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Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ipn Gheorghe Maurer, a 
părăsit lupi dimineața Capitala, 
ple'cînd cu avionul spre Haga, 
unde va face o vizită oficială la 
invitația guvernului olandez.

în vizita sa în Olanda, pre
mierul român este însoțit de 
□omeliu Măneșcu, ministrul afa
cerilor externe, Angelo Miculescu, 
>rim-vicepre$edinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, Geor-

ge Elian, ambasadorul României 
la Haga, de consilieri și experti.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii : 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai guvernului.

Au fost de față D. H. Visscher,’ 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Olandei la București și .mem
brii ambasadei.

(Agerpres)

Secerișul este lucrarea agricolă ce 
concentrează acum' toate forțele 
de la Dunăre la Maramureș și 
Suceava și de la cimpiile Crișu- 
rilor și Banatului, la Marea Nea
gră. In 'același timp, aurul o- 
goarelor este adunat în hambare.
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La cei 18 ani ai săi, Octavian Păcuraru, lăcătuș la Uzina de strunguri din Arad, 
este unul dintre tinerii pe care propria lor muncă și calificare îi recomandă prin

tre cei mai buni Foto : O. PLECAN

CRAIOVA (de 
corespondentul nos
tru).

Peste 2 300 va
goane au primit 
trecere pentru tran
sportul cerealelor 
clin recolta acestui 
an. Unitățile de re
vizie și reparații ale 
Direcției regionale 
C.F.R, Craiova (din 
Tr. Severin, Piatra- 
Olt, Roșiori, Craio
va) continuă efor
turile pentru a pu
tea înscrie pe un 
număr cît mai mare 
de vagoane : „Bun 
pentru cereale 
1967". în prezent, 
pe aproape tot cu
prinsul regiunii Ol
tenia în marele tra
fic feroviar griul 
are cale liberă în 
vagoane special 
pregătite.

CÎND PÎRGHIILE DE CONDUCERE

NU SÎNT EFICIENTE, BALANȚA ÎNCLINĂ
9

TIMP DE LUCRU
NEFRUCTIFICAT

Utilizarea deplină a capacită
ților de producție, asigurarea pre
miselor pentru desfășurarea ac
tivității productive în toate 
schimburile, realizarea unui înalt 
grad de ocupare a forței de 
muncă — toate acestea sînt con
diționate și condiționează folosi
rea completă a timpului de lu
cru.

Ne-am propus, să analizăm 
cîțiva din factorii care concură 
la menținerea unui grad redus 
de ocupare a forței de muncă 
pe durata programului de pro
ducție și care favorizează, deci, 
risipa nepermisă a fondului de 
timp.

La întreprinderea textilă din 
Pitești întreruperile din cadrul 
schimbului, doar în primele cinci 
luni ale anului, s'-au cifrat la 
aproape 14 000 om-ore. Alături 
de învoiri, concedii fără plata, 
absențe nemotivate etc, acestea 
au influențat într-o măsură con
siderabilă indicele de folosire a 
timpului de lucru al muncitori
lor. Evoluția lui de la o lună la 
alta este cu totul necorespunză
toare. Astfel, în luna aprilie a.c. 
era cu puțin peste 93 la sută, 
în luna mai nu se ridica decît 
la 92 la sută.

— Dintre factorii care au in
fluențat negativ indicele de fo
losire a timpului de lucru — 
ne-a relatat tovarășul ION MIR
CEA, directorul întreprinderi, 
putem aminti : lipsa materiilor 
prime (în special bumbac), a pie
selor de schimb precum și exis
tența a numeroase deficiențe în 
programarea producției. Așa, de 
pildă, la secția filatură 
materia primă necesară, 
mul de producție a fost 
numărate ori întrerupt.
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lipsind 
progra
de ne-

Din cauza acestor perturbări în 
desfășurarea procesului de - pro
ducție s-au irosit peste 830 000 de 
ore, timp în care s-ar fi putut rea
liza o producție de 10 tone de 
fire. Apoi, lipsa unor piese de 
schimb la războaiele automate 
K-58 a „umflat" procentul de 
folosire neproductivă a fonduhv 
de timp.

Dar conducerea întreprinderii 
nu se simte vinovata de aceste 
neajunsuri ? Nu era, oare, dc da
toria conducerii și a serviciilor 
de specialitate din întreprindere 
să se îngrijească din timp de sta
bilirea necesarului de materie . 
primă' și să.-se,' aprovizioneze; ritr 
mic și în cantitățile impuse de 
planul de producție?

în continuare putem aminti că 
stabilirea unor norme neștiinți- 
fice la operațiile de montare și 
demontare a sulului de urzeală 
la , războaiele de țesut (cauzînd 
ruperea frecventă a firelor) con
jugată cu. o asistență tehnică ne
corespunzătoare au generat în
treruperi de cfte 5—6 ore pe zi 
în funcționarea războaielor.

;Nefinîndu-se seama de unele 
cerințe de bază în întocmirea 
planului tehnic, industrial și fi
nanciar al întreprinderii, cum ar 
fi aceea a stabilirii juste a ciclu- 
l’f de reparație a utilajelor s-au 
pierdut încă 5 478 ore.

Dacă vom adăuga la acestea 
și faptul că un număr .destul d( 
m^are de tinere nu-și văd dc lu 
efu în timpul programului, plim 
bîndu-se fără rost 
(Elena - Dumitrescu, 
lea, Niculina Roșu, 
și altele), iar unele 
prezența la locul de muncă sem
nează condica la... reuniunile și 
balurile din oraș, avem mai clar 
conturați factorii care dezechili
brează balanța folosirii timpului 
de lucru.

Tovarășul director Ion Mircea 
ne spunea la începutul discuției 
că nu trebuie să judecam „sim
plist" lucrurile, că, de fapt, ra
portate la numărul de muncitori, 
întreruperile de timp sînt destul 
de mici comparativ cu ale altor 
întreprinderi din ramura indus
triei bumbacului. Nu constituie 
acesta un motiv de automulțu- 
mire și o portiță deschisă (chiar 
,de conducerea unității) în calea 
irosirii timpului productiv ?

