
DE CITEVA ZILE ÎN VALEA CERBULUI, LA 
BUȘTENI. AU FOST ATACATE LUCRĂRILE UNUI 
NOU OBIECTIV : COMPLEXUL TURISTIC SI SPOR
TIV AL TINERETULUI, O ADEVĂRATĂ PERLĂ AR
HITECTONICĂ LA POALELE CARAIMANULUI. 
PRIMII BRIGADIERI SOSIȚI PE ȘANTIERUL DE 
MUNCA VOLUNTAR-PATRIOTICĂ, ORGANIZAT

Ședința

u

PERLA CARAIMANULUI
AICI DE COMITETUL JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
U.T.C. — PESTE 100 DE ELEVI DE LA GRUPUL 
ȘCOLAR AL UZINELOR „1 MAI" PLOIEȘTI. RE
PORTAJUL NOSTRU VA PREZINTĂ ORE DIN 
BIOGRAFIA TINERILOR CARE AU INAUGURAT 
LUCRĂRILE NOULUI COMPLEX.

PAG. 3

Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVII, SERIA II. Nr. 6875 i 8 PAGINI —30 BANI | SÎMBĂTĂ 26 IUNIE 1971

Comitetului Executiv

al C.C. al P.C.R.
La 25 iunie a.c., a avut loc ședința Co

mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. To
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele Consiliu
lui de Stat, a prezentat o informare asu
pra vizitei oficiale de prietenie între
prinse de delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste România 
în țările socialiste din Asia.

Comitetul Executiv a dat o deplină 
aprobare și o înaltă apreciere întregii ac
tivități desfășurate în cursul acestei vizite 
de delegația română, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal. Convorbirile 
cu conducătorii de partid și de stat din 
Republica Populară Chineză, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Republica 
Democrată Vietnam și Republica Popu
lară Mongolă, întîlnirile cu masele largi 
de oameni ai muncii au constituit mo
mente deosebit de importante în întă
rirea prieteniei și colaborării multilate
rale frățești dintre partidele și țările 
noastre. Comitetul Executiv consideră că 
aceste vizite, rezultatele lor corespund 
întrutotul intereselor poporului român, 
intereselor popoarelor chinez, coreean, 
vietnamez, mongol, dezvoltării continue a 
construcției socialiste în fiecare din țările 
noastre.

Comitetul Executiv dă, de asemenea, o 
apreciere deosebit de pozitivă întîlnirilor 
și convorbirilor purtate în decursul vizi
tei cu conducătorii poporului cambodgian, 
hotărîrii de a întări prietenia și colabora
rea româno-cambodgiană.

Comitetul Executiv apreciază că rezul-

țațele vizitei făcute în țările socialiste din 
Asia, întărirea continuă a raporturilor in
ternaționaliste dintre poporul român și 
popoarele acestor țări reprezintă o con
tribuție prețioasă la cauza generală a so
cialismului, 
existente și 
socialiste, a 
citorești, a 
liste.

Comitetul 
treaga vizită a delegației de partid și gu
vernamentale române se înscrie întru 
totul în linia generală a politicii externe 
și a activității internaționale a partidului 
și statului nostru, în principiile directoare 
elaborate de Congresul al X-lea al P.C.R. 
de dezvoltare continuă a prieteniei, alian
ței și colaborării cu toate țările socialiste. 
Această importantă acțiune a Partidu
lui Comunist Komăn și a guvernului 
nostru, exprimă spiritul de înaltă răspun
dere de care este animată România, ca 
țară,socialistă, față de cauza progresului 
și păcii popoarelor, hotărîrea ei de a con
tribui — împreună cu toate statele dor
nice să participe activ la viața interna
țională — la soluționarea problemelor 
arzătoare ale lumii contemporane. Vizita 
în țările socialiste din Asia reprezintă o 
puternică manifestare a solidarității 
Partidului Comunist Român, a Republicii 
Socialiste România cu lupta popoarelor 
împotriva imperialismului, pentru apă
rarea libertății și independenței naționale, 
pentru progres social și pace în lume.

la depășirea divergențelor 
restabilirea unității țărilor 

partidelor comuniste și mun- 
tuturor forțelor antiimperia-

Executiv subliniază că în-

CITITORUL

DECLANȘEAZĂ

ANCHETA
0..

E miezul zilei. Pe una din 
străzile din preajma blocului 
turn din Piața Operetei un grup 
de prichindei, 
sub braț, se

De obicei 
de școlari e 
nică. Nu și 
Dimpotrivă,

cu ghiozdanele 
întorc de la școală, 
imaginea unui pilc 

reconfortantă, to- 
de ,data aceasta 
siluetele firave, 

ce lunecă încet printre trun
chiurile copacilor înfloriți, 
transmit o undă de tristețe, o 
alta de nedumerire. Cine sint 
acejști copii, de pe ale căror chi
puri bucuria vîrstei parcă lip
sește ?

Copii întîlniți. al căror aspect 
— distonant față de imaginea 
obișnuită a școlarului de as
tăzi — ne-a atras atenția ime
diat, sint ■ elevi la școala gene
rală nr. 122 și locuiesc la Casa 
de copii școlari nr. 10. Provin, 
în general, din familii dezorga
nizate. în ciuda virstei fragede 
unii posedă deja triste amin
tiri. experiențe precoce, dure
roase. Am discutat cu mulți 
dintre ei : în glas tresaltă nos
talgii și speranțe firești : unul 
visează o minge mare, roșie, 
care să fie numai a lui, altul ar

FRUNTAȘI IN MUNCA 
VOLUNTAR-PATRIOTICĂ

Analizînd rezultatele întrecerii între orga
nizațiile județene ale U.T.C. pentru îndepli
nirea angajamentelor de muncă voluntar-pa- 
triotică luate îrri cinstea aniversării semicen
tenarului creării Partidului Comunist Român, 
Birou! C.C. al U.T.C. a hotărît acordarea 
distincțiilor și premiilor, următoarelor comi
tete județene :

• LOCUL I : Diploma de o* 
noare a C.C. al U.T.C. și cîte un 
premiu în valoare de 25 000 lei 
ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE A 
U.T.C. PRAHOVA si ORGANIZA
ȚIEI MUNICIPALE Ă U.T.C. BUCU
REȘTI.

• LOCUL II : Diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.C. și cîte un 
premiu în valoare de 20 000 lei 
ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE 
ALE U.T.C. BRĂILA si TELEOR
MAN.

• LOCUL III : Diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.C. și un pre
miu în valoare de 15 000 lei OR
GANIZAȚIEI JUDEȚENE A U.T.C. 
ARGEȘ.

® Se acordă, de asemenea, 
Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C. si cîte un premiu în valoa
re de 10 000 lei COMITETELOR 
JUDEȚENE ALE U.T.C. ILFOV, 
GALAȚI si DÎMBOVIȚA.

VIRTU
ȚILE
ODIHNEI
ACTIVE

ȘTIINȚA

• ASTRAGALUL în-

OMUL CON
TEMPORAN 
SI SPORTUL

TERMOFICAREA 
un domeniu în ca-

re țara noastră ocu
pă unul din primele 
locuri în lume.

seamnă... zăcâmînt 
de uraniu ori seleniu

• CALCULATOARE
LE vor funcționa cu 
lumină !

de acad.
EUGEN A. PORA

UN EROU DE NUVELA 
EVADEAZĂ IN ROMAN

„Se apropie de Savel și-l bătu 
pe umăr :

— Ce mai faci, măi ?
— Bine, răspunse Savel stin

gherit.
— Ce-i cu puradeii ăștia ?
— Se-nscriu pentru film...
— Ce film ?
— Fac probe cu Mezat... Alege 

oameni pentru București, să facă 
film cu ei... A intrat " 
cu unii de la București 
facă film despre circari

— Atunci mergem și 
București !...

— înscrie-ne, zise Savel (...)
— Numele, pronumele, și cum 

îl cheamă pe tatăl vostru.
— Savel Pătuleanu, Vasiie..."

AVENTURA

în vorbă 
i, vor să

(...) 
noi Ia 1

NOASTRĂ 

CEA 6E 

TOATE ZILELEw
De cîte ori îmi vine la-nde- 

mîriă, recitesc cu emoție „Căru-

Cînd locul părinților
vitregi e luat de

pedagogi vitregi..

ța cu mere", duioasa nuvelă 
despre tinerețe a lui D. R. 
Popescu, proză din care — 
se va vedea de ce — am 
reprodus mai sus un frag
ment. O recitesc atît pentru 
frumusețile ei poematice, pentru 
adevărul fără fisură al situațiilor 
ei totuși atît de insolite, dar o 
recitesc — slăbiciune omenește 
scuzabilă — și pentru faptul că, 
din întîmplare, am fost de față 
atunci cînd D.R.P. a cunoscut 
omul care avea să-i furnizeze 
întîmplările „Căruței..." și chipul 
unuia dintre eroii ei principali.

Era prin ’59. La masa unui 
bufet cu dever mare din Bănie 
— botezat de gazetarii și actorii 
localnici, nu știu de ce, „Camera 
lorzilor" —, un bărbat negricios, 
cu ochii apropiați și pătrunză
tori, cu mustață subțire și nas 
proeminent ca de Țăndărică, îi 
povestea scriitorului niște în- 
tîmplări ciudate și pitorești

desprinse dintr-o adolescență 
frămîntată, plină de neprevăzut 
și culoare, de Aventură, de o 
poezie aspră, justificînd pe de
plin proverbiala afirmație t 
„Viața mea e un roman !“

Naratorul nu rostise aceste 
cuvinte — de altfel nici nu știa, 
ca și scriitorul, cred, că spusele 
lui vor deveni literatură —, 
dar din felul în care povestea 
puteai să-ți dai seama că este 
conștient nu numai de spectacu
losul situațiilor relatate dar și 
— mai cu seamă — de sensul 
lor. Deși discuția nu pretindea 
niște exigențe speciale, încadra
rea în epocă o făcuse cu lim
pezi explicitări politico-istorice, 
iar pe sine însuși, ca și pe ce
lelalte „personaje" (de fapt inși 
vii, pe care-i cunoscuse, cu 
unii dintre ei întîlnindu-se șl 
acum), se zugrăvise țiriînd cont 
de contextul social, de originea 
si formația oamenilor cu care 
venise în contact, de „configu
rația mediului, ambiant", cum se 
exprima el oarecum prețios — 
incit întreaga relatare, depășind 
anecdoticul, oferea nu numai 
îmbogățirea auditoriului cu 
niște. întâmplări deosebite, ci și 
cunoașterea unui om care gîn- 
dește matur, nuanțat, posedînd 
ne lingă darul, povestitorului, pe 
lingă simțul umorului, și pe acela 
al sociologului și istoricului 
format numai la școala vieții. 
Vorbea nazalizînd, fără să ridice 
tonul, fără să-și sublinieze în

PETRE DRAGU

Notd bulevard „Ion Șutea"
din București

în general noi. cei virstaici, 
sîntem considerați ca niște oa
meni care vrem mereu să „dăs
călim" pe tineri. Nu in această 
intenție scriu aceste rindun. 
Ca un intelectual mai virstnic. 
mă adresez unor intelectuali 
mai tineri, pe care îi rog să mă 
urmeze în raționament și să.«,se 
gîndească bine la ceea ce . ar 
trebui ei să facă pentru vjitoy 
rul lor. O să incerc doar să ii 
ghidez pe acest, drum' al lor...

A spune ce e sportul însem
nează a repeta o „placă”. Dar a 
spune ce se întâmplă cu un or
ganism care nu face sport; În
semnează a face cunoscute o 
serie de explicări ale unor fe
nomene pe care le întâlnim 
frecvent in jurul nostru, dar a- 
supra cărora nu ne-am prea

(Continuare, în pag. a Vl-a)

ORA EXACTĂ
de A. I. ZĂINESCU

dori ca tăticu și mămica să se 
împace, ca să-l scoată iarăși 
duminica la plimbare ; unul ar 
vrea să poată citi multe cărți 
cu poze, alții ar da orice pen
tru ca, la ieșirea de la școală, 
cineva — cu adevărat drag — 
să-i aștepte și. să-i poarte de 
mină,, ca pe ceilalți copii.

De ce totușr, mer măcar aici . 
nu se simt ei „ca acasă" ? Am 
stat de vorbă și ne-au vorbit, 
între altele. despre faptul că 
sînt... bătuți, că li se vorbește 
urît, pe un ton violent. în Casa 
de copii ? Unii dintre ei ne-au 
mărturisit că sînt molestați cu 
sau fără motiv — dacă mai pot 
exista motive valabile în acest 
sens — de către unii peda
gogi. Ne-am întrebat 
nu cumva copiii 
ză. (Cu atît mai mult cu cit 
unii dintre el sint 
nați. pun probleme de educație 
deosebite). Faptele ne sint însă 
confirmate și de către vecinii 
ce locuiesc intr-un imobil aflat 
chiar în curtea casei de copii și 
care, auzind că efectuăm o an
chetă. au ținut, din proprie ini
țiativă, să se refere la aspecte

dacă
exagerea-

Indiscipli-

pe care le au zilnic sub priviri. 
(„Nu li se creează nici un fel 
de program ; li se vorbește pe 
un ton jignitor, ridicat ; deseori 
cei'mici sint molestați chiar în 
curte': profesorul Șerban este
deseori văzut în școală amețit 
de băutură ; scenele penibile — 
denotând un total dezinteres din 
partea pedagogilor, în care co
piii mari ii lovesc pe cei mici
— sint oprite deseori de către 
vecini"). Notăm de asemene.» 
faptul că . dor pedagogi (Șerban 
și Cuibuș), care au fost deja 
sancționați pentru că băteau 
copii, funcționează și astăzi.

în rnocr normal la o casă de 
copii, — datorită specificului 
muncii, a problemelor de educa
ție cu totul deosebite ce apar aici
— ar fi de așteptat să fie concen
trate cadre de valoare, cu pre
gătire în domeniul psihologiei, 
capabile nu numai să sprijine 
procesul de* învățămint, ci și 
să-i înțeleagă pe copii, să-i în
drume. Din păcate am constatat 
că alegerea cadrelor s-a făcut 
aici după criterii care ne scapă 
dar în orice caz departe de cele 
firești.

Tovarășul Serafim Istrate, a 
fost numit aici ca director în 
1969. După cum ne mărturisea 

, chiar dînsul, a lipsit în ultima 
vreme nu mai puțin de 110 zile, 
astfel că aportul, controlul 
său asupra problemelor
rioadă 
ar fi 
uimirea .
de motivele concediului medi
cal, am aflat că directorul Is
trate a fost internat pentru 
tratament, deoarece suferă de 
nevroză astenică. Afecțiune 
neindicată, pedagogic, pentru o 
asemerea instituție ca cea pe 
care o conduce: Licențiat în 
istorie, și, după cum remarca 
raportul unei comisii de anche
tă. „lipsit de experiența condu
cerii unei Case de copii și lipsit 
de inițiativă", este oare tov. Se
rafim Istrate cel mai indicat 
pentru funcția de director aici ?

Acum doi ani Nicolae Șerban
ANDREI BARSAN 

VIOREL RABA

fost 
nul.
așa 
noastră.

în această 
Faptul încă 
grav dar, 

interesîndu-ne

(Continuare în pag. a Vl-a)

Noua rubrică

a ziarului

(Continuare în pag. a Vl-a)

• UMOR

I

MUZICA UȘOARA
O istorie a chitarei electrice 
Electrecordul și evenimentul muzical 
Două vedete : MARINA VOICA si
CRAMER

► Fără îndoială, practica vieții sociale nu este o mare a < 
' liniștei. Ea confruntă în permanență nevoi și exigențe ’ 
’ crescînde, asiprații și posibilități într-o lege a universaluluj <
► aplicat creator la* condiții specifice. Poate fi asemănată < 
’ unui cîmp larg magnetic în care atracțiile sugerează, im- < 
i plicit, și respingeri. Se recurge — și _ nu. numai, din _ aceas- ■<
► tă cauză — la statutul de responsabilități și atribuții, și a- < 
’ ceasta cu deosebire în cadrul instituțional, în cadru uman < 
. adică, instituțiile hefiind altceva, sau netrebuind să de- <
► vină altceva, decît disciplina însăși a unui tip de relații. < 
’ Ce fel de relații? — în cazul nostru, de muncă, evident. <
► Dar cum totul este supus dezvoltării, perfecționării, nici <
► acest tip de relații nu poate fi văzut ca o selenară mare <
( a liniștei. ..... r
► Munca este o vocație, dar și o disciplină. Ea este onoa- ’
► re, dar și rigoare în sensul cel mai exact. Ea reprezintă, <
* și trebuie să reprezinte, nu numai mijlocul fundamental <
► de existență demnă, cinstită, ci însuși actul civic moraj <
* al întregii noastre societăți. E obligația individului, dacă ,
. vreți, de a-și manifesta libertatea. Există — de ce să n-o <
► spunem ? —■ mai există însă și impostura muncii, profa- <
* narea ei în exact templul care ar trebui să i se ridice, 4
* mai întâlnim, și nu rareori, țipi care evadează subtil de <
► la normele și obiectul concret al muncii, oameni leneși, *
► asistenți la construcția socialismului, dar cu pretenții de <
► beneficiari-participanți. Se mai plătește adeseori tribut <
► incompetenței, incompetenții mai iau bir de sudoare de pe <
► alții. Și așa, par și ei preocupați. Dar asemenea simula- <
► ere au, în mod obișnuit, o viață efemeră și poate tocmai <
► această conștiință a efemerului le provoacă unora adevă- <
► rate seisme. își ies ca o apă din maluri, țipă orgolios și <
► reclamă, estompează inițiative, falsifică adevăruri. O dată <
* și o dată rămîn goi, ei înșiși arătîndu-se cu degetul. <
‘ O dată și o dată — dar aceasta ar însemna un fel de <

► fatalitate a timpului, ceea ce, în parafrază cu bătrânul <
► cronicar, s-ar putea traduce și printr-o încrucișare de <
* mîini : „că nu-s vremile sub om, ci bietul om (biataso- < 
» cietate n.n.), sub vremi". Viața și practica socială solicită <
* însă ore exacte și una din aceste ore o reprezintă, <
► cred, însăși legea (în fază de proiect) care reglementea- <
► ză încadrarea și promovarea în muncă a persoanelor din <
► unitățile socialiste de stat. Punerea ei în discuție publică <
, este de asemenea un indiciu al orei exacte. Și aceasta, <
► ca o semnificație larqă, generală, nu numai în olanul con- <
► creț, imediat al vieții sociale, cît și în acela de perspec- <
, tivă. implicînd devansarea însăși a viitorului ca o disci- <
► plină de studiu special. Asistăm, în fond, la moartea unor <
? (Continuare în pag. a Vl-a, <
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PE AGENDA ZILEI
Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, au primit din partea tovarășilor GUSTAV HUSAK, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, LUDVIK SVOBODA, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace și LUBOMIR STROUGAL, 
președintele Guvernului. Republicii Socialiste Cehoslovace 
o telegramă de răspuns pentru felicitările adresate cu oca
zia celei de-a 26-a aniversări a; eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist.

Dejun oferit de președintele

• PREFAȚĂ LA VACANTA ELEVILOR PITEȘTENI • PORȚI DESCHISE LA ȘTRANDUL TINERETULUI; 7 000 

DE AMATORI îl POT TRECE ZILNIC PRAGUL • UN LICEU DIN TULCEA VA PURTA NUMELE LUI SPI
RU HARET • CUNOSCUTUL ACTOR SEPTIMiU SEVER DEBUTEAZĂ (LA BUCUREȘTI) CA REGIZOR ! • STUDENȚII 
SUCEVENI VOR BENEFICIA, ÎNCĂ DIN ACEASTĂ VARĂ, DE O MODERNĂ BAZĂ SPORTIVĂ • REACTUALIZA

REA TITLULUI DE „ȘEF DE PROMOȚIE"

dVAHPREIVUERB
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu soția, au oferit, vi
neri, un dejun în cinstea primu
lui ministru al landului Renania 
de Nord-Westfalia, Heinz Kiihn, 
și a soției sale, care face o vi
zită în țara noastră.

Au luat parte Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, cu soția, Mihai Drăgănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, și Mihail Levente, 
secretar al Consiliului Național,

mi-și Vasile Gliga, adjunct al 
nistrului afacerilor externe.

A participat Berhard Wolf, 
consilier al Ambasadei R. F. a 
Germaniei la București.

între președintele Consiliului 
de Miniștri și primul ministru al 
landului Renania de Nord-West- 
falia a avut loc, ou acest prilej, 
o convorbire cordială, în cadrul 
căreia au fost abordate unele as
pecte ale relațiilor dintre Româ
nia și R. F. a Germaniei, pre
cum și ale situației internaționa
le actuale.

in codrul manifestărilor pri
lejuite de Luna de solidaritate 
cu lupta poporului coreean, la 
clubul uzinelor „Republica" din 
Capitală a avut loc, vineri la a- 
miază, un miting organizat de 
Comitetul municipal București- al 
P.C.R. și Liga română de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa.

La miting au participat Marin 
Rădoi, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.A 
Alecu Costică, membru al Bi- ’ 
roului Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, activiști de 
partid și de stat, un mare număr

de muncitori, ingineri și tehni
cieni.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Li Ha Zun, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.P.D. Core
ene la București și membri ai 
ambasadei.

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Ilie Verdeț, a 
primit, vineri după-amiază, pe 
ministrul industriei de automobi
le din U.R.S.S., A. M. Tarasov, 
care se află într-o vizită în țara 
noastră.

La convorbire, desfășurată în
tr-o atmosferă caldă, prieteneas
că, a luat parte loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini

CRONICA U. T. C.
• IERI A SOSIT în Ca

pitală o delegație a Uniunii 
Tineretului din Iugoslavia, 
formată din Dravec Ștefan, 
membru al Prezidiului 
Conferinței republicane de 
tineret din Slovenia, Spaso- 
ra Nikolina, secretar al Co
misiei relații social-econo- 
mice a Conferinței republi
cane de tineret din Mace
donia, și Kamber Avdiu, 
membru al Prezidiului 
Conferinței regionale Koso
vo care vor întreprinde o 
vizită în România la invi
tația C.C. al U.T.C.

La sosire au fost de față

membri ai Biroului și acti
viști ai C.C. al U.T.C., pre
cum și Bugomilici Bojidar, 
însărcinat cu afaceri al 
Ambasadei R.S.F. Iugosla
via la București, și Strelec 
Ronald, primul secretar al 
ambasadei.

• IERI, A PĂRĂSIT Ca
pitala îndreptîndu-se spre 
Conakry, tovarășul Ion 
Bar, activist al . C.C. al 
U.T.C., care va participa 
la lucrările celui de al VI- 
lea Congres al J.R.D.A. 
(Tineretul Revoluției De
mocratice Africane) din 
Guineea.
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SCENĂ
Spectacolul de pe scena 

Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra", Domnișoara de 
Belle-Isle (sau „Duelul") de 
Alexandre Dumas tatăl — 
astăzi, simbătă 26, ora 20 — 
se înscrie printre ultimele 
evenimente teatrale ale sta
giunii 1970—1971. Regia apar
ține lui Septimiu Sever, iar 
decorurile și costumele sînt 
realizate de Liviu Ciulei.

Piesa a mai fost montată 
la Teatrul din Satu-Mare, 
purtînd aceeași semnătură 
regizorală și scenografică, 
care constituie in această 
privință un debut al cunos
cutului actor Septimiu Sever. 
Intr-o pauză de repetiție, 
regizorul ne explică : „Am 
ales acest text în memoria 
autorului de la moartea că
ruia se împlinesc 100 de 
ani. Spectacolul prevăzut in 
exclusivitate pentru stagiu
nea estivală propune o vi
ziune romantico-fantezistă 
in atmosfera intrigilor și ri
valităților de la curtea Iui 
Ludovic al XV-lea.

— Tabloul vieții sociale al 
epocii, în montarea dv. va fi, 
deci, arbitrar... 7

— Nicidecum. Corelația 
între procesele istorice 'și 
romantismul epocii, generat 
de anumite condiții sociale, 
există în spectacolul realizat 
de mine, evident respectind 
viziunea autorului. Fiecare 
moment, perfect situat în e- 
pocă, poate fi asemănat cu 
o pagină dintr-un album de 
imagini, surprinsă de pene
lul unui pictor. Decorurile si 
costumele concepute de Li
viu Ciulei, reconstituie aț

mosfeva falsă, de prețiozita
te. in care se, complăcea 
aristocrația franceză a seco
lului al XVIII-lea.

Vreau să mai precizez că 
nu veți asista la o lecturare 
integrală a textului. „Dom
nișoara de Belle-Isle" a fost, 
cred eu, bine scuturată de 
praf. Am redus și suprimat 
chiar monoloagele și tira
dele patetice. Astfel că tex
tul a conferit colectivului de 
iuterpreți, prin complexita
tea sentimentelor și a 
schimbărilor de situații, 
reale satisfacții actoricești. 
O veți putea urmări pe Irina 
Petrescu interpretind un rol 
de ingenuă dramatică. Gh. 
Stilu va fi un personaj ro
mantic, consonant cu rigo
rile impuse de modalitatea 
teatrului modem. în celelal
te roluri : Elena Caragiu, 
Ileana Mindrilă, Mircea 
Bașta, Anca Verești, etc.

In ciclul „Momente din Is
toria teatrului universal" 
prof, dr. doc. Ion Zamfires- 
cu va prezenta — marți 29 iu
nie — pe unul dintre cei mai 
reprezentativi dramaturgi 
englezi ai Renașterii : Mai- 
lowe cu .,Faust". Regia este 
semnată de Letiția Popa.

în cadrul ..Antologiei 
umorului" — joi 1 iulie — 
Petre Sava Băleanu a adap
tat și regizat „Denunțăto
rul" după Karinty Frigycs.

PLASTICĂ
La „Ateneul tineretului" a 

avut loc ieri, vineri 25 iulie,

vernisajul 
tură și 
plastician

expoziției de pic- 
grafică a tinărului 
Aurel Țipoia.

MEDEEA IONESCU

PORTATIV

Două evenimente mar
chează ultima săptămină a 
stagiunii : concertul Filar
monicii si deschiderea celei 
de-a doua ediții a Festiva
lului de muzică de cameră 
de Ia Brașov.

Simfonicul Filarmonicii va 
fi dirijat de uu oaspete dia 
Franța : Andre Girard — 
și-l va avea drept solist pe 
Valentin Gheorghiu. In pro
gram : prima audiție a Sim
foniei Partita de Marcel Mi- 
lialovici. Rapsodia pe o temă 
de Paganini de Rahmaninov, 
Ucenicul vrăjitor de Dukas 
și Suita de Roussol.

Festivalul de la Brașov — 
unic prilej de trecere în re
vistă a celor mai bune for
mații camerale ale țării — 
se va deschide simbătă 
seara, prir>tr-un concert al 
Orchestrei de cameră a Fi
larmonicii „Gh. Dima",
vmd in program lucrări de 
Ion Dumitrescu, Bach și 
Fergolessi.

Duminică vom putea par
ticipa Ia concertul unei for
mații de peste hotare (pri
ma invitată la Festivalul din 
Brașov) : Cvartetul „Ul-
brich" din Dresda, care va 
interpreta, alături de lucrări 
de Beethoven și Kunz, cel 
de-al patrulea Cvartet do 
coarde de Zeno Vancea.

a-
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fineții atestă meritele deose
bite in activitatea școlară și 
în cea de organizație. Așa cum 
ne spunea tovarășul Teodor 
Oros, prim secretar al Comi
tetului județean Arad al 
U.T.C., acordarea, la sfîrșitul« 
fiecărui an școlar, a distincției 
„șef de promoție" celor mai 
buni dintre bacalaureați, va 
deveni o tradiție.

