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Terenul bine pregătit permite semănatul ți pe timpul nopți*
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— Avînd în vedere 
reprezintă sistemul

noului 
politico-
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— Tovarășe secretar, de la 
ce deziderate mai importan
te a pornit comitetul jude
țean în organizarea 
an de învătămînt 
ideologic ?

că acesta 
r__  organizat

der inițiere și pregătire politică 
a tineretului, am urmărit cu
prinderea tuturor tinerilor în 
perspectiva desfășurării între
gului an de activitate, sub for
ma acțiunilor de inițiere, a ci
clurilor și a cercurilor de dez
bateri ideologice. Pornind de la 
instrucțiuni și de la datele ex
perienței trecute, criteriul op
țiunii tinerilor, consultarea lar
gă a uteciștilor și a propagan
diștilor ne-a. călăuzit în activi
tatea organizatorică pregătitoa
re, pentru a putea astfel armo
niza conținutul teoretic cu so
licitările mediului social ambi
ant, politice și profesionale, cu 
particularitățile de vîrstă. ni
velul de pregătire, dar si dorin
țele diferitelor categorii de ti
neri. Experiența anului trecut 
ne-a făcut mai realiști, în sensul 
condiționării pe această bază a 
interesului participării tinerilor 
pe întregul parcurs al desfășu
rării anului de învățămînt. A- 
colo unde, în trecut, nu s-au 
respectat aceste condiții, chiar 
dacă s-au adus îmbunătățiri, 
eficiența nu a fost cea scontată. 
Anul acesta pornim de la con
vingerea că formele de desfășu
rare a învătămîntului politic 
U.T.C. reprezintă în fiecare or
ganizație rezultatul opțiunii 
marii majorități a tinerilor.

— A funcționat criteriul 
’ opțiunii și în raport de te
matica propriu-zisă a ciclu
rilor, de pildă ?

— De la această tema-tică, cu
prinsă în cele patru cicluri re
comandate, am si pornit. Fără 
a le aplica însă îngust, unilate
ral. într-o serie de organizații, 
uteciștii au preferat să discute 
și alte teme, propuse de el. în 
afara celor 4 cicluri : ‘„Pregăti
rea profesională și ideologică 
— cerința nermanentă pentru 
tineret", „Tînărul comunist — 
cetățean activ în societatea so
cialistă contemporană". ..Erois
mul zilelor noastre", „Partici
pare și responsabilitate în pre
zenta tinerilor în organele de 
conducere economică și politi
că. Este de subliniat, de ase
menea. că eventualele prefe
rințe găsesc anul acesta un ca
dru mult mai larg de împlinire 
prin înseși temele preconizate 
în instrucțiunile privind orga-

ION TRONAC

(Continuare în pag. a 11-a)

„Vă amintiți ploile de la înce
putul lui octombrie ? Intr-una 
din acele zile mă întorceam 
acasă de la uzină împreună cu 
soțul meu. Eram uzi pînă la 
piele... N-am putut intra în casă, 
am găsit ușa încuiată..."

Ajunsă la acest punct al po
vestirii, tînăra Mibai Stana nu 
și-a mai stăpînit lacrimile. Pen
tru a-i înțelege desnădejdea și 
revolta de care se lăsase cuprin
să vă propunem să derulăm 
împreună firul evenimentelor.

Printr-o împrejurare oarecare, 
în 1970 proaspăta ingineră 
Răducanu Adriana, repartizată 
la Uzina 
Tîrgoviște, ocupa singură 
apartament de 3 camere (din 
cota uzinei), avînd regim de 
chiriașă principală. La începu
tul anului 1971, directorul gene
ral, ing. Tzitzeclys Constantin, 
o trimite să locuiască în același 
apartament pe desenatoarea 
Mihai Stana, care avea pe vre
mea aceea o situație familiară 
deosebit de grea — fusese pă
răsită de către soțul ei, Mihai 
Ion, de meserie strungar, îm-

de utilaj petrolier
un
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DECIZIA SOCIA-I 

“ | 
Dialog cu conf. u- 
niv. ar. Cornel | 
Popa la rubrica : 
CATEDRA — STI-1 

INȚA CONDUCE- .

Debuturi poezie

ORGANIZAȚIILE U.T.C. 
ACȚIONEAZĂ SUB DEVIZA

Debutul acestui an de invoțâmint politic U.T.C 
mentat pe întreaga experiență ante- acră c exerc 
și unor funețîi politico-educative centru formarea si de 
conștiinței socialiste a tinerilor, prin activitatea specifică 
nizațiilor Uniunii Tineretului Comunist Perioada c-.. 
mai oles, oferă deja realitățile unor mbunătăf sueste 
conceperea și desfășurarea întregii acțiuni și. 
subiecte de reflecție și puncte de piecare in no 
inaugurată.

Accente : 
TACOLE SI 
UZE

ORA 
ENȚĂ 
tineretului

DE

SPEC- I

APLA-

dejului este de aproape 70 000. 
Peste 20 000 dintre acestea 

tineri, lucrători perma- 
ai unitarilor agricole, 

li se mai adaugă însă in

SE LUCREAZĂ 
INTENS SI LA 

SEMĂNAT
Ultimele zile in care soa

rele a poleit din nou cu aur 
roadele acestei toamne în
cercate a găsit pe ogoarele 
județului Vilcea 
număr de 
eforturile 
calendarul 
coltare o

un mare 
tineri care prin 

lor au înscris în 
acțiunilor de re- 
perioadă record.

DOKU MOȚOC

(Continuare in p<*2. a lll-a!

AVUTUL STATULUI-AVUTUL NOSTRU!

• INIȚIATIVA TEXTILISȚELOR de la în
treprinderea „Industria linii" din Timișoara, 
de a lucra 14 zile din acest an cu materii pri
me economisite, a declanșat o entuziastă în
trecere pentru valorificarea tuturor resturilor 
rezultate în timpul procesului de producție. In 
filaturile de fire pieptănate, de fire cardate au 
fost deschise conturi zilnice de economii ale 
materiilor prime. Filatoarele Gheorghina Cuc, 
Ana Gălan, Clara Balint, Maria Bărbulete și 
alte fruntașe au reușit să lucreze pînă acum 
mai mult de 19 zile numai cu materii prime 
economisite-

Pe această cale, în evidența întreprinderii au 
fost înregistrate aproape 100 tone materii pri
me economisite, care, transformate in semifa
bricate pentru industria de tricotaje, reprezin
tă un beneficiu suplimentar de peste 2,5 mi
lioane lei. Pină la sfîrșitul anului, textilistele 
din Timișoara și-au propus să valorifice încă 
30 tone de fibre de lînă sintetică.

• 
R1I 
întreprinderilor industriale din județul Dolj au 
economisit in perioada care a trecut din acest 
an 51356 600 kWh energie electrică. Mai mult 
de jumătate din această cântitate provine din 
diminuarea consumurilor specifice Ia Combina
tul chimic Craiova, cel mai mare consumator 
de electricitate din județ. Rezultate bune în 
direcția economisirii energiei electrice au în
registrat, de asemenea, petroliștii Schelei de 
extracție Craiova, constructorii de mașini și a- 
parate eiectrice de la uzina „Electroputere" 
și lucrătorii Fabricii de confecții Craiova, De 
menționat că energia electrică economisită pină 
acum în industria județului Dolj ar putea asi
gura necesarul de consum al populației Craio- 
vei pe timp de aproape două săptămîni.

(Agerpres)

Marcel Hașu este uh om tinăr, un om plin de neastimpărul gin- 
dirii. El își împarte activitatea între cabinetul tehnic al uzinei 
unde lucrează, halele de fabricație și „laboratorul" său de 
acasă. E stăpînit tot timpul de o febră a căutărilor. Intr-o zi, 
după terminarea orelor de Jucru, l-am întîlnit pe una din 
străzile Sibiului. Pășea îngîndurat, absent la agitația din ju
rul său. „Ce te frămîntă" l-am întrebat. S-a smuls pentru un 
moment din gindurile sale și mi-a spus : „Caut răspuns la 
o întrebare". „Cine ți-a pus-o ?", „Eu însumi". Apoi mi-a vorbit 
despre ultima Iui idee de inovație. Era cea de a 31-a inovație 
a tînărului tehnician de Ia ,.Balanța“-Sibiu evaluată de pe 
acum la o cifră de economii anuale de peste 400 000 lei, O alta, 
la care se și gindește deja este și ea fixată între parametri: 
eficienței economice : 80 000 lei.

CORNELIU RUDA• ••••••••••
preună cu fetița sr* Nu peste 
multă vreme, soții uită neînțe
legerea 
vine să

trecătoare și Mihai Ion 
locuiască împreună cu

masă, ing. 
în vedere 
ducă unde 

de

pînă cînd, pe nepusă 
Răducanu A. pune 
familiei Mihai „să se 
vrea, deoarece are nevoie 
cameră, că să-și aducă fratele
de la București": în caz contrar, 
amenința „proprietăreasa" chiri
așii vor găsi într-o bună zi^ușa 
încuiată! Tinerii s-au adresat di
rectorului administrativ Ionescu,

De ce risipiți cu stingă

Printre unitățile 
agricole ale județu
lui Bihor care pri
mesc 
zile un 
sprijin 
elevilor,

în aceste 
substanțial 
din partea 
se numără

și l.A.S. Harghita, 
Corespondentul no
stru, Ștefan Weiss 
care ne-a trimis 
ceasta imagine 
informează că 
surprinde doar

a-
ne 
ea 
pe

din grupurile 
de | elevi ai școlilor 
generale din comu
nele Chiraleu și 
Spinuș, la depănu- 
șatul și transportul 
porumbului, la fer
ma Spinuș.

ce stringeți cu dreapta ? Totul costă!
de N. S. STĂNESCU

Nu putem spune că la Trus
tul de Construcții din Galați 
problema economisirii materiilor 
prime, a cimentului și a metalu
lui îndeosebi prin reducerea 
consumurilor specifice, nu s-a 
bucurat de o anumită atenție. 
Un plan de măsuri detaliat, în
tocmit cu mai multe luni în 
urmă, prevede folosirea multor 
resurse interne, aplicarea unor 
soluții tehnice economicoase, sta
bilește căi și responsabilități 
precise. S-a prevăzut astfel re
ducerea consumului de ciment 
cu 2,93 Ia sută și a metalului cu 
5,29 Ia sută. S-a creat și un 
colectiv care să analizeze pro-

iectele primite în vederea prefe
rării acelora care au o tehnolo
gie ce asigură economii de ma
terii 'prime, materiale și timp. 
Numai în acest fel s-a reușit, de 
pildă, ca pe șantierul Fabricii 
de bere să se micșoreze consu
mul de oțel al confecționării pi- 
loților de oțel armat cu 140 to
ne. In același scop, după cum 
ne informează tovarășul Gabriel 
Popa, inginerul șef al trustului, 
s-a trecut la livrarea cimentului 
în saci pentru șantierele izolate, 
din afara orașului, sau la debi
tarea barelor de metal în ateli
ere centralizate. Alte și alte mă
suri concretizate sau în curs de 
concretizare vorbesc grăitor des-

adresa a fost anulată", drept 
care nu mai are ce discuta, 
începe cursa audiențelor. Tinerii 
primesc răspunsuri defavorabile 
din ce în ce mai ciudate, unul 
dintre acestea, după care un 
muncitor și o desenatoare (cu o - 
vechime de respectiv 8 și 6 ani 
în întreprindere, nota redacției) 
nu și-ar fi adus „cine știe ce

EGOISMUL
FARA MASCA

copilul. După mărturi-soția
sirea . . ,
pul cît au împărțit apartamen
tul, între familia
Răducanu
o
a

ambelor părți, in tot tim-

Mihai și ing. 
existat nici 
In toamnă, 
a fost ocu

pată de economista Ioniță 
Georgeta și traiul decurge 
în continuare fără perturbări,

nu a
neînțelegere, 

treia cameră 
de

să le reglementezerugîndu-1 
situația. Acesta, receptiv, a în
tocmit o adresă (nr. 42265) către 
prim-vice-președintele Consili
ului popular, Staicu, cerîndu-i 
să elibereze o repartiție pe nu
mele 'familiei Mihai. Spre stu
poarea tinerei desenatoare, so
sită cu adresa în mină, tnv. 
Staicu o anunță că „între timp

aport la dezvoltarea uzinei", iar 
la repartizarea locuințelor, se au 
în vedere în primul rînd cei cu 
aport mare, respectiv cadrele 
tehnice cu pregătire superioa
ră, părea a fi pus punct oricărui 
demers, și astfel. în timp ce 
tînăra familie se izbește de uși 
și urechi surde, de răspunsuri 
în doi peri, ing. Răducanu

Adriana se agită mai puțin dar 
cu mai mult folos. Sub pretex
tul ... pierderii vechii repartiții, 
obține cît ai clipi, o adresă 
semnată de directorul general 
Tzitzeclys și de șeful serviciului 
administrativ, Tănase Gh. (nr. 
43.833 / 29 IX 1972), conform că
reia spațiul locativ îi eliberează 
„copia repartiției pierdute" (cu 
același număr 832/29 VIII 1970 ; 
sublinierea noastră), în care de 
data aceasta figurează : Rădu- 
canu A. — locatar principal, e- 
conomista Ioniță Georgeta, și... 
Răducanu Iorgu, fratele sosit de 
o săptămînă (!) la Tîrgoviște și 
încadrat de urgență la centrala 
telefonică.