Este chiar atît de neglijat a- 
mănuntul, că dacă s-ar fi folosit 
cele 13 038 de- ore pierdute nu-

mai în primele patru luni ale 
acestui an s-ar fi obținut 24 000 
m.p. țesători (fără să mai amin
tim de cele 10 tone de fire pier
dute...) ?

ia Tu- 
Nisto!

lui Tudor Arghezi
Luni, 17 iulie. în dimineața 

acestei zile, populația Bucu- 
reștiului a însoțit pe ultimui 
său drum pe scriitorul Tudor 
Arghezi, drum care încheie o 
strălucită existență, închinată 
cu generoasă dăruire literatu
rii ;și propășirii culturii româ
nești.

în fața catafalcului, așezat 
în holul Ateneului, numeroși 
cetățeni ai Capitalei s-au oprit 
o clipă, pentru a aduce piosul 

, lor omagiu marelui artist a că
rui operă închinată omului va 
dăinui veșnic, și în ale cărei 
pagini vibrează nestinsă dra
gostea sa pentru popor, pen
tru patria cu frumusețile 
și istoria ’ 
mulțime se _, 
stăpînită de emoție. Sînt citi
torii pentru care Tudor Arghe
zi a scris o operă de geniu.

Răsună solemn acordurile 
marșurilor funebre. La cata
falc fac dc gardă membri ai 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, reprezentanți ai Acade
miei, uniunilor de creație, ai 
instituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, oameni ai 
muncii.

Aducînd un ultim omagiu, o 
înaltă prețuire memoriei ma
relui dispărut, la catafalcul a- 
celuia care a fost scriitorul 
patriot Tudor Arghezi fac de 
gardă tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bod
naraș. Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Ve.rdeț, Iosif Banc, Ma
nea Mănescu.

Conducătorii de partid -și de 
stat prezintă apoi condoleanțe 
familiei defunctului.

Ora 10. începe adunarea de 
doliu.

Luînd cuvîntul, Pompiliu 
Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a spus : „în trecerea 
timpului ne obișnuisem cu 
prezența continuă și mereu 
nouă a numelui scriitorului, 
cu ecouri profunde și multiple 
în întreaga cultură a poporu
lui român. Arghezi a vorbit 
tuturor vîrstelor, tuturor cate
goriilor de cititori, a fost aș
teptat, căutat, înțeles, admirat 
și iubit. Astăzi, după ultima 
sa carte, numită cu atît de 
tragic sens, „Noaptea", cuvîn
tul său maestru s-a curmat, 
cultura română primindu-și 
în veșniciile ei, poetul.

Expresie a dragostei pentru 
țară și oamenii ei. opera ar
gheziană a devenit un bun al 
vieții spirituale, al ființei 
noastre naționale. înscriem 
numele făuritorului ei în șirul 
celor care alcătuiesc sufletul 
și istoria patriei, între Cărtu
rarii și artiștii luptei de ieri 
și de azi. intre vizionarii lu- 

I minați ai zilei de miine. în 
I cîntecul uneori de revoltă

mînie, alteori de încredere și 
nădejde, cu care poporul no
stru și-a luminat destinul de-a 
lungul veacurilor pînă a ajunge 
la vremea ce-o trăim azi-, o- 
pera lui Arghezi constituie u- 
nul din momentele cele mai 
strălucite ale geniului nostru 
creator.

Străbătut de un patos pu
ternic, înălțîndu-se ca o vi
brantă expresie a sentimente
lor patriotice, cîntecul său a 
preamărit dîrzenia revoluțio
nară a țărănimii noastre din 
1907. Alăturîndu-se luptei for
țelor patriotice, Tudor Arghe
zi s-a ridicat cu toată vehe
mența și autoritatea 
tului 
tur ii 
ției 
generoasele 
nismului epocii socialiste, el a 
dat înaltă valoare artistică în
noirilor sociale, exprimînd a- 
vîntul prometeic al umanită
ții descătușate de servituțile 
vechilor orînduiri, către cu
noaștere, bucuria generoasă de 
a munci și a crea liber.

înțelegerea profundă a ra
porturilor și a 
voltării sociale 
mei ia pe care 
sprijinit vasta 
ultimele decenii în care adese
ori a evocat cu emoție lupta 
comuniștilor, opera înfăptuită 
sub conducerea partidului.

Vorbitorul a relevat apoi că 
Tudor Arghezi, poet al mari
lor viziuni sociale, este în a- 
celași timp delicatul cîntăreț 
al frumuseților plaiurilor ro
mânești.

Acad. Zaharia Stancu, 
ședințele Uniunii 
lor a spus: „Din 
ani ai săi mai 
70, Tudor Arghezi 
trecut la masa de lucru, 
frămîntîndu-și gîndurile, șle- 
fuindu-și și potrivindu-și 
cuvintele în nepieritoare pa
gini 
Fără 
peră 
mult 
torează înzestrărilor excepțio
nale cu care scriitorul a venit 
pe lume, însă aceste mari în
zestrări nu ar fi dat rodul 
bogat pe care l-au dat dacă 
Tudor Arghezi nu ar fi cu
noscut adine viața, nu ar fi 
strîns legături cu poporul, cu 
istoria sa. cu graiul său și nu 
ar fi stat necontenit aplecat 
asupra paginilor, străduin- 
du-se cu o rară îndîrjire să le 
dea. printr-o muncă aspră, 
trăinicie și strălucire. Exem
plul acesta al folosirii unui 
mare volum de cunoștințe și 
muncă pentru realizarea artis
tică a fiecărei strofe, sau a fie
cărei pagini de proză. Tudor 
Arghezi l-a moștenit de la 
marii înaintași ca Eminescu,

pre- 
Scriitori- 
cei 87 de 
bine

i-a
de

pe-

de versuri și proză, 
îndoială că vasta o- 

argheziănă însumînd mai 
de 60 de volume, se da-

Creangă, Caragiale, nume 
pentru noi toți sfinte și lingă 
care numele său

Debutînd la 16 
Arghezi a scris 
două săptăniîni. 
pe care o lasă în urmă este 
fără asemănare, prin nouta
tea, prin varietatea și prin 
forța ei. Luptător pentru 
dreptate, el a atacat cu vio
lență vechea orînduire social- 
politică din țara noastră și 
încă din tinerețe și-a arătat 
prețuirea pentru ideile socia
liste. In frămintările prin care 
a trecut poporul nostru, Tudor 
Arghezi a fost totdeauna de 
partea celor obijduiți, de par
tea celor mulți, de partea 
dreptății. Atitudinea sa net an
tifascistă. scriitorul nostru a 
plătit-o în anii războiului, cu 
internarea sa în lagăr.