ELISEI TARȚA

COMPLEX SPORTIV 
STUDENȚESC LA 
SUCEAVĂ

stu-in incinta noului centru 
dențesc din Suceava, dat în fo
losință în urmă cu mai puțin de 
doi ani și aflat în una dintre cele 
mai pitorești zone ale orașului, 
au început recent lucrările de a- 
menajare a unui complex sportiv. 
Destinată tineretului studios 
aici, moderna bază sportivă va 
cuprinde terenuri bituminate 
volei, handbal, baschet, tenis 
cîmp, piste de atletism, capabile 
să găzduiască și competiții de 
amploare republicană. Ea își va 
deschide generos porțile încă în 
cursul acestei veri.

de

de 
de

I. BELDEAN

LICEUL NR. 1 DIN 
TULCEA A PRIMIT NU 
MELE LUI
HARET

SPIRU

orașului Tulcea 
eveniment emo-

| | 

VARĂ BOGATĂ 
PENTRU ELEVII 
PITEȘTENI

Una dintre acțiunile 
ale Consiliului elevilor 
tești a fost discutarea și 
varea programului de acțiuni de
dicate vacanței, de către Casa 
de cultură a elevilor și studenți-

recente 
din Pi- 
definiti-

zestrate cu instalație termică de 
încălzire a apei, care asigură 
condiții optime de învățare și 
practicare a înotului. De altfel, 
aici există peste 40 de instruc
tori și profesori specializați, 
care conduc cursurile de învă
țare a înotului, cursuri destinate 
copiilor și adolescenților. în
scrierea în aceste grupe se face, 
cum se știe, contra cost, iar pe 
o perioadă ae 12 zile cursanții — 
participînd zilnic la lecții care 
durează cîte trei ore — benefi
ciază, pe lîngă toate condițiile 
oferite de ștrand, de grija și a- 
tenția profesorilor.

— Dar să presupunem că multi 
dintre cei ce vin să înoate, mai 
doresc să practice și alte 
sporturi. După ce ieși din apă 
chiar simți nevoia să faci miș
care. Au acești amatori aseme
nea posibilități ?

— Bineînțeles. Terenurile 
sportive de care dispunem con
stituie chiar un punct de atrac
ție. Ștrandul Tineretului are nu 
mai puțin de 14 terenuri de 
tenis. Dintre acestea 6 sînt puse 
la dispoziția centrului de ini
țiere pentru copii (sub conduce
rea fostului internațional Tache 
Caranulis), 4 sînt destinate mem
brilor clubului de tenis care 
funcționează pe lîngă ștrand, jar 
pe celelalte 4 este permis ac
cesul publicului iubitor al „spor
tului alb“. Pentru că ne aflăm 
la capitolul terenuri, mai amin
tim și de darea în folosință a 
încă două dreptunghiuri de 
zgură pentru practicarea vole
iului și baschetului. Plaja pro- 
priu-zisă, alcătuită din două su
prafețe, una gazonată iar alta a- 
coperită cu nisip, poate primi 
peste 7 000 de vizitatori !

ILIE GHEORGHE

babil, ne sculăm în cele din 
urmă îngrijorați că i s-a în- 
tîmplat ceva fetei care servește. 
Ei bine, r.u ! Șefa unității este 
în măsură să ne liniștească a- 
rătindu-ne persoana în cauză 
care cu cel mai visător aer cu 
putință, urmărește forfota stației 
de troleibuz așezată chiar in 
fața localului. Ni se explică de 
altfel că rostul ei nu este să ser
vească decit, eventual (sublinie
rea nu ne aparține) in interiorul 
unității. Grădinița fiind In ex
teriorul unității se înțelege de 
la sine că beneficiază de un re
gim diferit : autoservirea. Unde-i 
lege, nu-i tocmeală, așa că ne 
declarăm gata să transportăm 
tava cu înghețată, prăjitura și 
paharul cu apă pini la masa 
unde ne-am așezat inițial. Dar... 
ușița de comunicare a localului 
cu grădină este destinată numai 
personalului (care n-o folosește 
din motivele mai sus arătate), 
așa că... sîntem invitați să ieșim 
în stradă, purtînd cu demnitate 
pe sub nasul pietonilor care sta
ționează așteptind mașina, îm- 
bietoarea cupă cu înghețată de 
căpșuni, să intrăm apoi în gră
dină și, dacă între timp nu s-a 
ocupat masa la care ne așeza
sem, să ne răcorim în liniște la 
umbra copacilor.

Curioși din fire încercăm să 
ne răcorim și curiozitatea stîrnită 
de acest serviciu ingenios dar nu 
reușim să primim alt răspuns 
decit că „așa se obișnuiește, per
sonalul este insuficient" etc. Ex
plicațiile sînt mai mult decit 
puerile. Folosite numai în sezon 
(și trebuie să recunoașteți că in 
rețeaua cofetăriilor bucureștene 
le putem număra pe degete) gră
dinile sînt mai solicitate decit 
interiorul loaaluluî pentru sim
plul motiv că răcoarea pomilor 
este preferabilă celor 4 pereți 
încinși de arșiță. Și totuși, se 
face abstracție cu dezinvoltură 
de acest argument' de bun simț, 
ba, mai mult, solicitantul este 
pus în situația de a se plimba 
cu tava pe stradă, calea de ac
ces firească fiind blocată total 
inutil. Să fie acesta un mod 
sui-generis de a face reclamă 
produselor cofetăriei „Poienița 
copiilor" ? Sau încă o fisură în 
„tencuiala" de civilizație pe care 
o așteptăm în mod justificat de 
ia comerț ?

A apărut 
„Lupta de ciasă“ 
nr. 6-iunic 19îi

Din sumar :
Petru Berar, Ion Mitran : 

unitatea dintre teorie 
ȘI PRACTICA IN ACTIVITA
TEA PARTIDULUI
• CONDUCEREA ȘTIINȚI

FICA A ECONOMIEI
Constantin Dumltrașcu : IN

STRUMENT DE ANALIZĂ, 
PROGNOZA și decizie

Radu Mănescu : CONCOR
DANȚA DINTRE INTERESE- 
LE ÎNTREPRINDERII ȘI IN
TERESELE SOCIETĂȚII.

cezar Basno : ECHILIBRUL 
FINANCIAR, CERINȚA A 
PERFECȚIONĂRII CONDU
CERII.

Miron Constantineaeu ; NI- 
COLAE IORGA.

V. LIVEANU t FORȚELE 
MOTRICE ALE DEZVOLTĂ
RII ISTORICE IN GINDIREA 
LUI NICOLAE IORGA.

G. Morja : NOUA DECENII 
DE LA APARIȚIA REVISTEI 
„CONTEMPORANUL".

Radu Negrea : DILEME ALE 
POLITICII ECONOMICE OC
CIDENTALE.

Nlcolae Iordache, Radu Bog
dan : TENDINȚE FAVORA
BILE ÎNFĂPTUIRII SECU
RITĂȚII EUROPENE.

OPINII
Gh. Boboș : ESTE OARE 

NECESARA CONSACRAREA 
UNUI DREPT ECONOMIC CA 
RAMURA APARTE 7

Melania Livadă : CRITICA 
ȘI LITERATURA.
• PREDAREA FILOZOFIEI 

IN LICEU
Emillan Dlmitriu, Ion Pogo- 

rilovschi : FILOZOFIA CA 
OBIECT DE INVAȚAMINT.

Mihai Iordănescu : CARE 
ESTE „OBIECTUL" DISCU
ȚIILOR DESPRE PREDAREA 
FILOZOFIEI 7

Valdemar Popa: UNITA
TEA FILOZOFIEI CU CELE
LALTE ȘTIINȚE SOCIALE.

Alexandru Singer : EDUCA
ȚIA FILOZOFICA A ELEVI
LOR. »
• PAGINI DE ISTORIE
Mircea Măciu: ASPECTE 

DIN LUPTA IDEOLOGICA 
INTERBELICĂ

Locuitorii 
au trăit un 
ționant. Liceului nr. 1, care în 
curind va împlini 90 de ani de 
existență, i s-a conferit, prin 
Decret al Consiliului de Stat, 
numele lui Spiru C. Haret — 
distins om de știință, profesor 
universitar, publicist și, in a- 
celași timp, un înflăcărat ani
mator al vieții școlare a 
timpului.

chise sălile de jocuri distractive, 
la dispoziția vizitatorului fiind 
și numeroase colecții de ziare și 
reviste.

lor. Prilejul a însemnat o chib- 
zuire atentă a propunerilor venite 
din fiecare școală, astfel îneît, în 
sinteză, să poată fi date răspun
suri tuturor preferințelor. Aceste 
zile de sfîrșit de iunie vor fi mar
cate printr-un original concurs 
„Vă place poezia"? — constind 
în probleme de identificare a ver
surilor, autorului și interpretului; 
o întrecere între recitatorii elevi și 
studenți ; seri distractive și au
diții muzicale oferite de „Melo- 
Club“.

Ca activitate permanentă, 
„Melo-Club" va organiza și în 
luna iulie întîlniri cu melodiile, 
interpreții și formațiile prefera
te, proiecții de filme muzicale. 
Zilele de sfîrșit de săptămîna 
sînt dedicate reuniunilor dis
tractive, sportului și excursiilor. 
De trei ori pe săptămină : film. 
In fiecare joi, vizite pentru o- 
rientarea profesională, avînd ca 
repere Combinatul petrochimie, 
Fabrica de stofe „Argeșana" și 
drumeții la muzee și case memo
riale. Dintre acțiunile lunii lui 
Cuptor mai notăm un simultan 
de șah, recitalul de versuri al 
Studioului de poezie și festivalul 
Concurs cu premii „Vă place mu
zica ușoară r“. Zilnic, sînt des-

I. T.

INITIATIVE

DISTINCȚIA „ȘEF DE 
PROMOȚIE"

GH. DIMA

SOFIA SCORȚARU

NICUSOR CONSTAN- 
TINESCU, DIRECTORUL 
ȘTRANDULUI TINERE
TULUI

—• Nouă ne place să conside
răm complexul de aici — ne 
spune interlocutorul — nu nu
mai o bază sportivă pentru 
înot ci, dat fiind cadrul natu
ral In care este situat, și un 
loc agreabil pentru odihnă, des
tindere și practicare a exeriiții- 
lor fizice. Fără îndoială însă că 
punctul forte al ștrandului îl 
constituie cele șapte bazine în-

Bine gîndită și foarte opor
tună, inițiativa Comitetului 
județean Arad al UT.C. vine 
să confere, la absolvirea liceu
lui, recunoașterea și statorni
cirea unui „titlu" adesea uitat 
— șef de promoție. în cadrul 
deopotrivă solemn și sărbăto
resc al serbărilor de sfîrșit de 
an, 28 de tineri absolvenți ai 
liceelor de cultură generală și 
de specialitate din județul 
Arad au primit, pe lîngă pre
miile și mențiunile acordate 
de conducerile liceelor, diplo
mele și plachetele care-i con
sacrau șefi de promoție. Atri
buite de Inspectoratul școlar 
județean și de Comitetul .ju
dețean al U.T.C., aceste dis-

La catedră: profesorii TIBERIU BAN și DUMITRU HÎTRUTinerii judoka

Campioana la fotbal 
a școlilor profesionale 

NICOLINA- IAȘI
în finala disputată ieri dimi

neață pe stadionul „23 August" 
din Capitală, fotbaliștii ieșeni au 
învins cu scorul de 6—2 (3—1) 
reprezentativa grupului școlar 
CENTROCOOP Constanța, la 
capătul unui meci de un bun

Bărbulescu (2) și Stanicei 
pentru învingători și de M 
și Nicolaescu — pentru învinși, 
în deschiderea cuplajului, în 
partida pentru locurile 3-—4, 
formația Grupului școlar 
UCECOM Galați a cîștigat cu 
3—2 (1—0) în fața selecționatei 
Grupului școlar industria lemnu
lui Suceava.

F.R.F. și revista Fotbal au ofe
rit primelor 4 echipe din cam
pionat substanțiale .premii, con- 
stînd din cupe de cristal, sacoșe,

la Praga
La Praga s-a desfășurat 

cent intilnirea de judo la 
niori între selecționatele ora
șelor București și Praga. în a 
doua zi de concurs, sportivii 
români au cîștigat la cele 
două categorii de vîrstă, ju
niori mici și mari, cu rezulta
tul de 2—1, și respectiv 3—1. 
O bună impresie au lăsat ti
nerii A. Dumitru, I. Petrof, 
M. Badea, C. Melnic și C. Ro
man.

PRONOSPORT

DIVIZIA
Farul-Rapld
Politehnica lași-Jiul 
S. C. Bacău-„U“ Craiova 
Progresul-„U“ Cluj 
Dinamo Buc.-Steagul roș 
C.F.R Cluj-U.T. Arad 
C.F.R Timșoara-Steaua

(tineret) 
Farul-Rapid
Politehnica lași-Jiul 
S.c. Bac.ău-„U“ Craiova 
Progresul-„U“Cluj
Binamo Buc.-Steagul roțu 
C.F.R. Cluj-U.T. Arad

ARGUMENTE PUERILE 
LA „POENIȚA 
COPIILOR"

O cofetărie cu o grădiniță în- 
cîntătoare, cîteva mese așezate 
la umbră. Sîntem la „Poienița 
copiilor", situată pe bulevardul 
Republioii în fața stației „Arme
nească". Ne așezăm și așteptăm. 
Și așteptăm. Și... ați înțeles, pro-

tricouri, mingi. Golgeterii tur
neului final, gălățenii Radu și 
Oatu (fiecare cu cîte 5 goluri 
marcate) au fost, de asemenea, 
răsplătiți cu premii.

Forță, sănătate
armonie fizică

7

lor în articulația cotului. Tălpile 
picioarelor vor avea sprijin so
lid. Dozare : 3x10 repetări.

Exercițiul 47
(Trunchiul)
Din poziția culcat pe spate 

(plan înclinat) cu picioarele fi
xate, avînd haltera de circa 
10—15 kg. la ceafă, se efectuea
ză ridicarea trunchiului la ver
ticală. Dozare : 2x4 repetări.

Exercițiul 48 e
(Membrele superioare)
Ne așezăm pe marginea unui 

scaun, 'cu picioarele depărtate, 
cu palma dreaptă sprijinită de 
genunchiul drept (urmăriți fi
gura 48) și executăm cu brațul 
sting (îngreuiat extensia și flexia 
din articulația cotului). Dozare : 
3. (10x2—4 kg) — adică 
dreapta și 15 pt.

15 pt.

I 
I
I
I
I
I
I

15,30;

Ld'nema SUN- 
Unirea 
(orele 
(orele 

Unirea

LUNA E ALBASTRĂ — ora 2D-, 
Teatrul Mic : PISICA SĂLBATE
CA — ora 20 ; Teatrul Evreiesc 
de Stat : PE PLACUL TUTUROR
— ora 19,30 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : MICUL INFERN
— ora 19,30 ; (la Grădina Boema) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
20 : Teatrul „Ion Vasilescu- (la 
Teatrul de vară „23 August") : 
MINI-JAZZ CU MAXI-HAZ — 
ora 20 ; Teatrul „Țăndărică" (Cal. 
Victoriei) : ȘORICELUL ȘI PĂ
PUȘA

HELLO DOLLY : rulează la Pa
tria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

LA REVEDERE, PRIETENE : 
rulează la Scala (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15);
Stadionul Dinamo (ora 20,30).

ESOP : rulează la Capitol ta
rele 16,30; 18,45; 21).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la Capitol (orele 9,30; 11,45; 14).

DIN NOU DESPRE DRAGOS
TE : rulează la Central (orele 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

100 DE DOLARI PENTRU 
RIF : rulează la Festival
(orele 9,15; 12; 15,30; 18,15;
Feroviar (orele 9.15; 12; 15,15 
20.45), Excelsior (orele 9,30: ! 
15,15; 18; 20,30), ".'L ..
8,45; 11,30; 14.15; 17; 20), Grădina 
Modern (ora 20,30).

SPRIJINITI-L PE ȘERIF : 
lează ’ _ -
11,15; 
rești 
18.45; 
13,30;

ȘE-

; 21), 
i; 18;

. 12,15:
Modern (orele .

lează la înfrățirea (orele 
17.45; 20).

BUTCH CASSIDY ȘI 
DANCE KID : rulează la 
(orele 16; 18,15), Popular
15,30; 18; 20,15), Rahova 
15,30; 18; 20,15), Grădina 
(ora 10,301.

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL: rulează la Lira (orele 
15.30: 18). Grădina Lira (ora 20.15).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30:

SERATA : rulează la 
(orele 15,30; 18; 20,'-;. ~
(orele 15,30; 17,45 : 20).

ELEFANTUL SLOWLY ! 
ză la Gluleștl (orele 15,30; 
20), Floreasca (orele 16: 
20.30).

SECRETUL DIN SANTA 
TORIA : - - - -
16; 19).

MIHAI
Crîngași _____ _. ..__ _____
16). Grădina Vitan (ora 20.15).

CAZUL C. L : rulează Ia Vol
ga (orele 9.15: 11,15: 13,30: 15.45;
18: 20,15).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează Ia Flacăra (orele 
19). Viitorul (orele 16:

TRANDAFIRI ROȘII 
ANGELICA : rulează 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMA RELICVA : 
Laromet (orele 15,30: 17,30

ESCROC FĂRĂ VOIE : _ 
la Cinemateca — Union (ora 9) ; 
PLANETA MAIMUȚELOR (orele 
10,30; 12,30; 14,30) ; AVENTURIE
RII (orele 16,30; 18,45) ; PĂSĂRI
LE (ora 21).

19,15).
... ... Cosmos

20,15), Ferentari

rulea-

rulează la Pacea

VITEAZUL : rulează la 
(orele 15; 19), Vitan (ora

(orele

StMBATĂ, 26 IUNIE 1971

e 16,15 Emisiune In limba ger
mană a 18,00 Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți ! Emisiune de 
Lucia Postelnicu și Titi Acs
• 19,15 Publicitate • 19,20 1001 de 
seri • 19.30 Telejurnalul de seară
• 20,00 Tele-enciclopedia : Rama- 
yana (II) ; Oceanografie ; valea 
Morții • 20,45 Film serial : In
coruptibilii • 21,35 Logodnicele 
aterizează la Paris (Boeing- 
Boeing) — comedie în 3 acte de 
Marc Camoletti • 23,20 Tele
jurnalul de noapte.

DUMINICA, 27 IUNIE 1971

ru- 
9; 

Bucu- 
16,30;

15,30: 
19.30).

PENTRU 
Ia Munca

Ia Luceafărul (orele 
13,30; 16; 18.30; 21), 
(orele 9; 11,15: 13,30; ......
21), Melodia (orele 9; 11,15; 

.16; 18,30; ........ - •' '
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
20.30) , Grădină Doina (ora 
Grădina Capitol (ora 20,15).

O FLOARE “ ----- ----
NARI : 
9; 12,30: 
12,30 '
16: 
16; : _____
20.15) , Grădina Artz (i.x. : 
Grădina Festival (ora 20,30).

HAIDUCII ' — ----------
ZESTREA _____ ____________ _
rulează Ia Lumina (orele 9; 12,30: 
16: 19.30).

CLANUL SICILIENILOR : , _
lează la Doina (orele 11,30; 14;
18.30) .

REGELE LEAR ! rulează 
Doina (ora 19,30).

APA CA UN BIVOL NEGRU : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—17 în continuare) ; PROGRAM 
DE FILME DOCUMENTARE : 
(orele 18,45: 20,15).

IUBIRE • rulează la Buzești (o- 
rele 15.30; 18). Grădina Buzești 
(ora 20,30).

FACEREA LUMII : rulează la 
Dacia (orele 8,45—20 în continua
re). Moșilor (orele 15.30: 17.45; 20).

DA-I ÎNAINTE. COWBOY : ru
lează * ' " ' ' * ----
13,30; 
le 9: 
mura 
18,15: 
(ora
20.15)

tană a trunchiului și a picioa
relor în echer. 4—6 repetați.

Exercițiul F-20.
Podul. Pin poziția stind cu 

spatele la perete, se îndoaie 
trunchiul înapoi pînă se atinge 
tu palmele podeaua. Coborîrea 
se face în funcție de gradul de 
mobilitate. 2—3 încercări.

Exercițiul F-21.
Din poziția stind, pendularea 

unui picior înainte și înapoi 
(mărim cursa pe măsura repe
tării exercițiului) sprijinindu-ne . 
cu un braț. Dozare : 3x10 (deci, 
15 pendulări de fiecare picior).

Exercițiul F-22.
Din poziția cu un picior spri-

LECȚIA A XII-A

Dozare 2x10.
de încălzire (băieți)ExercițiiXl-a (a V-a fete).

I avînd
revenire,

înainte, 
extensie, 

cu ajuto-

încăl- 
noilor

re- 
ju-

Exerciții de încălzire (fete)
Se repetă, întocmai, ultimul 

complex de încălzire din lecția 
a

jinit pe un scaun (măsuță joasă, 
pat. spalier etc.), aplecări cu 
brațul si atingerea labei picioru
lui întins.

alergare, săritura

ștînga.

I
I
I Exercițiile săptăminii a Vl-a 

(fete).
Pentru mobilitatea dv.
întreg ciclul este închinat mo

bilității corpului dv. Se cere e- 
fectuarea conștiincioasă a ‘ 
sirii. Trecem la învățarea 
procedee.

Exercițiul F-16
Din poziția ghemuit, 

coapsele fixate cu ajutorul bra
țelor, rulări înapoi și 
6—8. repetări.

Exercițiu) F-I7
Din poziția culcat 

trunchiul și capul în 
avînd gleznele fixate 
rul brațelor, se execută tampo
nul. 3—4 repetări.

Exercițiul F-18.
Din poziția culcat înainte, cu 

brațele in prelungirea corpului 
(se poate executa și cu un baston 
in miini) picioarele libere (sau 
chiar fixate) se trece Ia exten
sia trunchiului. 4—5 repetări.

Exercițiul' F-19.
Din poziția culcat pe spate, 

cu brațele întinse in prelungi
rea trunchiului, ridicarea simul-

Mers,
„ștrengarului", apoi, reluăm e- 
xercițiile de încălzire : a (lec
ția I) ; f (II) ; h (III) ; 1 (IV) ; 
w (VII) ; y (VIII) ; z (VIII) și 
ab (IX).

Exercițiile săptăminii a XII-a 
(băieți)
Recapitulăm următoarele e- 

xerciții, păstrînd dozarea ini
țială și pauza de cîte 1 minut 
între fiecare repetare : 15 (lecția 
a IV-a) ; 19. (V); 23 (VI) ; 27 (VII) 
și 30 (VIII). Apoi, trecem la în
vățarea noilor procedee :

Exercițiul 45
(Membrele superioare)
Din poziția stind, cu brațul 

sprijinit pe un. plan înclinat 
(oirca 45° — poate fi chiar 
seîndura de călcat sau ceva a- 
semănător) extensia și flexia în 
articulația cotului. Se va lucra 
alternativ cu ambele brațe. 
Dozare : 3 (10x2—4 kg).

Exercițiul 46
(Membrele superioare)
Aflîndu-ne culcați pe un plan 

înclinat (circa 45°) și folosind 
o halteră de circa 6—7 kg. exe
cutăm extensia și flexia brațe-

20,45), Favorit (o- 
13,45; 16; 18.15;
" ' 20,30),

și”-doî'gbădi- 
rulează la Victoria (orele 

. .16; 19,30), Arta (orele 9;
i; 16), Gloria (orele 9; 12,30; 
19,30), Aurora (orele 9: 12.30: 
19,30), Grădina Aurora (ora

Arta (ora 20,15),

LUI ' ȘÂPTECAI; 
DOMNITEI RALU :

rulează la
19,30). 

rulează

PROGRAMUL I

ru-

la

la Grivlța (orele 9: 11,15; 
16; 18,15; 20,30). Tomls (ore- 
11.15- 13,30; 16: 18.30). Fla- 

(orele 9: 11,15: 13.30: 16; 
20,30), Grădina Herăstrău 

20.30), Grădina Tomls (ora
ȘT'CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 

AȘA 7 ; rulează la Buceg! (orele 
15,15; 18: 20.30). Miorița ' ’ “
11,45: 14,30; 17,15; 20).
Bucegl (ora 20.30).

PRINTRE COLINELE _____
rulează la Progresul (orele 15.30: 
18: 20.15).

DOMICILIUL CONJUGAL t ru

(orele 9: 
Grădina

VERZI :

SIMBĂTĂ, 26 IUNIE 1971
Opera Română (la Arenele Ro

mane) : CARMEN — ora 20 ; Tea
trul de Operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — <?ra 19,30 ; Tea
trul „C. I Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE
— ora 19,30 ; Teatrul Mic ; PISI
CA SĂLBATECA — ora 20 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat: PE 
PLACUL TUTUROR — ora 19,30 ; 
Teatrul „C, Tănase" (Sala Sa
voy) : BIMBIRICĂ — ora 19,30 ; 
(la Grădina Boema) ; LA GRĂDI
NA CĂRĂBUȘ — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" (la Teatrul de 
vară „23 August" : MINI-JAZZ 
CU MAXI-HAZ — ora 20 ; An
samblul „Rapsodia Română" : LA 
IZVOARE DE FRUMUSEȚE — ora 
18,30. Teatrul de Comedie (la 
Teatrul de vară „Herăstrău") : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY
— ora 20.

DUMINICĂ, 27 IUNIE 1971
Opera Română (la Arenele Ro

mane) : BĂRBIERUL DIN SE
VILLA — ora 20 ; Teatrul de 
Operetă : SE MARITA FETELE
— ora 10,30 ; SOARELE LON
DREI — ora 19,30 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Studio); CÎND

• 8,30 Deschiderea emisiunii. 
Sport și sănătate • 9.00 Matineu 
duminical pentru copii • 10,00 
Viața satului • 11,15 Albumul 
compozitorilor români : LUDOVIC 
FELDMAN o 12,00 De strajă pa
triei a 12,30 In reluare, la cererea 
telespectatorilor • Dragoste, po
veste veche — romanțe cu Teo
dora Lucaclu șl Valentin Teodo- 
rian a 13,00 Emisiune în limba 
maghiară a 14.30 Post meridian 
a 15,15 Sport : întîlnirea amicală 
de fotbal dintre selecționatele 
Norvegiei șl R.F.G. (Aspecte în
registrate) a 16,15 Magazin 
• 18,10 Planeta giganților. Film 
serial pentru tineret a 19,00 Ve
tre folclorice. Focul viu... a 19 20 
1001 de seri a 19,30 Telejurnalul 
de seară a 20,oo Vizita delegației 
de partid și guvernamentale a 
R.S.R. în Asia (I) a 21,00 Cîntece 
populare a 21,15 Film artistic: 
Defileul de granit « 22,55 Tele
jurnalul de noapte. Sport.

PROGRAMUL II
Sport.

• 20,00 Reîntîlnire 
îndrăgite de copii : . 
VAL-VIRTEJ • 20,30 _____ „
muzică de cameră vieneză • 21,30 
Buletin de știri • 21,35 Săptămină 
culturală bucureșteană • 21.50
Reluarea serialului de simbătă
seara : INCORUPTIBILII.

cu personaje 
ECHIPAJUL 

Seară de
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La Bușteni, tinerii din jude ful 
voluntar-patriotica un nou

Prahova construiesc prin muncă 
complex turistic și sportiv

Perla Caraimanulni
ORELE DECIZIEI

„Dacă ar fi fost nevoie, 
veneam si mai multi..?4-> ->
Cu două luni în urmă vacanța se anunța ca oricare alta. 

Obișnuită. O parte dintre acești băieți, majoritatea din satele 
apropiate Ploieștilor ar fi mers acasă, în comună imediat 
după serbarea de sfîrșit de an. Alții, după cum ne mărturi
sesc, proiectaseră traseele excursiilor prin nordul Moldovei 
sau pe Valea Oltului. în toamnă urmau să reia cursurile la 
sfirșitul unei vacanțe ca oricare alta. Obișnuite.

în Valea Cerbului, la Bușteni, avem în față pe cîțiva din 
elevii Grupului școlar profesional „1 Mai“ Ploiești al căror 
traiect de vacanță s-a modificat brusc printr-o hotărîre din 
ultimele săptămîni, gravitind în jurul acestui punct din geo
grafia județului : Complexul turistic sportiv al tineretului. 
Ispititoare, refacerea traseului acestei hotărîri ne dă prilejul 
unor prime dialoguri cu „tresele" taberei de muncă volun- 
tar-patriotică — brigadierii aleși din prima zi șefii celor șase 
echipe ai seriei inagurale.