Iată-ne ajunși cu povestirea 
în ziua în-care ploua torențial, 
în ziua în care o familie de ti
neri muncitori, părinții unui co
pil de trei ani, întorși acasă 
după o zi de muncă, găsesc ușa 
locuinței încuiată : inginera nu 
vrea să le permită soților nici 
măcar să-și scoată lucrurile din 
apartament. Aceștia izbutesc 
să-și ia o parte din rufărie, 
numai pe baza unei ordonanțe 
eliberate de tribunal ! In mo
mentul de față, familia Mihai 
(o familie care ar fi avut nevoie

pre multiple preocupări pentru 
reducerea consumurilor specifi
ce, pentru realizarea de econo
mii. Au apărut și inițiative deo
sebit de interesante, de pildă, cea 
a lui Vasile Gurzu, șef de echi
pă, zidar, la șantierul 2 locuințe, 
care, împreună cu formația sa 
s-a angajat să tencuiască un a- 
partament din 20 cu materiale 
economisite. Această inițiativă a 
fost preluată repede de echipe
le conduse de Simca Oprișan, 
Eugen Balint, Solomon Lupu, 
Ion Broască și alții, aproape s-a 
generalizat. „Această inițiativă, 
ne spune inginerul șef Calistru, 
de la șantierul 2 a avut și are o 
bună influență asupra 
activități de 
faptul că a 
strict asupra 
tar și beton, 
de echipă să cunoască

întregii 
pe șantier, prin 
introdus controlul 
consumului de mor- 
i-a obligat pe șefii 

consu-

I. CHIRIC

(Continuare în pag. a lll-a)
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• ACTUALITATEA

PENTRU TINERET

• Sport de masă : 

CÎND TOȚI PUN 
UMĂRUL

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare în pag. a 11-a)

(din experiența 

unei asociații 
sportive sătești)

Socialismul are ca o trăsătură de netăgăduit a superiorității 
sale înlăturarea piedicilor pe care le pune proprietatea parti
culară în calea dezvoltării. Pe această bază, planificarea 
poate aloca resursele astfel incit să asigure prioritatea ceior 
mai importante J------ ” ’ ' ’ . . ~ .
de experiență, 
decit alții pină 
dus. Iar aceste 
crificiu necesar 
tuație are consecințe deosebit de importante în modul de 
gîndire al oamenilor în general, inclusiv ai cadrelor de 
conducere din întreprinderile noastre. Se creează impresia 
falsă că tot ceea ce se cheltuiește în 300161016 nu ar 
costa pe nimeni. Trebuie să ne schimbăm radical acest mod 
de înțelegere. Trebuie să pricepem cu toții, de la omul cel moi 
tinăr, care abia învață pe băncile școlii, și pînă la cadrele 
de răspundere din. economia națională, că, de fapt, totul 
costă și că, deci, trebuie gospodărit cu maximă riguro
zitate.

Nu putem să nu observăm că, in momentul de față, 
risipa unor resurse a căpătat o amploare de-a dreptul îngri
jorătoare. Este de ajuns, de pildă, să te uiți la unele din 
noile cartiere. Ai impresia că aceia care ie-au proiectat 
au uitat că pămintul risipit nu mai este recuperabil. Da: 
pămintui, chiar dacă nu e caicuțat în devizele constructo
rului, asa cum este el cuprins intre cheltuielile construc
torilor din țările capitaliste, costă societatea noastră mai 
ales pentru că odată folosite cu nechibzuință lucrurile, fie 
că devin ireparabile, fie că îndreptarea lor cere alte sume 
nejustificat de mari. în mod sigur însă constructorii au uitat 
de imensa risipă de timp a locuitorilor unor asemenea car
tiere, nevoiți să facă adevărate maratonuri pină la cel 
mai apropiat magazin, pînă la prima stație.

Dintre toate risipele pe care le acceptăm cu o nepăsare 
condomnobilă, risipa de timp se pare că este și cea mai 
frecventă. în acest domeniu aparența lipsei de cost este 
cea mai desăvîrșită. De aceea fiecare cheltuiește cu gene
rozitate o parte mai mare sau mai mică de timp în modul 
cel mai inutil cu putință. în producție risipa de timp înseam
nă o diminuare a producției societății. în afara producției, 
timpul liber risipit înseamnă mai puțină disponibilitate pen
tru artă, cultură, știință, sport. . Dar risipa de timp înseamnă 
irosirea parțială a unei resurse esențiale pentru dezvoltarea 
societății — forța de muncă, indiferent dacă această forță 
este folosită în domeniul muncii fizice sau ql. 
lectuale.

Vrem să transformăm țara noastră într-o țară 
mie avansată. Și aceasta intr-un răstimp cît

domenii ale progresului social. Datorită lipsei 
uneori sîntem nevoiți să cheltuim mai mult 
îa punerea la punct a fabricației unui pro- 
pierderi le suportă societatea ca pe un sa
și temporar. Din păcate insă, această si-

celei inte-

cu econo- 
mai scurt. 

Pentru a realiza un csemenea salt este nevoie însă, printre 
altele, să folosim inteligent si riguros toate resursele noas
tre. Să ne gîndim că totul costă I
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Estimp
Un fapt esențial al activității de conducere socială la toate 

nivelele ți deci avind un loc important in problematica științei 
conducerii societății socialiste este activitatea de decizie - temă 
care reprezintă fondul convorbirii cu conf, univ, dr. Cornel Popa.

— Fără a da o definiție, vă 
rog să prezentați cititorilor o 
schiță a ceea ce este actul de 
decizie.

— Orice decizie este un act 
social prin care se declanșează și 
se pun în mișcare forțe și mij
loace materiale în vederea reali
zării unei acțiuni.

— Așadar, decizia este „ac
tul de naștere" al acțiunii.

— Cu o precizare : al acțiunii 
în sensul de act subordonat unui 
țel, unei intenții, act încărcat cu 
o semnificație sau valoare social- 
umană. E de adăugat aici și ca
racteristica deciziei de act deli
berat al unui individ sau grup 
social investit cu această capa
citate de către un organ ales sau 
de către o colectivitate umană, 
prin care se determină natura u- 
nei acțiuni, mijloacele, durata și 
modul ei de execuție Prin deci
zie se omologhează social acțiu
nea, se realizează ca fapte sociale 
ideile, intențiile, proiectele indi
vidului sau grupului social. Evi
dent că fiecare decizie are parti
cularitatea ei în funcție de sem
nificația si valoarea socială.

— Care ar fi. în mare, fa
zele pregătitoare ale deciziei ?

— Ele sînt numeroase. O să 
mă refer însă la cele mai impor
tante : sesizarea operativă a unor 
necesități reale, studierea aces
tora în contextul realității sociale, 
opțiunea — potrivit unor criterii 
științifice, sensului indicat de le
gile dezvoltării sociale — pentru 
un proiect sau altul destinat so
luționării necesităților sesizate.

— Ar fi interesant pentru 
cititorul tînăr dacă ați subli
nia aici cîțiva dintre factorii 
care condiționează o decizie.

— Cred că se poate vorbi de 
patru categorii de asemenea fac
tori ; a. cadrul fizico-natural și 
social în care se desfășoară acti
vitatea, legile obiective care ca
racterizează relațiile dintre obi
ectele și mijloacele acțiunii ; b. 
caracterul normativ (reglementă
rile economice, politice, tehnice 
etc) c. cuantumul de cunoștințe 
deținute de agenții acțiunii; d. 
interesul și motivația economico- 
socială, teoretico-filosofică și psi- 
ho-afectivă a țelurilor acțiunii la 
nivelul agenților participanți la 
realizarea ei,

— Ați numit aici caracterul 
normativ. Ce părere aveți des
pre acele opinii potrivit că
rora normele impun actului 
de decizie un număr de sche
me și cazuri tipice ?

— Nu consider că asemenea 
temeri sînt justificate. Caracterul 
normativ — atunci cînd legile 
sînt interpretate nu numai în li-

tera ci și în spiritul lor — exclude 
arbitrariul și subiectivismul, fără 
să răpească dreptul la inițiativă, 
chiar la autonomie. In fond nu 
există nici o contradicție între 
sistemul de norme instituit de 
societate și deschiderea la acțiu
ne liberă și la inițiativă.

Dialogul nostru

cu conf. univ. dr.

CORNEL POPA

— în ce limite credeți dv. 
că își poate manifesta un fac
tor de decizie autonomia ?

— Răspunsul la această între
bare, dat fiind cititorul căruia îi 
este destinat, antrenează cîteva 
aprecieri despre însăși accepția 
termenilor de normă și sistem de 
normă. înțelegem prin norme a- 
cele prevederi care reglementea
ză conduita indivizilor intr-un 
sistem de acțiune dat. Eie indică 
ce acțiuni sînt obligatoriu de în
treprins, ce fapte sînt permise și 
ce fapte sînt interzise. Mai mult 
sau mai puțin, orice activitate 
umană este reglementată de un 
sistem de norme care îi deter
mină cadrul general, condițiile

și scopul. Ceea ce trebuie, cred, 
să avem în vedere, în primul 
rind, este faptul că normele sînt 
rezultatul generalizării experien
ței trăite. Firește, mă refer la ex
periența pozitivă. Respectarea lor 
face astfel posibilă evitarea unor 
experiențe riscante, precum și a 
legii „bunului plac". în fond, de
cizia este un important instru
ment de conducere prin interme
diul căruia se pun în mișcare co
lective largi de oameni, cu indi
cația să acționeze intr-un anumit 
fel; să realizeze o anumită acti
vitate importantă pentru socie
tate, într-un domeniu social dat. 
Or, o asemenea activitate se cere 
a fi reglementată prin lege, chiar 
în ceea ce privește procedeele și 
mijloacele. Dar decizia înseamnă 
o alegere din mai multe posibili
tăți de acțiune — ceea ce presu
pune să fie fundamentată științi
fic, să nu fie contradictorie, să 
fie luată într-un timp optim ; 
este, de asemenea, importantă 
problema ierarhizării etapelor 
privind luarea deciziilor și reali
zarea lor. Toate acestea implică 
o activitate creatoare, spirit rea
list și critic, responsabilitate. Nu
mai asemenea trăsături conferă 
autoritate actului deciziei, îl im
pun colectivității, mobilizînd ma
sele la realizarea deciziei sociale.

— Tovarășe Cornel Popa, 
mulțumindu-vă pentru ama
bilitate, punem aici punct dia
logului nostru. Realizarea de
ciziei va face obiectul inter
viului de săptămîna viitoare.

.e«-

Presa nu a început încă să 
vorbească despre această carte 
de versuri (Ed. Cartea româ
nească), aparținind lui Valeriu 

.Pantazi, dar avem convingerea 
că debutuț său nu va trece ne
observat. Pantazi publică de 
mai mult timp prin revistele li
terare, rar și cu exagerată dis
creție, părind a spune că
timp” lucrurile merg bine, pe 
durata lor firească, fără grabă 
și fără propensiunea spre orgo
liul literar. Este îmbucurător 
cînd simți seriozitatea neafecta
tă a unui tînăr poet pentru care 
poezia reprezintă o experiență 
deschisă, cunoaștere ce se între
gește din căutările ei proprii, 
dar și din devoțiunea cu care 
poetul i se ' consacră. Undeva 
in Scrisorile lui Rilke către un 
tînăr poet, acesta sugera disci
polului său teoretic observarea 
repetată a obiectului, mat larg a 
ideii, pină la dobindirea capa
cității de a-1 recrea in absentă. 
Felul în care Valeriu Pantazi 
ia în stăpinire cuvintele, pare 
a fi uneori adevărată posesiune 
a obiectului însuși : 
vor fi mereu de aer 
/ vor fi de hirtie. Mi 
piele de / frig si de ehi 
de piatră. / Abia cînd 
voi fi eu însumi. / O. 
mea sau lumea e dulce 
mară ? // Iubito, acum mă auzi 
/ în ceasul de liniști râmase > 
cum sună luceferii uzi ' De 
/ Din setea i 
vîntul 
poemul 
cer / ai 
Dorința 
un program 
ci de trainici 
asupra mate 
unei ordini 
care in grecește defini 
nia ere 
mind u

ex-tate prin substantivizare, 
primă în repetatele sale apari
ții o platformă de intenții în
delung studiate. Ea poate fi 
observată cu atît mai bine, cu 
cit sintem atenți la structura 
nucleică, concentrată, a meta
forei. la celulele cele dintîi ale 
poeziei, în care pulsează forța 
viziunii. In acest univers „gîn- 
dit”, simțurile obișnuite ale o- 
mului se exacerbează, văzul sau 
auzul devin materiale, „liniștea 
se îndulcește în auz”, este ur
mărit drumul aproape concret 
al gindului pină la literă („o, 
sublimînd trece auzul în gînd 
și sublim / să-l nicțezi într-o 
literă”), sînt văzuți „porii vă- 
rateci ai luminii” ; timpul îm
prumută semnele trecerii sale 
ființei care il populează, „Sea
ra, citeodată timpul se-nsingu- 
rează / tu ești foșnirea, poate, 
a trecerii lui” ; lucrul finit, el 
insuși, trece din static intr-o a- 
parentă mișcare : „Și ascult In

cuv

tăcere cum mi se termină de
getele”. Asemenea imagini ex
primă, desigur, o luciditate cul
tivată. Ideea de principiu a 
poetului este aceea că poezia 
trebuie să personifice cuvintul. 
și nu invers : „iată am un cu- 
vint umbra lui / o țintesc în
delung cu sufletul”. Cuvintele, 
sunetele, există și în stare de 
singurătate, izolate, dar ele aș
teaptă o energie „cosmiotică" 
să le solicite, „un sunet ce res
pectă cristalele / cînd încă nu 
se ating”.

Desigur că aceste idei nu sînt 
întrutotul noi. Dar nu insoli
tul unei teorii tentante este de 
însemnătate pentru poezie, cit 
consecvența cu care ea se păs
trează subsumată In poezie.

Din cele surprinse pină aici 
ar putea rezulta că Valeriu 
Pantazi este mai mult teoreti
cian în spațiul poeziei sale. A- 
cest lucru nu este adevărat, 
sau cel piițin nu este adevărat 
pentru realitatea imediată. Con
vingerile sale eoretice se lasă 
decodificate cu destulă greutate, 
căci poezia sa trăiește mult mai 
bogat prin atmosfera pe care o 
degajă. O atmosferă ușor halu- 
cinatorie, o stare între vis și 
trezie, cu un delicat cromatism 
în alb-negru, nuanțe și rostiri 
contrase, parcă ale unei pre
gătiri pentru cunoașterea unor 
adîncuri : „Puntea de alb sin
gur, magnific aici / doarme și 
ne așteaptă și nu știe de noi 
acest / nimeni. / Am spus : loc 
fulguit de lumină / și ce se în- 
tîmplă în jur este spațiu / clin
tit de cuvinte și nu mă sperii : 
/ gîndul mușcă de gură / Și 
timpul pe care stau / se duce o 
dată cu mine / și merg cum a- 
lunec. / Și prima și cea mai 
veche întîmplare : / zăpada su
fletului izbucnindu-mi pe gură”.

Maturitatea poetică a lui Va
leriu Pantazi este certă.