Cu Tudor Arghezi s-a stins 
din viață nu numai cel 
de seamă scriitor român 
timpului nostru, dar și 
scriitor de talie mondială. 
Prin scrierile sale, tradu
se în numeroase graiuri, 
Tudor Arghezi a contribuit, la 
cunoașterea peste hotare a 
poporului și patriei noastre. 
Moștenirea pe care acest ne
ostenit creator de frumuseți o 
lasă poporului nostru este uria
șă și de o valoare inestimabi
lă. Dar Tudor Arghezi nu ne 
lasă moștenire numai opera sa 
literară, ci și exemplul vieții 
sale de muncă închinată în în
tregime literaturii române, 
poporului român, patriei".

Exprimînd durerea adîncă 
față de pierderea celui mai 
mare poet român al zilelor 
noastre, acad. Miron Nicoles- 
cu, președintele Academiei a 
spus: „Prin mijloacele sale de 
exprimare. Arghezi aparține 
acestui pâmînt românesc, de 
care numele său va fi de-a pu
ruri legat. Dar mesajul 
depășește frontierele 
noastre, el se adresează tutu
ror celor care au trudit, au su
ferit, au iubit-, și cred în fru
mos, în dreptate, în adevăr. 
Căci Arghezi, ca orice poet au
tentic, de mare șî puternic 
suflu. în tare se răsfrînge în
miit orice vibrație a lumii în 
care a trăit, a pus fără șovăi
re arta sa în serviciul apără
rii dreptului la viață și la 
muncă al poporului, din mij
locul căruia a ieșit, a demascat 
cu vigoare și cu nimicitor sar
casm toată putreziciunea unui 
sistem social în agonie. Pentru 
arta sa și pentru poporul său, 
Arghezi, credincios al puterii 
cuvîntului, a luptat bărbătește, 
cu condeiul său, cînd înțepă
tor ca acul albinei, cînd duios 
ca mîngîierea mamei.

Arghezi u fost membru al 
Academiei. O înaltă cinstire, în

său 
țării

PETRU-C. BKATU

. (Continuare in pa^a-V-a

PIATRA NEAMȚ — Profi- 
; luri noi la poalele Carpaților (Continuare in pag. a V-a)

TELEGRAMA

Nu vă grăbiți cu
concluziile, tovarășe inginer!

STUDENT! LA

MUNCĂ PATRIOTICĂ

Ne aflăm la Uzina mecanică 
Muscel. în secția motoare mași
nile unelte sînt amplasate în flux 
tehnologic. Trei mașini de. recti
ficat (a'lături de alte 2 matin’ 
de găurit de pe altă linie tehno
logică) nu funcționau. Cite ore 
lucraseră în schimbul I?

— Doar două ore, a ținut să 
ne precizeze' maistrul Gheor- 
ghe Ispas. Dispecerii din secție 
nu-și fac datoria și aproviziona
rea locurilor de munca are mult 
de suferit. Astăzi, de exemplu, 
nu avem semifabricatele necesa
re desfășurării procesului de pro
ducție. Este un motiv care ne 
determină să afirmăm că pînă la

„Veniți -și luați-i de aici. Nu-i 
mai putem suporta. De altfel, nici 
nu avem nevoie de ei", ne-a 
răspuns cu lapidaritate la între
barea noastră despre studenții a- 
flați în tabăra de muncă patrio
tică de la Secția Vișan a Gospo
dăriei agricole de stat Bucium- 
Iași, ing. Lică Davidovici. Măr
turisim, în fața unor asemenea 
cuvinte rostite cu fermitate și ton 
de concluzie ne-am simțit în sinea 
noastră jigniți. La urma urmei, 
dacă inginerul șef de secție a a- 
juns la o asemenea concluzie, 
poarta și el parte din vină pen
tru aceasta. Dar să nu anticipăm 
și, mai ales, să nu-i primim in
vitația de a ne grăbi la genera
lizări și concluzii.

Cei care se sperie n-au decît nică cu nisipul mafii. în treacăt 
să se sperie. Noi am cunoscut în’ fie spus, sperăm că pielea bron- 
ultima vreme îndeaproape efor
turile Comitetului regional Iași al 
U.T.C. ■ de a găsi, împreună cu 
ceilalți factori de răspundere, so
luțiile cele mai judicioase, am a- 
sistât în cîteva rînduri la pleca
rea entuziastă a studenților spre 
aceste locuri de muncă și măr
turisim că am avut certitudinea 
unei bune desfășurări. Pornirea 
s-a făcut bine. S-a trecut chiar și 
peste acele „goluri" lăsate în 
urma lor de către unii tovarăși 
din activele U.T.C. pe centru u- 
ni verși tar Iași, pe facultăți și pe 
ani, care s-au eschivat, lăsîndu-se 
ispitiți de întîlnirea cit mai grab-

zată nu va avea nici acum și nici 
la toamnă valoarea unei platoșe 
de:bronz în care să se frîngă să
gețile criticii pe care și le-au 
atias asupră-le deja.

Dar, în sfîrșit, important e că 
eforturile inițiale s-au prelungit 
în realitate, ducînd în genere la 
desfășurarea unei activități nor
male, ba chiar exemplare uneori. 
Am vizitat taberele de muncă pa
triotică din cadrul G.A.S. Bu
cium și ne-am putut convinge. 
Am rămas impresionați că, în 
cele din urmă, însăși tovarășul in
giner Davidovici, dispus la în
ceput să-i critice aspru pe stu-

Tovarășii Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, și Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Bulgaria, au adresat tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de Stat, și Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, următoarea 
telegramă :

Zburînd pe deasupra teritoriului țării dv., în drum spre 
R. P. Mongolă, vă transmitem, dragi tovarăși, și prin dv. 
Comitetului Central al P.C.R., Consiliului de Stat și gu
vernului Republicii Socialiste România, poporului frate 
român, cele mai cordiale salutări și urări de succes în 
construirea socialismului și în lupta pentru menținerea păcii 
in lumea întreagă.

fostdenți, a 
zmte o listă 
studenți care s-au evidențiat prin 
inițiativa și conștiinciozitate. Ce 
să fi însemnat oare pornirea de 
la început ? Cum a putut oare 
chiar tovarășul 
fost activist al 
gional Iași al 
anul trecut, să 
ușurință o acțiune la care tine
rii s-au hotărît să participe cu 
entuziasm ? Realitatea e că di
vergențele dintre studenți și 
prezentanții G.A.S.-ului au o 
totul altă natură decît munca 
care o desfășoară, că tinerii 
fost primiți (nu peste tot) 
niște oameni cărora li s-ar face