I ESTE ÎN TRADI
ȚIA școlii...

— ...să fie prezentă pe șan
tierele de muncă voluntar-patrio- 
tică importante organizate în ju
deț, Jie spune responsabilul fos
tei clase a Il-a D, brigadierul co
mandant al primei grupe, 
Gheorghe Ciufu. Ni se amintesc 
orele de pe șantierul șoselei 
Cîmpina-Comarnic, campaniile 
agricole in fermele din apro
pierea orașului, zile prestate anul 
trecut la Fabrica „1 Mai", Bu- 
cov. Discuția cu Ciufu ne dă 
posibilitatea să deprindem ideea 
că șantierul se înscrie firesc in 
adeziunea la muncă a acestor 
tineri. De loc din Băicoi, Ciufu 
e recomandat de preferințele 
sale pentru fizică, îndeosebi, de 
rezultatele la' învățătură. Dar 
cînd se va încheia seria aici va 
reveni în uzină ca angajat tem
porar, pînă în toamnă. Deocam
dată insă a preferat această 
participare in corpore, cu colegii 
de an, de clasă pe șantierul abia 
deschis. Este în tradiția școlii...

2. N-AM EZITAT 
SA OPTĂM .
NE ÎNTÎENIM 
PE ȘANTIER !

— A fost o comunicare către 
toți elevii școlii făcută de.secre
tarul comitetului U.T.C. : în Va
lea Prahovei, la Bușteni, se des
chide în această vară o tabără 
de muncă voluntar-patriotică. 
Cine vrea, să participe. Cei care 
au simțit că pot face față s-au 
oferit fără ezitare să vină aici. 
Din clasa noastră sînt înscriși 
majoritatea- Sîntem obișnuiți ou 
munca.

— Aici este totuși altceva de- 
cît la școală— îmi replică Lazăr 
Bratu.

— Știam dinainte ce ne aș
teaptă.

— Și cînd ați văzut ce vă re
vine să executați ?

— Ne simțim în stare să fa
cem față. Odată ce ne-am în
scris, cu gîndul am rămas defi
nitiv convinși să muncim.

Sîntem invitați să privim în 
jur, acolo unde tîrnăcoapele iz
besc în coasta muntelui.

— Destul de simplu să vă 
convingeți că fiecare „trage". Nu 
mai pune problema dacă este 
greu sau ușor.

3. GÎNDUL CĂ
PESTE AM

PUTEM SPUNE:
NOI AM PUS 
TEMELIA ACESTEA 
CONSTRUCȚII

Neobișnuit, se pare, cu decla
rațiile, sudorul în devenire Ion 
Popescu, comandantul de la „3“ 
se lasă greu la vorbă. Ar fi pu
tut, spune el, alege o altă va- 
riantă pentru a efectua „contri
buția" de muncă voluntar-patrio
tică. A preferat șantierul abia 
deschis la Bușteni. După o 
scurtă pauză adaugă :

— Am ținut să fiu alături de 
ceilalați colegi la începerea aces
tui complex turistic destinat ti
neretului. M-a înviorat gîndul 
că peste ani vom spune : noi am 
pus temelia acestei construcții.

Este poate cea mai des în- 
tîlnită motivația în conversațiile 
ad-hoc cu o bună parte dintre 
„deschizătorii de pîrtie" ai lu
crărilor de la poalele Caraima- 
nului, locul pregătit pentru „cea 
mai frumoasă casă din Bușteni" 
cum le place să spună de pe 
acum constructorilor, avînd în 
minte imaginea degajată de lini
ile destul de reținute ale hîrtiei 
de calc.

4. VOM PLEC A 
DE PE ȘANTIER 
MAI FORMAȚI, 
MAI DEPRINȘI 
CU MUNCA

— La întrebarea pe care mi-o 
puneți aș răspunde foarte direct: 
am venit pe șantier cu dorința 
de a pune umărul Ia noua con
strucție destinată tineretului, 
îmi spune Aurel Dogaru.

11 văd deja bronzat — semne
le lucrului în aer liber. Mă „ghi
cește".

— După ce-am terminat 
cursurile, înainte de a începe 
tabăra, am fost acasă, la Mă- 
nești- Am dat o mînă de ajutor 
unei mătuși la grădina de zarza
vat. Peste două săptămîni voi 
lucra alături de mama la C.A.P.

Viitorul strungar Aurel Doga-

AUREL DOGARU

ru nu-și îngăduie repaos. Acum 
e obsedat de sîrma din apro
pierea noastră marcînd limita de 
săpături din această zi.

— Echipa noastră, „B—D“-ul, 
cum i se spune — cuprinde în 
majoritate elevi de la cele două 
clase — vrea să cîștige astăzi 
steagul. Sînt convins că vom 
pleca de aici mai formați, mai 
deprinși cu munca.

li urmăresc întorcîndu-se pe 
aliniamentul de săpare, alături 
de cei care, după cum se ex
primă el, „s-au grupat astfel 
după vrerea lor, dînșii preferîn- 
du-mă pe mine să conduc 
echipa"-

5. CTASA
NOASTRĂ -
PRIMA CARE
S-A DECIS

Dezinvolt, parcă anume pre
gătit pentru discuție, Cornel 
Ene îmi spune:

— Doream mai demult să lu
crez pe un șantier al tineretului. 
Sînt ’cu atît măi bucuros că este 
vorba de un asemenea obiectiv, 
destinat chiar tinerilor. La fel ca 
mine au gîndit și gîndesc și 
ceilalți colegi ai mei. De altfel 
clasa noastră a fost prima care 
s-a decis să vină pe șantier. La 
început nu știam că vom fi și 
cei care începem construcția. Vă 
rugăm să ne credeți, bucuria a 
fost și mai mare.

Fac aluzie la meseria lor, prin 
excelență, nefizică — rectifica
tori. îmi arată palmele. înroșite 
bine, pline de transpirație- Cite- 
va bătături destul de serioase.

— Am mai /făcut și altă dată 
ore de munoa voluntar-patrioti
că la școală. Putem spune că 
sîntem obișnuiți cu munca. Dar 
așa de serios n-am mai lucrat 
pînă acum niciodată.

6. ȘTIAM CA NU 
VENIM AICI SĂ 
NE PTIMBĂM !

— Ai obosit Andrei ?
— Aproape.
Programul de lucru al zilei 

este pe terminate și semnele de 
oboseală nu se sfiesc să apară, 
trădînd seriozitatea cu care s-a 
lucrat de-a lungul celor opt ore 
prevăzute în programul șantieru
lui. Andrei Nicolae pare cel mai 
firav dintre cei șase interlocutori 
aleși de noi. Dai yu se arată cî- 
tuși de puțin dispus să renunțe

la ideea competitivității, înrădă
cinată masiv în ambițiile tuturor 
echipelor. Recunoaște că regimul 
de lucru din timpul anului șco
lar era mai lejer, pe seama 
alternanței atelier-sală de curs 
fiind relativ, a programului de 
numai șase ore. Pe șantier însă 
— opt ore în fiecare zi-

ORE DE ACȚIUNE

„Astăzi s-a muncit 
foarte bine!“

Am transcris 
conținutul unei 
zile în Tabăra 
de muncă vo
luntar-patriotică 
de pe șantierul 
complexului tu
ristic al tinere
tului Bușteni. 
Prezent printre 
brigadierii sosiți 
în prima serie, 
elevi din anii 11 
și III ai Grupu
lui școlar profe
sional „1 Mai"
Ploiești, foto-reporterul s-a 
lăsat ispitit de „macro fotogra
fierea" orelor în haine de lucru 
petrecute sub streașină Caraima- 
nului.

In jurul drapelului înălțat pe 
catarg, adunați în careu, briga
dierii urmăresc programul zilei 
de muncă (foto 1). Echipele 1 și 
3 vor lucra astăzi la transportul 
cărămizilor. Unii încarcă mașini
le la gară, ceilalți le descarcă și 
stivuiesc cărămizile în incinta 
șantierului (foto nr. 2). Șantier 
care la această dată numără ca 
salariați pe șeful de lot, norma- 
torul și... magazinerul. In rest 
cei peste 100 de .brigadieri, 
„coordonatorii tehnici" — maiștrii 
instructori Ion Istrate, Vasile 
Voicu și Adalbert Marius, peda
gogul Puiu Gheorghiu și bine
înțeles comandantul taberei, 
tovarășul Gheorghe Anghel, acti
vist al Comitetului județean 
Prahova al U.T.C.

Celelalte patru echipe iau în 
primire aliniamentul fundațiilor. 
Tîrnăcoapele și lopețile se pun 
în mișcare, myșcînd din piatra 
unei pante de peste 35 de grade. 
Aici, în acest loc nedefrișat a- 
proape, izbit acum cu sete de

— Invitația a fost de la în
ceput clară : cine vrea să vină 
să lucreze ! N-am venit să ne 
plimbăm ci să muncim, ne spune 
cu o fermitate greu de ghicit în 
ținuta, în liniștea cu care vor
bește Nicolae Andrei. Dacă ar 
fi fost nevoie veneam și mai 
mulți...

• 5,45 deșteptarea
• 6,30 Careul de dimineață. Comandantul bri

găzii de la tabăra de muncă voluntar-patrio
tică primește raportul celor șase comandanți 
de echipă. Se anunță programul de muncă,
programul cultural-distractiv al după-amiezll

• 7—12,00 — Muncă în șantier 
Masa de prînz

• 16,45 — încheierea programului de muncă
• 17,45—18,00 — Careul de seară 4 Analiza 

muncii desfășurate ; Inmînare» drapelului de 
fruntaș echipei care a obținut cele mai bune 
rezultate în ziua respectivă

• 18.00 Jocuri sportive In cadrul competiției 
„Cupa taberei"
Masa de seară.

uneltele brigadierilor (foto nr. 3), 
va fi fixată piatra de temelie a 
„perlei Caraimanului" — hotelul 
turistic și cantina. Momentul 
cînd vor apare primele bătături 
nu este departe.

Zi frumoasă astăzi. în Valea 
Cerbului vântul răvășește cren
gile copacilor care străjuiesc pla
toul viitorului complex turistic. 
Băieții par a ignora arșița, deloc 
neglijabilă. Salopetele albastre cu 
ecusonul pe mîneca stingă în
cep să se descheie, se suflecă 
mînecile ca în cele din urmă să 
fie abandonate, fără excepție a- 
proape. După-amiaza mai ales 
se pronunță din ce în ce mai 
des: apă1 Se face pe loc un 
bon pentru cîteva găleți — Cine 
semnează de primire ? Pauză. 
Din păcate sînt destul de puțini 
șefi și fiecare este prins cu cîte 
ceva. Din păcate ? se aude o voce. 
In cele din urmă s-a găsit cineva 
„cu drept de semnătură". Din 
cînd în cînd nevoia de un res- 
piro mai larg se face simțită. 
Apoi, cu aceeași insistență e 
prinsă coada casmalei. Munca, 
oboseala nu-i împiedică să rămî- 
nă totuși comunicative. Marian 
Toma, consătean cu Ion Popescu,

nu-și stăpînește plăcerea de a se 
afla, fie și pentru două săptă
mîni, în peisajul încîntător al 
Bucegilor. Vasile Enescu ne 
mărturisește că deși prima dată 
pe șantier, nu-l sperie cîtuși de 
puțin specificul muncii. „Aici 
lucrezi în colectiv, pentru ace
lași țel, pentru aceleași interese. 
Munca este și mai ușoară, mai 
plăcută. Ar fi necolegial să în
cerci să tragi chiulul" spunea, 
filozofînd parcă Viorel Peltea pe 
care îi remarcasem „trăgind 
tare" la tîrnăcop în echipa lui 
Bratu, alături de Ion Lăcătuș, de 
Aurel Dumitrache. Amintindu-ne 
dorința lui de a se afla în mij
locul colegilor pe perioada va
canței, Alexandru Manolaohe ne 
subliniază satisfacția tatălui său 
în legătură cu opțiunea fiului de 
a veni aici. Ion Iorgulescu, bă
iatul unui petrolist de la Moi- 
nești, ne surprinde cu răspunsul 
său: se află la Bușteni, pe șan
tierul de muncă voluntar-patrio
tică dorind „să contribuie astfel 
la faima școlii". Ceva în genul 
lui Ciufu.

Ziua de lucru s-a terminat și 
brigadierii de la „săpături" 
„coboară, evident marcați de 
oboseală, spre locul de predare 
a uneltelor (foto 4).

Întrebarea care stăruie, auzită 
pe traseul celor cîteva sute de 
metri pînă la dormitor de nenu
mărate ori: ce echipă va lua 
astăzi steagul ?

...Frogram administrativ. Intre 
timp, comandamentul taberei este 

convocat pentru deliberare. Ce 
s-a realizat, cit s-a făcut, ce 
traducere valorică are munca 
prestată,.

— Astăzi s-a muncit foarte 
bine! ține să sublinieze tovară
șul Vasile Gavrilescu, șeful lotu
lui, „expertul" în materie.

Rezultatele sînt într-adevăr 
peste așteptări. S-a reușit un ni
vel aproape dublu față de cel 
estimat la începutul zilei.

ORELE ANTICIPAȚIEI

0 filă în certificatul
maturizării

La sfîrșitul a două săptămîni de muncă cele șase echipe se vor 
retrage de pe șantier lăsînd locul altor colegi care vor adinei și 
mai mult brazda trasă la ba'za viitoarei construcții. Vor pleca cu 
satisfacția de a se fi cunoscut mai bine între ei. Cu amintirea ex
cursiilor programate în împrejurimi, a activităților recreative din 
jurnalul de tabără.

— Vom pleca de pe șantier, la încheierea perioadei de muncă, 
bucuroși că în urma noastră, a elevilor de la „1 Mai", rămîne ceva 
care se poate vedea, care se poate măsura, mîndri că și noi, îm
preună cu alți colegi, cu alți tineri am contribuit alături de con
structori Ia ridicarea unui complex turistic pentru tineret.

Mă întrebam, ascultîndu-1 pe elevul Constantin Miu, dacă în 
spatele cuvintelor sale se află imaginea adevărată a viitorului com
plex, dacă ei au reușit să realizeze exact silueta grațioasă pe care 
o reduce la desen dimensiunea hîrtiei.

— Corpul principal de clădire urmează să fie amplasat în panta 
pe care se desfășoară săpăturile, încearcă o călătorie de antici
pație în interiorul complexului turistic tovarășul Gheorghe Anghel, 
comandantul taberei. Corpul de cazare, construit pe un sistem de 
parter + 2 etaje va cuprinde 35 de camere cu 2 și 4 paturi. In 
legătură cu holul se va realiza un spațiu de alimentație publică 
cu regim de pensiune-cantină împreună cu un bar de zi. Prin mo
bilarea și dispunere adecvată, acestui spațiu i se va da un ca
racter polivalent aici urmînd a se ține periodic seminarii, con
ferințe, carnavaluri. Tot în legătură cu holul și restaurantul, a- 
propiate, la nevoie făcînd spațiu comun se va rezolva locul des
tinat jocurilor, televizorului. De menționat că finisajele exterioa
re, cele cu specific local sînt concepute în spiritul propriu arhi
tecturii montane.

Privim desenul desfășurător, un veritabil cearșaf de hîrtie. In 
extremitatea stingă, corpul de alimentație. întreaga clădire ampla
sată pe 9 trepte denivelate, cu fața la șosea promite o înfățișare 
atrăgătoare.

Revenim cu gîndul la băieții pe care, prin fereastra cabinei 
de metal unde a fost instalată arhiva șantierului transpiră asupra 
tîrnăcoapelor. Chiar dacă acum ar avea vederea spațial exactă, 
sîntem convinși că la terminarea întregii construcții, cînd o vor 
vedea încadrată în frumosul peisaj montan de la Bușteni, vor 
avea și mai mari motive de mîndrie — așa cum o spun fără 
sfială acum — de a se fi numărat printre „fondatorii" schele
lor sale.

Șantierul, rămas undeva mult în urmă, se va păstra ca o filă 
a maturizării lor.

întrebarea revine. „Juriul are 
probleme", formulă de atîtea ori 
uzitată, se potrivește destul de 
bine. Toate echipele au muncit 
foarte conștiincios. Un pic de
zavantajate, cele două formații 
de la cărămizi: numărul limitat 
de mașini n-a permis un ritm 
mai mare de lucru. In carnetul 
comandantului brigăzii apar cî
teva notații: de discutat posibi
litatea suplimentării parcului de 
transport. în caz contrar va lu 
era în cele două puncte de în- 
cărcare-descărcare „o singură e 
chipă, mărind volumul lucrăto
rilor la săpături". Intră în discu
ție rezultatele concursului „Gru
pa cea mai ordonată". Pe ușa 
fiecărei săli de clasă a liceului 
din Bușteni transformate ad-hoc 
în dormitoare, se află un tabei 
nominal cu membrii echipei. In 
fiecare seară se trece o notă : 
ordine, curățenie, disciplină. Pe 
băncile de pe culoar au apărut 
etichete cu numele brigadierilor 
Fiecare își va pune de astăzi, în 
bancă, echipamentul de lucru 
La careul de seară este adus 
drapelul brigăzii. El va fi preluat 
astăzi, după cum informează 
comandantul taberei de echipi 
nr.4 condusă de Aurel Dogaru 
In mîinile cui se va afla mîim 
seară, la aceeași oră ?

Deocamdată, peste puține mi 
nute, în cadrul taberei începe 
programul sportiv. Astă seară vor 
pleca din Bușteni, de pe adresa 
tinerilor aflați în tabăra de mun
că, primele scrisori, primele ilus
trate — către părinți, la bunici, 
la prieteni.

Reportaj realizat de NEAGU UDROIU
Foto: P. TÎNJALĂ
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mult mai profunde, se identi
fică nu odată cu atitudinea mi
litantă, cu mesajul protestatar 
și antirăzboinic, cu doctrina non- 
violenței.

Pentru a oferi cititorului ar
gumente în plus în aprecierea 
dimensiunilor reale ale fenome
nului muzicii ușoare actuale, vom 
arăta că între cele două prin
cipale domenii ale sale de refe
rință (tradițional și modern), se 
pot stabili diferențieri tranșante, 
ca și evidente similitudini. Sti
lul numit „tradițional" presu
pune astfel existența unui în
treg lanț de factori ce concură 
ia realizarea produsului sonor 
finit (piesa de muzică ușoară în

mentele secției ritmice, ale su
flătorilor de alamă și anumite 
instrumente de culoare, partida 
— în componență completată 
sau parțială — a corzilor ; in
tențiile orchestratorului sînt in- 
cifrate integral în partitură și 
executate întocmai de interpret! 
Cît privește tematica argumen
tului poetic, ea apare circumscri
să, aproape fără excepție, genu
lui liric, exprimării etern actua
lului sentiment, de dragoste. 
Piesele care se bucură de suc
ces sînt preluate de diverși so
liști și diferite orchestre, circu
ited astfel în numeroase ver
siuni interpretative.

Creatorii unei melodii de ma

Rîndurile de față s-ar fi putut 
intitula mai curînd„O istorie a 
muzicii pop" dacă autorul lor nu 
ar fi evitat cu bună știință o 
asemenea formulare din cauza 
confuziei — sau mai bine -sa 
dualității ce 
privința 
„pop". Să ne explicăm : dicțio
narele (vezi Dicționarul de jazz 
— ultima ediție Segers) indică 
filiația semantică cu termenul 
de proveniență americană 
..popular music" — muzică de 
largă popularitate, melodie de 
succes, șlagăr. în această ordine 
a ideilor, și piese ca cele inter
pretate de un Tom Jones, un A- 
damo sau Ricardo del Turco pot 
fi încadrate muzicii pop. Mai 
apropiată de realitate este ac
cepțiunea modernă, mai limita
tă — mai ales din punct de 
vedere stilistic — a noțiunii 
„pop", aceea definind un cu
prinzător context expresiv ce 
viază cu preponderență în inter
pretările grupurilor de ghitare 
electrice însoțite de baterie și 
orgă electronică. Astfel conside
rat, termenul .,pop“ prezintă o 
triplă semnificație : o anume 
specificitate a trăsăturilor mus 
zicale propriu-zise (melodică, ar
monie, ritm, culoare), un nou 
raport intre aspectul componis
tic și cel interpretativ (relația 
creător-interpret. noțiunea de 
creație colectivă) legat de o 
aparte capacitate de proliferare 
și circulație a elementelor lim
bajului, asemănătoare folcloru
lui. o anume mentalitate ce își 
află în nonconformism o refulare 
și un refuz conștient al unor 
realități reprobabile, un refugiu 
al aspirației către lumină și seni
nătate în mijlocul unei lumi 
bintuite de conflicte ireconcilia
bile ; și dacă acest nonconfor
mism se manifests pe planul 
suprastructural al exprimării ar
tistice, implicațiile sale sociale,

stăruie încă în 
sensului termenului

0 ISTORIE
A CHITAREI
ELECTRICE

forma în care parvine ea ascul
tătorului) : doi creatori - - com
pozitorul și textierul — la care 
se adaugă orchestratorul, in e- 
ventualitatea că acesta nu este 
însuși compozitorul 
vocal și o 
chestră de 
strumental, 
grup vocal, 
de muzică 
tradițională 
invariabil 
tipul refren-cuplet-refren, 
care mai poate interveni o sec
țiune intermediară (middlepart), 
iar durata unei asemenea piese 
nu depășește de obicei 3--4 mi
nute. Speciile stilului tradițio
nal se definesc atît pornind de 
la tipul ritmului folosit (tango, 
fox, twist, shake etc.) cît și în 
funcție de zona geografică ce o 
reprezintă (stil francez, italian, 
englez, nordic, latino-american 
cu subîncrengăturile sale, nord- 
american etc.). Instrumentația 
utilizează, alături de comparti-

, uh solist 
formație sau o or- 
acompaniament in- 
ajutată uneori și de 

■Forma melodiilor 
ușoară de factură 
reeditează aptoape 

ciclul tripartit ae 
în

zică pop sînt cel mai adesea și 
interpreții ei și din acest punct 
de vedere muzica pop poate fi 
socotită o emanație de grup, o 
creație colectivă sau, dacă vreți, 
o reacție in lanț săvîrșită de la 
A la Z într-un unic creuzet. 
Grupurile pop reprezintă în 
sine entități interpretative sta
bile, constituite, chiar dacă în
ființările și dezmembrările de 
formații și circulația instrumen
tiștilor de la un grup la altul 
sînt fenomene ourente. întrucît 
unii dintre Instrumentiștii 
grupului pot îndeplini, temporar 
ori permanent, și atribuțiile in
terpretării vocale, existența 
unor cîntăreți specializați nu 
este întotdeauna obligatorie ; în 
schimb, rareori se întîlnește 
cazul unuj cintăreț de muzică 
pop care să activeze indepen
dent, el este afiliat de obicei 
unei anumite formații. Ceea ce 
numim azi muzică pop se referă 
în mod explicit la producțiile de 
gen ale formațiilor engleze și

americane, creațiile similare ale 
altor națiuni (în prezent aproape 
fiecare țară își are „pop-menii“ 
săi), constituindu-se ca afluenți 
de mică anvergură al curentului 
principal ; o confirmare a aces
tei teze o oferă faptul că multe 
dintre formațiile pop ce își des
fășoară activitatea în diverse 
puncte ale globului utilizează 
în compozițiile proprii nu limba 
maternă, ci limba engleză. Sub 
raport stilistic diversificarea 
manierelor și tendințelor (beat, 
psychedelic, rhythm and blues, 
experimental, underground, folk, 
soul, country, jazz etc.), apare 
azi deconcertantă, cu atît mai 
mult "cu cît împrumuturile și 
interinfluențele stilistice fac 
dificilă stabilirea de granițe 
precise. Permeabilă sugestiilor 
din afară, muzica pop a asimilat 
o serie de elemente lexic-expre- 
sive provenite din diverse forme 
de manifestare muzicală (jazz, 
folclor negru, muzică precla
sică, muzică concretă și elec
tronică), îmbogățindu-și neînce
tat mijloacele și formele expri
mării. în sfera conținutului li
terar continuă să domine senti
mentul liric, dar ea înglobează 
și multe alte idei și preocupări 
depășind prin gravitate și pro
funzime domeniul sentimental. 
Creată de , tineri și adresată ti- 
terilor (cei de vîrstă cuprinsă 
între 14 și 25 de ani), muzica 
pop a devenit după numai un 
deceniu de existență un feno
men atît de extins ca dimen
siuni și semnificații, ca estetică 
și mesaj, incit, mai presus de 
cadrul strict muzical, implicațiile 
sale de ordin spiritual și social 
nu pot fi nici un moment igno
rate. Audiența atît de largă de 
care se bucură genul, sulele de 
milioane de discuri căutate cu 
aviditate și cumpărate de sute 
de milioane de adepți, sînt fapte 
ce vorbesc de la sine...

în mijlocul metamorfozelor șl 
devenirilor neîntrerupte ale as
pectelor formale, estetice, stilis
tice, un singur slujitor rămas 
credincios, nici o clipă părăsit, 
nici o dată căzut în disgrație ; 
ce e drept îmbunătățit, perfec
ționat, readaptat, dar rezistent 
efemerului, modei și trecerii 
timpului : ghitara electrică. în 
viitoarele pagini ale acestui ma
terial ne 
spre anii 
de tineri 
dows" și 
aveau să
cari artistice cu consecințe pe 
care ei înșiși nici nu le puteau 
bănui,..

vom întoarce privirile 
’60 cînd două grupuri 
entuziaști. ,The Sha- 
apoi „The Beatles", 
pună bazele unei miș-

FLORIAN LUNGU
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MARINA VOICA BEN

ELECTRE
CORDUL
Șl EVENI
MENTUL
MUZICAL

Muzica însoară numără variate 
mijloace de acreditare a valori
lor. în multe țări europene, ca 
și peste ocean, discul reprezintă 
cel mai propriu instrument dt 
promovare 
de lansare 
detelor. O 
produce și 
preț deloc ___ r ______
cantități de discuri (care consti
tuie totodată auxiliarul de in
formare și memorare a realită
ților genului) ; — un singur e- 
xemplu : din 1968 (data înfiin
țării) pînă în 1970, formația
Blood, Sweat and Tears" (care 

a concertat și In țara noastră în 
vara trecută) a înregistrat nu
mai trei discuri, vîndute însă în 
peste 7 000 000 exemplare. Se 
poate vorbi, desigur, de criteriile 
exclusiv comerciale, de fabuloa
sele cifre de afaceri ce se ascund 
în spatele unei asemenea asidui 
„culturalizări în masă" dar, din 
fericire, alături de producțiile de 

benefi- 
de difu- 
statistici 
șub de- 
demon-

CRAMER

; T.V. din ultimele 
ne-au dezvăluit o 

nebă- 
bine 
între 

„stea"

Emisiunile 
săptămini i 
Marina Voica cu valențe 
huite, cu o personalitate 
conturată. Am abordat-o 
două filmări, pe această 
autohtonă a show-ului T.V.

