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Proletari din toate țările, uniți-vă !

• Actualitatea 
pentru tineret

• Sport
— SI TOTUȘI, PE 
CÎND O BAZĂ 
SPORTIVĂ LA OLĂ- 
NEȘTI ? (Cititorul de
clanșează ancheta)
— COMPETIȚIILE 
ZILEI
— MERIDIAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ziaristul olandez

Jehan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit, miercuri dimineață, pe 
ziaristul olandez Jehan Kuy- 
pers, comentator de politică 
externă la grupul de presă 
„Brabant Pers Nv“.

Kuypers
La primire au participat to

varășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., con
silier.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu ziaristului olan
dez.
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La Uzina „Electroapsrataj“ 
la întrecere către toate

după chemarea
întreprinderile

industriale electrotehnice și electronice

CEI 2 000 UTECIȘTI 
AU DECIS:• ■' ■

VOM FI LA ÎNĂLȚIMEA
EXIGENTELOR CU CARE

NE CONFRUNTAM
Pe uteciștii uzinei 

ne „Electroaparataj“ 
tem îndeaproape, 
ne-am aflat în mijlocul lor 
avînd astfel prilejul să con
statăm că. pentru fiecare și în
treaga organizație, a munci 
bine, de la o zi la alta mai 
bine reprezintă un deziderat 
major. Așa îneît atunci cind 
am luat cunoștință de Chemarea 
la întrecerea socialistă adresată 
de uzină către toate întreprin
derile industriale electrotehnice 
și electronice, cînd am văzut că 
printre semnatarii acestui apel 
la competiție în vederea înde
plinirii cincinalului înainte de 
termen se află si Romeo FIo- 
rescu. secretarul Comitetului 
U.T.C. ■— care exprima astfel 
voința celor peste 2 000 de ti
neri ce lucrează aici — faptul 
ni s-a părut firesc. Firesc în
trucît prin numărul lor, prin 
faptul că cei mai mulți dintre 
ei exercită o activitate direct 
productivă, uteciștii joacă un 
rol hotărîtor în viața acestei 
unități economice. Deplasîn- 
du-ne la fața locului, am încer
cat împreună cu cîțiva din 
membrii biroului U.T.C. să de
limităm modalitățile proprii, 
specifice prin care organizația 
de tineret intenționează să-și 
facă simțită prezența în ono
rarea angajamentelor asumate 
de colectivul din care fac 
parte.

— De Ia început — ținea să 
ne spună tovarășul Romeo 
Florescu — vreau să fac o pre
cizare. La data declanșării che
mării despre care vorbim noi 
ne aflam deja în întrecere, și 
anume în întrecerea 
retul — factor activ 
deplinirea cincinalului „ .. 
te de termen“. In urma che
mării, obiectivele noastre au 
devenit inseparabile, se con
fundă cu obiectivele angaja
mentului cuprins în chemare 
dintre care pot fi amintite : de
pășirea planului la producția 
globală, marfă și marfă vîndută 
și încasată cu 1 la sută ; depă
șirea producției fizice în apa- 
rataj automat de joasă tensiu
ne cu 7 000 contactoare cu re
lee : realizarea unui indice de 
utilizare a mașinilor de 88 la 
sută, creșterea ponderii produ
selor noi și modernizate cu 5.3 
la sută din producția uzinei.

— Cu alte cuvinte — adăuga 
lăcătușul Mihai Găvănescu, 
șeful ’ comisiei social-profesio- 
nale. tot ce întreprindem, toate 
acțiunile noastre țin seamă toc
mai de atingerea acestor cifre. 
Să ne oprim bunăoară la Olim
piada strungarului a cărei fază

bucurește- 
îi cunoaș- 
nu odată

,.Tine
lli în- 
înain-

— Dați-mi vă rog miliția o- 
iasului Buziaș. Sînt niște scan
dalagii la restaurant.

★

am 
vrei 

am

— Tovarășe plutonier, 
greșit, bate-mă matale cît 
numai să n-afle tata că 
fost la circiumă. Să n-afle: tata...

Tînărul are 19 ani. Printre 
acte o repartiție de muncă la 
I.R.T.L. datată în ziua aceia.

— Ți-e frică de tata ?
— Mi-e rușine—
— De ce nu te-ai dus la în

treprindere ? De ce te-ai îm
bătat ?

— Nu sînt beat.
— Văd, te-ai trezit de frică.
Colonel Brigore Stingă, co

mandantul Miliției Lugoj : Mai 
toate infracțiunile se săvîrșesc 
sub influența alcoolului. Un e- 
xemplu doar : erau trei tineri. 
Un operator chimist, un mași
nist și un tehnician agricol. Au 
stat pe chef două săptămîni la

finală — proba teoretică — are 
loc chiar astăzi. Competiția a 
fost demarată însă chiar din 
prima zi a noului an. criteriile 
de departajare a participanților 
fiind depășirea planului și cali-

tatea. Cine va cîștiga. greu de 
spus întrucît urmărind rezulta
tele de pînă acum — pianul a

GII. GHIDRIGAN
(Continuare în pag. a lll-a)

BRUMA IMPROVIZAȚIEI
MENTINE ACTIVITATEA
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Mihai Nechita, operator la pupitrul 
magnetici de la Stafia de înnobi lare

'A

de comandă 
a nisipurilor

Foto :

al separatorilor 
din Dorohoi.
O. PLEÇAN

La trei luni de la Conferința 
de dare de seamă și alegeri 
era de așteptat ca și în ca
zul comitetului U.T.C. de 
la Fabrica de confecții din *Bîr- 
lad faptele să definească deja 
activitatea noului organ ales. 
Aceasta cu atît mai mult cu 
cit organizația U.T.C. de la 
această fabrică este de multă 
vreme cotată între cele mai ac
tive organizații din județ iar 
unitatea economică în care își 
desfășoară activitatea e socotită 
între unitățile fruntașe. Angaja
mentul unității de a îndeplini 
planul cincinal numai în patru 
ani și faptul că aproape jumă
tate din efectivul fabricii îl for
mează tinerii ar fi condus de 
asemenea pe oricine către con
cluzia că timpul scurs de la a- 
legeri pînă în prezent este 
marcat de importante acțiuni 
pe linie de organizație. Altfel 
nici nu s-ar putea crede că ar 
fi căci însăși cronica organiza
ției de pînă la alegeri și cro
nica vieții fabricii conțin sufi-

ciente înfăptuiri care atestă 
maturitatea politică a colecti
vului, nivelul ridicat de con
știință al tinerilor de aici, b- 
totuși, oricît ar părea de ciu
dat și de paradoxal, de la ale
geri încoace, cu greu s-ar . pu
tea nota citeva lapte care să a- 
teste prezența organizației de 
tineret, să dovedească, fie. și 
modest că entuziasmul caracte
ristic celor noi aleși în func
ții de răspundere se materia
lizează dînd' chip concret hotări- 
rii care se naște firesc într-o 
întrunire plenară cum e Confe
rința UT.C. de a rupe cu de
ficiențele și de a trece mai 
energic la exercitarea manda
tului încredințat.

In lipsă de realizări și, s' 
fim bine înțeleși, între acestea 
vizăm și faptele elementare, 
-Aurica Munteanu, secretara co
mitetului U.T.C., a recurs cu 
ușurință la fraze goale, la spi
cuiri pripite din 
mitetului care a 
darea parfumată

activitatea co- 
fost șl la re- 
a unor ono-

de cultură ORE DE EDUCAȚIE“?
Nu ne-am dus la Liceul nr. 33 din Capitală

anume. Nu.

Am abordat liceul, ca oricare altul, vrînd să vedem

ȘCOALA

pentru că s-ar fi petrecut aici ceva

si civilizație

cît și cum se manifesta școala ca factor de educație.

PROCES EDUCATIV sau

Măsura actului

atitudinea fafa
de învàfàturà

educativ

principalul factor

Foto : ȘTEFAN WEISS

Promovați, elevi foarte buni, 
elevi buni și mai puțin buni, 
corigenți și elevi amenințați să 
rămînă repetenți — din aceștia 
se compune colectivul claselor, 
așa ca-n fiecare școală.

Totuși, rezultatele trimestru
lui I ne descoperă situații inex
plicabile : clase cu promovabi- 
iitate spre procentul maxim, 
clase cu promovabilitate mult 
sub o limită să spunem accepta
bilă. Anul I se prezintă mai o- 
mogen, mai bine. Un fapt lău
dabil, credem, pentru școala

motelul Padeșul pină au termi
nat banii. Apoi, primii doi au 
furat lucrurile, din mașina unui 
italian. Era acolo și-un magne
tofon. A vrut să-I cumpere cel 
de-al treilea dar n-avea bani. 
A furat și el un costum de hai-

— De unde ați știut că Ela, 
fiica dumneavoastră, e la acest 
local ?

— Am căutat-o. Nu știu dacă 
vine des pe aici, sper că nu.

— Nu sperați, vine destul de 
des, după ce ați trimis-o acasă

asemenea local. Aș vrea să facă 
așa cit mai mulți părinți. Avem 
copii buni, să ne facem datoria 
de părinți pînă la capăt.

*
— Unitatea dumneavoastră e 

renumită nu numai în Timișoa-

AMARE VINUM... w
■ K

ne de la magazin și a plătit 
magnetofonul. I-a prins după 
șapte zile căpitanul Bercaru, o- 
fițerul care se ocupă și de pro
bleme de tineret. Aveau cîte 20 
de ani fiecare.

Deci : Amare vinum !
Natașa Stănescu : O mamă 

care doarme liniștită nu e o 
mamă adevărată. Să știi că fata 
ta n-a venit acasă și tu să poți 
dormi ?...

m-am interesat la ospătare, o 
cunosc toate, știu și curh o chea
mă, pe ambele nume.

— Soțul meu e inginer con
structor, să veriiți la noi, avem 
o casă onorabilă. Ei nu-i lip
sește nimic. Are de îmbrăcat, 
de încălțat, are un ban de bu
zunar. O duc la cinema, o duc 
la teatru, o duc la operă, ce-i 
mai trebuie ? Vă jur că fata 
mea nu va mai călca într-un

ra dar și prin alte locuri. Cine
va mi-a vorbit frumos de tera
sa Flora, la Botoșani. Cum v-ați 
asigurat acest bun nume ?

Romulus Mureșan, responsa
bilul unității : Sîntem, în pri
mul rînd preocupați de ținuta 
noastră, de felul servirii. încer
căm să impunem clientului o a- 
numită atitudine în compor
tare. Pe cei deochiați nu-i 
servim decit în așa fel in-

cit să se simtă stingheri. 
In benzile de magnetofon 
care asigură ambianța sonoră a 
unității am intercalat toate ge
nurile muzicale ; ușoară, de o- 
peră, populară... Avem clienții 
noștri obișnuiți. Avem mese re
zervate pentru pensionari. Nu 
ne interesează volumul vînzării 
ci în primul rînd statornicia ce
lor care ne onorează cu pre
zența lor.

— Ați avut multe scandaluri ?
— In trei ani nu s-a spart nici 

un pahar, n-a trebuit să inter
vină niciodată miliția. Oamenii 
se simt excelent la noi și, chiar 
dacă se mai încălzesc, nu depă
șesc limita. Ascultați, Ta noi se 
vorbește în șoaptă. indiferent 
de subiectul discuției și de ni- 

. velul intelectual al consumato
rului.

— Ce ginduri de viitor există 
cu această unitate ? Nu cumva 
se va degrada? Nu va îmbă- 
trîni și ea ca atîtea altele?

— In 1973 vrem să folosim

generală : înseamnă că i-a tri
mis spre liceu pregătiți, obișnu
iți să respecte disciplina de elev, 
în anul II, de acum, 4 clase —
C, D, E, H, — n-au avut va
nitatea unui procent peste 43 la 
sută promovați, dimpotrivă, au 
coborît pînă la 32 la sută. La a- 
nul III, o clasă — E — promo
vează sută la sută dar alte trei, 
B, H și I, se situează între 32 și 
40 la sută promovați. Chiar și 
în anul IV, o clasă, H, are, în 
prag de absolvire, abia 44 la su
tă promovați. Adică, din aceste 
colective mai mult de jumătate 
din elevi n-au învățat. De ce 
n-au învățat ? Dacă învățătura, 
disciplina sînt o chestiune de e- 
ducație — ce a însemnat inter
venția educativă în cazul aces
tor elevi care au nesocotit, de 
fapt, că sînt elevi săptămîni în 
șir, venind, probabil, la școală, 
în mod reflex, pentru că figu
rează într-un catalog ?

Dintr-o clasă care are un a- 
devărat record de corigenți — 
anul II H — stăm de vorbă cu 
cîțiva elevi avînd cîte șase, cinci 
și patru corigențe, deci aproape 
la jumătate din materiile care se 
predau în școală: Marteri For- 
lavu, Doru Mardare, Gheorghe 
Vladimir, M. F. se explică : sla
ba pregătire din clasa anterioa
ră și absențele datorate întîrzi- 
erilor autobuzului (!?) motivea
ză, după el, cele șase corigențe ;
D. M. spune că a avut o slabă 
pregătire adusă cu el de la li
ceul din Bolintin, a lipsit trei 
săptămîni de la școală, nu a ți
nut seama de sfaturile primite, 
n-a avut chef să lțipte împotri
va impresiei proaste pe care 
și-au făcut-o profesorii despre 
el. n-a venit în ținută reglemen
tară și, de aici, eliminarea ; 
Gh. V. subliniază că la liceul din 
Domnești, unde a învățat, se 
luau mai ușor note mari, și 
n-aveau o pregătire solidă, nici 
aici nu l-a prea preocupat în-

VIOREL BURLACU

(Continuare in pag. a ll-a)

MARIETA
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CĂLIN

VIDRAȘCU
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STÄNCULESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

rabile intenții care ar urma chi
purile să prindă viață într-un 
viitor apropiat. Atins prin naș
tere de bruma neiertătoare a 
improvizației desigur că un 
astfel de trandafir n-a re
zistat. Și chiar dacă tentativa 
dezinformării ar fi reușit care 
dintre cei 900 de uteciști și de 
ce să nu o spunem, Comitetul 
municipal Bîrlad al U.T.C. ar 
fi purtat la butonieră buchetul 
veșted al erorii repetate. „Ne 
întîlnim săptămînal cu membrii 
biroului, ne informa secretara 
și, discutind operativ treburile 
curente, acționăm operativ. Așa 
că nu rămîne nimic de azi pe 
mîine neluat în seamă“. Fru
moasă afirmație. Și dacă prin 
ea s-ar fi încercat să fie amă
git numai reporterul încă ar 
mai fi fost cum ar fi fost. Dar 
din păcate, spunindurși singură 
astfel de frază și poate zilnic, 
secretara comitetului U.T.C. se 
amăgește luind drept fapt rea
lizat ceea ce e de dorit să facă. 
Pasul întîi spre formalism e 
prin urmare făcut pe iarba 
moale a autoamăgirii. Auto- 
amăgire evidentă căci altmin
teri cum ar fi posibil ca întîl- 
nindu-te săptămînal cu mem
brii biroului, după trei luni de 
întîlniri să nu știi totuși cum 
îi cheamă. Și cum ar fi posibil 
ca după astfel de întîlniri și 
după ședințe lunare de birou, 
în cadrul organului ales să con
ducă treburile organizației să 
nu se fi pomenit nimic în le
gătură cu chemarea Ia între
cere lansată de Biroul C.C. al 
U.T.C. sub deviza ..Tineretul, 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen ?“. 
Dacă ar fi fost o altă unitate 
economică, una oarecare și nu 
o fabrică în care îndeplinirea 
cincinalului să fie prevăzută 
pentru patru ani ar mai fi în
căput discuții. Așa însă orișice 
explicație se pare de prisos.

N-am vrea să fim interpre
tați greșit. Venind la Fabrica 
de confecții din Bîrlad și nu 
din întîmplare, ci la recoman
darea comitetului municipal 
U.T.C. pentru a vedea ce s-a 
făcut de la alegeri și pînă în

ION CHIRIAC

(Continuare în pag. a 111-a)

Cultul
celor „vechi“

de S1NZIANA POP

Am ascultat, în casa unui eminent folclorist, o bandă de. 
magnetofon pe care nu era imprimată muzică populară, ci 
păreri. Directorii unor cămine culturale din citeva județe din 
Muntenia vorbeau despre „stricarea tradiției țărănești". Fuse
seră convocați la un curs de inițiere, dar ei avertizaseră că, 
înainte de asta, ar trebui să se țină seama de pericolele 
care amenință „faptul autentic al folclorului românesc". L-am 
rugat pe amfitrion să pună banda încă o dată pentru că 
„durerea aceasta este și durerea mea". Dar ceea ce mă emo
ționase cu adevărat nu era atît gravitatea problemei, cit 
calitatea discuțiilor, priceperea, luciditatea, simplitatea clară 
cu care fusese fixat diagnosticul și, ca să spun astfel, medi- 
camentația. „De vină sînt instructorii culturali și mijloacele 
de mass-media. Acei instructori care nu sînt cultivați în mod 
suficient, care nu știu Ce este folclorul românesc sou nu au 
capacitatea de a înțelege faptul folcloric autentic, in loc să 
învețe ei de la țărani, vor să învețe ei țăranii cum este cu 
tradiția. Vor să-i împingă pe artiștii populari să se cabotini- 
zeze în fața lor. Dacă orașul este expansiv, el ar trebui să 
fie înțelegător față de această lume veche, care este folclorul 
românesc. Să ocrotim nu să corectăm folclorul". Sau : „Un 
orgoliu dubios, de prost gust, al unor activiș^ culturali 
care-și închipuie că dacă nu vin cu o contribuție personală, 
lumea se dărîmă. Ei nu înțeleg că acești oameni nu trebuie 
scoși din modul lor de a se exprima. Vor să-i antreneze să 
facă veselie, tămbălău popular". Sau : „Mijloacele de mass- 
media în loc să difuzeze folclorul tradițional, difuzează fol
clorul prelucrat după ureche, folclorul lăutăresc din care dis
par toate nuanțele regionale, care se cîntă in toată țara după 
același ritm". Ca mijloc de corectare a situației se propune : 
„o atitudine ofensivă și activarea tineretului sătesc. Tinere
tul sătesc, dislocat de lingă familie, și care nu mai învață 
faptul folcloric de la înaintași ci de la radio și de la tele
viziune, unde el se difuzează deseori greșit".

M-am gîndit că în ciuda calificării mele profesionale filo
logice, mi-ar fi trebuit multe lecturi și multă vreme, pentru a 
putea exprima în citeva minute adevăruri atît de dure și so
luții atît de efective în legătură cu starea actuală a folclo
rului. intr-adevăr, directorii aceia de cămine culturale din 
județele Munteniei vorbiseră ca niște profesori universitari. 
„Cine sînt ?" am întrebat. „Tineri", mi s-a răspuns. „Cum se 
explică priceperea lor atît de extraordinară „Sînt țărani.

(Continuare în pag. a 11-a)
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EDUCATIV sau
„ORE DE EDUCAȚIE“?

(Urmare din pag. I) 

vățătura, deși, după părerea lui, 
școala și organizația au făcut 
totul. ■ -

Ce înseamnă- totul ? Ne adre
săm unui secretar U.T.G. de cla
să, de la anul II C. „E greu de 
dat o explicație trăirii pasive a 
vieții de ' elev, mai mult pe ală
turi de școală. Avem profesori 
buni, în clasă se discută, am 
vorbit mult despre calitatea pre
gătirii noastre la orele de diri- 
genție, chiar și la U.T.C. (de ce 
chiar și la U.T.C. ?). Sîntem o 
clasă de băieți și nouă ne cam 
lipsește „ambiția“-.

Cîte nu se petrec, totuși, în 
spatele acestui „s-a discutat“; 
Uite, de pildă cazul lui D. 
Ciubuc, corigent la trei materii. 
„Numai în preajmă tezelor’ am 
fost întrebat dacă m-ani pregă
tit. Eu pot să învăț, dar îmi 
lipsește voința de a face un e- 
fort“. Este infimă, aproape de 
neluat în seamă intervenția a- 
ceasta prin cîteva întrebări nu
mite discuție-adresate unui elev 
cu dificultăți în pregătire dato
rate inconstanței efortului, lipsei 
de voință, lucruri sesizabile încă 
de la început de trimestru. Și 
Gabriela Hoandră, secretar al co
mitetului organizației U.T.C. din 
liceu, se referea la aceleași dis
cuții. „La fiecare oră de diri- 
genție se discută notele sub șap
te, se încearcă aflarea cauzelor 
obținerii lor. Și noi am încercat 
să intervenim prin discuții, dar 
in primul trimestru acestea n-au 
fost eficiente. Elevii nu acordă 
atenție tuturor materiilor, n-au 
obișnuința învățăturii. Am gre
șit cînd n-am intervenit mai cri
tic și mai insistent în clasele 
mai slabe, poate și pentru că am 
repartizat membrii comitetului 
la clasele lor și acolo n-au ac
ționat. Așadar acțiunea, inter
venția în vederea obținerii unui 
rezultat este redusă la discuții 
de care elevul cu deficiențe 
comportamentale se eliberează 
ușor, fără remușcări. El mai știe 
și că discuțiile se uită și că, de 
aceea, sînt mereu luate de la 
început.

Educator 
doar o dată 

pe săptămină ?
în anul II B reală se menține 

— cum spuneam —• un nivel în
grijorător de scăzut Ia învățătu
ră. Există o legătură între acest 
fenomen și starea disciplinară a 
colectivului ? „Da — a fost de 
părere profesoara Sofia Ionescu, 
diriginta clasei. Mai mult de 
jumătate din efectivul elevilor 
au nota scăzută la purtare : aba
terile — cu unele excepții 
nu sînt mari, intră în categoria 
celor școlărești, dar vădesc lip
sa de interes pentru învățătură, 
un comportament trădînd minu
suri educative“.

Constatarea, făcută oarecum 
rece, detașat vizează totuși tineri 
aflați sub influența nemijlocită 
a școlii. Sînt aceste „minusuri 
educative" o apariție de dată 
recentă ? Și dacă da. ce condi
ții le-au favorizat ? Dar, mai a- 
les cum luptă școala contra lor ?

— Ca dirigintă fac tot ce in
tră în atribuțiile mele. Țin ore 
educative, sprijin activitatea or
ganizației U.T.C., am o legătură 
nermanentă cu părinții. Totuși, 
familia poartă vina a ceea ce 
numesc eu minusuri educative. 
Elevii găsesc acasă îngăduință, 
în unele cazuri exemple negati
ve. familia nu ni se aliază în
totdeauna.

Nu e acesta un caz tipic rela
ției școală-familie, dar ținem să 
transcriem ceea ce ne-a spus to
varășul Florian Mărculescu, pre
ședintele comitetului de părinți, 
privind afirmația de mai sus :

— Mai avem destule lucruri 
de pus la punct —■ ne informa 
interlocutorul nostru. Mai ales 
în ceea ce privește un fel de 
..autoeducare“ a noastră, a pă
rinților, la niște capitole disci
plinare de care sîntem direct 
răspunzători, cum ar fi ținuta 
copilului. Dacă în clasa a Xl-a îi 
scoatem fiului permis de condu
cere auto și îl trimitem cu ma
șina la școală (există un ase
menea caz la noi), dacă de la 
15—16 ani ne lăsăm fetele să-și 
sopsească părul și să abordeze

cu nonșalanță matricola pe un 
palton de vizon, e foarte expli
cabil ca șoferul imatur sau pre
cocele adepte ale eleganței ves
timentare să lase munca lor, ur
mărirea corectă a drumului spre 
mai departe pe planul doi.