în stare să ne pre- 
de aproape 20 de

inginer, care a 
Comitetului re- 

U.T.C. pîna mai 
califice cu atîta

re- 
cu 
pe 
au 
ca

o favoare. Și iată „favoarea" fă
cută. In prima zi de muncă, 30 
iunie, o ciorbă drept hrană pe 
toată ziua (secția Vișan). Moti
vul : nu fuseseră trecuți în porție 
deoarece (cum am putea crede ?) 
nu se știa că au să vină. Iată, 
așadar, entuziasmul și voia bună, 
care stăpîniseră Piața Universi
tății retezate brutal cu un ase
menea tratament. în zilele de 1 
și 3 iulie aceeași ciorbă de fa
scie în castroane la masa de 
seară ca singur fel de mîncare. 
întrebării noastre referitoare la 
un asemenea meniu, i s-a răspuns

ION CHIRIAC

(Continuare in pag. a tl-a)
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CUSTURILE INTRE

și
doi poliPUmbaree între cei

i exclusivismului ne-a îmbo- 
ățit, cred, eu unele constatări

Ion Paicadi

DECI !n propri» M pertonall-

1. Reacția de gust preeupu- 
e plăcere estetică iar aponta- 
eitatea, ca una din trăsăturile 
i de bază, fiind sinonimă cu 
legerea liberă nu exclude 
îotivația, existența unei ex- 
licații implicite a preferințe- 
>r și părerilor.
2. Simțul măsurii propriu 

linului gust se caracterizează 
rin echilibru și relativă sta- 
ilitate, generozitate și spirit 
s discernămînt, toate străine 
cclusivismului, arbitrariului 
ibiectivist, lipsei de finali- 
ite.
3. Caracterul individual al 
jstul-ui, legătura lui cu struc- 
ira intimă a personalității nu 
umai că nu limitează dreptul 
i discuție ci, dimpotrivă, o 
ce necesară pentru confrun
ta și verificarea sa.
4. Capacitatea de a intui 
rompt și adecvat valorile este 
rima fază a oricărei judecăți 
5 gust și a cărei însemnătate 
ite inestimabilă nu numai 
itorită pronunțatei sale colo- 
ituri afective și faptului că 
‘ grevează adînc în conștiin-

dar și pentru că este punc- 
il de pornire și rezultatul ori- 
irei educații estetice.
5. Predominanța pe care o 
cerci tă unele gusturi sau pre- 
rințe la un moment dat nu 
ebuie confundată cu ierarhia 
-r, necesară dar posibilă doar 
i interiorul aceleiași serii 
ciologice. De altfel, justifica- 
a sau explicarea unui dome- 
u al vieții spirituale sau a 
tuia chiar dacă pornește de

factori sau cauze exterioa- 
, trebuie să-și găsească pînă 
urmă susținerea în el în-

fUfi, 
tata.

6. Formarea unor criterii de 
gust, oridt de dificilă ar fi, 
reprezintă totuși pînă la urmă 
singura cale de ridicare a a- 
cestuia la un nivel ideologio 
superior, în care motivația a- 
pare explicită iar fundamen
tarea dobîndește mai multă 
consistență. A forma criterii 
de gust înseamnă de fapt a 
transforma idealurile și con
vingerile în deprinderi și a 
contribui la fixarea a ceea ce 
este relativ stabil în marea 
diversitate a preferințelor.

7. Fără îndoială, legi ale e- 
voluției gustului sînt greu de 
: rasat mai ales dacă ne refe
rim la viitor. Mutațiile și de
venirea lor vor putea fi însă 
înțelese dacă le integrăm în 
ansamblul dezvoltării aocial- 
c ul tur® le.

8 Autoritatea estetică se 
bazează pe cultură și competen
ță, înțelegere și simț al nou
lui, fiind incapabilă să pre
scrie norme operei de artă sau 
obiectului individual. Ea se 
clădește pe un sistem general 
de principii și norme, pe o ati
tudine simplă și diferențiată 
în fiecare caz.

9. A concepe o libertate a 
gustului în afara societății este 
imposibil în timp ce una îm
potriva ei contravine ideolo
giei noastre integrind-o uneia 
străine. Trebuie să fii însă li
ber față de tine însuți, față de 
prejudecățile grupului sau ti
rania modei, în sensul unei 
depline adecvări la propria-ți 
personalitate ca și la obiectul 
judecății tale.

le. Convenția estetică înțe
leasă ca sistem de criterii 
existent la un moment dat are 
nu numai rolul de frînă pe 
care-1 presupune înțelegerea 
ei ca un sistem închis și imu
abil, ci o însemnată funcție 
pozitivă ca păstrătoare a con
tinuității gusturilor și cadru în 
care ele se dezvoltă.

11. Modelul — etalon al 
gustului reprezintă un sistem 
constituit de norme materia
lizate, util drept ghid, dar 
străin de orice canon. Nimeni 
nu-și procură etaloane numai 
pentru a le avea după cum nu 
cumpărăm metri 
me ci ne folosim 
tăți de măsură

12. Cu toate 1 
prejudecățile un
domeniul gusturijor es^e evi
dent. E este elocvent ilustrat 
prin crearea sau descoperirea 
de noi universuri estetice, lăr
girea sfere: de interese este
tice a capacităților de adecva
re la obiect, diferențierea și 
nuanțarea atitudinilor estetice, 
multiplicarea si perfecționarea 
mijloacelor de circulație a va
lorilor. creșterea numărului și 
profunzimii receptării, deschi
derea largă față de arta na
țională «i universală.

Fiind vorba de an domeniu 
•rit de mobil și de gingaș ea 
cel al gusturiior cele de mai 
sos ni rrebuie in nici un caz 
luate drept concluzii definiti
ve. Ar contrazice întreg spiri
tul articolelor publicate in a- 
c ea stă rubrică pusă la dispo
ziție cu generozitate de „Scin- 
teia tineretului* si ar face im
posibilă discuția eu cititorii pe 
care abia ne propunem s-o 
deschidem.

*s&, >■

DIN PREMIILE UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI PE ANUL 1967
VICTOR GAG A — Tim^oara — „Prietenie" (Premiul al Il-lea, VASILE CELMARE : „Portret"-tempera (Premiul al Il-lea, pic- 

sculpturi; tură)

CEI CU AUTOCRITICA

Nu vă grăbiți
cu concluziile,

I
itovarășe inginer!

