entuziastă, 
delegații au hotărî t să adreseze 
tuturor organizațiilor U.T.C. și 
tinerilor din întreprinderile mu
nicipiului o vibrantă chemare la 
transpunerea în practică pe sca
ră mai largă a acestei inițiative, 
angajindu-5e ca, Un cadrul acțiu
nilor de muncă patriotică să con
stituie ecl.ipe formate din tineri 
muncitori cu înaltă calificare, 
din cadre tehnice fi inginerești, 
care să intervină cu promptitu
dine la soluționarea unor proble
me tehnice din cooperativele a

gricole de producție ale județu
lui nostru, participînd astfel ne
mijlocit la înfăptuirea amplului

De la intenții la fapte există mai multe etape. 
Se cer deci mai multe condiții. Una din ele este 
aceea ca în fiecare moment să masori cu exacti
tate ce ai tăcut, în ce punct te afli și încotro por
nești mai departe.

Am avut curiozitatea să caut 
elementele noi apărute în acti
vitatea de doi ani de zile a Co
mitetului municipal Birlad al 
U.T.C., să descifrez cîteva sal
turi calitative în eforturile sale. 
Și am găsit, dimpotrivă, moti
vul pentru care actuala dare de 
seamă mi se păruse de la înce
put mediocră : fusese copiată, 
îb proporție de cel puțin 50 la 
sută, după cea de acum doi ani. 
Argumentul care a încercat 
să-mi demonstreze că faptul nu 
era chiar atît de grav a fost 
acela că n-a fost respectat decît 
un anumit punctaj, un „schelet 
obligatoriu" în asemenea împre
jurări. Un argument care nu în
țelegea deci că tocmai modelul 
propus, unghiul de abordare 
se dovedea depășit, iar dezbate
rile conferinței l-au confirmat și 
pentru cei mai sceptici. Apoi, 
nici nu era la mijloc simpla re
producere nevinovată a unui 
schelet, ci și a unor bucăți mari 
de came, o reproducere fidelă, 
în liniile sale esențiale, a activi
tății însăși. Modahtatea mai co
modă la care se apelase trăda 
încă un amănunt destul de ne
plăcut, acela că și realizările, ca 
si deficiențele, erau cam tot ace
leași ca în urmă cu doi ani.

Exemplele sînt mai convingă
toare decît orice comentariu. In 
doi ani de zile, elementele noi 
apărute în domeniul activității 
profesionale nu sînt decît o olim
piadă și un concurs „Vă iubiți 
meseria ?“ în rest aceleași dez
bateri sau expuneri : „Folosirea 
judicioasă a metalului". „Lip
sa din producție și implicațiile 
ei în realizarea sarcinilor", „Cum 
să eliminăm rebuturile" (sau tim
pii morți) — acțiuni care „au 
reușit să scoată în evidență une
le aspecte pozitive din munca și 
activitatea tinerilor". De aseme
nea, regretabil nu e atît faptul 
că se repetă aidoma un adevăr, 
oricum, identic: -o mare parte 
din efectivul organizației muni
cipale. peste 40 la sută (50*.» se 
spunea în '68), este cuprinsă în 
școlile post-generale. ceea ce a 
făcut ca atenția comitetului mu
nicipal să se îndrepte perma
nent spre această categorie", ci 
că „eforturile (strădaniile — se 
mai zice din loc în loc) comite
tului municipal" se îndreaptă 
spre aceleași dezbateri și acțiuni, 
cu aceleași titluri știute 
numai de acum doi ani, ci 
vreo zece.

Frazele copiate la indigou nu 
se opresc însă aici, ci continuă 
și Ia capitolul lipsurilor. Aceea
și „slabă preocupare in îndru
marea organizațiilor U.T.C. din 
școlile generale", același „carac
ter ingust» limitat al unor acțiuni 
politico-educative" (nu s-a mai 

nu 
de

program elaborat de partid pen
tru a asigura un progres susținut 
agriculturii noastre".

lărgit cu nimic în doi ani ?), 
aceeași lipsă de regularitate in 
prezentarea informărilor politice, 
urmate, bineînțeles, de aceeași 
recomandare: „Comitetul muni
cipal trebuie să-și axeze întreaga 
muncă educativă" și așa mai de
parte. Apoi aceeași „Activitate 
în salturi" cînd ajungem la 
munca culturală, ca și același 
refren „nu s-a urmărit diversi
tatea acestor acțiuni", pentru 
ca, ajunși la viața internă de or
ganizație, să întîlnim nelipsita 
afirmație că stilul de muncă s-a 
perfecționat continuu, cu toate 
că, paradoxal, prezintă aceleași 
neajunsuri: „Nu se acordă în
totdeauna un ajutor mai concret 
și diferențiat", „comisiile sînt 
insuficient folosite", „nu în
totdeauna adunările generale...

Urmărind în paralel cele 
două dări de seamă, o întrebare 
inevitabilă se ridică în mod 
justificat: nu s-a întimplat chiar 
nimic mai important în cei doi 
ani de zile de activitate a comi
tetului municipal U.T.C. ? Re
petarea consecventă a acelorași 
deficiențe mă îndemna să cred 
că nu se făcuse nici un pas îna
inte. Iar de aici — o altă între
bare : lipsurile există numai ca 
să le înregistrăm, sau ca să în
cercăm înlăturarea lor ? Nică
ieri însă nu se spunea clar și 
răspicat: tovarăși, acum doi ani 
sufeream de următoarea mala
die. astăzi ne-am vindecat com
plet Așadar, o neglijență totală 
față de propria... sănătate.

Din fericire, discuțiile confe
rinței municipale Birlad au for
mulat cel puțin în parte, un 
răspuns și pentru aceste întrebă
ri. Mai severe și mai la obiect, 
dezbaterile și propunerile rostite 
au izbutit să pună mai apăsat 
degetul pe cîteva puncte dure
roase și au făeut-o tocmai pen
tru că au depșit spiritul comod 
si suficient pe care îl propunea 
darea de seamă. Ceea ce a reali
zat mai bun conferința reprezin
tă tocmai o negare a condiției 
insinuate în material, o neac- 
ceptare a ei. Și mă gîndesc că 
dacă acest spirit de curaj și 
inițiativă ar fi fost de la bun în
ceput încurajat, lucrurile ar fi 
ajuns mult mai departe în ceea 
ce privește eficiența.

Reporterilor noștri 11 s'ar Putea, eventual, reproșa că n-au reținut din 
amplul dialog la care au fost prezenți decît parțial sugestiile lansate, că------• ,, ------------------ poiiidi sugesniie lansate, că s-au
oprit numai la unele aspecte. Trebuie să precizăm insă că, în aceeași zi în care
apar aceste rîndurl, se desfășoară deja lucrările primelor conferințe ale organi
zațiilor județene U.T.C., care ne vor oferi prilejul de a surprinde și reliefa 
mereu alte aspecte.

Așadar, colocviul continuă.

Sa5i??..r?aliz<,,â G- ENISTEANU, gh. fecioru 
T. GlNJU, I. TRONAC și D. MATALA ’

Dincolo de dezbaterile și pro
punerile lansate la conferința or
ganizației municipale Brăila a 
U.T.C., un fapt se impune auto
ritar ca modalitate de lucru con
cretă : relația care trebuie să 
existe inevitabil între cele două 
documente de mare importanță 
pentru reușita analizei întreprin
se. Darea de seamă asupra acti
vității desfășurate de la alegerile 
trecute pînă în prezent se oprea, 
cu aceeași putere de pătrundere, 
nu numai asupra rezultatelor, ci 
Și a neajunsurilor. Se precizau, 
de exemplu, în cifre neîndoiel
nice, consecințele nefolosirii tu
turor posibilităților existente, ex
primate în refuzurile de calitate, 
în valoarea numărului de ab
sențe nemotivate, în nerealizarea 
normelor de către un mare nu
măr de tineri. Răspunsul indis
pensabil pentru asemenea situa
ții nu era însă amînat printr-o 
frază generală într-un viitor ne
determinat, ci conținut, cu pro
puneri și acțiuni concrete, cîte- 
va pagini mai departe, în pro
gramul viitoarei activități: înfiin
țarea unor cabinete ale tinerilor 
absolvenți pentru sprijinirea 
cursurilor de pregătire profesio
nală, organizarea unor con
cursuri anuale ale tinerilor ino
vatori, inițierea unor seri lunare 
ale tinerilor fruntași, întreceri 
între brigăzile de producție ale 
tinerilor și altele. Cauzele unor 
stări de lucruri nesatisfăcătoare,

B Hotărîtoare pentru traducerea în fapt a mă
surilor adoptate este răspunderea fiecărui ute
cist, responsabilitatea pentru problemele de an
samblu ale organizației, dată, între altele, și de 
capacitatea de a depăși amănuntele limitate la 
un singur loc de muncă. Sau, mai exact de a Ie 
înscrie pe orbita fenomenelor și problemelor 
care preocupă organizația în întregul ei.

Desigur, aducerea în fața con
ferinței municipale U.T.C. a u- 
nor amănunte privind activita
tea uneia sau alteia dintre orga
nizațiile U.T.C. este binevenită 
și recomandabilă. Dar, ținînd sea
ma de dimensiunea acestui fo
rum, de scopurile urmărite (un 
loc central revenind stabilirii ja
loanelor eforturilor de viitor, re
unite într-un unic flux omogen), 
natura acestor amănunte, impu
ne o precizare. Anume că ele 
trebuie să servească, conferința 
fiind cadrul în care sînt afirma
te, activitatea organizației muni
cipale U.T.C. în întregul ei. Fa
cem această subliniere deoarece 
unii delegați la conferința orga
nizației U.T.C. din municipiul 
Tirgoviște s-au limitat la expu
nerea unor elemente cu totul par
ticulare și secundare organizații
lor lor, fără să se poată înscrie 
în sensul unui transfer de expe
riență, capabil de generalizare, 
care să îmbogățească perspecti
va activității și a altor organiza
ții U.T.C. reprezentate la confe
rință. Aceștia n-au făcut altceva 
decît să reediteze mai mult sau 
mai puțin dările de seamă din a- 
dunările de dare de seamă și a- 
legeri ale organizațiilor U.T.C. ai 
căror purtători de cuvînt erau, 
în aceste condiții, problematica 
atinsă nu a depășit întotdeauna 
registrul unui interes restrîns.

Faptul că prezidiul conferinței 
a găsit de cuviință să intervină, 
solicitînd unora dintre vorbitori 
(printre alții Viorel Dinu de Ia 
Grupul școlar petrol, Aurel 
Gheorghiu de la întreprinderea 
de construcții și montaj) să se 
pronunțe mai direct asupra do
cumentelor conferinței la care se 
făcuseră, inexplicabil, doar refe
riri incidentale, este prin el în
suși semnificativ. Și aceasta, în-» 
trucît delegații în cauză pierdu
seră evident din vedere perspec
tiva evenimentului Ia ale - cărui

aprecia darea de seamă, se aflau 
în „necunoașterea tuturor pro
blemelor ridicate de procesul de 
producție", sau în faptul căproducție",
„activitatea desfășurată nu este 
în măsură să răspundă tuturor 
cerințelor". La acestea însă pro
gramul de activitate dă un răs
puns prompt, la obiect: „la ni
velul municipiului se va deschide 
un cabinet de informare tehnică, 
iar pentru secretarii organizații
lor U.T.C. și responsabilii comi
siilor profesionale un cerc de eco
nomie industrială".

Și așa mai departe. La capi
tolul activității politico-ideologi- 
ce, unde se semnalează cadrul 
îngust, limitat, al unor acțiuni, 
participarea redusă a tinerilor, 
completarea vine firesc : se vor 
organiza decade ale cărții politi
ce, se va da o mai mare amploa
re acțiunilor dedicate semicente
narului partidului și congresului 
U.T.C.

Demonstrația este evidentă: 
un program de 
vrea într-adevăr 
mite lucruri, să consolideze re
zultatele obținute deja, trebuie 
să pornească de la studierea rea
lităților actuale, să-și propună a- 
tacul frontal al punctelor nevral
gice. Ceea ce devine posibil 
cînd, pentru înlăturarea unor ne
ajunsuri care îi privesc, într-un 
fel sau altul, pe toți tinerii, sînt 
antrenați, în egală măsură, toți.

activitate care 
să rezolve anu-

lucrări erau prezenți și, în ace
lași timp, datori să-și aducă o 
reală și constructivă contribuție, 
în parte, chiar darea de seamă 
prezentată de Gheorghe Stanică, 
primul secretar al comitetului 
municipal U.T.C., o înmănun- 
chere mozaicată de informații cu 
referință la organizațiile U.T.C. 
din municipiu, fără a fi marcată 
de un efort de sinteză mai ac
centuat, a oferit tonul acestor 
luări de cuvînt.

De altfel, dacă am încerca să 
explicăm numărul redus de pro
puneri făcute pentru îmbunătă
țirea activității viitoare a organi
zației municipale U.T.C. tocmai 
aici ar trebui să ne oprim, la lip
sa de căutare a unor legături 
care să racordeze un colectiv sau 
altul, Ia fenomenele și încercă
rile trăite de toți uteciștii muni
cipiului. Am reținut din ample
le secvențe ale conferinței orga
nizației U.T.C. a municipiului 
Tirgoviște, tocmai această pro
blemă, deoarece importante 
consecințe în activitatea perma
nentă, de zi cu zi, a organizații
lor U.T.C. Cuvîntul rostit în con
ferință dobîndește valoare apar
te atunci cînd, exprimînd o ex
periență particulară, oferă și al
tora soluții sau piste pentru afla
rea soluțiilor. Dar, pentru ca 
transferul de experiență să devi
nă posibil, e necesar ca prezen
tarea acesteia să se facă explicit, 
să convingă că într-adevăr e 
vorba de ceva ce pot prelua și 
alte colective sau chiar organiza
ția în ansamblu. O asemenea ex
primare este în același timp o 
modalitate de afirmare a senti
mentului de participare activă la 
viața organizației, de trăire, prin 
datele concrete ale unei colecti
vități restrînse, a tuturor proble
melor ce preocupă organizația în 
întregul ei, pe toți tinerii țării.
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O T R i " i fi ESTE O CHESTIUNE

D E CULTURA
Este bine stabilit în prezent 

că ingerarea alimentelor repre
zintă nu numai o condiție esen
țială pentru existență și dezvol
tare, ci și una dintre cele mai 
eficiente căi de apărare a sănă
tății și de ridicare a ei la un 
nivel mai înalt decît cel al unei 
stări caracterizată doar prin 
lipsa de boală. Dezechilibrul 
nutrițional ce apare ca o con
secință a abuzului alimentar 
sau a consumării in exces a u- 
nor trofine poate determina a- 
pariția bolilor cronice degenera
tive (obezitate, ateroscleroza cu 
complicațiile ei cardiace 
rebrale, caria dentară, 
etc) care se întilnesc de 
ori mai frecvent în țările 
vilizație industrială. Pentru fie
care om nutriția este o chestiu
ne de cultură, un reflex al gra
dului său de instrucție.

în țara noastră depășirea 
greutății corporale normale ca 
și obezitatea sînt fenomene ce 
se observă din ce în ce mai des 
nu numai la persoane în virstă 
ci și Ia adolescenți și la adulți 
tineri. In mai puțin de 15 ani 
mortalitatea datorată bolilor 
cardiovasculare a trecut de pe 
locul al treilea pe primul loc, 
ele constituind cauza a 40—45 
Ia sută din totalul deceselor, a- 
proape jumătate din acestea da- 
torîndu-se formelor degenera
tive (ateromatozei). Fenomenul 
afectează de altfel și pe plan 
mondial virste din ce în ce mai 
tinere devenind, după aprecie
rea experților O.M.S., „unul din
tre cele mai dezastruoase fla
gele cunoscute de omenire". Ca
ria dentară, apreciată prin nu
mărul de dinți cariați, extrași 
sau recuperați a devenit o boa
lă generală, întîlnindu-se la 90— 
95 la sută din persoanele exa
minate în țara noastră. In a- 
celași interval a crescut deose
bit de mult incidența diabetului, 
a bolilor digestive și mai ales a 
tulburărilor de comportament 
social și a nevrozelor.

și ce- 
diabct 
10—20 
cu ci-
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Paralelismul dintre 
incidenței acestor boli 
făcut in dezvoltarea civilizației 
(prin aplicarea in practică a 
progreselor științei și tehnicii) 
arată că ele sînt consecința ma-, 
rilor transformări social-econo- 
mice realizate intr-un interval 
mai scurt decit posibilitățile de 
adaptare metabolică ale omului 
la noile condiții ecologice. Con
diții printre care alimentația o- 
cupă neîndoielnic un Ioc de 
frunte. Rolul ei in apariția bo
lilor cronice degenerative, a că
ror istorie debutează în adoles
cență, a fost dovedit prin strinsa 
corelație statistică ce există în
tre tulburările metabolice și 
structura dietei ca și prin repro
ducerea lor experimentală atît 
la om cît și la animale, acțio- 
nind numai prin compoziția re
gimului alimentar și păstrind 
nemodificate toate celelalte con
diții.

Deși condiția esențială pentru 
întreținerea eutroficității (nutri
ției corecte) constă în asigurarea 
unui echilibru între ceea ce or
ganismul metabolizează și ceea 
ce el primește prin hrană, totuși 
omul modern, la fel ca și prede
cesorii lui, fiind rob al deprin
derilor (care adeseori nu co
respund intereselor sănătății fi
zice și mintale) uită că alimen
tul este baza și nu scopul vieții 
și devine gurmand, ingerind mai 
mult decît are nevoie (ceea ce

creșterea 
și saltul

de prof. dr. IANCU GONȚEA 
șeful catedrei de Igiena alimentației 

a l.M.F. București

provoacă apariția fenomenului 
de supra-alimentație).

Surplusul de calorii, absolut 
sau relativ (consecutiv scăderii 
cheltuielii de energie prin se
dentarism) tezaurizîndu-se sub 
formă de grăsime provoacă hi- 
perponderabilitate și mărește • 
incidența obezității. Deși unii 
asociază frumusețea fizică și să
nătatea cu ingrășarea spunind 
„este gras și frumos" sau „gras 
și sănătos" azi este bine stabi
lit că această asociere nu co
respunde cerințelor omului mo
dern despre frumusețea lui mor
fologică și nici unei sănătăți în
floritoare. Dimpotrivă, ingrășa
rea e însoțită de modificări ale 
concentrației lipidelor din sin
ge și a raportului dintre ele 
(dislipidemie) asemănătoare ce- 

, lor observate în ateroscleroză 
și de scăderea tolerației la glu
cide. Obezitatea reprezintă pro
logul atit al aterosclerozei cît și 
al diabetului, care se intilnesc 
de 2—3 ori mai des Ia persoa
nele grase decit la cele normo- 
ponderale. In cercetări efectua
te pe un mare număr de adulți 
tineri de ambele sexe s-a con-

per- 
sla- 

eit 
atit

statat că hipercolesterolemia 
printre persoanele grase a fost" 
de 3 ori mai frecventă, iar la 
examene anatomo-patologice 
practicate post mortem s-a gă
sit că indiferent de virstă, inci
dența atcrosclerozei coronareene 
a fost de 4 ori mai mare la 
soanele grase decit la cele 
be, confirmind zicala „cu 
cureaua e mai lungă cu
viața e mai scurtă'1. Consumul 
exagerat de grăsimi (peste 30— 
35 la sută din valoarea calorică 
a dietei) și de zahăr (peste 10— 
12 la sută) facilitează apariția 
hipercolesterolemiei și a leziu
nilor atcrosclerotice. Legătura 
dintre concentrația colesterolului 
din singe și abuzul de grăsimi 
și de dulciuri poate apare chiar 
Ia virsta școlară.

Abuzul de dulciuri, mai ales 
a celor adezive, consumate prin
tre mese sau seara inainte de 
culcare, mărește de 2—3 ori in
cidența și gravitatea cariilor 
dentare. Glucoza este intr-ade
văr unicul combustibil al siste
mului nervos și pentru metabo- 
lizarea ei sint indispensabile vi
taminele mai ales B și Bi. Dar
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creșterea in hrană a proporției 
de zahăr și de produse fabrica
te din făinuri albe, bogate in 
glucide dar lipsite sau foarte 
sărace in aceste vitamine, deter
mină un dezechilibru tiamino- 
glucid. ce micșorează capacitatea 
de adaptare a creierului la stres- 
sul reprezentat de ploaia neîn
treruptă de informații și de sti
muli, oferită din plin de ritmul 
trepidant al vieții actuale și 
contribuie la apariția stărilor de 
irascibilitate și a nevrozelor, a- 
tit de frecvent observate in com
portamentul și patologia omului 
modern. La aceasta concură și 
consumul repetat de băuturi al
coolice și abuzul de stimulente, 
care măresc excitabilitatea sis
temului nervos central in dauna 
inhibiției.