EUGEN DORCESCU
DORINA TURCE

Tretușului: lacul Bălâtâu

Pax magna
Eugen Dorcescu este

calm în deplină consonantă cu 
titlul plachetei sale. Un ritm 
egal, o metrică bine stăpinită, 
cu abilități care uneori realizea
ză interesante sonuri. imper
turbabila aventură a convenției. 
Convenția rezultă în primul 
rind din modul aproape ne
schimbat la care se supune 
viața poeziei, același spațiu, a- 
celeași mici evenimente meta
forice. Un teoretician atent ar 
putea dezvolta cu succes ideea 
că poezia zisă tradițională, sau 
cea care singură își impune o 
formă fixă, in cazul nostru spa
țiul zgircit a două sau trei 
strofe, este mai greu de citit 
și de asimilat Tentația rotun
jimilor este aici atît de mare, 
incit ideea își pierde nu numai 
torța percutantă, dar uneori și 
pe aceea obișnuită de comuni
care. Textul devine atunci pe

de un

sim- 
ani- 
-Iși 
supt 

incă- 
de-

dacă 
țim că el ar fi pe alocuri 
mat de unele zvicniri : 
spală noaptea albă chipul 
/ Cu pulberi de lumină-n 
pere / Și-auzul deslușește 
desubt / Rozînd la temelii ar-

cheus terrae. // Te-mbeți cu 
neaflatul elixir / Și leul roșu-al 
spaimelor înjunghii / Cercind 
să domolești' ca-ntr-un potir / 
Otrava ce te roade pîn-la un
ghii”. Sugestia cu „arheus ter
rae” care roade temeliile unui 
întreg ev nu este comună, nu
mai că ea se asfixiază sub rit
muri. Operind insă din proprie 
inițiativă o selecție, cititorul a- 
cestei cărți descoperă principala 
calitate a poetului. Anume, ca
pacitatea reală a acestuia de „a 
înscena” tablouri votive, cadre 
medievale sau de timp indefi
nit. atmosfera ușor melancolică 
a unui livresc posedant. „In 
țara desfătată de stihii / Lingă 
băltirea fluviilor, calmă / Te- 
aștept. de mohorîte dinastii / 
Cu trandafirii singelui în pal
mă. // Regină bolții mele de 
granit / Același cintec ploaia 
să Înceapă / P!imbindu-ne-n 
râdvar.u-i liniștit / Așa 
sintem. apă lingă apă*.

Numai 
dezmorți 
știi 1

umorul mai 
aceste împărății

cum

poate 
pu-

DINU FLAMAND

SPECTACOLE
Șl APLAUZE

’'ZAC CENTE

j Intîlnim, de mai
> multă vreme încoa- 
J ce, din ce în ce
> mai dese manifes- 
J tari aparent diverse
> ca formule și mo- 
j dalități însă toate
> contaminate de a- 
j ceeași ambiție a
> grandiosului, a des- 
j fășurării cît mai ri-
> sipitoare. „Festiva- 
! Iul cîntecului și
> dansului", li se zice 
I într-un loc, „Inter-
• prețul de aur", se 
I anunță în altul,
> „Săptămîna cîntecu- 
, lui și dansului", în-
> cearcă un al treilea, 
( mai original și mai
• inspirat, fără a 
[ epuiza însă lunga
> listă a festivalurilor, 
j a concursurilor și
> iarăși a festivaluri- 
j lor. Ceea ce aș vrea
• însă să reproșez a- 
j cestor manifestări
• nu este deloc nu- 
j mărul lor mare
> fiindcă, firește, nu 
j ne putem plînge a- 
’ cum că sînt prea 
, multe, după ce, în- 
1 tr-o vreme, ne plîn- 
' geam că nu sînt 
j deloc.
j Partea vulnerabi-
■ lă a multora din a- 
j ceste acțiuni de în-
• tindere este alta. A- 

ceea că numai la
■ prima vedere se a- 

dresează unui mare 
număr de tineri și 
că mulțimea de 
pârticipanți pe care 
îi atrag nu repre
zintă decît cîteva 
sute sau, hai să zi
cem, cîteva mii din 
cele cîteva zeci de 
mii de tineri din- 
tr-un județ. Iar 
dacă mai adăugăm 
și amănuntul că 
astfel de manifes- 
tări-gigant, 
datorită 
organizatoric pe ca
re îl consumă, nu 
pot fi realizate chiar 
in fiecare săptămî- 
nă. rezultă inevi
tabil că cea mai 
mare parte a tineri- *

tocmai 
efortului

lor dintr-un județ 
rămîne de fapt în 
afara bunelor inten
ții de cuprindere în 
masă.

S-ar putea, even
tual, obiecta acestei 
observații cu argu
mentul că celelalte 
activități „obișnui
te", „diurne", intră 
de drept în reper
toriul și posibilități
le Concrete ale unei 
organizații sau alte
ia, că este de dato
ria lor să umple go
lul dintre două ma
nifestări de amploa
re ale județului cu 
acțiuni proprii, spe
cifice locului în ca
re își fac simțită 
prezența. Și așa ar 
fi, intr-adevăr, dacă 
festivalurile sau 
concursurile ar în
semna punctele cul
minante ale unei 
activități de fiecare 
zi, dacă ar răsări pe 
fundalul unor etape 
anterioare care, 
printr-o firească se
lecție, ar aduce în 
etapa finală ceea ce 
este mai expresiv, 
mai • reprezentativ. 
Numai că, din pă
cate, nu peste tot și 
nu întotdeauna se 
întîmplă așa ceva.

Se întîmplă, une
ori, aproape invers. 
Finalele pe țară ale 
unor concursuri și 
olimpiade profesio
nale, de exemplu, 
ajung pină aici 
fără a mai trece, în 
fiecare organizație, 
și prin indispensabi
lele puncte de ple
care, care sînt faze
le de masă. Deși 
scopul lor declarat 
și bine precizat este 
tocmai asigurarea 
unui larg caracter 
de masă, te pome
nești, într-un loc 
sau altul, că se ur
mărește mai degrabă 
desemnarea câști
gătorilor decît an
trenarea tuturor ti
nerilor. Dacă nu

cumva reprezentan
ții sînt pur și sim
plu „selecționați" 
fără să fi avut loc 
nici <f. confruntare 
de fapt. Rezultatul 
unui asemenea mod 
de a gîndi nu e 
deloc greu de ghi
cit : în loc de ac
țiuni eficiente, al 
căror ecou să fie di
rect proporțional cu 
numărul participan- 
ților, ne trezim cu 
acțiuni - spectacol; 
în loc de efi
cientă directă, mă
surată în efectele e- 
ductrtive fbținute, 
rămînem numai cu 
aplauzele.

Nu întîmplător 
am ocupat spațiul 
acestei rubrici cu 
fenomenul respec
tiv. Pentru că tot de 
niște accente este 
vorba în ultimă in
stanță. De accente
le care 
schimbate 
fel, îneît să arate nu 
în sus, spre județ, 
ci în jos, spre orga
nizații. Accentul a- 
cesta trebuie să 
cadă, firesc, pe e- 
fortul mai dificil dar 
și mai trainic pe 
care îl presupune 
întreaga perioadă 
premergătoare con
cursului sau festiva
lului, pentru a face 
din fiecare organi
zație nu numai un 
spectator, ci un 
participant direct 
de a cărui prezență 
nu te poți lipsi. Ac
tivitatea fiecărui 
colectiv de tineri ar 
trece astfel, ea, pe 
primul plan și ar în
soți strădaniile or
ganizatorilor, 
perind cu 
pauza dintre două 
manifestări oferite 
de ei, și, în același 
timp, îmbogățind 
nemăsurat de mult 
peisajul preocupări
lor de ansamblu.

trebuie 
în așa

aco- .
succes ■■

D. MATALA

CONVINGERI 
FERME

Ora de audiență a 
SCÎNTEII TINERETULUI

(Urmare din pag. I)

nizarea activității politico-ideo- 
logice a organelor și organiza
țiilor Uniunii Tineretului Co
munist. Fiecare ciclu recoman
dă un număr mult crescut de 
teme, iar pentru ciclurile III și 
IV, pe lingă ceje 10—11 subi
ecte de bază, există posibilita
tea de a alege dintre alte 
5—8 teme specifice tineretului 
muncitoresc, tinerilor săteni sau 
elevilor. Așadar, pot fi circum
scrise preferințe foarte largi, 
interese de cunoaștere dintre 
cele mai diverse, în strînsă co
relare cu cerințe ale muncii și 
vieții tinerilor.

— Vorbeați Ia început de 
eficiența acestei activități de 
formare, educative. In afară 
de ritmicitate, prezență, par
ticipare activă la dezbateri, 
ce aveți în vedere ?

— Anul trecut ne-a oferit 
un bilanț pozitiv sub aspectul 
cuprinderii și participării tine
rilor. Prezența efectivă la dis
cuții a fost mai mare și mai 
competentă decît înainte, mai 
matură. Insă, raportîndu-ne la 
sarcinile cele mai actuale. Ia 
aprecierile și indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei în munici
piul Cluj, la deschiderea nou
lui an universitar, considerăm 
că avem de acționat prin îm
bunătățiri radicale pentru ca 
munca și viața tinerilor să gă
sească intr-adevăr acoperirea 
de fond și prin preocupările, 
rolul și locul organizațiilor 
U.T.C. Invățămîntul politic este 
o direcție esențială și sigură de 
acțiune în acest sens. Avem 
încă organizații U.T.C. cu o 
scăzută capacitate organizatori
că, sînt numeroase situații cînd 
birourile și comitetele U.T.C. 
nu sesizează operativ fenome
nele și atitudinile majore din 
multitudinea realităților cu 
care se confruntă tinerii șl co
lectivele de uteciști. Ca urma
re, nu se abordează frontal nici 
la învățămîntul politic aspecte 
importante ale relațiilor în pro
cesul de producție, ale condui
tei morale. Or. pentru a fi 
eficient, învățămîntul politic 
U.T.C, trebuie să-i dea tiparu
lui posibilitatea de a-si forma 
o cultură politică solidă și de 
pe această poziție să se cunoas
că mai bine pe sine însuși, să-si 
rezolve și perfecționeze conti
nuu propriile raporturi de 
muncă și viață.

— Recrutarea și sistemul 
de pregătire a propagandiș
tilor din acest an în ce fel 
vizează aceste obiective ?

— S-au aplicat eu fermitate 
criteriile de selecționare, adap- 
tindu-le cu atenție la situațiile 
de fapt, veghind ca propagan
diștii să fie legați de locul de 
muncă, de organizația U.T.C. 
respectivă. Ei sînt muncitori cu 
experiență, maiștri, tehnicieni, 
cadre didactice, tineri membri 
de partid. Pe cit a fost posibil, 
propagandiștii continuă să con
ducă cercurile de care s-au o- 
cupat și anul trecut. Greutăți 
rămîn încă în organizațiile din 
școli, unde pentru elevi propa
gandistul nu reprezintă, adesea, 
mai mult decît „tovarășul pro
fesor”. Pentru pregătirea In 
consens cu misiunea profundă 
a propagandistului un rol util 
îl exercită instruirile, schimbu
rile de experiență inițiate, dar 
mai ales îndrumarea în teren, 
directă.

In toată această perioadă de 
început, pînă la sfîrșitul lunii 
noiembrie, avem în atenție spe
cială atît deschiderea învăță- 
mintului politic în toate organi
zațiile U.T.C., și la sate, cît 
și efectuarea unor sondaje prin 
colective ale comitetului jude
țean care să controleze cum se 
desfășoară învățămîntul politic 
U.T.C., pregătirea propagandiș
tilor în toate municipiile și o- 
rașele județului, precum și în 
comunele Borșa, Aghireș, Mociu, 
Ciucea, Bonțida și altele. Ne 
preocupă mai ales în ce măsură 
se asigură muncii politico-ideo- 
logice un caracter activ, ofen
siv,

— Ce semnificații atribuiți 
acestor trăsături de conținut 
pentru învățămîntul politic 
U.T.C. ?

— Am în vedere necesitatea 
de a forma tinerilor convingeri 
politice, prin cunoaștere. In
formarea competentă pe teme 
politice, ideologice este nece
sară nu în sine, ca stare po
tențială, ci cu trimitere la ac
tivitatea de zi cu zi a tinere
tului, căutînd ecoul în rezulta
tele de muncă, în felul cum 
normele și principiile etice co
muniste au devenit componente 
ale modului de viață ai fiecă
rui tînăr. ale conduitei sale. 
Caracterul activ și ofensiv al 
activității politico-ideologice 
presupune exigență, responsa
bilitate, curaj, explicarea și in
terpretarea situațiilor de fapt 
din organizațiile U.T.C. din 
viața colectivului, punîndu-le în 
discuție prin analiza cauzală a 
fenomenelor, cu referire la mă
suri necesare. Să nu rămînem, 
deci, numai la istorie, la fapte 
din cărți și .la citate.

Consacrăm rubrica de față
unui singur caz. O facem nu în- 
timplător. ci pornind de la 
ideea că grădinița reprezintă lo
cul unde copiii își însușesc pri
mele noțiuni despre colectivita
te, climatul in care se dezvoltă 
trăsături de caracter, se formea
ză deprinderi. Nu greșim dacă 
afirmăm că ea reprezintă cea 
de a doua casă, copiii petrecîn- 
du-și aici multe ore in lumea 
frumosului, a basmului, înca
drați într-un program instruc- 
tiv-educativ. Grădinița nr. 8 din 
Capitală se bucură de un pres
tigiu bine meritat. Cu sprijinul 
forului tutelar, colectivul de aici 
s-a străduit să creeze o am
bianță cît mai plăcută. Totul 
strălucește de curățenie, copiii 
sînt bine îngrijiți, programul 
este judicios întocmit și respec
tat. Un fapt mărunt în aparență 
a stricat însă echilibrul, preju- 
diciind procesul, educativ. „Fiul 
meu — ne scrie tovarășul Mihai 
Traistă — se plînge în ultima 
vreme că este pedepsit și bătut 
de tovarășa educatoare Violeta 
Marin. In ziua de 12 octombrie 
a fost dezbrăcat în fața grupei 
pentru ca aceasta să rida de el. 
Copilul a plîns foarte mult,

Egoismul fără mască
(Urmare din pag. I)

să fie sprijinită) trăiește des
părțită din nou, de data aceas
ta din motive cărora cu greu 
le putem spune „obiective”
— soția cu copilul la părinții 
săi, în comuna Vulcana-Pande- 
le, iar soțul, în comuna Doi- 
cești. Iar inginera Răducanu 
ocupă „cu acte în regulă” două 
camere, deoarece fratele său... 
a fost luat în armată I

Am stat de vorbă cu Adriana 
Răducanu : „N-am ce să vă 
spun — ne-a declarat cu răceală
— problema locuinței mele e 
perfect rezolvată. Unde va lo
cui familia Mihai nu mă inte
resează pe mine”. Peste cîtva 
tifnp, pe măsură ce începeam 
s-o cunoaștem mai bine am în
țeles că folosirea prea frecven
tă a pronumelui „meu, al 
meu”, a sintagmelor : „interes 
personal, familia proprie”, sau 
al dictoanelor de tipul : • „mai 
aproape cămașa decît haina” 
nu era deloc întîmplătoare, ci 
reflecta cu fidelitate cel mai 
curat egoism pe care ne-a fost 
dat să-I intîlnim. Tot în modul 
în care își susținea ea cauza 
meschină am descoperit și dis
prețul suveran față de cei care 
„nu sînt în stare să se descur
ce”. și „preferă să trăiască în
grămădiți, fiindcă așa le place",

Principiile pedagogice nu contravin
noaptea a tresărit speriat din 
somn...” Un fapt greu de crezut 
care contravine nu numai prin
cipiilor pedagogiei, ci și legilor 
nescrise ale omeniei. Așadar, un 
educator chemat să modeleze 
cel mai sensibil material își a- 
rogă dreptul de corecție, alun
gind zîmbetul copiilor, trauma- 
tizîndu-le sufletul.