„De multe ori — ne informa 
tovarășa directoare a liceului, 
Gabriela Marcoci, părinții sînt 
acei care aleargă să obțină scu
tiri medicale pentru copii, cu in
tenția, uneori chiar mărturisită 
direct, „să-i lase să se mai o- 
dihnească“. Poate că așa este. 
Slaba frecvență Ia ore acuză o 
deficiență de natură etică : re
butul de conștiinciozitate. Se 
absentează, iar aici intră deja în 
discuție un al treilea element 
— mai ales de la orele de prac
tică tehnico-productivă. Dar 
școala știe că această sustragere 
deloc normală tocmai de la 
compartimentul programei, care 
pregătește întâlnirea tânărului cu 
munca este facilitată chiar în

D. CIUBUC: „Numai în 
preajma tezelor am fost în
trebat daca sînt bine pre

gătit“.

școală, de către medicul stoma
tolog Eleonora Grecu, a cărei 
parafă se poate citi pe un mal
dăr de „scutiri“ salvatoare. Gra
ție aceluiași medic „binevoitor“, 
sala de așteptare a cabinetului 
medical și chiar incinta acestuia 
servesc drept gazdă pentru dori
torii de „relaxare“. Nu era ca
zul ca în locul discuțiilor des
pre absențe să se vegheze de 
către școală și organizația U.T.C. 
—- ca acest loc care ușurează în 
prezent absențele, să rămînă nu
mai ceea ce trebuie să fie — ca
binet stomatologic ?

Din punct de vedere formal, 
zonele atribuțiilor unui diriginte 
par acoperite. Totuși, cînd edu
catorul caută vinovați în afară, 
ceva nu este în ordine. Dacă 
familia poartă vina „minusuri
lor“ și acestea se constată, în 
școală, din plin, școlii, profeso
rilor, educatorilor, ce le rămîne 
de făcut ?. Familia are rolul său 
în procesul educativ, școala este 
însă instituția specializată și res
ponsabilă în cea mai mare mă
sură de formarea viitorilor cetă
țeni. Așa privite lucrurile, cine 
poate delimita exact granițele în 
interiorul cărora trebuie să acțio
neze dirigintele, educatorii, și 
cine își poate lua răspunderea 
de a stabili de unde și pînă 
unde trebuie să se întindă influ
ența școlii ? Și, mai departe, 
există oare vreo împrejurare din 
viața elevului în care nu trebuie 
să se întindă influența școlii ? 
Nu pentru aceasta pledează în
săși concepția noastră despre e- 
ducație: pentru ca eficiența e-

ducativă a școlii să se manifes
te în toate împrejurările din via
ța tînărului ? Putem fi mulțu
miți, ca educatori, pînă nu ajun
gem să obținem cu adevărat un 
asemenea rezultat ? Punem ase
menea întrebări nu numai celor 
care ne-au răspuns în această 
școală dar le adresăm totodată 
tuturor educatorilor.

— Nu toți educatorii figurînd 
pe statul de funcțiuni sînt și e- 
ducatori prin vocație și pasiu
ne — precizează prof. Nicolae 
lancu, director adjunct. Unora 
le lipsește tactul, altora cunoș
tințele, unii dădăcesc, alții își 
fac din regulament unica armă 
a muncii educative. Ca educa
tori ar trebui să ne reproșăm o 
atitudine rigidă, uneori brutală, 
care mărește distanța dintre ban
că și catedră, care trezește ri
posta elevului. Cîți dintre noi 
țin seama de faptul că lucrăm 
cu o vîrstă cînd tinerii manifes
tă tendințe de independență 
(chiar dacă e riscant să le-o a- 
corzi total) — cînd își apără 
demnitatea și plătesc cu orice 
monedă jignirile aduse ? Eu în
cerc să găsesc formula de a nu 
încadra elevul rigid în articolul 
din regulament și a face din el 
un „acuzat“ pentru că îmi dau 
seama că încercarea lor de a se 
sustrage regulilor stabilite, legi
lor școlare nu se datorează decît 
rar unor manifestări refractare în 
sine ci mai ales faptului că noi, 
educatorii, nu găsim întotdeau
na limbajul care să-i convingă 
de utilitatea lor. Atunci recur
gem la impunerea lor adminis
trativă, utilizînd autoritatea care 
e de partea noastră.

Cînd discutăm despre greută
țile educative, chiar și organele 
noastre superioare ne întreabă : 
de ce nu aplicați regulamentul ? 
E cel mai lesne lucru. Dar în 
nici un regulament nu se inter
zice unei eleve să vină cu sprîn- 
cenele pensate sau unui băiat să 
poarte pantaloni evazați — ca 
să ofer două exemple foarte 
simpliste. Or, în largul sens al 
termenului educație intră și o- 
bligația de a-i sfătui pe tineri să 
nu o ia înaintea vîrstei, să nu 
aplice neapărat la uniformă o 
modă îndeajuns de discutabilă 
și așa mai departe. Personal mă 
servesc de regulament în situații 
extreme, călăuzindu-mă după 
principiul că elevului trebuie 
să-i acorzi cît mai multe șanse 
de autoconvingere, pentru a ți-1 
alătura ca partener în munca e- 
ducativă.

Sîntem de acord, firește, că 
regulamentul școlar nu rezolvă 
totul și că, impunîndu-se, totuși, 
respectarea lui (pentru că «.de 
aceea este regulament, ca să fie 
respectat) se cade să acționăm 
diferențiat dar, mai ales, neîn
trerupt.

„Este prea puțin o oră edu
cativă pe săptămină“ — (ora de 
dirigenție) — spun unii profe
sori. „Eu aș desființa ora edu
cativă săptăinînală în forma ei 
actuală — susține profesoara 
Fănica Gheorghiu. De ce să fim 
robii ei cînd trebuie să fim e- 
ducatori de dimineață pînă sea
ra „Am o tematică a orelor 
de dirigenție pe tot anul, mi-a 
fost aprobată de conducerea li
ceului, o respect întocmai — este 
răspunsul pe care ni l-au oferit 
destui profesori la întrebarea 
cum își concep munca educati
vă, ce cerințe ridică colectivul 
de care răspund. „Cînd elevii ne 
ridică la tot pasul probleme a- 
tit de deosebite nu le putem 
transfera următorului trimestru 
pentru că acesta pe care îl par
curgem este ocupat cu tematica 
stabilită la începutul anului — 
este însă de părere 
Fănica Gheorgliiu. Am 
tematică ilar o păstrez 
inspecții. In clasa mea, 
aflate în pragul absolvirii, 
discuțiilor noastre n-a ocolit as
pirațiile profesionale ale fetelor, 
micile lor incertitudini sentimen
tale, întrebări privind integrarea 
lor socială, relațiile de familie și 
cîte altele.

Multe nopți de nesomn mi-a 
dat cazul unei eleve care s-a 
considerat prea mare pentru a 
mai respecta orarul școlar, care 
și-a creat, într-un moment de 
rătăcire, situația limită de a fi 
exmatriculată din liceu, acum 
cînd mai avea citeva luni pină 
la bacalaureat. Mi-ar fi fost 
foarte ușor să recurg la para
graful respectiv din regulament.

Pentru că el trebuie respectat. 
Dar am căutat împreună cu fa
ta o soluție. I-am găsit un loc 
de muncă și am transferat-o la 
seral. își va termina împreună 
cu colegele ei liceul și am cer
titudinea că își va realiza visul 
de a deveni studentă la A.S.E. 
N-am făcut cazul ei tabu, mi-am 
aliat toată clasa, am căutat îm
preună argumentele de care am 
avut nevoie și cred că totul a 
avut un efect educativ mai 
mare decît dacă pregăteam, să 
spunem, un simplu referat mora
lizator.

școlar ne-am dat seama că nicâ 
unul n-a vizat direct o latură sau 
alta a muncii educative, că ma
rea varietate de aspecte apar- 
ținînd acestui capitol nu figu
rează nici în continuare în pla
nul școlii.

— Intr-un fel 
mărturisea prof. Alexandru Ță- 
ranu, director adjunct, pro
fesorii liceului s-au pronunțat a- 
supra problemelor educative 
pentru că ele sînt tangente cu 
toate aspectele muncii pe care 
le-am abordat în consiliu.

Adevărat. Cînd s-a discutat în 
consiliu despre funcționalitatea 
cabinetelor, ori despre educația 
fizică a elevilor, cu siguranță că 
intervențiile n-au ocolit efecte
le educative pe care le atrage 
după sine un cabinet pus la 
punct, ori o viață sportivă echi
librată. Dar una e să abordezi 
tangențial problemele educative 
și alta să le dezbați — princi
pial și metodic — în forul au
torizat al școlii — consiliul pro
fesoral. în orice caz, „într-un fel 
sau altul“ se pot face multe lu
cruri, nici unul pînă la capăt.

Ancheta noastră s-a desfășurat în incinta școlii. Dar liceul 
este situat într-un cartier ai cărui locuitori sînt in cea mai mare 
parte părinți, deci implicați direct în tot ce se petrece între zidu
rile sale. Care le sînt opiniile, ce contribuție directă ori indirectă 
iși aduc la procesul educativ, ce sugestii oferă școlii pe acest 
plan ? lată tema cu care ne vom continua investigațiile.

Fotografii de ORESTE PLECAN

*
O anchetă, ca cea de față, nu 

poate pune în valoare tot ce s-a 
adunat ca experiență într-o co
lectivitate școlară atît de mare. 
Și nici nu poate contabiliza in
consecvențele, rămânerile în ur
mă, îngustimea de vederi — tot 
ansamblul de frîne care reduc 
rolul ofensiv al școlii pe plan e- 
ducativ. Totuși, nu putem în
cheia rîndurile de față fără o 
observație : cercetând subiectele 
înscrise pe agenda de lucru a 
consiliului profesoral în acest an
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LAVU. De la Bolintin și de 
la seral în Drumul Taberei 
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de NICOLAE VELEA

VĂLUL FALS
Nu am fost și nu putem fi de acord parțial cu 

„dragostea înlăcrimată public“, cum foarte plastic 
și fericit se exprima o corespondentă, pentru că o 
mare durere sau o puternică bucurie a împărtășirii 
se cer uneori comunicate, dacă nu țipate, strigate. 
Firește, doar atunci cînd ele ating voltaje și cutre
mure mari. Nimeni nu vede nimic rău, stânjenitor, 
atunci cînd o emoție pură, o tresărire sufletească 
reală și năucitoare cerind reciprocitate este înge- 
nunchiată de prejudecăți ori ultragiată și amăgită 
vulgar. (O dovedesc pretextele vehemente sau 
înțelegerile compasionale din scrisorile stîrnile de 
astfel de cazuri, publicate în presă).

Și, totodată, nimeni nu vede nimic jenant atunci 
cînd o dragoste sau o prietenie (și în acest caz 
scrisorile au o altă grafie : așezată și rotunjită) se 
mărturisește public ca împlinită și exemplară. Dar 
între aceste două stări sau două feluri de'scrisori 
se așează încă una — de fapt două — care poartă 
o zicere sau scriitură patetică și, chiar dacă o să 
fiu cam drastic, plîngăcios-neadevărată.

...Ce află o tînără elevă de la Liceul agricol din 
Blaj : că se află într-un hal fără de hal, într-o 
stare fără de stare, complet dezamăgită, încre
derea în oameni, speranțele pentru un viitor care 
pare că se și apropie cu pași repezi „mi-au fost 
spulberate de însăși (corect ar fi de înșiși) oamenii 
în mijlocul cărora am trăit“.

Și tânărul condei dezamăgit izbucnește așa : 
„Ce să fac ca să-mi refac cel puțin viața, să-mi 
încep cel puțin acum tinerețea, să mă pregătesc 
pentru un viitor mai luminos, să-mi recapăt iarăși 
încrederea în oameni, pentru că fără asta, credeți- 
mă sînt DISTRUSĂ ? ?

Respect scrisul și majusculele „disperării“, ele 
aparțin textului iar semnele care urmează, fiind 
de întrebare, duc la întrebările noastre care de 
data aceasta poartă semne de mirare. Pentru că 
atunci cînd elevei fiecare chip i se pare „oglindă 
cu două fețe“, și că chiar colegii „de muncă, de 
clasă, de bancă“ au înșelat-o, toate acestea dove- 
dese fie derută ori opacitate, neștiință ori lipsă de 
dăruire sau deschidere către o afecțiune, fie ea 
chiar colegială. Continuă scrisoarea pe același 
ton : chiar și prietenii pe care i-am simțit mai 
legați de mine m-au înșelat, m-au mințit, au dac 
dovadă de același „om rău“, m-au făcut să cred 
că n-are nici un rost să mai trăiesc etc ..“.

Nu există în scrisoarea semnată: elevă — Li
ceul agricol — Blaj, nici un fapt concret pe care 
să se sprijine, fie mic, subțire și ușor acest văl 
negru aruncat cu un orgoliu fals — tristețea 
neadevărată are orgoliul ei — asupra lumii.

Viața, atunci cînd eleva va pătrunde în viață, în 
durerile și bucuriile ei mari și autentice, va sfîșiă, 
fără menajamente, vălul fals și mohorît pe care 
deocamdată îl aruncă asupra ei.

Și atunci, matură sau avînd o tinerețe mai 
înțeleaptă și mai știută, cred că o să fie de acord 
cu o zicere veche, care spunea cam așa: 
„niciodată nu sîntem atît de nefericiți pe cît 
părem sau credem că sîntem, și niciodată nu sîn
tem și n-o să fim atit de fericiți pe cît credem că 
sîntem“. Dar ultima parte a afirmației poate fi 
ușor contrazisă .și de viață și de corespondențele

■ în care viața tresare autentic.

Se 
intr-o lume ca 
noastră, 
tă de acel indire- 
dualism egoist ca
re altădată împin
gea, între altele, 
la o inutilă disper
sare a. forțelor co
lectivității, să ne 
întrebăm cum anu
me trebuie să îm
păcăm regulile or
dinii generale, deci 
supunerea tutu
rora față de niște 
principii directoare 
ce posedă o mai 
largă sau o nuli re- 
strînsă sferă de ac
țiune, cu trăsături
le originale ale per
sonalității umane, 
unică, irepetabilă 
în felul său. Este 
drept, problema a 
fost creață de dife
rența însăși — fun
damentală —, de 
principii și de me
todă dintre cele 
două- sisteme socia
le, capitalismul și 
socialismul. Colec
tivismul vine să se 
opună individualis
mului limitat, 
teresul tuturor 
vine primordial 
ță de interesul 
nuia singur.

Cu toate aces
tea, o anumită ca
uză subiectivă a- 
menința să se ada
uge, într-o peri
oadă, cauzelor o- 
hiective ale pro
blemei înseși. Do
rind în modul '^1 
mai bine intențio
nat, ori pur și sim
plu crezînd că ser
vesc scopul gene
ral, unii se strădu
iau din răsputeri să 
aducă totul la un 
numitor comun, in
diferenți ..la,‘-.\:'\comi: 
plex.itatea fenome
nelor și nesesizînd 
ordinea de priori
tăți valorice 
tund cînd era 
ba de regula pla
nificării.

Desigur, și atunci 
ca și acum, precum 
și încă o bună pe
rioadă viitoare, „ti
pizarea“ a fost și 
rămîne fortuit de
terminată de con
diția economică. 
Nu-ți permiteai cu 
douăzeci de ani în 
urnui să faci zece 
tipuri de scaune 
cînd de-abia rea
lizai unul, cel mai 
simplu... Rezulta
tele ingeniozității șl 
originalității mai 
erau păstrate în do
sarele visului ro
mantic „la alte 
condiții“. Anii însă 
au trecut; condi
țiile — e drept, nu 
încă în toate do
meniile —■ s-au 
multiplicat. A ve
nit deja timpul e- 
vadării din strîn-

in- 
de
fa- 
u-

tf-
VOr-

soarea nevoii, pen
tru tot mai multe 
sfere de activitate.

Iată însă că obli
gația stâlpului din 
acei ani s-a trans
format, pentru li
nii, într-o mentali
tate a uniformei și 
uniformului, într-o 
tendință de a „to
pi“ orice indivi
dualitate firească a 
vocilor in unisonul 
unui cor care cîntă 
fără variații aceeași 
partitură. Pentru că 
scriitoarea Sînziana 
Pop semnează, chiar 
în numărul de azi 
al ziarului nostru 
un articol consa
crat folclorului, voi 
da exemplul artiza
nalului — drapat 
într-o superficială 
manta înflorată, u- 
na și aceeași de ani 
de zile, în ciuda di-, 
ferențelor sensibile 
de originalitate de 
la o zonă la alta a 
țării. Dobrogenii 
produc, printr-un 
absurd al stas-ului, 
aceleași obiecte ca 
și oltenii sau... o- 
șenii! Dar asta n-ar 
fi încă nimic dacă 
stas-ul s-ar limita la 
atît. Deși bătălia 
pentru o astfel de 
evadare se duce pe 
front tot mai larg, 
bătălie stimulată și 
sprijinită oficial, se
chelele mentalității 
uniformului au ră
mas prea puternice 
ca să poată fi cu 
ușurință învinse. Nu 
numai orașele con
tinuă să semene, 
dar și firmele din 
mai multe orașe, 
chiar și din inte
riorul aceleiași loca
lități. Uniforme puii 
ftfmlrt șldiscuțiile 
noastre în ședințe, 
chiar și, în articole
le din ziare și re
viste, uniformă și 
săracă mai este în 
toate aceste locuri 
ideea...

De ce mă pro
nunț — și eu, ca și 
alții —■ împotriva 
acestui „stil unic“ P 
Nu pentru că n-am 
vrea ca să dispu
nem cu toții de 
condiții egale, și la 
Piatra Neamț ca și 
la București — ci 
pentru că unifor
mul — se știe — a- 
lungă tentativa de 
gîndire și inițiativă 
personală, lipsin- 
du-ne pe toți de 
dramul de uraniu 
ascuns în rezervoa
rele eu-lui. Cînd pa 
sute de firme scria 
cu aceleași litere 
„pîine“ este limpe
de că în inferiorul 
respectivelor maga
zine preocupările 
vor fi absolut uni
forme. Dar cînd,

undeca pe o stradă 
bucureșteană, în lo
cul inscripției stas' 
apare (caz concret, 
real) „Cuptorul 
aur“, este clar 
acolo, dincolo 
varietatea de 
presie vom găsi

de 
că 
de 
ex- 

_ o 
varietate de conți
nut. Intr-adevăr, 
„cuptorul“ vinde 
lipia cea mai bună, 
caldă și pufoasă 
din București... In 
momentul în care, 
luind. ca bază a- 
celași manual școlar 
sau universitar, pro
fesorul își transfor
mă cursul într-o 
suită de prelegeri 
..ale sale", cu e- 
xemplele sale, ale
se în raport de ele
vii săi, acolo 
'iflați în bănci 
vor dormi 
odată...

Pericolul poten
țial în bătălia pen
tru diversificare 
este haosul. Reme
diul este păstrarea 
măsurii. In orice 
caz, neajunsurile — 
posibile și ele — nu 
trebuie să ne ducă 
la „măsura“ numi
torului comun, su
grumător de inteli
gență, de ingeniozi
tate, originalitate și 
inventivitate, singu
rele în stare să dea 
strălucire tuturor 
activităților noas
tre. (Trebuie să re
petăm aceste ade
văruri banale fiind
că acei temători în 
fața lui „făout alt
fel“ au găsit o so
luție acoperitoare 
—• diversificarea 
„stas“. Ei vorbesc 
despre variație ce- 
rpid aa. totul, să .fie 
„așa. cuni s-d:, mai 
făcut la...“ Adică 
să mergi fără să 
faci nici un pas I). 
Și, fiindcă venise 
mai înainte vorba 
despre școală, șa 
este prima chemată 
să-i facă pe cei ti
neri să (Ante fieca
re conform proprii
lor voci, păstrind 
și acea măsură care 
duce la 
generală, 
deprindere 
pătă prin 
terea unei 

diversificate, 5 
prezentarea S

cei 
nu 

nici-

armonia 
Această 
se ca- 
transmi- 
informa-

fii 
prin 
variantelor de mo
dele, în special prin 
prezentarea celor 
mai bune realizări 
obținute pînă acum 
în lume, insuflînd 
credința că ele pot' 
fi depășite, prin 
trezirea opțiunii și 
ambiției ca fiecare 
să gîndească foia-, 
sind propriul cap...

:
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:
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$

diriginta 
și eu o 
pentru... 
cu eleve 

aria

(’.IIEORC.HE VLADIMIR : 
„Școala și U.T.C.-ul au făcut 
totul“. Rezultatul patru

corlgențe.

C. RUJO1U : „E greu de dat 
explicații. Chiar și la U.T.C.

s-a ridicat problema“.

D. ANTOFI: „Ce putem 
face împotriva diferitelor 
metode de procurare a scu

tirilor

EUGEN 
FLORESCU

Noul spital din Miercurea Ciuc. 
Foto: O. PLEC AN

(Urmare din pag. i)

atitudinea acestor tineri directori de cămine 
se pare un fapt extraordinar. Nu doar că 

al satelor va intra de aci înainte pe mâini

ț

*

»

și întorși în sat. Sînt chiar cei cărora 
le aparține. Cei care încorporează tradiția

Amare vi num...

Plecați la școală 
tradiție folclorul 
în viața lor".

Mărturisesc că 
culturale mie mi 
destinul cultural 
bune, dar înțelegerea valorii folclorului, tocmai în sensul cul
tivării tradiției este o conștiință pe care mulți dintre specia
liștii institutelor noastre de folclor nu o au. Presa n-a ridicat 
pînă în clipa de față problema aceasta în mod acut. Iar fap
tul acesta trist de standardizare a folclorului chiar s-a pro
dus. Chiar noțiunea și-a depreciat sensul inițial. Folclor 
semnifică în chip exagerat astăzi — produsul în serie, artiza
nal u muit prea multe „suite" de dansuri iau locul jocului 
tradițional ; mult prea multe „purpuriuri" de muzică populară 
iau locul cîntecului original ; mult prea multe costume fabri
cate de „Arta Decorativă" înlocuiesc cu paiete și naylon cos
tumul tradițional ; mult prea multe vedete de muzică popu
lară nu pot interpreta nuanțele dificile ale cîntecului vechi 
și cîntă muzica din Argeș ca muzica din Banat ; mult prea 
multe farfurii și ulcele folosite și în decorul de teatru și în 
cel de estradă, și lîngă grătarele de mititei ne fac să uităm 
valoarea meșteșugului de tradiție. Pentru că înregistrată la 
vreme de către specialiști și păstrată vie în conștiința gene
rațiilor vechi de la sate, creația noastră populară are cu 
totul altă valoare și are complet alte semnificații. Folclorul 
românesc are în primul rînd o dimensiune istorică. Poezia 
populară este depozitara unor mărturii de vechime a poporu
lui nostru pe care nici arheologia nu le cuprinde. Sînt balade 
vechi populare în care mitologia noastră se întîlnește cu mi
tologia orientală și cu cea a Greciei Antice, vădind o vechime 
la fel de mare. Spuse astăzi, baladele acestea sînt motive 
exemplare de cultivare a patriotismului, vechimea și conti
nuitatea sînt îndemnuri de mîndrie istorică. Folclorul româ
nesc este, apoi, depozitarul unor obiceiuri în menținerea 
cărora se pot descifra cele mai pregnante însușiri ale tipo
logiei etnice românești. Caracteristicile de ansamblu ale 
națiunii noastre sînt mult mai lesne de observat în folclor 
decît aiurea. In al treilea rînd, folclorul nostru tradițional 
exprimă capacitatea spirituală, însușirile creative ale poporu
lui nostru mult mai desăvîrșit decît o face chiar creația cultă. 
Dacă valoarea estetică a folclorului nostru are astăzi o recu
noaștere mondială, asta este pentru că folclorul nostru re
prezintă un tip de cultură unic în lume, lată de ce apelul 
acelor foarte tineri directori de cămine culturale către tinere
tul sătesc „să-și activeze conștiința folclorică" mie mi se pare 
legitim și exemplar, lată de ce tinerii de la sate trebuie să-și 
facă o datorie de onoare din a cunoaște tradiția, din a o 
prelua ca atare acolo unde este pe cale de dispariție, din 
a o cultiva și din a o difuza intact, lată cum „cultul genera
țiilor vechi" poate avea un sens, lată de ce trebuie cercetați 
bătrînii : pentru ca mărturiile cele mai puternice despre ființa 
poporului nostru să fie ținute sus.