— După turneele efectuate în 
R. F. a Germaniei și Suedia, de 
curind ne-ati părăsit din nou 
pentru o săptămină.

valului de la Mamaia. în cadrul 
„Concursului de creație", o 
foarte frumoasă melodie a lui 
Ion Cristinoiu, „încredere" (pe 
versurile lui Mihai Dumbravă). 
Cit despre un festival interna
țional. nu pot decît să doresc și 
să sper...

in prima decadă a lunii iulie 
ne va vizita celebra orchestră 
condusă de Kurt Edelhagen 
(R.F. a Germaniei), big-band cu 
un program oscilind între jazz și 
muzică ușoară. Solist vocal (in
vitat) în aoest turneu este cunos
cutul cintăreț olandez de mu
zică ușoară Ben Cramer, „En
gelbert Humperdinck“-ul țârii 
lalelelor. Cramer s-a născut la 
Amsterdam, în 1947. S-a lansat 
în 1968, cu melodia „Zai, Zai, 
Zai". în același an face parte 
din echipa Olandei, participantă 
la „Cupa Europei-, de la Knok- 
ke-l'e-Zoute (Belgia). Tn octom
brie ’68 este distins cu pre
miul I la Festivalul de la Tnns- 
bruck (Austria), după care este 
remarcat de cunoscutul impresar 
miinchenez Hans Beierlein (care 
se mai ocupa de Udo Jiirgens, 
Esther și Abi Ofarim și regre
tata Alexandra). Acesta îi oferă 
posibilitatea să apară în cadrul 
galelor M.I.D.E.M. de la Cannes, 
în ianuarie ’69, după care show- 
urile T.V. de-a lungul Europei 
se succed cu regularitate. Acest 
„Big Ben“ olandez este de ase
menea deosebit de solicitat la 
diferite manifestări festivaliere,

participînd la Festivalul șlagă
relor de la Wiesbaden (R.F. a 
Germaniei), „Singing Europe 
’69“ de la Scheveningen (Olanda), 
festivalurile internaționale de la 
Split (Iugoslavia). Sopot (Polo- 

»nia) și Rio de Janeiro (Brazi
lia). Anul trecut a obținut pre
miul III la „Olimpiada cînte- 
cului“ de la Atena. în august 
1970 a întreprins un lung turneu 
peste ocean, cu care ocazie a 
înregistrat la casa de discuri 
„Sire" din New York.

duzină, realele valori 
ciază de aceiași regim 
zare. Și nenumăratele 
ale vînzării (cunoscute 
numirea de „top-uri"), 
strează că selecția naturală se 
apropie nu odată sensibil de 
certitudinile valorice.

La noi Radioul și Televiziu
nea își arogă dreptul de primor
dialitate între instituțiile destina
te difuzării. în domeniul muzicii 
ușoare , Casa de discuri Elec
trecord nu are decît puterea de 
a impune atenției evidențe in
terpretative și componistice de 
multe cunoscute și consacrate in 
conștiința publicului. Este de 
precizat însă că, dacă în pri
vința altor genuri, cum ar fi 
muzica simfonică șl de cameră, 
de pildă, producțiile de calitate 
își păstrează în timp capacita
tea de a interesa pe discofil, ge
nul muzicii ușoare — domeniu 
al ineditului cotidian în perma
nent avatar — nu tinde să perma
nentizeze valori imuabile. Pen
tru ca discul de muzică ușoară 
să devină un obiect rîvnit, 
căutat și cumpărat, el trebuie să 
se afle cu promptitudine la in- 
demîna celui interesat. Acest 
deziderat se cere armonios con
jugat cu asigurarea unei per
fecte concordanțe între oerințele 
solicitanților și tirajele editări
lor sau reeditărilor, cu perma
nenta sondare — statistică și de 
conținut — a gustului public. 
Promptitudinea trebuie să se e- 
xercite cu atit mai mult atunci 
cînd este vorba de evenimente' 
artistice cum ar fi cele de am
ploarea unui Festival muzical 
național sau internațional. Au 
avut .loc pînă acum, anul acesta, 
Festivalul de la Brașov și cel de 
muzică de jazz de la Ploiești ; 
urmează, la sfîrșitul lunii iulie 
cel de la Mamaia, importantă 
confruntare a creației și inter
pretării românești. Cît de bine
venită ar fi reluarea, în vederea 
unui asemenea eveniment, a ini
țiativei atît de oportune pe care 
Casa Electrecord a avut-o cu 
prilejul unui trecut Festival 
„George Enescu" : editarea, fie 
și într-un tiraj-pilot, a unor în
registrări de pe scena Festiva
lului care să fie oferite melo
manilor la numai O zi, două, 
după ce au fost audiate la Radio 
și la Televiziune I

a noutăților, tribuna 
a șlagărelor și a ve- 
adevărată industrie 

desface zilnic, la un 
neglijabil, imense

„Orele

hai Narii
Regizorul Timotei Vrsu și colah oratprii săi — asistenta de regie Kristia na Nicolae, operatorul Mi

hai Narii și mecanicul de cameră Paul Misirgic

aceste

O. U. F. L.

O rampă unde se descarcă 
mărfurile, undeva aproape de 
gara Buftea... In dreptul ei 
trei vagoane. Unul de pasageri 
și două platforme pe care sînt 
așezate autocisterne de apă — 
din acelea care stropesc stră
zile — și o altă mașină, o dubă 
Citroen de culoare argintie ce 
seamănă cu un cap de buldog 
caricaturizat, E mașina care a- 
dăpostește grupul electrogen.

Pe linia principală trec în 
mare viteză, inspre ți dinspre 
București, trenuri. La geamuri 
pasagerii se uită curioși. Ce 
și-or fi închipuind ? Ce se în
treabă ei și ce-și răspund 
văzînd în citeva clipe
trei vagoane in jurul cărora 
e o mare forfoteală ? Și 
pare „intrușilor" drept miș
care agitată este de fapt, pen
tru o echipă de filmare, un 
lucru obișnuit. Se trag cabluri, 
se aranjează reflectoarele.- Fi- 
guranții, din solidaritate de 
breaslă, stau în grup, mai re
trași. trăgînd cu coada ochiului 
la Emil Hossu și Const. Guriță, 
actorii principali, care repetă 
pe culoarul vagonului sub 
privirea atentă a secretarei de 
platou Ursula Glos.

Regizorul Timotei Ursu cere 
o probă de „ploaie". Un furtun 
stropește vagonul și pe gea
muri, căzînd, apă deformează 
imaginile de afară : clădirea 
roșie a liceului agricol, podul 
și aleea cu plopi. Agitat, recu- 
zitorul strigă de citeva ori :

— Închideți bine geamurile, 
să nu intre apa in vagon. În
chideți bine geamurile !

Vine apoi un fel de pauză. 
Pentru începerea filmărilor se 
așteaptă întunericul. Un cefe
rist autentic, controlorul de bi
lete, care bre și el un rol în 
film, se plimbă plin de impor-

ce

zborului

— Am fost invitată să ciut la 
Praga intr-un mare show inter
național. retransmis prin ,.In- 
tervizi.une". Concertul a fost 
dat in cinstea Cicliștilor partici- 
panți la ..Cursa Păcii" -:i a avut 
loc la ..Olympia pragheză" 
sala Lucerna. Se pare că melo
dia pe care am cintat-o. cunos
cuta „Sanie cu zurgălăi" ■ (ca 
un excelent aranjament aparți- 
nin.d lui Richard Oschanitzky), 
s-a bucurat de succes...

— „Sugar“-ul dv., pe lingă 
revelația unei excelente inter
pretări in limba engleză, ne-a 
trezit apetitul pentru 
hit-uri. Pe cînd... ?

— După ..Thank". 
Franklin, pe care 
în emisiunea ..Nici 
a lui Dan Mihăescu
Munteanu, plănuiesc să mă a- 
propii cu mai mult curaj de 

■ „soul", căci se pare că acest 
imi convine. De altfel, veți 
tea urmări coordonatele 
mele orientări muzicale în
toacele emisiuni de televiziune 
in care voi apare : intr-un 
„duplex" in colaborare cu tele
viziunea italiană. precum și, 
după ce voi avea timp să-1 pre
gătesc cum se cuvine. într-un 
„show" personal, pe care-1 vi
sez de mult timp.

— Alte prezențe la concursu
rile și festivalurile internațio
nale ?

— Le-am amînat pentru la 
toamnă, dind întâietate solicită
rilor în țară : un turneu cu 
Teatrul „C. Tănase" (1—18 iu
lie). recitaluri pe litoral (în 
speță': Mangalia). Dar, mai 
ales, voi cinta pe scena Festi-
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alie

al Arethei 
l-am cintat 
o lacrimă" 

și Titus

gen 
pu- 
noi i 
vii-

Că par de-o pîclă deasă mereu îngreunate.

Lumina rațiunii nu-i poate lămuri,

Nainte de a scrie, învață-te-a gîndi. 

Cînd prinzi un lucru bine, exprimă-l deslușit,

Cuvîntul să-l îmbrace, răsare, negreșit."

îl joacă ideea stilului fără stil, 
conceput ca „Un scris al gradu
lui zero". Pe tema acestuia, cri
ticii semiologlști, polisemîști, 
metalingviștl, structuraliști. în
cearcă să sape teoretic, care de 
care mai subtil. în ceva care toc
mai de subtilitate și profunzime 
duce lipsă. Vidul și absurdul fi
lozofic, s-au tradus excesiv în 
literatură prin vidul substanței 
și prin absența stilului literar.

spre un radotaj steril și obscur. 
Unii tineri poeți sint atît de e- 
nigmatici și subtili, incit declară 
publicului, filistin și neevoluat, 
că ei „scriu pentru sine“, că se 
exprimă deci poetic pentru uz 
propriu. Cît privește o anumită 
proză, recent, pe micul ecran, 
doi încercați oameni de litere — 
Al. Piru și Eugen Barbu — con
damnau categoric, primul filozo
fa jul ei incoerent și absurd, ce
lălalt. absența substanței ei re
prezentativ socială, necomunica-

Așa recomanda Boileau, „plic
ticosul" părinte teoretic al rigo
rilor clasice in a sa Artă poetică, 
și se pare că inșiși Racine, Mo- 
liere și La Fontaine ji datorau 
ceva din măiestria lor stilistică.

După trei sute de ani, astăzi, 
într-o epocă mult mai riguros 
raționalistă și mai științifică de
cit pe vremea poemului didactic 
al lui Boileau, rațiunea și clari
tatea. fidela ei pasiune, sint in
tr-o anumită artă, elemente de 
preistorie estetică.

Cind arta poetică modernă, 
printr-un critic de autoritate 
pentru vremea lui ca și „legis
latorul" literaturii franceze a se
colului al XVIII-lea, prin Roland 
Barthes, susține că „obiectul ar
tei este de a inexprima expri
mabilul" și suspectează ca nelite
rar și inestetic ceea ce se înțe
lege ușor și nealuziv, cine mai 
riscă să fie clar ?

Nicicind nU s-a vorbit și nu 
s-a teoretizat atît de frenetic 
despre limbaj și expresie ca în 
critica modernă. Colonizată de 
esteticieni, filozofi, lingviști sau 
sociologi, ea a epuizat tot ce se 
poate spune și inventa despre 
cuvînt. Tot vorbind și perorînd 
despre el, exploatînd pînă la 
epuizare cuvintele despre cu
vinte, teoreticienii 
au ajuns să proclame 
ratura — modelul 
tic contemporan — 
să fie „un discurs

occidentali 
că alite- 
beletris- 

trebuie 
pentru

STILUL OBSCUR
nimic". Dezarticulîndu-1 și dez- 
agregîndu-1 prin investigarea 
tuturor „mecanismelor" lui, cu- 
vintul a reușit să devină in tex
tele „absurde", nimic. Un radotaj 
disperat din care un scriitor ca 
Beckett, ilustrul reprezentant a- 
literar, a reușiț Să creeze nu nu
mai un stil „vorbăreț" dar șl o 
metafizică pur verbalistă. în nu
mele ei. autorul unor „textes 
pour rien" și al declarației obs
tinate că vorbește „neavînd ni
mic a spune" — ca în lanțul 
dezagregărilor atomice el nu mai 
poate oprj delirul cuvintelor și 
e invadat de furia lor : „Sint o- 
bligat să vorbesc. Nu voi tăcea 
niciodată. (...) Trebuie să conti
nui, trebuie sâ spun cuvinte ; a- 
tit cit ele există, trebuiesc spu
se". Nu e de mirare că în cen
trul acestei metafizici nihiliste 
tronează sinistră cugetarea 
„Ne naștem toți nebuni, 
răminem așa".

In principiile unor teorii
pre literatură, un rol anti-literar

OPINII v

de MELANIA LIVADĂ

că :
Unii

des-

In consecință, o dramă stilisti
că" ca aceea a lui Flaubert este 
astăzi subiect de bizarerie lite
rară. Ce autor ar mai distruge azi 
nouă pagini din zece cite a scris 
într-o noapte, de dragul expre
siei celei mai virtuoase ? Ce ro
mancier. ca Stendhal, ar pre
fera moartea decit să nu fie clar 
sau cine mai e de acord cu un 
moralist pendant ca Vauvenar- 
gues care considera că „clarita
tea este strălucirea maeștrilor 7“

★

în literatura și în critica noas
tră actuală există unele tendințe

rea cu viața reală, cu epoca și oa
menii ei. Critica, în sfirșit, prin 
tendința manifestă de a sei 
constitui ca gen independent de 
literatură (de comentariul ei a- 
nalitic și estetic) de ale cărei 
texte, după teoriile lui Roland 
Barthes, „se va servi pentru a 
scrie alte texte care nu vor mai 
fi critică literară" — a accen
tuat deruta unora.

Poate de aceea, de la un timp, 
maestrul Al. Philippine vor
bește atit de insistent de „adin- 
cimea limpede", condiție a orică
rei încercări de comunicare cu 
oamenii prin mijloacele expre
sive ale artei, susținind că „în 
literatură ca și in artă in ge
nere. expresia hotărăște valoa
rea de comunicare". Marele 
scriitor optează de asemenea cu 
fermitate pentru un climat mo
ral și estetic sănătos al culturii 
noastre, care să respingă ca no
cive și neviabile, avangardis- 
mele ce cultivă haosul expresiei 
și verbiajul obscur.

Oricit de sincronici trebuie să 
fim, oricit de la nivelul con
cepțiilor moderne despre artă, 
„valul ce ne bintuie" și pe noi 
mimetic, nu este potrivit cu pro
pria noastră concepție mate
rialistă despre om și spi
ritul lui creator. Ne carac
terizăm printr-un echilibru mo
ral și estetic cu rădăcini in spi
ritualitatea poporului nostru. A- 
cest echilibru, ca simț al măsu
rii și al frumosului, va respinge 
firesc excesele abstracțiilor 
inepte și nevroza literaturii ab
surdului. Odată cu ele și un lim
baj care a pătruns perfid și 
distructiv in graiul în căre, de 
la Neculce la Blaga și Arghezi 
am creat atitea unelte artistice, 
incit să ne putem dispensa de a- 
chiziții stilistice de tortură lite
rară, cum ar fi : coluziune, au- 
tonomază, coalescență, colachie, 
apofactic. exaurient, facețios ș.a.

Pentru a evita echivocul ce 
planează asupra termenului de 
stil, să precizăm că vorbind de 
claritate, nu ne referim numai 
la învelișul lui verbal și la ac
cesibilitatea termenilor, ci la în
săși. forța de comunicare, de 
semnificație a textului în func
ție de 
Stilul 
daugă 
tează, 
dul ei 
ce aparține mai profund și mai 
autentic scriitorului. Prin el, 
scriitorul se definește și Se di
ferențiază ca personalitate artis
tică și dă viziunii sale asupra 
lumii sens și unitate. Prin Sti
lul lor, arta și literatura mar
chează epoca, evocă sinteza ei 
spirituală, devenind istoric re
prezentative.

Un stil’literar și critic inacce
sibil și care mimează dificulta
tea printr-un limbaj confuz și 
obscur, vid de orice sens, și 
sinceritatea ideilor, traduce 
locvent vidul scriitorului.

autenticitatea scriitorului, 
nu este ceva care se a- 
operei, care o ornamen- 
ci este opera însăși, mo
de a fi, reprezentind ceea

tanță și dominat de trac, prin
tre aparatele care au blocat 
culoarul, uitîndu-se atent — 

. deformație profesională — în 
fiecare compartiment.

Se mai face o „ 
ploaie și regizorul 
Ursu e mulțumit.

— Poate nu mai e 
furtun, poate plouă 
nu vezi norii...

— Asta ar mai lipsi ! Dacă 
plouă, ne-am ars. Amînăm fil
marea. ,

Kristiana Nicolae, regizoarea 
secundă îmi dă prompt de
talii :

— Cînd plouă grupul elec
trogen face „masă" și nu avem 
lumină electrică. Nu e bună 
decît ploaia artificială.

Timotei Ursu, deși la debut 
ca regizor de film artistic, e 
un cineast cu mai vechi state 
de serviciu. Cineclubist la 
Cluj — ca student la filologie 
— a realizat două filme. La 
București, ca student la 
I.A.T.C., clasa regie-film, încă 
două : „Vînătoarea" și „Sec
vența 17“. Scurt-metraje pre
zentate la 8 festivaluri inter
naționale studențești. In plus, 
a fost regizor secund la seria
lul TV „Cosmin, fiul zimbru
lui" și tot pentru micul ecran 
a realizat trei filme : „Focul", 
„Delta-Sud-Sud-Est" și „Pe- 
trimanul — capătul lumii"...

— Acum deci, debutul în 
filmul artistic de lung metraj. 
Cînd ai știut că vei realiza 
acest film ?

Timotei Ursu ride.
— De la 22 ianuarie 1939 ! 

Atunci m-arn născut... Toată 
viața am știut că voi ajunge 
să fac filme. Vom face filmul 
cu minime cheltuieli, folosind 
cit se poate de mult decorurile 
altor producții. Sîntem o e- 
chipă tînără, asistenta de regie 
Kristiana Nicolae, șefa ultimei 
promoții de absolvenți I.A.T.C. 
mi-a fost și colegă și, în ulti
mul an de cînd sînt, asis
tent la clasa regie de film a 
lui Mircea Drăgan, și studentă. 
Operatorul Mihail Narti e și el 
din aceeași generație cu mine 
și mă înțeleg perfect, colabo- 
rînd la modul

— Ce anume
— Dacă vrei 

ceva despre film eu nu mai am 
ce să-ți spun acum. O va țace 
filmul la prezentarea lui pe 
ecran. Alte cuvinte despre el 
sînt de prisos. Mă bucur pînă 
la întîlnirea cu publicul că am 
o echipă de producție cu 
mare experiență, conducătorul 
ei. Gheorghe Pîrvu. a lucrat 
și la „Mihai Viteazul", și c 
echipă de sonorizare-montaj, 
inginer Andrei Pap — Eugenia 
Naghy, care a realizat in ter
men record filmul „Reconsti
tuirea"...

A venit și întunericul și tre
nurile trecînd în goană pe 
lingă vagonul nostru nu-s decît 
lumini lunecînd cu grabă și cu 
zgomot. Aici se încep ultimele 
repetiții. Citesc din scenariu :

„Pe culoar, doar trei siluete, 
printre ele Paul, privind prin 
fereastra udă, în noapte. Un 

o 
la 
Și

.probă"
Timotei

de

nevoie de 
adevărat,

ideal... 
înseamnă... 
să mă întrebi

ospătar în vîrstă trece cu 
găleată cu sticle de 
gheață, 
monoton

— Mai

de
e-

bere 
anunțînd discret 
în dreptul ușilor : 
dorește cineva bere,

bere la gheață ?...
Paul întinde banii, ospătarul 

îi desface o sticlă...
Paul străbate cul.oarul vago

nului. în cele mai multe com-

partimente lumina e stinsă și 
perdelele trase, ca să se poată 
dormi...

— Nu
întreabă

— Nu,

știți de ce s-a oprit ? 
o siluetă.
probabil la semnal... 

— sugerează Paul trecînd mai 
departe".

11 întreb pe Constantin Stoi- 
ciu. scenaristul „Orelor zboru
lui". ce reprezintă secvențele 
care se vor turna In noaptea 
asta pentru filmul său.

— E un moment cheie care 
va apare in film in a doua 
treime a lui. Eroul meu, acum 
și al lui Timotei Ursu, Paul 
Bentu. are pînă la aceste sec
vențe o evoluție normală. Ce 
se petrece pe culoar și ce ur
mează apoi, este începutul mo
mentului revelator al existen
ței tinărului personaj. Dar nu 
vreau să divulg nici eu sce
nariul...

— Totuși, ce se poate divul
ga despre ..Orele zborului" ?

— Este un scenariu destul 
de vechi, scris după ce am 
făcut „Diminețile unui băiat 
cuminte" și înaintea scenariu
lui după care s-a făcut filmul 
„Legenda" și al scenariului de 
televiziune „Vilegiatura". Se 
numea atunci „Locul nostru 
al fiecăruia", titlu care expri
ma probabil mai exact sub
stanța filmului. De atunci a 
trecut ceva timp, scenariul a 
avut mai multe variante. în 
sfirșit... acum a venit timpul 
să aștept și eu prezentarea lui 
pe ecrane.

— Nu se pot da deloc deta
lii despre subiectul scenariu
lui ?

— Ba da. E povestea unui 
școli de a- 
la primele 

„indepen-

absolvent al unei 
viație civilă aflat 
ore ale zborului 
dent".

— Și ce povești 
poveste ?

— Inevitabil, io idilă !
— Tristă ? Veselă ?
— Nu. Obișnuită. Ceea ce 

este neobișnuit este de fapt 
confruntarea eroului, cu me
diul, felul in care își găsește în 
profesie și în viață locul lui.

— Celelalte trei filme ți-au 
fost realizate de regizorul 
Andrei Blaier. Acum, cineastul 
care va trece pe ecran subiec
tul dumitale e schimbat. E asta 
o „trădare" ? A cui ?

— Cu Andrei Blaier am în
cercat mai multe scenarii în 
afară de cele care au ajuns 
deja filme. Și, fără alte expli
cații, din vina noastră sau 
poate nu numai din vina noas
tră. pe parcurs am fost nevoiți 
să renunțăm. Evident, nu defi
nitiv. Sper că ne vom întilni 
iarăși. De altfel, avem un sce
nariu, „Pasarela", pe care pro
babil il vom relua. Asta nu în
seamnă că un scenariu filmat 
de Timotei Vrsu e o solu
ție in extremis. Dimpotrivă, 
mă bucură mult și sincer în- 
tilnirea cu un cineast din ge
nerația mea și față de debutul 
lui mă simt ca scenarist mai 
mult decit angajat. Am o mare 
încredere în el. Dacă vreți un 
argument pentru această în
credere, atunci să amintesc 
faptul că Timotei Ursu s-a 
„bătut" pentru acest scenariu 
oferind studioului un decupaj 
excelent.

Pregătirile s-au terminat și 
încep filmările. Sîntem nevoiți 
să părăsim platoul de filmare, 
vagonul peste care, acum, un 
furtun aruncă apă din belșug... \

are această

TUDOR STANESCU
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Randa
ment

DOREL DORIAN
Locomotivele „Pacific" 

ne-au entuziasmat ani și ani. 
Păreau o culme a tehnicii 
(pe vremuri au și fost), iar 
călătorul, preocupat de vi
teza de trafic și confort, n-a- 
vea timp să se întrebe cit la 
sută din energia consumată 
se transformă în energie uti
lă. Și cine să se întrebe, la 
fel, acum vreo două decenii 
(în afara specialiștilor, poate) 
care este randamentul milioa
nelor de tone de cărbune 
transformate în energie elec
trică, în instalațiile termo
centralelor ? Firește, timpul 
Și competența ne-au 
pînă la urmă lecția 
a valorificării optime 
giei printr-o

învățat 
dificilă 
a ener

giei printr-o utilizare com
plexă- Locomotivele diesel au 
condamnat la o retragere

demnă bătrînele doamne
„Pacific", după cum instala
țiile de termoficare n-au pre
getat să se substituie, fără 
nici un fel de tragism, fru
moaselor sobe de teracotă 
sau micilor centrale de bloc. 
Și din nou •— fără să enu
merăm toate celelalte avanta
je, dar înglobindu-le — a 
crescut, pentru că asta s-a 
urmărit înainte de orice, ran
damentul. Dar, în sfîrșit...

Peste două zile cîteva sute 
de specialiști vor veni la 
București să discute, tn 
cadrul unei conferințe mon
diale, despre cele mai de
licate probleme ale energe
ticii moderne. Denumirile 
conferințelor ni se vor părea, 
fără îndoială, cifrate, limba
jul tehnicist, iar ideea trans
formării energiei în două sau 
mai multe forme de energie 
intermediară — una dintre 
temele Conferinței — mult 
prea pe neînțelesul nostru..-

Să nu ne înșelam, însă: 
cei 2000 de specialiști vor 
discuta în realitate despre o 
problemă ardentă pentru fie
care dintre noi, despre acest 
decisiv randament. Și să nu 
ni se pară nici un moment 
că problema i-ar interna 
doar pe doctorii în științe și, 
dintre aceștia, doar pe cei 
pasionați de energetică. In 
miezul dialogului lor compli
cat vom găsi permanent O 
chemare — și nesfîrșite su
gestii — privind randamentul 
nostru, netehnicist, uman... 
Și randamentul ideii care tin
de spre materializare; și ran
damentul informației care 
prin noutate poate impulsio
na un proces și deschide un 
drum; și — recitindu-ne în
semnarea — randamentul 
gîndului pe care am știut 
să-l delimităm (și să-l elibe
răm) prin cuvînt.

• Intr-un singur an, prin termoficare s-au 
obținut economii de 2 700 000 tone combus
tibil convențional.

• Producția de căldură a crescut în ulti
mele două decenii de peste 23 ori în țara 
noastră.

• La Brazi : cel mai lung transport de a- 
buri din Europa — 9,5 km.

• Un simplu praf poate înlocui costisitoa
rele canale de beton, reducînd investițiile de 
construcții cu 20—40 la sută.
• O cercetare recentă a „descoperit 

100 000 000 lei.
• Tn Capitală consumul de căldură se du

blează din cinci în cinci ani !
® Cum ne vom încălzi în anul 2000 ?
• înainte de sfîrșitul acestui veac — nu

mai sisteme de termoficare automatizate ?
• O „climă" constantă în încăperile noas

tre pe toată perioada verii.
Toți cei care se îndreaptă cu mașina sau trenul spre Valea Pra hovei cunosc această conductă de termoficare, dar puțini știu că ea este cea 

mai lungă de pe continentul nostru.
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UN DOMENIU iN CARE ȚARA NOASTRĂ OCUPĂ 
UNUL DIN PRIMELE LOCURI ÎN' LUME
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Cînd fotonii iau locul
electronilor

Calculatoarele
vor funcționa

Dacă Bucureștiul nu ar fi, în 
bună parte, termoficat, în jurul 
său ar pluti, mai ales iarna, un 
strat gros de fum și funingine. 
Să presupunem că numai cele 
trei centrale de termoficare ce 
deservesc ansamblurile de lo
cuințe ar fi înlocuite cu 800 
centrale termice de cvartal, re- 
prezentîrid echivalentul capaci
tății lor. Vă dați seama cîte 
coșuri de fum ar împînzi a- 
tunci orașul ? în numai doi ani 
Capitala s-ar acoperi cu un 
strat de cenușă gros de cîțiva 
cm. Situația este valabilă, desi
gur, și pentru alte centre 
bane.

Respectarea limitelor de 
luare a atmosferei nu este
gurul avantaj al termoficării. 
îmbinarea proceselor de pro
ducere a căldurii, apei calde și 
energiei electrice într-o instala
ție comună — centrala de ter
moficare — conduce la un ran
dament de ansamblu superior 
celui care s-ar putea realiza în 
procese separate. Aceste avanta
je la care se adaugă impetuoasa 
dezvoltare a tuturor ramurilor 
industriale și a programului de 
construcții de locuințe, au făcut 
ca premisele extinderii termofi-

ur

po- 
sin-

între 28 VI — 2 VII 1971 va avea loc la București a 
Vlll-a Conferință mondială a energiei cu tema : „Progre
sul în punerea în valoare a energiei, în particular prin uti
lizarea complexă". Cu alte cuvinte este vorba, în primul rînd, 
de termoficare. Alegerea Capitalei ca loc de desfășurare a 
acestei importante manifestări tehnico-științifice la care par
ticipă circa 2 000 de oaspeți din toată lumea se datorează 
realizărilor obținute de țara noastră pe tărîmul energeticii, 
prestigiului de care se bucură știința românească în acest 
sector important al economiei mondiale.

Vorbind despre ritmurile de creștere atinse în acest dome
niu, trebuie sa arătăm că în timp ce pe plan mondial se 
realizează în medie o dublare a producției de energie 
electrică le fiecare 10 ani, țara noastră obține această 
dublare la 5—6 ani. în ultimele decenii, puterea instalată a 
crescut cu 6 600 MW, adică de circa 20 ori, producția de 
energie electrică cu aproximativ 33 miliarde kWh, deci de 
peste 17 ori, producția de căldură cu 40 000 Gigacalorii, 
prin urmare de circa 23 ori, lungimea rețelelor electrice s-a 
mărit de peste 80 ori.

într-un domeniu de seamă al energeticii moderne — ter-

cării să fie deosebit de favora
bile în țara noastră.