Ținînd seama de condițiile a- 
mintite care concură la apariția 
dezechilibrului și că viața (la 
fel ca ceasul) nu merge înapoi 
și că aproape fiecare cucerire a 
atras după sine nu numai avan
taje, ci și neajunsuri, pe care tot 
omul (făuritor al culturii și al 
progresului) a găsit soluțiile de 
a le contracara spre a profita 
de ceea ce ii este favorabil, se 
poate afirma că riscul omului 
de a cădea victimă propriilor 
sale victorii asupra naturii este 
inevitabil numai dacă el aplică 
știința in unele sectoare de acti
vitate practică și rămîne mult 
in urmă in altele ; mai ales dacă 
acestea interesează un domeniu

de importanță 
sănătatea lui 
cum este alimentația.

Pentru minimalizarea 
ței bolilor cronice degenerative, 
care debutind in tinerețe pre
domină patologia modernă, este 
indispensabil ca omul (sănătos 
sau bolnav) să treacă de la ali
mentația empirică la cea funda
mentată pe cuceririle științei, 
care îl apără de greșeli, adică să 
facă și pentru sine ceea ce — 
paradoxal — a realizat deja în 
zootehnie pentru porcine, pă
sări și alte animale. Pe baza 
experienței acumulată in aproa
pe 4 decenii de activitate știin
țifică sint convins de eficiența 
acestei soluții și nu știu cum aș 
putea inocula adine această con
vingere tinerelor generații, pen
tru ca prin însușirea si aplica
rea elementelor de bază din ști
ința alimentației să-și apere 
sănătatea fizică și mintală, spre 
a putea contribui prin munca 
lor la înflorirea patriei și a se 
bucura de frumusețile ei și de 
tot ceea ce viața le oferă.

Alimentația rațională constă 
din realizarea unui echilibru 
(cantitativ și calitativ) intre ne
voile metabolice și aportul fur
nizat de hrana zilnică. Aceasta 
nu înseamnă că meniul rațional 
nu corespunde _ preferințelor 
consumatorilor sau nu poate 
provoca mulțumire și plăcere. 
Dimpotrivă se impune ca prin 
însușirile lui senzoriale meniul 
să-1 atragă pe om. urmărind ca 
prin declanșarea secreției psihi
ce a sucurilor digestive să pre
gătească organismul pentru în
corporarea hranei.

Pentru realizarea echilibrului 
calitativ noi am împărțit produ
sele alimentare în 
In pagina aceasta 
torii mei vă prezintă 
principalele însușiri 
ale celor 7 grupe de produse și 
cantitățile (rațiile) indicate in
tr-o alimentație rațională.

esențială 
fizică și

pentru 
mintală,
inciden-

7 grupe, 
colabora- 
pe scurt 
nutritive
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• CONSUMAREA NERAȚIONALĂ DE GRĂSIMI ANIMALE E O LOVITURĂ DATĂ PROPRIEI^ 

SĂNĂTĂȚI • ABUZUL DE DULCIURI MĂREȘTE DE DOUĂ TREI ORI INCIDENȚA Șl GRA 

VITATEA CARIILOR» SPRE DEOSEBIRE DE CARNE, LAPTELE ARE UN EFECT CALMANT 

ASUPRA SISTEMULUI NERVOS* A FI GRAS NU ÎNSEAMNĂ A FI SĂNĂTOS DIMPOTRIVĂ!

ÎNTR-O STARE
CiT MAI APROPIATA
DE CEA NATURALĂ

într-o alimentație raționa
lă, alături de produsele de o- 
rigine animală, trebuie să se 
găsească permanent cele fur
nizate de regnul vegetal. Un 
loc foarte important între a- 
cestea îl ocupă legumele și 
fructele (grupa IV) ce se im
pun în alimentație prin con
ținutul lor în vitamine și în 
primul rînd prin vitamina C. 
Toate celelalte produse ali
mentare, în cantitățile consu
mate obișnuit, nu pot acoperi 
decît maximum 10—15 la 
sută din trebuințele or
ganismului pentru această 
vitamină. Cu excepția' unor 
fructe (ardei, coacăze, mă
ceșe, citrice, căpșuni), frunzele 
(verdețurile) conțin în gene
ral cantități mai mari de vi
tamina C decît rădăcinoa- 
sele și tuberculii.

Alături de vitamina C, în 
fructe și în legume (în spe
cial în cele colorate) se 
găsesc cantități importante de 
caroteni (provitamina A) și 
de alte vitamine (K, E, Bi, B', 
Bs. PP, citrină). Apoi, legu
mele și fructele sînt o exce
lentă sursă de elemente mi
nerale (potasiu, calciu, mag
neziu, fier, iod etc.). Predo
minanța elementelor alcalini- 
zante față de cele acidifian- 
te, asigură echilibrul acid-ba- 
ză, contrabalansînd acțiunea 
acidifiantă a altor alimente 
(carne, ouă, derivate din ce
reale).

Prin gusturile lor atît de 
variate, legumele și fructele 
realizează diversitatea meniu
rilor, ceea ce întreține apeti
tul.

Fără a avea o valoare ca
lorică mare, legumele și 
fructele măresc vigoarea fi
zică, stimulează creșterea și 
capacitatea de apărare a or
ganismului față de noxe chi
mice și biologice. Ele sînt 
deci indispensabile în alimen
tația tinerilor, mai ales dacă 
practică activități ce solicită 
efort fizic și intelectual, da
că fac sport.

într-o dietă rațională, legu
mele și fructele trebuie să 
acopere 14—17 % din valoa
rea calorică a rației. Pentru 
3 000—3 500 de calorii aceas
ta se realizează ou 700—900 

’ grame pe zi, provenite din 
200—300 g cartofi, 250—300 
g alte legume și 250—300 g 
fructe. Se recomandă ca din
tre legume să se prefere ce
le colorate și jumătate din ele 
să fie 
crudă 
foarte 
sucuri 
fructe 
pere.

consumate în stare 
(salate, murături). Este 
indicat consumul de 
și siropuri naturale din 
și legume (de mere, 

gutui, citrice, struguri, 
măceșe, tomate etc.) deoare-

ce, corect preparate, acestea 
păstrează în mare măsură în
sușirile nutriționale ale fruc
telor și legumelor respective. 
Consumîndu-le preferențial 
față de băuturile alcoolice (în 
special cele distilate), tinerii 
nu au decît de cîștigat, reali- 
zînd profilaxia efectelor foar
te nefavorabile ale alcoolului 
asupra tubului digestiv, fica
tului, sistemului nervos, și 
prin aceasta asupra sănătății, 
a puterii de muncă fizică și 
intelectuală și a comporta
mentului psihic.

Derivatele din cereale și 
leguminoasele uscate (grupa 
V-a) fiind produse concen
trate. sărace în apă și foarte 
bogate în amidon, reprezintă 

. principala sursă de calorii a- 
coperind, într-o dietă rațio
nală, 30—50 % din trebuințe
le energetice ale omului. în 
același timp, ele conțin can
tități mari de vitamine din 
grupul B (în special Bi), vi
tamina E și proteine vegeta
le (care sînt bine folosite da
că se asociază cu cele de pro
veniență animală). Datorită 

■ faptului că vitaminele se gă- 
. sesc mai ales în părțile peri

ferice ale bobului și în em
brion, îndepărtarea excesivă a 
acestora prin decorticare sau 
cernere, așa cum se întîmplă 
cu orezul glasat, arpacașul, _ 
grișul, făina albă și prepara
tele din făină albă, micșorea
ză considerabil conținutul în 
vitamine al acestor produse. 
Pentru a evita riscul unui a- 
port insuficient, în special de 
vitamina Bt, este indicat să 
se consume pîine intermedia
ră sau neagră, rămînînd ca 
pîinea albă să fie preferată 
de cei cu afecțiuni digestive, 
la care se impune reducerea 
celulozei.

într-o rație echilibrată, 
pentru 2 500—3 500 calorii 
trebuie consumate 300—500 
grame de pîine pe zi și 50— 
70 g din alte derivate de ce
reale și leguminoase uscate. 
Cînd cheltuiala de energie 
este mare, depășind 4 000 de 
calorii în 24 ore, consumul 
poate ajunge la 600—700 g 
pîine și pînă la 100 g făinoa
se pe zi.

Tinerii manifestă o deose
bită atracție față de produ
sele zaharoase (grupa VI). 
Conținutul lor foarte bogat în 
zahăr (de la 20 pînă aproape 
de 100 %), asociat uneori și 
cu o cantitate crescută de 
grăsime (ciocolată, halva, tor
turi, creme) le conferă o ma
re putere calorică (între 300 
și 550 calorii neutru 100 g). 
participînd astfel la acoperi
rea cheltuielii de energie a 
organismului. Dar avînd ca

principal component zahărul, 
tentația de a le consuma în 
exces este dăunătoare pentru 
că dezechilibrează dieta. Ris
cul este mai mare dacă se a- 
sociază cu alte produse rafi
nate (pîine și preparate din fă
ină albă, grăsimi, băuturi al
coolice). Ingerate predomi
nant din plăcere și nu numai 
pentru potolirea senzației de 
foame, ele duc la depășirea 
rației calorice și deci la su- 
praalimentație, cu consecințele 
ei negative. Este recomanda
bil deci ca dulciurile să nu 
depășească 8—10 •/• din va
loarea calorică a rației cînd 
în dietă se găsesc și alte pro
duse rafinate și maximum 
12—14 •/• cînd ele se consu
mă concomitent cu pîine nea
gră sau intermediară, carne, 
brânzeturi, legume și fructe. 
Exprimat în zahăr, aceasta în
seamnă 60—100 grame pe zi 
(inclusiv cel din ceai, cafea, 
siropuri).

Grăsimile alimentare (gru
pa VII) au o mare putere e- 
nergetică, 100 de grame de 
ulei sau de untură generînd 
920—930 de calorii. Deși ti
nerii le tolerează mai bine de- 
cît adulții, totuși trebuie e- 
vitat abuzul (peste 15—20 •/» 
din valoarea calorică a dietei 
deci 40—60 g la 3 000 calorii) 
mai ales de , către sedentari, 
pentru că îngreunează diges
tia, obosesc ficatul, favorizea
ză instalarea obezității și pre
gătesc terenul pentru atero- 
matoză și complicațiile sale. 
Datorită bogăției în acizi 
grași polinesaturați și absen
ței colesterolului, trebuie 
preferate uleiurile vegetale în 
locul grăsimilor animale.

Dr. SEBASTIAN 
DUMITRACHE

Aproape 10 •/• din populația 
Clujului e constituită din stu- 
denți. Cea mai mare parte a a- 
cestora iau masa la cantinele o- 
orășelului universitar, gusturile 
lor influențînd bineînțeles alcă
tuirea meniului, mai ales că ele 
coincid cu „formația gastronomi
că" a bucătarilor. Vn grup sem
nificativ așadar pentru ceea ce 
reprezintă ca avantaje și deza
vantaje bucătăria ardelenească.

— Studenților care iau masa 
la cantină li se asigură, în gene
ral, o alimentație pe baze știin
țifice, în concordanță cu preve
derile Ministerului Sănătății, ne 
spunea dr. IOAN STRÎMBU — 
medic specialist în boli interne, 
directorul Spitalului studențesc 
din Cluj. Ei primesc zilnic cele 
3 000—3 600 calorii necesare ti
pului de activitate pe care o 
desfășoară, dar...

— Există prin urmare și un 
„dar“. Mi se pare că el se re
feră la alimentele ce furnizează 
aceste calorii.

— Bucătăria ardelenească are 
intr-adevăr pe lingă calitățile cu
noscute și recunoscute și un im
portant cusur — dovedit mai 
ales în ultima vreme de știință : 
utilizează prea multe grăsimi de

CARE ESTE 
BĂUTURĂ
IDEALĂ?

Grupa I de alimente este re
prezentată prin lapte sub toate 
formele (dulce, bătut, iaurt, lap
te acidofil) și brînzeturi. El con
ține atît material plastic (prote
ine, calciu, fosfor) și energetic 
(lactoză, grăsimi) cît și substan
țele necesare folosirii acestuia 
(vitamine și oligoelemente mine
rale).

Ierarhizînd efectele nutrițio
nale în ordinea importanței, a- 
ceste produse se impun în ali
mentația omului și sînt de ne
înlocuit. în primul rînd prin ac
țiunea lor mineralizantă necesară 
organismului în creștere ca și 
prin cea antidecalcifiantă de care 
au nevoie adulții și mai ales 
femeile in perioada de sarcină 
și alăptare. Această acțiune mi
neralizantă se datorește pe de o 
parte bogăției în calciu și în 
fosfor, iar pe de altă parte fap
tului că în lapte sînt realizate 
toate condițiile necesare pentru 
ca absorbția și fixarea acestor ele
mente minerale în schelet și 
dinți să fie optimă. în lipsa lap
telui din alimentație nu se poa
te acoperi nevoia de calciu a 
școlarilor (1—1,2 g pe zi) și a 
adolescenților (1,5 g pe zi) astfel 
că riscul unei tulburări în struc-

tura minerală a țesutului osos 
este inevitabilă. Activitatea mus
culară intensă mai ales cînd se 
exercită la cald, accentuînd mo
bilizarea calciului din schelet și 
pierderea lui prin transpirație, 
mărește nevoia organismului 
pentru acest element. Laptele 
este deci o „băutură" ideală și 
pentru sportivi. Laptele și brîn- 
zeturile constituie o importantă 
sursă de proteine de clasa I 
(3,5 g’/« în lapte. 14—16—28% 
în brînzeturi) capabile pe de o 
parte să întrețină o creștere 
foarte bună, pe de altă parte să 
corecteze deficiențele proteine
lor din produsele vegetale. Pro
teinele din lapte se metabolizea- 
ză ușor și raportînd la gram, 
sînt de 2—3 ori mai ieftine decît 
cele din carne sau ou, care au 
o valoare nutritivă asemănă
toare. Pentru însușirile nutrițio
nale arătate, laptele este deose
bit de indicat în timpul creșterii. 
Prin suplimentarea dietei copii
lor pînă la 12 ani cu 500—750 ml 
lapte pe zi, s-au obținut avan
taje de creștere în greutate și 
mai ales în înălțime, care nu au 
putut fi realizate prin nici un 
alt aliment. Studii antropologice 
arată că dezvoltarea staturo-pon-

.... . .
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proveniență animală. Studenții 
vin de acasă cu obișnuința de a 
consuma slănină și untură de 
porc; bucătarii — ajutați și de 
tradiție — au tendința de a se 
adapta gustului lor și — ca re
zultat — iată ce constatăm noi 
medicii: carnea și preparatele
de carne se consumă în cantitate 
dublă, în timp ce laptele și deri
vatele de lapte scad — consecu
tiv — la jumătate din procentul 
prevăzut pentru o alimentație ra
țională.

— La virsta aceasta, probabil, 
dezechilibrul este compensat și 
nu apar încă îmbolnăviri evi
dente.

— Chiar dacă bolile degene
rative nu se manifestă deocam
dată, am constatat în destule ca
zuri o creștere a colesterolului

1

» O alimentară oarecare din București : unitatea nr. 14. 
După cum se vede din fotografia noastră, sortimentul de 
conserve de legume este extrem de puțin diversificat : 
mazăre fină, ghiveci, din nou mazăre fină : și iar mazăre... 
dar mijlocie. Plus fasole verde. Evident, un asemenea sorti
ment nu poate răspunde nici pe departe necesităților, gus
turilor și preferințelor consumatorilor. Comoditatea produ
cătorilor, care preferă sortimente puține și de serie mare, 
ca și cea a unor gestionari, limitează în mod artificial capa
citatea de aprovizionare a consumatorilor.

&

** strada M. Rosetti oferea 
___________ ____ ________ semipreparate. Carnea to
cată, mușchiul de porc, sărmăluțele, ardeii umpluți, varza 
tocată, macaroanele cu brînză, salata a la Gospodina și cîr- 
năciorii de porc erau aproape tot ce putea oferi magazinul. 
Ce meniuri și-ar» putea combina o gospodină adevărată 
din ele ?

Ieri, unitatea „Gospodina" din 
și ea foarte puține sortimente de

Fotografii : C. CIOBOATA

deraia și vigoarea fizică a po
poarelor consumatoare de lapte 
(din nordul Europei, arabii, be
duinii) sînt mai importante de
cit a celor lipsite de acest ali
ment. Aliment ideal pentru copii 

(•500—750 ml pe zi), excelent 
pentru femei în perioada mater
nității și pentru majoritatea bol
navilor, foarte bun pentru ado
lescenți, bătrîni și muncitori care 
lucrează în mediu nociv (0,5—11 
pe zi) și bun pentru ori ce adult 
(un minim de 300 ml pe zi), lap
tele trebuie să nu lipsească din 
dieta nimănui.

După cum arată, de altfel, 
statisticile la popoarele și în co
lectivitățile care consumă din 
belșug lapte și îndeosebi prepa
rate lactate acide, durata medie 
a vieții este mai lungă și pro
centul persoanelor trecute de 
100 ani de 2 ori mai mare de
cît la cele care consumă can
tități mici sau deloc.

Carnea, peștele și preparatele 
obținute din ele (grupa a II-a) 
fiind bogate în proteine (16— 
22 g •/») reprezintă alături de 
lapte și brînzeturi principala 
sursă de material plastic cu 
mare valoare nutritivă, însă pro
teinele din came, spre deosebire 
de cele din lapte sînt bogate în 
substanțe (purine) din care în or
ganism se formează acid uric, 
care predispune la gută. în opo
ziție cu laptele și brînzetu- 
rile, carnea și peștele sînt foarte 
sărace în calciu și raportul a- 
cestui element față de fosfor este 
foarte scăzut ; în schimb car
nea și mai ales organele (ficatul) 
reprezintă cea mai bună sursă 
de fier, iar peștele este cel mai 
bogat aliment în iod. Dacă din 
punct de vedere al acoperirii ne
voii de proteine laptele și brinze- 
turile pot fi înlocuite prin carne

Tot ieri, în vitrina frigiderului de la bufetul studențesc al 
A.S.E. se găseau numai trei sortimente de mezeluri, o salată 
de beuf și un sortiment de sardele. (Cine desface cutii de 
conserve în pauză?) De ce oare lipseau laptele, iaurtul, 
fructele, nectarurile și sucurile care ar fi asigurat, alături 
de celelalte sortimente, o alimentație armonioasă studenților?

și invers, din punct de vedere al 
acoperirii nevoii de calciu și de 
fier alimentele din aceste două 
grupe nu mai sînt intersanjabile 
fără riscuri nutriționale. Carnea 
și peștele contribuie în mare 
măsură la acoperirea nevoilor 
organismului în vitaminele PP, 
B=, B», Bis, constituind alimentul 
antianemiant prin excelență (spre 
deosebire de lapte care este ali- 
metul antirahitigen prin exce
lență). Cu toate că furnizează 
mai puține calorii, carnea slabă 
are mai mare valoare nutritivă 
decit cea grasă, care prin bo
găția în acizi grași saturați și 
prin colesterol, expune la atero- 
scleroză.

Ouăle (gr. III) se impun în 
alimentație în primul rînd prin 
bogăția lor în vitamine (A, D, 
E, Br, Ba), prin proteinele de 
cea mai bună calitate și prin 
conținutul lor în elemente mi
nerale ca : fosfor sub formă de 
lecitine, fier, calciu. Prin bogăția 
sa, gălbenușul de ou constituie 
un important tonifiant pentru ac
tivitatea scoarței cerebrale. Ca și 
carnea, oul are efect acidifiant,

conține mult colesterol (0,4 g 
pentru un ou de găină și 0,8 g 
pentru unul de rață) și este 
sărac în vitamina C. Prin valoa
rea lor vitaminică și proteică 
ridicată, ouăle pot corecta defi
ciențele produselor rafinate 
(zahăr, griș, făină albă etc) iar 
incorporarea gălbenușului crud 
la unele mîncăruri înainte de 
servire, compensează o bună 
parte din pierderile de vitamine 
care se produc în cursul pregăti
rii culinare. Datorită valorii nu
tritive ridicate oul trebuie să nu 
lipsească din dieta zilnică a co
piilor, a adolescenților și a fe
meilor în perioada maternității 
(circa 1 ou pe zi) însă fiind bo
gat în colesterol trebuie evitat 
abuzul. Intrucît în albușul crud 
se găsesc mai multe substanțe 
care deprimă digestia și utiliza
rea proteinelor din ou și a unor 
vitamine, este recomandabil ca 
oul să fie consumat după coa
gularea completă prin prelucra
re termică.