*

*

.1

(Urmare din pag. I)
teresa localului pentru amena
jarea Unui solar. Vor putea face 
plajă mulți tineri acolo. Vom 
servi numai preparate din lap
te, toată gama de asemenea pre
parate. Vom încerca să asigu
răm, în limita ajutorului pe care 
îl vom primi de la cei în drept, 
toț felul de servicii auxiliare : 
masaje, cosmetică, helioterapie, 
etc...

Despre terasa Flora mi-au 
vorbit nunțai de bine toți inter
locutorii mei, fie că erau stu- 
denți, activiști U.T.C., scriitori, 
actori sau lucrători din miliție. 
De ce oare nu se învață din 
experiența acestei unități. De 
ce să fie într-un oraș ca Timi
șoara o singură oază în care ti
neretul să se simtă excelent ?

★
Ne oprim aici în însemnările 

din raidul nostru și încercăm o

concluzie. S-a vorbit și se vor
bește de influența negativă a 
alcoolului în circulația vehicu
lelor cu tot cortegiul său de ur
mări dezastruoase. Nu se vor
bește încă, sau poate nu se vor
bește suficient, despre pericolul 
pe care-1 poate aduce alcoolis
mul în viața societății și mai 
ales nu se leagă acest pericol 
de viitorul tineretului. Alimen
tația publică trebuie să devină 
ceea ce trebuie ea să fie, tre
buie să i se redea funcția so
cială pentru care a fost crea
tă, trebuie să se“ elimine goana 
după o rentabilitate cu orice 
preț. în foarte multe localități 
au fost tăcuți pași timizi sau 
mai hotărîți împotriva transfor
mării unităților in capcane în
tinse tineretului în numele rea
lizării unor indicatori economi-

co-finar.ciari. Experiența unor 
orașe ca Lugojul, Timișoara. A- 
radul și Bucureștiul arată că se 
poate duce o politică de alimen
tație publică din care statul să 
nu piardă ci dimpotrivă, să-și 
sporească veniturile prin core
larea vânzării de preparate cu
linare cu băuturile. Iar dincolo 
de toate acestea se impune, de
sigur, revizuirea agendelor de 
lucru ale organizațiilor U.Ț.C., 
în special la capitolul timp li
ber. Pe. omul tânăr, care prin 
natura sa este receptiv, îl poți 
atrage cu destulă ușurință și 
înăuntrul circiumei dar și . în 
afara ei. Trebuie privită Ja jus
ta ei valoare această posibilita
te și create în mod special pen
tru acei tineri aflați la începu
tul debusolării acțiuni •*aii»enita 
să le mobilizeze resursele spiri
tuale și fizice în mod creator.
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MARILE ȘANTIERE ALE '.r\
'-’è-. Tț., A ,<

DIN NOU PE SOMEȘ. 
Pe treptele sediului 

șantierului doi, oamenii 
urcă și coboară. Cu tre
buri dis-de-dimineață.

— Sus e cineva ?
Sus, adică în biroul șe

fului de șantier. De el 
întrebăm întîi. Pe urmă 
de locțiitorul acestuia. Ra
du Scutelnicu, șeful, e 
plecat la Cluj. Inginerul 
șef nu s-a întors încă de 
la București. Așa am a- 
juns în birou! lui Gheor
ghe Bodnar. A treia pe 
dreapta. O masă de lemn, 
două scaune în față. Cu
ierul pentru cască și ha
lat. Cișmele, alături, sub 
fereastră. Și, de bună sea
mă, flori. Ghivece da 
flori sticlind spre albul 
dimineții petale sîngerii. 
Venit din Valea Uzului. 
Ca majoritatea celor din 
șantier. îmi vorbește așe
zat despre anii trăiți la 
baraj.

VALEA UZULUI — 
SOMEȘ. Diferență de loc, 
diferență de solicitări.

— Oamenii au sosit în 
convoi. Cu materiale, 
utilaje, cazați fiecare 
unde s-a putut, ta condi
țiile de atunci — unii la 
„Napoca“ în Cluj, alții 
în rulote, direct pe șan
tier. A doua zi s-au în
șirat pe valea aceasta 
și-au început să bată ță
rușii. Li se aducea prin* 
zul cu căruciorul „la 
capul locului".

Mă plecam 
mînatic asupra 
nului refuzînd 
literelor și croiam în 
maginația mea i ' 
dialoguri aruncate 
spații măsurate în 
în zeci de ani.

— Salut tovarășe Is- 
cru. Cu Pavel, cu nea Pa
vel Oțet.

Spre mine :
— E acolo.
Descoperind din nou 

receptorul :
— Spune-i să nu plece 

pe undeva.
îl numisem de cum am 

ajuns la Mărișelu. De fapt 
să fiu sigur că vreo trea
bă urgentă nu-1 scoale 
din calea mea cum mi se 
mai întîmplăse, telefona
sem și de la București, 
înaintea plecării în sfîr- 
șit, acum totul pare în 
ordine.

Centrala este altceva 
decît știam eu. Altfel de 
cum o văzusem cu cîte
va luni în urmă doar. 
Mai mare, mai animată, 
mai feerică, mai aproape 
de ceea ce va trebui să 
fie nu peste multă vre
me. Paralelipipedul în 
care am pătruns, de astă 
dată printr-o galerie qua- 
sifinisată, iluminat ca ziua 
de ciorchinii semafoare
lor, tresaltă sub plămînii 
compresoarelor. Pe supra
fața ușor în pantă a pe
retelui frontal, minerii 
par suspendați de pione
zele unui insectar, mici 
vietăți preocupate să se 
tină cît mai mult și cit 
mai bine în același punct. 
Dacă n-ar fi acest negru 
dominant al salopetei, do
minat doar de negrul pe
retelui, m-aș putea crede 
la fel de bine în fața u- 
nei diorame reluînd mo
tivul ciobanului cu Oile în 
căutarea căruia rătăceam 
în serile copilăriei către 
dunga de mister a Lunii. 
Stau, un fel de a zice, 
pentru că ceea ce fac ei

cu 
pe

neînde- 
creio- 

rotundul 
i- 

obosită 
peste 

ani,

acum refuză noțiunea de 
static. Sub plafonul de 
catedrală al centralei de 
la Mărișelu o mină de oa
meni iau în piept ultimii 
metri cubi de pămînt din 
locuri unde turbinele își 
vor fixa mersul în creș
tetul valurilor. Pistoletele 
de oțel se strecoară abil 
între coastele muntelui. 
Aerul comprimat aleargă 
prin venele de cauciuc 
facilitînd desprinderea 
blocurilor din somnul le
gendar. Rămîne memoriei 
sarcina, deloc ușoară, de a 
retranscrie peste ani ki- 
nograma unor astfel de o- 
fensive desfășurate acolo 
unde numai ochiul poate 
reține, cît poate reține și 
el, pașii unui marș for
țat spre stadiul final. Ce 
formidabil ar fi dacă aici, 
deasupra noastră, în punc
tul cel mai de sus al Ar
geșului electric și-ar pu
tea consuma existența, pe 
neobservate, lentila atot- 
văzătoare a peliculei. Cît 
de riguros ar corecta i- 
maginea noastră despre 
devenirea acestor locuri 
pe care le vedem de obi
cei în ipostaza definiti
vă sau, și atunci, decît 
prin strimtul chenar al 
fotografiei. Oțet este de 
față. Băieții văzuți de 
mine încă prin geamul a- 
burit al mașinii sînt din 
brigada lui. Nu-1 recu
nosc, deși l-am privit de 
atîtea ori în pozele din 
ziar sau mai recent în fo
tografia de la panoul de 
onoare al grupului de șan
tiere. Un chip obosit, 
casca de miner se înalță 
ca un coif peste ridurile 
adunate pe frunte. Un om 
bătrin în adevăratul sens 
al cuvîntului mă întîm- 
pinase dincolo de geamul 
gazetei, prinsă sub fereas
tra blocului administrativ 
de la Tamița. Infidelita
tea clișeului mă intrigă. 
Omul pe care îl văd acum 
este cu totul altfel decît 
mă gîndisem eu, condus 
în altă parte de sobrieta
tea fotografiei. Bărbat în 
plină putere, bine legat. 
Zîmbetul larg descoperă 
o dantură sclipitoare. Cînd 
ride, și rîde adesea, o- 
brazuî capătă o strălucire 
aparte, de bunăvoință 
împămîntenită. Pe cizme 
noroiul, albicios s-a întins 
pînă spre gleznă. Nu reu
șesc să remarc, cît stau 
și-l urmăresc de departe, 
nimic săritor în ochi, în 
ținută, în comportare. In 
grupul de constr&ctori 
unde se află, nimic nu mi 
l-ar putea detașa între 
ceilalți.

Stăm de vorbă ca în
tre două vechi cunoștințe. 
Parcă ne-am fi. văzut în 
minele de Ia Țibău, în 
ținutul Sălajului, atunci, 
înainte de război cînd 
bărbatul cărunt de as
tăzi, abia venit din Bă
lan, o comună din apro
piere, descoperea mese
ria cu rezonanțe aspre de 
care a rămas legat pentru 
totdeauna. Parcă am fi 
vorbit îndelung pe mete
rezele de Ia Bumbești— 
Livezeni, la Iotul 5 — tu- 
nele, către Tîrgu Jiu. Sau, 
mai tîrziu, în vatra la fel 
de romantică de la Sal
va—Vișeu la tunelul Dră- 
goioasa, lîngă Săcel, cînd 
i s-a dat în primire briga
da tineretului. Singura de 
pe întreg 
urmă, cu 
am ajuns

— Una pe care să fi 
trăit-o nemijlocit.

— La devierea apelor. 
După ce se turnaseră cî
teva blocuri de beton în 
corpul barajului, la nive
lul albiei Bistriței au fost 
supraînălțate cîteva pla
touri. La un moment dat 
plutele strinse în spatele 
barajului s-au prelins 
prin fanta pregătită de 
noi. Parcă le am și acum 
sub ochi.

— Un necaz ?
Tace. Nu fiindcă 

și-ar aduce aminte, 
dau bine seama, ci

nu 
îmi 
din

r

O fișă a peregrinărilor

șantierul. „Pe 
toată formația, 
la Bicaz“.

O fișă a peregrinărilor lui Pavel Oțet în lu
mea șantierelor ar arăta cu aproximație astfel: 
ianuarie—octombrie 1947 : BUMBEȘTI-LIVE- 
ZENI; octombrie 1947—iunie 1950 : SALVA- 
VIȘEU ; iunie 1961—iulie 1966 : ARGEȘ ; iulie 
1966—septembrie 1971: LOTRU ; din septembrie 
1971 — pe Someș.

Refac cu privirea dru
mul întins pe distanța 
celor 25 de ani.

Bicaztil, zece ani și ce-' 
va, unsprezece aproape.

— Ați putea demarca

„ziua cea mare a Bica- 
zului" ?

— Au fost mai multe 
asemenea zile, cele mai 
mari.

de jur împrejur, apoi s-a 
sprițuit și s-a fixat cin- 
trul metalic. Așa a apă
rut metoda de excavație 
„tip Rotunda“. Aici s-au 
încercat primele ancore 
betonate, centrele i 
lice cu plasă. Trei 
ne-a ținut pe loc.

NE MUTĂM PE 
TRU, cu sentimentul 
pas geografic insesizabil. 
Și chiar problematic. Bri
gada lui Oțet s-a instalat 
la Ciunget. A trebuit să 
atace partalul accesului 
în centrală, galeria de ac-

meta- 
ani

LO- 
unui

Ababei și Viorel Cheța — 
au făcut Bicazul. Magdaș 
Isaiă vine de la Argeș. 
Gheorghe Taloș e șeful 
de echipă recuperator, 
Octavian Taloș („am vreo 
15 de Taloș în echipă, nu 
sînt rude, sînt dintr-o co
mună apropiată“), 
Toia, Ion Iliescu, 
Gorun, iată cîțiva

— După atîția 
muncă, ce puteți 
despre șantier ?

— Nu greșesc cu ni
mic cei care consideră 
șantierul o școală. Și un 
fel de militărie dacă vreți.

Petru 
Vasile 
ortaci, 

ani de 
spune

O parte din brigada Oțet, 
în formula Bicaz, atunci 
cînd cei trei șefi de echi
pă se numeau simplu 
Aurel, Ștefan, Victor și 
Pavel bineînțeles. Patru 
frați, unul la conducerea 
brigăzii, ceilalți la schim
buri. Era pe Tunel intrare. 
Cîteva albume ascund în
tre filele lor, fără o pre
ferință anume, imagini de 
acasă, imagini din colonie 
și mai ales imagini din 
lumea șantierelor. Expli
cațiile sînt trecute pe 
verso cu creionul chimic 
sau cu stiloul, cu grija

tă devierea apelor. Primele 
depuneri la baza viitorului 
baraj de anrocamente 
(„muntele ăla de colo îl 
așezăm aici“) se văd sti
clind ca un stăvilar ne
vinovat între solzii argin
tii. Gura de deviere a So
meșului e gata, ca și gura 
de fund. Priza de apă se 
deschide către albie, aș- 
teptînd data la care umfla
te spre maluri talazurile 
rîului o vor străbate ame
țitor spre turbine.

Tudor Moraru e nou 
prin aceste părți. S-a năs
cut la Cornești lîngă Cluj

taia. Pe urmă ne-am mu
tat la Ciunget“. Aici s-a 
produs despărțirea. Oțet a 
rămas în pîntecele centra
lei de pe Lotru.

Eu am fost detașat la 
Porțile de Fier. Plecat 
pentru cîteva luni. A du
rat patru ani.

Prinde casca cu urina 
stîngă trecîndu-și dreapta 
prin păr. Alb, alb...

— Unde ?
— De pe la Argeș.
— Rotunda ?
— Cam acolo. Cea mai 

grea lucrare din 
mea. Presiuni foarte

viața 
mari,

Destine paralele pe Someș

pricina nodului în gît pe 
care la rîndu-mi mă fac 
că nu-1 observ.

— Am avut. Unul mare 
de tot. O surpare la ine
lul 311 pe seama infiltra
țiilor. Din martie pînă în 
decembrie am lucrat la 
reparare. Era un ine! cam
pion cu perete frontal.

— Cum adică ?
— Vă explic eu acum.
ÎȘi scoate creionul și 

pe foaia de hîrtie apar 
două linii orizontale in
tersectate de alte șase.

își reglează respirația 
ca înaintea unui lucru 
greu de spus.

— Era pe la patru di
mineața, oamenii lucrau 
la betonarea radierului. 
S-a observat înmuierea te
renului cînd scăpau în 
jos piesele de fixare. Dar 
nu s-a putut preîntâmpi
na. Tot peretele a căzut 
pe aproape 25 de metri. 
Am luat-o de Ia cap cu 
frigări din sîrmă de cale 
ferată. Atunci mi-am rapt 
și degetul ăsta.

La Argeș, începutul a 
fost la baraj, odată cu de
vierea apelor și a căii fe
rate. A urmat galeria prin
cipală, pe urmă Valea cu 
Pești și apoi Rotunda.

— Cea mai interesantă 
străpungere ?

— Rotunda. Cea mai 
grea porțiune din toată 
istoria străpungerilor de 
la noi și din lume. A a- 
sistat și ministrul. Era o 
piatră care își mărea vo-

’ ’ -------- — ae
rul. în doi ani abia s-a 
înaintat 28 de metri. Creș
tea volumul de cîteva ori 
în 24 de ceasuri.

Din nou cere creionul. 
Trage pe hîrtie un cerc, 
perfect cred, și explicația 
se desfășoară după regu
lile lecției celui mai au
tentic amfiteatru.

— Era pusă în cauză 
continuarea lucrăiii. A- 
bandonarea părea iminen
tă din pricina imposibili
tății de avans. A mai fost 
încercat totuși următorul 
experiment: s-a excavat 
o secțiune mică, cam de 
un metru, s-au bătut an
core de doi—doi metri 
jumătate, s-au pus plase

Reportaj de 
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ces, o mie trei sute de 
metri, centrala subterană 
și stația trafo.

— Rocă bună, s-a lu
crat fără probleme, își 
amintește Pavel Oțet, răs
colind cu gîndul iernile 
petrecute pe Valea Lato- 
riței.

Zîmbește. Zîmbet de 
om bun la suflet.

— După centrală

piatră ca 
lumul în contact cu

— După centrală mă 
gîndeam să vin pe Someș 
spre casă.
- Și?
— Cînd am vrut eu 

să plec, crezînd că trea
ba e terminată, n-a vrut 
să-mi semneze transferai 
șeful șantierului de la 
centrală, tovarășul Simi- 
onescu. între timp a fost 
numit director tehnic pe 
Someș și insista dînsul a- 
cuma. Nu s-au lăsat însă 
convinși cei de acolo 
să-mi dea drumul. A tre
buit să mai fac și 560 de 
metri la Rudăreasa.

— Și totuși, acum 
Someș.

— Da, dar cum ?__
Ia Ciunget la Rudăreasa 
am plecat cu 20 de oa
meni. Mi s-a promis. 
„Cînd termini pleci cu ei 
pe Someș". Am venit de 
unul singur. N-au dat dru
mul la nici unul.

în sfîrșit, Someșul, a- 
ceastă împrăștiere dintre 
și peste coloanele Apuse- 

! nici
Și 

din

pe

De

nilor care nu este 
Bicazul, nici Argeșul 
nici Lotrul, nici unul __
ele și totuși parcă din fie
care cîte ceva.

— Am început în apri
lie, în martie terminăm. 
Pe urmă, la betonare.

Brigada lui Oțet nu
mără acum aproape o sută 
de oameni. Brigadă com
plexă — mecanici, electri
cieni, dulgheri, betoniști. 
Cei pe care i-am urmărit 
la lucru în această dimi
neață ca și cu cîteva luni 
în urmă, la prima descin
dere în cupa subterană a 
centralei. Cine sînt ? 
Șefii de schimb — Ghiță

Vin băieți de la. oraș, vor 
să se angajeze. Unii plea
că. Mulți rămîn. Uneori, 
se întîmplă și așa, din o 
sută dacă rămîne unul. 
Condițiile sînt vitrege. Cei 
care rezistă știu însă că 
au de ce.

— Dv. cum ați rezistat?
— Mi-a plăcut cum s-a 

lucrat cu mine. De la în
ceputul începuturilor. La 
Bumbești, la Salva. Pe 
urmă mi-a intrat în sînge. 
Mă gîndesc că eu nici n-aș 
putea lucra acum în altă 
parte decît pe șantier.

Continui să răscolesc 
amintirile bărbatului din 
fața mea chiar și acum 
cînd de cîteva minute pe 
masa de la cantină ne 
așteaptă omleta și cîteva 
felii de brînză proaspătă.

— M-a impresionat gro
zav căderea apelor Ia Lo
tru. Mă gîndesc mereu ce 
presiune poate să țină tur
binele care stau în dru
mul firului de apă venit 
de la opt sute de metri 
înălțime.

Omul care a văzut cum 
se stinge Bistrița în spa
tele lamei de beton de la 
Bicaz, imagine repetată 
aidoma la Argeș n-are 
astîmpăr la gîndul că pa
letele prinse în subteran 
Ia Ciunget vor trebui să 
suporte atîta greutate I 
Vorbește despre asta cu 
același tremur în glas cu 
care îmi destăinuie că 
acolo, la Rudăreasa, nu-și 
închipuia să atingă 130 
metri la înaintare. „Este 
cea mai mare înaintare 
din I.C.H. Găsisem 20-25 
metri pe lună. în 4 zile, 
cu formația mea am reu
șit cît se făcuse în pri
mele 25“.

COLONIA MĂRIȘELU. 
Deasupra unei curți mi
nuscule se află casa lui 
Pavel Oțet. Un aparta
ment mobilat cu gust, în
treținut de o mină de 
gospodar. Am urcat numai 
atît cît să pot vedea cî
teva fotografii, amator să 
reconstitui prin imagini 
drumul făcut o dimineață 
întreagă pe șantierele lui 
Oțet. Prin viața de șan
tier a lui Pavel Oțet. Pe 
peretele sufrageriei, tablou 
mare, fotografie de grup.

Bk«
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să vă spun drept,. pentru 
că n-aveau luCrări“‘<Je sub
teran. Cînd am- văzut 
că-mi dau puțuri de făcui, 
m-am simțit om... Și bine* 
înțeles, la Bicaz, unde am 
stat și mult, 11 ani...

— Ați mai merge încă 
o dată la Porți ?

începe să rîdă :
— Dar nici nu mă mai 

primesc ei. Ce te mai re
cunoaște cineva că ai lu
crat acolo ?

Vine vorba despre 
„ofurile“ adunate de-a 
lungul anilor.

— Necazul cel mare, u- 
nul singur: cînd e mai 
frumos, cînd totul s-a ter
minat, noi plecăm.

Aflu că dintre lucrătorii 
cu care a pornit de la 
Bicaz nu se află nici unul 
pe Someș. „Deși noi ne 
despărțim cam greu. Au 
ajuns maiștri, șefi de bri
gadă.

— De care din ei n-ați 
fi vrut, să vă despărțiți ?

— Știu și eu ? Constan
tin Stroie, pe care l-am 
lăsat la Mălaia, Fănică 
Zaharia, Nicolae Aldea, 
șef de brigadă aici la Șan
tierul doi, Gheorghe Mîn- 
drilă, șef de brigadă pe 
Lotru. Sînt cîțiva.

— Dintre șefi ?
— Tovarășul Simiones- 

cu. Văd că nu reușim să 
scăpăm unul de altul. Mi-a 
fost șef de schimb, de lot, 
de șantier. De la Bicaz am 
plecat împreună pe Argeș. 
La Porțile de Fier nu 
vream să plec, tot ca să 
nu mă despart de el.