Din capul locului facem pre
cizarea ca sesizarea este înte
meiată Mihail — copiii îi spun 
Doru — a fost dezbrăcat în fața 
grupei din care face parte, a- 
poi dus cu toți colegii săi la 
grupa mare. In vreme ce plîn- 
gea, 60 de copii au fost invitați 
să rîdă de el. Nu este greu de 
înțeles ce s-a petrecut în sufle
tul '.său. Gestul l-a revoltat, pe 
bună dreptate, pe tatăl lui Doru. 
Cazul a devenit public, a fost 
discutat în consiliul pedagogic 
și sancționat, ne spune tovarășa 
directoare Profira Stan, cu ob-

cu alte cuvinte, față de tinerii 
muncitori. In concepția sa aceș
tia meritau să fie astfel tratați, 
pentru simplul motiv că nu știu 
„să dea din coate”. Pe cită vre
me, vedeți, domnia sa, inginera, 
dă din coate. Și încerca să ne 
convingă și pe noi de existența . 
unei legi, pe care o știam de 
mult apusă, conform căreia în
vinge cel mai tare în relații, cel 
mai fără scrupule. Argumentele, 
bineînțeles, erau „legale, omenia 
nu-și avea locul” iar sentimen
talismul era „de prisos” 1 E 
greu de acceptat faptul că învă
țătura, în loc să-i confere tinerei 
mai multă înțelegere asupra 
greutăților vieții, s-a transfor
mat într-o armă a egoismului. 
Dar ceea ce e și mai ciudat este 
succesul „acțiunilor” tinerei ingi
nere, care, făcînd uz de titlul 
său, a reușit să facă un director 
administrativ să-și considere 
nulă propria semnătură și să 
determine un director general ' 
să admită ca o familie cu copil 
să fie lăsată pe drumuri,, sem- 
nînd personal un act prin care 
repartiza camera acestora unui 
tînăr (fratele inginerei) de-abia 
sosit în uzină (în condiții în care, 
la U.U.P. Tîrgoviș.te, problema 
locuinței este o „problemă” chiar 
pentru salariați cu vechime și cu 
greutăți familiare).

servație scrisă, pentru că edu
catoarea se afla la prima aba
tere.

Am putea spune deci că s-au 
luat măsuri și să punem punct. 
N-o facem Insă, pentru că re
zultatele anchetei arată că nu 
este deloc vorba de prima aba
tere. însăși educatoarea Violeta 
Marin recunoaște ; .... cînd un
copil greșește îl așez cu fața la 
perete și cu mîinile ridicate...

legilor omeniei!
— pe Doru l-am dezbrăcat și 
l-am făcut de minune... nu știu 
dacă aș proceda așa și cu fetița 
mea... poate metoda nu a fost 
bună dar a dat rezultate...” Ce 
calificativ s-ar putea da unui e- 
ducator care gîndește și proce
dează de regulă în felul acesta ? 
Alte păreri ale părinților susțin 
cu fapte noi acest mod de a în
țelege educația al unei educa
toare... „Florentina este un co
pil cuminte, ne spune mama lui 
Asan. Intr-o zi, cînd am venit 
s-o iau acasă, plîngea și spunea 
că educatoarea a pedepsit-o sco- 
țînd-o afară pe balcon N-am 
crezut-o, gîndindu-mă că în
cearcă astfel să rămînă acasă.

In această lumină, cele 3 mo
tive invocate de conducerea u- 
zinei se anulează de la sine, 
după cum se poate observa i 
primul ! familia Mihai nu poate 
locui într-un apartament cu 
două tinere necăsătorite (Iorgu 
Răducanu poate ?) ; al doilea i 
familia Mihai nu și-a adus un 
aport esențial la producția uzi
nei (dar ing. Răducanu și-a a- 
dus, cu nenumăratele sale ab
sențe, „din motive familiare” ? 
Ca să nu mai vorbim de fratele 
său 1) ; al treilea motiv : familia 
Mihai nu va primi locuință 
deoarece poate locui la unii din
tre părinți, care domiciliază în 
comune din apropierea orașului, 
conform Legii 10/1968 (Tov. 
Preda Ștefan, membru In comi
sia care a cercetat la fața locului 
situația, ne declară că „nici 
una dintre cele două familii nu 
poate oferi un spațiu locuibil 
tinerilor”). Sperăm că demon
strația este convingătoare și că 
privind-o cu atenția cuvenită 
tovarășii din conducerea Uzinei 
îsi vor reexamina pronriile con
tradicții și eliberați de arestea 
vor da o rezolvare corectă ca
zului. Iar organizației U.T.C. 
din uzină , îi propunem să or
ganizeze operativ o dezbatere 
asupra atitudinei utecistei Ră
ducanu.

A doua zi însă s-a îmbolnăvit 
Răcise. I s-a inflamat gitui și 
n-am dus-o un timp la grădi
niță. Altădată mi-a spus că a 
fost lovită cu bețișorul peste 
gură, în alt rind că n-a putut 
mînca pentru că au durut-o mîi
nile : fusese pedepsită să stea 
Ia perete, cu mîinile ridicate”. 
Tovarășul Radu, tatăl Corinei, 
ne-a răspuns printr-o întreba
re ; „De ce cînd pleacă de a

casă, fetița mea întreabă „tată, 
cine-i de serviciu ?“. Dacă e to
varășa Vornicu, merge cu plă
cere, dacă e tovarășa Marin 
vrea să rămînă acasă”. Am dis
cutat și cu tatăl lui Gabriel Cră
ciun, „Da. — ne-a spus dînsul 
— am mers la școală să mă in
teresez cum se comportă co
pilul, dacă ridică probleme. E- 
ram foarte necăjit pentru că 
venise cu o zi Înainte acasă cu 
semne de băț pe piele. Le-am 
rugat pe tovarășele Vornicu și 
Gîrtan, educatoare foarte vechi, 
să intervină, s-o roage pe to
varășa Marin să nu mai bată 
copilul”.

Relatările părinților coincid cu 

In laboratorul de chimie al Liceului „Liviu Rebreanu" din orașul Bistrița
Foto: O. PLEC AN

cele ale educatoarelor Elena 
Vornicu, Dorina Gîrtan, Dumi
tra Turcin, cu ale soret medica
le Mihai Tania, care chiar dacă 
n-au văzut clipa cînd copiii au 
fost loviți, au văzut la scurt 
interval semnele rămase. Nu e- 
xistă deci nici un dubiu în pri
vința realității faptelor. Dubiul 
începe din clipa în care sanc
țiunea este dată ca pentru o a- 
batere cu totul întîmplătoare,

„prima” după cum ni s-a spus. 
Ceea ce este cu atît mai ciudat, 
cu cît celelalte abateri, dinainte 
de „prima”, erau cunoscute în 
colectiv și discutate între cole
gele de serviciu. Însăși direc
toarea grădiniței, atunci cînd i-a 
fost repartizată tovarășa Marin 
de către Inspectoratul școlar al 
sectorului II, cunoștea unele a- 
titudini ale educatoarei și și-a 
spus punctul de vedere, cerind 
pe altcineva, însă cererea nu i-a 
fost ascultată. Rezerva tovarășei 
directoare era desigur explica
bilă. Mai lucrase aici cu doi ani 
în urmă... Noi înșine am stat de 
vorbă cu mai mulți directori de 
grădinițe din sectorul I, la care 
a funcționat Violeta Marin în 
decursul anilor, și am aflat lu
cruri deloc îmbucurătoare. Dim
potrivă. Au mai existat și alții 
care i-au refuzat repartizarea 
s-au i-au cerut înlocuirea din 
motive lesne de înțeles. Du

biile se explică Insă, cel 
puțin în parte, datorită unor 
anumite intervenții pe parcursul 
investigațiilor noastre. Nu o 
dată, în zilele care au precedat 
apariția acestui articol, am pri
mit telefoane ; In discuțiile pur
tate la inspectoratul școlar al 
sectorului II ni s-au formulat 
„sugestii”, ni se atrăgea atenția 
că „n-ar fi bine să apară”, că 
„s-ar putea rezolva și altfel”, ca 
la urma urmei „s-au luat mă
suri” etc. Intervențiile de acest 
fel, cu totul regretabile, lămu
resc mai bine lucrurile. Ele 
dezvăluie atitudinea care i-a 
permis Vipleței Marin să-și a- 
plice mai departe procedeele 
„pedagogice”. Pentru că nu se 
poate crede nici un moment că 
activitatea sa anterioară nu a 
fost cunoscută.

Să-i mai amintim acum, Vio
letei Marin, care sînt îndatori
rile unui educator adevărat ? 
Probabil că-i sînt destul de cu
noscute. dar după toate cele 
spuse pină aici, se vede că mai 
mult ca niște principii și cunoș
tințe teoretice, pe un pedagog 
nu-I recomandă cuvintele, ci în
săși munca, modul cum știe să 
se apropie de copiii pe care este 
chemat să-i educe. El este, după 
familie, alături de ea, cel mai 
apropiat prieten și sfătuitor al 
copiilor, omul a cărui menire 
este să le îndrume pașii și să-i 
conducă spre viață în primul 
rind prin propriul său exemplu. 
A abdica de la aceste înalte da
torii morale înseamnă a abdica 
de la însăși profesia de peda
gog.

LIDIA POPESCU
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TINERE, CUM IL GOSPODĂREȘTI ?

DE CE 
RISIPIȚI 
(Urmare din pag. 1) 

mul pentru fiecare cameră, pen
tru fiecare apartament și bloc și 
să-l respecte, a sporit responsa
bilitatea fiecărui membru al for
mațiilor de lucru".

Deci, preocupare pentru re
ducerea consumurilor specifice 
există, după cum și rezultate 
bune există. Alta e buba aici. 
Cu ochii ațintiți mereu la cît 
mortar sau beton se toarnă (nu 
cumva să se toarne mai mult), 
la cîte cărămizi se înzidesc, s-a 
scăpat din vedere că acest mor
tar și beton se prepară undeva, 
că tonele de cărămizi se tran
sportă și se depozitează unde
va, dar nu oriunde și oricum. 
Traversînd șantierul 2 de Ia un 
capăt la altul nu ne-a fost greu 
să descoperim mormane de că
rămizi sfărîmate, sau zeci de 
cărămizi intacte prin grămezile 
de pămint pe care le ridică bul
dozerul. La blocul O 10 am ob
servat cantități importante de 
mortar împrăștiat, irosit undeva, 
într-o margine, o ladă plină pe 
jumătate părăsită de mai multe 
săptămîni etc. etc.

— Aveți dreptate, problema 
gospodăririi ne-a căm scăpat din 
mînă, recunoaște inginerul șef 
al șantierului 2. Dar să' știți că 
în două săptămîni vom schimba 
fața șantierului.

Cu alte cuvinte risipa se cu
noaște, dar e tolerată cu bună 
știință, ba încă i se mai fixează 
și un termen de două săptămîni 
pentru liniștea viețuirii.

Cum acționează organizația 
U.T.C. în această situație. Răs
punsul primit de la Virgil Cu- 
șai, secretarul comitetului U.T.C. 
de pe acest șantier, nu a fost de
loc încurajator :

CAMPANIA TINERETULUI
(Urmare din pag. 1) 

actuala campanie alți 40 000 
— elevi, studenți și tineri sa- 
lariați din unitățile economi
ce orășenești — așa încît pe 
total rezultă că numărul ce
lor de vîrstă utecistă antre
nați la lucrările cîmpului tre
ce peste 60 000.

Al doilea argument ține de 
caracterul acțiunilor mari ce 
poartă direct amprenta orga
nizațiilor U.T.C. Printre altele 
este vorba aici de preluarea 
de către organizațiile comu
nale U. T. C. a sarcinii însilo- 
zării furajelor, de constituirea 
unor echipe de tineri pentru 
transportul produselor în 
baze, a altor echipe pentru

LA SEMĂNAT
(Urmare din pag. I)

Ca urmare a măsurilor în
treprinse în Ultima vreme 
porumbul a fost cules de pe 
mai bine de 90 la sută din 
suprafața totală. Peste 30 de 
unități agricole au și înche
iat această lucrare. In mai 
multe locuri, în sprijinul lu
crătorilor din unitățile agri
cole au venit tinerii din în
treprinderile industriale ale 
județului. Astfel, cei de la 
Fabrica de piele și încălță
minte „Vîlceana" au lucrat 
Ia ferma Bujoreni a I.A.S. 
Rm. Vîlcea. Salariații coo
perativei „Deservirea" au 
contribuit la recoltarea sfe
clei, verzei și a altor pro
duse de pe ogoarele C.A.P. 
Riureni.

Concomitent cu acțiunile 
de recoltare, intens se lu
crează acum la însămînța- 
rea griului. Rezultate nota
bile in această acțiune au 
înregistrat cooperatorii din 
Rugetu, Rm. Vîlcea, Bujo
reni, Bogdănești și Călimă- 
nești care au insămînțat pes
te 50 la sută din suprafețele 
planificate.

Catastrofă la exploatarea 
minieră Uricani

In ziua de 2 noiembrie a.c., 
la exploatarea minieră Uricani, 
județul Hunedoara, a avut loc 
o explozie cauzată de aprin
derea metanului emanat în ga
lerii.

Explozia a provocat moartea 
unui număr de 36 de persoa
ne, iar alte 12 au fost inter
nate în spital cu diverse răni 
și arsuri. Acțiunea de salvare 
continuă.

Organele locale au luat pri
mele măsuri operative pentru 
acordarea ajutorului necesar 
persoanelor rănite, pentru de
blocarea căilor de acces, asi
gurarea aerajului general și par
țial în mină, refacerea utilaju
lui de transport.