(Urmare din pag. 1)

NOTA REDACȚIEI : în a- 
cord cu propunerea autorului 
solicitâm cititorilor să ne tri
mită în scris propunerile sau 
părerile lor pentru a putea în
cepe. eventual, un rodnic dia
log. Scrisorile vor fi trimise pe 
adresa redacției cu mențiunea 
Pentru rubrica „Gusturile in
tre DA și NU*.

De jur împrejur nuanțe de 
verde fi galben punctate cu 
albul caselor. Imagine ertrcali 

a Văii Bromului.
Foto: TRIFU DUMITRESCU

entali-

PIECATIîl

Specialiștii între
prinderii orășenești 
de industrie locală 
din Tîrgu Mureș au 
pus la punct proce
sul de fabricație 
unei originale 1 
tari răcoritoare, 
se prezintă 
formă de praf ; 
ambalat într-un 
placat în interior eu 
un strat de polietile
nă. Fiecare pachet 
conține 25 gr. de 
praf, cantitate sufici
entă pentru prepara
rea rapidă, prin di
zolvarea conținutu
lui în apă rece, a u- 
nui sfert de litru de 
băutură răcoritoare 
cu un plăcut gust de 
lămîie. Costul unui 
plic este de 70 de 
bani. Primele 500 000 
de plicuri au și fost 
puse în vînzare de 
unitățile comerciale 
din regiunile Ploiești, 
Cluj, Mureș-Autono- 
mă Maghiară și Pi
tești.

STAGIUNE DE ȘEZĂTORI

LITERARE
ORADEA (de la cores

pondentul nostru).
Cercul literar „Doina 

Crișului- din Sebeș și 
cele din Saionta, Orașul 
Petru Groza și Beiuș, în 
colaborare cu cenaclul 
„Iosif Vulcan" din Ora
dea au programat pen
tru vara aceasta o sta
giune de șezători li
terare.

în localitățile Mo.nea- 
sa, Saionta și Orașul Pe
tru Groza s-au ținut pri
mele șezători la care au 

rcape 400 
eratură.

za tonii Vasile Spc.a_ă. 
Gheorghe -oa
Iuga și Ion Do'.igeem. 
eunoacuți deja prin pu
blicațiile literare. R-SJ 
făcut debutiL in fata pu
blicului cititor, și n-jme 
noi : Melu Borod din 
Orașul Petru Groza, 
TOrtk Ifltran din Ora-

B’jrta Alexandra

piăcută la ;g<auraatai CrișaJ*. 
Cft de pferată’

— Dacă be “Agiți tn leamă 
noroiul și gropie ce la intrare, 
dacă nu sfateți prea pretențioasă 
în ceea ce privește vesela taci- 
muri vechi șt murdare; dacă 
oferiți o atenție orchestrei ca să 
vă rfnte la comandă mciutfiv to
boșar®, in același timp solistă) să 
dacă aveți răbdare, pină după 
ora 22, cînd ia sfirșit cafe-con- 
certul, ca să puteți dansa— Ea 
nu rezist și de aceea evit „plă
cerile" unei astfel de seri la cel 
mai mare restaurant din cra«. ne 
spune Diac Ion. do la secția de 
dneficare.

întrebăm orchestra de atestat 
si de program. „Avem dar sînt 
la șefu, care e bolnav*. Discu
tăm cu tovarășul Vasile Tiliann 
directorul O.C.L. comerț mixt 
despre părerile tinerilor, sugestii

IOAN VULCAN

11,45 ;

15,30;

11,30

G R A

— Am cerat la cofetărie an 
ceai sau o cafea, ne spunea N. 
Tomescu. „N-avem zahăr", mi 
s-a răspuns. Am arătat peste 
drum. în vitrina magazinului a- 
limentar, kilograme de zahăr. O 
fi, dar noi nu sîntem aprovizio
nați". Am plecat cu gust amar.

O anume mentalitate („Dacă 
ați fi văzut cum arăta Bradul, ce 
străzi desfundate a moștenit...') 
acceptată în mod tacit și de gos
podarii orașului, menține uneori 
obiceiurile și proasta deservire 
din fostele localuri întunecoase, 
neigienice.

In fond exigențele na pot ră-

GAMZAT DEM.RT. i-jf i
.P.-ASOCIAT!A f

ÎȘ7MO# fOTOSRAFf g

‘PENTRU REALIZAREA DE DIAPOZITIVE COLOR 
.NECESARE COmCWVARI! EFECTELOR 
i POȘTALE* COHmE DE CONCURS ȘIDHALti 
tâ PĂRTiaMRE SE POT OBȚINE UE LA DIRECȚIILE 
^GKeUîPTT.R.S! DE LA FUIAlHE ARTIȘTILOR FOTO'

STABTICIS 
ruleaxâ ia Patria orele 9 ; 1X45; 
1636 : 20.15».
COMISARUL X 
rulează la Republica (orele 9,15; 
IM»; 14; 17 ; 19.15; 2130)
București lorele 9 ; 11.15 ; 1330: 
1( 45 ; 19 : 31.15).
PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Luceafărul (orele
10.15 ; 1X30 ; 15J0 ; 17,45 ; 21).
Festivei (orele 9 ; 11,15 ; 1330 •
16.30 ; 18,45 ; îl). Feroviar (orele
8.45 ; 11; 13.15 ; 1530 ; II ; 20.30) 
Excelsior (orele 19 ; 1X15 ; 14.30;
18.45 ; 19,15 ; ÎL» Modern (ore
le 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.15).
COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR 
rulează la Capitol (orele 9,15 ;
11.30 ; 13.45 1X15 ; 18.30 ; 21) Gri- 
vița (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21) Gloria (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) Melodia
(orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16,15 ;
18.45 ; 21).
CRĂCIUN INSINGERAT 
rulează la Victoria (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) 
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
U.U ; 1330 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.45) 
Aurora (orele 8 ; 11,15; 13,30 ;

cu aceeași cunoscută lapidari- 
tate „Regim de Gostat, nu avem 
ce le face“. Vrem să nu fim în
țeleși cum nu trebuie. Nu pledăm 
pentru idile cîmpenești și nici 
pentru ospețe. Pretenția studen
ților de a se cheltui cu bunăvo
ință și cu cap de gospodină cei 
8,50 lei alocați hranei zilnice 
este însă cu totul justificată. 
Mergînd mai departe, lucrurile 
devin și mai grave, deoarece per
sistența încăpățînată pe aseme
nea poziții duce la instaurarea 
unui climat defavorabil desfășu
rării muncii, nematerializării en
tuziasmului cu care tinerii au 
răspuns la chemarea organizației. 
Un asemenea exemplu ni l-a o- 
ferit brigada studenților de la 
Facultatea de chimie, unde dato- 