Conf. dr. 
PARASCHIVA ȘUȚESCU

Deliciile si defectele
bucătăriei ardelenești

sanguin, creșteri în greutate peste 
valorile normale, prezența chiar 
a hipertensiunii arteriale (în pro
porție de aproximativ 1 la mie 
cazuri noi pe an), a nevrozelor 
astenice (este cunoscut faptul că 
nu carnea ci laptele este alimen
tul cu acțiune calmantă, binefă
cătoare asupra sistemului nervos, 
pe care-l ferește de dezechilibru) 
fără să mai vorbim de „banalele" 
dischinezii biliare, de „crizele de 
ficat" 
string 
tare.

a căror frecvență este 
legată de greșelile alimen-

Dar vitaminele ? Sînt pre- 
în cantități suficiente înzcnte - __ -__

alimentația studenților clujeni ?

— Se pare că nu. Sutele de 
cazuri de boli inflamatorii ale 
ochilor ce apar pe an (circa 
50—60 la mie din studenți au

astfel de suferințe) demonstrea
ză insuficiența vitaminei A, a vi
taminei C. Explicația: se consu
mă dulciuri și făinoase în dauna 
legumelor și a fructelor proaspe
te — fructele sînt prezente în 
alimentație mai ales sub formă 
de compot iar dintre legume 
prioritatea o dețin prea constant 
cartofii. La aceasta se mai adau
gă și lipsa vitaminelor din lapte, 
aliment prea puțin utilizat.

Ne-arn gîndit și la o posibili
tate de vitaminizare cu produse 
farmaceutice și la introducerea 
de „colțuri" dietetice în toate 
cantinele mai mari — în afara 
cantinei dietetice existente — a- 
colo unde se prepară mii multe 
feluri de mîncare și studenții și-l 
pot alege fără recomandarea me
dicului pe cel dietetic.

— Uzul și abuzul de cafea,

precum și fumatul nu reprezin
tă, de asemenea, primejdii pen
tru o alimentație rațională ?

— Ba da. Abuzul de cafea 
poate da tahicardii, creșteri ale 
tensiunii arteriale, stări de obo
seală cu reducerea capacității de 
muncă intelectuală. O cafea oca
zională nu reprezintă un pericol; 
sistemul de a bea cafele după 
cafele se cere însă combătut. Ți
gările, chiar dacă nu fac parte 
din alimentație, tulbură diverse 
echilibre metabolice. Dar mai 
este o greșeală pe care o fac stu
denții : lipsesc de la masă. 4 °/o 
dintre ei lipsesc în medie de la 
masa de prînz, 12’/o de la cină 
iar 50 °/» — procent ale cărui 
urmări sînt dintre cele mai alar
mante — lipsesc de la dejun, 
fiindu-le lene să se scoale dis de 
dimineață.

— Primesc pachete de acasă, 
probabil în perioada în care lip
sesc !

— Pachetele de acasă repre
zintă o altă problemă: ce conțin 
ele mm ales ? Tot carne și pre
parate de carne — slănină, mul
tă slănină de porc, dulciuri și 
făinoase. Apoi pachetele se 
păstrează uneori săptămîni de 
zile pe ferestre mărind riscul dc 
contaminare a lor și respectiv 
de îmbolnăvire a studenților.

Nerespectarea orariului de 
masă și a mesei de diniineață 
în primul rînd, ne furnizează 
nouă alte cifre : 40 de cazuri no 
de ulcer pe an, zeci de căzui 
de gastrite și duodenite repre 
zentînd 5—6 la mie din număru 
total al studenților.

blu ajunge depistarea precoci 
și dispensarizarea celor pre 
dispuși la astfel de îmbolnăviri 
In colaborare cu studenții înșiș' 
va trebui să lichidăm și aceste 
neajunsuri privind alimentație 
rațională. Vn alt punct impor
tant care trebuie adăugat și unde 
avem nevoie de sprijinul asocia 
țiilor: combaterea sedentarismu
lui prin dezvoltarea sportului de 
masă.

EUGENIA GROSU
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MARELE CONFLICT
CU CEASUL

1
. ORA 12,30 Și el, ce explicație va da ? După ceasul meu, n-am 

fîrziat...".Poate trec neobservat...*
„Alt mijloc de transport I.T.B. „N-a fost gata mîncarea... 

e de vină..." . „Am fost la policlinică.»",
întîrziat tramvaiul.»*

Unde sînt
absenții

Alegem un liceu aparent intangibil : „Mih ai Viteazul" din București. Cine nu știe cit de 
greu devii elev al acestui liceu. Și cine nu știe cit de greu te menții aici, pînă în clasa a 
Xll-a. Prin tradiție, exigență, calitatea elevilor, liceul face dificilă viața celor concesivi cu 
ei înșiși pe linia îndatoririlor școlare. Da, difi cilă. Dar și imposibilă ? Să vedem- Nu intrăm 
în toate amănuntele vieții liceului. Ne interesează ceva considerat uneori foarte banal : 
frecvența la cursuri. Sau mai degrabă, absența.

Colegul nostru, fotoreporterul, cu comentariul său vizual ne trece 
notațiile reporterilor au, aici, rolul de bandă sonoră „citibilă" la un 
rist și regizor.

Bw * — țj
.ft

ORA 12,30. Opt clase încep 
lecțiile. Din acest moment, elevul 
care nu se află în bancă este 
absent. Sună a disciplină mili
tară, dar așa începe ritualul zil
nic al școlii. Chiar un minut în
tîrziat se plătește cu absența. 
Sever — unii vor spune, absurd 
— dar după profesor nu mai ai 
dreptul să intri în clasă. Așa că, 
tn minutul „fatal" siniem la 
poartă.

Cinci din imaginile pe cate ci 
le oferim demonstrează lupta -cu 
minutele întirziate, care se adună 

treptat, însumînd pînă la o trei
me din ora de clasă. Fiecare mi
nut întîrziat este însoțit de o ex
plicație, și explicațiile cresc în 
greutate pe măsură ce ceasul 
înaintează în cursa lui neîntre
ruptă.

„A venit greu tramvaiul", „A 
sunat de intrare mai devreme" 
„Mi s-a oprit ceasul", „Am fost 
la policlinică", „N-a fost gata 
masa"... 24 de variante acînd ca 
„laitmotiv" vina altora: a I.T.B.- 
ului, a personalului sanitar, a bu
nicii sau mămicii care pregătește 
prînzul, a nevinovatului ceasornic, 
a elevului de serviciu care sună

intrarea în dosi. N« sini deci în 
culpă de întirziere: Nicolae An
ton, Mircea Ludovic, Enculescu 
Angelo, Mihai Suștiuc — clasa a 
lX-a A, Cornelia Ion, Bogdan 
Ispasiu, Gabriel Ștefănescu, C. 
Zăbăștișanu, Amca Sădeanu — 
clasa a IX-a C; Gabriela Stoica, 
Herea Iulia — clasa a IX-a F, Ni- 
culina și Ligia Stancu — clasa a
IX- a G; Dorin Dulhaz, Mihai 
Belloiu — clasa a X-a B; Con
stantin Comănescu — clasa a
X- a D; Paul Ursu, Doru Chir- 
lomez, Călin Alenescu, Cezar 
Hristu, Radu Florian — clasa a 
X-a G ; V. Leotescu, Gligor Căli- 
nescu—clasa a Xl-a C; Valentin 
Cozia — clasa a Xl-a D.

ORA 13,30. Pentru alte nouă 
clase acum încep cursurile. O oră 
în plus aduce alte motive de în
târziere ? Nu. Aceleași. 20 de „tn-

firzujfs* le repetă cu aerul rd 
snocează: Sanda Lucian, A. Găi
nam, Caramaliu L — clasa a 
IX-a E ; Iordănescu. Raluca Du
mitrescu, Nicolau. Doina Broscă- 
neanu — clasa a X-a A; A. Mur
dara, Liliana Precnp, Carmen 
Alfiri, Pretor — dna a X-a E ; 
G. Gutilă — clasa a X-a D; Lef
ter Cătălina, Gabriela Iorgu — 
clasa a X-a H; M. Sandu. Anca 
Tuluș — clasa a X-a I; Cristian 
Ionescu din clasa a IX-a G și 
Bogdan Nichifor din clasa a 
IX-a A au lipsit la prima ori 
(12,30) ji în schimb.- au intir- 
ziat la cea de a doua I

Facem un calcul sumar pentru 
toată ziua de școală : 43 de elevi 
absenți, deocamdată de nesus
pectat — au lipsit toată ziua — 
și 44 de absenți prin întirziere. 
la 1400 de elevi cîți numără 
școala, înseamnă un raport ono
rabil. Mai cu seamă că 13 clase 
n-au, în această zi, nici un ab
sent. Totuși, nu renunțăm. Figu
ra vinovată a „nevinovaților" în- 
tîrziați ne trimite și spre absenții 
scoși din cauză, deocamdată.

ACASĂ

„Unde trebuia să fiu eu acum ?*
N.A. La ora de română 1

Sunăm la apartamentul fami
liei Catană, din Vatra Luminoasă. 
Cînd ni se deschide, un băiat în 
uniformă și cu servieta sub braț 
se strecoară grăbit spre scară. 11 
înțelegem, pînă la sunetul care-l 
cheamă în clasă au mai rămas 
10 minute și drumul spre școală 
durează. Pentru început, credem 
ci avem de-a face cu elevul An
gelo Catană din clasa a X-a G, 
absent în ziua raidului nostru. 
Dar, stupoare. Angelo, in spa
tele ușii, mai este încă in pijama. 
A reproduce întregul dialog ar 
însemna să relatăm o convorbire 
penibilă. Mai tntîi, nu-și amin
tește la ce oră încep cursurile, 
apoi îți amintește. E intrigat 
cînd îl întrebăm de ce lipsește de 
la școală. Apoi, mărturisește ci 
absentează numai la română ți 
fizici — obiecte care-i displac. 
Ce-i place? Matematica. Dar 
notele lui — la matematică ca si 
la români — nu trec de 5. Ne 
încredințează însă ci mama e la 
curent cu situația lui școlară, că 
trece des pe la școală. Abia ne 
reținem întrebarea: mai des ca 
tine? îl părăsim pe Angelo, 
care e singur în toată casa, îl 
lisăm în pijama la ora cînd ți
nuta lui vestimentari trebuia să 
fie cea de școală, cu regretul ci 
n-am zărit pe marea masă din 
sufragerie nici o carte, nici un 
caiet, nici un alt accesoriu care 
să probeze că este elev.

• 0 ABSENȚA • FILME CARE
3 ANI PRODUC ABSENȚE

• PREZENT
ABSENȚI

„Ce nu fac să învețe, să ră- 
mînă elev I Anul trecut am tocit 
pragurile școlii.™"

• 10 LEI PENTRU
NOTA 8

Elevul M. Dan, repetă pentru a 
treia oară clasa a Xl-a. Nu era 
la școală. 11 căutăm acasă. Mama, 
cu un aer îngrijorat, ne trimite 
la școală. Fiul ei n-are unde fi 
în altă parte. Plecase de-acasu 
punctual. Intuim ceva mai mult 
decît o banală absență — de 
fapt, peste 30 în acest trimestru. 
Revenim a doua zi cînd și mama 
și irul sînt acasă.

Împlinise cu o zi în urmă 19 
ani. Promoția lui se află pe băn
cile facultăților. Era cazul să fie 
întrebat ce are de gind mai de
parte. A făcut promisiuni demne 
de anii împliniți. Si a doua zi a 
plecat la școală. Dar n-a ajuns 
acolo ci la cinematograf. Se ex
plică: „Mi-e greu să merg la 
școală, colegii sînt mai mici ca 
mine, îmi cunosc situația, n-am 
prieteni printre ei". Dar recu
noaște : ^Nv-mi pot face un cti
tor dacă nu termin liceul".

Rușinea poate fi înfruntată cu 
o frecvență ireproșabilă Ia școală 
și cu note ireproșabile. Tu, însă, 
de bună voie și nesilit de nimeni 
o amplifici. Cînd trebuie să fii 
la școală ești la cinema și cînd 
ești la școală nu-ți susții prezen
ța cu o pregătire potrivită unui 
elen care repetă a treia oară a- 
ceeași clasă. La urma urmelor, 
nu-i obligatoriu să fii elev de 
liceu. Dacă vei mai rămîne, de
pinde numai de tine.

M. Don explică și promite 
— pentru a cita oară ? 
Mama ascultă și crede — 
pentru a cita oară ?

De obicei elevii cînd chiulesc 
de la școală sînt la cinema. Așa 
ca D. M. Și așa ca cei doi elevi 
din fotografia noastră care, lo 
orele 11, cînd trebuiau să fie la 

școală, cinau cu servieta sub braț 
un bilet la „Vagabondul". După 
cum vedeți, unul dintre ei se je-

nează, cu efect întîrziat, lăsîn- 
du-l pe coleg să-l reprezinte 
drept chiulangiu.

Avem o singură nedumerire : 
dacă atunci cînd trebuie să fie 
la școală sînt la cinema, ce fac 
în timpul liber ?

— Aveți oră liberă ?
Da de unde! Trebuia să fim la

Ați putea crede că vă preza 
tam reversul absenței — preza 
ța. Nu vă grăbiți. Răzvan Belol 
Dan Vlădescu fac „figurație" I 
clasa a Xl-a D. Și au prozei 
prin toate clasele. La ce bun fra 
vența lor ireproșabilă dacă nu 
valorifică cu nimic ? De fapt, <1 
ceva se soldează frecvența lor. 1 
cazul lui Belo, de pildă, cu nl 
tele : 2, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4,... I 
Vlădescu — repetent — nu 
prea departe de această situați 
Decît așa frecvență, mai bir 
absent. Absent total din rîndJ 
rile elevilor de liceu.

Masa de „lucru" a elevului 
Marian Pințoiu din clasa a X-a 
A, în stingă, mama lui. Discutăm 
în lipsa lui Marian. Mama fiind 
încredințată acum, ca și în restul 
zilelor că fiul e la școală; acolo 
îl trimite în fiecare zi. Dar Ma
rian nu este în fiecare zi la școa
lă, merge pe sărite, după o logi
că greu de descifrat.

Nu, nu s-a produs ceva irepa
rabil, după cum trădează gestul 
disperat al mamei. Dar ceva grao 
s-a întîmplat. Dintr-un elev bun, 
Marian a ajuns repetent. îl pa
sionează pictura, școala i-a găz
duit și o expoziție personală, în
suși directorul liceului se zbate 
să-l păstreze elev. Marna, la rin-

du-i, recunoaște, îl „plătește" să 
fie cît de cit elev: 5 lei pentru 
o notă de 7, 10 lei pentru nota 8. 
Singurul care nu se zbate să mai 
fie elev este... elevul Pințoiu Ma
rian. Vrea să fie pictor. Dar, pînă 
atunci, teamă ne este că, după 
absențele pe care le-a adunat și 
notele sale, nu ca mai putea fi 
elev. Unde e cînd nu e nici aca
să, nici la școală ? Greu de aflat. 
Mama știe că mai merge și la 
un cerc de pictură, pe undeva, 
pe Calea Victoriei. La școală se 
știe, că stă acasă și pictează. Un 
talent trebuie încurajat, sprijinit 
să se afirme. Dar nu pînă la a 
accepta ignorarea studiilor.

Atenție. Marian Pințoiu: la o- 
rizont — exmatricularea!

„Figurație" la orele de clasă

practicâ...

•ATENTIE ELEVI!
Acum e prezent. Fiindcă po

zează... Tn rest, prezent-absent.

Fotografiile realizate de
O. PLECAN

€e-a râmas pe masa de lucru în urma elevului Marian Pinjoiu

Dar și părinți! Nu atentați la bunul renume ai Liceului 
Mihai Viteazul". Toți chiulangiii — am constatat-o și ne-a 

confirmat-o și tovarășul Ion Popescu, directorul școlii — 
n-au o viață ușoară în liceu. Am rămas cu impresia, suge
rată și de secretarul comitetului U.T.C., Constantin Mioc, că 
viața chiulangiului în școală este pe cale să devină din grea 
imposibilă.

Foto anchetă realizată de : LUCREȚIA LUSTIG, 
MARIETA VIDRAȘCU, VICTOR SURDEANU, 
activist al Comitetului Municipal București al U.T.C.



ÎNTEIA TINERETULUI" pag. 6 CORESPONDENTĂ • CULTURĂ SÎMBĂTĂ 5 DECEMBRIE 1970

90 DE ANI DE LA NAȘTERE

UN OȘTEAN AL 

1EIL0R DEMOCRATICE 
scriitorul și gazetarul

N.D. COCEA
din punct de vedere 

■•social e ceva de admirat
■ scriitor, aceasta e fermi- B consecventă și curajul 
Bitudinea sa. Aceste trăsă- 
Bpentru N. D. Cocea, ca 
Bor și publicist, au fost de- 
Brii pe tot parcursul vie- 
Ble — aceasta într-o epocă 
Bre nu o dată șovăiala și 
Biismul facil s-au cuibărit 
■eratură. Cocea era tot- 
■ia combativ prin pana sa 
■era ca o sabie de Damasc, 
■el mai dur și fin oțel.
■ împlini acum 90 de ani,
■ ar trăi, se apropia de 70 
■49, cînd a murit. Eu îl 
Bcusem cînd nu împlinise
■ 60 de ani și trăia la Si- 
Bara. Sub fruntea lui in- 
Btă leonin de părul ce în- 
Bițea, străluceau doi ochi 
Bcați cu fulgere parcă și
■ străpungeau — sint sigur 
B cel cu care vorbea cu 
Bea unor raze irezistibile. I că proștii se speriau de 
l-l evitau, deși zimbetul 
Iu putea să nu cucerească, 
Ișa cum putea doborî mi
ni ironia sa. Arghezi spu- 
Bcă nu a cunoscut un băr- 
l-nai frumos decît Cocea. 
I că așa era. Insă ca șpa
lt al cuvântului, de un ca- 
l-ism fără reproș, cu șu
ii niciodată umbrit de no- 
lașității și niciodată ispitit 
Irma reprobabilă a calom- 
I Cocea a fost neegalat de 
lunul din contemporanii I Cocea era omul în stare 
lidice în vîrful spadei co
la de pe capul unui rege. I pună drastic la punct 
prieten care. într-o pole- E făcea uz de regretabilul 
Ev al mahalalei literare de 
■Impuri. Niciodată nu era 
tept.
Ecea era un democrat. Dar 
lune doar atîta despre din- 
leste mult prea puțin. De- 
Irați de toate nuanțele și 
llitățile mai erau destui în 
I și înainte și după 1918. 
pa era un ireconciliabil 
[monarhic si un reprezen- 
l activ și bătăios al mișcă- 
pocialiste. Dar nici asta nu 
pt. Cine era Cocea s-a vă- 
I îndeosebi cînd. cu trup 
luflet, cu toată vigoarea 

manifestat atitudinea sa 
[fascistă, împotriva parve- 
[smului și oportunismului 
ghez, și a ieșit în arenă ca 
itor și ziarist pentru cauza 
nunismului. poziție pe care 
8 o clipă n-a părăsit-o.

de MIHAI BENIUC

Dacă am înșira numai titlu
rile publicațiilor la care a co
laborat sau pe care le-a con
dus Cocea, cum sînt „Româ
nia muncitoare", „Viața soci
ală", „Facla", „Viitorul soci
al", „Chemarea". „Era Nouă’, 
„Reporter", iar după al doilea 
război mondial „Victoria", ti
tlurile singure grăiesc despre 
flacăra ce ardea pe vatra su
fletului său. La aceasta tre
buie să adăugăm că el era în 
strînsă și continuă legătură cu 
mișcarea muncitorească și că 
a fost unul din cei mai dirji 
apărători ai comuniștilor, a- 
deseori conducind publicații 
din însărcinarea P.C.R.