A fost instituită o comisie 
guvernamentală pentru stabili
rea cauzelor catastrofei șl a- 
plicarea tuturor măsurilor ne
cesare pentru înlăturarea ur
mărilor acesteia.

Din partea conducerii parti
dului și statului au sosit la fața

— Mai mult nu s-a făcut de
cît s-a făcut ne-a răspuns dum
nealui eliptic. Apare că tinerii 
nu au făcut nimic, dar așa.„ 
împreună cu ceilalți muncitori.

Adică, organizația U.T.C. nu 
a întreprins nici o acțiune pro
prie pentru stivuirea materiale
lor, pentru prevenirea risipei. în
tr-un cnvînt pentru buna gos
podărire a șantierului. Sau, cum 
spunea tovarășul Ion Popa, se
cretarul comitetului de partid de 
pe șantier, s-a întreprins ceva, 
dar numai la anumite zile. De 
parcă numai atunci organizația 
U.T.C. trebuie să acționeze.

Indiscutabil, trebuie schimba
tă această mentalitate care re
flectă o atitudine de toleranță 
a risipei. Nu stringînd cu dreap
ta și risipind cu stingă, ci ac- 
ționînd pe toate planurile, în 
totalitate.

deservirea semănătorilor, a 
formațiilor uteciste pentru tă
iatul cocenilor în timpul nop
ții. etc. Și dacă în privința 
primului argument adus în 
sprijinul afirmației că această 
campanie este campania tine
retului cifra care arată că în
treg județul participă peste 
60 000 de tineri este suficient 
de convingătoare numai prin 
amintirea ei, în ce privește cel 
de al doilea, al acțiunilor di
rect inițiate de organizațiile 
U.T.C. lucrurile sînt ceva mai 
greu de redat în întregime, 
dată fiind aria lor largă de 
cuprindere. Pentru a fi totuși, 
cît de cît convingători vom a- 
minti cîteva. Un prim fel de 
acțiuni inițiate de organiza
țiile U.T.C., spuneam că se re
feră la insilozarea furajelor. 
Este exemplul întîlnit la coo
perativa agricolă din Tîrgul 
Trotuș unde, din cele 300 de 
tone de furaje însilozate pină 
în prezent, 250 de tone sînt 
rezultatul muncii voluntar-pa- 
triotice a celor peste 300 de 
uteciști cooperatori ajutați la 
rîndul lor, de tineri din unită
țile industriale ale orașului 
Tîrgu Ocna. La fel, situațiile 
întîlnite la Cleja și la Farao- 
ani. •

Cît privește constituirea e- 
chipelor de tineri pentru 
transportul produselor în 
hambarele cooperativei sau în 
bazele de recepție, pentru de
servirea semănătorilor, pen
tru tăiatul și eliberatul coce
nilor, exemplele ce le-au în
tîlnit sint și mai dese. Iar 
dacă amintim că la ora ac
tuală întreaga suprafață a ju
dețului pe care se însămîn- 
țează sau urmează să se însă- 
mînțeze griul este eliberată, 
nu facem altceva decît să 
subliniem încă o dată că acest 
fapt se datorează și muncii 
deosebit de substanțiale depu
se de tinerii județului sub de
viza: Campania tineretului.

locului tovarășii Ilie Verdeț, 
membru aj Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Petre Lupu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul muncii, Ion 
Stănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministru de interne, 
precum și Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, Ioachim Moga, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean al P.C.R., și alți repre
zentanți ai organelor locale și 
centrale de stat.

Conducerea de partid și de 
stat, tovarăș ul Nicolae 
Ceaușescu personal, a transmis 
familiilor celor pieriți în a- 
ceastă catastrofă cele mai sin
cere condoleanțe, și expresia 
sentimentelor de profundă com
pasiune, asigurînd pe cei care 
au avut de suferit de întregul 
sprijin din partea statului 
nostru.

PENTRU 
TINERET!

TELEX U.T.C. 1

Peste 10.000 de tineri, e- 
levi, studenți, muncitori, 
participă, in ciuda vremii 
nefavorabile, la strinsul re
coltei pe ogoarele argeșene. 
Elevii liceului din Costești, 
ai Școlii profesionale de 
mecanici agricoli, ajutați de 
tineri din instituțiile orașu
lui Pitești, lucrează la 
I.A.S.-urile și C.A.P.-urile 
din localitate. în orașul 
Cimpulung, peste 1 000 elevi 
și muncitori de la I.G.O., 
cooperativa „Marama", Uzi
na electrică, O.C.L. s-au a- 
lăturat țăranilor cooperatori 
la recoltarea a peste 850. 000 
kg fructe. De asemenea, 
peste 2 600 uteciști — ne 
informează Ion Dumitru, 
șeful sectorului muncă vo- 
iuntar-patriotică de la Co
mitetul județean Argeș al 
U. T. C. — de la Liceul 
„Zinca Golescu". „Ale
xandrul Odobescu", Grupul 
școlar petrol. Liceul e- 
economic. Grupul școlar 
U.A.P. lucrează la sortatul 
cartofilor în cadrul C.A.P. 
„Dirmănești", C.A.P. „Ștefă- 
nești", I.A.S. „Leordenî*. 
Alți 6 000 de elevi au lu
crat la recoltarea porumbu
lui, a fructelor și legume
lor, la insilozarea furajelor, 
dintre aceștia evidențiindu- 
se în mod deosebit tinerii 
din cadrul organizațiilor 
U.T.C. din comunele Popești, 
Izvoru, Recea, Godeni. Ro- 
ciu. Boțești și Leordeni.

N&AM INFORMAT 
CENTRU DVS.

• Este prezentă în librării 
lucrarea „Probleme de mate
matică pentru examenele de 
bacalaureat și admitere în în- 
vățămîntul superior". Volumul 
se adresează atît elevilor care 
pregătesc examenele de baca
laureat și admitere în învăță-

SPORT DE MASĂ
Pe drept cuvînt tinerii din 

comuna Lovrin, județul Timiș, 
organizația U.T.C., pot oricînd 
face o convingătoare demon
strație a ceea ce înseamnă 
sport de masă, a multiplelor po
sibilități care există pentru 
desfășurarea în condiții bune a 
unor asemenea activități, pen
tru relevarea modalităților în 
care trebuie acționat pentru ca 
sportul de masă să se instituie 
ca o mișcare largă și cuprinză
toare, și’care să servească pînă 
și sportul de performanță.

După cum ne informa secre
tarul comitetului comunal 
U.T.C., Scher Giinther, în loca
litate au o echipă de handbal 
masculin ce activează în cam
pionatul național secund, una 
de fotbal în divizia C, o alta 
de fotbal în campionatul sătesc. 
Acestor formații li se adaugă o 
secție de atletism cu 60 de spor
tivi antrenați în „Cupa tinere
tului de la sate", apoi echipe de 
fotbal, tenis de masă, șah, hal
tere etc, în toate satele și în
treprinderile de pe raza Lo- 
vrinului. O dată cu an
trenarea și mobilizarea tinerilor 
pentru a participa la activitățile 
sportive s-a militat și s-a acțio
nat și în direcția creării, cu 
forțe proprii, a unei baze mate
riale cît de cît corespunzătoare 
nevoilor. S-au amenajat tere
nuri de fotbal (4), volei (5), 
handbal (5), baschet (2), un ba
zin neacoperit de dimensiuni 
olimpice, săli de gimnastică (3), 
o pistă de atletism, un club în 
care se practică tenisul, trînta, 
halterele, șahul. Sigur, nu sînt 
din cele de „lux", unele sînt, 
dacă vreți, improvizații, reame- 
najări, dar, ceea ce este impor

mintul s'uperior (universitar, 
tehnic, economic etc.), cît și 
studenților, cadrelor didactice.

• Noi cursuri universitare : 
„Metode de psihodiagnostic", 
lucrare ce se adresează de ase
menea atît studenților, medici
lor, cît și celor ce se ocupă de 
orientarea școlară și profesio
nală a tineretului. „Calcul și 
construcția elementelor de me
canică fină", cuprinde proble
me în legătură cu < aparate de 
control, elemente de automati
zare, aparate de calcul scris și 
multiplicat etc.

H. L.

SONDAJE — DA, 
ACȚIUNI — NU !

De la începerea noului an 
școlar se pot spune prea pu
ține despre acțiunile cultural- 

tant este faptul că sînt utili
zabile. Există, deci, și, ceea ce 
trebuie reținut, tinerii sînt me
reu prezenți, sînt o permanență 
pe terenurile și în sălile amin
tite. Ceea ce explică de fapt 
succesele și performanțele

C/ND TOȚI 
PUN UMĂRUL

realizate pînă la această oră. 
Dar în aceste rînduri nu ne-am 
propus un inventar, o înșiruire 
a echipelor și terenurilor din 
comună. Nici să facem suma 
tuturor greutăților, inclusiv de 
ordin finaciar (în ziua anchetei 
noastre pe C.E.C.-ul Asociației 
erau doar 26 lei 1) și tehnic pe 
care le-au avut de învins, sau 
cu care încă se mai confruntă 
și acum. Ceea ce ne-a interesat 
în mod deosebit a fost să des
cifrăm secretul acestor rezul
tate oarecum de excepție in 
mișcarea sportivă din mediul 
rural, factorii care au concurat 
la o astfel de dezvoltare.

— Ca orice activitate de alt
fel — încerca să dezlege pentru 
noi și îndeosebi pentru alții, 
enigma, secretarul comitetului 
de partid, Petre Milităroiu —

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui 
Republicii Panama. DEMETRIO B. LAKAS. următoarea te
legramă :

îa numele Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului 
român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre sin
cere felicitări și cele mai bune urări de progres și prospe
ritate pentru poporul panamez, cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Panama.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU. a primit din partea pre
ședintelui Republicii Turcia, CEVDET SUNAT, următoarea 
telegramă :

Am fost foarte sensibil la felicitările pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia celei de a 
49-a aniversări a proclamării Republicii. Tin să vă exprim. în ■ 
numele poporului turc și al meu personal, cele mai vii mul
țumiri și cele mai bune urări de fericire personală precum 
și de prosperitate și bunăstare pentru poporul român.

Joi după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, a primit pe Janez Stanovnik. 
secretar executiv al Comisiei e- 
conomice a O.N.U. pentru Eu
ropa, aflat în țara noastră pen
tru a participa la Seminarul in
ternațional privind aplicarea efi
cientă a științei și tehnicii în in
dustrie.

La București, au luat sflrsit 
lucrările seminarului internați
onal cu tema „Aplicarea efici
entă a științei și tehnicii în in
dustrie", organizat de Consiliul 
Național pentru Știință și Teh
nologie, sub auspiciile Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Eu
ropa.

distractive pe care le-a orga
nizat Liceul nr. 33 din Capita
lă, patronat pe această linie de 
către Opera de Stat. O singură 
adresă din parte Inspectoratului 
școlar al municipiului Bucu
rești, conținînd un program co
lectiv al spectacolelor din a- 
ceastă stagiune a ajuns la Li
ceul nr. 33 în 23 octombrie. Dar 
și aceasta nu avea decît un ca
racter consultativ. De aseme
nea, absența unei săli de festi
vități, aglomerarea programu
lui elevilor par a fi greutăți 
în plus în organizarea unor ac
țiuni temeinice cu profil dis- 
tractiv-educativ. Cea mai mare 
greutate provine însă, credem, 
din lipsa de preocupare a or
ganizației U.T.C. pentru activi
tățile cultural-artistice. Au e- 
xistat cîteva ieșiri la patinoar, 
duminica. Au existat inițiative 
valoroase la nivelul unor cla
se Anul III E, ne-a informat, 
eleva Huandră Gabriela, mer
ge, săptămînal, în grup, la film, 
la spectacole de teatru, iar o 
dată la două săptămîni, la ex
poziții etc. Este totuși destul de

Vă prezentăm:

EXPERIENȚA 
UNEI ASOCIAȚII 

SPORTIVE 
SĂTEȘTI

nici activitatea sportivă nu se 
poate desfășura fără concursul 
tuturor factorilor, al tuturor ti
nerilor. Dacă eforturile nu sint 
conjugate, și la temeiul acestei 
afirmații stau peste 20 de ani 
de experiență in munca de 
partid, nu se poate face nimic, 
dar absolut nimic.

Așadar, „secretul" constă In
tr-un principiu arhicunoscut și 
foarte vehiculat, din păcate ade
sea numai teoretic. La Lovrin, 
activiști inimoși și, ceea ce este 
esențial și hotărîtor, animați de 
un înalt spirit al responsabili
tății, și-au unit forțele într-un 
efort comun reușind să ridice 
mișcarea sportivă de masă la 
nivelul celorlalte preocupări cu
rente, majore. Am discutat mult 
și cu multă lume. Ne-a surprins, 
deși n-ar fi fost firesc, faptul

MINISTRUL AFACERILOR EX
TERNE AL REPUBLICII ITALIA 
VA FACE O VIZITĂ OFICIALA 
IN ROMANIA

La invitația ministrului aface
rilor externe, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Italiene, Giuseppe 
Medici, va face o vizită oficială 
în republica Socialistă Româ
nia, în perioada" 9—12 noiem
brie 1972.

în sala Teatrului de Stat din 
Oradea a avut loc joi o adu
nare festivă prilejuită de săr
bătorirea centenarului activi
tății muzeale orădene, la care 
au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 

puțin pentru un întreg liceu... 
Sondajul preferințelor elevi

lor, efectuat de către sectorul 
U.T.C., direcția școlii și orga
nizația U.T.C., nu s-a materia
lizat încă in acțiuni concrete, 
în curînd încep tezele, iar ele
vii vor avea desigur și mai 
mult de învățat. Tocmai aUtnci 
va intra oare în acțiune și pro
gramul de activitate extra- 
școlaiă ?

VASILE CÎRJE

• In ciclul de manifestări 
dedicat tinerei generații de mu
zicieni, intitulat de Filarmonică 
„Debuturi — afirmări — con
firmări", vom putea asculta, 
marțea viitoare, pe doi dintre 
cei mai talentați tineri ce s-au 
afirmat în ultimul timp : cla
rinetistul Ștefan Korody și vio
loncelista Mariana Kaunt'z.

• Editura muzicală a reali
zat două interesante culegeri 
folclorice, ce reușesc să pună 
în valoare comori artistice de 
mare bogăție. E vorba de „Me
lodii populare românești din 
Banat" de Tiberiu Brediceanu 
(din colecția „810 melodii popu
lare românești") și „Folclor 
muzical din Buzău" de Elisabe- 
ta Moldoveanu-Nestor.