(rită faptului că reprezentantul 
din partea cadrelor didactice, 
tov. asistent Sîrghie și cel al or- 

Iganizației U.T.C. au dezarmat 
de la bun început, s-a ajuns la 
o situație intolerabilă. Motivele 

Inu pot scuza, de data aceasta, 
nimic și în nici un caz atitudinea 
de persiflare, ironia de prost gust I îmbrățișată de aproape fiecare
student de aici. Nu pot justifica, 
de asemenea, deficitul de vreo 1 500 de lei în care se găsește a-
ceastă brigadă, atmosfera de 
tavernă instaurată în dormitor.

Cele cîteva zile de muncă pa
triotică au demonstrat că greu
tățile inerente începutului pot fi 
învinse, cu condiția ca brigăzile 
să fie bine conduse, că munca 
patriotică a studenților în unită
țile agricole poate și trebuie să 
devină o tradiție. Reținem apre
cierile entuziaste ale ing. Liliana 
Vieru despre studenții din bri
gada de la Trei Fîntîni și ale atî- 
tor alte cadre tehnice din G.A.S., 
aprecieri care alcătuiesc o carac
terizare optimistă, competenta și 
realistă a tineretului studențesc a- 
flat în taberele de muncă patrio- 
tică.

în altă ordine de îdel, iniția
torilor unor asemenea acțiuni le 
revine sarcina de a perfecta în 
continuare formele în care a în
ceput să prindă viafă această 
inițiativă. In primul rînd ridica
rea calitativi a producției, atin
gerea eficienței economice scon
tate, imprimarea unei atmosfere 
tinerești acestei acțiuni.

Orgamzațiiie U.T.C. din ca
drul centrului universitar Iași și 
asociațiile studențești nu au ți
nut seama de faptul că studenții 
devenifi pentru cele 20 de zile 
muncitori agricoli rămîn totuși 
studenți, că setea lor de cultură 
și de distracție nu poate și nici 
nu trebuie să se curme. Lucru
rile au cam fost înțelese greșit 
„Doar nu pleacă în tabere de 
odihnă", s-a zis și, pe acest mo
tiv, nici una din taberele existente 
nu a fost dotată cu material 
cultural-sportiv, atît cît se putea. 
Și se putea face ceva. Putea fi 
adusă și la propriu atmosfera se
nină de cămin în aceste tabere. 
Se putea găsi o minge, o plasă 
de volei etc. și, mai ales, se pu
tea purta o discuție și cu condu
cerile gospodăriilor agricole de 
stat, majoritatea dintre ele avînd 
posibilități să contribuie la ame
najarea unor cluburi. Dar nu nu
mai că nu s-a purtat o asemenea 
discuție, ci s-a și răspuns cu ră
ceală și cu NU unor solicitări de 
acest gen venite din partea stu
denților.

Studențimea ieșeană partici- 
pînd nu cu prea mulți ani în 
urmă la efectuarea sistemului deI alimentație cu apă Siret-Prut, la
amenajarea Ciricului și la atîtea 
alte lucrări și-a creat propria 

I tradiție în organizarea muncii
voluntar-p atriotice.

I
I
I
I
I
I

mine Ia nivelai zilei de ieri, ci 
trebuie acordate cu condițiile 
de azi, să se inspire din posibi
litățile de miine.

Pe băncile din parc, în scua
rul din centrul orașului 
nou, tabla de șah, zaruri

le, adună numeroși tineri. 
Aceste „cluburi volante" limi
tează posibilitatea amatorilor de 
liniște, a osteniților care-și do
resc un popas pe o banca.

— Dacă n-avem unde. La casa 
de cultură s-a găsit o soluție 
pentru acoperirea inactivității: se 
deschide cite o expoziție care 
imobilizează tot spațiul și așa li
mitat (Roșu Petru — I.G.O.).

într-adevăr, în ultima saptă- | 
mină, afișul casei de cui tina a 
fost alb. Căutăm sâ stăm de vor
bă cu cineva din conducerea ca
fti, cu metodiștri comitetului o- 
rășenesc pentru cultură și artă. 
Patra sînt in concediu.

Slabă este și activitatea orga
nizațiilor U.T.C. din oraș în ceea 
ce privește distracția tineretului. 
In acest an doar două comitete 
U.T.C. au organizat cile o seară 
de dans.

— Cerem teatrelor care se de
plasează în orașul nostru mai 
mult respect pentru spectator. 
DTad Nicolae — tehnician la 
sfatul popular raional). Vin cu 
spectacole slabe (Teatrul muzical 
din Brașov), superficial jucate 
(Doina Argeșului) și în general 
numai cu lucruri ușoare f.,O trăz- 
naie la estradă" — Bucureștiul). 
Filmele, după ce colindă cine
matografele sătești ajung și la 
noi. Uneori chiar după ce au 
fost prezentate la televizor.

La Brad, cel mai frecvent mij
loc de recreere râmîne natura. 
Și totuși, excursiile sînt destul de 
rar inițiate de organizațiile U.T.C.

Din discuțiile cu tinerii reiese 
clar că există fantezie, idei in
ventive, inspirație pentru dumi
nicile estivale, pentru o gamă 
largă de gusturi. De ce nu se 
încadrează aceste propuneri în 
planurile comitetelor U.T.C. ?