Revin ia vorbele luî 
Oțet:

-„Știe ca nimeni altcine
va să stea de vorbă cu 
muncitorii. Odată, un șef 
ds al nostru, m-a dat afară 
din birou, cît sînt eu om 
cu părul alb, numai pentru 
c-am spus ceva ce nu-i 
convenea. Tovarășul 
mionescu n-ar fi fost 
viața lui ta stare 
asta“.

REFACEM CA

Si
ta 
de

verita-documentaristului 
bil. Locul, data, oamenii, 
surprinși de aparatul foto
grafic „Bicaz — în ziua 
străpungerii“. „Argeș-Ro- 
tunda, 28. VI. 1965, cu
Paul Țihaniuc, șef de 
brigadă“. (Alături de Pa
vel, fiica sa Reghina sa
lariată acum la șantierul 
doi). Sau pur și simplu 
așa: „După excavarea
primilor metri pe aducțiu- 
nea principală Lotru la 
care au participat tovară
șii din poză“. Urmează 
numele lor. Primul din 
stînga, PaVel Oțet.

FINTÎNELE. Nume a- 
les, ca și Mărișelu, întîm- 
plător sau aproape în- 
tîmplător pentru două 
dintre punctele de mare 
greutate ale șantierului 
și mai tîrziu ale hidro
centralei : barajul, respec
tiv centrala subterană.

Prin aceste locuri pe 
unde mașina își face drum 
cu surprinzătoare ușurință, 
pe aici se va întinde nu 
peste mult timp perna de 
apă a lacului. Peretele 
vertical la baza căruia ne 
mișcăm devine unul din 
flancuri. Copacii de jos 
vor fi înghițiți. Casele de 
sus se apropie ca poziție 
de micul orășel de la 
Buru, pe Lotru. Unele sînt 
definitive. Colonia Beliș 
va dispare însă; cam odată 
cu începerea acumulării 
la Fîntînele.

L-AM GĂSIT ÎN UȘA, 
LA DISPECERI. Căuta 
mașină pentru scosul ste
rilului din galerie. Un 
bătrinel, la vorbă și la 
port. Deși Tudor Moraru 
n-a împlinit 54 de ani.

Discuția. are loc la 
cîteva zeci de metri 
de locul unde mîine 
sau poimîine e programa-

și venirea lui pe Someș a- 
duca a împlinire de des
tin.

— Am început să lucrez 
pentru prima dată la Plo
iești prin 1936. Eram 13 
frați în familie și care cum 
am crescut ne-am dus să 
ne găsim rostul. O soră a 
mamei se stabilise acolo, 
i-am scris și mi-a spus că 
mă pot duce.

Au urmat anii de arma
tă, anii de război.

— La sfîrșitul lui '46 
m-am angajat la Stana, pe 
linia Oradea-Cluj. Lucram 
la tunel. Pe Salva-Vișeu 
am fost de la început la 
terminare. La tunelul-in- 
trare Dealul Ștefăniță, 
lîngă Romuli.

Fără să vreau, îmi dau 
seama, între filele carne
tului s-au alăturat două 
biografii dacă nu identice, 
extrem de apropiate. Tran
scriu cuvintele Eroului 
Muncii Socialiste Tudor 
Moraru și simt cum pre
ocuparea mea este acum 
să descopăr unde nu se 
suprapune, din ce punct 
se despart dramurile pro
fesionale ale celor doi 
Moraru și Oțet, ce a putut 
să mai opereze timpul în 
25 de ani de cînd tîmă- 
eoapele lor s-au înfipt în 
clisa tunelelor de pe Sal
va-Vișeu.

1950 — Bicazul. La tu- 
nel-ieșire, de la cap la 
cap. Șteiger, nu mai puțin 
celebrul Roman Ștefan. 
„Acum le spune maistru“. 
(Oțet, prezent și el pe ce
lălalt tronson, la tunel-in- 
trare. cu Pașca Gavrilă. Vă 
amintiți fotografiile acelor 
ani cînd Pașca și Roman 
își strîngeau mîinile în 
inima muntelui ?). 1961 — 
Argeșul. La Rotunda, tot 
pînă la terminare. 1966 — 
Lotrul. „Am început Mă-

ceva gaz metan. Pînă la 
urmă s-a terminat și aia. 
Dar a fost, cum vă spu
neam, foarte, foarte greu. 
Erau oameni care se anga
jau dimineața și la sfîrșitul 
șutului plecau și nu se mai 
întorceau.

— De ce, credeți ?
— Așa sînt oamenii. 

Unii mai fricoși, alții au 
mai mult curaj.

— Dumneavoastră ?
— Nu știu. în orice caz, 

din categoria ălora fricoși, 
nu. Unde lucrează oameni 
poți lucra și tu. Mineritul 
e meserie grea. Dacă vrei 
s-o faci, o faci. Nu e ca la 
suprafață, dar dacă vrei...

— Cine v-a legat de 
meserie ?

— Țihaniuc. Din Cacica 
era. Am lucrat cu el pe 
Salva, la Bicaz. De la 
Stana chiar. Ala da, om 
curajos 1

Dau înapoi foile carne
tului, caut precipitat ad
notările de la Mărișelu și 
dintre frazele spumoase ale 
lui Pavel Oțet desprind pe 
cea privind exact acest ca
pitol. Țihaniuc figurează 
printre cei menționați. Ca 
un făcut, pînă și Ploieștiul 
apare dintre rînduri. „Lu
cra un frate de-al meu 
acolo. El a fost primul 
mentor în meserie".

Pe Someș de aproape un 
an și jumătate, pe aduc- 
țiunea principală. „Avem 
planificat să străpungem 
la sfîrșitul primului tri
mestru din 1974. Eu sper 
să nu trecem de decembrie 
'73“. Deocamdată, la Va
lea Rea se înaintează pe 
ambele ferestre, spre pri
ză și către Mărișelu („La 
Priză ajungem luna asta“)

— Unde v-a rămas 
inima ?

— Peste tot mi-a plăcut. 
Cel mai mult la Porțile de 
Fier. Prima dată, nu-prea.

— ÎN- 
TR-UN ALBUM cu poze 
alese cu grijă cadrele de 
mare spectacol așezate pe 
firul vieții de șantier a lui 
Tudor Moraru.

Bicaz: „Pe lîngă exca- 
vații — 2,5 kilometri de 
cămașă interioară la tunel- 
ieșire am făcut-o singur cu 
brigada mea“.

Argeș: „Puțul Rotunda. 
Cel mai al dracu* din isto
ria mineritului.

Porfile de Fier: „Șapte
sprezece puțuri de adânci
me, eu le-am săpat. Am 
început cu 12 oameni și 
am ajuns la 120“.

■— Pe Lotru ați mai 
fost ?

— De două ori, să-mi 
aduc cartea de muncă. 
Prima dată eram la Por
țile de Fier. Am dat peste 
tovarășul Simiqnescu ; „Să 
ne fie clar : ești angajat la 
noi acolo figurezi ca deta
șat !“ „Anul trecut, venind 
pe Someș, tot el m-a luat 
la zor: „du-te repede si 
adu-ți cartea de muncă !“ 
Tudor Moraru locuiește în 
„colonia de jos“. Singur. 
Soția, cu copilul stau la 
Cluj.

— Ce-1 faceți?
— Ce se face el. Deo

camdată merge bine. Să 
vedem ce noroc are.

E născut la Bicaz. „Pui 
de șantier“ cum îl numeș
te tatăl. La Argeș a în
ceput școala, la „Traian“ 
în Drobeta—Turnu Seve- 
rin, liceul. „Aici n-avem 
liceu și l-am dat la Cluj“.

La Valea Rea se lasă ur
mele înserării. Pe platoul 
unde se va fixa definitiv 
satul Beliș au apărut pri
mele case. De sus, barajul 
și celelalte lucrări par a- 
cum fără relief, fără greu
tate. Chipurile oamenilor 
pe care i-am întîlnit stră
lucesc în cumpăna Apuse
nilor ca niște pilaștri des- 
făcînd din soare „corola 
de lumini a lumii",

(Urmare din pag. f)

fost depășit în medie cu 7 pro
cente, nu 's-a înregistrat nici un 
rebut — toți strungarii și-au 
disputat întâietatea la proba 
practică. pe mașini cum îi 
spunem noi. Și nu ne îndoim 
că și la celelalte olimpiade pe 
meserii — a lăcătușului, matri- 
țerului — ce vor fi desfășurate 
pină la sfîrșitul acestui trimes
tru, rezultatele vor fi identice, 
adică foarte bune.

— Mi se pare necesar să sub
liniez — releva Dorel Oană, 
locțiitorul secretarului comite
tului U.T.C. — că certitudinea 
colegului meu nu este fără 
acoperire Tn paralel cu olim
piade și concursuri gen „Cine 
știe meserie, cîștigă“ — la 
montaj, manometre, construcții 
metalice și turnătorie — a- 
proape săptăminal ta fiecare 
secție au devenit obișnuințe 
„demonstrațiile practice“, ta 
perimetrul lor stat prezentate 
modalitățile de abordare a lu
crului la noile produse, se com
pletează din mers cunoștințele 
de specialitate fără de care rit
murile pe care ni le propunem 
ar fi imposibil de atins.

— Pe de altă parte — inter

venea tovarășul Romeo Flores- 
cu — ca „premiere absolute“ ale 
anului 1973 au fost inițiate 
schimburi de experiență între 
muncitorii care lucrează în com-

acord deplin mai ales în lun
girea duratei de folosire a scu
lelor, eventualele defecțiuni ce 
pot apare dintr-un motiv sau 
altul pot fi remediate operativ

Vom fi 

la înălțimea 

exigențelor

partimente strins legate în 
fluxul tehnologic cum ar fi, de 
pildă, reparații bachelită-matri- 
țerie, prese-construcții metalice, 
în acest fel, într-un timp rela
tiv scurt, poate fi stabilit un

chiar de către muncitorul în 
cauză.

Așadar, o paletă amplă de 
preocupări ale organizației 
U.T.C., preocupări la care ar 
putea fi adăugate crearea

unor colective, compuse din 
cei mai buni uteciști în 
vederea sprijinirii nemijloci
te a colegilor de curînd intrați 
ta meserie, inițierea concursu
lui „Cel mai bun ucenic“ și 
altele, preocupări vizind ne
mijlocit producția, creșterea 
prin intermediul optimizării 
pregătirii a eficienței economi
ce a fiecărui utecist. Se cuvine 
de asemenea menționat, că ti
nerii înșiși, și-au formulat an
gajamente proprii de depășire 
a sarcinilor de plan ; strungarii 
Nicolae Calîcu și Ion Ionescu 
cu 15 și respectiv 20 de pro
cente, frezorii C-tin Biteanu și 
Constantin Mateescu, cu cîte 20 
la sută — angajamente care 
după primele 45 de zile ale 
anului au fost onorate. în ace
eași ordine de idei cele 4 bri
găzi de producție și educație 
și-au propus ca lunar prin 
muncă voluntar-patriotică să 
execute peste plan cîte un apa
rat electric. Și așa stînd lucru
rile, ni se pare normal să 
apreciem că și de această dată 
organizația U.T.C., tinerii vor 
fi la înălțimea exigențelor cu 
care se confruntă.

(Urmare din pag. I)

prezent, n-am abordat proble
mele cu pretenții prestabilite 
și exagerate. Ne așteptam to
tuși, avînd în vedere menirea 
și efectul real al conferinței 
ca, măcar prin cîteva exemple, 
organele alese să ne demonstre
ze că au înțeles să bată fierul 
cît e cald. Nimic însă din tem
peratura am putea zice, înaltă 
a dezbaterilor pe care Confe
rința le-a ocazionat, din dis
cuțiile aprinse ale uteciștilor, 
din propunerile lor realiste și 
entuziaste n-a stimulat activi
tatea și imaginația organului 
ales. Ani răsfoit dosarul confe
rinței descoperind cu satisfac
ție că tinerii sînt sinceri și 
profund interesați de viața pro
priei lor organizații pe care o 
doresc bogată în fapte îndrăz
nețe și utile. Nu-i locul să în- 
șiruim aici propunerile con
structive cu adevărat, sugestiile 
și opiniile consemnate în pagi
nile procesului verbal. Extrase 
ele ar putea alcătui o agendă 
de lucru întocmită cu realism 
și simplitate, antrenantă, opu
să multor lucruri ticluite și in
cluse cu exersat birocratism în 
programele de activități ale ce
lor zece organizații U.T.C. din 
fabrică. Dar așa cum nu ne-am

uitat noi prin materialele în 
cauză pînă în ziua sosirii la 
Bîrlad nu s-au uitat nici mem
brii comitetului de parcă mate
rialele s-ar fi aflat la noi. S 
iată că neluîndu-le în seamă

ele însele formulate vag, la ge
neral — „activitatea culturală“, 
„pregătirea militară“, și alte 
cîteva dar nici una în concor
danță cu marile probleme care 
animă colectivul fabricii : înde

BRUMA IMPROVIZAȚIEI
MENȚINE ACTIVITATEA

IN AMORȚEALĂ
nici cele citeva lucrurj care 
s-au făcut, respectiv două șe
dințe de birou și vreo cinci- 
șase adunări generale nu au a- 
cordat prioritate problemelor 
pe care viața de organizație le 
impunea atenției în mod strin
gent. Că așa stau lucrurile o 
dovedesc tematicile discutate,

plinirea cincinalului în patru 
arii, calificarea ucenicilor Ia 
locul de muncă, probleme le
gate de specificul fabricii — 
sociale, profesionale, etice.

Luate în parte programele de 
activități ale organizațiilor a- 
testă aceeași rupere de proble
mele reale ale tinerilor, aceeași

evadare ta formalism, . direcție 
în care nu poate fi luat ta con
siderație njei ceea ce se pre
tinde că s-ar fi făcut. •

Pusă în fața realității pe care 
de fapt o cunoștea, secretara 
comitetului U.T.C. a adoptat po
ziția omului neajjitqr^ț, depo
sedat de energii, venind cu ar
gumente care în aparență par 
plauzibile pină ' la in-anume 
punct. Munca de unul singur 
pe care o desfășoară, lipsa unei 
îndrumări îi macină intr-adevăr 
destulă vreme și efort fără a 
ajunge la rezultatele dorite. 
Senzația de copleșite este fără 
doar și poate inevitabilă în ast
fel de situații Da'r cine o pune 
să adopte astfel de... proceduri, 
ce logică și ce statut? ta-mei un 
caz cel al organizației' U.T.C. 
potrivit căruia în primul rînd 
cei nouă membri.ăj'bțfOului și 
cei 23 de membri airicomitetu- 
lui, au aceleați. “tatiatorirj față 
de cei ce i-am alea... Or. pasul 

"acesta măcar.^aettvfearea orga- *7 
■ nuluj ales penl?u"a'cTeveni mo
torul tuturor -activităților, după „7
trei luni ,§Ț"împii--r-.a făcut; « 
semnul pornirii lui fiind fără 
îndoială, răspunsul concret, res
pectuos și sincer care s-ar fi 
datorat respectulu; pe care ute- 
ciștii l-au manifestat față de ei 
în conferințe.
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chiul nostru s-a 
dorit mereu des
chis — scrie Ilie 
Constantin în 
încheierea .. Ar
gumentului pen-

volumul de comentarii 
și judecăți critice Despre 
poeți. Vocația Sa adevărată 
aceasta este - — și trebuie să 
spun, de la început, că ea nu 
mi se pare deloc incompatibilă 
cu poezia. Vpcația sa este ele a 
privi limpede și fără iluzii in 
sine însuși. De ea se îndepăr
tează Ilie Constantin numai cind 
vrea (și adeseori vrea, greșind) 
să fie pe placul criticii ; al 
criticii care, ca pentru a-și răz
buna condiția lucidă, prețuiește 
in lirică mai ales antiteza ei, 
arătind în schimb deosebita 
considerație imprimației confu
ze. în ultima sa carte, poetul 
trece mai decis, și bine face, 
la revelarea directă a „dramei“ 
interioare, a adevărurilor 
esențiale, ’ 
ce roluri, 
altcineva.

Act de 
ceala“ ce 
ezită să și-o asume, 
este a lui, crește odată cu ti.J 
meiurile neștiute ale ființei lui; 
trăită cu toată intensitatea, spu
să cu un ciudat orgoliu și cu 6 
și mai ciudată smerenie, aceas
tă recunoaștere, care-1 face să 
vibreze pină la durere, ii este 
răsplătită, răscumpărată în mo
nezi. scumpe — piesele de re
zistență, antologice, ale volumu
lui : .

„Sînt. ars pe dinăuntru, ca pâ« 
mintul / de-un stînjen în adine 
uitat de ploi / Uscat mi-e ochiul, 
amuțit cuvintul / și viața mea 
nu trece în altoi. / Străinul ram 
ce m-ar fi-ntors prin vreme / 
s-a stins în tăietura fără har.' 
/ Pînă-n coroana ca un rug de 
steme / mi-e trunchiul betonat 
și dat cu var“ (Altoi).

Efortul patetic al delimitării 
locului propriu. Ia antipodul 
abuzivelor avîntuti (care nu. 
sint ale sale) nu are nevoie1 
decit de intensitate pentru a de
veni temă obsedantă de poezie, 
de veritabilă poezie : „Niciodată 
nu vei porni cu adevărat / de. 
aici, din hotarul etern, / legănat 
și șters și iar viu / ... / Dar tu' 
niciodată nu vei fi în singură
tatea valurilor. / Luna acolo își 
caută / locul din adîncul oceanu-' 
lui / rupt și nevindecat / Tu vei1 
rămîne aici, / la hotar / simțind 
in carnea ta cum doare / nevin
decata rupere a Lunii“ (Des
prinderea de țărm).

Concentrat în sine, cu simț 
al realității și cu gravitate, fără 
obișnuitele disimulări și bova- 
risme, sufletul aspiră chinuitor 
să se depășească ; materia 
Inertă — să se spiritualizeze ;. 
revelarea acestei stări de încre
menire, înstrăinare și răceală, 
mărturisirea eșecului sînt mai 
impresionante decît facil-orgo- 
lioasele victorii :

„Bătea amurg în luminișul 
ideal / umbra de arbori exaspe- 
rînd-o treptat, / bătea amurg și 
sufletul meu ca un val jf timpul 
nevrednic mi-1 legăna înspu
mat. / Sufletul păstrîndu-mă 
lent / ca amintirea flăcării pes
te un rug. / ca fostul trunchi 
arborescent / de-asupra reteza
tului butuc. / Și eram tot o în
cleștare, dar / din mîini scăpăm 
cu disperare / ultima treaptă-a 
sufletului, care / scară la cer 
suia și în zadar“ (Scară Ia cer).

încă o dată, . Ilie Constantirr 
izbutește mai bine cînd _ își' 
asumă starea de criză 
atunci cînd are aerul că 
învins-o, a depășit-o, a

triumfător mai departe. Drama
tismul implicat de această po
ziție, se subliniază 
forme caleme, de o 
pînire, de o ironică resemnare.

„Norocului i-atn 
tîrcoale / Ca unei case mari de 
nepătruns / A tuturor și-a nimă
nui in cale : / Un continent în 
ziduri e ascuns / ... 
grea de toamnă, cu 
fn lent potop, e viața 
/ Pc căile norocului

uneori in 
nobilă stă-
dat cindva

/ Rugina 
frunzișe / 
celui dus 
piezișe, /

/ firelor roșii, 7 lent mă vei 
pierde-n culoare, / ca o ființă 
din lumi trufaș de străine / ză- 
cînd în sîngele ierbii 
(Covorul roșu — Lui 
pucă.

Poezia care dă titlul 
volum este caracteristică în ă- 
ceastă privință prin tonalitatea 
aspră a durerii și dezgustului.

..Pe malul riului, in întune
ric, / la țărmul trecerii și ncin- 
toarcerii. / Nu văd

natale“. 
Florin
noului

nimic, peș-

secetei interioare din care poe
tul înțelege să cristalizeze, la 
scara întregului volum, tema 
obsedantă :

„Dar bucuria mea va fi in 
stare / Un zimbet să deschidă, 

. dus de gene, / Pe chipul tău 
robit de cumpătare, ) în ochiul 
tău călătorind alene ? / Prea 
multă pace, prea neclătinată / 
Șe-așează în destin la temelie. 
/ Aș vrea un gest nebun să te 
abată, / O boală amintindu-ți

CONSTANTIN

sale
piictișit parcă să joa
să fie, cu virtuozitate,'
mare loialitate : „ră- 

i se impută, poetul nu 
da, ea

î.și’ 
decît 
și-a 

trecut'

Pierdute-n solitudini de apus... 
Spre muta casă nu-mi vor mai 
aprinde / Al tinereții văz, 
sori pătruns. / O iarnă ca 
pace se întinde / Și mi-o asum, 1 
și-mi este de ajuns“ (Moralia).

Alteori, izbucnește de-a drep
tul și atunci este interesant de 
observat că starea de grație 
care se refuză cind devine 
obiectul unui asalt înverșunat, 
acceptă să încununeze marile 
înfrîngeri, făcînd să coboare 
asupra lor fiorul unei autentice 
elevații :

„Și fără veste tristețea m-a 
luat dintre voi / exactă ca 
moartea. / Vă contemplam fără 
putere / și-n aer clipele lunecau 
asurzit / căzînd pe roșul covor, 
pe roșul, roșul covor / Și m-am 
aruncat cu un spasm la picioa
rele voastre / (dar voi mai erați 
in odaie ?) / cu oroare, / cu" 
mare oroare de mine, stăpînito- 
rul, / pe roșul covor zvîrcolin- 
du-mă. pe roșul, roșul covor. ) 
Miinile mi se duc în adîncimea

de
o

de LUCIAN RAICU

tera cerului e stinsă / și nici 
un suflet nu mai bîjbîie / după 
jăratec./ Aud cum umblă apa/.../ 
M-am aplecat adine pe rîu / șl 
tot nu-1 văd, / e apa doar un 
strat al întunericului ? / Mă 
încovoi asemeni unui pod nesi
gur, / o, nu pe mine vreau să 
mă zăresc / ci rîul însuși /... / 
și iată mă prăbușesc în rîu, / 
întreg, pe totdeauna, / și-un 
urlet mă îneacă, /fiindcă simt 
/ de jos în sus cum mă izbește 
în obraz / celălalt chip al 
/ precum un pește odios“ 
lălăit).

Accente foarte puternice
revelației amare de sine răzbat 
semnificativ și în piesele „obiec
tivate“. Și aici aceeași gravă 
deplîngere a non-avîntului

meu, 
(Ce-

ale

că ești vie / Aș vrea să calce 
iar pe rupte praguri I Cuminte
le tău pas, să se înece / Văpăi 
de miere șiroind din faguri / 
Oh rupere uitată de orgolii. / 
Declin al gîndului învins de 
rod !... / Ne pierdem văzul tul- 

■ bure-n in — folii, / Mereu mai 
clari spre clarul eșafod“. (Pier
dere).