• De la circa 3 km, cit a- 
vea în 1959, rețeaua de ter
moficare a R.S.R. a crescut 
la aproape 500 km.
• 18 orașe, toate platfor

mele industriale, uriașele 
sere legumicole ale țării sînt 
alimentate în prezent de ter
moficare.

Dar stadiul în care ne aflăm 
nu poate fi considerat in nici 
un caz un „punct terminus" al 
evoluției. Gîndirea inginereas
că continuă să caute soluții noi, 
al căror principal mobil este 
considerentul economic.

Pornind de la realitățile exis
tente, o serie de lucrări elabo
rate de specialiști din cadrul 
Institutului de studii și proiec
tări energetice și-au propus să 
contribuie la mărirea economi
cități' instalațiilor prin valori
ficarea totală a efectelor scon
tate sau prin reducerea inves
tițiilor și a consumurilor de 
materiale în execuția rețelelor 
de termoficare.

O direcție de cercetare în a- 
cest domeniu a constituit-o îm
bunătățirea metodelor de re
glare a livrării căldurii, avînd 
ca efect final creșterea consi
derabilă a economiei de< com
bustibil.

Tinerii ingineri CONSTAN
TIN CORCODEL și SORIN 
LEWI au abordat pentru prima 
dată în țară problema optimiză
rii dimensiunilor sistemelor de 
termoficare în ansamblu, cu a-
jutorul unor metode statistico- 
matematice. Cercetarea a scos 
în evidență posibilitatea de ra
cordare 
ce duce

Aceste instalații și conducte cu diametrul de circa un metru și 
jumătate deservesc 100 000 apartamente, numeroase întreprinderi 

și mari sere legumicole
a noi consumatori, ceea 
la realizarea unei eco-

nomii de investiții de 100 000 000 
lei.

Rezultate 
obținut și 
unui sistem de protecție la su- 
prapresiuni în rețelele de ter
moficare. Noua metodă, elabo
rată de un colectiv condus de 
inginerul NICOLAE DAVID, 
se distinge prin simplitate și 
robustețe.

O serie de cercetări desfășu
rate pe o durată de cîțiva ani 
de ing. M. VOINEA au scos 
în evidență posibilitatea de 
a se înlocui canalul de be
ton care se construiește în 
mod obișnuit în jurul con
ductei de termoficare — _ cu 
un simplu praf, numit „bitum 
pulverulent". Sub influența căl
durii degajate de rețea după in
trarea ei în funcțiune, praful se 
stratifică în 3 zone, care asi
gură protecția mecanică, hi
drofugă și izolarea termică a 
conductei. Noua metodă a fost 
deja folosită în două racorduri 
recente din cartierul Berceni și 
de la Fabrica „Granitul", permi- 
țînd reducergă investițiilor de 
construcții cu 20—40 la sută față 
de metoda tradițională.
Ce ne oferă viitorul ?

Felul construcțiilor, 
mea încăperilor și tipizarea lor 
s-au schimbat de-a lungul ani
lor, dar radiatorul de fontă a 
continuat să troneze, suveran, 
în axa ferestrelor din aparta
mentele noastre. De curînd 
însă poziția lui a început să se 
clatine. Care este motivul ? A- 
pariția unui concurent de va
loare : convectoradiatorul. Are 
șanse noul venit să cîștige com
petiția ? Se pare că da, deoare
ce calitățile lui sînt net su
perioare. în primul rînd per
mite o scădere masivă a consu
mului de metal (de 12 ori !). în

remarcabile s-au 
prin, introducerea

mări-

Trandafirii roșii simbolizează dragostea,

zambilele — credința.

tăm. în cadrul întreprinderii 
geologice de prospecțiuni nu vi
zează de fapt identificarea unor 
zone eu răspîndire mare a plan
telor indicator. Acestea sînt ca
racteristice solurilor cu concen
trații mari în ioni metalici, din

mineralizație oarecare aflată, să 
spunem, la 100 de metri adin
cime, ionii metalici vor migra 
spre suprafață o dată cu circu
lația apei în sol. Plantele vor fi 
nevbite să asimileze soluții cu 
concentrații mai mari decît cele

moficarea — România ocupă unul din primele locuri din 
lume, ca ritm de dezvoltare și soluții tehnice adoptate, so
luții ce asigură un înalt grad de valorificare a surselor de 
energie printr-o utilizare complexă.

Echipamentele energetice românești, ca și metodele de 
concepție și de execuție ale sistemelor noastre de termo
ficare asigură performante comparabile cu cele mai bune 
realizări obținute la nivel mondial. Grupurile turbogenera- 
toare de mare putere (100 Mw), cu parametri ridicați și 
eficiență sporită construite la noi permit obținerea celor mai 
reduse valori specifice de investiții și consum.

Numai în 1970 economia de combustibil evaluată ca aport 
al termoficării este de 2 700 000 tone combustibil convențio
nal. O componentă importantă a acestei economii o repre
zintă consumul scăzut de combustibil utilizat pentru pro
ducerea energiei electrice. în această privință. România s-a 
situat în anul 1970 la un nivel foarte înalt, atins doar de 
trei țări din lume : S.U.A., R.F. a Germaniei și Franța.

Vorbind despre performanțe trebuie să mai amintim că pe 
platforma industrială Brazi se află cel mai lung transport 
de abur din Europa : 9,5 km !

cu... lumină!
OPTOELECTRONICA — 

iată un termen cu totul in
solit dar care va deveni pro
babil peste cîțiva ani la fel 
de familiar ca și tranzistorul, 
tiristorul, elemente pe care în 
unele domenii le va elimina- 
Să recapitulăm o clipă: 
calculatoarele electronice 
formația circulă prin

Cercetătorii se interesează tot 
mai mult în ultima vreme des
pre o nouă metodă de prospec
tare geologică. Este vorba de fo
losirea plantelor ca indicator al 
prezenței unor zăcăminte me
talifere. S-a constatat că în a- 
numite zone unde concentrațiile 
elementelor chimice ating în 
sol valori mari, așa cum este 
cazul deasupra unor zăcăminte 
metalice, există specii de plante 
care se „aclimatizează" cel mai 
bine la aceste condiții, predomi- 
nind ca răspîndire in aria res
pectivă. Acesta este, de exemplu, 
cazul astragalului (Astragalus 
pattersonii) identificat in 1956 
de doi botaniști americani în 
Colorado ca fiind caracteristic 
pentru solurile aflate în preaj
ma zăcămintelor de seleniu și 
uraniu. Sau al ipcănigei — ști
ințific denumită Gypsophilia

ASTRAGALUL ÎNSEAMNĂ...

al doilea rînd, micul aparat, 
mult mai rezistent decît radiato
rul la presiuni și temperaturi 
înalte, poate fi racordat direct 
la rețeaua de termoficare, eli- 
minînd o treaptă a sistemului 
pînă acum imanentă : punctul 
termic.

Performanțele funcționale ale 
oonvectoradiatoruluî sînt așa
dar. mult mai ridicate decît ale 
radiatorului obișnuit. Dacă a- 
dăugăm la toate acestea aspec
tul elegant și menținerea în 
încăpere a unui microclimat co
respunzător avem lista com
pletă a calităților sale. Apara
tul, compus din țevi cu ari
pioare din oțel sau alumi
niu va fi experimentat în 
cursul acestui an în locuințele 
tip din Vatra Luminoasă. Așa-; 
dar, va fi rezolvată în condiții 
optime racordarea la termofi
care a zonelor cu densitate de 
construcții mai redusă. Noul 
corp de încălzire este foarte 
economic, investițiile pe aparta
ment fiind cu 30 la șută mai 
miei decît în instalațiile obiș
nuite, folosite pînă în prezent.

Este convectoradiatorul mijlo
cul de încălzire al viitorului ?

— Nu ! El este doar o treaptă 
de tranziție, opinează inginerul 
M. Voinea, consilier la Insti
tutul de studii și proiectări 
energetice. Tipul de 
care va căpăta o

țara noastră 22°; americanii 
sau nemții se mulțumesc cu 
18’ !) ci și menținerea unor con
diții optime de microclimat 
(umiditate, curenți de aer cu 
anumită viteză etc.). Fiind uti
lizat în timpul verii și pentru 
climatizare, eficiența sistemu
lui de termoficare va crește 
considerabil. Cred că pînă în 
anul 2 000 marea majoritate a, 
cetățenilor țârii noastre va be-* 
neficia de aceste instalații com
plexe.

Un alt obiectiv care va 
fi atins mult înainte de anul 
2000 este automatizarea sisteme
lor de termoficare, culminîhd 
cu constituirea dispecerului de 
termoficare din fiecare 
urban. Aceasta 
lingă eficiența 
minarea pe scară

instalație 
__  . _ răspîndire 
foarte largă’ în viitor va fi de 
fapt ventiloconvectorul. El se 
va fabrica la noi în țară Ia în
treprinderea I.A.I.C.A. (Alexan
dria). Prin țevile ventiloconvec- 
torului, elementul de 
mare va face să 
iarna — apă caldă, 
vara — apă caldă 
succesiv, iar vara exclusiv apă 
rece. Instalația va asigura
astfel nu numai încălzirea 
constantă a încăperilor (pentru

progra- 
circule 
prima

și rece,

centru 
înseamnă, pe 
maximă, 

largă 
chiar totală a personalului 
deservire a instalațiilor.

Sistemul de termoficare 
multor orașe din țară va avea 
spre sfîrșitul acestui secol o 
schemă inelară, mult mai avan
tajoasă decît cea din prezent 
(radială), deoarece permite tre
cerea alimentării consumatori
lor de la o centrală la alta.

în viitor, creșterea necesaru
lui de căldură va conduce nu 
numai la dezvoltarea sisteme
lor de termoficare existente (in 
orașele București, Timișoara, 
Arad etc.) ci și la apariția unor 
noi și importanțe-'centrale de 
termoficare în alte orașe (Bra
șov, Cluj, Tg. Mureș, Buzău, Si
biu etc.), 
pitalei, 
categorici : 
ani consumul 
se dublează ! De - aceea spe
cialiștii studiază de pe acum 
proiectele unor centrale de ter
moficare noi.

eli- 
sau 
de
al

în privința Ca- 
statisticienii sînt 

din cinci în cinci 
de căldură

MARIA SUCIU

CERCETĂRI ROMÂNEȘTI 
ÎNTR-UN DOMENIU NQU i

PROSPECTAREA GEOLOGICĂ

CU AJUTORUL PLANTELOR

ZĂCĂMlNT DE URANIU ORI SELENIU
pătrimii — a cArel prezență este 
considerată de cercetătorii so
vietici ca fiind o indicație de 
netăgăduit a prezenței sulfuri
lor polimetalice în Munții Altai.

Metoda geobotanică de pros
pectare a zăcămintelor metalice 
se aplică pentru prima dată în 
acest an și în țara noastră. Des
pre cercetările întreprinse ne-a 
vorbit tînărul geobotanist Ion 
Ghibilic pe care l-am însoțit în- 
tr-unul din „raidurile" sale co
tidiene în zona Munților Rodnei.

— Studiile pe care le execu

apropierea zăcămintelor bogate, 
situate foarte aproape de supra
față. Or, în țara noastră, ase
menea zăcăminte au fost explo
rate de mult. Ceea ce căutăm 
noi ca geobotaniști sînt mo
dificările morfologice, schim
bările ce apar în anatomia 
plantelor datorită prezen
ței în sol a unor ioni metalici. 
Ele caracterizează prezența u- 
nor zăcăminte mai sărace, aflate 
la o adincime mai mare. Sensi
bilitatea acestei metode este 
foarte mare. Vedeți, dintr-o

obișnuite în ionii respectivi. A- 
ceasta nu va rămine fără ur
mări. Se va produce fie o dez
voltare anormală a întregii 
plante sau ,a unor părți ale ei, 
fie, din contră, o degenerare. 
Se va schimba culoarea și for
ma frunzelor sau a florilor, în
tr-un cuvint vor apare modifi
cări în morfologia plantei. A- 
ceste indicații botanice pe care 
noi le trecem pe hărți vor fi 
folosite apoi de geologi. Ele 
conturează, după aria de răs
pîndire a anomaliilor morfolo-

gice ale plantelor, zona proba
bilă de existență a unui zăcă- 
mint metalifer.

— Care sînt minereurile pe 
care le prospectați dv. prin in
termediul plantelor aici ?

— Cuprul, zincul, plumbul.
— Ce rezultate aveți pînă în 

prezent ?
— Este foarte dificil de răs

puns. Prospectarea ‘abia a înce
put, așa că despre rezultate nu 
poate fi încă vorba. Am avut 
însă șansa să găsesc niște Viole 
calaminaria cu o conformație

foarte ciudată. Se consideră că 
prezența acestor plante precum 
și apariția la ele a unor modi
ficări anatomice ar indica pre
zența zincului, în acea zonă îmi 
voi intensifica cercetările, ur- 
mind ca probele de laborator 
să clarifice definitiv situația.

Am aflat ulterior că rezultate 
spectaculoase s-au obținut în 
cadrul aceleiași întreprinderi în 
prospectarea zăcămintelor de 
cupru din Dobrogea. Autorul a- 
cestor cercetări este cunoscutul 
botanist doctorul docent Ion 
Șerbănescu. El a observat fap
tul că anumite specii de păr — 
cel comun și cel caucazian — pre
zintă modificări pronunțate in 
zonele unde există așa-numitele 
șisturi verzi. Acestea sînt toc
mai rocile din care la Altîn 
Tepe se extrage azi cuprul. 
Studiile privind răspindirea 
speciilor de păr ce prezintă a- 
nomalii de creștere precum și 
cele asupra materialului ierbos 
din aceste zone aflate in curs 
de analiză în laboratoarele în
treprinderii geologice de pros
pecțiuni din București sint con
siderate de mare importanță în 
extinderea exploatării cuprului 
in Dobrogea.

Pentru a cunoaște alte amă
nunte privind cercetările efec
tuate în acest domeniu, în ultima 
vreme am vizitat întreprinde
rea geologică de prospecțiuni

în 
in

formația circulă prin inter
mediul unui flux de electroni, 
sau mai simplu spus al cu
rentului electric. Dacă la în
ceput releele electromagneti
ce aveau nevoie de ceva mai 
mult de mili-secundă pentru 
a executa o comandă, o dată 
cu apariția diodei cu gaz 
timpul s-a redus la o mi- 
cro-secundă; semiconductorii 
(tranzistorii) au coborît viteza 
de reacție la o fracțiune din- 
tr-o microsecundă, ajungîn- 
dti-se azi pînă la un timp 
fabulos de mic, inimaginabil 
pentru intuiția noastră; o mi
liardime de secundă. Se pare 
vă s-a atins o limită pe care 
electronica nu o mai poate 
depăși. Totuși, perfecționarea 
calculatoarelor cere viteze 
din ce în ce mai marL Aici 
a intervenit o soluție revolu
ționară : curentul a fost în
locuit cu lumina, electronii 
au fost înlocuiți prin fotoni. 
Informația va circula pe o 
rază strălucitoare dar invizi
bilă, întrucît în drumul ei e 
ordonat în interiorul unor cir
cuite complicate ascunse de 
fire de sticlă suplă, mai sub
țiri decît cel mai fin fir de 
păr. S-ar părea că tehnica a- 
dapfată complică lucrurile: 
curentul e transformat în lu
mină, informația e transpor
tată astfel la elementul ur
mător unde lumina e retrans- 
formată în curent. Și totuși, 
în ciuda aparenței, lucrurile se 
simplifică, fiindcă acum cir
culă numai informația dar nu 
și curentul. O fotodiodă pri
mește semnalul electric, îl 
transformă într-o rază de lu
mină pe care un fir de sticlă

o conduce la altă fotodiodă, 
de unde informația iese din 
nou sub forma curentului e- 
lectric. Care este avantajul ?

Un fir de cupru nu poate 
lega într-un montaj electronic 
două elemente active decît 
cu condiția ca ele să se gă
sească la același potențial- 
Dacă cele două elemente 
funcționează la tensiuni dife
rite, ceea ce se întîmplă ade
sea în calculatoare, montajul 
clasic este ineficient. Or, în 
cazul optoelectronicii diferen
țele de potențial nu mai tre
buie luate in considerație.

Numeroși semiconductor! 
sînt electroluminiscenți. Prin
tre ei carbura de siliciu, fos- 
fura de galiu, sulfura și telu- 
rura de bismut dar mai ales 
arseniura de galiu denumită 
curent de specialiști, „asgd‘- 
Aceasta.' din urmă are cel 
mai bun randament. (To
tuși în cadrul ei numai un 
foton din 70 este expulzat în 
exterior, lumina emisă fiind 
proporțională însă cu intensi
tatea curentului). Ceea ce 
este important e faptul că la 
acești semiconductori conver
siunea electricitate-lumină 
se face în mai puțin de o 
nonasecundă (o miliardime de 
secundă). Cum procesul pre
supune o mare pierdere de e- 
nergie (randamentul nu este 
decît de 1 la sută) diodei de 
siliciu i se adaugă un foto- 
tranzistor care amplifică sem
nalul fotonic astfel că se ob
ține îli final un curent chiar 
mai puternic decît cel care a 
provocat emisia de lumină- 
Viitorul optoelectronicii este 
legat însă de laser, care va 
permite transmiterea pe flu
xuri luminoase a unui număr 
uriaș de informații într-un 
timp extraordinar de mic.

In domeniul calculatoarelor 
se pregătește în prezent o 
revoluție. S-o urmărim cu a- 
tenție...

din București unde am stat de 
vorbă cu geologul OCTAVIAN 
BURACU, șeful secției de cer
cetări geobotanice.

— Prospecțiunile cu ajutorul 
metodei geobotanice, ne-a spus 
dînsul, reprezintă numai o parte 
din activitatea secției noastre. 
Nu mai puțin interesante sint 
rezultatele pe care le obținem 
prin intermediul cercetărilor 
biogeochimice. în acest caz este 
vorba despre analiza concen
trărilor de metale în plante. în 
mod normal, in frunzele unei 
plante, ale unui arbore de e- 
xemplu. concentrația unor me
tale grele ca argintul, aurul, cu
prul, plumbul, zincul, uraniul, 
mercurul, nichelul etc., este 
foarte mică, de ordinul cîtorva 
milionimi de gram. Dacă aceste 
frunze provin însă dintr-un ar
bore aflat în apropierea unui 
zăcămînt metalifer, concentrația 
acestor metale va crește simți
tor. Cînd la analiza cenușilor 
de frunze găsim o concentrație 
cam de trei ori mai mare decît 
cea stabilită ca fiind medie 
pentru zona pe care o prospec
tăm, apare așa-numita anoma
lie biogeochimică. Ea indică 
prezența unei acumulări de mi
nereu metalic în acea arie. 
Practic, cercetările se desfășoa
ră prin explorarea anumitor 
profile — direcții — distribuite 
astfel încit să acopere o zonă

considerată de oarecare interes. 
Pe aceste profile, la distanțe 
stabilite — de 20 metri de exem
plu — sb recoltează probele de 
frunze. Acestea sînt supuse apoi 

(analizei, stabilindu-se concentra
țiile metalelor căutate. Concen
trațiile respective se înscriu pe 
harta regiunii. în cazul apari
ției anomaliilor, ele vor con
tura zonele unde conținutul în 
metal este crescut și unde este 
foarte probabil să se afle zăcă
mintele de minereu. Rămîne ca 
geologii să studieze tocmai a- 
ceste zone în amănunt pentru 
a stabili importanța zăcămîntu- 
lui identificat.

— Care sînt în prezent obiec
tivele secției pe care o condu
ceți ?

— O dată cu reorganizarea 
activității geologice din anul 
1970, cercetării geobotanice și 
biogeochimice i-au revenit sar
cini net practice, de prospec
tare a zăcămintelor metalice. De 
aceea în prezent efectuăm cer
cetări în mai multe sectoare, în 
special pentru depistarea ele
mentelor la care metodele cla
sice nu dau rezultatele cele mai 
bune. Este vorba cu precădere 
de aur si mercur.

PETKE JUNIE



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 6 SlMBĂTÂ 26 IUNIE 1971

UN EROU DE NUVELĂ
(Urmare din pag. 1)

EVADEAZĂ IN ROMAN
(Urmare din pag. 1)

vreun fel efectele. Povestea 
vieții, lui (din care prozatorul

rativă a pedagogilor.' Deși s-au 
stabilit termene precise pentru 
înfăptuirea acestor , sarcini, (în 
luna mai) ele nu au fost 
cretizate pînă la jumătatea 
iunie.

...Discutăm cu directorul
Iii generale nr. 122 (unde în
vață elevii de la Casa copilului 
nr. 10), tov. Simion Kiss, un ca
dru didactic cu experiență.

— „Școlgrii care locuiesc la

pentru faptul că băteau ei în
șiși elevii. Cred că toate aceste 
aspecte, a căror apariție este 
favorizată și de prezența unui 
număr de copii problemă, se da
torează
părl față de elevi, 
activități 
unei munci 
matice. Consider — aceasta este
doar o părere — că unele re
manieri se impun cu prisosință

notă o muncă educativă defici
tară, aint destul da triste. Sim
plul fapt că uneori copiii îșl 
exprimă nemulțumirile, dorin
țele, nu cu glas tare, în fața 
pedagogilor, a directorului — 
așa cum ar fi normal — ci prin 
bilețele anonime, adresate citeo- 
dată și miliției este penibil. Nu 
numai dorința pedagogilor de 
a-i înțelege și ajuta pe copii 
este formală, dar și priceperea,

toare. Din păcate, acest lăuda
bil sprijin nu se materializează 
cum trebuie din pricina unor 
defecțiuni organizatorice, dezin
teresului colectivului de cadre. 
Este surprinzător faptul că, în 
timp ce un grup de persoane 
generoase, situate însă. în afara 
Casei, manifestă o grijă cu a- 
devărat părintească pentru șco
larii de aici, colectivul respectiv 
— răspunzător legal și remu
nerat pentru acest lucru — nu 
își îndeplinește obligațiile.

Copiii aflați aici justifică din 
plin nevoia afecțiunii, a grijii 
și căldurii umane ce le-au fost 
refuzate de către Dărinți. In 
numele trecutului lor, al zilelor 
copilăriei și adolescenței, pe 
care trebuie să le petreacă in- 
vățînd, în numele viitorului, ce 
se cuvine să fie un timp al 
muncii demne, cinstite — au 
dreptul, nu numai Ia suprave
ghere, ci și Ia afecțiune. 
Societatea noastră se străduieș
te să le asigure, prin interme
diul unor instituții specializate 
(casele de copii) acest drept. 
,,Pedagogii dintr-o casă de copii 
— opina un cunoscut cercetător 
în problemele tineretului — 
trebuie să fie părinți înțelegă- 
lori și blînzi, lucizi, ai unei mari 
familii. Doar ei slnt cel care pot 
transforma niște ziduri și încă
peri străine, intr-un cămin ade
vărat, cald, al tuturor". Intr-a
devăr, în acest sens credem că 
trebuie să evolueze lucrurile la 
Casa de copii nr. 10. Fiindcă 
normal ar fi ca nu numai un 
comitet de sprijin să se preo
cupe de crearea climatului co
respunzător, al atmosferei »,de 
familie", ce trebuie să dom
nească aici, ci înșiși pedagogii 
respectivi. Dar pentru aceasta 
este neapărată nevoie de com
petență, de interes, de umani
tate.

I a fost sancționat, deoarece bă- 
I tea copiii. O altă „calitate" a I acestui pedagog e mărturisită 
I de o recentă cură de dezalcoo- 
I lizare. In plus, profesorul Șer- 
I ban suferă — așa "cum stabilesc I certificatele medicale — de 
I „psihoză halucinatorie".i După cum reiese dintr-un
I raport, întocmit în urma unei 
I anchete efectuate la începutul I acestui an de inspectoratul șco- 
I Iar al sectorului 6 situația nu 
I constituia un secret. Este cu- 
I noscut, de pildă, faptul că „în I general, personalul educațional 
I nu se achită corespunzător de 
I obligațiile ce-î revin". O re- I centă inspecție — din al cărei 
I referat, pus la dispoziție de că- 
I țre tov. Teodor Novac, inspector 
I șef al Inspectoratului școlar al 
I Sectorului 6, cităm — a eviden- 
I țiat faptul că regulamentul de 
I ordine interioară este necunoscut 
I de către pedagogi, aceștia parti- 
I cipă insuficient la acțiunile or- 
■ ganizate de școală ; de asemenea 
I că prezența cercurilor de stu- 
I diî este doar scriptică, că unele 
I grupe — create necorespunzător

din punct de 
larităților de 
o atmosferă 
elevii mici și
necorespunzător al muncii edu
cative este exprimat și de alte 
aspecte : repartizarea timpului 
pentru studiu, recreere, joacă 
nu este echilibrată ; antrenarea 
masei de elevi în acțiuni in- 
structiv-educative temeinice, ca
pabile să contribuie Ia forma
rea sau consolidarea profilului 
moral sănătos, nu se realizează.

Sint acestea singurele obiec
ții legate de neregulile existen
te, de nivelul sub orice critică 
al activității pedagogice desfă
șurate ? S-a consemnat și lipsa 
unui club, precum și necesita
tea întocmirii unui plan de ac
țiuni vizînd perfecționarea ope-

con- 
lunii

șco-
insuficientei preocu- 

lipsei unor 
educative eficiente, 

pedagogice siste-

* ia ureche. Asta din punct de 
xedere fizic. Altfel, insă, mă 
apucau spaimele gîndindu-mă 
ca am 20 de ani și că, de fapt, " " ’ . . ... nu 
știam să fac nimic cu mîinile 
mele. Și mai era apoi programul. 
Niciodată, pînă atunci, oricît de 
greu aș fi trudit, nu mă supu
sesem rigorilor unei discipline,, 
ale unui. plan dinainte stabilit 
și de-aoeea, cît eram eu -de 
trecut prin multe (ani întregi de 
foame, copitele cailor și biciul 
lui «nenea» de la circ, bătăi la 
cataramă pe unde lucrasem mai 
tîrziu, moartea văzută cu ochii - 
la-alegerile din ’4G...), acum, cînd 
intram pentru prima oară pe 
poarta unei fabrici, îmi clănță
neau dinții de frică, de parcă aș 
fi avut friguri. Și băgați de sea
mă, «Electroputere» de-atuncinu 
era colosul de-acum, era doar p 
făbricuță, ca un atelier mai 
mare...".

...Acum cînd ne povestea toate 
acestea, după zece ani de la in
trarea în fabrică, glasul și privi
rea lui nu mai aveau, desigur, 
nimic din tremurul acelei pri
me îhtîlniri cu „cea mai mare a- 
ventură de viață". Dar vocea 
bine pozată,. și gesturile expre
sive, de om învățat cu scena, ne 
transmiteau deplin adevăftil a- 
cestei biografii („Altfel, o bio
grafie obișnuită, încheiase el : 
sînt frezor de calificare înaltă 
fruntaș în producție, decorat, e- 
vidențiat; sînt comunist și «li
der sindical», am acasă un perete 
de diplome cîștigate pe la con
cursurile teatrale de amatori, 
am o familie în rîndul- lumii...").