în 1907, cînd răscoala țăra
nilor a fost înecată în singe, 
glasul de revoltă al lui Cocea 
s-a ridicat răspicat împotriva 
abominabilei crime în masă 
sub patronajul monarhiei. Nu
mai Caragiale și Viahuță au 
mai osîndit cu atîta vehemen
ță uciderea mișelească a celor 
11000 de țărani.

în 1917, Cocea l-a văzut și 
auzi:. pe Lenin vorbind Ia Pe
trograd, fapt care a stîrnit în 
sufletul său revoluționar un 
răsunet ce nu s-a mai stins.

Cuvîntul lui Cocea este ne
cruțător cu dușmanii, iar inte
ligenta îl făcea imbatabil. Noi 
am mai avut polemiști de 
marcă. Trăsătura esențială a 
Iui Cocea este că niciodată nu 
și-a năimit brațul și spada.

Cocea n-a. fost un mercenar,

ci un temut oștean al armatei 
ideilor cu adevărat democra
tice, al comunismului.

Recitind articolele și pam
fletele sale mușcătoare. în cu
vîntul său vezi frumusețea ar
melor ce zăngănesc în bătă
lie. Atacurile sale erau scurte 
și nimicitoare, iar dacă-i vor
ba de vreo campanie, a fost 
una singură : mereu sub stea
gul de luptă al clasei mun
citoare.

Scrisul său literar din „Vi
nul de viață lungă", „Fecior 
de slugă", „Nea Nae" ș.a. este 
concis, adeseori cu netezimi 
de nestemată șlefuită, adese
ori cu durități de cremene și 
totdeauna angajat pentru 
dreptatea socială.

După 23 August 1944, chiar 
de la început, deși trecuse de 
ceea ce se mai poate numi 
tinerețe calendaristică. Cocea 
a fost printre primii în lin:a 
de foc a comuniștilor. în sfîr- 
șit, cuceritori ai puterii.

în lupta de asanare, de cla
rificare. de pregătire a tere
nului pentru bazele republicii 
(eram abia în 1944—45) și so
cialismului, prin revoluție, sub 
conducerea Partidului, parti
ciparea lui Cocea a fost sub
stanțială și eficientă, datorită 
entuziasmului său și meșterei 
sale pene de DUblicist și scrii
tor.

în judecățile noastre despre 
scriitorii care nu mai sint în 
viață se face un lucru bun : 
se are în vedere adevărul is
toric privind viața, activitatea 
socială și. firește, opera artis
tică. Consider că atunci cînd 
conținutul etico-social și va
loarea artistică a operei are o 
maximă corelație cu însăși 
viața cetățenească a autorului, 
atît viața cît și opera trebuie 
să fie puternic luminate. Pen
tru mine, bunăoară, Eminescu 
este nu numai cel mai mare 
poet român, din a cărui operă 
răzbește peste veacuri o dată 
cu frumosul, socialul și patrio
ticul, ci reprezintă și un mo
del de înaltă moralitate soci
ală și conștiință cetățenească. 
Cocea merită să intre prin 
congruența dintre om și operă, 
ca atitudine socială, în galeria 
literaturii noastre. Să nu uităm 
greșelile^ dar mai cu seamă să 
ținem minte faptele de înaltă 
ținută obștească a scriitorilor.

Prin viața lui Cocea, lupta 
revoluționară pentru dreptatea 
socială și făurirea unei noi 
lumi trece ca un fir roșu, un 
fir roșu și neîntrerupt.

S. I., Roman :
M-am născut la 4 fe

bruarie 1944 în orașul Ro
man. La vîrsta de 6 ani, 
oărinții s-au divorțat. Du
pă un timp, tatăl meu a 
venit cu noua mea mamă, 
care m-a luat sub ocrotirea 
ei. Nu pot spune că s-a 
purtat rău cu mine. Vreo 3 
ani am peregrinat cu j fa
milia prin diferite orașe, 
deoarece tata se schimba 
cu serviciul. Cînd eram în 
clasa a 111-a, m-am sta
bilit din nou la Roman. A- 
ici era stabilită yi mama 
mea bună cu noua ei fa
milie și cu sora mea cea 
bună. Mi s-a interzis să-i 
vizitez, cu toate că ne 
despărțeau doar cîteva 
străzi. Dar cum mintea 
mea de copil n-a putut 
concepe lucrul ăsta, am 
trecut peste interdicție și 
poate de aici a început 
și formarea mea de viitor 
lest al societății. De la 
ambele familii auzeam în
vinuiri reciproce, care cău
tau să-mi demonstreze ci
ne este vinovatul în des
facerea căsniciei. Dacă e- 
ram certat de tata fugeam 
repede la mama să-i co
munic evenimentul sau in
vers. Am fugit de acasă. 
Am cunoscut după aceea 
o serie de „copii minune" 
de aceeași teapă și așa a 
început evoluția mea în 
domeniul furturilor. Dar 
nu a durat o veșnicie pî- 
nă ce am fost prins într-o 
librărie cu o duzină 
de creioane yi alte
rechizite yi, deoarece
mai aveam o serie de de
clarații la miliție, am fost 
internat în amintitul insti
tut. Asta s-a întimplat în 
1952. Aveam 14 ani yi 
mi-am dat seama că tre
buie să o termin cu toa
te și să-mi văd de treabă. 
In timpul celor 3 ani de 
internare am fost cel mai 
bun elev (o pot dovedi ca
taloagele). La absolvire 
am fost șef de promoție al 
meseriei de mecanici agri
coli. Am fost repartizat în 
producție la S.M.T. Ro
man, unde am fost luat în 
primire de tatăl meu vi
treg, care era șef al ate
lierului mecanic. In tot 
timpul se batea cu pum
nii în piept yi striga că 
din pușcăriaș vrea să mă 
facă om. Ca să arate 
la ceilalți că nu sînt a- 
vantajat din punct de ve
dere al lucrului, eram pus 
să lucrez la munci care 
erau departe de califica
rea mea. Am rezistat pînă 
în 1963, ci nd am plecat la 
Onești să învăț o altă me
serie. Dar aici am avut 
marele ghinion de a pier
de toate actele. Abia în 
mai am reușit să le scot, 
dar cursurile erau începu
te de 2 luni și a fost prea 
tîrziu. M-am angajat la 
Brașov pe un șantier unde 
am lucrat un timp pî
nă ce un „binevoitor" 
a lansat printre munci
tori ideea să mă su
pravegheze atent, că eu 
sînt din ăia care am fost 
la „corecție". X-am mai 
mers la serviciu. La un mo
ment dat am rămas fără 
bani, la altă întreprin
dere nu mă puteam anga
ja fiindcă nu aveam mu
tație în orașul Brașov. De

sigur, în situații din astea, 
imediat găsești un mijloc 
„simplu" de a ieși din im
pas. In concluzie, am fu
rat de la un coleg vreo 
400 lei și am venit la Ba
cău să mă angajez unde
va. Aici am găsit foști 
„colegi" din Alexandria de 
care m-am atașat foarte 
repede. Și uite așa am în
ceput să alunec pe tobo
ganul fărădelegilor. Dar 
cum ulciorul... am fost re
pede arestat și au urmat 
consecințele. De fapt, 
m-am prezentat singur la 
miliție în data de 17 de
cembrie 1963. In mai 
am fost eliberat. Acasă 
nu puteam sta fiindcă 
vecinii toți știau de 
unde cin yi am venit în 
București, unde m-am an
gajat la S.M.T. Chitila. 
Am început să muncesc 
din greu șt în două luni 
m-am refăcut. Dar aici e- 
rau doi foști colegi din 
școală care tot timpul se 
lăudau ce făceau și cum 
se descurcau ei în Alexan
dria yi dacă auditoriul nu-i 
credea, mă luau drept 
cel mai bun martor ocu
lar al lor. Dar iată că în

ne vedem 'pe ascuns. Eu 
mi-am dat seama că am 
greșit părăsind serviciul și 
deci m-am întors, și acei 
oameni de la întreprinde
re m-au primit din nou și 
mi-am văzut de treabă. In 
iunie, cînd a terminat a- 
nul școlar, m-am liotărît sa 
ne facem o viață a noas
tră. Și atunci, după cum 
se spune în termeni mai 
populari, am răpit-o de a- 
casă. Tatăl ei a aflat adre
sa mea și a venit să o ia 
acasă. Dar totul a fost za
darnic din partea lui. A- 
tunci i-a luat toate haine
le care le avea ea, cre
ând că o va convinge. 
Dacă a văzut că nu reu
șește, după vreo 4 zile a 
trimis cițiva soli familiali 
care să ne convingă să ne 
întoarcem acasă, că el nu 
mai spune nimic. Datorită 
insistențelor am făcut ma
rea și inegalabila prostie de 
a teni înapoi în Roman. 
Aici am avut o primire de 
nedescris. Scandal î i ga
ră. amenințări cu bătăi. în 
sfîrșif. tot felul de mijloa
ce să mă facă să renunț 
la ea. Dar toate au tre
cut, după care am oficiat

pe lună. In vara lui 1969 
a venit socrul meu la noi, 
cu semne cădite de împă
care. Am cedat. A convin- 
s-o pe soție și pe mine să 
o las acasă cu Adinei y* 
am lăsat-o. Ca după un 
timp să-mi transmită că 
nu am ce căuta după ei. 
De altfel și ea mi-a dat 
de înțeles același lucru. 
Dacă am văzut asta, cu 
capul meu deștept, am 
plecat și eu la Baia Ma
re, ca să se transforme 
plecarea mea în impresia 
că am părăsit familia. In
tr-un fel, da. am părăsit-o, 
fiindcă trebuia să merg 
după ea și, cum există yi 
legi care mă ocroteau, se 
putea rezolva ușor. Asta 
s-a întimplat în a doua 
jumătate a lunii iulie. In 
3 septembrie m-am întors 
cu ceva bani pe care i-am 
cîștigat, îmbrăcat frumos 
cu haine noi. Am demon
strat pe cale pașnică că nu 
am avut intenția de aban
don al familiei și ne-am 
împăcat. Mi-am reluat ve
chiul serviciu în Bălan yi 
treburile s-au liniștit din 
nou. De revelionul 1969- 
70 am mers acasă și, ca

cui potrivit. Dar dorul de 
familie a învins și iată-mă 
cu nespusul regret în su
flet pentru ceea ce am fă
cut. Aseară am văzut-o pe 
soția mea și m-am dus să 
o întreb ce fac copiii (fi
indcă la 1 iulie a nostul o 
fetiță pe care o cheamă 
Monica și pe care nu am 
văzut-o niciodată). Dar ea 
era cu tatăl ei și o mătu
șă care i-au interzis cu 
desăvîrșire să stea de vor
bă cu mine.

In cele relatate de 
mine nu vreau să mă 
dezvinovățesc și să dau vi
na pe anumiți oameni. 
Vina cea mare o port eu. 
Simt lipsa căldurii fami
liei, a celor doi copii și 
în special al ei. Mi-e dor 
de ei toți și vreau să-i văd 
lingă mine din nou. Dar 
toate astea nu se pot rea
liza din pricina celor fă
cute de mine în timpul ab
senței de acasă. Tovarășe 
Băieșu, am făcut destule 
lucruri foarte urîte. Am 
fost complicele unui indi
vid care s-a ocupat cu tot 
felul de hoții. In luna iu
lie l-am părăsit fiindcă 
dorea să părăsim clandes-

familie și în special cea 
cinstită. Vă întreb : există 
vreo posibilitate în care să 
pot demonstra oamenilor 
că am greșit și îmi pare 
rău ? Aș dori să spun tu
turor celor care au de gînd 
să facă ca mine să stea 
să se gindească, pentru că 
mai devreme sau mai tîr
ziu vor regreta enorm.

Tovarășe Băieșu, oare 
puteți să mă credeți că în 
momentul de față regret e- 
norm și că am nevoie de 
un sprijin ? Nu vreau să 
credeți că folosesc o stra
tegie de a scăpa de pe
deapsă. Dar poate totuși 
ați putea spune oamenilor 
că nu sînt un om cu care 
să nu se mai poată face 
nimic. Vă rog dacă doriți 
să publicați cele scrise de 
mine să nu folosiți numele 
de familie, ca să nu aibe 
soția urmări din pricina 
asta. Dar as dori să fie 
publicată, să arătați oame
nilor că un om a greșit și 
le cere sp pinul. Să mă 
judece opinia publică. Să 
le intre bine în cap celor 
care vor să facă același lu
cru ca mine că o să le pa
ră rău. Doresc să, le spun

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

DE LA OM LA OM
octombrie 1964 mi-a venit 
salvatorul ordin de incor
porare. In timpul stagiu
lui militar am fost prin
tre primii și tot ce putea 
obține un militar in ter
men in domeniul eviden
țierii am obținut și eu. In 
1966, în februarie m-am 
lăsat la vatră. In timp 
ce mă pregăteam de 
angajare am fost ares
tat pentru furtul comis 
la Brașov, unde am fost 
judecat și condamnat în 
lipsă, fiindcă atunci e- 
ram în armată. Asta a fost 
o lovitură care m-a zdrun
cinat profund. Totuși am 
privit realitatea îrj față yi 
m-am apucat de muncă 
serios yi în septembrie am 
fost eliberat excepțional 
cu 6 luni mai devreme. Ca 
să scap de umilința celor 
de acasă am plecat la Cîm- 
pulung Moldovenesc și 
m-am angajat la o mină. 
Aici am găsit oameni 
care m-au înțeles ți 
m-au ajutat cum nici nu 
mă așteptam. In decem
brie am cunoscut o fată 
de care m-am îndrăgostit 
nebunește. Ea era încă e- 
letă la liceul din Roman 
și, ca să fiu mai aproape 
de ea, in aprilie 1967 am 
venit în Roman. Părinții 
ei erau foarte severi. Da
că totuși au văzut că noi 
ne iubim tată! ei a în
ceput să se informeze ci
ne sint. S-a declanșat un 
groaznic scandal. Xoi nu 
ne-am intimidat de aceste 
lucruri yi am continuat să

de ION BĂIEȘU

tuturor părinților să nu 
facă ca mine fiindcă vor 
ajunge cum am ajuns eu. 
Și eu sînt un copil cres
cut cu părinți divorțați și 
n-aș vrea să repet aceeași 
istorie, să ajungă și copiii 
mei fără tată și să mă ju
dece cînd vor fi mari. Fi
indcă și eu i-am judecat 
pe ai mei.

căsătoria, am mai stai pe 
la unele rude, după care 
am plecai la Ploiești cu 
soția și m-am angajat la o 
fabrică de cărămidă, un
de cîștigam binișor. Con
diții materiale nu aveam 
strălucite. Am dormit pe 
jos o perioadă, dar era 
foarte frumos, că eram cu 
soția mea. In martie a năs
cut pe Adinei. Situația a 
început să se îmbunătă
țească și dacă au văzM cei 
pe care i-am „lezat" cu 
căsnicia noastră au început 
din nou să folosească anu
mite momeli ca să ne a- 
ducă în Roman. Noi în 
Ploiești stăteam cu chirie 
la un cetățean și, la un 
moment dat acesta ne-a 
spus să ne mutăm, că îi 
cine fiica cu ginerele și î> 
trebuie camera. In aceas
tă situație nu ne-a rămas 
decît să luăm de bune ce
le transmise de acasă ș» 
să mergem la Roman. Dar, 
surpriză.' Xe-ati dat afa
ră de la uși, nici n-a vrut 
si stea de vorbă cu noi- 
în sfirțit, am mers la pă
rinții mei, care nici ei nu 
prea au văzut cu ochi 
buni situația noastră. Am 
plecat și ne-am oprit la 
o exploatare minieră în 
orașul Bălan. Aici am 
primit un frumos apar
tament, am luat mobilă in 
rate, ce mai vorbă, parcă 
eram nâscuți a doua oară. 
Băiețelul era singura noa
stră fericire. Xu ne lipsea 
nimic. Cîștigam 2 000 lei

să le demonstrez părinților 
ei că am semne de simpa
tie pentru ei, am liotărît 
să-l facem împreună. Ma
ma și sora mea au aflat 
că sînt la ei și au venit 
să vadă băiețelul. Dar 
cînd au ajuns la ușă, so
crul le-a spus să iasă afa
ră fiindcă n-au nevoie de 
musafiri nepoftiți. Lucrul 
ăsta m-a jignit profund. 
I-am spus soției să se îm
brace și să plecăm, dar 
ea ii-a vrut, a spus că da
că a venit la ei să stăm 
acolo. Eu am plecat. A 
doua zi a venit soacra du
pă mine la tatăl meu yi 
mi-a spus că n-am ce cău
ta după fata ei. Ambiția 
mea și-a spus cuvîntul și 
am rămas trei săptămîni 
acasă. Dar mama a pus 
mina pe băț yi mi-a dat 
vreo două și m-a luat pe 
sus și hai la Bălan. A 
mers pe la directorul în
treprinderii unde am fost 
reprimit la serviciu și am 
început viața, dar care via
ță acum era cam încărca
tă de atmosfera creată de 
cele întîmplate. Soția s-a 
încadrat ca secretară la 
școala profesională din 
Bălan De aici alte subiec
te care o puneau să facă 
deosebirea dintre mine Și 
ea din punct de vedere 
intelectual. La 25 aprilie 
1970 am hotărît să dau di
vorț. Și știind că divorțul 
devine lesnicios dacă unul 
din membrii familiei se a- 
flă închis, am făcut-o pe 
eroul yi mi-am pregătit la

tin țara. Toate le-am fă
cut, dar asta NV. Fiindcă, 
cu toate legile aspre pe 
care le are împotriva ho
țiilor, nicăieri nu e mai 
bine ca în țara mea. Am 
greșit, dar acești oameni 
mă vor primi din nou ală
turi de ei ca să-mi refac 
viața.

Am 27 de ani și sînt 
dornic să-mi reiau viața de

Tovarășe Băieșu, aș fi 
vrut să viu la redacție, dar 
mi-a fost rușine. După
cum v-am spus, eu mai
stau cîteva zile să știu
cum rămîne soția. Și apoi
mă duc la miliție.

Lunga mea scrisoare nu 
e o autocritică, e o des
tăinuire. Am dorit să arăt 
cuiva cine am fost și cum 
sînt.

Scrisoarea dumitale, dragă S. I. este un mic roman, 
valoarea ei ca document uman fiind copleșitoare. M-a 
impresionat în primul rînd luciditatea și chiar umorul 
(nițel cam „albastru", desigur) cu care ai făcut această 
dureroasă reconstituire. Autoanaliza e atît de rece, 
neiertătoare și detașată, incit comentariul meu este de 
prisos ; dumneata singur îți reproșezi exact ceea ce aș 
putea să-ți reproșez eu. «Luati în ordine aritmetică" 
\inovații încep cu dumneatăTaaca nu singurul în orice 
caz marele vinovat. N-am înțeles, totuși, de ce ai 
săvârșit acele fapte urîte din ultima vreme (nu ne 
spui exact ce anume) atunci cînd trebuia să te dove
dești mai responsabil ca oricînd față de familie. Răs
foind colecția ziarului, iată ce descopăr despre trecu
tul dumitale apropiat : Cu trei luni în urmă, soția re
lata cititorilor rubricii noastre că ai părăsit-o cu doi co
pii și că, împrumutîndu-ți un titlu de inginer, te ocu
pai cu tot felul de aventuri sentimentale.

Acum ne ceri să te ajutăm. Eu nu cred că opinia 
publică va fi iertătoare cu dumneata, cu atît mai mult 
cu cît se pare că n-ai greșit „fără să vrei". Dimpotrivă. 
Cu un an în urmă am încercat să facem ceva pentru un 
tînăr care avea o situație identică cu a dumitale. Nu 
am reușit. Judecătorii au pus pe bunăvoința noastră o 
ștampilă severă și inexorabilă, dar, de ce să nu recu
noaștem, dreaptă : „recidivist". Asta nu înseamnă că nu 
va veni cineva din redacție la fața locului.

GH. TOMOZEI:

„MIRAD0NIZ"
Se mai poate scrie — după 

„Viața lui Mihai Eminescu" de 
George Călinescu, carte capitală 
— o nouă biografie a lui Emi
nescu ? Doar a altui Eminescu. 
Marele critic a spus tot, sau cel 
puțin așa credem noi, cei aflați 
într-o epocă literară din care lip
sește un istoric literar de talia 
lui Călinescu.