Un soi de alegorie, cu versuri 
exacte și viziuni notabile, ne
izbutind totuși să treacă hotarul 
„ideii“ propuse, spre a se însu
fleți mai mult decit o cer limi
tele prea strimte ale genului, 
este Tablou naiv. Elementele 
(focul și apa) figurează, fiecare 
în parte, corect, prea corect, 
semnificația ce li se atribuie. 
Un exemplu de poezie „progra
matică“, bine întocmită și fără 
mister, în stare doar să clarifice 
nostalgiile autorului. Apologia 
focului ca factor etern de puri
ficare, ca mesager al „delirului 
unic“ nu se potrivește veritabilei 
sale structuri : „Toate se zbat

în brațul de flacără / viața în
chide ochii și fuge urlind 
/ pe aripi, pe gheare, pe pîntec 
tîrîș, / arborii înșiși capătă glas 
și se tînguie / neauziți nici 
atunci, / iar focul întinde spre 
toate zările / miinile lui mișcă
toare“., Această nepotrivire poe
tul o intuiește și pe parcurs 
pare a schimba sensul inițial, 
flăcările capătă glas și-n vreme 
ce devastează și ard nemilos 
totul în jur, glasul lor se dilată 
retoric, exaltind un sublim dis
cutabil : „Iată, eu vin să vă 
dau fericirea / — spune — am 
pentru voi / vești pure, am ade
vărul“ etc. Adevărul focului si 
„minciuna“ apei care „mintuie 
ce-a mai rămas, din cetate“ au, 
pină la urmă, același efect pus
tiitor. Chiar și corectată pe par
curs în acest fel, mai nuanțat, 
alegoria nu se urnește din tipa
rele ei. Poetul ar trebui încura
jat s-o abandoneze definitiv, 
dacă se poate.

Ilie Constantin are știința 
„definițiilor“ impecabile, a ros
tirilor netede, precise, pline de 
miez, iar cind acestea, părăsind 
o clipă marginile prea sigure, 
se aventurează nu în larg (un 
„larg“ care nu-1 prinde !) dar 
în adine, și se lasă contaminate 
mai liber de fiorul marii since
rități lirice, efectul este remar
cabil. Tăietura clasică a versu
lui ii este caracteristică, 
constituind un defect (cum 
consideră) ci o însușire,
condiția însă ca ea, tăietura 
aceasta, să străpungă țesuturi 
vitale, să treacă de suprafețele 
liniștite, să fie acută, necruță
toare, cum este aici : „Iată dir. 
nou insomnia oprită-n eter / ca 
o oglindă pustie / ... / E clipa 
cînd viața din mine atinge locul 
începerii / veșnicul loc de în
toarcere, / călcîiul spiței întîia 
a roții. / Și pumnul de astre al 
insomniei / îmi ține capul ma
rea neființei. / Oricare zi are-o 
clipă a ei / cînd viața din mine 
și-aduce aminte / cu insomnie 
de frica, de frica, / de frica ne- 
maitrăită vreodată / a nașterii 
mele. / Din întuneric spre întu
neric /eu — cel vomitat de 
neant la-ntîmplare / și iar în
ghițit prin teroare“ (Ra).

Intensitatea auto-divulgării 
rămîne singura condiție a aces
tei poezii care știe să facă din 
„răceală“ un factor liric ; nu
cleul crud al unei confesiuni nu 
odată răscolitoare.

Cronica lUerăra) PETRU VINTILA

NUMĂRĂ TOĂRE
INVERSĂ

ne- 
se 

Cu

Un prozator foarte inegal însă 
demn de toată atenția este Pe
tru Vintilă. Scriitorul are ma
nia colecționării de cazuri ieși
te din comun asupra cărora nu 
stăruie suficient. De aceea, pro
za lui este un amestec bizar de 
intuiții fulgerătoare, percutante 
și de inabilități flagrante, pier- 
zînd tot atit dacă nu chiar mai 
mult decit cîștigase. Să accep
tăm însă faptul că Petru Vinti
lă este un profesionist onora
bil, ce-i drept paradoxal, plin 
de imprevizibil, derutant.

Romanul 
să conține 
realizări și 
te pe care 
scriitor insolit. în primul rînd 
„cazul“ : istoria încercărilor za
darnice ale prințesei Elena Ma- 
ria Canta de a se alătura revo
luției proletare. „Trădarea“ cla
sei de origine este o temă to
tuși foarte cunoscută. De obicei, 
în cazurile „clasice“ ea este a- 
bordată din unghiul mai gene
ral al depășirii unei anume 
condiții umane. Mai frecventă 
este, în literatură, aspirația spre 
clasele avute. în aspectul său e- 
roic și justițiar tema este ilus
trată de Hoții lui Schiller. în 
cel burghez modern, de Roșu si 
negru. Dar se pot da multe alte 
exemple. Atunci de ce spunem 
câ Petru Vintilă este un scriitor 
insolit, colecționar de cazuri ? 
în Numărătoare inversă el vrea 
să ilustreze tema amintită prin- 
tr-un personaj insolit. Trebuie 
să recunoaștem 
ciudatei prințese 
prin gesturi mai 
puțin radicale că 
tică revoluționară merită un a-

numit interes. Nimic . nu rămi- 
ne nel’ăcut in aceasta pornire a 
eroinei de a-și anula în mod 
convingător originea princiară : 
are conflicte violente cu fa-

Numărătoare inver- 
întreaga sumă de 

de posibilități eșua- 
o reprezintă acest

că tentativele 
de a convinge 
mult sau mai 
este o auten-

Haimanal î cui calofil

tnilia 
trage 
nind-o , ,____ _____,,
tă țăranii la împărțirea demo
cratică a propriei moșii, după ce 
]a Paris, în 1936, cîntase la 
Circul de iarnă cu patru mii de 
studenți și muncitori la instau
rarea Frontului Popular, „In
ternaționala“, cu evocatoarele 
versuri „Pămîntul este-al celor 
harnici / Cei leneși plece unde

(un unchi Dumitrache 
cu pușca în ea ră

cit să nu moară), invi-

vôr“, sérié art.ieolè în presa de
mocrată (în țară și la Paris), 
donează o mașină-ambulanță 
republicanilor spanioli după ce 
își pusese în gînd să sé înrole
ze voluntară în brigăzile Inter
naționale (proiect la care renun
ță numai la avertismentul Ele
nei Măldărescu — nume sub 
car« se poate ghici personajul 
avut în minte de autor — că 
îmbrăcînd tunica proletară și a- 
șezîndu-și pe cap boneta frigia- 
nă nu scapă de eventualitatea 
întîlnirii, „ca într-o tragedie 
din antichitatea greacă" cu fra
tele. Iorgu. și unchiul Du
mitrache), după 1944 
pă ca muncitoare 
la manifestațiile 
(„Elenco, observă '.o 
șă de coloană,

Critica literară a fost^ și ră
mîne mult mai sensibilă la re
ceptarea operei poeților decît a 
altor literați. Dincoace de pre
ferințe Și spectalizări cronică- 
rești, în definitiv și numărul 
cărților de poezie este impună
tor, prin comparație, precum și 
răgazul lecturării și foiletonării 
critice e mult mai redus, tot 
prin comparație. La care se a- 
daugă și faptul că în societatea 
contemporană, contrar scepticis
mului unora, poezia se bucură 
de un prestigiu formidabil. A- 
titudinea politică, dezvoltată prin 
aceea că poeții posedă sensibile 
receptacole ale istoriei în mers, ■ 
este și va fi principalul garant 
al prestigiului și popularității 
crescînde a generațiilor de tru
veri contemporani. Apare astfel 
cu claritate justificarea aplecării 
criticii. literare îndeosebi asu- ■ 
pra poeziei. , , .

Dar mai puțin clar, cel puțin 
pentru unii, .este procesul nociv 
prin care sînt denaturate valorile 
poetice — cît și cînd există, - 
proces de cele mai multe ori 
inițiat cu bune intenții și condus 
de condeie verificate, presti
gioase.

înregistrarea, parcurgerea și 
comentarea cărților de poezie 
atunci cînd aceste operații sint 
direcționate foiletonistic, _ deci 
cînd se supun unor rigori care 
tind spre efemerul cotidian, a- 
deseori nici nu ridică pro
blema concordanței, omenește 
posibilă, dintre limbajul poetic Și 
acela critic. Iar cînd, totuși, a- 
ceastă problemă se ridică, precis 
că flagranța dintre cele două 
limbaje a atins apogeul.

Viciul fundamental rezida, m 
principal, în impasul virtual tra
versat de limbajul critic atunci 
cînd decodifică limbajul poetic. 
Nimeni nu pretinde că ar fi ușor 
„să vorbești“ despre poezie,. 
_ deși mulți nu vor să toca, 
însă ar trebui căzut de acord 
asupra faptului că, în realitate, 
și ocupația de comentator avi
zat reclamă vocație. Pentru ca 
mă voi referi la articolele dm 
cotidiene și hebdomadoare, con
sider că, principial, ajunge și o 
autentică vocație. Dacă m-aș re
feri și la .talent., pasiune,- erudi
ție. mi s-ar imputa' probabil că 
pretind cronicarului'să fie sa-

Și atunci ‘s-ar\ițne p^buțSț. 
treptate întrebarea : — de* unde 
itîția savanți ? Pentru că. vo- 
'urne de versuri sînt destule...

titudinea politică, dezvoltată prin

Așadar, nu pretind, și nimeni 
nu pretinde, ca semnatarii în 
discuție să fie savanți. Ci nu
mai ca ei să aibă vocație.Acea 
vocație care să le permită să nu 
ne îndepărteze 
de cutare sau 
pînă la urmă, 
vocație care să 
să denatureze 
poet-operă-editură-public. 
vocație care să nu-l singularizeze, 
prin opiniile formulate, nici pe 
el, ca cronicar, nici pe autor, ca 
poet comentat.

Concret — voi insera aici cîte- 
va mostre de inadecvate fla
grantă a limbajului critic. In a- 
ceastă inadecvate văd pericolul 
nu doar al îndepărtării publicu
lui de poezie (și de critica poe
ziei, așa cum o practică unii 
confrați), ci chiar al îndepărtării 
poeților înșiși de căile care duc 
la marea, adevărata poezie pe 
care-0 așteptăm cu toții. Nu am 
ales cele mai tari „ lămuriri ci 
doar pe cele mai recente : „ ... 
sporirea gradului de adîncire în 
reflecția morală, de alcătuire pa
radoxală pe care poetul a culti
vat-o întotdeauna“. (România li
terară 5/973) — „Același senti
ment al prefacerii, al ireversibilei 
treceri, străbate, fără a fi singu
rul, și cel de-al treilea ciclu, 
rostindu-se cînd alegoric, cind 
ludic, cînd... oniric". (Contem
poranul 5/973) — „Poezia aspiră 
la o fluiditate imaterială, la o at
mosferă subtil rarefiată, care ne 
învăluie dar care ne scapă...“ 
(Soînteia tineretului, 7374/973) — 
„In ceea ce privește prima for
mulă, să observăm numaidecîtcă 
pasiunea pentru invenția epic 
descriptivă de tip fabulos și halu
cinant are de cele mai multe ori 
deschidere retrospectivă“ (Româ
nia literară, 5/973) — „Ceea ce al
tădată se recomanda ca o ipostază 
fascinantă a sensului existenței, 
ipostază cel mai adesea scrutată 
din unghiul ipoteticelor ei con
secințe în ordinea destinului. u- 
man, acum este supus celei mai 
nemiloase operațiuni demitizan- 
te“. (Luceafărul, 4/973) — „Tul
burătoare prin franchețea ei mo
dernă, această poezie este purtă
toarea unor mesaje, a unor con

cesiuni'de ordin gnoseologic a- 
^(lînc dramatice. Aspirația intro

spectivă ce-o animă, în.să, este 
ea însăși subminată de insufi-

pe noi, cititorii, 
cutare poet și, 

de poezie. Acea 
nu interzică sau 
relația complexă 

Acea

de MIRCEA
CONSTANTINESCU

ciența mecanismelor psihologice
---- - -i...’-—« (Luceafărulcare o slujesc“.
5 973).

Citarea numelor, 
este importantă. Rămîne remar
cabilă numai forța cu care res
pectivii cronicari uzează de epi
tete abstracte reușind să debuso- 
leze chiar și spiritele cele mai 
orientate în peisajul liric 
temporan. Sincer să fiu, 
întrebat dacă nu cumva 
jucat o festă de început de apri
lie. Adică — împovărați de com
plexul superiorității poeziei au
tohtone, — au căzut de acord să 
ne culeagă și tipărească și cîte
va referiri critice la alde Frost, 
Pound, Evtușenko, Eliot, Jakob- 
sen, Ungaretti... Citind titlurile 
unora dintre cronici — nici că ai 
crede să fie vorba de-o glumă : 
și în cazul lor rebarbativul și 
grandilocvența s-au logodit cu te-

acum, nu

con-
m-am
ne-au

mei la drum de dimineață. Dimi
neața cînd cumpărăm, lecturam, 
ne strecurăm degetele după u- 
rechi, a scărpinare piezișă.

Cu toate cele cîteva mari e- 
rori de opinie, G. Călinescu rezis
tă în conștiințe prin strategia a- 
nalizelor și meaalioanelor dedi
cate poeziei majore ca și banale 
izvorîte din meleagurile carpati
ne. Editurile au publicat în mai 
multe ediții principiile sale este
tice, cum și studiile asupra poe
ziei. Ca să nu mai amintesc și de 
lucrăfile unor Croce, Lukâcs, 
Boisdeffre, Vianu sau ale lui 
Tarski, Russell, Carnap ș.a. Căci, 
dacă nu-i vocație suficientă, cel 
puțin să fie cultură. Pentru că 
ea, cultura, ponderează apetitul 
imagistic și haimanalîcul calofil. 
Care, ambele, repet, denaturează 
și viciază profund climatul lucid, 
necesar nașterii și afirmării marii 
poezii; necesar, de asemenea, a- 
propierii publicului larg de poe
zie ; necesar, în fine, înțelegerii 
criticii literare aplicate versuri
lor ca o veritabilă dimensiune a 
educației politice a maselor.

VIATA TINERETULUI
...................... . ■....... ...............

ION BĂIEȘU:

OMAGIU INTELIGENTEI
Iată și două propoziții cu 

valoare de axiomă, care 
n-ar strica să fie scrise cu 
litere de afiș pe pereții din 
fața birourilor, mai mult sau 
mai puțin somptuoase, ale 
tuturor celor care au munci 
de răspundere în vreo editu
ră : „A analiza gustul publi
cului e muncă de sociolog 
sau de istoric. A-l prevedea 
e treabă de editor“.

Cităm din același articol 
următoarea concluzie, asu
pra tâlcului căreia cei vizați 
ar trebui să mediteze cu 
toată seriozitatea și cu toa
tă responsabilitatea de care 
sint capabili : „Ceea ce mai 
au de învățat editorii și cei 
ce decid dacă să dea sau nu 
un anume tiraj unei cărți, 
e că sînt unele cărți pe care 
ei nu le-ar cumpăra, dar pe 
care le-ar cumpăra alții“.

Salutăm cu întîrziere, dar 
cu nemicșorată bucurie, pre
zența în revistele noastre li
terare a acestui bărbat din 
cetatea cifrelor, prezență pe 
care o dorim in continuare, 
pe cit posibil mai des, pen
tru că Gr. C. Moisil știe ca 
nimeni altul să facă din ma
tematică o fascinantă fereas
tră. prin care — atit iniția
lilor cit și neinițiaților în 
ale algebrei și geometriei — 
izbutește să ne arate lumea, 
cu marile și cu micile ei 
probleme contemporane.

O L-am văzut o dată sau de 
o două ori pe micul ecran ; 
o î-am ascultat la radio o dată 
° sau de două ori vocea groa- 
° să cu modulații hître ; i-ara 
o citit, ori de cîte ori am răs- 
o foit revista CONTEMPORA- 
o NUL, textele semnate mo- 
o deșt : Gr. C. Moisil.
® Nu sînt, nici în visurile 
o mele cele mai surprinzătoare 
o și extravagante, matemati
ci cian (deși în anii liceului, 
o prin 1955, prin 1956, am 
° ajuns în faza finală a unei 
® olimpiade republicane de 
a matematică), legăturile mele 
o cu lumea ciudată a cifrelor 
o și a unghiurilor încheindu-se 
o brusc în ziua susținerii exa- 
10 menului de bacalaureat. Și 
“ nu sînt singurul căruia să i 
o se fi intimplat așa ceva, 
o Vreau să spun că marea ma
so joritate a oamenilor nu sint 
jo matematicieni. Dar nici aca- 
o demicianul Gr. C. Moisil nu 
G este numai matematician, 
£ pentru că — așa cum îi de- 
*o clara Gabrielei Melinescu în 
)o tr-un interviu 
£ LUCEAFĂRUL
G din 20 ianuarie 1973 — ',oa- 
G menii de știință duc o viață 
G întreagă, de om. din care 
G activitatea lor de exemplu, 
£ de creație științifică, atunci 
jo cind o au. și de auxiliari ai 
g creației științifice, așa cum 
G sintem mulți dintre noi, con- 
l-, stituie numai o parte, cea 
G mai importantă... Dar ca ori- 
£ ce om normal, un om de 
g știință are și întreaga activi- 
g tate de consumator de artă, 
g ca și multe alte’ activități 
g umane : cea politică, cea 
£ administrativă“. Spuneam 
G deci că academicianul Gr. C. 
£ Moisil nu este numai mate- 
g matician — și chiar dacă a- 
G parițiile sale publice sint so- 
G licitate în mare parte tocmai 
£ pentru că este o personali- 
£ tate a matematicii, 
£ dacă domnia sa 
g despre matematică, __
g bucuriile și necazurile aces- 
G tei științe, izbutește întot- 
£ deauna să vorbească de fapt 
£ despre foarte multe lucruri, 
£ dînd nu o dată formulări 
g memorabile. Iată-1, de exem- 
g piu, tot în interviul amin- 
G tit mai sus, discutînd des- 
£ pre calculatoare, replicînd 
£ temerii unora că acestea ar

dezumaniza învățămîntul : 
„Tehnica nu dezumanizează 
omul, dar se poate ca unii 
oameni, ei dezumanizați, să 
întrebuințeze tehnica in chi
puri inumane. Cum de altfel 
s-a întîmpLat de multe ori 
pină acum. Nu bomba ato
mică a distrus Hiroșima, ci 
acel care a ordonat lansa
rea ei".

In articolul Geometria ca 
insultă, publicat în ROMÂ
NIA LITERARA nr. 3 din 
18 ianuarie 1973, Gr. C. Moi- 
sil, pornind de Ia neînțele
gerea 
Uitării

publicat în 
Nr. 3 (560)

SÌ chiar 
vorbește 

despre

unora a necesității e- 
căr(ilor de matemati

de VASILE VĂDUVA

că, ajunge să pună în discu
ție principii generale ale ac
tivității editoriale. „Eu nu 
știu cum procedează edituri
le literare ; editurile pe care 
le cunosc și care publică vo
lume de matematică, cer re
ferate de la unii oameni pe 
care editura îi crede pri- 
cepuți. Bănuiesc că și cele 
de poezii procedează la fel. 
Ar fi bine (asta nu e un de
ziderat visat, ci o propunere 
fermă) ca pe coperta orică
rui volum tipărit să apară 
și numele celui ce i-a pro
pus tipărirea... Am auzit că 
un mare editor, cred francez, 
publica o colecție intitulată 
«Pour mon plaisir». Eu cred 
că și directorii noștri de edi
tură și criticii noștri literari 
au voie să recomande publi
carea de cărți «fiindcă le 
plac», 
poată ști : cui
Există, pe cit știu, șf o e- 
ditură Ia care _ ’___
imediat: autorului i-a plă
cut și și-a plătit plăcerea“.

Dar e bine să se 
l-a plăcut ?
răspunsul e

P.S. In Pretextul cu care 
am inaugurat această rubrică, 
publicat în Nr. 7379 al zia
rului, s-au operat, din moti
ve de spațiu, unele tăieturi, 
datorită cărora cei neavizați 
pot ajunge Ia interpretări, 
dacă nu false, cel puțin con
fuze. Scriam, printre altele, 
despre rubrica Șantier lite
rar — la ce lucrează tinerii 
scriitori , (publicată într-un 
număr din septembrie 1960 
al revistei LUCEAFĂRUL) 
Și reproduceam două aliniate 
în care se spunea că Nicolae 
Ciobanu lucrează Ia o mo
nografie. „A. Toma“ și că 
Eugen Simion a predat la 
E.S.P.L.A. un volum al că
rui titlu îmi scapă. Despre 
aceste lucrări era vorba cînd 
mă întrebam ușor nedume
rit : unde sînt aceste 
crări ?“. ș.a.m.d. lu-
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'O „Terra incognita“ pentru dramaturgia românească?
................ .................................. . .................. —....... -................................ , ............

g!

„Marile
probleme ale

existenței,
sînt probleme

ale tuturor
vîrstelor“

— Ați putea numi din drama
turgia noastră originală un per
sonaj tinăr memorabil ?

— Memorabil — nu. Reușit — 
da. Mai ales personaje tinere, 
simpatice, pline de haz, sprin
țare, dar fără profunzime. De 
altfel, în general, dramaturgia 
noastră nu a impus pînă acum 
figuri care să șocheze memoria 
spectatorului Sau a criticului. 
Aici intervine și o chestiune de 
specific : teatrul lucrează nu 
atît cu tipurile, cu personajele, 
cît cu situațiile, cu conflictele.

Deci, la prima dumneavoas
tră întrebare, răspunsul meu 
este negativ. Poate stagiunea 
viitoare ne va da vești mai 
bune în această privință.

— Dacă tineretul nu dă năva
lă în sălile de teatru credeți că 
vina este în întregime a autori
lor de teatru ?

— Nu. Vina principală o 
poartă directorul Teatrului și 
regizorul. Directorul nu trebuie 
să accepte piese neinteresante și 
plicticoase, piese care se vor 
grele, problematice, dure, dar 
care, de fapt, nu sînt decît false, 
povești care reiau idei și con
flicte cunoscute și obosite. Din 
nefericire, critica noastră tea
trală, conformistă și lipsită de

prestigiu. încurajează astfel de 
scrieri și astfel de autori, dîn- 
dule iluzia că lucrurile merg 
foarte bine pe acest tărîm. în al 
doilea rînd, regizorul trebuie să 
se arate capabil să dea unei 
piese puterea de a atrage spec
tatorul, să-i oblige pe actori să 
joace bine și vioi. Copiii și ti
nerii nu pot suporta (biologie în 
primul rînd) ceva plicticos, ne
interesant. nu pot sta intr-un 
scaun două ore pentru a-și ve
rifica răbdarea. Dacă au și au
torii vreo vină ? Vina de a fi 
scris piese proaste sau neinte
resante. Nu este însă vina lor 
dacă acestea ajung pe scenă.

— Cum ați vedea o eventuală 
dramaturgie a eroului tinăr ?

— Nu cred în viabilitatea u- 
nei dramaturgii scrisă anume 
pentru tineri. în primul rînd 
pentru că marile probleme ale 
existenței sînt problemele tutu
ror vîrstelor. Nașterea, " ~' 
ria, moartea, onoarea, 
tea, munca, demnitatea, 
tul față de om sînt idei 
care pot interesa și pe 
pe cei vîrstnici, deci, și pe ti
neri.