I. SAVA

• IN ACESTE ZILE, îh ba
zinul carbonifer al Baraoltului 
(județul Covasna), învățâmintul 
mediu împlinește 100 de ani. 
Aici, cu un veac in urmă a luat 
ființă o școală medie cu secție 
agricolă; elevii erau fii ai mine
rilor, agricultorilor, muncitorilor 
și intelectualilor români și ma
ghiari de pe aceste locuri. Gim
naziul de altădată a fost trans
format mai întii în liceu de 10 
ani, iar azi. la aniversarea unui 

că toți interlocutorii — directo
rul S.M.A., președinții C.A.P-, 
ingineri, profesori, tineri meca
nizatori, elevi etc — erau la 
curent cu toate detaliile mișcă
rii sportive din localitate, cu 
rezultatele și grijile cotidiene. 
Și nu numai la curent, dar 
preocupați, de problemele atit 
de complexe uneori ale activi
tății sportive de masă. Preocu
pați și gata să pună umărul 
acolo unde nevoia o cerea.

.Al doilea „secret" ni-1 dezvă
luie secretarul comitetului 
U.T.C. i

„La nivel de județ sîntem 
apreciați pentru munca noastră 
și de fiecare dată lăudați și dați 
exemplu pozitiv. Am putea fi 
mulțumiți. Dar nu sintem. Mai 
avem incă multe deficiențe, 
multe neajunsuri. De pildă, încă 
nu am reușit să atragem fetele 
intr-un număr mai mare pe te
renurile de sport. La fel. nu am 
folosit incă întreg potențialul 
de care dispunem pentru mă
rirea unor secții, pentru înfiin
țarea altora noi. Mai sînt incă 
și altele".

Această nemulțumire, exis
tentă atunci cînd ești lăudat și 
dat exemplu altora, această do
rință de continuă perfecționare, 
de a atinge indici și de a obține 
rezultate mai bune, explică și 
ea în bună parte succesele 
realizate. Un stil de muncă, o 
atitudine, o angajare materiali
zate într-o largă și cuprinză
toare mișcare sportivă de masă, 
în rezultate care vorbesc de la 
sine despre justețea și viabili
tatea acestui punct de vedere 
și de acțiune, care vin, în sfîrșit, 
să confirme — dacă mai 
este nevoie de o astfel de con
firmare — că destinele sportului 
de masă se află în propriile 
miini ale organizatorilor aces
tei activități, ale tinerilor în
șiși.

AL. DOBRE 

de stat, academicieni, cadre 
didactice universitare, cercetă
tori, istorici, etnografi și cri
tici de artă din întreaga țară,” 
oameni al muncii, studenți și 
elevi.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participant» au a- 
dresat o telegramă C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

în cadrul programului de co
laborare culturală româno-iu- 
goslavă, joi seara, a sosit în

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII
MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
Manifestările consacrate ani

versării Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie au continuat 
să se desfășoare joi în întreaga 
țară.

La uzinele „Carbochim" din 
Cluj a avut loc o adunare festi
vă. Remus Bucșa, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid, primarul municipiului, 
care a luat cuvîntul cu acest 
prilej, s-a referit pe larg la 
tradiționalele legături de prie
tenie dintre popoarele român și 
sovietic, dintre P.C.R. și 
P.C.U.S. subliniind contribuția 
deosebită pe carc a reprezenta- 
t-o pentru extinderea și apro
fundarea colaborării frățești ro- 
mâno-sovietice, întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Breinev. A vorbit apoi N. A. 
Netesov, consilier al ambasadei 
U.R.S.S. la București.

O adunare festivă a fost orga
nizată și la Uzina metalurgică 
din Iași- Ing. Eugen Avram, 
secretarul Comitetului de 
partid al întreprinderii care a 
adresat oamenilor muncii so
vietici, din partea populației 
ieșene, calde felicitări și urări
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A pîndit mai întîi mo
mentul. Intr-o locuință de 
pe strada Sfînta Vineri nu 
se afla, de obicei, nimeni la 
ora prînzului. Deci atunci 
Ion Alexandru (sosit fără 
treburi anume in Capitală, 
dintr-o comună din județul 
Prahova) și-a pus in gînd să 
dea „lovitura". Prin sparge
rea geamului, a pătruns înă
untru și a furat o serie de 
obiecte. Tocmai cînd se pre
gătea însă să fugă — prin 
aceeași fereastră, fără sticlă 
acum — a fost surprins și 
imobilizat, cu ajutorul unor 
cetățeni. 11 așteaptă sancți
unea firească.

DEOCAMDATĂ 
DOAR AMENDA

Sînt unele gesturi a căror 
comitere legea o taxează cu 
o mie lei amendă. Aceasta 
a fost și sancțiunea adminis
trată zilele trecute tinerei 
Elena Bălan (str. Ceaicov- 
scbi 6) care, in timpul liber 
— 24 de ore din 24! — se 
îndeletnicea eu acostarea de 
persoane. Evident, ni se pa
re însă și mai gravă atitu

veac, a devenit liceu de 12 ani. 
Sărbătorirea evenimentului că a- 
vea loc într-o clădire modernă, 
cu săli de clasă spațioase, ate
liere școală șt laboratoare modern 
utilate.

MERIDIAN
• IERI DUPA-AMIAZA, pe 

terenul de bitum din parcul 
sportiv „Dinamo", s-a disputat, 
în cadrul campionatului națio
nal masculin de handbal, meciul 
derbi dintre formațiile bucu- 
reștene Steaua și Dinamo.

La capătul unei partide spec
taculoase, handbaliștii de la 
Steaua au obținut o victorie 
meritată cu scorul de 16—10 
(9-6).

• In optimile de finală ale 
probei de dublu din cadrul tur
neului internațional de tenis, 
ce se desfășoară în aceste zile 
în sala „Coubertin" din Paris, 
cuplul Ilie Năstase—Mcmillan a 
învins cu 6—1, 6—1 perechea 
franceză Bouteleux—Leclerc.

Astăzi sînt programate parti
dele sferturilor. de finală ale 
probei de simplu, în care cam
pionul român Ilie Năstase îl va 
întîlni pe americanul Tom Gor
man.

CONCURSUL
PRONOSPORT NR. 45

DIN 5 NOIEMBRIE 1972
Steaua—„U“ Cluj 1
Jiul—Steagul roșu 1
Sportul Stud.—Univ Craiova l,x
A.S.A. Tg, M.—Dinamo Buc. l,x
C.F.R. Cluj—U.T. Arad
C.S.M. Reșița—Petrolul 
Cagliari—Roma
Lazio—Ternana

X
1 X
X
1

Milan—Lanerossi 1
Napoli—Fiorentina 1 X
Sampdoria—Atalanta 1
Torino—Juventus X

-Ț
Verona—Internazionale l,x,2

Capitală, un colectiv al Teatru
lui iugoslav de dramă din Bel
grad, care întreprinde un tur
neu în tara noastră, la invita
ția Teatrului „C. I. Nottara".

Delegația parlamentară elve
țiană condusă de Ferruccio 
Boila. președintele Consiliului 
Statelor, a făcut-, joi, împreună 
cu președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, o vi
zită în județele Prahova și 
Brașov.

de noi succese în opera de con
struire a comunismului, a vor
bit apoi despre însemnătatea is
torică a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie. I. F. Pante
leev, adjunct al reprezentantu
lui comercial al U.R.S.S., a 
transmis oamenilor muncii din 
Iași un salut frățesc din partea 
poporului sovietic. infățișînd 
apoi un amplu tablou al reali
zărilor economice și social-cul- 
turale ale U.R.S.S. în cel de-al 
55-lea an de la victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

La adunarea festivă de la 
Uzinele textile Arad, au luat 
cuvîntul ing. Constantin Po
pescu. directorul general al în
treprinderii și V. N. Starodu- 
mov, adjunct al reorezentantu- 
lui comercial al U.R.S.S.

O adunare festivă a avut loc 
și la Casa de cultură a sindica
telor din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Despre Marele 
Octombrie au vorbit Valerian 
Ghineț, prim-secretar al Comi
tetului municipal al P.C.R., 
precum și V. G. Pozdneakov, 
secretar ti Ambasadei U.R.S.S. 
la București.

dinea, mentalitatea pe care 
o are cineva, care, în goana 
după chilipir, recurge la a- 
senienea gesturi. Poate că 
sancțiunea, destul de blindă, 
se va dovedi utilă tocmai în 
acest sens.

NU S-AU ÎNȚELES CU 
VORBA.,,

Cei doi tineri nu s-au mai 
înțeles cu vorba și atunci 
s-au luat la bătaie. Dar di
tamai cîmpul nu le-a ajuns, 
se vede ; Gh. Ciurtea (18 
ani, mecanic) și Gh. Gurău 
(18 ani, electrician, ambii 
din comuna Liești) au ajuns 
să se „războiască" în mijlo
cul șoselei.

Conducătorul autoturismu
lui „Dacia 1100", care cir
cula la ora aceea pe șoseaua 
Galați — Tecuci, nu a mai 
avut timp să frîneze. Cei 
doi îi apăruseră in față, fă
ră să-I observe, ca din pă- 
mint. Urmarea : amindoi ti
nerii, care s-au ales cu gra
ve fracturi, sînt acum în 
spital. Dubla lor nechibzu- 
ință se putea solda insă 
mult mai grav. Concluziile 
acestei intimplări se des
prind, credem, de la sine.

. .Btltt s SI

— Sînteți văzute deseori pălă
vrăgind aici, sprijinite de vi
trina „Autoservirii" din Piața 
Operetei. Așteptați ceva deose
bit sau v-ați propus cumva să 
stabiliți un record de „rezema- 
re lingă perete" ?
.— place locul acesta, așa

că ne întîlnim să mai schimbăm 
cîte o vorbă. De așteptat nu 
așteptăm nimic, fiți fără grijă 
— replică cu cinism una din 
cele două tinere.

Că nu așteaptă nimic deose
bit, ne puteam da seama și 
singuri, înainte să aflăm câ 
Mariana Gîțu și Sanda Proca 
au întrerupt liceul cu cîțiva ani 
în urmă și că, de atunci, nu 
fac nimic rău, zic ele. Pierd 
vremea, mai beau cîte o cafea, 
mai fac cîte o plimbare la șo
sea. Hoinăreala e pe leafa pă
rinților, iar pierderea vremii pe 
bază de nepăsare proprie. Pină 
cînd ? I

Rubrică realizată de
ANDREI BARSAN



Ulster: 
referendum 

înainte 
de alegeri
In sfîrșit, va fi referendum 

înainte de alegeri și nu alegeri 
înaintea referendumului. Dile
ma a fost rezolvată ieri cînd 
guvernul britanic a prezentat 
în Camera Comunelor proiec
tul de lege privind organizarea 
unui plebiscit asupra viitorului 
politic al Irlandei de Nord. Se 
pare că această hotărîre dă sa
tisfacție unioniștilor protestanți 
în schimbul acordului lor de a 
colabora la organizarea de a- 
legeri pe baza principiului „un 
om — un vot" și nu după ve
chiul sistem al censului averii, 
potrivit căruia un proprietar 
avea dreptul la mai multe vo
turi. La ora la care scriem nu 
știm exact la ce întrebări vor 
fi solicitați să răspundă nord- 
irlandezii dar presupunerile 
cad pe următoarele două : Ir
landa de Nord își va menține 
legăturile cu Marea Britanic 
sau se va uni cu Republica Ir
landa. Există in provincie un 
curent majoritar potrivnic uni
rii cu Republica Irlanda, așa

Conflictul 
„celor 

12 miie“
Latino-americanii 

ripostează 
presiunilor economice 

ale Washingtonului
Guvernele Republicilor Chile, 

Ecuador și Peru au dat publi
cității joi, în capitala peruvia
na, un comunicat comun in care 
își exprimă protestul față de 
intrarea în vigoare, în Statele 
Unite, a unei legi prin care se 
impun sancțiuni economice îm
potriva țărilor care sechestrea
ză sau amendează vasele nord- 
americane care pescuiesc în a- 
pele teritoriale pînă la 12 mile 
de țărm. Documentul condam
nă și respinge „aceste măsuri, 
menite să aducă profituri unui 
mic grup de companii nord-a- 
mericane de pescuit, prin în

PANAMA
Locuitorii din Panama afirmă cu demni

tate că bogăția cea mai de preț a țării lor 
este așezarea geografică. Republica Pana
ma este „marea poartă glisantă" care ofe
ră legăturile rutiere lesnicioase intre su
dul și nordul Americii și este in același 
timp podul de apă, pe care se strecoară 
fără răgaz navele dinspre Atlantic și Paci
fic și invers. Istmul îngust, brăzdat de 
lacuri și munți a devenit un punct de 
mare importanță pentru comunicațiile ru
tiere sau navale care leagă cele patru 
puncte cardinale. Cunoscutul temerar Si
mon Bolivar, devenit erou legendar, spu
nea la timpul său despre fîșia subțire de 
pămînt că va veni timpul cind „canalele 
ce vor străbate istmul vor reduce drumu
rile spre alte țări ale lumii revenindu-i 
populației din regiune un loc deosebit în 
schimburile comerciale intre Europa, cele 
două Americi si Asia și-i vor aduce aces
tui ținut tributul celor patru continente".

La 3 noiembrie 1903, cînd statul Panama 
își dobindea independența, desprinzîndu-se 
de Columbia, cuvintele lui Bolivar aveau 
să se exprime sub forma devizei „Pro 
mundi beneficie" (pentru binele lumii) pe 
care și-o alesese noul stat. Numai că da
torită poziției sale geografice; istmul Pa
nama și-a atras asupra sa privirile laco
me ale marilor puteri navale. în cele din 
urmă. Statele Unite reușesc la puțin timp 
după ce Panama devenea independentă

cum există partizani ai poziției 
lui William Craig ca Llsterul 
sa-și capete independența. Data 
referendumului va fi anunțată 
ulterior de secretarul britanic 
William Whitelaw și probabil 
ea va fi fixată pentru începu
tul anului viitor, dar în orice 
caz, rezultatul referendumului 
nu stîrnește emoții în West
minster. întrucît majoritatea 
protestantă de două treimi nu 
va accepta niciodată să unifice 
cele 6 districte ale provinciei 
cu cele 26 ale Republicii Irlan
da. Conștienți de acest rezultat 
probabil, catolicii nu sînt cîtuși 
de puțini interesați in organi
zarea referendumului. Mai 
mult, unele organizații politice 
și I.R.A. au anunțat, ca o pri
mă reacție, că-1 vor boicota. 
S-ar putea ca, ulterior, ei să-și 
revizuiască poziția întrucît o 
abținere de la vot a catolicilor 
le va oferi o victorie ușor cîș- 
tigată protestanților și va re
prezenta pierderea unui atu 
politic important înaintea ale
gerilor pentru consiliile locale 
și viitorul „parlament". Alege
rile care urmau să se țină la 6 
decembrie au fost amînate doar 
după 16 zile de la programarea 
lor, și aceasta, chipurile, din 
cauza „timpului nefavorabil, 
iernii, după-amiezelor scurte", 
dar de fapt din cauza amenin
țărilor proferate împotriva oa
menilor politici și a necesității 
apărării urnelor de către poli
ție și armată. Deoarece plebis
citul scria TIMES „nu va re
zolva nimic", mai multă atenție 
va fi acordată alegerilor care 
vor avea loc pesemne primăva
ra viitoare. Cum va arăta Ir
landa de Nord după referen
dum și alegeri se prefigurează 
intr-un document publicat a- 
cum două zile de guvernul 

călcarea drepturilor suverane, 
ale necesităților de dezvoltare 
și de progres ale altor nați
uni".