Trebuie să se manifeste mai 
multă preocupare pentru cerin
țele de ordin cultural, educativ, 
de odihnă și recreere, îndeo
sebi, în condițiile unui oraș pu
ternic populat de tineri.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l

VIORICA DIACONESCU

• RADIO • TELEVIZIUNE
15.45 ;
14-30 17.15 ;
DFNL NȚAT
rulează la Union (orele 
18 ; 3L30).
STRĂINA 
rulează la Doina (orele
13.45 : 16 . 18.30 ; 20,45).
ALO, JAPONIA — RASPIN- 
DIREA FRUCTELOR ȘI SE
MINȚELOR — GUSTAV 
FACE CURĂ DE SLĂBIRE 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 in continuare).
MAIORUL $1 MOARTEA 
rulează la Giulești (orele 15,30 ;

18 ; 20,30) Floreasca (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45) 
MOARTEA VINE PE PLOAIE 
rulează la înfrățirea (orele 10 ;
16 ; 18,15 ; 20,15).
PENTRU UN PUMN DE DO
LARI
rulează la Dacia (orele 9,15—21 
în continuare) Tomis (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30).
ANGELICA ȘI REGELE 
rulează la Buzești (orele 15,30 J 
18) Lira (orele 15 ; 17,30 ; 20).
LOCOTENENT CRISTINA 
rulează la Crîngași (orele 15 ț 
18 ; 20,30)

DINI
COMISARUL X rulează la Stadionul Dinamo (orele 20,15) Re

publicii (orele 20,15).
ZODIA FECIOAREI rulează la Doina (orele 20.30) Festival 

(orele 20.30).
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR rulează la Capitol (orele

20.30) . Bucegi (orele 20,15).
WARLOCK rulează la Unirea (orele 20,30).
FANFAN LA TULIPPE rulează la Expoziție (orele 20,30). 
PENTRU UN PUMN DE DOLARI rulează la Tomis

20.30) .
DENUNȚĂTORUL, A FOST ClNDVA HOȚ rulează la 

(orele 20,30).
ANGELICA ȘI REGELE rulează la Buzești (orele 20,30)
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRIȚĂ rulează la Arta

20.30) Aurora (orele 20,30).
FOTO HABER rulează la Colentina (orele 20,30).
JUANA GALLO rulează la Moșilor (orele 20,15). 
TUDOR rulează la Progresul (orele 20,15).
DILIGENȚA rulează la Ura (orele 20,30).
FRENCH—CANCAN rulează la Rahova (orele 20,30).
PESCARUL DIN LOUISIANA rulează la Arenele Libertății 

(orele 20,30). 

(orele

Vitan

(orele

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN
rulează la Bucegi (orele 9 J 
11,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,45).
TIMIDUL
rulează la Unirea (orele 
18).
LADY MACHBETH DIN
RIA 
rulează la Flacăra (orele 
18 ; 20,30).
FERNAND COW-BOY 
rulează la 
18).
PRINTRE
rulează la
18 ; 20,30) Volga (orele 8,30 ; 11
13.30 ; 16 ; 18,30).
RIO CONCHOS
rulează la Popular (orele 15,30 ț
18 ; 20,30).
BANDA DE LAȘI 
rulează la Munca (orele 15 ; 17 ț
19 ; 21).
JUANA GALLO 
rulează la Moșilor (orele 
18).
JOE LIMONADA 
rulează la Cosmos (orele 
18 ; 20,30).
MONTPARNASSE 19 
rulează la Viitorul (orele 
18 ; 20,30). Cotroceni orele 15,30 
18 ; 20,30).
SPIONUL
rulează la Colentina (orele 15,30;
17,45).
IERBURI AMARE
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).
DOAMNA DE PE ȘINE 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

15,30 j

MARȚI 18 IULIESIBE-

15,30 ț PROGRAMUL I

Vitan (orele

VULTURI
Miorița (orele

15,30 J

15,30;
*

15,30;

15,30 ;

12.15 Pe scenele cluburilor. 
Cum își întîmpină oaspeții, clu
burile de pe litoral ; 14.15 Tot 
înainte (ediție pentru pionierii 
din clasele a IlI-a și a IV-a) ; 
14.35 „Tinerețea cîntă“ — muzi
că ușoară; 15.05 MERIDIANE; 
15.50 Ansambluri artistice șco
lare : corul Liceului din Găiești 
dirijat de Ion Coțoagă ; 17.10
înșir-te mărgărite (emisiune 
pentru copii) : „Cartea ferme
cată" (basm popular polonez) ; 
18.05 Tribuna Radio ; Partidul 
Comunist Român — forța con
ducătoare a întregii societăți. 
Vorbește Grigore Comartin, rec
torul Academiei de științe so- 
cial-politice „Ștefan Gheorghiu" 
18,30 Odă limbii române ; 21.05 
Fonoteca de aur : Eusebiu Ca- 
milar. Prezintă Petre Dineu.

cian, Vali Niculescu, Corina 
Bărbulescu, Toni Buiacici ; 15.30 
Teatru serial : „Douăsprezece 
scaune" de Uf și Petrov ; 16,30 
Retrospectiva stagiunii 1966-1967 
(partea a II-a) ; 17.00 Radiojur
nal. Buletin 1 
Compozitori < 
cunoscute : 
violoncel și < 
Boccherini
19.45 Orizont științific ; 20.00
Suită simfonică „Povești din 
Grui“ de Marțian Negrea ; 21.05 
Premiere muzicale radiofonice : 
Sonata pentru două viole de 
Miriam Marbă (George Po- 
povici și Valeria Sadoveanu); 
21.30 Antena tineretului (relua
rea emisiunii din 17 iulie).

meteorologic ; 17.10 
celebri — lucrări 
Concertul pentru 
orchestră de Luigi 
(Pierre Fournier) ; 

t științific ;

MARȚI 18 IULIE

PROGRAMUL II
12,30 Selecțiuni din opereta 

„Logodnicul din lună" de Kii- 
nnecke ; 13.30 Știință, tehnică, 
fantezie ; 13,50 O tînără inter
pretă de muzică ușoară : Mari
na Andrei ; 15.00 Opereta „An
ton Pann“ de Alfred Mendel
sohn și interpreții ei: Ion Da-

18,00 : în direct... Emisiunea 
economică. Calitate și ritmici
tate. 18,30 : Ecranul cu păpuși ; 
„Fata babei și fata moșului-. 
19.05 : 1001 de întrebări. 19,30 : 
Telejurnal. 20.00 : Aventurile 
lui Tarzan. 20,30 : Tratamentul 
balnear. 20,50 : Orașe și orașe. 
21.00 : Teatru în studio : „Sufle
te tari" de Camil Petrescu 
23.00 : Telejurnal,

V



Z> es* temerari de forte pe apele lacului Snagov
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lacului