în al doilea rînd, o drama
turgie sau un teatru creat anu
me pentru a lansa dramaturgia

căsăto- 
dragos- 
respec- 
și teme 
copii și

scrisă pe teme de tineret ar fi 
urmărite de crispare moralistă, 
de spaima demonstrației. Adi
că, atît autorul cit si regizorul 
ar fi obsedați de grija de a da 
operei lor un caracter pedago
gic și demonstrativ, șt atunci 
arta s-ar vedea strîmtorată.

Evident, se pot scrie piese 
strălucite sau foarte bune pe 
teme ale tineretului. De altfel, 
în ultimul timp aproape că nu 
au existat piese care să nu ri
dice într-un fel sau altul și di
ferite probleme legate de’ pre
ocupările tineretului. Dar sînt 
încă alte multe teme nedescope
rite sau care nu au fost luate 
în serios de către dramaturgi. 
Mă gîndesc. de pildă, la relațiile 
dintre părinți și copii, la atitu
dinea față de muncă, față de 
dragoste și prietenie și la alte 
teme aparent general valabile, 
dar care acum. în acești ani, 

-provoacă în sufletul tinerilor 
ecouri nebănuite.

Dar, ca să nu lungesc vorba, 
trebuie să vă mărturisesc că 
piesa pe care o pregătesc pen
tru stagiunea viitoare este o 
comedie despre două cupluri de 
tineri îndrăgostiți.

și unchiul 
partici- 

texffiistă 
stradă 

tovară- 
______ n-ai mâini 

bătucite ca ale noastre și ești 
frumoasă intr-un fel deosebit... 
Poate că de unde nu te-ai mă
ritat și *-a avut cine să te chi- 
nuie...“), cade din nou rănită in 
cursul unei demonstrații munci
torești (iar medicii o încurajea
ză : „Tovarășă, reacțiunea bur- 
ghezo-mo.șierească n-a reușit 
să-ți ia viața“), e foarte aproa
pe de a deveni eroina unui re
portaj „cu eroismul civic al 
muncitoarei în care burghezo- 
moșierimea trăsese cu armele“ 
dar la auzul numelui ei princiar 
gazetarii sînt interziși, conso- 
lînd-o totuși, că „viața mea, 
conștiința mea“ sînt „singurele 
lucruri care trag de cîntar“ dar 
reportajul nu apare, la fabrică 
nu mai este reprimită („Marin- 
covici nici n-a vrut să stea de 
vorbă cu mine“), în fine, toate 
încercările prințesei de a evada 
din propria condiție eșuează la
mentabil, în chip destul de sa
tisfăcător și foarte previzibil. 
Ea nu este scutită nici de 
excursii întîmplătoare prin bor
delurile bucureștene și nici de 
episoadele „clasice“ cu vinde
rea la talcioc a unor documente 
și scrisori importante pentru 
istoria literară și de aceea cum
părate de profesorul George 
Cozianu (G. Călinescu), trece 
apoi prin etapa anchetelor de 
vini imaginare, e trimisă într-o 
tabără de muncă la Dropia un
cie-,,mi bătuceam palmele pe-o 
lopată cu conștiința că zidesc o 
construcție plină de măreție“ 
(călătoria este „încântătoare“, 
gardienii, tineri, frumoși, plini 
de bunăvoință, locul însuși pare 
un mic paradis : „în general 
■vorbind, așa cum erau construi
te și așezate, formînd un mare 
careu la mijloc, un spațiu măr
ginit cu straturi de flori, cu alei 
așternute cu pietriș alb și mă
runt, delimitate prin cite două 
șiruri de pietre stropite cu var, 
alcătuiau un peisaj destul de 
frumos și chiar simpatic“) cînd 
iese, în fine, din detențiune este 
bătută „rău de tot“ eu parul de 
„țiitoarea Iui Mitică" și inter
nată la spitalul nr. 9 dar aici 
enorma povestire se încheie, nu 
însă și romanul.

Privită mai de aproape car
tea e aidoma unui animal ciu
dat. nemailntîlnit, de existența 
căruia te îndoiești în ciuda fap
tului că el există. Ce rămîne 
totuși din această „construcție“ 
heteroclită, neverosimilă ca o 
clădire la care s-au folosit — 
din cauza sărăciei de materiale, 
din pricina „fanteziei“ unui ar
hitect neconformist ? ! — cără
mizi refractare pentru uși, 
blocuri faraonice de piatră trin- 
tite pe un acoperiș susținut(’) 
de stîlpi de sticlă, un strat de 
chirpici de temelie și lut ars, 
sfărîmicios în loc de clanțe ? 
Prima și marea inabilitate con
stă în faptul că autorul n-a bă
gat de seamă că o eroină a că
rei forță e ca și inexistentă 
nu-și poate duce în spate „mo
numentala“ și eroica poveste. 
Ea este aceea din primele pa
gini, ființă de ceață, vaporoa
să, ireală, inconsistentă — o 
bună premisă de proză fantas
tică în cel mai bun caz. Rătă
cirile acestei ființe printr-un o- 
raș devastat, schilodit, Insă nu 
mai puțin emanînd un aer de 
crudă, aspră realitate constituie 
substanța unei nuvele fantasti
ce care s-ar fi încheiat înainte 
ca „romanul“ să înceapă. Efec
tele ciocnirii unei aparențe, 
unei ființe iluzorii, îndoielnice 
in înseși aparițiile sale stranii, 
de o esență dfUră, de oameni în 
carne și oase, efectele acestei 
ciocniri se pot deci reține. La 
fel impresiile false înregistrate 
la Dropia sînt reflexe ale ace
leiași naturi fragile, inaptă de 
„realism“ propriu-zis.

în fine, s-ar mai putea reți
ne trezirea la realitate, o reali
tate intimă dezagreabilă și pe
nibilă, a medicului de provincie 
in prezența straniei prințese. în 
psihiatrul Grig autorul a ratat 
un bovaric interesant, revelat 
sieși sub puternica seducție a 
stîrpei princiare pe care o în
chipuie Elena Maria Canta : 
omul cumpărase la licitație mo
bila familiei și cine știe ce visa 
cînd se culca în somptuosul pat 
princiar. Dînd la o parte molo
zul, atenția cititorului mai poa
te fi reținută de „povestea" 
chiar tulburătoare a iepurelui 
Jakîe, simbol pregnant al reac
ției de monstruoasă adaptare la 
frică și teroare. Nu cumva a- 
cesta ar fi vrut autorul să fie 
adevăratul personaj al insolitu
lui său roman ?

de

C. STANESCU
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Tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a trimis 
tovarășului ALEXEI NIKOLAE- 
VICI KOSIGHIN, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, următoarea tele
gramă :

In numele Guvernului român 
și al meu personal exprim sin
cere condoleanțe în legătură cu 
accidentul suferit de un avion 
al companiei „Aeroflot“, în a- 
propiere de aeroportul din Pra- 
ga. și vă rog să transmiteți fa
miliilor îndoliate sentimentele 
noastre de profundă compa
siune.

Aplicație de Stat Major 

pe hartă a armatelor 
statelor participante

la Tratatul 

de la Varșovia
In conformitate cu planul ac

tivităților comune ale Forțelor 
Armate Unite, pus de acord 
anterior, pe teritoriul Republi
cii Socialiste România, în pe
rioada de la 12 la 21 februarie 
a.c„ s-a desfășurat o aplicație 
de stat major pe hartă (fără 
trupe).

La aplicație au participat Sta
tul major al Forțelor Armate 
Unite și state majore operative 
din trupele de uscat, apărarea 
antiaeriană a teritoriului, for
țele aeriene militare și flotele 
maritime militare ale armatei 
populare bulgare, armatei Re
publicii Socialiste România și 
armatei sovietice.

Aplicația a fost condusă de 
Comandantul suprem al Forțe
lor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, mareșal al Uniunii 
Sovietice, I. I. Iakubovski.

La aplicație au fost prelucra
te problemele ducdrii acțiunilor 
de luptă în comun de către 
toate categoriile de forțe armate 
și arme. Aplicația a demonstrat 
nivelul ridicat de pregătire ope
rativă a generalilor, amiralilor, 
ofițerilor și statelor majore. Ea 
a contribuit la închegarea pe 
mai departe a statelor majore 
participante la aplicație, la per
fecționarea cooperării dintre 
ele și întărirea prieteniei de 
luptă a armatelor frățești.

O inițiativă a Comitetului ju-

dețean Gorj al U.T.C.

ALBUM- 
ȘTAFETĂ 

A MUNCII
Sub genericul „Răsună 

Valea“, Comitetul județean 
Gorj al Uniunii Tineretului 
Comunist a inițiat o ștafetă 
a muncii, acțiune prilejuită 
de împlinirea în acest an a 
unui sfert de veac de la 
constituirea Șantierului na
țional al tineretului Bum- 
bești-Livezeni. Este vorba 
de un album, pe a cărui 
copertă este consemnat eve
nimentul, care în timpul a 
patru luni va consemna fap
tele tinerilor brigadieri de 
pe marile șantiere de con
strucții, din fabrici și uzine 
puse în slujba îndeplinirii 
obiectivelor de plan din a- 
cest an, a dinamizării acti
vității productive, obștești 
și culturai-educative in 
scopul creării condițiilor 
care să asigure îndeplinirea 
mai devreme a obiectivelor 
cincinalului.

Albumul-ștafetă a fost 
preluat de către tinerii de la 
Șantierul național Rovinari- 
Rogojelu. De aici, „ștafeta“ 
va porni spre alte șantiere 
ale tineretului, urmînd să 
revină în Gorj Ia începutul 
lunii mai, cînd, potrivit, 
hotărîrii organizației jude
țene U.T.C., vor fi sărbăto
riți veteranii Șantierului na
țional Bumbești-Livezeni.

JOI, 22 FEBRUARIE 1973

GRĂSUNĂ : rulează la Lumina 
(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30).

ANDREI RUBL1OV : rulează la 
Capitol (orele 10; 16; 19.30).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Melodia (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21). Modern (orele 8,30; 
11: 13,30; 16; 18,30: 21).

ADIO ARME : rulează la Sala 
Palatului (orele 16.30: 20,15), Scala 
(orele 9,30; 13; 16,30; 20), Bucu
rești (orele 9; 12,30: 16; 19,45).

IN UMBRA VIOLENTEI : rulea
ză ta Luceafărul (orele 8,30; 11;
13,30: 16: 18.30; 21). Festival (ore
le 8.45: 11.13: 13.30; 15.45; 18,15;
20,45), Favorit (orele 10; 12,30; 
15.30: 18: 20,30).

PE ARIPILE VtNTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,15).

NUNTA DE PIATRA : rulează la 
Cotroceni (orele 15.30; 18: 20,15).

SECERA VINTUL SĂLBATIC : 
rulează la Doina (orele 10,45; 13,15; 
15.30; 18; 20,30), (Program pentru 
copii ora 9,30).

ZESTREA ; rulează la Central 
(orele 9: 11.15; 13,45: 16; 18,so;
ti.43), Ciulești (orele 15,30; 13;
to.30). Arta (orele 15.30; 18; 20,15).

ANUL CARBONARILOR : culea
gă la Drumul Sării (orele 15,30; 
13: 20,15). înfrățirea între popoare 
(orele 15.30: 18: 20,15).

MAR1A STUART : rulează la 
feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16;

"ÎSĂ ,HE BUCURĂM ÎMPREUNĂ

NUNTA UTECISTA organizată de către Comitetul municipal 
U.T.C. Cluj. Primii care le-au adresat tinerilor miri — tehnicienii 
Mariana și Dorel Ilieș — tradiționalele urări „La mulți ani!“ 
și „Casă de piatră!“ au fost, desigur, prietenii lor cei mai apro- 
piați, colegi de muncă de la Uzina „Tehnofrig“.

(Foto-text; ȘTEFAN WEISS)

Cîteva noutăți legate de acți
unile destinate legării mai strìn
se a învățămîntului superior de 
cerințele producției industriale 
și ale activității de cercetare 
științifică. Catedrele de tehno
logia construcțiilor de mașini și

de mașini-unelte pentru prelu
crare la cald din cadrul Insti
tutului Politehnic din Cluj vor 
funcționa la Uzinele „Tehno
frig“ și la Fabrica de mașini de 
rectificat. De asemenea, în' ve
derea avizării unor proiecte și 
soluții tehnice, Universitatea din 
Brașov va înființa, într-o serie 
de mari întreprinderi industri
ale — „Autocamionul“, „Tracto
rul“, „Rulmentul“ — o serie de 
cabinete speciale. Institutul de 
Construcții din București va a-

Dinamovistele
au cîștigat primul derby 

al returului la volei
divizieEchipele din prima 

de volei au susținut ieri jocu
rile din a 3-a etapă a returu
lui, furnizînd unele întreceri 
pasionante și spectaculoase. Pe 
prim plan s-a situat derbiul 
dintre formațiile feminine Di
namo — Penicilina Iași, aflate, 
alături de Rapid, in disputa 
pentru titlul de campioane. în
ceputul partidei a fost favora
bil dinamovistelor care și-au 
impus jocul, reușind să condu
că, în primul set, cu 10—0. In 
acest moment, însă, au slăbit 
ritmul și au comis o serie da 
greșeli, dînd posibilitate vo
leibalistelor din Iași să echili
breze jocul și să reducă din 
handicap. S-a ajuns chiar la 
un scor egal ; 14—14. Dinamo 
revine și ciștigă setul, în pre
lungiri, cu 16—14. în continua
re, ambele echipe își dispută 
șansele cu ardoare, Dinamovis
tele, cu un atac mai eficace, 
reușesc să-și adjudece urmă
toarele două seturi, cu 15—12. 
15—13. Astfel, Dinamo trece pe 
locul secund în clasament la 
egalitate de puncte, 26, cu Pe
nicilina, locul 3.

în deschidere la cuplajul de 
ieri seară, din sala Dinamo, 
s-au întîlnit formațiile femini
ne Medicina București și Uni
versitatea Cluj. Victoria a 
venit, după o dispută dîrză și 
atractivă, formației Medicina, 
cu 3—2. în campionatul mas
culin, victorii scontate. Dina
mo a dispus, în deplasare, de 
Tractorul Brașov, cu 3-0. Cu 
același scor a ciștigat și Stea
ua. partida susținută în sala 
Floreasca, cu C.S.U. Galați. De 
asemenea, Rapid a terminat 
învingătoare, cu 3—0, in fața 
ultimei clasate, Voința Arad.

M. LERESCU

menaja noi ateliere școală, a- 
vînd o suprafață de peste 
1 000 mp.

Se apreciază că în cursul a- 
cestui an, prin finalizarea unor 
studii științifice, realizarea unor 
produse de mică serie, soluții 
tehnice — elaborate de către 
studenții și cadrele didactice 
din București, Cluj, Cratova, 
Petroșani, Timișoara, Galați — 
se vor obține, după calcule es
timative, peste 4.5 milioane lei.

pe șenile S-650, noul plug, cu o 
masă totală de 750 kg, poate 
executa canale cu o deschidere 
la suprafață de 95—125 cm și 
o adîncime de 60 cm. Pe lingă

înlocuirea efortului fizic cerut 
de acest gen de operații, agre
gatul asigură o productivitate 
efectivă de 14 km canal pe 
schimb. 20 DE EMISIUNI

• Petrochimiștii din Borzești 
au început anul 1973 cu o nouă 
premieră industrială: realizarea 
primelor tone de cauciuc sintetic 
tip „Carom-60“. Tehnologia 
noului produs a fost elaborată 
de specialiștii uzinei; proprie
tățile sale sînt superioare sorti
mentelor fabricate pînă acum, 
sub aspectul rezistenței, durității 
și elasticității.

• Specialiștii Institutului de 
Construcții prototipuri de mașini 
agricole din Capitală sînt autorii 
unei noi serii de prototipuri : 
plugul reversibil pentru tractorul 
pe șenile, PRSP 2-30 și plugul 
purtat pentru canale PPC-60. 
Primul este destinat lucrărilor pe 
terenuri înclinate, putîrid efec
tua arături cu o lățime de 60 cm. 
și o adîncime de 25 cm. Cel 
de-al doilea produs este folosit 
la lucrările de deschidere a re
țelelor de irigații, canalelor de 
desecare și altor lucrări de hidro
ameliorații. Atașat unui tractor

Sîmbătă și duminică

CUPA DE CRISTAL"
ATLETISMLA

Avancronica la 
concursurile de a- 
tletism cuprinde, în 
mod special, nume 
de atleți și perfor
manțele lor. Ne 
t:om feri de astă 
dată de acesta pro
cedeu, deoarece 
concursul atletic in
ternațional de sală 
dotat cu „Cupa de 
cristal", care va a- 
vea loc sîmbătă șl 
duminică 
amiază, nu 
racterizează 
multe nume și per
formanțe 

de 
August“ 

un concurs 
din
nu- 
va- 
alți 
ce- 
în-

după- 
se ca

prin

celebre, 
atletism 

va
Sala 
„23 
găzdui 
cu o participare 
străinătate mai 
meroasă și mai 
riată decît în 
ani, dar numele 
lor care se vor 
trece. anunțate 
pînă în prezent, nu 
au sonoritatea edi
ției precedente.

Invitațiile lansate 
de federația de spe
cialitate au fost pri
mite și acceptate, 
pînă în prezent, de 
zece țări: Anglia, 
Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, El
veția, Grecia, Iugo
slavia. Polonia, Un
garia și U.R.S.S. 
Dintre acestea cîte
va echipe au trimis 
și numele atleților 
care vor participa, 
printre care am re
ținut pe campioana 
europeană la 
tura în 
Barbara 
(Anglia), Rolf Bern- 
hard (Elveția) cu 
7,84 m la lungime, 
pe atleții maghiari 
cunoscuți publicu
lui nostru Judith 
Bognar (greutate) 
șl Zoltan Czifra 
(triplu salt), pre
cum și pe fostul 
recordman mondial

sări- 
înălțime 

Inkpen

la prăjină Hristos 
Papanicolau (Gre
cia).

Concursul se anun
ță deosebit de e- 
chilibrat la majo
ritatea probelor din 
program: viteză,
garduri, sărituri și 
aruncarea greută
ții (probe de demi- 
fond nu se pot 
disputa din cauza 
lipsei unei piste 
cutare).

Pentru atleții 
mâni concursul 
prezintă ultimul cri
teriu important de 
selecție în vederea 
Campionatelor eu
ropene de atletism 
care vor avea loc 
la 10—11 martie la 
Rotterdam (Olan
da). Astfel că vor 
evolua prin fața 
noastră cei mai buni 
atleți români.

cir-

ro- 
re-

I
I
I

I
I
I
I
I
I

EXTEMPORAL ÎN... SUBSOL !
Vasile Cămin, Silviu Rota- 

ru (amîndoi din București) 
și Constantin Ciuntu (care 
poposise în Capitală venind 
din comuna Hîntești — via 
Suceava) își stabiliseră „car
tierul general" în subsolul 
unui bloc din Drumul Tabe
rei și — precum unii pseudo
eroi din peliculele coinerci- 

de 
de-

ale — nu își făceau, 
regulă, apariția pe străzi 
cit după căderea nopții.

Una din primele zile 
lui februarie, ora 21 :

— Astă seară nu „lucrăm“ 
nimic ?

— Lucrăm, Cămine, de ce 
să nu lucrăm !

— Să dăm o raită tot pe 
strada aia, unde aseară n-am 
făcut nimic ; poate astăzi om 
avea noroc. Am zis 1

CITITORUL 
DECLANȘEAZĂ 

ANCHETA

ale

...Și, pentru a respecta în- 
trutotul adevărul, notăm că 
au existat nu mai puțin <le 
16 (șaisprezece) asemenea... 
raite. Ținta fiecăreia dintre 
ele — jefuirea unui maga
zin. vreunei locuințe parti
culare ele

Scena „finală“ s-a petrecut 
în subsolul despre care am 
amintit mai sus ;

— Stai, nimeni nu pără
sește îpcăperea ! Fiecare să 
prezinte actele !

Evident, acestui ,,extempo
ral“ sui-generis (la catedră 
se aflau... cîțiva ofițeri de 
miliție) nu i-a rezistat nici 
un component al trioului, 
care fusese surprins tocmai 
în timp ce era ocupat cu 
împărțirea ultimului „stoc“ 
de obiecte furate.

I
I
I
I
I
I
I

Catalogul noutăților filatelice 
ale acestui an rezervă amatori
lor o serie de interesante pre
miere. Circa 20 de emisiuni i- 
lustrînd marile evenimente și 
manifestări ce vor avea loc în 
țară și străinătate. Astfel cu
noscuta colecție „Aniversări 
culturale“ se va îmbogăți cu noi 
emisiuni consacrate lui Alexan
dru Flechtenmacher, Dimitrie 
Cantemir, Dimitrie Paciurea, 
precum și astronomului Coper
nic. Lista noutăților mai cuprin
de, printre altele, titlurile „Co
laborare cultural-economică in- 
ter-europeană“, „Centenarul Or
ganizației internaționale de 
meteorologie“ Dintre cele mai 
apropiate apariții notăm tim
brele „Obiecte de arheologie“, 
„Ocrotirea naturii“. în încheie
re, do-uă emisiuni care vor sus
cita, sîntem convinși, interesul 
fi lateliștilor : seria „Reproduceri 
de artă“ și cea dedicată unOr 
importante manifestări sportive.

fășoară lucrările de realizare a 
unul important complex hidro
energetic. în prima fază a lucră
rilor, la Sușag și Gîlceag se vor 
construi două hidrocentrale cu o 
putere instalată de 300 MW.

• Recent complexul sanatorial 
de la Băile Felix s-a îmbogățit 
cu șase noi cabinete de exploa
tare. Au fost introduse aici cele 
mai moderne metode de trata
ment electroterapeutic. Capacita
tea actuală a complexului 20 000 
locuri anual.

• într-o pădure din apropierea 
orașului Reghin, specialiștii Sta
țiunii zootehnice experimentale 
din Tg. Mureș au organizat o 
inedită crescătorie de animale cu 
blănuri fine : nurci, nutrii, vulpi 
argintii și albastre, în total circa 
1000 de animale.

• Specialiștii Institutului de 
Geologie au elaborat un studiu 
tehnicO-economic al zăcămintelor 
de baux’ită silicioasă din zona 
Hsaba Ponor. Un complex pro
gram de cercetări economice a 
fost stabilit și pentru valorifi
carea silenitelor de la Ditrău și 
a șisturilor de la Anina și Vie- 
zuroiu.

• O nouă achiziție valoroasă 
realizată de către Muzeul din 
Bacău. Este vorba despre un 
manuscris intitulat „Istoria 
Sfîntului Imperiu“, elaborat la 
Blaj, prin anul 1722, care tratea
ză diverse metode de exploatare 
a minelor, de construcții ale 
fortificațiilor și castelelor.

«R* vJCWWI 
PENTRU DV.

• în județul Constanța func
ționează peste 20 de stații „trac- 
tor-service“, care asigură mij
loace de depanare rapidă, pre
lungirea duratei de funcționare, 
realizarea de economii de mate
riale și de lubrifianți.

• Pe Valea Sebeșului se des

Și totuși^ pe cînd
o bază sportivă la Olănești?