Această fermă luare de pozi
ție atrage atenția din nou asu
pra așa numitului „conflict al 
celor 12 mile". E cunoscut fap
tul că, în scopul apărării resur
selor ihtiologice și bogățijlor 
marine, nouă țări latino-ameri- 
cane (interesate în acest dome
niu), au extins limita apelor te
ritoriale pînă la 200 de mile 
marine. Această măsură este 
contestată de S.U.A. care recu
nosc numai limita impusă pro
priilor ape naționale — 12 mi
le marine.

Măsura adoptată de țările la- 
tino-americane se bazează pe 
importanța rezervelor naturale 
ale apelor teritoriale pentru e- 
conomia națională si. implicit 
pentru asigurarea unui surplus 
de proteine în alimentația lo
cuitorilor acestei regiuni a glo
bului. caracterizată de o creș
tere foarte rapidă a populației. 
Astfel, in cițiva ani. Peru a de
venit primul producător de fă
ină de pește (12 milioane tone 
anual) iar Ecuadorul — al doi
lea producător din America La
tină. Prin lărgirea limitei ape
lor teritoriale s-a urmărit toc
mai protciarea. spre beneficiul 
țărilor sud-americane riverane, 
a bancurilor de pește și a ce
lorlalte resurse marine. 

să-și trimită infanteria in regiune pentru 
a „proteja" noul stat, urmind să primeas
că in schimb dreptul de a ocupa, folosi și 
controla zona și Canalul (lucrare începută 
de Ferdinand de Lessens la 1 ianuarie 
1680 și țerminată 9 ani mai tîrziu). Ame
ricanii reîncep construirea canalului, lung 
de 79,6 km. controlînd totodată, deoparte 
și de alta a lui, o fișie lată de 15 km. In 
repetate rinduri poporul panamez a încer
cat să reintre în posesia acestui teritoriu, 
cu o suprafață de circa 1 500 kmp. Abia 
în ultimii trei ani, o dată cu instaurarea 
regimului condus de generalul Omar 
Torrijos. au început negocieri profunde 
Pentru prima oară S.U.A. au convenit să 
discute asupra unui proiect avansat de 
panamezi. Guvernul de la Ciudăd de Pa
nama și-a făcut cunoscută poziția în virtu
tea căreia va face tot posibilul- pentru a 
dobindi suveranitatea deplină asupra în
tregului teritoriu, poziție care este spriji
nită de cele mai largi pături ale popu-

lației. Kcferindu-se la necesitatea recu
noașterii jurisdicției panameze in zona Ca
nalului. Omar Tarrijos declara că „așa 
cum ailor țări natura le-a oferit petrol și 
aite resurse naturale, nouă ne-a oferit o 
fișie îngustă de pămint între cele două o- 
ccane. pc care dorim să o folosim conform 
cerințelor dezvoltării".

Evulu|ia economică și politică din Pa
nama arăta că actualul guvărn a început 
alături de recuperarea teritoriului panamez 
de Ia S.U.A., o vastă campanie menită să 
producă profunde schimbări în structurile 
țării, să înlăture privilegiile unor grupuri 
dominante și să promoveze o politică na
țională. Au fost inițiate forme noi de or
ganizare în agricultură sub denumirea de 
„înțelegeri țărănești" în care țăranii lipsiți 
de pămînt se unesc pe loturi preluate de 
la marii latifundiari. Prin adoptarea nou
lui cod al muncii s-a creat posibilitatea 
în unitățile industriale și instituții să se 
înființeze comitetele mixte formate din 
reprezentanți ai salariaților și patronatu
lui, să se încheie contracte colective de 
muncă. O comisie națională și-a propus să 
studieze și să propună o relormă a minis
terului de învățămînt, menită să deschidă 
drumul la învățătură pentru toți locuito
rii. Cu cîteva luni în urmă a fost promul
gat decretul de naționalizare a companiei 
nord-americane de energie și lumină „Po
wer and Light" ale cărei proprietăți erau 
estimate la circa 50 milioane dolari. Au 
fost organizate alegeri legislative la care 
pentru prima oară a participat și popu
lația indiană. Adunarea constituantă a a- 
doptat o nouă lege fundamentală în care 
sînt reflectate mai fidel relațiile din țară. 
La rezolvarea unor probleme de larg in
teres sînt chemate să-și spună părerea 
cercuri politice de diferite orientări. A- 
cestea sînt doar cîteva din înnoirile cu
rente în Panama, înnoiri care se bucură 
de un larg sprijin popular.

IOAN TIMOFTE

britanic și intitulat : „Viitorul 
Irlandei de Nord, un document 
pentru discuții". Este primul 
set de propuneri privind vii
toarea structură politică și ad
ministrativă a provinciei, după 
ce premierul Heath a impus 
controlul direct în martie a.c. 
asupra Ulsterului care timp de 
50 de ani se bucurase de o se- 
miautonomie parlamentară. A- 
cest document stipulează rămî- 
nerea Ulsterului în cadrul Re
gatului Unit „atît timp cît a- 
ceasta este dorința majorității 
populației", înființarea unei a- 
dunări generale (în genul fos
tului Stormont) cu 100 de mem
bri aleși după sistemul repre
zentării proporționale. Această 
nouă „autoritate regională" a 
stîrnit protestele populației 
protestante care o consideră ca 
un gest de degradare a puteri
lor vechiului parlament, pe 
lingă faptul că legile promul
gate de Westminster vor Fi im
puse în Ulster și poliția locală 
va fi controlată de Londra. Și 
totuși, elementele moderate au 
primit documentul cu ușurare 
iar reacțiile în Republica Irlan
da au fost favorabile ; premie
rul Jack Lynch l-a descris ca 
pe „o folositoare contribuție la 
dezvoltarea gîndirii politice", 
iar opoziția, interesată în men
ținerea statu-quo-ului opina că 
el „poate produce rezultate po
zitive". După alegeri, acest do
cument va fi negociat cu noii 
reprezentanți aleși. întregul 
curs ai acestor măsuri : docu
mentul guvernamental, referen
dumul, alegerile, în ciuda sus
piciunilor pe care le nutresc 
unele elemente din Ulster, pro
mite, să asigure bazele unei re
glementări pașnice în nordul 
insplei.

DOINA TOPOR

Conflictul „celor 12 mile" a 
luat forme deseori acute și, de 
zeci de ori, autoritățile ecuado- 
riene — de pildă — au recurs 
la reținerea pescadoarelor nord- 
americane și la aplicarea unor 
amenzi. Reacția S.U.A. a con
stat în mai multe „reprize" de 
presiuni politice și economice 
împotriva Ecuadorului și Peru
lui. Țările latino-americane au 
ripostat printr-un veritabil 
„front al solidarității pentru 
200 de mile" (cum se exnrimă 
LE MONDE). Această solidari
tate s-a manifestat atît in ca
drul a două reuniuni consecu
tive pe această temă (ținute la 
Lima în 1970 și 1971). cit și cu 
prilejul reuniunii O.S.A. (din 
februarie 19721 cind absolut 
toate țările sud-americane au 
susținut poziția „celor 209 de 
mile".

Recurgerea de către Washing
ton la legislația sancțiunilor, 
care amintește de faimoasa Ide 
tristă faimă: și falimentara
„doctrină Ilickenloper- — a pre
siunilor și șantajelor economice 
— se va lovi, fără îndoială, de 
riposta energică a țărilor lati
no-americane direct interesate 
tea și a țărilor sud-americane 
in general). Ceea ce se poate 
prefigura și pornind de la De
clarația comună a guvernelor 
de la Lima, Quito și Santiago 
de Chile.

EM. RUCÂR

Demonstrație impotrira scumpirii chiriilor la Miinchen (R. F. a Germaniei)

Conferința cvadripartită
de la Paris

Luînd cuvîntul la cea de-a 
165-a ședință plenară a confe
rinței cvadripartite de .= Paris 
în problertta Vietnamului, con
ducătorul delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al

PROTEST AL
R. 0. VIETNAM

Intr-n declarație în care ! 
se arată că aviația S.U.A. a
bombardat, la
provi 
Hoa. Nghe Ap
Binh. Minisleru
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prote »teazâ imp
tor a
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REUNIUNEA DE LA PHENIAN

d:n-
e reprezentanții celor două 

iulie, s-a desfășurat la 12 oc- 
mbrie, la Panmunjon. Anun- 

Republicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Tin Binh, a declarat că 
G R.P. a lăcut totul pentru a-și 
manifesta bunăvoința, și a cerut 
din r.ou guvernului american 
să pună capăt tergiversărilor 
sub orice pretext și să semne- 
-e a ordul cu privire la înce
tarea războiului și instaurarea 
păcii in Vietnam.

Adjunctul șefului delegației 
R.D. Vietnam. Nguyen Minh 

evocat înțelegerea inter- 
cr.ită la 20 octombrie asupra 

proiectului de ‘acord cu privi
re la încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam, 
are urna să fie semnat la 31 

c tocibrie 1972. El a subliniat 
ă guvernul R.D. Vietnam și 

G R.P. al Republicii Vietnamu- 
! i. de Sud sînt gata să inde- 
punească prevederile acordu- 
1 __ Reprezentantul R.D. Vieț

A.C.T.C- relevă că Partidul 
Muncii din Coreea și guvernul 
R- P. D. Coreene se pronunță 
cu fermitate în favoarea dez
voltării unor contacte cît mai 
largi intre Nord și Sud, puse 
în slujba cauzei reunificării in
dependente și pașnice a patriei. 
Actuala sesiune a Comitetului, 
menționează A.C.T.C., exami
nează măsurile în vederea tra
ducerii în viață a prevederilor 
Declarației comune amintite.

în aceeași zi, Pak Sen Cer, 
al doilea vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, a primit? pe Li Hu 
Rak, directorul Agenției cen- 
tale de informații din Coreea 
de Sud și copreședinte al Co
mitetului de coordonare Nord- 
•Sud. Cu acest prilej, menționea
ză A.C.T.C,. a avut loc o con
vorbire cordială.

Prezente românești 
la O.N.U.

• La sediul O.N.U. s-au 
desfășurat lucrările Confe
rinței anuale pentru anun
țarea contribuțiilor volunta
re la Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) și în vederea în
făptuirii acțiunilor acestui 
organism prevăzute pentru 
anul 1973. Ambasadorul țării 
noastre , Ion Datcu, a fost 
ales vicepreședinte al confe
rinței.

★
• Adunarea Generală a 

O.N.U. a adoptat proiectul 
de rezoluție propus de Ca
nada, Japonia și România, 
privitor la activitatea desfă
șurată in ultimul an de 
Agenția Internațională pen
tru Energia Atomică. Docu
mentul constată cu satisfac
ție că, în această perioadă, 
A'.I.E.A. a dezvoltat într-o 
măsură însemnată activități
le sale de cooperare tehnică 
și a sporit numărul de pro
iecte pentru dezvoltare în
făptuite de ea în cadrul 
Națiunilor Unite.

a n aceste locuri, a- 
murgul se naște 
din Volga. Soarele, 
după arcul de cerc 
trasat pe bolta 
cerească, coboară, 

tulburător in unda fluviului. 
Pămînturile, de-o parte și de 
alta, vin să se adape în Volga. 
Pădurile răsărite pe margini se 
ridică din Volga prin mii de 
lase comunicante, reîntoreîn- 
du-se, tîrziu, pe coama-i de aur. 
Gindurile se nasc și se întorc 
in Volga. Cuvintele rătăcesc 
fără noimă cînd sînt rupte de 
Volga. Volga reprezintă coloana 
vertebrală a acestor meleaguri, 
atlantul pe umărul căruia, de 
veacuri, de multe veacuri, răsar 
și înfloresc grădinile de cleștar 
ale Ulianovskului. Dimineața 
Volga aduce cu sine tremurul 
proaspăt al nordului, briza cu 
arome de ghețuri și solfegii po
lare. Ziua, cit e de mare. Volga 
se dovedește sorta uriașă a pă- 
minturilor fără sfîrșit, sevă as
cunsă in mușchii de piatră, clo
cotitor izvor de metafore. Cine 
și-a procurat ocazia unei plim
bări pe Volga nu va uita, sînt 
sigur, nicicînd arpegiile clo
cotitoare născind la impactul cu 
orizontul, șoaptele abia auzite 
venind din nestinse adincuri, 
poveștile cu rezonanțe stranii 
aduse pe spinarea veacurilor. 
Cintecele. versurile despre flu
viu. mergind voluptos către 
mare ar putea fi reprezentate pe 
o hartă a liricii ruse cu aceeași 
îngroșată linie a marilor eveni
mente.

A
cum aproape 170 de 
ani cînd a luat 
ființă, universitatea 
din Kazan număra 
24 de.studenți. A- 
cum numără circa 

zece mii. Este un mod de refe
rință caracterologică a oricărei 
instituții, de învățătură îndeo
sebi, a avea în vedere numărul 
celor trecuți în oglinda retrovi
zoare a anilor sub arcul de lu
mină pe băncile școlii. Este un 
unghi din care se poate surprin
de detaliul, biografic. Dar nu e- 
sențialul. Izvorul de cultură se 
măsoară, definitoriu, prin sta
tura oamenilor formați din sub
stanța strădaniilor sale, prin 
numărul marilor spirite pe care 
le-a modelat. Universitatea de 
pe Volga are în această privin
ță trese de merit de înaltă ți
nută. onorînd cu propria emble
mă zvîcnetul în sevă al atîtor 
magistri, onorată la rîndu-i de 
traiectoria de superioară esență 
a foștilor elevi în pantheonul 
științei și culturii universale. 
Le-am privit îndelung chipul în 
amfiteatrul cel mare al univer
sității infățișind. în ochii nicio
dată îndeajuns de sus pentru 

-a-i privi de aproape, tradițio
nala galerie de onoare în care 
doar timpul este tolerat a ope
ra corective, in sensul întregi
rii. Aici a învățat Butlerov, fon
datorul de mai tîrziu al celui 
mai puternic nucleu de specia
liști ruși in chimia organică. 
Lobacevski, descoperitorul geo
metriei neeuclidiene, a fost pro
fesor al universității și mai apoi 
rectorul ei. Patriarhul de la 
Iasnaia Poliana și-a consumat o 
parte din adolescență pe malul 
Volgăi, aicî, Ia Kazan.