Există, totuși, 6 biografie a lui 
Eminescu nescrisă, o biografie 
de năluciri și de taine, cu călă
reți întunecați, pe cai albi. Viața 
imaginară a lui Alexandru Ma- 
chedon a povestit-o. în „Alixăn- 
dria", rapsodul popular. Viața 
imaginară a lui Eminescu și-o 
povestesc lor înșile, la ceas de 
singurătate, adolescenții. Cartea 
nescrisă va rămîne nescrisă — și 
e mai bine așa : imaginației nu 
trebuie să i se îngrădească liber
tatea. Tentativa lui Cezar Petres
cu („Romanul lui Eminescu") de 
a infringe rigorile acestei legi a 
rămas -— cum era și firesc — 
fără ecou. Citim romanul proza
torului și Eminescu rămîne ace
lași. Cel din cartea lui Călines
cu. Cel din răstimpul nostru de 
nostalgie.

„Miradoniz". carte elegantă, 
scrisă cu o neniță subțire de 
către poetul George Tomozei, va 
fi considerată, în prima clipă (cu 
ilustrațiile ei voit vetuste, cu 
titlul ei misterios) drept o roman- 
țare, drept un „roman al lui 
Eminescu", scris pentru copii. Si 
este, grație inteligenței autorului, 
cu totul altceva. Istoric literar 
nostalgic Gheorghe Tomozei 
scrie, bizuindu-se pe o documen
tare bogată (mascată cu tact ar
tistic si cu pudoare), o „Viața 
lui Mihai Eminescu" pe înțele
sul copiilor. Nu este, deci, o nouă 
încercare — fatal sortită eșecu
lui — de a rupe pecețile tainei, 
ci o reconstituire minuțioasă și 
plină de poezie a unei vieți rea* 
le. Chiar și atunci cînd nu se fo
losesc semnele citării (și cel mai 
adesea nu se folosesc), fiecare a-

firmație a vreunui „personaj" 
este reproducerea unor cuvinte 
pe care documentele le pun sub 
semnul autenticității.

Dialogurile sînt, firește, puți
ne (atîtea cile evocă mărturiile 
de epocă). Plăcerea poetului este 
alta, de ordin plastic. Este lesne 
de înțeles cum va evoca „vre
mea lui" Eminescu autorul de 
altădată al unor asemenea super
be versuri : „E-o iamă ca pe 
vremea lui vodă Caragea. / Stau 
în odaia susă și-aud de-afară 
vântul, / arama se coclește-n ibri
cul de cafea, / și luminarea sca
de, cuvântul încetîndu-1. / Prin 
hanuri, cu feștile în mîini, sme
rite slugi, / se-ațin la porți

Note de lector
și-așteaptă clinchenitoare sănii / 
purtate lin, prin viscol, de vâzitii 
de tuci / și de-o pereche ninsă, 
de dihănii...". „Miradoniz" e, 
evident, opera unui excelent 
plastician — și descrierile vor 
ocupa în carte același loc pe 
care-1 luminau în volumele de 
versuri mai vechi ale poetului, 
cărți cu interioare, cu naturi 
moarte, cu cîte-un peisaj în alb- 
negru. Evocarea sătenilor din 
Ipoteștii cu berze ai unei primă
veri apuse e un tablou de un in
tens lirism : „Cînd veneau pri
măveri amăgitoare (...) berzele, 
mari păsări veșnic nedumerite, 
măsurînd drumuri vechi cu o 
superbă melancolie, își strîngeau 
aripile de frig, și fără deznădej
de păreau că-și așteaptă sfîrși- 
tul. Gospodarii le căutau pe 
cîmp, înotînd prin zloată, și le 
aduceau în brațe, în casele lor 
podite cu lut roșu (...) Le adă
posteau în jurul vetrelor cu foc 
mocnit, afumînd coceni umezi și

plecînd la munci le încredințau 
copiilor, paznici credincioși. Cli
pind înțelept, cu aripi destinse în 
aerul călduț, ca de fîn încins, al 
încăperilor în care deveneau oas
peți solemni, berzele așteptau, 
pline de gravâtate, ivârea primă
verii adevărate". Tot talentul 
plastic precumpănește și în por
trete. Uneori, însă, cîte o obser
vație — în pasajele în care se 
încearcă reconstituirea de „scene" 
— dezvăluie un bun cunoscător al 
psihologiilor stranii. Iată-1 pe că
minarul Gheorghe Eminovici în
tr-o singură frază : „Căminarul a 
început și el să plîngă, apăsat, 
bătrînește, cu fața cumplit uri- 
țită, plîns, ca tot ce făcea în 
viață, exagerat, tunător". Narația 
are mereu farmec, un farmec 
potențat de umorul rafinat al 
unui degustător de vetusteți. Su- 
rîsul cu care se reproduc aseme
nea fraze solemne de Aron Pum
nul („Funtasia e o eschiamațiu- 
ne doreroasa în contra misielatii 
lumii care numai în vâsu pare 
bună și frumoasa") luminează în 
filigran pagina.

Avem de-a face, după știința 
noastră, cu prima carte de acest 
fel în care li se povestește celor 
mici despre copilăria și adoles
centa lui Eminescu. Importanța 
unei asemenea cărți — și este o 
evocare cuceritoare — depășește 
vizibil sfera esteticului.

FLORIN MUGUR

Mesajul actualității
(Urmare din pag, 1)

tot atîtea scenarii din momen
tul in care sinopsisurile nu sint 
propuse de regizorii de filme 
— cei in măsură să „vadă" 
cum poate deveni acest su
biect un film — și nici nu a- 
vem încă scenariști profesio
niști care intr-un timp scurt 
să facă din aceste sinopsisuri 
un scenariu de film ?

— Conform practicii mon
diale și conform unei indicații 
a Centrului Național al Cine
matografiei, ca să nu se mai 
vehiculeze multă papetărie, 
vreau să spun scenarii în zeci 
de variante, achiziționăm acum 
idei cinematografice, sinopsi
suri și scenarii de film. Este 
de preferat această gradație : 
idee cinematografică — sinop- 
sis — scenariu, pentru că mult 
mai ușor poți vedea conturul 
real al unui viitor film. Dar 
în același timp vreau să spun 
că problema principală rămîne 
nu atît a achiziționării în sine 
a unui sinopsis, pentru că e 
bine să avem sinopsisuri, ci a 
achiziționării unor idei și su
biecte de film în formă brută, 
dar care să ne dea garanțiile 
că pot sta la baza unor viitoa
re teme. Pe noi, ca producători, 
ne interesează mai puțin dacă 
un asemenea subiect cinema
tografic este greșit formulat 
..gramatical". Vreau să spun 
că un subiect interesant, chiar 
dacă are formulări de genul 
„Oamenii merge pe stradă- nu 
mă interesează greșeala gra
maticală pentru că ea nu se 
vede pe ecran, ci mă intere
sează conținutul viitorului 
film, ideea, mesajul, povesti
rea acestui subiect pe care-I 
achiziționez... Din păcate, une
ori se întîmplă. cum e cazul cu 
scenariu] după piesa „Tango 
la Nisa" în care acum sint 
schimbate, la diverse sugestii, 
niște coordonate în așa fel in
cit multor spectatori filmul li 
se va părea schimbat față de 
piesă. Cum să vă spun, scena
riul pare acum un fel de por
tret robot al acelorași persona

je care pe scenă apăreau vii... 
Ideal ar fi ca aceste subiecte 
pe care le achiziționăm să nu 
fie, cum sînt majoritatea în 
momentul de față, niște rezu
mate, ci o scurtă povestire 
după care chiar regizorul să-și 
poată permite să treacă la e- 
fectuarea unui decupaj regizo
ral...

3. Un portofoliu de scenarii 
fiind un plan |a scara de 1/1 
al viitoarei producții cinema
tografice, care ar fi profilul a- 
nilor viitori ?

— Portofoliul rămîne la noi 
un cuvînt in faza discuțiilor 
semantice. Desigur, ne dorim 
un portofoliu, facem tot ce se 
poate pentru a-1 avea. Dar. fa
cem mai puțin pentru a avea 
de la început unul perfect. 
Cinematografia noastră se află 
realmente la ora profesionali
zării. Pentru aceasta cred că 
un portofoliu ideal nu este, nu 
poate fi, un depozit de scenarii 
sau sinopsisuri ci o rezervă de 
decupaje regizorale, formă su
perioară și ultimă a scenariu
lui. în care, avînd girul regizo
rului. poți ști cu precizie și 
timpul de filmare și costul vii
torului film. Altfel, nu știu de 
ce am denumi portofoliu, ceea 
ce de fapt avem și acum : foar
te multe subiecte, sinopsisuri și 
chiar destule scenarii nefini
sate. In aceeași măsură, nu 
văd de ce pentru o ecranizare 
nu apelăm direct la un cineast 
și preferăm în continuare ruta 
greoaie a scenaristului, de 
multe ori ipostază în care se 
află chiar autorul cărții, autor 
care în ceea ce privește secre
tele cinematografului e foarte 
puțin cunoscător... Deci por
tofoliul rămîne un deziderat...

4. Toate școlile cinematogra
fice naționale care s-au afir
mat au avut in primul rînd o 
obsesie tematică. Care ar pu
tea fi în acest sens tema care 
să jaloneze dezvoltarea filmu
lui românesc ?

— Problema aceasta com
portă mai multe discuții, - în 
primul rînd la o producție de 
nici 20 de filme pe an trebuie

să avem grijă să dăm un echi
libru tematic filmelor; să 
avem adică din toate cîte ceva, 
și comedie, și dramă, și actua
litate, și film istoric, șj film 
pentru copii... Iar, chiar dacă 
am zice că trebuie să ne anco
răm adînc în realitate, aceasta 
nu ar fi totul, sau mai bine 
zis, practic nu ar fi totul. Nu 
tot ce este actualitate poate să 
însemne mesajul actualității. 
La recentul concurs de subi
ecte pentru scenarii, foarte 
multe din ele aveau ceea ce 
s-ar numi o temă de actualita
te. Era vorba de problema cu
plurilor sau de recuperarea 
delincvenților minori. Deci, as
pecte, cazuri pe care le citim 
uneori în presa cotidiană. Dar 
poate însemna aceasta actuali
tate ? Poate însemna aceasta o 
imagine filmică a societății ro
mânești ? V-aș propune urmă
toarea metaforă : o corabie cu 
velatura excelentă, ou toate 
pinzele sus, dar o corabie care 
se, află pe bancul de probă și 
nu în apă. Cam asta este ima
ginea unei teme de actualități 
care nu cuprind în ele esenția
lul din viața unei societăți. 
Desigur, un film pornește de 
la un caz dar „caz" nu în
seamnă divorț, triunghi, con ju
gal sau, cum spuneam, delinc
ventă. O înțelegere superioară 
a cotidianului e singura care 
poate să ne ferească de a fi 
o cinematografie de „funcțio
nari" și nu, cum trebuie, o ci
nematografie funcțională care 
să prezinte asemenea teme 
cinematografice care să dea 
omului de gîndit și nu să-i o- 
fere deja gata un caz rezolvat 
la care să se anexeze precepte 
din decalogul clasic: să nu 
furi, să nu... Avînd în vedere 
că ne aflăm, cum aminteam la 
ora profesionalizării nu putem 
da bătălia pentru „obsesia te
matică" cînd trebuie dată bă
tălia pentru a răspunde în
crederii publicului. O școală 
cinematografică națională, de
claratul nostru vis, nu poate fi 
încă decît o problemă de vii
tor.
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al
Socialiste, 
al P.C.R., 
Academiei 
și politice,

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Pățan, a pri
mit vineri după-amiază, pe 
Herminio Garcia Lazo, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior al Republicii Cuba, care 
participă la tratativele ce se 
desfășoară în Capitală pentru 
încheierea protocolului comer
cial pe anul 1971 între Româ
nia și Cuba.

La primire, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească, a participat Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

A fost prezent Jesus Bar
reiro, ambasadorul Cubei la 
București.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme privind dez
voltarea schimburilor comer
ciale dintre cele două țări.

man Moldovan, reprezentant 
al Consiliului Național 
Frontului Unității 
membru al C.C. 
vicepreședinte al 
de științe sociale
care a participat la Conferința 
anuală a Partidului Socialist 
Popular din Danemarca. Calendarul

Vineri dimineața s-a înapo
iat în Capitală tovarășul Ro-

■ împlinirea a 75 de ani de la 
înființarea Bibliotecii Centra
le Universitare din București 
a fost marcată vineri prin or
ganizarea unei adunări festive 
jubiliare și a unei sesiuni de 
comunicări științifice.

In încheierea adunării, par- 
ticipanții au adresat o te
legramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

automo
bilistic 71

Finala Campionatului național
sătesc de trintă

CONSTANȚA (prin telefon). 
Ultima lună a anului progra

mează in Sala Sporturilor din 
Constanța, finala unei noi com
petiții 
ediție 
sătesc

Sint 
ța cei 
campionii celor 39 de județe și 
cei ai municipiului 
desemnați in urma 
C.T.S. angrenați in lupta 
tru dobindirea 
campioni naționali 
cele 6 categorii de 
altfel spus. 240 de 
pe... 6 locuri I

Ieri dimineață, pe cele trei 
patrulatere de concurs, s-a și 
dat startul in cadrul prelimina-

sportive de masă : prima 
a Campionatului național 
de trintă.
prezenți aici la Constau- 
mai buni tnntași ai țării.

București., 
etapelor 

. .1 pen- 
centurilor de 

sătești la 
greutate : 
candidați

riilor. Un corp special de ar
bitri ai Federației de lupte asi
gură partea tehnică a întreceri
lor. Se cuvin a fi menționate 
eforturile organizatorilor — Sec
ția Sport a C.C. al U.T.C.. in 
colaborare cu Comitetul jude
țean Constanța al U.T.C. — de 
a asigura concurent ilor. oficia
lilor. publicului cefe mai bune 
condiții de concurs și infor
mare. Interesul publicului este 
in creștere. îndeosebi după ter
minarea celor 5 tururi prelimi-- 
nare care deschid „linia dreap
tă" a finalelor. Miine spre prinz 
ii vom cunoaște pe cei mai 
buni 6 luptători ai ediției inau
gurale.

VIOREL RABA

DUPĂ MECIUL DE LA AMSTERDAM

NAȚIONALA DE FOTBAL
LA ORA BILANȚULUI

*
întreprinderile de industrie locală

au îndeplinit sarcinile planului cincinal
Pînă la sfîrșitul anului, în

treprinderile industriei locale 
vor da o producție suplimen
tară în valoare de peste un 
miliard lei, concretizată in 
însemnate cantități de bunuri 
de consum și de uz casnic din 
metal, lemn și mase plastice, 
in mobilă, cărămizi și prefa
bricate din beton armat. De 
asemenea. întreprinderile lo
cale și-au îndeplinit încă de 
la sfirșitu] lunii septembrie 
planul cincinal la indicatorul 
„livrări către 
concomitent 
sarcinilor de export. La în
ceputul lunii noiembrie, co
lectivele organizațiilor locale 
de construcții au îndeplinit 
prevederile cu privire ia con
strucțiile de locuințe executate 
din fondurile de stat urmînd 
ca pînă la sfîrșitul anului să 
fie date în folosință, in plus, 
circa 30 mii de apartamente.

Cincinalul care se încheie 
consemnează succese 
mă

tem centralizat 
a apei potabile 
ultimii 5| ani cu 62, 
de transport 
cu peste 1 800 km, rețeaua de 
distribuție a gazelor combus
tibile cu peste 800 km. Parcul 
de mașini de transport urban 
de călători a creseut cu peste 
3 400 autobuze, troleibuze și 
taximetre.

în această perioadă au fost 
modernizate și acoperite cu 
îmbrăcăminți asfaltice ușoa
re, drumuri locale pe o lun
gime de 5 200 km.

Realizări importante au fost 
obținute și pe linia lărgirii 
și îmbunătățirii bazei mate
riale în sectoarele învățămint 
și social-cultural.

Toate aceste realizări sînt 
rodul muncii însuflețite pline 
de abnegație a colectivelor 
din unitățile economice subor
donate f consiliilor populare, 
conjugată cu aportul prețios 
al deputaților, comisiilor per
manente și maselor de cetă
țeni.

de distribuție 
a crescut in 

rețeaua 
a apei potabile

Comisia națională sportivă 
a Automobil Clubului Român 
a aprobat calendarul compe- 
tițional pentru anul viitor. în 
primul rînd raliurile : ele vor 
fi organizate pe plan local de 
către o serie de filiale, con- 
centrind în fiecare caz auto- 
mobiliștii din județul respec
tiv și din cele învecinate. A- 
semenea competiții vor fi or
ganizate de către filialele 
A.C.R. din București (27-—28 
martie) Iași (10—II aprilie), 
Pitești (24—25 aprilie), Clui 
(27—28 mai) Brașov (5—6 
iunie). Toți cei clasificați în 
aceste competiții au dreptul 
să participe la Raliul Româ
niei ce va avea loc între 18— 
20 iunie. A fost fixată și 
data disputării Raliului Du
nării : 12—15 august. Raliul 
balcanic vz avea loc în sep
tembrie sau noiembrie.

Campionatul de coastă cu
prinde patru etape : 
Rece (15—16 mai) 
lung Muscel (24—25 
Hula-Mediaș (14—15
Feleac (2—3 octombrie). Voi 
mai avea loc curse de viteză 
pe circuit la Constanța, (10— 
11 august), București (28—29 
august) și Cluj (18—19 sep
tembrie).

PE SCURT
• IERI in cadrul meciului de 

baraj pentru desemnarea noului 
campion republican de șah, Cio- 
ciltea și Gheorghiu au făcut re
miză. In prezent scorul este 
egal : 3—3.

• PE PATINOARUL artifi-, 
cial din parcul „23 August" s-a ’ 
disputat iert revanșa jnțilnirii 
internaționale de hochei pv< 
gheață dintre .'echipele de ■ ju
niori «le. României și R. D, Qer-. 
mane. Oaspeții au obținut vic
toria cu scorul de 12—3 (6—1. 
2-1, 4-1).

• ECHIPA feminină de hend- 
bal a R. F. a Germaniei va sus
ține două intilniri amicale cu 
selecționata României la 6 de-

cembrie (la Timișoara) și la 8 
decembrie (la București). In 
vederea acestor partide, federa
ția vest-germană de specialitate 
a alăcătuit un Iot de 14 jucă
toare aintre care se remarcă Mo
nika Eichenauer. Hannelore 
Menze (portari). Gesine Kues- 
ter. Christa Milter, Waltraud 
Hadamke, Veroa sa Kind. Gise
la' Hoey și Heide Gerling.

• CAPITALA țării noastre va 
găzdui săptămina viitoare un 
important turneu internațional 
de ,hochei pe gheață — Campio
natul Armatelor Prietene, com
petiție care va reuni selecționa
ta Armatei U.R.S.S. și echipele 
Dnukia Jihlva (Cehoslovacia), 
Legia Varșovia. ȚSKA. Septem- 
vrisko Zname Sofia și Steaua 
București.

GALAȚI: Un eveniment industrial important

INTRAREA IN FUNCȚIUNE A NOULUI

LAMINOR DE BENZI LA RECE

Pinul 
Cimpu- 
august): 
august)fondul pieții", 

cu ț-ealizarea

Dăscălescu, 
al P.C.R., 

Comitetului

de sea- 
și în domeniul edilitar 

gospodăresc. Astfel, numărul 
localităților dotate cu un sis- 
------- - • • ■;

I

Dispută aprigă sub panou

CU 
in

Duminică, 6 decembrie, 
a.c. se va disputa în Bucu
rești o cursă de viteză în cir
cuit pe un traseu situat în 
apropierea Consiliului populai 
al sectorului VIII; străzile 
Banu Manta — Petru Maior 
— Ion Neculce măsurînd în 
total 1270 m. Antrenamentele 
au loc sîmbătâ 5 decembrie 
între orele 14—16. Duminică 
concursul începe la ora 10. 
Paralel cu el, pe același tra
seu, în deschidere va avea 
loc o fază a campionatului 
de viteză în circuit al Capi
talei la motociclism.

La Combinatul siderurgic 
din Galați s-a petrecut vineri 
un nou eveniment industrial 
important: laminarea prime
lor role de benzi la noul la
minor de benzi la rece — obiec
tiv care, prin complexitatea 
lui și nivelul tehnic de care 
dispune, ocupă unul dintre 
primele locuri în Europa.

Evenimentul inaugural a a- 
vut loc în prezența tovară
șului Constantin 
membru al C.C. 
prim-secretar al 
județean de partid Galați, si 
a specialiștilor români și stră
ini care au contribuit la rea
lizarea agregatului.