• De la începutul acestui an 
în Somalia, pentru prima dată 
în istoria țării, limba indigenă 
— somali — a devenit limbă 
oficială. îiîlocuind limbile engle
ză, arabă si italiană care înde
plineau, pină acum, acest roi. 
De menționat că lucrările de în
tocmire a manualelor și cărților 
pentru studiul acestei limbi au 
ocupat, în preocupările specia
liștilor, o perioadă de aproxi
mativ trei ani.

puțin timp in urmă, vor- 
în numele unor iubitori ai

• In cel de-al doilea joc din cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde in Iran, echipa de fotbal 
Steaua București a jucat la Teheran cu selec
ționații de tineret a țării gazdă. Cei 15 000 de 
spectatori prezenți în tribune au urmărit un 
joc spectaculos, în care victoria a revenit fot
baliștilor români cu scorul de 1-0 prin golul 
înscris de Năstase. De remarcat că, la scorul 
d - 0-0. portarul român Iordache a apărat o lo
vitură de ia 11 m.

In acest joc, echipa Steaua București a ali
niat următoarea formație : Iordache, — Cri- 
stache. Smarandache, Ciugarin, Hălmăgeanu, 
Negrea, Vlad, Tătarii, Voinea, Pantea, Aelenei 
(Năstase).

în următorul joc, fotbaliștii de la Steaua ,vor 
intîlni formația Aghab.

• Campionatele internaționale „Indoor" de 
tenis ale S.U.A. au continuat la Salisburv (Ma- 
ryland) cu primele partide din turul doi al pro
bei de simplu. Jucătorul român Ilie Năstase, 
calificat direct în această fază a competiției,

ii;18,80; 21), Gloria (orele 8,30; 
13,30; 16; 18,30; ,21).

EXPLOZIA : rulează la Lira 
rele 15,30; 18; 20,15). •

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : 
îează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11.15; 13,30: 16; 18,15: ------
Tomis (orele 9; 11.15; 13,30; 
18,15; 20,30).

SĂGEATA CĂPITANULUI 
rulează la Crîngași (orele

(O-

ru-

20,30)
15.45

ION : 
____ __ __ ______ _ ___ 15,30; 
18; 20.15), Rahova (orele 15,30; 13;
20.15) .

VACANTA LA ROMA ! rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18: 20,30).

JOE HILL : rulează la Vitan ic
rele 15,30; 18; 20,15).

CAPCANA PENTRU GENERAL ; 
rulează Ia Cosmos (orele 15.30; 
18; 20.15).

DOMNULUI
DRAGOSTE: 
(orele 9: 11.15; 
20,30), Popular
20.15) .

URSUL YOGI 
puri Noi (orele 
re), Munca (orele 16; 18).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE : rulează la Timpuri Noi (ora 
20.15).

E O POVESTE VECHE : rulează 
la Munca (ora 20).

CAI.DURA MlINILOR TALE : 
rulează la Viitorul (orele 16; 
18, 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Buzești (orele 15.30; 19), Progresul 
(orele 15,30; 19).

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

RĂZBOIUL LUI MURPHY 
lează la Bucegi (orele 15,30; 
20.30), Volga (orele 9.30; 
15,15; 18; 20,30), Flamura (orele 
11.15; 13.30; 15.45: 18,15; 20.30).

ARENA AERIANA : rulează 
Ferentari (orele 16; 18; 20).

A FOST ODATA UN POLIȚIST : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18; 
20.15).

QUEIMADA : rulează la Miori
ța (orele 9; 11,45: 15: 17,45; 20,30).

: ru-
18

12,15
9

la

PROFESOR CU 
rulează la Grivi(a 
13,30; 16: 18,15;
(orele 15,30: 13;

: rulează la Tim- 
9—13 în continua-

Opera Română: SPĂRGĂTORUL 
DE NUCI — ora 19; Teatrul de 
Operetă : CONTESA MARITZA — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : UN 
FLUTURE PE LAMPĂ — ora 20: 
(Sala Studio) : DESPRE UNELE 
LIPSURI, NEAJUNSURI ȘI DEFI
CIENȚE ÎN DOMENIUL DRA
GOSTE I— ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : O SCRISOARE PIERDU
TA — ora 20; (Sala Studio) : VA
LENTIN ȘI VALENTINA — ora 
20: Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : BUNA SEARA DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Tea
trul dc Comedie tPREȘUL — ora 
20; Teatrul Giulești : RĂZBUNA-

Cu 
bind 
sportului din stațiunea Olănești, 
cititorul nostru Constantin Ră- 
duț ne-a adus la cunoștință 
faptul că sportivii din această 
frumoasă stațiune vilceană, in 
special fotbaliștii, resimt acut 
lipsa unei baze corespunzătoare 
unde să poată practica sportul 
preferat. „în ciuda faptului că 
Ia Olănești există numeroși în
drăgostiți de fotbal, că echipa 
noastră a cîștigat 3 ani Ia rînd 
Cupa stațiunilor — ne informa 
corespondentul nostru — ea nu 
poate activa nici măcar în cam
pionatul județean deoarece te
renul pe care joacă în prezent 
nu întrunește condițiile și di
mensiunile necesare omologării 
pentru competițiile oficiale. Ti
nerii ar dori să contribuie prin 
forțe proprii la construirea u- 
nei baze sportive complexe, dar 
în calea intenției lor se ridică o 
serie de dificultăți de ordin ad
ministrativ. Ce-i de făcut ?“ — 
ne întreabă, în încheiere, Cons
tantin Răduț.

Pentru a putea răspunde la 
întrebarea corespondentului nos
tru am mers la Olănești însoțit

l-a întîlnit pe campionul de juniori al S.U.A., 
Patrick Dupre, în fața căruia a cîștigat cu 6-4. 
6-3. In turul trei, Ilie Năstase îl va întîlni pe 
americanul Mike Estep, care l-a eliminat cu 
6-4. 6-4 pe cehoslovacul Jan Kukal.

Au început și întrecerile probei de dublu. 
Cuplul Ion Tiriac (România) — Jimmy Connors 
(S.U.A.) a învins cu 6-3, 6-4 perechea americană 
Jeff Austin—Raz Reid.
• Turneul internațional de șah „Costa clei Sol" 

a continuat la Malaga cu disputarea partidelor 
din runda a 10-a. Quinteros l-a învins pe Ros
solimo. Matanovici pe Torre, iar Medina a 
cîștigat la Martz. Marele maestru român Florin 

, Gheorghiu a remizat în 20 de mutări cu ceho
slovacul Miroslav Filip.

Lider al clasamentului se menține Miquel 
Quinteros (Argentina) cu 7 puncte, urmat de 
Matanovici (Iugoslavia) și Benko (S.U.A.) — 6 
puncte, Gheorghiu (România). Filip (Cehoslova
cia), Torre (Filipine) — 5,5 puncte.

de tovarășii Gheorghe Stanică, 
secretar al Comitetului județean 
Vilcea al U.T.C., Dumitru Vlă
duț. președintele C.J.E.F.S. și 
Octavian Celic, șeful comisiei 
sport-turism a Consiliului ju
dețean al sindicatelor. De la bun 
început trebuie să spunem că si
tuația înfățișată de cititorul 
nostru s-a dovedit întru totul 
reală.

O bază sportivă, o popieărie 
acoperită ca să nu mai vorbesc 
de o sală, s-ar dovedi extrem de 
utile, ar spori gradul de atrac- 
tivitate al stațiunii indiferent de 
sezon și implicit ar contribui și 
la creșterea eficienței economice 
a întreprinderii.

După cum se vede, necesitatea 
unei baze sportive moderne este 
indiscutabilă la Olănești. Ce îm
piedică, deocamdată, realizarea 
acesteia ? în primul rînd — un 
fapt petrecut cu mai bine de... 
10 ani în urmă. Pe atunci exista 
in Olănești-Sat un teren de fot
bal foarte bun. El a fost însă 
dezafectat o dată cu devierea șo
selei Rm. Vîlcea—Olănești, și 
neîntocmindu-se concomitent 
actele necesare nu s-a primit in 
loc un alt teren așa cum preve
de legea. In centrul stațiunii s-a 
amenajat ulterior actualul teren 
de sport care beneficiază de a- 
vantajul unei peluze naturale. 
O parte din platou este însă o- 
cupată de o stație de decantare 
și epurare a apelor reziduale și 
menajere, la care deocamdată 
nu se poate renunța. De aceea, 
nu se pot extinde dimensiunile 
terenului de fotbal pînă la limi
tele regulamentare, tinerii fot
baliști, ni s-a spus, îl pot folosi 
însă pină Ia construirea altuia 
corespunzător. Cind se va întîm- 
pla acest lucru ?

— In schița de sistematizare a 
stațiunii — ne-a declarat tova
rășul Ion Horelu, primarul ora
șului — este prevăzut să fie a- 
menajată o bază sportivă. Ea nu 
va putea fi, însă, realizată decît

după anul 1974. dintr-o serie de 
motive obiective.

— Dar pînă atunci ?
— Pină atunci, ne spune to

varășul Dumitru Vlăduț, preșe
dintele C.J.E.F.S., am luat ini
țiativa de a amenaja Ia Olănești 
terenuri de volei, handbal și te
nis de cimp. Esențial este ca la 
construirea lor să colaboreze cti 
fonduri toți factorii interesați.

în discuțiile pe care le-am 
purtat cu tovărășii din conduce
rea întreprinderii balneoclimate
rice, Oficiului județean de tu
rism, Consiliului județean al 
sindicatelor, Comitetului jude
țean Vîlcea al U.T.C. s-au con
turat perspective frumoase ce 
conlucrare in acest sens. Fiecare 
din aceste instituții și organis
me vor contribui cu o cotă parte 
la amenajarea bazelor sportive.

— Vor trece de îndată ta ac
țiune, ne-a declarat tovarășul 
primar Ion Horelu. In săptămi- 
nile următoare 
popicăria, o 
un patinoar 
sanatoriului 
legătura cu 
deschiderea 
chirîere a 
materialelor 
măvară vom nivela și taluza te- 
renurile existente. în acest fel 
aici va putea fi practicat hand
balul și voleiul și, deocamdată, 
minl-fotbalul.

— Cei 300 de uteciști ai orga
nizației noastre, toți tinerii din 
Olănești vor participa la acțiu
ni de muncă patriotică în ve
derea amenajării bazelor sporti
ve. Mina de lucru nu va consti
tui o problemă — ne-a asigurat 
tovarășul Aurel Cheran, secre
tarul comitetului orășenesc 
U.T.C.

Toate aceste măsuri, toate a- 
ceste angajamente creează pre
mise favorabile iubitorilor spor
tului din Olănești.

• Drumul de legătură dintre 
stațiunile sovietice Hin Antarc
tica, Mirnîi și Sichaț a fost stră
bătut recent, în premieră, de 
cătire vehicule terestre. Un con
voi de autocamioane speciale a 
parcurs cu succes cei peste 500 
de kilometri acoperiți perma
nent cu ghețuri și zăpezi.

• In cursul anului trecut au 
fost scufundate în Oceanul At
lantic, la 4 000 metri adîncime 
și la o distanță de aproximativ 
1 000 de kilometri de coastele 
răsăritene ale oceanului, circa 
trei tone de deșeuri radioactive, 
provenind de la o serie de cen
trale nucleare ale unor țări 
vest-europene.

vom amenaja 
pîrtie de săniuțe și 
la fostul ștrand al 
,.l Mai“. Vom lua 
cooperația pentru 

unui punct de în- 
echipamentului și 

sportive. La pri-

• 22 de ore a durat o recentă 
operație de cercetare a vulca
nului sud-amerlcan Cotopaxi, 
efectuată de către o echipă ști
ințifică, formată din specialiști 
cehoslovaci și polonezi. Cu toată 
temperatura înaltă, datorată ga
zelor ce emanau din interiorul 
vulcanului, o mare parte a pe
reților erau acoperiți cu un sub
stanțial strat de gheață. In 
cursul cercetării au fost recol
tate zece kilograme de roci, ale 
căror taine urmează să fie des
cifrate în laboratoare de spe
cialitate.

• Pentru reducerea zgomotu
lui produs de avioane, autorită
țile americane au luat o serie 
de măsuri care prevăd, în pri
ma etapă, stabilirea pentru fie
care avion. în funcție de tonajul 
și numărul de motoare, a zgo
motelor admise pentru o distan
ță dată. în următoarea fază, fie
care companie aeriană va fi o- 
bligată să instaleze dispozitive 
speciale de reducerea zgomotu
lui.

Rubrică realizată 
de ANDREJ BÂRSAN

REA SUFLEURULUI — ora 19,30: 
Teatrul „Ion Vasilescu» : CRI
ZANTEME MUZICALE — ora 
19.30; Teatrul „C. Tănase» (Sala 
savoy) : REVISTA ARE CUVÎN- 
TUL — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă» : CELE 12 LUNI ALE A- 
NULUI — ora 16; Teatrul „Țăn
dărică» (Sala Victoria) : ARICIUL 
ALBASTRU — ora 15; Ansamblul 
..Rapsodia Română» : FLORI A- 
LESE — ora 19.30; Studioul de 
Teatru al I.A.T.C. T O NOAPTE 
FURTUNOASĂ ȘI KIR ZULIA- 
RIDI — ora 20; Circul „Globus» : 
APRINDEȚI STELELE — ora 19.30.

JOI; 22 FEBRUARIE 1973

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. 
Lecția a 43-a. 9,30 Prietenii lui 
Așchiuță. 10,00 Telex. 10.10 Steaua 
polară. 10,40 Meridiane literare. 
11,00 Telecinemateca (reluare). 
Ciclul Ingrid Bergman — Testa
mentul. 12,10 Film documentar : 
„O voce în jurul lumii“ — pro
ducție a studioului cinematografic 
„Al. Sahia“. 12,30 Teleobiectiv. 
12,50 Moment folcloric. 13,00 Tele-

DORU MOȚOC

jurnal. 15,00 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 16,00—17,00 
Teleșcoală. 17,30 Hmisiune în 
limba maghiară. 18,30 Telex. 18,40 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 19,10 Arta plastică : Prin 
expoziții. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,00 Cțntecul săptămînii. 
20,05 Reflector. 20.20 Pagini de 
umor : Aventuri în epoca de pia
tră. 20.45 Tinerii despre ei înșiși. 
21,15 Concertul orchestrei simfoni-

Radioteleviziunil (partea a 
In program : Simfonia a 

„Eroica" de Beethoven. Di- 
Emil Simon. 22,00 „24 de 
Din țările socialiste. 22,30

ce a
II- a).
III- a
rijor 
ore“.
stadion — emisiune de reportaje, 
interviuri și comentarii din 
mea sportului.

PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17,40 Pagini 
zicale de mare popularitate 
terpretate de cvartetul „Philarmo- 
nia“. 18,10 Film serial pentru ti
neret : „Pierduți în spațiu“. „Ra
cheta spre pămînt“. 19,00 Munici
palitatea răspunde bucureșteanu- 
lui. Ce măsuri se întreprind pen
tru îmbunătățirea transportului 
în comun. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Cintecul săptămî- 
nii. 20.05 
chestrei 
Teatru 
de Mircea Radu lacoban.

Concert simfonic al or-
Radioteleviziunii. 22.00 

scurt : ,,Fără cascadori»
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Semnarea acordului de 
restabilire a păcii și înțelegere 

națională în Laos
Secretarul generai al C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, Fumi 

Vongvicit, și ministrul afacerilor interne al părții de la Vientiane, 
Feng Fongsavan, au semnat, miercuri, la Vientiane, Acordul de 
restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos - anunță agen
țiile TASS, FRANCE PRESSE, REUTER și ASSOCIATED PRESS.

La ceremopia semnării au a- 
sistaț prințul Suvanna Fuma, 
prțmul, ministru al guvernului 
de la Vientiane, membri ai ca
binetului, reprezentanți ai cor
pului diplomatic.

Textul’ Acordului a fost dat 
publicității simultan .la Vientia
ne și Șam Neua. Acordul ur
mează să intre în vigoare la 22 
februarie, ora 12,00 (ora locală), 
cînd va . fi decretată încetarea 
focului pe întreg teritoriul lao
țian.

Textul Acordului . constă • din 
două părți — politică și milita
ră. Partea consacrată reglemen
tării problemei militare prevede 
retragerea tuturor trupelor stră
ine din Laos în termen de 60 
de zile de Ia formarea unui gu
vern provizoriu de uniune na
țională. Tot în acest interval 
urmează să se procedeze la un 
schimb de prizonieri de toate 
naționalitățile.

Partea din1 Acord rezervată 
’ reglementării problemei politice 

prevede formarea, în termen 
de 30 de zile de la semnarea 
acordului a unui GUVERN 
PROVIZORIU DE UNITATE 
NAȚIONALA, DIN CARE SA 
FACĂ PARTE, PE BAZA DE 
EG ALITA T E. REPREZEN
TANȚI AI CELOR DOUĂ 
TENDINȚE POLITICE . LAO
ȚIENE — ai guvernului de 
Ia Vientiane și ai Frontului 
Patriotic Laoțian. Guvernul va 
fi pțezidat de un prim-ministru 
neutru, care va fi secondat de 
„două personalități competente 
alese de părțile interesate". Va 
fi constituit, de asemenea, un 
CONSILIU NAȚIONAL POLI
TIC MIXT, compus din repre
zentanți ai celor două părți și 
dintr-un grup de personalități 
desemnate de cele două părți. 
Consiliul va fi menit să ajute 
guvernul provizoriu de uniune

națională în îndeplinirea acor
dului și in pregătirea alegerilor 
generale legislative, care ur
mează să se țină la o dată ce 
nu a fost încă stabilită.

După alegeri, va fi format în 
mod oficial un guvern de uni
une națională definitiv și atunci 
problema laoțianâ va putea fi 
considerată reglementată.

Acordul menționează, totoda
tă, că viitorul guvern și Consi
liul național politic mixt își vor 
avea sediul fie la Vientiane, fie 
la Luang Prabang, care vor fi 
„neutralizate“.

SUSPENDAREA 
CURSURILOR 

ÎN UNELE 
UNIVERSITÄT! 

SPANIOLE
In universitățile spaniole 

se înregistrează numeroase 
acțiuni revendicative ale 
profesorilor, la care s-au so
lidarizat și numeroși stu- 
denți. Grevele au fost orga
nizate in scopul satisfacerii 
revendicărilor sociale și de 
muncă, mai multe universi
tăți fiind nevoite, din aceas
tă cauză, să-și suspende 
cursurile. Astfel, universită
țile Gerona și Tarragona au 
fost închise de mai multe 
zile, iar la Santiago de Com- 
postella, profesorii de la Fa
cultatea de științe economi
ce se află țn grevă, în timp 
ce colegii lor de la facultă
țile de științe și farmacie 
continuă mișcarea revendi
cativă începută săptămîna 
trecută.

„Junge Union“ in coniliet cu IL CD

• Henry Kissinger, consilie
rul președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționale, 
a sosit, marți după-amiază, Ia 
Washington, încheindu-și turne
ul in cursul căruia s-a aflat, 
succesiv, la Bangkok, Vientiane, 
Hanoi, Pekin și Tokio. Imediat 
după sosire, Henry Kissinger a 
prezentat un prim raport pre
ședintelui Richard Nixon asu
pra întrevederilor cu reprezen
tanții țărilor vizitate.

• Agenția de presă „Elibe
rarea“ a informat, miercuri, că. 
Ia 19 februarie, avioane ale 
forțelor saigoneze au bombar
dat, în zona localității Duc Co, 
zonă controlată de Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, șan
tierul oficiului Comisiei inter
naționale de control și suprave
ghere și aeroportul avariind 
clădiri aflate în construcție și 
rănind mai mulți muncitori.

Cuvintarea 
președintelui 

Allende
Șeful statului chilian a 
evidențiat aportul Ro
mâniei la prospectarea 
zăcămintelor polime- 
talice

Inaugurind întreprinderea de 
tratare a mineralelor din loca
litatea Vallenar, președintele 
Republicii Chile, Salvador Al- 
lende, a pronunțat un amplu 
discurs privind politica Guver
nului Unității Populare în in
dustria minieră, principalul 
sector al economiei naționale. 
„Am recucerit pentru Chile, din 
miinile capitalului străin — a 
declarat AUende — salpetrul, 
fierul, oțelul, cuprul, cărbunele, 
petrolul, bogății care astăzi sînt 
in mîinile statului. Astfel s-a 
inițiat o concepție politică au
tentic chiliana“.

Președintele Allende s-a re
ferit apoi la ridicarea produc
ției de cupru a marilor mine 
naționalizate, relevînd totodată, 
că, în pofida acestei creșteri a 
producției, veniturile statului 
au scăzut, din cauza scăderii 
prețului la tona de cupru pe 
piața mondială, în perioada 
1971—1972.

Președintele Allende a evi
dențiat aportul României la 
prospectarea zăcămintelor poli- 
metalice — cupru, plumb și zinc 
— in nordul Republicii Chile.

Cită vreme U.C.D.-U.C.S. s-a aflat la con
ducerea statului vest-german, organizația sa 
de tineret, „Junge Union“, a dus o existență 
mai degrabă obscură, similară aceleia a 
unui club de discuții. Activitățile sale se re
zumau la reprezentarea și apărarea progra
mului U.C.D. pe plan intern și extern. In- 
fringerea in alegeri și intrarea în opoziție 
a crcștin-democraților au provocat și în rîn
durile „Tinerei Uniuni" o anumită eferves
cență, un curent de opinie favorabil schim
bărilor, reformelor și reorientărilor. Acest 
lucru se petrece, de altfel, în întregul partid, 
pus in alertă de concluziile analizei îndelun
gate și aprofundate a cauzelor eșecului de 
la 19 noiembrie, cu deosebirea că, în U.C.D., 
conducerea se străduiește să limiteze sfera 
discuțiilor și să evite ca marile confruntări 
să ia o turnură spectaculoasă. In schimb, 
după cum sublinia ziarul DIE WELT, din 
rîndurile „Tinerei Uniuni“ se aud „cuvinte 
tari despre reforme necesare“. In aceiași 
timp, o parte din membrii organizației de 
tineret creștin-democrate au cerut deschis 
partidului lor să se adapteze Ia cursul de 
politică externă urmat de guvernul cancela
rului Brandt. Aceste critici privesc, după 
cum se vede, însăși substanța programului 
U.C.D.-U.C.S. în politica internă și externă.

Cererea de adaptare a orientării U.C.D.- 
U.C.S. la politica externă a guvernului era 
pronunțată, spre exemplu, în perioada în

care partidul decidea să voteze în BundeSrat ' 
(camera landurilor, unde deține încă majo- ' 
ritatea), împotriva tratatului privind bazele 1 
relațiilor dintre cele două state germane, i 
Adăugind și divergențele existente in pro- , 
blcmele conducerii partidului („Tînăra Uni- , 
une" susținînd în marea ei majoritate can- , 
didatura lui Helmuf KohI. reprezentantul 
aripei „reformatoare") rezultă imaginea unui ' 
conflict destul de pronunțat între U.C.D.- ' 
U.C.S. și tincretuj creștin-democrat. Nu este, 1 
deci, surprinzător faptul că presa apropiată 
cercurilor creștin-democrate a ținut să aver- , 
tizeze „Tînăra Uniune" împotriva folosirii 
unor „metode și mijloace străine partidului", 
acuzînd-o de „preluarea unor noțiuni de 
stingă, uneori chiar marxiste, într-un vo- ' 
cabular creștin-democrat".