Intr-un tîrziu, scriitorul l-a 
întrebat ca din senin :

— Cum te striga la catalog_?
. — Pătuleanu V. 
tata-1 chema Vasile. 
mine, catalogul e 
veche : n-am decît 
primare.

avea să decupeze doar. un. epi- 'în' afară de muncă bruta, 
-od de aîteva luni) se constituia 1 ‘
-evelator ca rezultanta unui in
genios joc de cuburt'”Ba’P ca un 
film cu montajul cu atît, mai 
.ogic cu cit este justificat — pa-' 
radoxal. De pildă, cu tdale că * 
nama îi trăia, copilărise mai mult 
intr-un soi de orfelinat aparți* 
rînd unei „Societăți a bunelor 
doamne..." Crescuse într-un 
nediu bigot (copil de pripas pe 
îngă o parohie de mahala) și 
chiar făcuse vreo două Clase la 
■> școală de țîrcavnici — dar pe 
ia 15 ani7'mei~ er îțu-știe cum 
;i de ce devenise un ateu în
verșunat. In primii, ani de după 
Sliberare fusese, pe rînd, ne
gustor ambulant („de piei de 
:loță“, spunea el), elev al unui 
conservator popular, actor într-o 
rupă care dădea spectacole în 
cauzele de film, clovn, călăreț 
ii luptător într-un circ falimen- 
ar (momentul descris în „Că- 
•uța cu mere"), timp în care, 
lupă cum mărturisea, își for- 
jnase o viziune îngust-practică 
isupra existenței. Dar, cu toate 
icestea, deplinătatea tinereții 
i-o atinsese muncind la modul 
■el mai pur romantic : ca bri- 
'adier voluntar al organizației 
ie tineret. Mai întîi pe un șan- 
ier local („Depoul Nou" din 
Jraiova), apoi la Bumbești-Mve- 
:eni... Avusese dintotdeauna o 
nare pasiune, teatrul, și harurile 
ntru această artă nu-i lipseau :

*............—-----pe cu
co-

ziceai că am friguri... Să știi : 
asta e cea mai mare aventură 
din viața mea... Da’ scap eu și 
de asta. Opt 
ce-mi trebuie 
dreptate ?...

clase, atîta fac,, 
mai mult ? N-am
★ 
ani.

, ăcuse comedie muzicală 
cena de revistă, evoluase 
nare succes în „intratele 
nice" de la circ, iar mai tîrziu, 
>e șantiere, își descoperise vo- 
:ațiâ de recitator al poemelor 
îaive dar incandescente ale 
Ternii. .Jucase apoi pe scenele 

, mor cămine culturale tot soiul 
le roluri, dobîndise o primă 
■onfirmare oficială — un premiu 
>e țară înr-un concurs de.ama- 
ori .— și hotărîse, plin de în

credere, să bată la poarta unui 
eatru. Poartă care nu

. țhisese. Ca și, apoi, 
nstitutUlui... Refuzuri neaștep- 
ate, în urma cărora, după 
îoinărise vreo trei luni i 
lici o țintă prin țară, pradă 
rînd furiei, cînd deznădejdii 
„Era-n ’49. aveam în urmă o 
'iață cît trei obișnuite, dar în 
ață nu deslușeam nici o cale 
ni se părea că n-am nici un 
■ost pe lumea asta ; apoi nu prea 
iveam nioi din ce trăi, mama 
*ra suferindă, cei doi frați 
nunceau ca vai de ei să se men- 
ină-n facultate..."), a luat o ho- 
ărîre—pe care ne-o prezenta 
.icumj' la șueta din „Camera lor
zilor", ca pe cea mai mare a- 
.entură a vieții lui atît de aven- 
uroase : s-a hotărît să lucreze 
ntr-o fabrică. „Pricepeți, nu 
tra vorba că mă speriase greul. 
Sărasem în spinare, la circ, 
ititea greutăți, spărșesem atîta 
riatră pe șantiere, înoît munca 
n fabrică mi se părea floare

i se des- 
aceea a

i ce 
fără

Save!. Pe 
Dar, pentru 

o poveste 
patru clase

Peste un an a apărut „Căruța 
cu mere" într-o revistă.:

„— Numele și pronumele și 
cum îl cheamă pe tatăl vostru.

— Savel Pătuleanu. Vasile..." 
. M-am întîlnit în acele zile cu 
Savel. îl stăpînea o-nfrigurare 
neobișnuită :

— Ce zici, dom-le, m-a pus 
amicul dumitale în proză, cu 
numele meu adevărat. De-aia 
mă-ntreba el cum mă striga la 
catalog ! Acum nu mai pot să 
scot nasul din casă : toti mă-n- 
treabă ce și cum, dacă într-ade
văr am fost la circ, dacă știu 
să călăresc, dacă mai pot să ruo 
lanțuri... M-au chemat și la 
școala profesională a uzinei, să 
le povestesc băieților viața 
mea... E lucrul dracului... Mai 
rămîne să bage proza astă și-n 
manualele școlare 
curcat-o de tot...
■ — De ce ?
5 — Păi, uitai să-ți 
însris la școală. Nu 
rămîn numai cu patru clase... 
Dar e greu de tot. Cînd m-a 
scos prima oară la tablă, îmi 
clănțăneau dinții de frică de

Peste cițiva
Citez dintr-o „cronică a vre

mii" : „In «Dialogul la distan
ță» de duminică, oltenii au pre
zentat, prin muncitorul Savel 
Pătuleanu, un recitator desăvir- 
șit. Nota maximă și premiul 
special răsplătesc pe merit un 
talent care..." In aceleași zile, 
într-o gazetă literară, însuși 
Arghezi îi mulțumește „fiera
rului de la Craiova" pentru 
felul strălucit în care a adus pe 
micul ecran poezia „Trișca".

Mă-ntîlneso peste cîteva zile I 
cu Savel :

— Te salut, celebritate !
— Lasă-mă, dom-le, că era să I 

mă ard cu „Dialogul" ăsta.
— De ce ?
— Fiindcă m-au tot purtat pe I 

la repetiții și n-am avut cînd I 
să-nvăț cum trebuie, tocmai în I 
perioada examenelor. Abia am I 
scos un cinci la algebră. Făcu- I 
sem icter de frică : materie de-a I 
noua, grea a dracului!...

— Păi ziceai că la a opta te I 
oprești.

— Ziceam, da’ m-a luat va- I 
Iul... întîi am zis să dau numai I 
examenul de liceu. Doar așa, să I 
văd dacă intru, dacă sînt în I 
stare. Pe urmă, dacă-am fost în I 
stare, m-am bilguit la mai mult... I 
Și uite, acum mă chinui ca hoții I 
de cai... Să știi de la mine : I 
asta este...

— Știu : cea mai mare aventu- I 
ră din viața ta.

— Exact ! Alta ca asta n-a I 
fost si n-o să mai fie.

— Poate doar bacalaureatul... I 
— Păi ce, crezi că-1 dau ? I 

Nu-1 dau. Ce-mi trebuie altă I 
belea pe cap. îmi termin I
liceul — dacă oi putea ! — și I 
gata. Că doar n-am de gînd să I 
mă duc la facultate — ce-i lip- I 
sește chelului ! — iar cu salari- I 
zarea n-am treabă, că am vechi- I 
me. Și-apoi, acum sînt contro- I 
lor de calitate, că meserie știu, I 

mi-e frică Iîn domeniul ăsta nu 
de nimeni...

Savele, aj absolvit

nu-1 dai ?

și-am în-

spun, m-am 
puteam să

ORA EXACTĂ
(Urmare din pag. 1)

profesii și la nașterea altora; se sting într-atît de frec
vent marginile unora dintre ele pentru ca în această, lu
minoasă stingere a lor să și vedem deja_ lumina altora, 
noi, cu precădere ale timpului și ale cerințelor noastre, 
încît, nu se poate altfel, consecința — directă sau. nu, 
mai devreme sau mai tîrziu — o dețin înseși relațiile 
de muncă. Relieful acestora râmîne în permanentă absorb
ție de nou. Fapt care, pe plan instituțional, se revendică 
într-o nouă așezare de responsabilități și atribuții sau, 
mai bine zis, într-o nouă evaluare a raportului _ dintre 
acestea. Pe umerii cîtor, bunăoară, nu atîrnă inefabil 
greutățile atîtor responsabilități dar prin brațele și tîm- 
plele căror nu încolțește nici măcar sudoarea unor mini
me atribuții ! Sporind unele, nu scad celelalte. Un apel 
la rigoare, proiectul de lege este în acest sens și un în
dreptar. El emană principial de la libertatea muncii ca și ■ 
de la obligația de a-ți asuma responsabilitatea unei ca
lificări și a unei competențe actuale.

Fiind vorba de un proiect de lege la definitivarea că
ruia, îmi permit să adaug că pentru forța și experiența 
de muncă tînără reglementările legii mi se par a fi oare
cum rigide, neprevăzînd și posibilitatea promovării cazu
rilor de o evidentă și remarcabilă excepție, fie măcar cu 
prețul unor penalizări pentru lipsa stagiului de vechime.

Obiectivul acestei legi este manifest în favoarea disci
plinei sociale, a promovării valorilor autentice. A avea 
permanent în atenție și valorile în continuă decantare din 
masa tineretului și a facilita promovarea cazurilor excep
ționale, mi se pare a completa însăși sensul profund 
uman și actual al acestei legi.

Deunăzi.
— Ce faci,

liceul ?
— L-am.
— Și bacalaureatul
— Nu-1 mai dau.
— De ce ?
— Păi l-am și dat. Anul trecut.
— Și ?
— L-am luat. Uite diploma. O 

am la mine, că-mi trebuie pen
tru niște adeverințe...

— Poate pentru înscrierea la 
facultate ?

— Cine, eu ? Că și am eu 
mutră de facultate ! Fii serios !

Nu știu dacă mutra lui Savel 
este una „de facultate". Ceea ce 
știu,. însă, este că, în această dis
cuție, ochii lui iscoditori și a- 
prooiațj strălucesc așa cum nu 
i-am văzut niciodată : a mîndrie. 
O , mîndrie tînără, copilăroasă 
chiar, care parcă yrea să-mi 

• sputiă: „Ce să-i fac, m-a biatA 
' valul — șj cînd te ia un val burți j 
ca ăsta, esti.pr.ost dară i te-mpo-: 
irivești. DaF să nu maî vorbim 
despre asta. Oricum, sînt om în 
toată firea, cu copii mari, cu 
prestigiu în uzină — și dacă | 
se-ntîmplă să nu izbutesc

Savele, Savele, mi se pare mie i 
că abia acum începe cea mai I 
mare aventură din viața ta... O 
aventură demnă de știut, de dat 
în vileag și de purtat ca un 
fruct de preț în toate „Căruțele 
cu mere" ale tinereții adevăra
te, azi ca întotdeauna roman
tică.

vedere al particu- 
vîrstă — întrețin 
nesănătoasă între 
mari. Caracterul

(Vrmare din pag. 1)

de cea max 
pentru vinde- 

sportul sau 
medicală.

între

gindit cum trebuie. Constatăm 
mereu că cei din jurul nostru 
suferă de arterite, de ‘varice, de 
distrofii gastro-intestihale, de 
hipertensiuni arteriale, de he
moroizi. de infarct etc. Medi
cina indică în aceste boli o se
rie de . medicații mai mult sau 
mai puțin eficace, dar aproape 
întotdeauna medicul prescrie ca 
un „medicament" 
mare importantă 
care: mișcarea, 
chiar gimnastica

Ce legătură o fi fiind 
toate acestea ?

Masa musculară reprezintă 
mai mult de jumătate din greu
tatea corpului. In nemișcare, 
capilarele musculare sint in 
majoritatea lor închise. Din. 
singele ce stă în ele se depun 
pe pereți sau chiar in interio
rul lor substanțe ca grăsimile, 
carbonatul de calciu, ureoa. 
guanina etc. Ca urmare lume- 
pul vaselor se îngustează, pe
reții lor își pierd elasticitatea 
și nu rar arii întregi de țesuturi 
pot fi lipsite de irigație san
guină în urma colmatării unor 
astfel de vase. Fenomenul se 
poate intimpla alit în ficat (boli 
de nutriție, obezitate), in tubul 
digestiv (colite, atonii. consti- 
pație), în rinichi (nefrite), în 
(angimă), în mușchi (astenie, 
atonie, oboseală generală), in 

| creier (hemoragii cerebrale, hi- 
| perexcitabilitate, amețeli) etc.

Mișcare însemnează contrac
ție musculară, iar aceasta . ne
cesită o irigație sanguină foar
te abundentă și intensivă, atît 
a mușchilor, dar indirect și a 
ficatului, a tubului digestiv, a 
rinichiului, a inimii și bine în
țeles a sistemului nervos. Ca 
urmare, produșii de catabolism 
care rezultă in urma activității 
celulare sînt eliminați spre 
căile emuncforîale și. organele

ANUNȚ
UZINA OȚELUL ROȘU DIN ORAȘUL OȚELUL ROȘU, Jud. 

Caraț Severin recrutează absolvenți ai școlii generale cu 
vîrsta între 15—18 ani pentru EXAMENUL DE ADMITERE la 
Șc. Profesională din localitate în vederea școlarizării în me
seriile :

— Lăcătuși mecanici Industria siderurgică
— Lăcătuși mecanici Industria construcțiilor de mașini
— Strungari
— Electricieni întreținere și reparații
— Frezori rabotori mortezori
— Reglori mașini unelte
— Sculeri matrițeri
— Termiști tratamentiști
— Protejatori metale pe cale electrochimică și termică
— Zidari șamotori
— Turnători formatori
— Trefilatori trăgători
— Oțelari
— Laminatori profile și tablă

— Școlarizarea și întreținerea gratuită.
— Se primesc candidați din toate județele țării.

Cînd locul părinților

vitregi e luat de

pedagogi vitregi...

Casa nr. 10 ne pun mereu proble
me. Vin la școală in dezordine, 
cu uniformele incomplete, mur
dari. Cunosc faptul care nu 
constituie, in general, un secret 
pentru cei care au legătură cu 
Casa copilului nr. 10 — că aici 
se practică bătaia. Am auzit și 
despre sistemul monitorial, pe 
care il folosesc acum unii pro
fesori, care au fost sancționați

la Casa copilului nr. 10. Evi
dent în folosul copiilor, al ca
lității procesului educativ, ce 
trebuie să se desfășoare ca o 
premisă a formării personali
tății elevilor”.

Aspectele prezentate, care de-

gradul lor de calificare este ■— 
după cum a reieșit — necores
punzător.

Trebuie spus că la Casa copi
lului nr. 10 activează un comi
tet de sprijin ale cărui eforturi 
susținute, permanente, au con
tribuit substanțial la comple
tarea bazei materiale, capabile 
să asigure copiilor condiții de 
viață și educație eorespunză-

interne se găsesc mereu în con
diții de „optim de lucru".

Constatăm eă oamenii din ju
rul nostru care se mișcă mult, 
fac sport sistematic, sint sănă
toși, voinici, mai veseli și în
totdeauna optimiști.

Este evident, deci, că seden
tarismul duce la boală, iar 

' sportul la sănătate. Acestea sint 
lucruri bine cunoscute și le re
amintesc ca să putem merge 
mai departe.

Trebuie să luăm fără îndoială 
calea mișcării, a sportului.

Azi există două mari căi în 
sport : performanta și sportul

etc. fac un meci amipal sau se 
îr.trcc pentru o cupă. E fără 

destindere pentru 
uneori poate fi 
de cite o sincopă 

cardiacă, de o hemoragie cere
brală) și e necesară pentru oră
șenii care stau închiși in aer 
confinat și nemișcare timp de 
6 zile. Dar nu e ce trebuie !

In R. F. a Germaniei începe 
să apară în fiecare duminică 
un fel de marș cetățenesc, în 
care toți oamenii liberi, tineri, 
vîrstnici, bărbați, femei, își iau 
în raniță hrana pe o zi și fac o 
plimbare de peste 10 km în na-

întrec pentru 
îndoială o 
privitori (și 
chiar însoțită

științific necesitatea acestei 
„odihne active". Noi încercăm 
să o aplicăm cum putem. „Eva
dăm" duminica din orașe luînd 
mașina și ieșind la verdeață. In 
forma aceasta nu ne mișcăm, ci 
continuăm —‘ șezind la volan. 
-— sedentarismul contra căruia 
vrem să luptăm.

Ce bine ar fi dacă această zi 
de duminică am putea-o și noi 
„deconecta" prin sport. Mă mir 
că atunci cînd s-au clădit fru
moasele cămine studențești, f.e 
in București, la Cluj, Iași, Cra
iova etc. nimeni nu s-a gîndit 
să amenajeze în imediata lor a-

VIRTUȚILE ODIHNEI
de masă. Spre care trebuie să 
ne îndreptăm pentru a alege 
drumul sănătății ?

In sportul de performanță 
împingem'pe tmg.ri la activități 
musculară ce. depășesc uneori 
capacitatea lor normală de lu
cru și astfel îi istovim și chiar 
îi dezgustăm de sport. Dar o- 
biectul dezbaterii noastre nu 
este sportul de performanță 
care rămîne ca ceva limitat în 
vederea cîștigării unor trofee, 
medalii și cupe în întilnirile in
ternaționale. la olimpiade.

Atunci să încercăm calea 
sportului de masă. Nu folosesc 
acest termen în sensul lui ac
tual : mii, zeci de mii de oa
meni aplaudă, transpiră, strigă 
și se agită, urmărind, cum 22 de 
fotbaliști sau 10 baschetbaliști

tură. La noi a existat un În
ceput al acestei idei in ceea ce 
Emil Racoviță a statornicit la 
Cluj,- acum circa 40 de ani. O a- 
sociație a tuturor oamenilor din 
oraș, care s-a numit „Frăția 
munteană" și care avea ca scop 
ieșirea in fiecare duminică a 
profesorilor, studenților, elevi
lor. cetățenilor, spre făgetul 
munților, spre izvoarele văilor, 
spre pădurile de brad sau de 
pin. O zi întreagă in natură ! 
Măcar o zi din săptămînă ’ A- 
ceasta să fie o zi impusă 
mintea limpede și în folosul 
sănătății.

Azi știm cu toții cit de nece
sară este „deconectarea" dumi
nicală pentru a putea să reluăm 
apoi activitatea altor 6 zile. 
Pavlovismul ne explică în mod

propiere cit mai multe terenuri 
de sport: de rugby, de baschet, 
de fotbal, de tenis, de fugă etc. 
Vorbim mereu de nevoia miș
cării, dar nu prea am făcut ceea 
ce trebuia pentru a o realiza. 
Cred că și în această lipsă de 
terenuri sportive în incinta în
săși a vieții studențești și șco- ' 
lare, este una din cauzele care 
determină pe tinerii noștri de 
az! să devină „spectatori în 
sportul de masă" sau să prefere 
cafenelele

Avem o țară care a* pretează 
foarte bine la drumeție și or
ganizațiile de turism fac efor
turi pentru a canaliza tineretul 
spre ieșirea în natură. Ce fru
moasă este e noapte în cort, o 
cină la foc de tabără, ce minu
nată e dimineața pe iarba cu

rouă și cit de uimitoare sînt 
cintecele păsărilor in zori de zi. 
Ieșirea în natură devine o ne
cesitate cu atit mai imperioasă, 
cu cit astăzi noi sintem ame
nințați de poluarea mediului 
ambiant, o problemă ce pune in 
pericol însăși omenirea !

A ne găsi în natură mai este 
și o cerință a ochiului de a 
schimba decorul citadin, sur, 
cenușiu și sumbru al zidurilor, 
al străzilor, al camerelor limi
tate, cu cadrul verde al peisa
jului natural, cu verdeața în
tinsă în spațiu a naturii în care 
trăim șl din care ne-am născut.

Nu e poate iii zadar dacă din 
acest loc fac un apel la orga
nizațiile tineretului, la asocia
țiile studenților, pentru ca ele 
să încerce să organizeze pe 
scară largă, o mișcare de masă 
in continuarea ideii lui Raco- 
viță. Va trebui să se găsească 
posibilitatea ca alăturea de ti
nerii studenți, de elevi si pro
fesori, părinții să poată dispune 
de timpul lor de duminică pen
tru a fi antrenați cu toții la 
drumeția deconectantă a acestei 
zile. Dintr-un bun „slmbure" 
de undeva, a« putea ieși un rod 
care să fructifice apoi în toată 
țara. Trebuie găsit acest 
bure și făcut să încolțească 
cele mai optime condiții 
mediu.

Tinere care ai citit aceste : 
duri, sint sigur că ele ți-au 
zit o serie de ginduri. Vezi 
față un viitor luminos, 
ge-te din sedentarism, cere 
ajută ca să ,se clădească în ju
rul locuințelor șl căminelor te
renuri de sport. întrebuințează 
tot timpul liber pentru a le 
mișca în natură, cere să poți 
ieși in natură. — căci numai 
astfel îți speli plămînii de to
xinele orașelor, iei oxigenul ne
cesar vieții urbane și îți asiguri 
sănătatea pentru mîine.
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Laureați ai Premiului 

Nobel răspund 

la întrebarea:

ÎN EXCLUSIVITATE
PENTRU 

SCiNTEIA TINERETULUI
■ ' ■ ■■■ ■ ■* ■ ’*■ • ' , • '• '

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

ARNE TISELIUS
Marele savant 

suedez, prof. 
Arne Tiselius 
născut 
1902.

După 
gate 
după 
cercetări 
mentale, în 
1948 lucrările 
în domeniul 
miei au fost 
plătite cu Premiul 
Nobel. Domeniul 
de care se ocupă 
are o deosebit de 
mare însemnătate 
pentru dezvoltarea 
științelor biochi
mice: stabilirea per
meabilității struc
turilor de suprafa
ță a elementelor 
vii.

Savantul i 
reprezintă 
omului de 
care îmbină 
succes cercetarea 
fundamentală cu 
consecința ei prac
tică. Aplicațiile 
practice ale studii
lor sale au dus la 
purificare hormo
nilor folosiți în di
ferite tratamente ; 
metodele elabora
te între anii 
1936—1938 au de-

în
dr. 
s-a 

anul
indelun» 

strădanii, 
numeroase 

experi- 
anul

răS'

suedez 
tipul 

știință 
i cu

terminat 
rirea ; 
linelor.

Prof.
Tiselus - ,
rat o susținută ac
tivitate științifică 
și în anii de după 
război. O seamă de 
ramuri ale biochi- 
miei și biomedici- 
nei iși explică ra
pida lor dezvoltare 
și datorită metode
lor elaborate de sa
vantul suedez.

Marile 
ale omului 
știință au 
apreciate unanim in 
intrega lume. Nu
meroase titluri și 
distincții vin să în
cununeze o viață și 
o activitate merito
rie puse in slujba 
Științei și a ome
nirii. Profesorul Ti
selius este doctor 
honoris causa a 11 
universități euro
pene și americane, 
membru al Acade
mie' Suedeze și a 
33 de academii și 
importante socie
tăți științifice din 
întreaga lume. în 
prezent, el conduce 
Institutul Nobel din 
Stockholm.

descope- 
garnaglobu»
dr. Arne 
a desfășu-

merite 
de 

fost

GENERAȚIILE - 
IN CONSENS OI ISTORIA

de ARNE TISELIUS

înțeleg șî apreciez interesul tineretului pen
tru celebritate. Este o căutare a propriilor va
lori prin intermediul generației vîrstnice. Da 
aci obligația de a încerca să luminez conștiin
țele tinere spre a le îndrepta spre lucruri fru
moase și utile speciei umane.

în ciuda multiplelor mele preocupări, în
săși ideea de a mă adresa tinerilor — pe o te
mă ca celebritatea, la îndemnul tinerilor — 
mă însuflețește. Dintr-un motiv lesne de în
țeleg : cu cît te îndepărtezi mai mult de acei 
ani de „aetas aurea" a vieții, cu atît te pre
ocupă mai intens această etapă cînd, mai mult 
decît oricînd, ai fost tu însuți, o dată cu îna
intarea în vîrstă intrînd în tine un întreg uni
vers, care, uneori, te poate face să uiți de ti
ne... Activitățile curente, aprofundarea unor 
preocupări, studiile meticuloase, chiar dialo
gurile interminabile cu cei tineri te absorb 
imens și te fac să uiți de anii tineri, cind do
reai să găsești o cale spre a te împlini uman, 
spre a atinge notorietatea publică.

în ceea ce mă privește, sînt un om care a 
călătorit mult prin lume. Nevoile științei, ale 
activității mele, m-au obligat ca, în decursul 
aceleiași luni, să mă aflu și la Stockholm și la 
New-York, pentru ca altă dată să fiu și la 
Londra și la Buenos Aires. Spun aceste lu
cruri nu din dorința de a impresiona, ci pen
tru că mi se pare că în acest fel pot justifica 
cuvintele pe care le-am mai spus în legătură 
cu tineretul, cu acest tineret pe care am avut 
prilejul să-l întîlnesc de atîtea ori în călăto
riile mele și care nu o dată, m-a îndemnat la 
meditație.

Tinerii doresc în mod sincer să facă „ceva 
deosebit" pentru semenii lor, prin care să îm
bunătățească condiția umană și, implicit, să 
le aducă aprecierea acestora. Socotesc aceas
ta a fi o trăsătură frutnoasă, care atunci cînd 
nu este alterată de goana după renume ieftin, 
după reclamă goală, poate defini ceea ce are 
mai bun și mai frumos tînăra generație con
temporană.

în susținerea opiniilor mele pornesc de la 
cîteva observații pe care le-am făcut din con
tactul și din relațiile mele cu lumea tînără.

Socotesc că nu poate exista o calitate umană 
mai mare a unui tînăr decît aceea de a fi în
zestrat cu minunata aptitudine de a ști să-și 
facă prieteni. Și sînt numeroase căile ce pro
voacă și atrag prietenia: un comportament 
ales, preocupări superioare ce solicită solida
ritatea umană și înțelegere, cedare a prisosu
lui de energie și cunoștințe în favoarea unei 
alte ființe umane. Pentru că un asemenea gen 
de relații între oameni exclude surpriza, înlă
tură tot ceea ce i-ar putea înstrăina pe in
divizi unul de altul.

Și — de ce să n-o spun ? — mi se pare 
că epoca de tinerețe a omului este cea mai 
propice din punct de vedere natural, biologic, 
pentru crearea unor afecțiuni depline între oa
meni. Mă refer cu osebire la acest aspect de
oarece este cunoscut cît bine au adus omeni
rii echipele ori colectivele de creatori, în «are 
oamenii tineri, în al căror piept a bătut parcă 
o singură inimă, au izbutit performanțe ului
toare în lumea științei. Există, pe de o parte, 
o prietenie între oameni tineri care, stimulată 
fiind, poate uni pe plau științific și etic, u- 
man, energii și capacități care într-o altă con- 
dițonare s-ar irosi spre paguba societății. E- 
xistă, apoi, o legătură structurală între gene
rațiile ce se succed în istorie și care, atunci 
cînd acționează firesc, este chezășia transmi
terii valorilor civilizației și ale culturii, urma
șilor. j

Noi, cei ce predăm la catedrele universi
tăților. știm din proprie experiență cît de va
loroasă poate fi o prietenie bine înțeleasă în
tre un profesor și un discipol al său, cînd a- 
ceastă prietenie se bizuie pe coloanele de gra
nit ale stimei și respectului, ale dorinței de a

prelua ceea ce este frumos și nobil de Ia îna
intași. Evident, pot exista situații în care stu
dentul să surprindă la magistrul său slăbiciuni 
omenești... Dar oaie aceasta trebuie să-l deter
mine să se îndoiască de oameni, să-1 arunce în 
situația — atît de nefirească — de a-și ana
temiza cu orice prilej pe cei de la care ca
pătă o profesiune și chiar titlul de intelectual? 
Eu cred că nu. Tocmai pentru că tinerețea 
este dreaptă, generoasă, tocmai fiindcă ea este 
o vîrstă a înțelepciunii naturale, este o obli
gație fundamentală a tînărului aceea de a pri
vi în jur cu ochii larg deschiși, cu inima fier
binte, judecind atent tot ceea ce este bun și 
solid în gîndirea, comportamentul și actele îna
intașilor, a celor care, într-o necontenită co
muniune de generații, au creat civilizația noa
stră. Doar astfel vor putea aprecia la justa 
valoare ce calități precumpănesc la o perso
nalitate ori alta a epocii, ce act Uman l-a im
pus pe acesta și nu pe altcineva în fața opi
niei publice și de aici va putea medita pen
tru sine în legătură cu retortele intime în care 
se făuresc și candidează printr-o complicată 
alchimie interioară umană datele de valoare 
mai generală ale celebrității — dacă acestea 
există!

Aș dori să fiu înțeles pe deplin. Știu și în
țeleg perfect faptul că fiecare generație are 
o viziune a ei asupra problemelor existenței 
naturale și sociale. în funcție de nivelul cu
noștințelor dobîndite, de gradul experienței de 
viață ori a modului de trai, fiecare generație 
judecă cu propriile posibilități valoarea tutu
ror faptelor sociale, inclusiv a educației pe 
care a primit-o. Aceasta stă la baza aprecierii 
aproape unanime în primul rînd a propriei 
experiențe de viață, a sistemului valoric pre
ferențial. în această situație generațiile ma
ture se străduiesc să acrediteze cît mai mult 
și pentru generațiile tinere propriile sisteme 
de valori, codul normelor lor de conduită și 
de viață, atît privată cît și socială. în acest 
punct, generațiile mature apar ca fiind mai 
conservatoare — de unde și apariția incon
gruentelor dintre ele și cele tinere, în foarte 
multe probleme.