Universitatea din Kazan are 
însă un privilegiu unic, privile
giu legat de numele celui con
siderat cel mai de seamă stu
dent al său. La Kazan, între pe
reții universității pe atunci oc
togenare s-au consumat zilele 
de studiu universitar ale lui 
Volodea Ulianov. Primele și ul

Premierul italian 
despre dialogul est-vest
într-un interviu acordat co

respondentului din Roma al zia
rului „IZVESTIA", premierul 
italian Giulio Andreotti a rele
vat că recentele convorbiri pe 
care le-a purtat la Moscova cu 
conducătorii sovietici a permis 
să se dea un nou impuls relații
lor italo-sovletice în domeniile 
politic și economic, în interesul 
întăririi păcii internaționale.

în continuare, premierul ita
lian a spus : „Dialogul care se 
stabilește între Est și Vest răs
punde năzuințelor popoarelor 
italian și sovietic. Această avan
sare spre destindere pe plan in
ternațional trebuie, în opinia 
mea, să fie promovată în conti
nuare, deoarece doar printr-o 
cunoaștere cît mai nemijlocită a 
scopurilor și năzuințelor comu
ne putem adinei acea coinciden

timele. Singurele. Universitatea 
din Kazan este singura in cata
logul căreia apare înscris la 
cursuri conducătorul revoluției 
din Octombrie. O sută treispre
zece zile, atît a durat cariera 
universitară a lui Lenin, din 13 
august 1877, cînd elevul liceului 
din Simbirsk, absolvent cu me
dalia de aur, fusese admis să 
urmeze cursurile Facultății de 
drept pînă la 5 decembrie, data 
eliminării, imediat după greva 
studențească avind la ordinea 
de zi dobîndirea drepturilor de
mocratice. ,Atît, 113 zile. Sur
ghiunul la Kokușkino a însem
nat retragerea în lectură, retra

Acolo unde soarele 
se naște din tiu viu

însemnări de NEAGU UDROIU

gerea în sine, retragerea în lu
mea visurilor pe care se prin
deau contururile abia percepti
bile ale drumului greu, neaș
teptat de greu ce avea să ur
meze. De primit la cursuri n-a 
mai fost primit nici aici și nici 
la Petersburg unde avea în cele 
din urmă să-și treacă examene
le. învățînd de unul singur. A 
rămas însă aici pe culoarele tă
cute și puțin luminoase ale uni
versității din Kazan dunga lu
minoasă a începuturilor, a uce
niciei revoluționare și dacă în 
această clipă ar intra pe ușă. 
detașînd fruntea boltită și pă
rul frumos ce încadra chipul 
prelung, dacă s-ar așeza pe ban
ca fixată, ca atunci, în fața ta
blei, la un lat de palmă de ca
tedră in șala-muzeu de la eta
jul clădirii, nu m-ar surprinde 
cîtuși de puțin, nu mi s-ar pă
rea nimic altceva decît că asist 
Ia gestul emoționant al reîntîl- 
nirii fostului elev la locul drag 
al adolescenței, cu locul cel mai 
drag poate, deși atît de puțin 
generos, tocmai pentru că anun
ța din adincurile ființei sîmbu- 
rele unei existențe patetice ne
obișnuite, solidară crezului re
voluției. w

P
rivesc la dreptun
ghiul prins în pe
rete și nu-mi ră- 
mîne altceva de fă
cut decît să întîrzii 
a crede că chipul 

de bărbat, din centrul fotogra
fiei este al aceluiași om pe care 
îl știam din cărțile de școală, 
capul de bărbat osos, pietrificat, 
dur, fruntea acoperită nu de 
părul bogat de cele mai multe 
ori yîlvoi, cadrind o mustață de 
bunic proverbial, este capul Iui 
Maxim Gorki. N-aș putea spu
ne de ce m-a pironit locului a- 
ceastă fotografie văzută la casa 
memorială din Kazan, de ce a- 
ceasta și nu alta și de ce anume, 
dacă ar fi să indic obiectul cel 
mai plastic din întregul muzeu 
„Maxim Gorki", n-aș face decît 
să rămîn cu degetul întins spre 
peretele mut. așa cum la rînilu-i 
privirea își pietrificase pentru 

ță de interese și relațiile uma
ne care trebuie să creeze ba
zele colaborării internaționale 
pașnice. în acest sens, consider 
că deosebirile din domeniul 
ideologiei, structurilor sociale și 
politicii interne nu trebuie să 
constituie piedici pentru dezvol
tarea relațiilor italo-sovietice și 
a aportului constructiv pe care 
cele două țări sînt gata să-l a- 
ducă la viitoarea conferință 
pentru securitate și colaborare 
în Europa. Sînt convins că dru
mul, spre pace trece prin întări
rea înțelegerii reciproce și a 
prieteniei între popoare, jnotiv 
pentru care toate inițiativele ur
mărind dezvoltarea relațiilor bi
laterale contribuie la crearea 
în lume a unei atmosfere de 
coexistență constructivă, care 
promovează progresul pașnic al 
civilizației umane".

o clipă mersul, căzînd perpen
dicular asupra respectivei ima
gini. Încercam senzația din mo
mentele cind afli de moartea 
cuiva, a cuiva anume, a omului 
nemuritor pentru tine, indife
rent din ce motiv anume, pen
tru că îți este foarte aproape, 
într-atît de aproape ineît face 
parte din tine și nu accepți de
cît să facă, ce faci și tu 
— să mergi, să respiri, să te bu
curi, să trăiești. Nu o fotografie 
mortuară m-a reținut în cazul de 
față. Gorki murise demult, a- 
tunci, în 1936, la Moscova, în
tr-un iunie la fel ca oricare 
altul, ca cel de anul acesta, de 

pildă, cînd pentru a ieși in stra
dă trebuia să te îngrijești de 
haină groasă. Sau poate altfel, 
li cunoșteam cărțile ivite in 
ghiozdanul meu de școlar prin 
grija unuia dintre dascălii de 
la primară, atent la ce citesc și 
mai ales la ce să nu uit a citi in 
scurtul răgaz rămas intre clopo
țelul de după amiază și treburile 
gospodăriei. Ii cunoșteam des
tule din copilăria deloc avanta
joasă pentru aspirațiile unui 
băiat ieșit la lumină pe undeva 
în teritoriile abia ghicite ale 
Volgăi. știam atitea despre el. 
Nu^ știam și parcă nici nu mi-aș 
fi închipuit vreodată că el a 
fost, că a trecut cîndva prin 
bătrînețe.

Privesc și întreb: cînd? El 
a fost prea ocupat de găsirea, 
printre colții neiertători ai mi
zeriei. a bucăților de pîine pen
tru a prelungi zilele de tuș în 
pivnița din care avea să iasă în 
lumina tiparului „Universitățile 
mele". Era prea antrenat în sal
varea copilăriei din pieptenele 
neiertător al stăpinului. Avea 
prea multe de făcut, prea multe 
de dus în spatele proiectat pe 
verticala celor doi metri ai 
staturii sale pentru a se lăsa 
convins că trebuie să îmbătrî- 
nească.

S.au' . Poate. tocmai cînd era 
mai grăbit să termine ce înce
puse cu zeci de ani în urmă în 
cețurile neiertătoare ale fluviu
lui, acolo în decorurile coborîte 
din pmzele Iui Repin și reinsta
late acolo din nou pentru eter
nitate, tocmai cînd se pregătea 
fr..mCreadâ-că nimic nu e mai 
frumos decît sa fii tînăr, poate, 
tocmai atunci...

Poate tocmai atunci, numai 
așa, batnnețea l-a îngenuncheat, 
a ingenunchiat catargul de-o 
viața prezent pe mările cele mai 
nobile ale pamintului.

Numai atunci chipul său sfi- 
dind nedreptăți, retezindu-le 
prin ignorare, putea să ia înfă
țișarea acestui bătrîn pleșuv, 
epuizat, ruinat de ce îi oferise 
viața mai generos, optimismul.

Un optimism incendiar.

ț^'nema
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A FOST ODATA UN POLIȚIST : 
rulează la Excelsior (orele 8,30 
10,45. 13,15; 15.45; 18,15; 20,45),
Festival (orele 9; 11;15 13,30 5 16; 
18,30; 21). Luceafărul (orele 9; 
11.15; 13.30;x16; 18,15; 20,45).

CU MÎINILE CURATE rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21.15). Favorit (orele 9.15; 11,30; 
13.45; 16: 18,15; 20.30). București 
(orele S.30: 10.30; 12.30: 14.30: 16,45: 
19. 21).

ANONIMUL VENETIAN ; rulea
ză la Floreasca (oref.e 15,30; 18:
20.15).

ÎMBLÂNZIREA FOCULUI : ru
lează la Scala (orele 9,30: 13;
16.30: 20).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 

FRONT : rulează la Central (orele 
9,30; 11,30: 13.45; ÎS: 18.15; 20,30).

VA ARAT EU VOUĂ : rulează 
la Viitorul (orele 16; 18; 20).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Capitol (orele 9.30: 11,45; 14: 16,15; 
18.30: 20.45).

SF1NTA TEREZA ȘI DIAVOLII î 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18,15; 20,30).

NOI TREI ȘI CÎINELE : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,15—20,15 în 
continuare).

TORA I TORA ! TORA I : rulea
ză la Doina (orele 11; 14: 17; 20), 
Drumul Sării (orele 15,30: 19),
Rahova (orele 15.30: 19).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Dacia (orele 9,30; 12; 
15.15: 17.45: 20,15)

FUGA E SANATOASA : rulează 
la Feroviar (orele 8.45: 11: 13,15; 
15.45: 18.15; 20,45). Modern (orele 
9; 11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30).

DRUM TN PENUMBRA rulează 
la Bucegi (orele 15,30: 18: 20.30), 
Miorița* (orele 9. 11.15; 13.30; 18:

P E N T V TIMP II L P V. LIBERĂ
20.30) . Cotroceni (orele 15,30; 18;
20.15) .

ELIBERAREA LUI L.B. JONES : 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Melodia
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Gloria (orele 8,45; 11; 13,30: 
16; 18,15; 20,45).

ALEARGA REPEDE, ALEARGA 
LIBER : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20.15).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA : 
rulează la Giuleștl (erele 15.30; 18:
20.15) .

CREIERUL : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 17,45; 20).

LOGODNICA FRUMOSULUI

DRAGON : rulează la Crîngași
(orele 15,30; 18; 20,15).

MAREA HOINĂREALA : rulează 
la Volga (orele 9{ 11,15; 13,45;
18,30; 21), Aurora (orele 8,45:
11; 13,30: 16; 18.30; 20,45), Tonils 
(orele 8.45; 11; 13,30; 15,45; 18,15:
20,45), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20.30).

LIUBOV IAROVAIA : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18: 20,15).

BINECUVÎNTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Ferentari 
(orele 15.30: 17,45; 20).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Lira (orele 15.30; 18: 20,15).

AGENTUL NR. 1 : rulează la
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

BAMBI : rulează la Pacea (orele 
16; 18; 20), Progresul (orele 16; 
18; 20).

DAURIA : rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

OPIUL ȘI BÎTA : rulează la Mo
șilor (orele 15,30: 17,45; 20).

MESAGERUL : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

PINE CÎNTA NU ARE GÎNDURI 
RELE : rulează la Laromet (orele 
15,30; 17,30; 19,30).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Arta (orele 15,30: 
18; 20,15).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18, 20,15).

Opera Română : NUNTA ÎN 
CARPAȚI ; O NOAPTE FURTU
NOASA — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : SOARELE LONDREI - 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia : OA
MENI ȘI ȘOARECI — ora 20; 
(Sala Studio) : IADUL ȘI PASA
REA — ora 20; Teatrul de Come
die : CHER ANTOINE — ora 20: 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(Schitu Măgureanu) : D-ALE
CARNAVALULUI - ora 20; (Sala 
Studio).: VALENTIN ȘI VALEN

TINA — ora 20; Teatrul Mic : APE 
ȘI OGLINZI — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : FREDY — ora 19.30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Victo
ria) : TRĂSNITUL MEU DRAG 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : SICILIANA — ora 19.30; 
Studioul „Casandra" al I.A.T.C. : 
AUTORUL MOARE AZI — ora 20; 
Circul București : LA START... 
VEDETELE CIRCULUI — ora 19.30: 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
GHIOCEI... MĂRGĂRITARE — ora 
19,30.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 

Tele-enciclopedia. 9,50 Muzică popu
lară. Cîntă Ion Bogza. 10.00 Curs 
de limba germănă. Lecția a 26-a. 
10.30 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Cluj. 10,50 Revista litera
ră TV. 11,20 Pagini de umor :

„Aventuri în epoca de piatră"
12.10 Teleglob — Alger — orașul
Alb. 12.25 Muzică distractivă. 12,45 
Publicitate. 12,50 Telejurnal. 16.00 
Teleșcoală. Chimie. Structura ato
mului. Literatura română. 17.30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba engleză. 
Lecția a 26-a. 18.00 Atenție la...
neatenție ! 18,30 Tragerea Loto.
18.40 Oameni și fapte. 18.50 Tele- 
conferință de presă. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. în cinstea 
aniversării Republicii — Cronica 
marii întreceri. 20,00 Avanpremie
ră. 20,05 Reflector. 20,20 Film ar
tistic : „Poveste de pe Don". 21,50 
Universitatea TV. ' 22,30 „24 de 
ore".
PROGRAMUL II
20,00 Film serial pentru copii : 
..Delfinul Flipper". 20,25 Biblioteca 
pentru toți. Mihail Sadoveanu (I).
21.10 Publicitate. 21.15 Revista e- 
cpnomică TV. 21.30 Capodopere 
ale muzicii universale : „Passaca- 
glia" de Haendel. 22,15 ‘Stadion.
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