Critica provenind din rîndurile tineretului 
creștin-democrat Ia adresa propriului lor 
partid apare ca întru-totul întemeiată. Căci în 
ciuda nemulțumirii pe care i-o provoacă 
această critică, DIE WELT nu se poate ab
ține să constate că „nu este ușor să pro
clami în mediul intelectual de azi că ești 
adept al U.C.D. și adaugă că reforma aces
tui partid „este necesară".- Necesară, afirmă 
comentariul, dar pe principii proprii — ne- 
observînd că aceasta arr putea să însemne o 
reformă prin care „să se revizuiască, dar 
să nu se schimbe nimic“.

BAZIL ȘTEFAN

Stirșitul „războiului 
special“ din Laos

„Țara celor un milion de elefanți" va înceta 
să fie teatrul unui război pe care reporte
rii l-au denumit fie „secret", fie „uitat" dar 
care — dincolo de etichetele aplicate — a în
semnat mormane de ruine și nenumărate vieți 
omenești pierdute. Laosul se află la ora spe
ranțelor de pace.

S
emnăturile care 
s-au așternut la 
capătul textului a- 
cordului de la 
Vientiane proiniț 
încetarea luptelor 

si restabilirea liniștii. După 27 
de ani de vărsare de singe, 
cele trei milioane de laoțieni 
dobîndesc posibilitatea lecuirii 
rănilor lăsate de bombe și își 
pot consacra energiile, unor țe
luri pașnice, constructive.

•< 0 prețioasă 
poziție strategică

Situat într-o zonă nevralgică 
a Asiei, Laosul a atras mulțî 
cuceritori. Expedițiile coloniale 
au adus violența oarbă și domi
nația tiranică în așezările care 
trăiau izolate ’de restul lumii 
prin deșișul junglei. Laosul, 
multă vreme învăluit de uitare, 
și-a consumat dramele departe 
de prim-planul actualității in
ternaționale.

Peisajul laoțian presupune 
munți și cimpii. junglă și sava
nă, pășuni întinse și orezarii. 
Două șiruri muntoase domină 
țara — unpl în nord și altul in 
est. Intre ele se află un platou 
triunghiular. Fluviul Mekong 
traversează țara de la nord spre 
sud de-a lungul a peste 1 500 
km. Deși Laosul își asociază de
numirea de un milion de ele
fanți ce ar fi fost numărați pe 
vremea unui prinț care a dom
nit în secolul XIV, faptul cel 
mai spectaculos pe planul re
surselor sale îl reprezintă exis
tența a 2 500 000 hectare de pă
dure (din care 400 000 hectare de 
esențe prețioase). Pădurea con
stituie o bogăție pe care se clă
desc multe speranțe.. Deocam^ 
dată, însă, jungla cu copacii ei 
avînd trupuri de uriaș merită 
recunoștința patrioților pentru 
ascunzătorile pe care le-a ofe
rit.

•< Istoria unui amestec
Istoria laoțiână înseamnă o 

succesiune de lupte și suferințe, 
invazii și, distrugeri, Cronicile 
timpului amintesc de prințul Fa 
Ngoum care în 1353 a întemeiat 
Lan Xang, stat unificat, cu o 
vastă întindere. Cînd primii 
francezi pun piciorul în Laos, 
găsesc mai multe regate slăbite, 
înfeudate Siamului. In 1866 a- 
miralul La Grandiere a trimis 
o expediție denumită „Misiune 
de explorare a cursului fluviu

lui Mekong șî de studiere a 
populației acestei regiuni“. Din
colo de titulatura pretențioasă, 
cu veleități științifice, se ascun
deau obiective de pură esență 
colonialistă : acapararea Laosu- 
lui. Dominația franceză — 
zdruncinată de desele răscoale 
ale populațiilor autohtone con
duse de luptători curajoși— a- 
vea să se perpetueze pînă după 
cel de al doilea război mondial. 
A mai existat și o scurtă peri
oadă de penetrație japoneză că
reia i-a pus capăt sfîrșitul a- 
cestui război.

Dispariția franceză de pe sce
na indochineză a fost urmată 
de pătrunderea reprezentanților 
Washingtonului.

• C. I. A. și ceilalți...
Intervenția americană a ali

mentat flăcările unui război ca
re a cuprins pașnicul regat. 
Reconcilierea internă nu s-a 
putut realiza după cum guver
nele de uniune națională n-au 
supraviețuit multă vreme deoa
rece promotorii unei politici 
confecționată după tiparele 
„războiului rece“ blocau orice 
evoluție pozitivă. Lovituri de 
stat, asasinate, arestări — un șir 
de evenimente ce aparțin unei 
istorii recente — evidențiază 
nefericirile laoțiene. Politicienii 
de dreapta s-au arătat dispuși 
să sacrifice interesele naționale.

Forțele patriotice laoțiene au 
apărat curajos dreptul la inde
pendență ăl poporului lor. Deta
șamentele de guerilă — la în
ceput, puțin numeroase și slab 
înarmate — au trecut examenul 
luptei și au devenit o puternică 

’armată populară care a știut să 
apere curajos zona eliberată.

Prințul Sufanuvong, conducăto
rul forțelor patriotice laoțiene.

Tehnica modernă folosită de 
mercenarii dreptei, risipa de 
dolari, abundența de „consilieri“ 
americani n-au putut modifica 
desfășurarea luptelor. Laosul a 
cunoscut chiar și „războiul elec
tronic“, cu ordinatoare și sofis
ticate aparate utilizate împotri
va patrioților care își transpor
tau armele și proviziile pe bici
clete sau pe proprii umeri. Teh
nica ultramodernă, superfortă- 
rețele „B—52“, elicopterele și 
napalmul n-au izbutit să înfrîn- 
gă voința de libertate a laoție- 
nilor.

Trimișii Washingtonului în 
Laos au preferat să fie învălu/ți 
de tăcere. Uniformele militare 
americane nu trebuiau Să-și 
facă apariția la Vientiane sau pe 
front. Ei încercau să treacă 
drept niște slujbași civili, func
ționari fără misiuni speciale. In 
capitala laoțiană se înmulțeau 
vertiginos instituții cu denumiri 
mai greu descifrabile : P.E.O. 
sau M.A.A.G. apoi U.S.O.M. iar 
după aceea U.S.A.I.D., plus 
multe altele... Au apărut chiar 
și niște ciudate companii avia
tice. Una din ele se intitula 
„Air America“. O companie ae
riană — s-ar părea — nu poate 
fi bănuită de îndeletniciri dubi
oase. Numai că transporturile 
ei duceau către... front. Agenția 
Reuțer semnala că „Air Ame
rica“ este susținută cu fonduri 
ce provin din bugetul C.I.A. De 
altfel, numele faimoasei centrale 
de spionaj avea să fie deseori 
rostit în legătură cu cele ce s-au 
întîmplat în Laos. Raportul sub
comitetului senatorial Syming- 
ton a relevat în 1971 rolul jucat 
de C.I.A. in pregătirea, desfășu. 
rarea și amplificarea operațiu
nilor militare de pe teritoriul 
laoțian.

Scria un ziarist francez că 
țara, celor un milion de elefanți 
a .devenit țara celor un milion 
de probleme. „Milionul“ de pro
bleme provenea din imixtiunile 
Washingtonului.

Formula utilizată in Laos a 
fost cea a „războiului special“. 
S-a mizat pe forțele dreptei lao
țiene și pe „armata secretă“ 
(36 000 mercenari) pe care un 
fost sergent din trupele colonia
le franceze, Vang Fao — ajuns 
în condiții neclare general — 
a organizat-o grație celor 
150 000 000 de dolari primiți de 
la C.I.A. Obiectivul era acela 
de a anihila forțele patriotice, 
de a restrînge și lichida zona 
Pe care ele o dețineau. La 17 
mai 1964 avioanele americane 
decolate din Tailanda au bom
bardat pozițiile forțelor patrio
tice situate în Valea Ulcioareior. 
De atunci bombardierele vor 
azvîrli mereu încărcătura lor 
aducătoare de moarte peste zo
nele eliberate ale Laosului. 
„france PRESSE“ scria des
pre CEL PUȚIN 200 000 raiduri 
în nouă ani. In numai trei ani 
s-au aruncat peste Laos trei 
milioane tone de bombe, echi
valentul a 150 de bombe ato
mice de tip „Hiroșima—1945“. 
Statistica este tulburătoare :

Luptători din forțele populare.

3 000 000 tone bombe înseamnă, 
în medie, o tonă de bombe de... 
fiecare locuitor !

Războiul din Laos lua amploa
re. Au intrat în scenă și mer
cenarii tailandezi, iar la un mo
ment dat au fost folosite Și 
trupele' saigoneze. Dimensiunile 
acțiunilor inițiate împotriva for
țelor patriotice s-au extins. 
„Lam Son—719“ a reprezentat 
cea mai răsunătoare ofensivă. 
Dar și cel mai răsunător eșec 
al autorilor ei O altă operați
une s-a numit „Salvarea presti
giului". Numai că. in final, pres
tigiul dreptei a ieșit, iarăși, cam 
șifonat...

In nordul țării ca și în sudul 
ei, lingă Luang Prabang, în Va
lea Ulcioareior sau pe șoseaua 
nr. 9, patrioții au luptat cu e- 
roism. Desigur, n-au lipsit mo
mentele dificile, replieri tem
porare, dar victoria decisivă în 
fiecare din aceste bătălii le-a 
revenit forțelor populare.

» La masa tratativelor
Bătăliile patrioților laoțieni nu 

s-au desfășurat doar pe front 
cu arma in mînă. Ei au militat 
neobosit pentru ca problemele 
Laosului să fie soluționate de 
către laoțieni fără nici un ames
tec din afară. Propunerile Neo 
Lao Haksat au purtat amprenta 
realismului, au vădit dorința de 
a facilita o înțelegere. Frontul 
Patriotic a abordat situația din 
țarii pornind de la interesele 
națiunii laoțiene, de la impera
tivele afirmării unității și suve
ranității ei, militînd pentru 
dreptul la o dezvoltare liberă, 
independentă. Forțele patriotice 
s-au situat permanent pe o po
ziție de bunăvoință, pronunțîn- 
du-se pentru o reglementare 
pașnică prin consultări între 
părțile laoțiene interesate. Con-

vorbirile de la Vientiane s-au 
prelungit pentru că multă vreme 
„cheia“ problemei s-a aflat >n 
afara Laosului. Spiritul cons
tructiv al forțelor patriotice a 
ușurat parcurgerea distanțelor 
ce separau cele două părți. 
S-a putut, astfel, găsi o for
mulă care să pună capăt lup
telor. Acordul prin prevederile 
sale atît de ordin militar cit si 
politic reprezintă o strălucită 
victorie a poporului laoțian.

Semnarea acordului de la 
Vientiane deschide drumul u- 
nei păci pe care oamenii aces
tui pămint o doresc trainică. 
Există un trecut destul de 
proaspăt pe care laoțienii nu îl 
dau uitării — acorduri privind 
această țară au mai fost sem
nate (la Zürich și Geneva), iar 
formule pozitive de reconciliere 
au găsit adeziunea celor impli
cați. Dar ele nu s-au realizat 
din pricina imixtiunii străine. 
Lecția acestui trecut este pre
țioasă. Respectarea deplină a 
prevederilor înțelegerii de la 
Vientiane este esențială pentru 
viitorul pașnic al unei țări ce 
năzuiește să nu mai fie nici 
teatru de război și nici „țara 
celor un milion de probleme". 
Forțele patriotice laoțiene au 
demonstrat tăria pe care o con
feră o cauză dreaptă, invincibi
litatea unui popor care-și apă
ră libertatea și independența, 
ființa națională, dreptul la o 
dezvoltare de sine stătătoare. 
Luptătorii din Valea Ulcioareior 
și oamenii care au transformat 
grotele în locuințe, uzine și 
școli au imobilizat o puternică 
mașină de război, au dat grele 
lovituri strategiei „războiului 
special“ și au oferit umanității 
un exemplu de admirabil curaj 
și înălțător spirit de sacrificiu.

EUGENIU OBREA
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Discursul președintelui 
Nixon

• într-un discurs radio-difu- 
zat, președintele Nixon s-a re
ferit la ■ situația economiei 
S.U.A., anticipind asupra me
sajului pe căre . urmează să il 
prezinte Congresului în cursul 
filei de joi. Președintele a a- 
preciat că recenta devalorizare, 
tu 10 la sută, a dolarului va 
teduce deficitul balanței co
merciale a S.U.A., permițînd

produselor americane să devi
nă mai competitive pe piețele 
externe

Apreciind favorabil situația 
generală a economiei america
ne, președintele a menționat 
totodată dintre aspectele nesa
tisfăcătoare, creșterea rapidă a 
prețurilor la alimente. în ce 
privește șomajul, , președintele 
Nixon a arătat ’că, în ianuarie 
a.c., a fost afectat un procent 
de 5 la sută din forța de mun
că. Președintele și-a reafirmat

intenția de a menține contro
lul asupra creșterii prețurilor 
și salariilor. El a apreciat tot
odată, că rata inflației — in 
prezent 3 la sută — va putea 
fi redusă , pînă la sfirșitul a- 
nului, la 2,5 la sută. Discursul 
prezidențial a reafirmat hotări- 
rea de a reduce alocațiile des
tinate unor programe de asis
tență socială, inițiate de admi
nistrațiile democrate prece
dente.

• Un avion „Boemg 727“, a- 
parținînd liniilor aeriene libie
ne, a fost doborît. miercuri 
după-amiază, de aparatele mili
tare israeliene, la 20 de kilome
tri est de Canalul de Suez, după 
ce survolase pozițiile trupelor 
israeliene și un aeroport mili
tar — a anunțat un purtător de 
cuvînt al forțelor armate israe
liene, reluat de agențiile France 
Presse. Reuter si Associated 
Press.

In urma prăbușirii avionului. 
70 de oameni și-au pierdut via

ța. Potrivit surselor oficiale, 
13 persoane au supraviețuit.

Purtătorul de cuvînt de la Tel 
Aviv a afirmat că avionul li
bian a fost doborît deoarece nu 
a ținut seama de ordinul de a 
ateriza, care i-a fost adresat, și 
de tirul de avertisment al apa
ratelor israeliene.

După cum anunță agenția 
France Presse, piloții avionului 
care asigurau ruta Tripoli — 
Cairo ar fi comis o eroare de 
navigație. Corespondenți mili
tari israelieni menționează, tot

Inconjurați de mi
litari înarmați, in 
curtea lagărului în
chisorii Choluteca, 
stau de ore întregi 
în picioare, sub ra
zele dogoritoare ale 
soarelui, aproape 200 
de deținuți, majori
tatea studenți. Pe 
poarta lagărului in
tră un- automobil din 
care coboară coman
dantul lagărului, co
lonelul Francesco- 
Jimenez — o brută 
cunoscută pentru 
cruzimea sa. începe 
un lung monolog lă
trat în fața tinerilor 
deținuți, din care
pot fi deslușite doar 
epitetele de genul
„inamici ai țării“, 
„bestii anarhiste“ și 
altele pe care hîrtia 
nu le suportă . In
vectivele răsună în 
gol. Ele sînt primite 
cu dispreț de tinerii 
întemnițați aici pen
tru că au participat 
la ciocnirile cu ar
mata și poliția în 
timpul grevei stu
dențești care a cu
prins universitățile 
guatemaleze în vara 
anului trecut, 
feți 
mei 
Iul 
să 
să vă distrug'

Cruzimea și cinis
mul cu care sînt 
tratați deținuții din 
lagărul-infern Cho
luteca (departamen
tul guatemalez Sa- 
catepechez) au de
venit cunoscute, ri
dată mai mult, prin 
intermediul unui tî-

zării universității. 
Un fragment al ste
nogramei mărturii
lor acestui tînăr, re
produs de ziarul ita
lian L’UNITA, ajun
ge pentru edificare: 
„Am văzut cum un 
coleg de-al meu și 
el student în anul
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Un infern numit
Choluteca

sa

„Sîn- 
aici prizonierii 

— urlă colone- 
Jimenez. Vreau 
vă distrug și o

năr, fost student la 
facultatea de lingvis
tică a Universității 
din Guatemala City, 
care a reușit să eva
deze din sinistrul la- 
găr-închisoare și ii 
ajuns în capitala 
mexicană.

In cursul unei în- 
tîlniri eu un grup de 
ziariști evadatul a 
vorbit pe larg des
pre suferințele de 
neînchipuit ale tine
rilor închiși la 
Choluteca pentru că 
s-au pronunțat în 
sprijinul democrati-

doi la lingvistică a 
murit 
tăilor. 
ore în 
ne de
cind tot spatele i s-a 
transformat într-o 
înfiorătoare rană și 
a încetat din viață... 
După ce deținuții 
sînt interogați, a- 
tunci cînd revin din 
birourile anchetato
rilor, vomită un timp 
singe... Intr-o noap
te m-au luat șl pe 
mine. M-au dus în
tr-o cameră unde se 
afla și colonelul Ji-

din cauza bă- 
A fost bătut 

șir cu bastoa- 
cauciuc pînă

menez. De la intra
re a început să mă 
insulte și să mă lo
vească cu pumnii. 
A pus să se dea dru
mul la magnetofon 
cu o bandă de mu
zică de jazz. De fie
care dată cînd in- 
terveneau vocile so
liștilor, mă lovea cu 
un bici pînă ce am 
căzut la pămînt. Dă
dea cu picioarele în 
mine și țipa : fă-ți 
ultima rugăciune, nu 
mai ieși 
aici !".

Repulsia 
narea pe 
stîrnesc o 
stare 
aceea 
tinărul 
infernul de Ia Cholu
teca este lesne de 
înțeles. In întreaga 
lume forțele de
mocratice își afirmă 
sentimentul de soli
daritate cu lupta 
studenților, a tineri
lor din Guatemala 
pentru încetarea re
presiunilor și terorii, 
pentru libertăți și 
drepturi democrati
ce, pentru înfăptu
irea aspirațiilor 
fundamnetale de 
progres ale poporu
lui guatemalez.

viu de

și indig- 
care le 
asemenea 

de lucruri ca
descrisă de 

evadai din

cu

EM. RUGAR
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SESIUNEA ' 
CONSILIULUI 

A.I.E.A.
La Viena, a avut loc se

siunea Consiliului guverna
torilor Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomi
că. România a fost repre
zentată de o delegație con
dusă de ambasadorul Du
mitru Aninoiu, reprezentan
tul permanent al țării noas
tre pe lingă A.I.E.A. Pe or
dinea de zi a sesiunii au fi
gurat probleme legate de 
asistența tehnică pe 1973, 
din resursele proprii ale a- 
genției, programul pe 1973 cu 
privire la mediul înconjură
tor și diverse aspecte ale ac
tivității curente a A.I.E.A.

Consiliul a aprobat cererea 
României de asistență în 
obținerea unui reactor de 
cercetare și combustibil în 
cadrul proiectului P.N.U.D. 
— Dezvoltarea tehnologici 
nucleare în România.

FESTIVITĂȚILE DE IA PRAGA
La Praga a avut loc marți, o 

seară festivă. organizată de 
Comitetul Central al P.C. din 
Cehoslovacia și Comitetul Cen
tral al Frontului Național, con
sacrată celei de-a 25-a aniver
sări a victoriei din februarie 
1948 — • informează agenția
C.T.K.

La seara festivă au luat par
te secretarul general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Gustav 
Husak. președintele R.S. Ceho
slovace. Ludvik Svoboda, preșe
dintele guvernului cehoslovac, 
Lubomir Strougal, membrii Pre
zidiului C.C, al P.C.C. și alți 
conducători de partid, de stat 
și ai organizațiilor obștești, 
precum și membrii corpului di
plomatic.

*
Marți și miercuri, s-au des

fășurat la Praga lucrările șe
dinței plenare a Comitetului 
Central al Partidului Comunist

din Cehoslovacia. în raportul 
prezentat cu acest prilej de 
Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, s-a arătat că, în urmă cu 
un sfert de veac, clasa munci
toare din Cehoslovacia, in ali
anță cu ceilalți oameni ai mun
cii. sub conducera P.C.C.. a 
zădărnicit tentativa forțelor 
reacțiunii interne și externe 
de a provoca un puci contrare
voluționar, a apărat cuceririle 
revoluției național-democrati- 
ce, deschizînd pe deplin calea 
dezvoltării socialiste a țării.

★

Gustav Husak, Ludvik Svobo
da, Lubomir Strougal și alți 
conducători de partid și de stat 
cehoslovaci au depus, miercuri 
după-amiază, coroane de flori 
la mormîntul lui Klement 
Gottwald, aflat în sala centrală 
a Monumentului: național de pe 
Colina Zizkov.

în memoria celor care au că
zut pentru cauza revoluționară 
a poporului cehoslovac au de
pus, de asemenea, coroane de 
flori organizații politice și de 
masă, ministere și instituții cen
trale ale republicii.

odată, vizibilitatea redusă din 
regiune, ca urmare a furtunii 
de nisip.

• Purtătorul de cuvînt adjunct 
al Casei Albe, Gerald Warren, 
a declarat că guvernul S.U.A. 
„va fi preocupat de toate eve
nimentele care ar putea compro
mite încetarea focului și posibi
litățile pentru realizarea unui 
acord de pace în Orientul A- 
propiat".

R.S. CEHOSLOVACA : La 
Martin se construiește noul se
diu al Bibliotecii Naționale 

Slovace.
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• O delegație guvernametnală 
chineză din domeniul aviației 
civile a purtat, la Atena, con
vorbiri cu oficialitățile din Gre
cia în problema încheierii unui 
acord în sfera transporturilor 
aeriene civile între’ cele două 
țări.

In legătură cu discuțiile pur
tate între cele două părți, a- 
genția China Nouă relevă că 
„acestea s-au desfășurat în spi
ritul cooperării prietenești, e- 
galității și avantajului reciproc, 
închcindu-se cu rezultate pozi
tive“.
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Atac 
israel! an 

pe teritoriul 
libanez

TEL AVIV —- Trupe isra
el iene au pătruns, marți 
seara, pe teritoriul Libanu
lui și au atacat bazele for
țelor de guerilă palestiniene 
amplasate la Nahar al Ba- 
red și Al Badawi, în apro
pierea orașului Tripoli, a- 
nunță un purtător de cuvînt 
al armatei israeliene — re
latează agențiile REUTER, 
UNITED PRESS INTERNA
ȚIONAL, ASSOCIATED 
PRESS și FRANCE PRE- 
SSE. în urma atacului, efec
tuat de comandouri marine 
și trupe parașutate, clădirile, 
precum și instalațiile milita
re din interiorul bazelor au 
fost in Întregime distruse.

BEIRUT — Forțele milita
re israeliene au pătruns, 
marți, pe teritoriul Libanu
lui. în zona nordică a țării, 
și au angajat lupte cu forțe
le palestiniene din două ta
bere aflate, în regiune, a- 
nunță un comunicat al mi
nistrului libanez al apărării, 
reluat de agențiile ASSOCI
ATED PRESS, UNITED 
PRESS INTERNAȚIONAL, 
REUTER și FRANCE PRE- 
SSE. Potrivit unor date 
preliminare, în urma aces
tui atac 12 persoane au fost 
ucise si numeroase altele 
rănite.