Pe această bază se altoiesc sentimentele u- 
nor vîrstnici că nu sînt suficient de stimați 
și urmați, iar al oamenilor tineri — că nu e- 
xistă și nu se manifestă față de ei toată înțe
legerea. Cîndva am remarcat într-un ziar o 
interesantă anchetă din care mi-au rămas^ cî
teva expresii: „tinerii nu sînt înțeleși", „vîrst- 
nicii trăiesc prea mult în trecutul lor" con
comitent cu „tinerii cred că știu totul..."

Evident, sînt manifestări care apar în ca
drul unor societăți neputincioase în a stabili 
obiective și idealuri sociale mobilizatoare, care 
să-i reunească pe toți membrii săi și să deter
mine un progres uman real.

Se cunosc cazuri în istorie cînd unele gene
rații lucide de defecțiunile modului lor de 
viață și de filozofare au încercat să pregă
tească un cadru mai bun pentru cei care vor 
urma. Obiectiv, însă, mi se pare a fi peste 
puterile omenești ca generațiile vechi, ele sin
gure, să poată construi un sistem armonios 
care să corespundă necesităților și aspirații
lor tinerelor generații, fără participarea ma
sivă a acestora.

Lumea de mîine nu poate fi concepută fără 
tineri, din rîndul cărora se înalță frecvent și 
sigur viitoarele celebrități ale omenirii. Prin
tre tinerii de azi se află dejg viitori conducă
tori ai lumii, în toate planurile activității u- 
mane, fapt care nu ne poate fi indiferent. 
Pentru că, la urma urmei, de ei depinde vii
torul planetei noastre, al patrimoniului pe ca
re l-au lăsat înaintașii. Am mare încredere în 
generația tînără și sînt convins că ea va fi și 
pe plan etic, pe planul conviețuirii umane, la 
nivelul acestei epoci atît de spectaculoasă prin 
cuceririle științei,

1. F., București : „Nu 
citesc rubrica „DE LA 
OM LA OM“ doar pen
tru simplul fapt că nu 
aș avea o ocupație. Dar, 
pe lingă faptul eă „Scîn- 
teia tineretului" ne este 
dedicată nouă, tinerilor, 
în coloanele sale găsim 
zilnic fapte care reușesc 
să ne capteze interesul, 
care reușesc să facă din 
orice tinăr, oricît de in
flexibil ar fi, un pasio
nat pentru deslușirea a- 
devăratelor ținuturi care 
ascund atitea și âtitea 
taine. Citesc in acest mo
ment întâmplarea acelei 
eleve, absolventă a unui 
liceu (căreia, din păcate, 
nu-i cunosc numele) și-mi 
adud aminte că poate în 
unele momente am fast 
un predecesor al ei. De
sigur, nu a fost ușor ca 
să depășesc acele ipos
taze, însă după un insuc
ces care a lovit destul de 
puternic în demnitatea 
mea, am reușit să-mi a- 
dun gindurile, să las alte 
ocupații și să mă dedic 
unicului ideal, unicului 
țel scontat. Munca nu s-a 
dovedit a fi in zadar și, 
astfel, am ajuns ca să fiu 
admis în invățămîntul 
superior, astfel că acum 
îmi rămâne să merg mai 
departe pe drumul care 
mi se pare destul de fru
mos. Nu știu, dar cred — 
și sînt sigur de aceasta 
— că în rândurile unor 
tineri de azi mai persistă 
încă note de pesimism, 
neîncredere în ceea ce 
fac. Poate că dacă ar fi 
mai optimiști, dacă ar în
cerca să se autoconvingă 
că omul nu e născut pen
tru a fi învinș, ci pentru 
a învinge, acest lucru ar 
constitui pentru ei cel 
puțin un reper din pla
nul viselor lor. Omul a 
fast creat pentru a privi 
sus, pentru a zări, mai 
devreme sau mai tirziu, 
undeva, departe, viitorul.

Sper ca tînăra elevă 
care scrie rubricii dum
neavoastră să fi spus nu
mai adevărul in ceea ce

a scris și momentul prin 
care trece să nu fie de- 
cit simple incidente care 
se ivesc în calea realiză
rii unui vis, cale care cred 
este pavată cu intenții 
bune. De asemenea, sper 
ca incidentul prin care 
trece tinăra elevă să n-o 
demoralizeze, ci să-și 
concentreze fie chiar și-n 
ultimul moment efortu
rile și, cu multă înțele
gere și ajutor din partea 
îndrumătorilor pe care 
i-ați recomandat și dv., 
să aibă sorți de izbîndă 
în trecerea acestui prag 
important al vieții. Dacă 
in privința elevei absol
ventă de liceu sint ceva 
mai indulgent, nu pot 
să-mi explic faptul de ce 
un bărbat în toată firea, 
care se zice că a trecut 
și prin școala de călire 
a vieții — armata — nu 
poate să-și explice măcar 
acum, la cei aproximativ 
21 de ani, ceea ce l-ar 
împiedica să-și realizeze 
visul. Ar trebui să aibă 
o atitudine mai virilă în 
fiecare pas pe care-1 face 
pe treapta vieții. Or, din 
cite am dedus, tînărul’ 
nostru pare să nu înțe
leagă care ar fi adevăra
tele cauze ce I-ar împie
dica să pășească mai de
parte, spre realizarea vi
sului său. Ne punem în
trebarea : dacă eu însu
mi nu știu de ce nu pot 
să fac un lucru, de unde 
vor ști alții, cind totul 
depinde numai de mine, 
de preocupările mele ? 
Cred că v-ați dat seama 
că este vorba de cazul 
tovarășului Gelu R. din 
București. în orice caz, 
ca să nu mă depărtez 
prea mult de subiect și 
de acej ce au o vîrstă 
aproximativ egală cu a 
mea, aș vrea să le amin
tesc că nimic nu se poate 
face decit prin muncă, 
prin transpirație și, dacă 
avem un caracter prea 
voluntar, să ni-1 educăm 
acum, la anii cînd acesta 
se formează și se conso
lidează".

Sîntem bucuroși să vedem din scrisoarea dumnea
voastră cît de apropiate ne sint vederile in ceea ce-i 
privește pe corespondenții cu pricina. Pare, desigur, 
un loc comun și la indemina oricui concluzia — nu 
chiar atît de filozofică — conform căreia în viață răz
besc și se afirmă, trezind stimă și admirație in jurul lor, 
firile puternice, caracterele ferme, voințele exemplare, 
adică oamenii care știu ce pot și, mai ales, unde vor 
să ajungă. Este trist, dezolant, să vezi tineri care se 
încovoaie de la prima ciocnire cu realitatea, care se 
vaită că drumul afirmării nu-i asfaltat pe toate por
țiunile lui, că e greu să înveți, e greu să muncești, e 

greu să învingi ceea ce mai este încă altfel decît 
vrem. Dar oricît de simple sînt aceste adevăruri, nu 
este niciodată inutil să le afirmăm și reafirmăm, nu e 
niciodată de prisos să le cerem celor ce se vaită de 
puținătatea puterilor lor că depinde în primul rînd 
de ei înșiși, de capacitatea lor, a se mobiliza in vede
rea dobîndirii succesului. De aceea subliniez acele 
foarte adevărate cuvinte pe care scrisoarea dumnea
voastră le conține : „Omul nu e născut pentru a fi 
învins, ci pentru a învinge", care ar putea deveni unul 
din motto-urile rubricii noastre. Mai scrieți-ne.

M. Z„ Arad : „Vă adre
sez această scrisoare 
deoarece am nevoie de 
un sfat pe care nu-1 
pot cere nici colegilor, 
prietenelor sau prieteni
lor. Sînt elevă, am 18 
ani și sint gata să în
ving toate greutățile pe 
care viața mi le va înălța 
in cale. Am iubit drep
tatea întotdeauna și pen
tru a-mi realiza idealul 
suprem doresc să urmez 
Dreptul. Trăiesc intr-o 
localitate cu 18 000 de su
flete și aici invăț la li
ceu. îmi place foarte mult 
filozofia și pentru acest 
lucru am mult de suferit. 
Din această cauză, încet, 
încet, m-am Îndepărtat de 
prieteni și colegi. E foarte

societatea. Ceea ce aș 
dori eu să aflu este : 
cum aș putea să mă in
tegrez in societate fără să 
renunț la idealurile mele, 
dar totodată să mă aco
modez cerințelor unei so
cietăți in care probleme 
ca dansul și moda au o 
importanță vitală ?

Cei din jurul meu, du
pă cite am observat, sint 
oameni limitați, care nu 
vor decit întemeierea unui 
cămin fericit, un serv ici 
cu un salariu bun. Mie 
nu îmi ajung toate aces
tea. Eu vreau ceva mai 
mult, vreau să ajut cumva 
omenirea. Vreau să dau 
ceva de folos- omenirii, 
nu pentru a ieși din ano-, 
nimatul la care sîntem

cr.ed că noi am sosit în 
viață ca invitați la o fes
tivitate. Acum petrecem. 
Dar ce va fj atunci cind 
noi vom fi acei care vom 
organiza toate acestea ? 
M-am c-am abătut de la 
subiectul propriu^zis, dar

nu știu : eu sînt prea se
veră fată de cei de vîrstă 
mea, sau acesta e adevă
rul ? Totuși, aș dori să 
nu mă depărtez de ei, ci 
să-i fac să înțeleagă ceea 
ce le spune o tată d® 
șcfeeași vîrstă".

Ne măguliți, desigur, atunci cind spuneți, Ia început, 
că numai nouă ne puteați cere sfatul care să vă împingă 
dincolo de acest impas. Exagerați, fără îndoială, atunci 
cind considerați că in jurul dumneavoastră nu ar fi ni
meni care să vă ‘asculte, să vă înțeleagă și să vă îmbăr
băteze cu un cuvînt drept. Asta nu înseamnă că nu ne 
bucură faptul că ne scrieți nouă, mai ales că unele din
tre ideile răspîndite printre rinduri ar putea fi semin
țele care să încolțească spectaculos intr-o viitoare dis
cuție. Dar să luăm lucrurile pe rînd.

Fiind o fire meditativă, dăruită cu o ambiție mani
festă studiului filozofic, vă considerați izolată și neîn
țeleasă de cei din. jur. Aceștia vă taxează drept o bizară 
excepție, in afara preocupărilor comune și, de aici,
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greu pentru mine. Pe 
mine nu mă intersează 
dansul și moda, discuții 
foarte frecvente la cei de 
o vîrstă cu mine. Nu mă 
interesează, dar trebuie 
să iau parte și eu la dis
cuții deoarece altfel sint 
socotită o ființă cu găr
găuni in cap, care se 
crede mai superioară de
cît ceilalți. Părinții, de 
asemenea, sint de partea 
colegilor, căci nici ei nu 
pot accepta ca o fată de 
18 ani să nu iasă din sfera 

'cărților. Toți spun că eu 
am in mine o mindrie și 
un egoism incorigibil. Se 
poate că sînt egoistă, nu-i 
contrazic, dar, totuși, fe
lul cum privesc ei viața, 
plină de petreceri, che
furi ușoare, de ce este 
socotită de toți ca un lu
cru pozitiv ? Nu sint pe
simistă și nu mă pling, 
nu doresc ca vaietele mele 
să se transforme în stri
găte de revoltă, dar este 
prea greu să joc teatru. 
Trebuie să zâmbesc sau 
chiar să rid nu fiindcă 
așa îmi convine mie, ci 
pentru că așa cer împre
jurările. Fără să îmi dau 
seama, m-am depărtat de 
ei toți, sînt mereu ținta 
condamnărilor lor. Sfatul 
pe care vi-1 cer este 
poate greu de dat. Eu 
sint o părticică, un atom 
al acestei materii uriașe,

supuși datorită lipsei 
noastre de voință, de în
credere in propriile noasp 
tre forțe, ci pentru a a- 
juta cumva pe toți se
menii meu

Iubesc oamenii, cu toate 
că la vîrstă mea am su
ferit destul de mult din 
cauza lor. Eu vreau să 
fac bine tuturor și să mă 
simt mulțumită cind pot 
ajuta pe cineva. Am în
credere în oameni, dar aș 
dori să fie mai serioși 
mai hotărîți. E drept, cu
nosc mai bine doar ge
nerația mea. Ne găsim la 
virsta întrebărilor. Poate 
anii care vor trece vor 
face pe cei de o vîrstă 
cu mine să se gândească 
mult mai serios Ia pro
blema viitorului, la pro
blema vieții.

Am impresia că majori
tatea lor se joacă „de-a 
baba oarba" și nu au a- 
juns încă la sfirșitul jo
cului, nu au ajuns la sta
diul cind ochii se deschid 
larg și privesc lumea. îmi 
este teamă pentru ei. 
Cind trebuie să pășească 
pe adevăratul drum al 
vieții, acești tineri, nepre- 
gătiți pentru greutăți, vor 
da înapoi.

V-am expus toate aces
te lucruri pentru că pă
rerea mea este că unii ti
neri de 18 ani privesc 
viața fără seriozitate. Ei

iată prăpastia care vă desparte. Evident, prima in'-e- 
bare pe care mi-am pus-o după lectura scrisorii a jst 
(iertați-mi sinceritatea) dacă sînteți o ființă care vă 
faceți in chip precoce și foarte vizibil relieful unei per
sonalități ieșită_ din serie sau totul este o stare li- 
vrescă, artificială, care nu ne-a fost nici nouă străină 
la această vîrstă. îmi place să ored că aspirația dum
neavoastră spre gravitate este o convingere autentică, 
sinceră și solidă și de aici vehemența cu care priviți 
superficialitatea unor tineri care vă înconjoară, gene
rozitatea cu care doriți să vă revărsați toate valorile 
personale in folosul societății’. Avind aceste nobile 
ambiții nu văd insă cu ce v-ar împiedica în împlinirea 
lor micile și meschinele răutăți din jur, opinia celor 
care vă acuză că nu vă plac distracțiile ușoare, prea oă- 
mintești, prea efemere. Este știut că oamenii cufundați 
într-o muncă absorbantă, care trezește în ei ecouri răs
colitoare și de profunde rezonanțe, rămîn surzi la micile 
stridențe exterioare — și asta nu poate fi decît spre 
binele lor. Ar fi, în același timp, neloial sfatul meu 
dacă nu aș spune că dăruirea tuturor capacităților pen
tru un ideal major nu exclude satisfacerea unor nece
sități inerente vîrstei. dacă nu am mărturisi aici că pa
siunea pentru filozofie a unui tinăr nu înseamnă con
damnarea apriorică a dansului, muzicii ușoare, a dis
tracției, izolarea ostentativă și mizantroapă de ceea ce 
viața oferă reconfortant tuturor.

De acord că sini tineri care socotesc că viața ar tre
bui să fie pentru ei o suită de festivități, care iau totul 
atît de ușor, dar izolarea, retragerea fățișă din mijlo
cul lor nu este atitudinea pe care v-o recomandăm. 
Dacă vreți să fiți de folos oamenilor, așa cum decla
rați, fiți tot timpul în mijlocul lor, luptați alături de ei 
în fiecare clipă.

Millțumindu-vă pentru încrederea ce ne-ați acordat, 
vă rugăm să nu considerați acest dialog inchis și să ne 
mai scrieți.

C. L. Timișoara : Mă întrebați (de unde atîta curiozi
tate ?) cite greșeli de ortografie am găsit pînă acum în 
scrisorile corespondenților mei. Destule, desigur. Dar, 
vorba ceea, nu numai pentru asta îi iubesc și-i sti
mez eu.

• • • • • •
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LYCĂ, LYCĂ, LYCĂ...
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Plăcerea mare a lui Lică 
este să se iscălească cu i grec. 
Și cu pasta verde-

...Foaia de pe bancă, din 
fața lui, se cam umpluse cu 
Lycă, Lycă, Lycă. Cine poa
te ști dacă făcuse asta-nepă- 
sător sau șocat — fiindcă di
riginta n-a catadixit să-i ci
tească din catalog, atunci la 
sfirșitul lui mai, decit 5,5 5,5. 
Nu poate nimeni să știe. Dar 
ce mai contează cifra, din 
moment ce servise totul. A 
mai rămas bacalaureatul și 
admiterea la facultate. Și 
gata... Mare lucru 1 Ce-i as
tăzi, sâmbătă? Trebuie să fie 
ceai la Rectoru’ că așa s-au 
înțeles de săptămâna trecută. 
Să-i dea un telefon, totuși. 
Dacă nu e aranjat nimic ?

★
Așa l-am cunoscut. La te

lefonul public din Piața Chi
brit, acolo unde cînd cade fisa 
în aparat te curentează. Aștep
tam tocmai să iasă din cabi
nă un soldat care vorbise, 
din cit am înțeles prin gea
mul lipsă, cu o tovarășă Erji 
(„Tu ce faci, că eu fac 
bine..."). In spatele meu — 
Lică.

— Sînt după matale, îmi 
spune. Mă duc să-mi mai fac 
o fisă. Mă uit după el și-l văd 
că se oprește în mijlocul dru
mului, la șina de tramvai. A 
trecut un „3“. Lică s-a aple
cat, a luat ceva de jos și a 
revenit tocmai când soldatul 
și Erji iși dădeau întilnire 
la Zalomit.

— Știți, eu nu vorbesc de
cit cu fise de 15 bani călcate 
de tramvaiul 3. Cum folosesc 
alt tramvai, îmi sună ocupat 
corespondentul — mi se des- 
tăinuie Lică.

Intru în cabină, fac numai 
5 numere în loc de 6, stau 
cu receptorul la ureche câteva 
clipe, mă prefac că-i ocupat 
și ies afară ca să-l pot vedea 
pe Lică cum vorbește și cu 
cine. Știu că nu-i frumos, dar 
am făcut-o din curiozitate. 
Iertafi-mă.

E rîndul lui Lică. Agață 
receptorul între umăr și 
ureche. Formează numărul, 
se sprijină oblic de un perete 
și așteaptă destul de puțin. 
Sînt numai urechi:

— Să trăiți tovarășa’ Rec
tor. Ia spune maistre, sindro
fia de diseară stă-n picioa
re ?... Da ? Las-că iese și bă- 
iatu cu ceva. 11 pun eu pe 
tatăl absolventului să sacrifi
ce animala și-l aduc să-l 
roadem cu băieții. E o 
chei ?. Sine, la 8 f

FOILETON

...N-am mai (lat, nici un 
telefon și am plecat îm
preună.

— Ce animal urmează să 
sacrifice tatăl matale, tovară- 
șu’ Lică l-am întrebat.

— O găină, dom-le. O are 
bătrînu pusă de-o parte și a 
spus că o taie cînd soăp de 
școală. E albă. Animal de 
balcon dom-le, fin. Crescut 
cu mac I

— Dar la ce facultate dați, 
tovarășu’ Lică ?

— Maistre, nu s-a hotărît 
băiatul. Dai mă vor și la 
Teatru și la I.C.F. Cred că-i 
fentez scurt și o să consum 
Comerț exterior. Am și cali
tățile adecuate.

— Da Reotoru’, cine-i ?
— Unul de la Politehnică. 

Titel, E-n doi. Dacă rămîne 
și anul ăsta, trece în produc

ție. Vrea să se facă barman 
la mare. Că doi ani repetent 
la rînd nu se poate, chit că 
el a dublat anul numai ca 
să-l învețe mai bine. Rectoru’ 
e de părere că anul doi este 
„cheie" la fiecare școală ? 
Este ?

— Este, tovarășu’ Lică, 
numai că-i greu să intri. Dacă 
nu intri ? Te faci și matale 
barman la mare ?

— Intru, că pune și ăl bă- 
trîn spatele.. Nu intru, îl 
privește I Deocamdată să ne 
lase, dom-le, și pe noi pe la 
cite un ceai, două, că mă fac 
tip de mare nervozitate cu 
atîtea bilete de examen cite 
trebuie să folosesc.

...L-am lăsat pe Lică un
deva pe aproape de piața 
1 Mai, că mai trebuia să 
cumpere și lichior de cireșe 
pentru ceaiul de la Rectorii’. 
Ca gami lingă animalul de 
balcon care urma să fie ros 
cu băieții. Și cu fetele, ,

Cum nu mi-o fi dat și mie 
prin cap, acum vreo cîțiva 
ani, să-i spun tatălui meu, 
scurt : „Nu intru, te priveș
te Astăzi eram un om fă
cut. Așa-mi trebuie I Sau 
să-mi fi dat prin cap măcar 
chestia cu băimănia la mare. 
Har iau eu legătura cu Re- 
ctoru’ Titel și plecăm la Ma
ria Neagră împreună...

VIOREL RABA.

UMOR DIN PRESA STRĂINĂ
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ROMÂNO-MONGOLE
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elegația de partid și 
guvernametală a Re
publicii Socialiste 
România, condusă de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-a în

cheiat vizita in R. P. Mon
golă. După Pekin, Phenian 
și Hanoi, Ulan Batorul a 
făcut o călduroasă primire 
inalților oaspeți români. Oame
nii muncii mongoli au salutat 
cu stimă și simpatie pe solii 
poporului român, au exprimat 
profunda lor admirație față de 
succesele repurtate de Româ
nia socialistă. In zilele petrecute 
în îndepărtata (ară asiatică, in 
cursul vizitelor întreprinse in 
întreprinderi industriale și in
stituții de cultură din Ula;i 
Bator, ca și la așezarea dc 
iurte Gher, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, soția sa, tovarășa 
Elena Ceaușescu, toavrășul Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
membri ai delegației de partid și 
guvernamentale române au fost 
primiți cu prietenie tovără
șească. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „prie
tenia dintre popoarele roman și 
mongol iși are izvorul in comu
nitatea țelurilor construirii noii 
orinduiri sociale, in faptul că 
relațiile noastre se intemeiază 
trainic pe principiile marxisni- 
lcninismului și internaționalis
mului socialist".

Oaspeții români au luat cu
noștință de realizările obținute 
de poporul mongol in cele cinci 
decenii care s-au scurs de la 
victoria revoluției populare. Pre
facerile pe care le-a cunoscut 
Mongolia, progresele în direcția 
dezvoltării industriei și a agri
culturii, a învățămintului, in îm
bunătățirea condițiilor de viață 
ale celor ce muncesc sint rezul
tatul eforturilor depuse de po
porul mongol sub conducerea 
Partidului Popular Revoluționar, 
In același timp, în cursul vizitei 
delegației române și-au găsit 
expresie, in numeroase ocazii, 
prețuirea și simpatia ot;nenilor 
muncii din R.P( Mongolă față de 
importantele succese ale po
porului nostru condus de
Partidul Comunist Român. In
comunicatul comun se arată eu
„partea mongolă a felicitat cu
căldură popurul frate român 
pentru marile realizări ob
ținute și i-a urat noi succese 
în îndeplinirea sarcinilor stabi
lite de Congresul al X-lca al 
Partidului Comunist Român m 
vederea construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în Republica Soeialistă Româ
nia".

Delegațiile de partid și guver
namentale ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Populare Mongole au purtat 
convorbiri — intr-o atmosferă 
tovărășească, in spirit de prie
tenie și sinceritate — examinind 
stadiul actual al relațiilor din
tre cele două țâri și efectuînd 
un schimb dc opinii in legătură 
cu probleme de interes comun 
ale vieții internaționale și miș
cării comuniste și muncitorești. 
Conducătorii români și mongoli 
au remarcat cu satisfacție că 
relațiile de prietenie și colabo
rare dintre Partidul' Comunist 
Român și Partidul Popular Re
voluționar Mongol, dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Mongolă se 
dezvoltă continuu. în interesul 
construcției socialismului în am
bele țări. Cu acest prilej a fost 
evidențiată rodnica colaborare 
înregistrată în domeniul politic, 
economic și comercial, cultural 
și tehnico-științific. Documentul 
comun relevă faptul că „delega
țiile au exprimat hotăriroa 
partidelor și guvernelor țărilor 
lor de a lărgi șj aprofunda cola
borarea româno-mongolă pe 
multiple planuri, de a întări le
găturile de prietenie și solidari
tate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Re
voluționar Mongol, pe baza Prin
cipiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, de 
a continua schimbul de delegații 
și de experiență ne linia orga
nelor de partid și dc stat, a or
ganizațiilor de masă și culturale.

După cum se știe. România, 
situează in mod statornic în 
centrul politicii sale externe 
dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor de prietenie cu toate ță
rile sistemului socialist mon
dial, alcătuit din 14 state libe
re, suverane și egale în drep
turi. Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române în 
R.P. Mongolă, ca și în celelalte 
țări socialiste din Asia, repre
zintă încă o expresie convingă

toare a acestei politici de prie
tenie și solidaritate cu toate sta
tele socialiste frățești. Partidul 
și guvernul nostru acționează cu 
consecvență pentru refacerea și 
întărirea unității și coeziunii ță
rilor socialiste, a partidelor co
muniste și muncitorești, pe ba
za principiilor marxism-leninis
mului și internaționalismului so
cialist, in spiritul deplinei ega
lități. Viața însăși arată iă uni
tatea dintre țările socialiste co
respunde atît intereselor fiecă
rui popor în parte, cît și ce
rințelor esențiale, intereselor 
generale ale întăririi pozițiilor 
socialismului, ale eficienței lup
tei antiimperialiste, ale cauzei 
păcii și progresului.

Convorbirile româno-mongole 
au scos în evidența faptul că e- 
voluția mondială contemporana 
se caracterizează prin întărirea 
continuă a pozițiilor socialismu
lui, prin avintul necontenit al 
mișcării muncitorești internațio
nale și a luptei de eliberare na
țională a popoarelor, prin creș
terea și consolidarea, forțelor 
care militează pentru pace, de
mocrație și progres social, îm
potriva imperialismului și răz
boiului. Succesele și realizările 
popoarelor frățești ale țărilor 
socialiste în construirea soeia- 

/ lismului și comunismului întă
resc forța sistemului mondial al 
socialismului, exercită o deose
bită influență asupra procesului 
de înnoire revoluționară a lumii. 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă — 
se subliniază in comunicatul co
mun — consideră că, în condi
țiile actuale, o importanță pri
mordială o are întărirea unității 
țărilor socialiste in lupta comu
nă împotriva imperialismului, 
pentru construirea socialismului. 
Cele două părți consideră că 
„relațiile dintre țările socialiste 
trebuie întemeiate pe principiile 
marxist-leniniste ale egalității 
în drepturi, independenței și su
veranității, neamestecului in tre
burile interne, ajutorului reci
proc dezinteresat, sprijinului to
vărășesc și colaborării multi
laterale". Cele două părți și-au 
reafirmat hotărirea de a dezvolta 
și întări și în continuare cola
borarea cu țările membre ale 
C.A.E.R. și cu celelalte țări so
cialiste, în scopul folosirii cit 
mai depline a superiorității so
cialismului.