Hala principală a lamino
rului are o lungime de 1 200 
m. Pentru construcția ei s-au

folosit 150 000 mc. de beton și 
15 000 tone construcții metali
ce, iar pentru înzestrare 17 000 
tone de utilaj 
și 1 000 km de cabluri, 
strucția a fost 
mai puțin de 
nivel calitativ

Obiectivul a 
mui economic 
capacitate instalată de 450 000 
tone, urmînd ca în final acea
sta să depășească 1000 000 
tone. Producția este progra
mată. condusă și controlată de 
Ia cabine și puncte centraliza
te de lucru, cu ajutorul apa
ratelor electronice, de către 
un colectiv de specialiști si 
muncitori cu inaltă calificare.

Procesul de laminare 
tinuă.

tehnologic 
Con- 

realizată in 
2 ani și la un 
deosebit, 
intrat în siste- 
național cu o

Cine rezolve

problemele inginerului?
(Urmare din pag. I)

sint ea și un al treilea să pri
mească același post. Indiscuta
bil, prezența celor doi ingineri 
direct în producție sau in servi
ciile de concepție s-ar solda cu 
beneficii deloc neglijabile pen
tru uzină. Cu atît mai mult cu 
cît căzui de mai sus nu este uni
cul exemplu ce poate ilustra re
partizarea nejudicioasă a ingi
nerilor. La serviciul învățămint 
stăm de vorbă cu 
Drăganciu, absolvență 
tații de metalurgie.

— Ce faceți la acest 
muncă ?

— întocmesc planuri 
larizare rezolv corespondența, 
elaborez programele analitice 
pentru 
nple.

Cum în cadrul aceluiași ser
viciu mai sînt angajați și doi 
maiștri instructori, este clar câ 
fără pic de efort aceștia ar pu
tea întocmi planurile de școla
rizare și ar putea rezolva cu 
succes și operativitate cores
pondența cu care se ocupă acum 
un inginer. Și dacă tot există 
școala profesională care la rîn- 
du-i are un personal didactic 
de specialitate, de ce nu s-ar 
putea. întocmi chiar aici pro
gramele analitice pentru elevi?

Sint locuri unde inginerii pot 
fi găsiți în sectoarele cheie ale 
producției. Și ca să ne facem 
mai bine înțeleși he-am. referi 
la exemplul stagiarului Vale
rian Merschi de la Combinatul 
de celuloză și 
rași. La numai 
de la venirea 
a trebuit să se 
te problemele

ing. Ioana 
a facul-
loț de
de șco-

cZOlv COT cSpOllUv ai j 
programele analitice 

elevii școlii profesio-

hîrtie din Căiă- 
cîteva săptămîni 
în întreprindere 
descurce cu toa- 
sectorului ener-

getic. Este adevărat că se 
descurcă greu, că unele decizii 
mai au un oarecare grad de su
biectivism, dar la întrebarea 
dacă au greșit sau nu cei ce 
i-au încredințat o asemenea ac
tivitate, răspundem cu un ca
tegoric NU. Nu, pentru că așa 
va reuși să se documenteze 
practic, dar și teoretic asupra 
realităților combinatului. De 
fapt, toți cei 50 de ingineri de 
aici îndeplinesc funcții cores
punzătoare pregătirii lor.

îl întrebăm pe Varlaam Bal- 
muș — inginerul șef al Uzinei 
de micromotoare din Pitești, 
cum se explică că din cei 60 de 
ingineri ai uzinei, doar 8 sînt în 
sectoarele productive și restul 
în serviciile de concepție.

„Locul inginerului nu este la 
supravegherea muncitorilor ci 
acolo unde se poate valorifica 
inteligența, acolo unde capaci
tatea creatoare a posesorului de 
diplomă se poate manifesta în 
toată plenitudinea ei. In pro
ducție avem numai ingineri ti
neri care după o anumită pe
rioadă de timp sînt trecuți în 
serviciile de concepție".

Dar, o întrebare firească își 
face loc acum : dacă sînt repar
tizați pe posturi corespunzătoa
re, acolo ce fac inginerii ? Tn- 
trebîndu-1 pe inginerul Radu 
Drăgan de la aceeași uzină pi- 
teșteană cît din ceea ce face re
prezintă treburi inginerești, am 
primit un răspuns pe care-1 re
dăm și în cifre și în cuvinte 
spre a nu se crede că este vorba 
de o eroare : mai puțin de 1 
(unu) la sută !

— în restul timpului ce fa
ceți ?

— La începutul lunii, în func-

ție de sarcinile de plan calcu
lez numărul de muncitori nece
sari, planific materialele etc. 
Zilnic verific rapoartele de sa
larizare din ziua precedentă, a- 
lerg la magazie și sculărie după 
diverse materiale și scule.

Așadar, zeci de bonuri și ra
poarte, zeci și zeci de semnă
turi aplicate pe fața sau dosul 
bonurilor. Vor fi poate și sem
nături în diagonală. Doar sint 
date de un posesor de diplomă 
universitară !

Dar să apelăm la încă un 
exemplu întîlnit in aceeași uzi
nă și căruia cu greu i-am dat 
crezare. Venind în urmă cu doi 
ani ca inginer stagiar, Nicolae 
Bădescu a fost repartizat la a- 
telierul de autoutilare. Debutul 
s-a făcut sub semne promiță
toare în sensul primirii unor 
sarcini concrete. I s-a dat în 
primire o echipă de 15 oameni 
la fel ca maistrului din secție. 
După expirarea stagiaturii a 
fost numit șef de atelier. Ce 
face în această calitate ? Pune 
în ordine proiectele pentru a 
le urmări executarea, explică 
muncitorilor desene, 
însă să-și planifice și 
cesar pentru a căra 
la un loc de muncă 
neavînd cine să facă ..... . 
cru. Așadar, un inginer execută 
ceea ce normal revine unui 
muncitor necalificat, făcind pe 
cărăușul prin uzină.

Parcurgînd rîndurile de mai 
Isus, redînd cîteva exemple din- 
tr-o mulțime întîlnită în docu
mentarea noastră, ne punem fi
rește o întrebare : de ce a fost 
nevoie ca statul să investească 
timp de 5 ani, aproape 70 000 
lei — cit costă pregătirea unui

Nu uită 
timp ne- 
piese de 
la altul, 
acest lu-

ME. J
Mi

Poate că nici pregătirea juci 
lorilor nu a fost cea care să c< 
respundă unui asemenea efor 
unui asemenea consuni de ene 
gie. Poate că și recuperarea, ir 
tre o partidă și alta, nu s-a făci 
metodic, după criterii științific 
adecvate. Se pare că la vina ai 
trenorilor — inconsecvenți in a 
determina pe sportivi să respei 
te un regim de viață sportivă ■ 
se adaugă și propria ignorau! 
a fotbaliștilor, dispuși mai d< 
grabă să facă rabaturi aceste: 
decit să-și impună un regim c 
austeritate fără de care — ști 
și ei prea bine — nu se pou 
asalta și domina marea perîo. 
manță. Suspectez — și n-o ii 
in necunoștință de cauză — ț 
unii dintre fotbaliști că nu sil 
atenți și prudenți cu ei inși 
cind e vorba de un lucru atît <1 
obișnuit și omenesc — alimer 
tarea rațională, factor vital i 
menținerea și dezvoltarea capa 
citații de efort. Primează, di 
păcate, interesul pentru impl 
nirea unor interese material 
Dacă inadvertențele de ordi 
tactic și tehnic, dacă deficienței 
exprimate in condiția și capac: 
lalea fizică de efort se explic 
prin slaba calitate și incompc 
tența antrenorilor, in schimb di 
minuarea capacității de lupt: 
estomparea voinței de victori: 
lipsa dirzeniei și tenacității, ir 
tr-un cuvint neajunsuri ce vi 
zează fondul psihic al jucătorilo 
— care s-a demonstrat a fi frag 
in acest meci — se datoresc i 
cea mai mare măsură lor inșile 
Meciul era amical pentru o e'chi 
Pă ca și pentru cealaltă. S- 
văzut, altfel luptau pe teren o 
landezii, altfel „tricolorii" — fă 
ră convingere, fără forță, făr 
orientare.

Prestigiul, locul cucerit în are 
na internațională de fotbalul ro 
mânesc in anul 1970 — a sus 
ținut 10 partide, 8 in deplasare 
cu adversari extrem de puter 
nici, intre care actualii și foști 
campioni mondiali, cucerind 
din cele 20 de puncte posibile - 
merită să fie apărat și întregi 
cu mai multă dirzenie și răspun 
dere.

taților jucători care formează 
naționala.

Am enunțat cîteva repere, care 
considerăm că trebuie să nu lip
sească din analiza activității 
din acest an a echipei naționale 
de fotbal. Sigur, n-ar trebui să 
se bată multă monedă pe rezul
tatul din meciul cu olandezii 
fără a-1 privi in contextul re
zultatelor bune înregistrate in 
Mexic și in alte partide impor
tante. Contrar unor păreri me
ciul a fost binevenit. Știm mai 
din timp pe ce contăm, ce avem 
de făcut. Pentru că anul 1971 
este, totuși, un an decisiv pentru 
confirmarea Mexicului și pentru 
afirmarea valorică a fotbalului 
nostru pe plan continental, in 
Cupa Europei.

Firește, nu putem discuta 
piscurile de lumină și conurile 
de umbre ale naționalei făcind 
abstraeție de calitatea precară, 
de condiția modestă a fotbalului 
nostru de club. Reprezentativa e, 
intr-un fel. quintesența. produ
sul acestuia. Dar asta e o pro
blemă complexă și nu ne pro
punem s-o epuizăm in cîteva 
fraze, acum.

Nu vrem să trecem, insă, peste 
cîteva aspecte care motivează, 
cei puțin din punct de vedere 
subiectiv, comportarea slabă 
a naționalei in meciul de la 
Amsterdam. Intre acestea absen
ța Iui Dinu și Neagu nu e de 
nebăgat in seamă. Ele nu înlă
tură ideea fundamentală — ace
ea a evoluției submediocre, nu 
minimalizează justețea conside
rațiilor făcute asupra situației ei 
actuale. Echipa, sau cel puțin o 
parte dintre componenții ei se 
află, se pare, la capătul puteri
lor. Unii dintre fotbaliști, in 
campionat. în intilnirile inter
naționale și oficiale eu echipa 
națională sau cu cele de club, 
insumează, la activ peste 70 de 
meciuri in acest an. Acestea au 
cerut un efort maxim, capacita
tea de efort a slăbit. Accidentă
rile lui Luceseu, Dinu, Neagu 
etc — rupturi de mușchi și liga
mente — sint de fapt niște auto- 
accidentări. Epuizarea, uzura 
fără recuperare, iată, își spune 
cuvîntul.

Reprezentativa noastră de fot
bal și-a ineheiat anul competi- 
țional cu un eșec neașteptat : 
0—2 cu Olanda, miercuri-seara, 
pe stadionul olimpic din Am
sterdam, după ce înregistrase, în 
cele 10 intilniri interțări (record 
de confruntări, avind in vedere 
numărul lor și valoarea adver
sarilor), succese de prestigiu, 
meciuri nule in companii de eli
tă ori infringeri la limită. Nu 
rezultatul — obișnuit in fotbal
— intristează pe iubitorii aces
tui sport, ci jocul in sine al e- 
chipei noastre, evoluția ștearsă 
a jucătorilor. Noi trebuie să dis
cutăm comportarea necorespun
zătoare a echipei de la foarte 
posibilul rezultat de 5—0 in fa
voarea gazdelor. Atunci optica 
de a privi acest meci se schim
bă radical. Pentru că, fără o zi 
excepțională a lui Răducanu. 
așa s-ar fi intimplat. In rest, 
niciunul dintre jucători, din ne
putință sau ignorantă, nu și-a 
făcnt datoria. Nu inclin să cred 
că olandezii au fost formidabili, 
ei. mai degrabă, că jucătorii 
noștri au evoluat slab. începu
tul și finalul partidei, mai echi
librate. atestă acest adevăr. A- 
pârătorii, punctele forte ale for
mației noastre altădată, in acest 
meri au fost inexplicabil de ușor 
depășiți, manevrați cu ușurință, 
păcăliți uneori pină la ridicol. 
Ei n-au rezistat nici o clipă asal
tului olandez. Linia de mijloc 
n-a putut evita ruptura intre 
compartimente. In atac — cu un 
singur virf rătăcitor. Dumitra- 
che. pradă neașteptat de ușoară,
— pur și simplu nu am contat. 
Dincolo de aceste referințe la e- 
voluția in ansamblu a echipei, 
s-ar putea face observații 
privire la jocul fiecărui om
parte. Aceste aspecte se cunosc 
de pe micul ecran și din trans
misii. Jocul inapoi. jocul static 
a devenit o obsesie. In vreme 
ce adversarii noștri iși schimbau 
locurile și se demarcau rapid, cu 
artă și inteligență, noi stăteam 
pironiți și năuciți in așteptarea 
șarjelor lui Cruyff — un jucă
tor magnific — și a coechipieri
lor săi. Surprinzătoare ni se pa
re tăcerea de pe banca antreno
rilor, care văzind vivacitatea ad
versarului, sistemul său de apă
rare in linie, faptul că arbitrul 
lasă jocul in forță, ar fi trebuit 
să găsească, pe moment, anti
doturi eficace.

Privind retrospectiv lucrurile, 
se pare că in jocul de la Am
sterdam au răbufnit cu mai mul
tă forță carențe mai vechi ale 
naționalei, printre care o ina
decvată concepție privind ideea 
imprimării, de la caz Ia caz, de 
la echipă la echipă, de la o pe
rioadă la alta intr-o partidă, a 
unui joc defensiv sau ofensiv în 
funcție de adversar. Această re
lație, în concepția jucătorilor și 
antrenorilor, n-are nuanța fle
xibilității și adaptabilității. De 
aceea, echipa noastră, cu un joc 
static, de manevre laterale inu
tile, specific echipelor care au 
știința rutinei și nu a inventivi
tății spontane, a fost surprinsă 
de jocul intr-adevăr modern al 
olandezilor, caracterizat prin o- 
fensivă. un joc rapid, eficace. 
La noi lozinca „toți in atac, toți 
in apărare" e o realitate vorbită, 
olandezii au demonstrat că la ei 
este o realitate practică, efectivă, 
concretă. Echipa noastră, dacă 
ați observat bine, simulează un 
joc modern, vivace doar in com
pania unor adversari slabi — 
finlandezii spre exemplu — pe 
cind atunci cind intilnețte echi
pe puternice — R.F.G., Anglia, 
etc. — practică un joc la mijlo
cul terenului, eu pase multe, să 
treacă timpul, un joc demodat, 
bătrinesc. in totală contradfcție 
cu posibilitățile tinerilor și talen-

VASILE CABULEA

Copiii noștri
* ****

din Sulina
(Urmare din pag. I)

director și corpului profesoral cu ce obișnuiesc uneori 
să se ocupe în timpul lor liber, — 
pă de sub controlul imediat ol 
este mult mai important decît superficiala 
nare necuviincioasă a unui perete,

să . sau cînd sca- 
fricii. Or, aceasta 

i însem-
■ —..x..—w vnvi core s® șterge cu
o bidinea-două de var. Și le-au mai arătat că frica e ,un 
prost pedagog într-o epocă în care omul tinde, dimpotrivă, 
să se scuture în sfîrșit de milenarele sale frici, cared înjo
sesc și dezumanizează. Frica e un prost pedagog, dar și un 
prost îndemn la învățătură. Căci dacă efectul pedagogic 
negativ s-a înscris brutal pe pereții abia vâruifi, s-ar mai 
reține din articolul nepublicat în ziarul din Tulcea, că din 
promoția acestui an nici un absolvent nu a reușit la exa
menul de admitere în învățămîntu'l superior, ceea ce rămîne 
ca o întrebare deschisă, nu mai puțin tăioasă asupra ace
leiași pedagogii. Căci, altfel, pe cît se pare, copiii noștri 
din Sulina nu sînt lipsiți de nerv, de clocot. Totul e să-i 
ascultăm atent, să-i înțelegem, să-i lăsăm să respire. E un 
dialog la care au dreptul și care nu li se poate refuza, fără 
consecințe.

E de la sine înțeles ca discutarea nestingherită a acestei 
probleme să fie posibilă și încurajată. Vor fi supărări de 
moment. Dincolo de ele însă, elevii de azi din clasa a 
Vll-a B, care n-ar trebui ocoliți, și alți elevi și profesori pe 
lîngă ei, ar înțelege ceva mai mult decît prima dată, ce 
însemnează un perete alb de clasă cînd vibrează în gîndul 
și sufletul unui adolescent, care devine repede tînăr și ce
tățean. Ce poate fi un profesor pentru elevul său. Ce poate 
fi un elev pentru profesorul său. E o relație într-o perspec
tivă care implică ce urmează după aceea. Și care anga
jează o răspundere asupra viitorului.

PRONOSTICUL REDACȚIEI

studentului la' descifrarea

pe student partener

(Vrmare din pag. 1)
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St. roșu — C.F.R. Cluj 
Steaua — Petrolul 
Atalanta — Palermo 
Bari — Monza 
Brescia — Livorno 
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Novara — Taranto

ULTIMA ZI
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inginer — cind tot ce face a- 
cesta putea face cu aceleași re
zultate un om cu pregătire me
die sau chiar mai redusă?

Locul șî rolul inginerului în 
procesul muncii este cunoscut. 
Dar mai persistă din păcate in 
multe întreprinderi ideea câ in 
ginerul trebuie să facă ceea c 
face și muncitorul. 'Că el tre 
buie să știe acest lucru, este cu 
totul altceva: Considerăm p a- 
semenea optică 
deformată. De 
cere obțfnut tot 
te da, întregul 
și creației. El

mai mult decît 
Ia ' .inginer se 

ceea ce el poa- 
rod al gindirii 
este omul in

vestit cu răspunderi mari, ce 
implică o pregătire corespun
zătoare. Or, in foarte multe 
cazuri această pregătire nu gă
sește teren de desfășurare, de 
afirmare. Dacă peste tot ingine
rul face treburile altora, tre
buie înțeles că pe ale lui nu le 
face nimeni. Rămin așadar, lu
cruri pur și simplu nefăcute. 
Numai chibzuință, buna orga
nizare pot elimina asemenea 
carențe. întrebat cită inginerie 
tace zilnic Vasile Neacșu, șeful 
secției ofset de la întreprinde
rea Arta Grafică, ne răspunde:

— Aproape sută Ia sută. Mai
strul, șeful de atelier își înde
plinesc sarcinile ce le revin de- 
grevindu-mă de astfel de lucrări 
sub nivelul pregătirii mele.

Un asemenea răspuns nu ne-a 
mirat, căci la Arta Grafică, așa 
cum ne spunea directorul Vic
tor Cristea — problema ingine
rilor a stat ani de-a rîndul în 
atenția conducerii, reușindu-se 
a se găsi o rezolvare optimă, 
încît astăzi inginerii fac exact 
lucruri pentru care au fost pre
gătiți și pentru care s-au do
vedit pe deplin capabili.

Nu am reușit să cuprindem 
prin exemplele folosite în ar
ticolul de față, sîntem con- 
știenți, totalitatea factorilor 
care devorează timpul ingine
rului conducînd la o adevăra
tă ineficientă a muncii lor. Ceea 
ce se impune însă ca primă ur
gență rămine degrevarea ingi
nerului — fie că se află în sec
țiile productive sau în cele de 
concepție — de .sarcini neingi
nerești, de preocupări ce-i ră
pesc din timpul său prețios.