Convorbirile de Ia Ulan Ba
tor au reflectat sprijinul acor
dat luptei popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului. Conducă
torii români și mongoli au con
damnat agresiunea, imperialistă 
a S.U.A. din Indochina și au 
subliniat necesitatea retragerii 
imediate, complete și necondițio
nate a trupelor S.U.A. și ale a- 
liaților lor din Vietnamul da 
Sud și din Peninsula Indochina, 
dindu-se posibilitatea popoare
lor din această parte a lumii să 
decidă singure asupra destinelor 
lor. fără nici un amestec din 
afară. Cele două părți au rea
firmat sprijinul pentru lupta 
dreaptă a poporului coreean, 
pentru retragerea trupelor 
S.U.A. din Coreea de Sud. pen
tru unificarea pașnică a patriei. 
Părțile și-au exprimat solidari
tatea cu lupta poporului cuba- 

i nez îlmpotriva amenință
rilor imperialiste. Docu
mentul consemnează nece
sitatea soluționării crizei din O- 
rientul Apropiat, potrivit rezo
luției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967 ca și impor
tanța pe care o poate avea rea
lizarea securității europene, sta
tornicirea unor relații de cola
borare, pe baze egâle, între toate 
statele continentului. După 
cum se subliniază în comunicat, 
părțile și-au exprimat convin
gerea că forțele revoluționare, 
antiimperialiste. iubitoare de 
pace, acționind in strinsă uni
tate, sînt capabile să zădărni
cească planurile imperialiste de 
pregătire a unui nou război 
mondial, să asigure mersul îna
inte al societății pg calea pro
gresului și păcii, t

Vizita întreprinsă în Republica 
Populară Mongolă de către de
legația de partid și guvernamen
tală română, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, con
vorbirile care au avut loc între 
conducătorii celor două țări, vor 
servi fără îndoială cauzei dez
voltării relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol, dintre 
Republica Socialistă România ?i 
Republica Populară Mongolă, 

M. RAMURĂ

FRANȚA. — Frontul adversarilor continuării războiului din Indochina devine din ce în ce 
mai larg, cum o demonstrează această manifestație a parizienilor

Congresul U.T.M.S. 
din Coreea

Salutul C. C. al U. T. C, 
din România

La Phenian se desfășoară lucrările Congresului Uniunii Tineretu
lui Muncitoresc Socialist din Coreea. în cadrul Congresului a luat 
cuvîntul și conducătorul dițegației Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă România, tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., președinte al U.A.S.R.

Vorbitorul a transmis un sincer 
și călduros rnesaj de prietenie și 
solidaritate frățească din partea 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, a întregur 
lui tineret al României socialiste. 
Mesajul ce-1 rostesc de la tribuna 
acestui congres — a spus tovară
șul Ion Traian Ștefănescu — 
poartă în el semnificațiile pro
fundei prietenii dintre tineretul 
și popoarele noastre, cărora anii 
socialismului, drumul parcurs pe 
calea revoluției și construcției so
cialiste, i-au adăugat noi valențe.

Tineretului României socialiste 
îi sînt cunoscute realizările ‘'Obți
nute de tineretul și poporul frate 
coreean, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, în frun
te cu tovarășul Kim Ir Sen, con
ducător stimat și iubit ai parti
dului, al ■ statului și națiunii co
reene, în opera de construire a 
socialismului și se bucură de tot 
ceea ce ați înfăptuit ca de pro- 
priile-i izbînzi.

Victoriile repurtate în lupta 
eroică dusă împotriva agresorilor 
imperialiști, pentru apărarea cu
ceririlor sale revoluționare, reali
zările tineretului și poporului co
reean, ale clasei muncitoare co
reene pe drumul construirii so-> 
clalismului, al înfăptuirii hotărî- 
rilor și obiectivelor însemnate 
stabilite de Congresul al V-lea 
al Partidului Muncii din Coreea, 
constituie pentru tineretul și po
porul român un motiv de admi
rație și sinceră bucurie, văzînd 
în ele un prețios aport la întă
rirea sistemului mondial socialist, 
la creșterea influenței și presti
giului său în lume.

Astăzi patria dv. este un stat 
socialist- înfloritor, iar victoriile 
și realizările obținute constituie 
un imbold și un sprijin de nădej
de pentru lupta patrioților sud- 
coreeni împotriva imperialiștilor 
americani și a marionetelor lor 
de la Seul. De la tribuna acestui 
Congres doresc să reafirm și cu 
acest prilej deplina solidaritate 
a tineretului și poporului român 
față de aspirațiile legitime ale 
poporului coreean de a trăi în 
mod liber și independent într-o 
patrie unită și prosperă. . . .

Tineretul, studenții români, în 
numeroase mitinguri și întîlpiri 
își afirmă^ solidaritatea activă cu' 
lupta dreaptă a poporului și ti
neretului coreean, cerînd cu hotă- 
rîre retragerea trupelor america
ne din Coreea de sud, respec-

tarea dreptului sacru al poporu
lui coreean de a decide in mod 
liber și suveran asupra proble
melor sale, fără nici un amestec 
din afară.

In spiritul puternicei prietenii 
militante dintre partidele și po
poarele noastre, se dezvolta con
tinuu relațiile de colaborare fră
țească dintre organizațiile noas
tre de tineret, dintre tineretul 
român și coreean. Ca mesager al 
tineretului român doresc sâ vă 
împărtășesc bucuria și satisfacția 
că vizita în frumoasa dv. țară a 
delegației de partid și guverna
mentale condusă de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a prilejuit o 
puternică manifestare a priete
niei româno-coreene, desenizmd 
noi perspective dezvoltării rela
țiilor ele colaborare frățească din
tre țările și popoarele noastre.

Tînâra generație din România, 
organizația sa revoluționară își 
manifestă deplina adeziune și 
sprijinul său activ față de politi
ca partidului și statului nostru 
de întărire a forțelor progresiste, 
antiimperialiste, ae lărgire a co-, 
laborării internaționale, de promo
vare consecventă în relațiile in
ternaționale a principiilor inde
pendenței și suveranității națio
nale, a egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile inter
ne. U.T.C. își aduce propria con
tribuție la înfăptuirea acestor o- 
biective,.' militînd pentru unitatea 
forțelor revoluționare, democrati
ce și progresiste ale tinerei gene
rații în lupta împotriva imperia
lismului și reacțiunii, a politicii 
de dictat și amestec în viața po
poarelor, pentru instaurarea unui 
climat ae pace și securitate, 
pentru triumful progresului și 
democrației în lume.

In încheiere vorbitorul a spus : 
Mulțurnindu-yă pentru primirea 

călduroasă rezervată delegației 
noastre, in care vedem o ma
nifestare a sentimentelor frățești 
dintre tineretul coreean și tine
retul român, permiteți-mi sa vă 
transmit, încă o dată, salutul to
vărășesc și urările noastre since
re ae succese tot mai mari în 
activitatea pe, care o desfășurați 

. pentru înflorirea și întărirea pa
triei dv. socialiste R.P.D. Coreea
nă, pentru realizarea aspirațiilor 
poporului coreean de a trăi într-o 
patrie unită și prosperă/ expri-’ 
mîndu-mi, totodată, convingerea 
că relațiile de solidaritate și prie
tenie frățească dintre popoarele 
ș| tineretul țărilor noastre vor 
cunoaște o continuă și puternică 
dezvoltare.

Evoluția stației orbi
tale „Saliut"

• In cursul zborului 
stației științifice orbitale pi
lotate „Saliut“ continuă ex
periențele cu aparatura 
multifuncțională „Era", care 
permite cercetarea fenome
nelor de rezonanță electro
nică în cîmpul de înaltă frec
vență, măsurarea parametri
lor ionosferei și studierea 
altor procese și fenomene fi
zice legate de zborul stației. 
Au continuat și experiențele 
efectuate cu alte aparate.

După cum rezultă din in
formațiile telemetrice și din 
rapoartele comandantului 
stației, Gheorghi Dobrovol- 
ski, cosmonauții se simt bine, 
în compartimentele stației se 
mențin condiții normale. 
Pină la 25 iunie, ora 12 sta
ția pilotată „Saliut" a efec
tuat 294 de rotații în jurul 
Pămîntului.

• KIN IR SEN, secretr gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea, pre- 

' ședințele Cabinetului de Miniș
tri al R.P.D. Coreene, a primit 
pe conducătorii delegațiilor 
străine participante la cel de-al 
Vl-lea Congres al Uniunii Tine
retului Muncitoresc Socialist din 
Coreea, informează agenția 
A.C.T.C.

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R.D. VIETNAM

HANOI 25 (Agerpres). — 
Intr-o declarație a Ministeru
lui Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam, dată publicității la 
Hanoi, se arată că în perioa
da 19—22 iunie avioane a- 
mericane, inclusiv bombar
diere de tipul „B-52", au 
bombardat localitatea Huong 
Lap. în același timp, uni
tăți de artilerie, amplasate în 
partea de sud a zonei demi
litarizate, au bombardat lo
calități situate la nord de pa
ralela 17, iar nave de război 
americane au deschis focul 
asupra Insulei Hop Me din 
provincia Thanh Hoa. Minis
terul Afacerilor Externe, se 
subliniază în declarație, con
damnă sever aceste acte de 
război ale S.U.A. și cere să 
se pună capăt definitiv ac
țiunilor de încălcare a suve
ranității și securității R. D. 
Vietnam.

Noi dezvăluiri din documentele 
secrete ale Pentagonului

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Noi ziare de mare tiraj au publi
cat joi extrase din documentele 
secrete ale Pentagonului privind 
agresiunea S.U.A. în Vietnam. 
După „Philadelphia Enquirer" 
și alte zece ziare ale trustului 
„Knight", cotidianele „Los Ange
les Times" și „Chicago Sun Ti
mes" au inserat în paginile lcr 
documente care atestă rolul jucat 
de S.U.A. în declanșarea agresiu
nii din Indochina. Astfel, „Los 
Angeles Times" relevă că în 1963 
Consiliul Securității Naționale a 
respins o recomandare privind 
necesitatea retragerii din Vietnam 
a S.U.A. „care nu vor putea ciș- 
tiga războiul". Ziarul „Chicago 
Sun Times" dezvăluie, între al
tele, faptul că președintele John

Kennedy a trimis la Saigon, în 
1961, pe Lyndon Johnson, pe a- 
tunci vicepreședinte, cu ordinul 
de a „încuraja" Vietnamul de 
sud să ceară Statelor Unite să 
trimită trupe terestre în această 
țară. Referindu-se la escaladarea 
agresiunii, „Chicago Sun Times" 
citează o directivă a fostului pre
ședinte Johnson către generalul 
Maxwell Taylor, ce propusese de
clanșarea bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam, în care sub
linia că războiul nu poate fi cîști- 
gat pe calea aerului și că, în con
cluzie, se impune „folosirea mai 
puternică și pe scară mai largă a 
trupelor terestre, a forțelor spe
ciale și a pușcașilor marini, pre
cum și a altor trupe".

siCOMUNICAT
cu privire la cea de-a 53-a ședință 
a Comitetului Executiv al C.A.E.R.

în perioada 22—25 iunie, a a- 
vut loe la Moscovă cea de-a 
53-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc. La ședință au 
participat: T. Țolov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Bulga
ria, F. Hamouz, vicepreședinte 
al Guvernului Republicii Socia
liste Cehoslovace, G. Weiss, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii ~ 
Germane, 
președinte 
niștri al 
Mongole, 
ședințe al 
tri al Republicii Populare Polo
ne, G. Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
P. Valyi, vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc- Ungar, M. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de

Democrate
D. Gombojav, vice- 
al Consiliului de. Mi- 
Republicii Populare 
M. Jagelski, vicepre- 
Consiliului de Miniș-

Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de G. 
Rădulescu, reprezentantul Repu
blicii Socialista România.

La ședința Comitetului Execu
tiv a participat, în conformitate 
cu convenția dintre C.A.E.R. și 
guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, la exami
narea unor probleme, D. Djoko- 
vici, membru al Vecei Executive 
Federale.

Comitetul Executiv a exami
nat, în vederea prezentării spre 
dezbatere Sesiunii ordinare a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, proiectul Programului 
complex al adîncirii și perfecțio
nării în continuare a colaborării 
economice a țărilor membre ale 
C.A.E.R., precum și raportul Co
mitetului Executiv’ cu privire la 
activitatea organelor C.A.E.R. 
tre Sesiunile a XXIV-a și 
XXV-a ale Consiliului.

europene asupra
Opinii la televiziunea poloneză
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ANGOLA. — Aspect de Io o ședință de instrucție a unei uni
tăți a forțelor patriotice

După acordul de la Luxemburg

în-
a

în cursul unei emisiuni săptămînale de politică externă, tele
viziunea poloneză a prezentat o suită de convorbiri cu personali
tăți politice din mai multe țari ale Europei privind probleme ale 
conferinței europene pentru securitate și cooperare.

în acest cadru, Rudolf Kir- 
schlaeger. ministrul de externe 
al Austriei, a relevat necesitatea 
convocării conferinței europene, 
subliniind că Austria va face to
tul pentru pregătirea reuniunii 
și, în cazul convocării acesteia, 
pentru reușita sa. Abordînd, în 
continuare, stadiul pregătirii con
ferinței, Kirschlaeger a apreciat 
utilitatea întîlnirilor bilatera
le, arătînd că ele au contribuit 
în mare măsură la creșterea 
sentimentului de încredere re
ciprocă între statele europene. 
El a afirmat, totodată, că rit
mul pregătirilor nu trebuie re
dus, amînarea sau tergiversarea 
nefiind indicate.

CONFERINȚA MONDIALĂ ASUPRA 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Anglia și „cei șasea

Emil Drâgânescu la 
Belgrad
• VINERI DIMINEAȚA, a 

sosit la Belgrad tovarășul Emil 
Drăgăncscu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, pre
ședintele Părții române și Co
misia mixtă româno-iujoslavă 
de colaborare economica, pen
tru a participa la lucrărije ce
lei de-a Vl-a sesiuni a acestei 
comisii.

In aceeași zi, ia Vecea Exe
cutivă Federală au început lu
crările seiunii a Vl-a a C<umi,siei 
mixte româno-iugoslave de co
laborare economică. Delegația 
guvernamentală română este 
condusă de Emil Drăgăncscu. 
iar delegația guvernamentală 
iugoslavă de Dușan Gligorie- 
vici.

Senatori americani 
pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U.

•LUIND CUV1NTUL în Comi
sia senatorială pentru afacerile 
externe, senatorul Jacob Javits a 
cerul ca S.U-A. să abandoneze 
manevrele lor împotriva restabi
lirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U. El a ce
rut ca locul Chinei la O.N.U., 
uzurpat în prezent de ciakaișișli.

să fie ocupat de . reprezentanții 
guvernului R. P. Chineze.

La rîndul său. senatorul Ed
ward Kennedy s-a pronunțat îm
potriva așa-numitei politici „a; 
celor două Chine". „Acum. _<el 
puțin dacă ajungem să îmbrăți
șăm politica unei singure Chine, 
aceasta trebuie să fie China a- 
țievărată", a spus Kennedy.

și Orientul Apropiat
• LA REȘEDINȚA REPRE

ZENTANTULUI STATELOR U- 
NITE LA O.N.U de la hotelul 
new-yorkez Waldorf-Astoria, a 
avut loc joi o nouă reuniune a 
reprezentanților celor patru 
mari puteri in problema Orien
tului Apropiat.

\ -

Noi convorbiri privind 
Berlinul occidental...
• AMBASADORII ANGLIEI, 

FRANȚEI, S.U.A. ȘI U.R.S.S. au 
avut la 25 iunie noi convorbiri 
cu privire la Berlinul occiden
tal. în comunicatul publicat la 
încheierea întrevederii se arată 
că a fost continuată discutarea 
problemelor care constituie o- 
biectul convorbirilor, relatează 
agenția TASS. Cei patru amba
sadori au convenit să se reintîl- 
nească la 8 iulie. Pină atunci 
vor fi efectuate consultări la 
nivel .de experți.

La Madrid continuă 
procesele
• ÎN FAȚA AȘA-ZISULUI 

„TRIBUNAL AL OBDINII PU
BLICE" din Madrid continuă 
procesele înscenate persoanelor 
cu vederi progresiste, acuzate 
de a; fi făcut parte din comi
siile ' muncitorești ilegale, de a 
fi distribuit ziarul ,,Mundo O- 
brero" și alte materiale de pro
pagandă sau de a fi participat 
la mitinguri șr demonstrații. In 
prezent, are loc procesul inten
tat unui grup de 14 muncitori 
de Ia șantierele navale din Ces- 
tao, acuzați de a fi înființat un 
comitet de fabrică. Ziarul. „Ma
drid" a informat, în urmă cu 
cîteva zile, că 9 persoane au fost 
arestate sub învinuirea de a fi 
membri ai partidului comunist.

• LA LUBLIN au fost orga
nizate „Zilele culturii româ
nești". Cu acest prilej, la Bi
blioteca universitară din orășelul 
studențesc a fost deschisă ex
poziția „A _.50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român".

Centrul de in
formare al O.N.U. 
de la București 
ne-a remis em
blema oficială a 
Conferinței Na
țiunilor Unite a- 
supra mediului 
înconjurător, em
blemă care sim
bolizează omul 
— stăpîn și, tot

odată, creație a mediului am
biant (și pe care o reprodu
cem). Sîntem, de asemenea, 
informați despre faptul că a 
fost adoptată și inscripția — 
lozincă sub semnul căreia se 
va desfășura această Confe- 

i rință mondială : „Un singur 
Pămînt“. De altfel, emblema 
și inscripția respectivă vor fi
gura pe toate afișele, fanioa
nele, materialele documentare 
ale Națiunilor Unite privind 
acțiunile legate de mediul în
conjurător.

Relațiile om-natură se im
pun tot mai mult ca o preo
cupare majoră în lumea de 
azi, cînd revoluția tehnico- 
științifică are ca rezultat spo
rirea posibilităților producției 
de bunuri, prin intensificarea 
exploatării resurselor naturale 
ale planetei noastre. Este, în 
același . timp, evident că o 

‘aplicare nerațională și necon- 
troiafă a cuceririlor științei și 
tehnicii ar putea duce la re
ducerea substanțială — în li
nele cazuri chiar la epuizarea
— unor resurse naturale esen
țiale pentru existența omului.

Oamenii de știință au, calcu
lat că majoritatea indicilor 
economici, sociali și fizici ai 
omenirii vor crește în propor
ție de sută la sută la fiecare 
25 de ani. O dată cu populația 
Terrei se va dubla și consu
mul de apă, energie, mine
reuri etc. Pentru a se face 
față acestor schimbări, ca ȘÎ 
pericolelor poluării, sînt ne
cesare atît măsuri pe plan 
național, cît și colaborarea 
tot mai strinsă între națiuni, 
materializată în consultări și 
acțiuni comune.

In această perspectivă se 
înscrie inițiativa a 50 de sta
te — printre care șd România
— de a se convoca o Confe
rință internațională consacra
tă problemelor mediului în

conjurător. Conferința urmează 
să se desfășoare între 5 și 16 
iunie 1972 la Stockholm cu 
participarea a 1 200 de specia
liști din întreaga lume. Pe a- 
genda acestei reuniuni inter
naționale vor figura șase te
me, considerate prioritare : 
planificarea și amenajarea 
suprafețelor locuite de pe ‘glob 
în vederea salvgardării cali
tății mediului înconjurător ; 
folosirea rațională a resurse
lor naturale în raport cu me
diul ambiant ; lupta împotri
va elementelor poluante și 
nocive ; aspectele educative,

sociale și culturale pe. care le 
1 comportă problemele mediu- 
. lui înconjurător; corelația 

dintre dezvoltare ș-i protecția 
i mediului ambiant.; unele inci

dente și aspecte instituționale. 
Comitetul de pregătire a 

Conferinței care cuprinde re
prezentanți a 27 de state a 
ținut o reuniune în februarie 
a.c. la Geneva șl urmează să 
mai țină două reuniuni (cea 
mai apropiată fiind programa
tă pentru septembrie a.c. la 

> New York). AU ’ foSt create 
comisii de lucru care elabo
rează propuneri ce vor fi su
puse conferinței.

Există premise ca preconi
zata conferință mondială de 
la Stockholm să reprezinte un 
pas remarcabil. folositor, în 
direcția cooperării internațio
nale, intr-un domeniu atît de 
important ca salvgardarea 
mediului înconjurător.

După ce a arătat că Belgia 
consideră posibilă o astfel de 
întâlnire europeană, Etienne 
d’Avignon, secretar de stat la 
Ministerul dc Externe belgian, 
a relevat necesitatea unui climat 
de cooperare în relațiile dintre 
țările europene.

Jean de Lipkovski, secretar de' 
stat la Ministerul de Externe al; 
Franței, a arătat că respectiva 
conferință trebuie să fie nu o 
încheiere, ci un început al dialo
gului bazat pe renunțarea la fo
losirea forței, pe schimbul de 
informații culturale și științifice. 
Pot exista obstacole, a spus el, 
dar aceasta nu trebuie să im
pieteze asupra continuării con
tactelor, care s-au dovedit deo
sebit de fructuoase. Jean de Lip- 
kowski a apreciat aă este foar
te bine că s-a ajuns la un schimb 
direct de păreri și a subliniat 
necesitatea trecerii la pregătirea 
multilaterală a conferinței.

Publicistul sovietic Viktor Ma- 
evski, de la ziarul „Pravda", a 
subliniat necesitatea ca toate 
țările interesate să dea dovadă 
de bunăvoință în pregătirea 
reuniunii europene.

Directorul Institutului polonez 
de relații internaționale, Ryszard 
Frelek, a relevat că părțile inte
resate se pronunță pentru con
vocarea conferinței, arătînd că 
nu mai poate exista o revenire 
la perioada războiului rece.

Aderarea Marii Britanii la C.E.E. a făcut un important pas 
prin acceptarea de către guvernul de la Londra a condițiilor 
avansate de „cei șase". Acordul de la Luxemburg trebuie să 
fie, însă, aprobat de către parlamentarii britanici pentru ca să 
poată intra în vigoare. El prevede adaptarea agriculturii Marii 
Britanii la regulamentele C.E.E. in cursul unei perioade de 
tranziție de cinei ani. importatorii britanici trebuind sâ se 
orienteze către piețele comunitare pentru produsele agrare ; 
el mai stabilește reducerea taxelor vamale pentru produsele in
dustriale intr-un interval de patru ani și jumătate, în cinci 
etape succesive. Participarea britanică la bugetul comunitar va 
crește gradat de la 8,64 la sută în 1973, la 18,92 la sută în 1977.

Consecințele aderării asupra economiei britanice vor fi, 
după calculele multor economiști, nefavorabile. Industria va 
trebui să facă eforturi considerabile șl rapide pentru a se putea 
adapta noii situații, pentru a face l'ață intensificării concurenței 
de pe piața internă a „celor șase", precum și in Commonwealth, 
unde produsele britanice nu se vor mai bucura de preferințe 
tarifare. în plus, participarea Londrei cu 300 milioane lire ster
line anual la „pușculița" Pieței comune agrare, va constitui 
o grea povară economică. De aceea, opoziția față de intrarea 
in Piața comună este exprimată atît în cadrul partidului labu
rist. cit și în unele cercuri conservatoare.

In această lumină, părerile presei britanice despre perspec
tivele definitivării aderării sînt împărțite și nuanțate. TIMES 
consideră data de 23 iunie 1971 „o dată vitală pentru Marea 
Britanie", pe cînd THE FINANCIAL TIMES subliniază motivul 
principal pentru care apreciază câ guvernul britanic va supra
viețui votului din Camera Comunelor, cu privire la intrarea în 
C.E.E. : „Nu va avea loc un referendum și chestiunea va fi 
hotărîtă printr-un vot al Camerei Comunelor, în care disciplina 
de partid va fi aplicată cel puțin de una din părți, și probabil 
de ambele".

Partida nu a fost pină la capăt jucată. Premierul Heath va 
trebui să convingă opinia publică engleză, că negocierile au fost 
echilibrate, că nu există, după cele 11 Mini de tatonări greoaie, 
nici „învingător triumfător", și nici „învins umilit". Sarcina pre
mierului Heath nu va fi ușoară, nici în iulie cînd deputății vor 
fi invitați să ia notă de acordurile de la Bruxelles și Luxem
burg, fără a se pronunța, și nici în octombrie sau noiembrie, 
cînd se vor desfășura dezbaterile și va avea loc votul de prin
cipiu asupra aderării. Pină în toamnă va mai trebui sărit hopul 
celor două conferințe naționale ale partidelor conservator și 
laburist. Oponenții aderării speră să folosească acest răgaz pen
tru dezvoltarea unui curent de opinie net nefavorabil aderării, pe 
cînd promotorii ei încearcă lansarea unei campanii de proporții 
in țară și exercitarea de presiuni asupra deputațiior conserva
tori ostili aderării.

In ceea ce privește laburiștii, tradiționalele grupări pro și 
contra, duc bătălia „pe ultima suta de metri". In ciuda opozi
ției liderului lor, Harold Wilson, adversarii ancorării in C.E.E. 
au reușit să determine convocarea în luna iulie a unui congres 
extraordinar al partidului, în cadrul căruia va fi examinată 
poziția laburiștilor privind această problemă.

O întrebare se ridică și în legătură cu consecințele politice 
ale aderării britanice, deoarece acest proces integraționist poate 
știrbi independența națională, afectînd atributele ei esențiale. 
Un cotidian parizian opina : „Intrarea Marii Britanii nu poate 
decit să accentueze caracterul negativ al Pieței comune. încă 
o dată interesul monopolurilor este mai presus de interesul național".

DOINA TOPOR

Consultarea europeană de la Bruxelles
BRUXELLES 25 (Agerpres). 

— La’ invitația’' unor personali
tăți belgiene, între 22 și 24 iu
nie a avut loc la Bruxelles o 
consultare între reprezentanți ai 
opiniei publice și ăi unor orga
nizații din majoritatea țărilor, 
europene. Din România au par
ticipat prof. unav. Traian Io- 
nașcu, președintele Comisiei 
Juridice a Marii Adunări Na
ționale, președintele Asociației 
de Drept Internațional și Re
lații Internaționale, scriitorul 
Eugen Jebeleanu, vicepreședin
te ăl Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
artistul poporului Kovacs 
Gyorgy, membru al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste. Constanța Crăciun, 
din partea Comitetului foștilor 
luptători antifasciști și a vete
ranilor din războiul antihitlerist, 
prof. univ. George Ivașcu, re- 
dactor-șef al revistei „Contem
poranul".

Participanții au procedat la 
un schimb de păreri asupra u- 
tilității convocării unei adunări 
a personalităților și delegatilor 
organizațiilor politice și so
ciale care reprezintă opinia 
publică din toate țările euro
pene. adunare menită să sus
țină principiul și realizarea în 
termenul optim a unei confe
rințe pentru securitate și coo-

perare europeană. Această ini
țiativă are drept scop să aducă 
aceste probleme de actualitate 
în fața opiniei publice, să per
mită o largă dezbatere și să 
promoveze înțelegerea reciprocă 
și schimburile de toate genurile 
între popoarele europene.

Exprimînd satisfacția în le
gătură cu schimbările pozitive 
intervenite în relațiile dintre 
statele Europei, dintre Est 
și Vest, participanții consi
deră, totodată, că rezolva
rea problemelor în suspensie și 
a dificultăților reclamă contri
buția activă a tuturor popoare
lor europene. Ei s-au declarat, 
în consecință. în favoarea pro
iectului privind adunarea re
prezentanților opiniei publice, 
care ar putea oferi un nou sti
mulent cooperării și unității de 
acțiune a tuturor frtelor poli
tice, economice și sociale în 
vederea unui viitor pașnic și 
democrtic al Europei. Ei au con
venit să continue contactele și 
demersurile pentru a constitui 
cît mai curînd, în cursul unei 
viitoare înîtîlniri, o instanță in
ternațională capabilă să ia toate 
hotărîrile referitoare la convo
carea acestei adunări.

Pakistanul respinge 
amestecul în afacerile 
sale interne
• REPREZENTANȚII Sta- 

membre ale consort iu- 
lui O.E.C.D. pentru Pakistan 
(printre care S.U.A., Canada, 
Japonia, Anglia Franța, 
K. r. G,, Italia) au hotărît 

amine convorbirile in le
gătură cu ajutorul economic 
clestinat acestei țări Delega
ții la recenta, sesiune a con- 
sorti-ulul au anunțat că tă- 
ri.le lor așteaptă un comuni- 
vib,dJn^Eartea Președintelui Yahya Khan, privind per
spectivele situației politice.

IagAtur/ cu aceasta, Zulfikar Ah Bhutto, preșe
dintele Partidului Poporului 
din Pakistan, fast ministru 
de externe, a făcut o decla
rație în care a arătat că ho- 
tarirea consorțiului consti
tuie „un amestec direct iri 
afacerile noastre interne", 
care nu va fi niciodată tole
rat de poporul pakistanez.

El a adăugat că țările care 
acordă Pakistanului ajutor 
în cadrul O.E.C.D. trebuie să 
fie conștiente că acesta con
stituie o formă de împru
mut,. ,,p°ntru care noi plă
tim dobînzi în valoare de 
1 000 milioane ruipii".
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