Etapa din 
Craiova — Dinamo 

București
U.T. Arad — Farul
Jiul — Progresul
„U“ Cluj — t.F.R.

mișoara
Politehnica

dea ____ _ ._____
vocației sale in viață și la ela
borarea, pe aceasta bază, a pla
nului său de pregătire pentru 
profesiunea pe care și-a ales-o. . 
în această direcție, rolul cadru
lui didactic este deosebit de im
portant, după cum tot atît de 
important este sprijinul în în
făptuirea planului stabilit. 
Tinarul vine la o facultate 
să dobîndeasgă o profesie,
să-și . Însușească o știință, și 
aceasta îl interesează în pri
mul rînd. Dacă l-ai ciștigat pen
tru profesiune, înseamnă că ai 
stabilit contactul esențial cu stu
dentul. Am sentimentul că a- 
tîrnă cu. mult mai mult în fa
voarea unui, raport firesc, cu 
tinărul faptul că el te soli
cită pe terenul științei, îți 
cere informații bibliografice, are 
curajul să emită păreri, pe care 
să le susțină cu argumente și să 
nu fie de acord cu tine, 
decît. dacă vine să-ți măr
turisească o intimitate. Departe 
de mine gîndul de a profesiona
liza raporturile dintre dascăli și 
ucenici, sărăcindu-le de latura 
lor umană, dar un raport dura
bil, și nu temporar, nu poate a- 
vea bază solidă dacă nu por
nește de la ceea ce ii dă și cum 
îi dă dascălul, la ceea ce pri
mește și cum primește, cum a- 
similează tînărul, la crearea te
renului pentru a interveni apoi, 
pe planul educației politice și 
morale. Să fiu ne temem de us
căciunea unor asemenea relații. 
Un tînăr păreri simte pe dascăl 
interesat de știința sa. șl pasionat 
să o transmită mai departe, un 
om care se respectă în primul 
rînd ca profesionist, este solici
tat în cele din urmă nu numai

consultații științifice, cu in-cu ______ ... .. .
dicații de bibliografie. Tînărul, 
am spus, este comunicativ, are 
nevoie de confesor, de sfătuitor 
și ajunge să-i spună dascălului 
și ceea ce nu mai ține de curs, 
de seminar. în nici un caz, să nu 
forțăm lucrurile, să nu ne ima
ginăm că ne putem planifica 
discuțiile de Ia om la om. inti
mitatea cu tînărul.

— Totuși, practica institutelor 
de invățămînt superior a intro
dus in activitate răspunderea 
planificată a cadrelor didactice 
prin acea repartizare pe lingă 
grupele studențești. Este aceasta 
ineficace ?

M. L. — Nu. nu este ineficace, 
cu condiția să o înțelegem cum 
se cuvine. Or. uneori se gre
șește. Se greșește pînă acolo, 
încît credem că a răspunde de o 
grupă înseamnă a ne ocupa de 
mărunțișurile acesteia, de a ne 
pune în postură de dădace, de 
oameni responsabili cu sfaturi 
în toate, ba chiar a însoți stu
denții Ia film. Eroare. Nu tre
buie să uităm că avem de-a face 
cu tineri de 18—20 de ani și ii 
putem stingheri dacă ne ames
tecăm în treburile lor. fără dis- 
cernămînt. E cu totul altceva 
dacă ne orientăm răspunderea 
de om care îndrumă o grupă de 
studenți spre cunoașterea lor,

încit să putem interveni la timp 
in direcționarea activității lor. 
în orientarea acelor conștiințe 
care uneori rătăcesc și trebuie 
aduse pe drumul bun. Fără doar 
Si poate că un dascăl, de unul 
singur nu va rezolva toate pro
blemele unei grupe, dar cunos
când pulsul vieții acesteia — 
profesional și de comportament
— poate să-și asigure colabora
rea altor cadre didactice, de la 
alte discipline. Cu ale cuvinte 
trebuie o adevărată măiestrie 
să-i ai în mină pe studenți tot 
timpul, dar nu ca un paznic, ci 
ca un om care stăpînește spiri
tual un colectiv, chiar și atunci 
cind nu este prezent.

— Dv. ca rector — și în ge
neral cei care formează condu
cerile facultăților și insitutului
— aveți posibilitatea să fiți în 
contact direct și permanent cu 
marea colectivitate studențească?

M. L. — Decanul este mai fa
vorizat, el are mai puțini stu- 
denți. și își poate permite să 
știe despre foarte multi foarte 
multe, să intervină în cazuri in
dividuale. să stabilească rapor
turi obișnuite de dascăl cu stu
denții săi. Eu. ca rector, nu mă 
pot plînge că nu vin în contact 
cu studenții. Gindiți-vă că. săp- 
tămînal. primesc în audiente

mai mult de o sută de studenți. 
Dar stau de vorbă cu fiecare 
zece-cincisprezece minute. Or, 
eu sînt intr-un fel omul legii, 
care trebuie să aplice legea. Și 
atunci relațiile — vrînd-nevrînd 
— se înăspresc. Am însă avan
tajul de a fi într-un contact per
manent cu reprezentanții stu
denților. cei din conducerea aso
ciațiilor prin mijlocirea cărora 
sint la curent cu problemele stu
dențești cotidiene. Cultiv aceste 
legături pentru că am stimă și 
o deosebită încredere față de tot 
ceea ce vine de la studenți șî 
este bine chibzuit. Subliniez că 
un cadru didactic trebuie să-l 
considere ne student un colabo
rator. Cîștigul este foarte mare. 
Afirm aceasta gîndindu-mă nu
mai la cite propuneri pline de 
înțelepciune au venit de la' stu- 
denți pe linia perfecționării pro
cesului de invățămînt. Nu mi se 
pare o surpriză. Fiind în joc for
mația lor, viitorul lor, e cît se 
poate de firesc să fie interesați 
ca disciplinele de învățămint să 
fie bine așezate în program, ca 
toate cursurile să fie ținute la 
nivelul cuvenit, să li se înles
nească posibilitatea de a lucra 
mai mult cu bibliografia, să 
facă chiar cercetare ; nu le este 
indiferentă situația școlară a 
colegilor lor și nu acceptă să 
fie tratați cu indulgență cei care 
nu-si fac datoria.

Tată de ce mi se nare hotărî- 
tor să știi să-i asculți pe stu
dent!. sB-i iei în seamă. Si iată 
de ce sînt întotdeauna receptiv 
la problemele pe care le dez
bat studenții cînd sînt între ei, 
le ascult propunerile. Tn cola
borarea noastră cu studenții, ei 
trebuie să simtă că ne bizuim 
pe ei.



redactorului șef 
Arabe

(Urmaie din pag. I)

ăm necesar să se ajungă la 
soluționare politică a actualu- 

conflict dintre statele arabe 
Israel, la retragerea trupelor 
eliene de pe teritoriile ocu-

te, la asigurarea dezvoltării in- 
pendente a tuturor statelor din 
astă zonă și, în acest context, 
rezolvarea problemei pales- 
iene, în conformitate cu dorin-
e naționale ale acestei popu- 
ii. Am în vedere dreptul la 
todeterminare a populației 
lestiniene, inclusiv dreptul de a 
constitui în stat național in- 

pendent.

ÎNTREBARE : Ce semnifica- 
trebuie dată, domnule pre- 

inte, în 1970, noțiunii de 
perialism“ ?

RĂSPUNS : Imperialismul fl
or 1970, la fel ca imperialis- 
1 tuturor anilor, se caracteri- 
ză prin politica de dominație 

upra altor popoare, prin poli- 
de dictat, de forță, de ames- 

brutal în treburile altor state.

Pentru prima oară, după 
un interval de peste 20 de 
ani, guvernul britanic a au
torizat importul de cărbune, 
pentru a compensa insufici
ența de combustibili indi
geni. Precedenta măsură de 
acest fel a fost aplicată cu 
prilejul iernii grele din anii 
1916—1947, în condițiile pe
rioadei imediat următoare 
războiului. Reprezentanții gu
vernului au avertizat Came
ra Comunelor că actuala lip
să de combustibili se va face 
simțită și în viitor și au de
clarat că importul de cărbu
ne, cocs și alți combustibili 
va putea începe in zilele 
imediat următoare.

Cuvîntarea

al Agenției de presă „Maghreb 
Presse11, Abdeljalil
De altfel, realitățile zilelor de 
astăzi ne oferă nu puține exem
ple de acest fel. M-aș putea re
feri la ultimele evenimente din 
Guineea, care ilustrează tocmai 
această politică a imperialismu
lui.

Consider că popoarele lumii 
au datoria de a-și uni eforturile 
pentru a pune capăt pentru tot
deauna politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, poli
ticii de forță și dictat, de ames
tec în treburile altor state, pen
tru a asigura dreptul fiecărui 
popor de a se dezvolta cores
punzător dorințelor sale, fără 
nici un amestec din afară. Nu
mai în condițiile în care popoa
rele vor acționa unite și vor 
pune capăt politicii imperialiste, 
se va asigura o 
rării și păcii, un 
al omenirii.

lume a colabo- 
progres general

Marocul, ca șiÎNTREBARE: 
țările vecine, Algeria și Mauri
tania, este preocupat de proble
ma decolonizării Saharei sub 
dominație spaniolă. Care este, 
domnule președinte, atitudinea

Fenjiro
României față de această pro
blemă ?

□
DEZBATERILE

SESIUNII O.N.U

RĂSPUNS : România se pro
nunță cu hotărire împotriva ori
cărei politici de dominație, pen
tru lichidarea definitivă a colo
nialismului și neocolonialismului. 
în acest context simpatia sa se 
îndreaptă spre toate popoarele 
care luptă pentru eliberarea lor 
sau pentru apărarea suverani
tății lor naționale. De altfel, 
după cum știți, la Organizația 
Națiunilor Unite România a votat 
în favoarea rezoluției privind ți
nerea unui referendum care să 
dea populației din Sahara Spa
niolă dreptul de a se pronunța 
asupra viitorului său, dreptul Ia 
autodeterminare.

Noi considerăm că a sosit 
timpul să fie lichidate definitiv 
colonialismul și neocolonialismul.

Aș dori să folosesc acest pri
lej pentru a adresa poporului 
marocan, înainte de a o face di
rect, cele mai bune urări de ac
tivitate rodnică, de prosperitate 
și bunăstare.

Adunarea Generală a O-N.U. 
a adoptat cu 79 voturi pentru. 
10 împotrivă și 14 abțineri o 
rezoluție în care se afirmă că 
„orice încercare de a negocia 
asupra viitorului populației 
Zimbabwe majoritare din Rho
desia cu regimul ilegal rasist 
al lui Ian Smith este contrară 
scopurilor și principiilor • 
O.N.U.". Rezoluția condamnă 
Marea Britanie pentru a nu fi 
luat „măsuri efective care să 
ducă la înlăturarea regimului 
minoritar din Rhodesia și la 
transferarea puterii către 
poporul Zimbabwe"4 și recu
noaște justețea luptei duse de 
poporul Zimbabwe pentru a-și 
dobîndi dreptul la autodeter
minare.

să fie cu adevărat o organizație 
de națiuni unite. Carta nu este 
numai documentul care defineș
te puterile și atribuțiile dife
ritelor organe ale instituției 
noastre, ea este, de asemenea 
— și înainte de orice altceva — 
constituția fundamentală a co
munității internaționale. Dacă 
am interveni cu ceva in pri
vința ei, riscăm să punem în 
discuție un sistem unanim ac
ceptat. Manifestînd divergențe 
în privința Cartei, am avea, în 
cel mai fericit caz, de înfruntat 
pericolul grav de a o slăbi“.

• GUVERNUL regional al 
Siciliei, constituit din repre
zentanți ai partidelor de 
centru-stânga. a demisionat 
joi seara. Această demisie 
este pusă pe seama disensiu
nilor apărute in rîndul re
prezentanților majorității în 
legătură cu moțiunea pre
zentată de deputății comu
niști. în care se cerea sus
pendarea din funcție a lui 
Vito Ciancimino. primarul 
democrat-creștin din Paler
mo. precum și a lui Fran
cisco Sturzo, președintele ad
ministrației provinciale, în
vinuit! de ..anumite iregula
rități administrative". ~ 
pare că printre aceste 
gnlarități administrative 
gurează și imixtiunea Mafiei 
siciliene in activitatea 
rului imobiliar.

Este pentru a doua 
in decurs de trei luni, 
guvernul regional al 
demisionează.

Se 
ire- 

fi-

secto-
oară, 
cind 

Siciliei
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Preocupări 
actuale
Ain aroc

în fața 
Adunării 
Jacques

CANCELARUL W

Semnalarea unor noi
incidente in Iordania
Joi seară au avut loc 

noi incidente la Amman 
între unitățile armate 
iordaniene și grupurile 
de comando palestiniene.

După cum a transmis postul 
de radio Amman, citind decla
rația unui purtător de cuvînt 
al Ministerului de Interne, 
persoane necunoscute au des
chis focul asupra unui vehicul 
care venea să aprovizioneze 
un post al armatei iordaniene 
de la Marrikh. De asemenea, 
în alte cartiere ale capitalei, 
mai multe posturi ale militari
lor iordanieni au fost atacate

tovarășului
Wladislaw

VARȘOVIA 4. — Coresp.on- 
entul Agerpres, Iosif Dumi- 
așcu, transmite: Cu ocazia 
ilei minerului, Wladislaw 
omulka, prim-secretar al

'.C. al P.M.U.P., a rostit o cu- 
întare la adunarea festivă de 

Zabrze. abordînd o serie de 
robleme economice și inter- 
aționale.
Vorbitorul a subliniat că. în

nii planului cincinal 1966— 
970. Polonia a depus eforturi 
riașe pentru dezvoltarea for- 
lor de producție, pentru 

reșterea venitului național,
ezvoltarea economică și socia- 
â. în pofida condițiilor de 
imp nefavorabile din ultimii 
oi ani. agricultura s-a dez- 
'oltat in direcția intensificării, 
eși actualul plan , cincinal, a 

pus Wladislaw Gomulka, nu 
•a fi îndeplinit la toți indica- 
orii. el a contribuit la obți- 
erea unor succese trainice pe 

:alea construcției socialiste.
O recunoștință, deosebită 
erită munca plină de abne- 
ație a colectivelor de mineri, 
atorită cărora economia na- 
ională a primit cu 15,5 mili- 
ane tone cărbune mai mult 
ecît prevedeau sarcinile pla- 
ului cincinal, a spus vorbito- 
ul. Se așteaptă ca în noul cin- 
inal 1971—1975 să fie sporită 
xtracția de cărbune și ca în 
975 ea să reprezinte i60—165 
ilioane tone.
Vorbind despre încordarea 

ți disproporțiile care s-au ob- 
ervat în economia națională 
oloneză în ultimii doi ani. și 

care, s-au reflectat în mod ne- 
a-tiv asupra situației de pe 
iață, Wladislaw Gomullța a 
eclarat, între altele, că con- 
ițiile atmosferice nefavora- 
ile din anul trecut și din a- 
ul acesta au dus la scăderea 
ezervelor de nutrețuri în a- 
ricultură. ceea ce a atras re- 
ucerea efectivelor de anima- 

e.
; Greutățile oare apar, a men- 
ionat WTadyslaw Gomulka, 

pot fr lichidate cu succes nu- 
hai în cazul îndeplinirii cu 
ezultate bune a tuturor sar

cinilor în domeniul produc
ției. investițiilor, comerțului 
exterior etc.

Referindu-se la relațiile cu 
R'.F. a Germaniei, el a' arătat 
că tratatul dintre Polonia și 
R.F.G. încheie definitiv pro
blema graniței, amintind că, 
în urmă cu 20 de ani, respec
tiva frontieră a fost recunos
cută de către R.D.G. prin tra
tatul de la Zgorzelec. în acest 
fel, în avantajul ambelor țări, 
relațiile dintre Polonia și 
R.F.G. intră într-o nouă eta
pă. „Vrem să credem că ele 
vor avansa și vor duce la sta-

Gomulka
bilirea relațiilor diplomatice, 
contribuind la crearea unui 
climat de colaborare economi
că, științifică șî culturală. Tra
tatul, care sancționează situa
ția existentă precum și obli
gațiile reciproce pentru viitor, 
constituie, totodată, o expre
sie a bunăvoinței de a elimina 
moștenirea grea a anilor tre- 
cuți. Este 
tate plină 
lichidarea 
între cele
siunea și ocupația barbară hit- 
leristă", â spus Gomulka.

nevoie de o activi- 
de răbdare pentru 
prăpastiej deschise 
două țări de agre-

Finlanda, ca 
este țara climei și a 
sale. Vara și iarna disjung 
numai ca stare de spirit, ci 
ca preocupări : iarna, îndelun
gată și severă, anotimp ai con
centrării și rigorii, se muncește, 
se creează. Vara, scurtă, dorită 
și așteptată e timp nu numai 
pentru bucurie ci și pentru în
tâlniri și demonstrații a ceea ce 
s-a creat. Cit despre natură, în 
Finlanda mai mult decît în alte 
țări nordice, ea copleșește pînă 
ia determinare : de la urbanisti
că. pină la comportament. Na
tură frumoasă dar aspră ; na
tură, insă, supusă și nu siluită. 
Toată lumea știe că „Finlanda 
e fiica Balticii", că are o mulți
me de lacuri, că Helsinki e în
conjurat din trei părți de apă. 
dar nu apele cu întinderea lor 
se simt in această țară, ci stân
ca și pădurea. Granitul și mes
teacănul. .... ’
gur, ele folosesc industriei, dar 
nu știu 
vede în .
omului, structurai înclinat spre 
liniște, contemplare, meditație : 
pentrii ea ochiul să se bucure 
de ele, înconjurat de ele. Con
fortul spiritual al finlandezului 
înseamnă ambianța naturii ; ea 
ii asigură siguranță, calm și 
echilibru. Și. bineînțeles, simt 
artistic. în Finlanda există un 
asemenea liant între natură și 
creația omului în cadrul ei, in
cit nu-ți dai seama care este de
terminantă. Poate nici una, nici 
alta, ci un raport de perfectă 
reciprocitate : frumusețea 
turii îi obligă pe finlandezi 
cultive, servind-o cu artă : 
menii, prin incontestabilul 
simț ai frumosului, scot în

spiritualitate, 
naturii 

nu
Ș*

Piatra și bradul. Si-
cum. căci călătorul le 
primul rind în jurul

na
s-o 
oa- 
lor 
re

lief,- firește tot cu artă, farme
cul nemaipomenit al naturii. 
Simț artistic, care e canalizat, 
aș îndrăzni să afirm, în primul 
rînd tridimensional, ca și na
tura însăși, deci in artele ce se 
cer necesar realizate în trei di
mensiuni — arhitectura și sculp
tura. în patria lui Sibellius, în 
țara eu 8 000 trupe de teatru — 
firește de amatori, dar care dau 
peste 20 000 de spectacole a- 
nual ! — pare impropriu oma
giul primordial al artelor tridi-

cu arme automate. Schimburi
le de focuri au continuat pînă 
noaptea tîrziu. Este peniru a 
doua oară de la semnarea a- 
corduriior iordano-palestini- 
ene, de la 13 octombrie, cînd 
asemenea incidente, soldate 
cu morți și răniți, au loc la 
Amman.

Autoritățile iordaniene, îm
preună cu reprezentanții or
ganizațiilor palestiniene, au 
luat imediat măsuri pentru 
restabilirea calmului și pentru 
cercetarea cauzelor care au 
dus la crearea acestei noi stări 
de tensiune. Comitetul Supe
rior Arab, cel căruia îi revine 
misiunea de supraveghere a 
aplicării acordurilor iordano- 
palestiniene, s-a reunit de 
urgență pentru a analiza situa
ția creată. Comitetul a luat 
legătura cu primul ministru, 
Wasfi Tall, și cu președintele 
Comitetului Central al Organi
zației de Eliberare a Palesti
nei. Yasser Arafat.

Comitetul Central al Organi
zației pentru Eliberarea Pales
tinei a anunțat că va ține o se
rie de reuniuni in cursul cărora 
vor fi analizate unele probleme 
privind unificarea tuturor orga
nizațiilor palestiniene pe plan 
politic, militar, financiar, și 
ministrativ. scrie cotidianul 
Fatah". Ziarul adresează. 
Odată, un apel cetățenilor
dănieni chemîndu-i să depă
șească temerile generate de gra
vele incidente care 
in luna septembrie 
cip.e la instaurarea 
fere de destindere.

ad- 
,.A1 
tot— 
ior-

au avut loc 
și să parti- 
unei atmos-

mensionale, dar e propriu — 
prin forța împrejurărilor — peh; 
tru călător. Călătorul care pînă 
la intrarea în capitală e uimit 
de fiecare bloc de granit, iz
bucnit lingă fîșia de asfalt și 
lăsat așa, bolovănos și roșu, 
străjuit de mesteceni nealiniați, 
crescuți cum au vrut ei și ames
tecați cu o iarbă înaltă, sălba
tică. cruțată de foarfeci. Călă
torul care se minunează la Hel
sinki de acuratețea stilului Em
pire din cvartalul Senatului,

Luînd cuvântul joi 
Comisiei Juridice a 
Generale a O-N-U., 
Koscîusko-Morizet, reprezentan
tul permanent al Franței la 
Organizația Națiunilor Unite, a 
declarat că guvernul francez se 
opune unei, revizuiri a Cartei 
O.N.U. „Documentul își păstrea
ză întreaga sa valoare, întreaga 
eficacitate, deoarece niciodată 
pînă în prezent Națiunile Uni
te nu au fost în situația să con
state, în vreuna din situațiile 
cărora au trebuit să le facă 
față, absența unui mijloc, a 
unei proceduri, a unei posibi
lități", a arătat diplomatul fran
cez, care a adăugat: „In opinia 
guvernului meu, toate posibi
litățile oferite de cartă nu au 
fost încă utilizate, sau n-au fost 
bine utilizate și, dacă așa stau 
lucrurile, nu în imperfecțiunea 
textelor trebuie căutată cauza, 
ci mai degrabă în dezacordurile 
politice care constituie o frînă 
pentru voința de colaborare și 
împiedică ca instituția noastră

RELAȚIILE S0VIE10
Ziarul „Soțialisticeskaia In

dustria" publică răspunsul dat 
de cancelarul R. F. a Germa
niei, Willy Brandt, la întreba
rea corespondentului la Bonn al 
acestui ziar privind acțiunile 
guvernului federal în vederea 
traducerii în viață a Tratatului 
sovieto-vest-german. Arătând că 
perioada care s-a scurs de la 
semnarea tratatului este destul 
de scurtă pentru a se înregistra 
mari realizări pe această linie, 
Willy Brandt a declarat că „mi
nistrul economiei, Karl Schil
ler, ministrul cercetării științi
fice și educației, Hans Iieus- 
sink, au făcut, în acest timp, că
lătorii la Moscova. Acestea nu 
au fost doar vizite de informa
re, de investigație. Au fost des
coperite numeroase domenii în 
care putem colabora în intere
sul ambelor țări. în ultimele 
luni, s-au întărit considerabil 
contactele între marile firme 
din R.F.G. și organizațiile so
vietice de comerț exterior.

VEST-GERMANE
Chiar în aceste zile se stabilesc 
contacte între oamenii de ști
ință din ambele țări. Sînt con
vins că comerțul, schimbul de 
mărfuri dintre noi se vor ex
tinde continuu". z

Ilustrînd unii factori care se 
răsfrîng favorabil asupra dez
voltării relațiilor dintre R.F.G. 
și U.R.S.S., cancelarul s-a re
ferit la apropiatele acorduri 
privind deschiderea unui con
sulat sovietic la Hamburg și a 
unui consulat vest-german la 
Leningrad, precum și la stabi
lirea unei linii aeriene directe 
între cele două țări. Ziarul 
menționează că, după cum a 
declarat Willy Brandt, la tra
tativele în aceste probleme a 
fost realizat un progres consi
derabil.

„Cancelarul R.F.G., conchide 
ziarul, a subliniat că Tratatul 
de la Moscova a pus baze so
lide pentru îmbunătățirea trep
tată și consecventă a relațiilor 
dintre R.F.G. și U.R.S.S.".

s
• LA invitația Vecei Execu

tive Federale, vineri a sosit la 
Belgrad ministrul învățămîntu- 
lui ai Republicii Socialiste Ro
mânia, Mircea Malița. în ace
eași zi, ministrul român al în- 
vățămintului a avut o întreve
dere cu omologul său iugoslav. 
Convorbirea a prilejuit o trece
re in revistă a preocupărilor ce
lor două țări in domeniul orga
nizării și modernizării procesu
lui de invățămînt și un fructuos 
schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea colaborării româno- 
iugoslave pe acest tărim.

Situația din Guineea
• CONFORM unei emisiuni 

a postului de radio „Vocea Re
voluției", captată la Dakar, ci
tată de agenția France Presse, 
autoritățile din Guineea contro
lează ferm situația în regiunea 
Koundara, învecinată cu Gui- 
neea-Bissau. Potrivit aceleiași 
surse, toate activitățile din țară 
și-au reluat cursul normal, iar 
autoritățile din Conakry au so
licitat misiunilor diplomatice 
„să semnaleze pe toți merce
narii sau elementele dubioase 
care ar încerca să se refugieze 
pe teritoriile lor“. De asemenea, 
un comunicat al forțelor armate 
cere populației, să manifeste în 
continuare vigilență.

• UN PUTERNIC uragan. în
soțit de ploi torențiale, s-a abă-

tut joi asupra regiunilor sudice 
ale Bavariei. Viteza vîntului a 
trecut de 150 kilometri pe oră. 
La Miinchen, uraganul a dez
rădăcinat arbori, a răsturnat 
automobile și a provocat răni
rea unor locuitori ai capitalei 
bavareze. Totodată. în zona su
dică a landului Hessa, pe nu
meroase șantiere de construc
ție activitatea a fost întreruptă.

Complot dejucat în 
Yemenul de Sud

„sud-arabic“, informează
Gum- 
eitat,

• ÎN Republica Democratică 
Populară a Yemenului de sud a

fost dejucat, Ia sfirșitul lunii 
noiembrie, un complot care viza 
izolarea provinciilor meridio
nale ale țării și crearea unui 
stat
cotidianul egiptean „Al 
hurya". Potrivit ziarului 
autoritățile yeinenite au captu
rat documente și o cantitate în
semnată de arme. Mai mulți 
complotiști au fost arestați.

Această acțiune, precizează 
„Al Gumhurya", servea intere
sele foștilor șefi de trib, Înlătu
rați din țară.

VIZITA DELEGAȚIEI U.G S.R
IN R.P CHINEZĂ

PEKIN 4. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite : Tovarășul Cons
tantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C, 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului Central al

mă, încercuită de blocuri mari 
din piatră dispuse‘asimetric, iar 
sub pămint, o foarte modernă 
biserică luterană cu pereți cio
pliți în piatra' existentă pe acel 
loc, bănci de scînduri adunate, 
numai în centru, o orgă ce 
zumzăie în surdină. Și atîta gin
dire artistică, de proporții, ca
dru, echilibru al elementelor de 
construcție, incit atmosfera e 
total laică, Kivikirko. semănînd 
mai degrabă cu o sală de con
certe. Cu această impresie

Duh 
fin-

FINLANDA

Natură și
spiritualitate

stil care nu face discrepanță cu 
restul construcțiilor din centrul 
capitalei, dar, mai ales, nici cu 
cele moderne de la marginea ei. 
Piatră, granit, lemn, aramă. Și 
firește, pentru monumentalita
tea festivă, marmura. Ca, de 
pildă; Teatrul municipal con
struit recent pentru o mie de 
spectatori, clădire încinsă afară 
eu un briu roșu de granit, înăun
tru căptușită în întregime cu 
marmură, avînd însă foaieruri 
ce nu claustrează spectatorul, 
ci. prin pereții de sticlă, îi des
chid privirea afară, spre paltinii 
din jur. Sau Taivallathti, care 
in plin centru prezintă vizitato
rului o emisferă uriașă de ara-

lătorul iese de sub pămint, la 
Cer. iarbă, și arborii parcului 
Sibellius, unde — din nou artele 
tridimensionale ! — străjuiește
monumentul închinat marelui 
compozitor. Cadrul e cum nu se 
poate mai riipierit : la doi pași 
de mare, printre mestecenii și 
stincile parcului, ridicată pe un 
fundament de piatră, orga de 
oțel străpunsă parcă de izbuc
nirea muzicii, simholizează prin 
sculptura marei .artiste Eila 
Hiltunen forța artei adevărate, 
condusă de o gindire modernă. 
O asemenea gindire, determina
tă și de trebuințele spirituale 
ale oamenilor, de legătura lor 
inextricabilă cu natura, este evi-

dentă mai ales la Tapiola. 
al pădurilor din legendele 
Iandeze, Tapiola este numele u- 
nui cartier nou, gindit pentru 
80 000 de oameni, exemplu de 
concepție arhitectonică modernă, 
desăvirșit echivalentă spiritului 
oamenilor ei. In pădurea din 
Espoo nu s-a tăiat nici un pom, 
nu s-a modificat nici un lac, 
construcțiile structurindu-se ar
tistic. dar și funcțional, pur și 
simplu în sinul naturii. O so
cietate pentru clădiri a lansat 
în 1953 țin concurs de arhitec
tură. ciștigat de un arhitect de 
reputație mondială. Aarne Ervi. 
El a realizat planul centrului, 
după care s-au organizat alte 
concursuri, pe stricte speciali
tăți, unde numai celor mai va
loroși ciștigători li s-a încredin
țat sarcina traducerii în practi
că : arhitecți pentru construcții 
publice, pentru clădiri indivi
duale, arhitecți peisagiști (gră
dini, parcuri, lumini, jocuri de 
apă) ingineri constructori, 
ciologi, specialiști în 
menajer, experți pentru 
hlemele copiilor și ale 
tului. Arta și știința s-au 
binat perfect și împreună 
realizat un oraș-grădină, 
care s-a evacuat aprioric mono
tonia construcțiilor colective, 
ca și singurătatea celor indivi
duale.

Tapiola, „cartier al gulerelor 
albe" cum mai e denumit, adică 
al funcționarilor și intelectuali
lor, se administrează singur, se
parat de primăria Capitalei și 
se afirmă că o face cu excelen
te rezultate. Locuitorii lui urcă 
mai ales atunci cind au oaspeți- 
călători, pe terasa Turnului cen
tral. De aici, ei pot enumera 
toate frumusețile țării : marea 
și insulele ei, stincile si pădu
rile de mesteacăn sau de brazi, 
printre care se zăresc construc
țiile oamenilor, ale acestor oa
meni care știu să se bucure de 
natura țării lor, pe care știu să 
și-o apropie cu artă și iubire. 
Natura supusă spiritualității o- 
muiui, cu care se află intr-ade
văr. intr-un raport de perfectă 
reciprocitate.

U.GS.R. care se află într-o 
vizită în R.P. Chineză, a avut 
convorbiri cu Tzi Tang-Kui, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez.

La convorbiri, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, au par
ticipat U Da-șen, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului revolu
ționar orășenesc Pekin, Liu 
Si-cian, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, membru al Con
ducerii Conferinței reprezen
tanților muncitorilor din ora
șul Pekin, Nieh Jun-cen, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, 
membru al Conducerii Confe
rinței reprezentanților munci
torilor din orașul Pekin, și 
alte persoane oficiale chineze.

Vineri seara, Tzi Tang-kui 
a oferit o masă prietenească. 
Cu acest prilej, Tzi Tang-kui 
și Constantin Drăgan au toas
tat pentru continua întărire a 
prieteniei dintre popoarele 
român și chinez, dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, în sănă
tatea conducătorilor celor 
două țări.

Se spune despre Maroc — 
al cărui relief cuprinde vîr- 
furile înalte ale masivului 
Atlas, cimpii roditoare, lacuri 
liniștite, deșerturi aride, și 
avind o climă subtropicală 
ce favorizează vegetația di
versă — păduri de conifere, 
plantații de măslini și citri
ce, palmieri și cactuși — că 
ar inmănurchia in aria celor 
500 000 kmp. toate anotimpu
rile. Intr-adevăr, in aceeași 
oră a zilei, in timp ce pe 
culmile înzăpezite ale Atla
sului se practică sporturi de 
iarnă, pe plajele însorite ale 
Atlanticului, grupuri de tu
riști beneficiază de valurile 
ealde ale apei. Numeroasele 
vestigii ale atitor civilizații 
— orientale și occidentale — 
care s-au perindat de-a lun
gul secolelor pe actualul te
ritoriu marocan, adaugă un 
plus de atracție. Dar, pe dea
supra tuturor frumuseților 
naturale, a monumentelor 
istorice — mărturii ale unui 
trecut zbuciumat — mai im
presionantă este dorința oa
menilor acestor meleaguri 
de a depăși continuu modul 
de viață, moravurile, struc
turile economice și sociale, 
politice, legate de perioada 
dominației coloniale. Maro
cul contemporan se înfățișea
ză ca o țară in plină afir
mare a eforturilor îndrepta
te in direcția înlăturării îna
poierii moștenite de la colo
nialism.

Imediat dttpă dobindirea 
independenței, in urmă cu 
14 ani, au lost inițiate pla
nuri vizind transformarea 
multilaterală a întregii țări. 
Pentru perioada de început, 
realizările nu s-au dovedit 
pe măsura posibilităților 
reale. Abia în ultimii ani, 
luindu-se in considerație 
condițiile concrete oferite de 
potențialul material și uman, 
s-a trecut la elaborarea u- 
nor programe menite a asi
gura noi pași pe calea pro
gresului și civilizației. Con- 
centrînd citeva din preocu
pările majore, actuale, ale 
Marocului, șeful statului, re
gele Hasan al Il-lea,, declara 
recent : „Ne-am fixat obiec
tive precise și realiste, în 
conformitate cu cerințele 
noastre și pe măsura mijloa
celor și resurselor noastre 
potențiale : dezvoltarea agri
culturii pentru ridicarea ni
velului de trai al categoriei 
celei mai numeroase a popu
lației. în special prin refor
me și investiții de mari pro
porții. încurajarea turismului 
cu mijloacele cele mai efica
ce și asigurarea unei indus
trializări progresive, adapta
rea continuă a aparatului ad
ministrativ la necesitățile vi
tale ale economiei și politicii 
și formarea de cadre pentru 
îndeplinirea obiectivelor pro
puse ; toate acestea în scopul 
de a da posibilitate fiecărui 
cetățean să participe la e- 
fortul comun".

In cadrul actualului plan 
de patru ani. agricultura be
neficiază 
prioritar. _ ____ „
londurilor bugetare sînt alo
cate dezvoltării acestei ra
muri a economiei care cu
prinde peste 80 la sută din 
totalul populației de 15 mi-

de un program 
O mare parte a

lioane de locuitori. 
Cent deosebit se 
combaterea secetei . 
ciilor climei. în acest sens 
a fost lansată o vastă re(ea 
de lucrări ale cărui scop 
este reținerea apelor in lacuri 
de acumulare, urmind ca a- 
ceste ape să fie utilizate in 
perioadele secetoase. Bara
jele ee se construiesc, ur
măresc, de asemenea, comba
terea inundațiilor care se 
abat uneori asupra unor re
giuni din Maroc. Lucrările 
hidrotehnice, pentru care se 
cheltuiesc 15 procente din 
volumul alocațiilor bugetare, 
vor permite ca pînă la 
sfirșitul anului 1972 peste 
400 000 ha să fie irigate. La 
Ziz. Arabal, Sebou, lucrările 
barajelor sini în plină des
fășurare.

Una din preocupările ma
jore ale statului o constituie 
și dezvoltarea industriei na
ționale, prin 
importantelor 
subsolului, în cadrul cărora 
zăcămintele de fosfați ocupă 
un Ioc de seamă. Cercetările 
geologice, efectuate în ulti
mii ani, au evidențiat exis
tența și a altor resurse cum 
sînt, de exemplu, cărbunii, 
minereuri de fier.

Potrivit preocupărilor, de 
lungă și de. scurtă durată, în 
Maroc se manilestă un inte
res deosebit pe linia învăță- 
mintului de toate gradele, a 
pregătirii cadrelor de specia
liști. Astfel, dacă în anul 
cuceririi independenței cifra 
elevilor abia se ridica la 
circa 180 000, în cursul aces
tui an școlar a atins 2100 000. 
A fost lărgit și diversificat 
invățămintului superior. în 
prezent funcționează mai 
multe facultăți cu profil teh
nic, în care sint pregătiți 
ingineri peniru minerit, me
canică, electrotehnică, etc. 
Pentru a asigura un număr 
crescind de cadre didactice 
— de care se resimte o mare 
lipsă — a fost creată o școa
lă normală superioară. Au 
fost de asemenea înființate 
facultăți de medicină, litere, 
drept.

Succesele dobindite de 
Maroc în asigurarea unui 
progres continuu sint vizibi
le in mai toate domeniile. 
Conștiente de faptul că pe 
această lime se impun pe 
luai departe eforturi susținu
te, autoritățile de la Rabat 
mobilizîndu-și disponibilită
țile interne, se manifestă ac
tiv pentru extinderea colabo
rării cu popoarele din regiu
ne, precum și cu alte țări, pe 
baza egalității depline și a- 
vantajului reciproc. In acest 
context menționăm cu satis
facție relațiile fructuoase, 
Prietenești, statornicite intre 
România și Maroc, simbol 
ai dorinței ambelor țări de 
cooperare, multilaterală, în 
interesul celor două popoare, 
al păcii și progresului.

Pe această linie, ascenden
tă, a colaborării româno- 
■narocane, se înscrie și vizi
ta pe_ care o va întreprinde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Sțat al Republicii Socialiste 
România, în Maroc.

Un ac- 
pune pe 

și capii-

valorificarea 
bogății ale
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de externe japonez privind 

admiterea R.P. Chineze la OM
Ministrul de externe Kiichi Ai- 

chi a declarat, în cadrul dezba
terilor din Dietă, că Japonia este 
înclinată în momentul de față 
să considere improprie aderarea 
la așa-numita formulă „proble
mă importantă" privind repre
zentarea Chinei la Națiunile U- 
nite (conform procedurii O.N.U., 
o rezoluție într-o problemă con
siderată importantă necesită o 
majoritate de două treimi pen
tru a fi aprobată — n.r.), anun
ță agenția Kyodo.

Din momentul în care rezolu
ția prin care s-a cerut restabili
rea la O.N.U. a drepturilor gu
vernului de la Pekin și înlătura-

Cercetările privind asasinarea 
generalului chilian Schneider

Generalul Camilo Valenzuela, 
fost comandant al Garnizoanei 
din Santiago de Chile, a fost acu
zat de către Sergio Miranda, avo
catul generalului în retragere, Ro
berto Viaux, de a fi organizat și 
condus complotul soldat în octom
brie cu asasinarea fostului coman
dant al armatei, generalul Schnei
der. Intr-o conferință de presă, 
Sergio Miranda a declarat că Va
lenzuela a participat la 12 întîl- 
niri secrete ale unor oficialități 
militare și civile din Chile, orga
nizate în acest scop. El a acuzat, 
de asemenea, pe Valenzuela că, 
după ce a fost numit comandant 
suprem interimar al armatei, la 22

noiembrie, cînd a fost împușcat 
generalul Schneider, a interzis di- 
juzarea informațiilor către presă. 
La rîndul ei, presa chiliană acuză 
pe generalul Valenzuela de impli
care directă in complot, în timp 
ce generalul Viaux îndeplinea ro
lul de ofițer de legătură între 
complotiști și o parte din ofițerii 
activi. Presa relatează, de aseme
nea, faptul că, după instalarea 
președintelui Allende, Valenzuela 
s-a internat în spitalul militar din 
capitală, pe care nu l-a părăsit 
decît pentru a apărea în fața tri
bunalului însărcinat cu ancheta
rea împrejurărilor asasinării lui 
Schneider.

rea autorităților din Taivan a 
cîșligat aprobarea majorității 
simple în sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U., oficialitățile gu
vernamentale japoneze au vorbii 
în repetate rînduri de o nouă 
revizuire a politicii guvernului 
față de problema reprezentării 
chineze. Este pentru prima dată, 
remarcă agenția japoneză, cînd o 
înaltă oficialitate guvernamenta
lă a admis în mod deschis inad
vertența menținerii formulei 
„problema importantă".

Ministrul de externe al Japo
niei a menționat că guvernul său 
va trebui să studieze cu grijă 
formula care ar urma să fie a- 
doptată de acum înainte. Răs- 
punzînd unei întrebări, el a spus 
că „Japonia va sprijini în cele din 
urmă admitere^. Chinei la 
O.N.U., mărturisind intenția gu
vernului său de a avea convor
biri cu R.P. Chineză, în spiritul 
respectului reciproc al pozițiilor 
fiecăreia dintre cele două țări.

Agenția Kyouo relatează că, 
surse japoneze și americane de 
la Washington Și-au manifestat 
dezacordul față de sugestiile for
mulate de ministrul de externe 
Kiichi Aichi, privind revizuirea 
formulei în legătură cu 
zentarea C’' ‘ ’

„----- repre-
Chinei la O.N.U.".

avion de transport a-• UN avion de transport a- 
parținind Crucii Roșii Interna
ționale și care avea Ia bord a- 
jutoare destinate sinistraților 
din Pakistanul oriental s-a pră
bușit deasupra localității Sud- 
hapur, in apropiere de ' Dacca. 
Cei patru membri ai echipaju
lui și alte trei persoane aflate 
la bord și-au pierdut viața. A- 
vio.nul s-a prăbușit într-un car
tier al orașului, distrugînd cî- 
teva locuințe și rănind mai mulți 
locuitori»
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