Snagov...
„Regata Snagov", tradițională 

competiție de caiac-canoe, afla
tă la cea de-a X-a ediție, s-a 
încheiat cu un deplin succes ai 
concurenților români, care au 
cîștigat 13 din cele 16 probe în
scrise în program. Una din cele 
mai interesante curse din ziua 
a doua a fost cea de canoe 1 000 
m, în care vice-campionul olim
pic Andrei Igorov l-a întrecut 
la mare luptă cu 3 zecimi de se
cundă pe Lipalit. Aurel Vernes- 
cu și Atanasie Sciotnic au con
firmat buna lor pregătire, cîș
tigînd la caiac II 1 000 m cu 
timpul de 3’26” 8/10. Echipa ro
mână, în formație cu Vernescu, 
Sciotnic, Turcaș, Pocora a ter
minat victorioasă și la ștafeta 
caiac 4X500 m, întrecînd selec
ționata R.S.F.S. Rusă. Valoroasă 
performanța calacistelor noas
tre Viorica Dumitru și Valenti
na Serghei, situate pe primul 
loc Ia proba de 500 m cu tim
pul de 1’53” 5/10, înaintea cu
plului Subina — .Levcenko 
(R.S.F.S. Rusă).

Dintre concurenții străini s-au 
remarcat caiacul4 feminin de 4 
al R.S.F.S. Rusă și caiacistul 
austriac Pfaff, învingător în 
clasica probă de 1000 m cu tim
pul de 3’50”.

fN „CUPA F. R. FOTBAL" LA JUNIORI

DUPĂ OPT JOCURI...
De cîteva zile, Cîmpina este 

gazda unei competiții fotbalisti
ce rezervată selecționatelor re
gionale de juniori. Este vorba de 
jocurile celei de-a Vl-a ediții a 
„Cupei F.R.F.“, care reunește 16 
echipe cu un număr de peste 200 
de juniori, cotați printre'cei mai 
buni din țară. Firește, această 
confruntare a tinerelor speranțe 
ale sportului cu balonul rotund 
avea să suscite interes în rîndu- 
rile spectatorilor din localitate. 
De altfel, programul competiției 
reținea atenția prin numărul 
mare de jocuri ; timp de opt zile 
se dispută 30 de meciuri. (For
mațiile competitoare au fost re
partizate în patru grupe, jocurile 
se desfășoară sistem turneu, iai 
echipele clasate pe primele locuri 
susțin jocuri eliminatorii; finala 
are loc duminică, 23 iulie). Dar, 
să vedem în ce măsură au con
firmat așteptările primele opt 
jocuri, vizionate de numeroși 
spectatori și un grup de obser
vatori federali...

Ca spectacol fotbalistic, cu ac
țiuni rapide și atractive, cu șu
turi puternice pe spațiul porții,

OBLIGATIVITATEA
RESPONSABILITĂȚII

Dintre multiplele 
pecte care au generat ră- 
mînerea fotbalului nostru 
în... preistoria lui, aș vreai 
să mă opresc asupra unuia 
singur. Și anume, asupra 
activității conducătorilor 
tehnici, a antrenorilor.. 
Este știut că o școală 
ilacă are profesori buni 
are, cu siguranță, și e- 
levi buni. Această pri
mă afirmație merită a- 
tenția noastră, căci dacă 
eșț^ așa înseamnă că fot- 
rtml nostru a fost vădu
vit de la început de men
tori de autentică valoare. 
Să mă explic. Profesio- 
nalitatea antrenorilor în 
țara noastră n-a reușit să. 
fie monopolul Federației 
de specialitate— cum este 
în toată lumea — ea 
fiind apanajul mai mul
tor foruri; de aici și ete
rogena lor mentalitate și 
interesul de a-și justifica 
prin subterfugii și indu
cere în eroare existen
ța, remunerația grasă. Ast
fel, Federația de-a lungul 
anilor, cînd și-a adus a- 
minte sau pentru că a- 
vea de completat o cifră 
statistică, mai făcea 
curs centralizat, mai che
ma într-o tabără de

4iori (și nu era rău) un 
umăr de jucători care 
acceptau să-și schimbe 

profilul viitoarelor pre
ocupări, mai chemau di
rect la federație pe cu- 
noscuții, prietenii casei 
ți cam așa decurgeau os
tilitățile pentru învestitu
ra necesară „profesionali- 
zării". U.C.F.S. a organi
zat cursuri fără frecven
ță în cîteva centre din 
țară uncie în fața unei co
misii antrenorii de toate 
specialitățile erau exami
nați și absolvenții ■ pri
meau carnetul de antre
nor. Simplu. Cîteva zile 
de școală, audierea unor 
conferințe și gata specia
liștii...

I.C.F.-ul își are acum 
profilată activitatea pen
tru pregătirea de profesori 
și antrenori. Ani de zile, o 
dată cu diploma de absol
vire studenții primeau și 
carnetul de antrenor cu o 
anumită categorie de ca
lificare. Și totuși Institutul 
este departe de a scoate 
antrenori valoroși fie și nu
mai pentru faptul că ma
rea lor majoritate cînd ab
solvă cursurile sînt încă ju
cători activi (23—25 ani) 
dacă nu cumva au învățat 
fotbalul în facultate. Apoi 
mai toți nu îmbrățișează 
meseria cu toată pasiunea, 
ci caută numai jumătăți 
de normă! Ce să mai 
crezi despre pregătirea 
multora dintre ei atunci 
cînd în cadrul campiona
tului republican școlar 
faza pe orașul Bucu
rești e cîștigată de e- 
chipa de fotbal a unui li
ceu (102) al cărei antre
nor este... o femeie, pro
fesoara de educație fizipă 
Gertiude Căpățînă, cu spe
cialitatea... înot, cînd ab
solvenți cu specialitatea... 
fotbal iac pe diseurji sau 
sînt coafori.

Dacă aș sta mai mult 
pe gînduri poate aș mai 
găsi izvoare care au fur
nizat carnete de antre
nori. Dureros este că ni
meni n-a încercat să facă 
ca această pretențioasă 
meserie să fie elevată la 
nivelul cerințelor: creș
terea antrenorilor trebuie 
să fie făcută absolut pe 
criterii și principii fotba
listice, cu migală, cu răb
darea cu care grădinarul 
își crește floarea, dar și cu 
răspunderea de a crea o 
școală tipic românească, e- 
^igentă și competentă. 
Cum această creștere a

un

ju-

NOȘTRI LA NIVELUL
FOTRALULUI MODERN?
fost lăsată la întîmplare 
ea a dus inevitabil la pe
nuria actuală de antre
nori pricepuți dar și la 
strigătul de alarmă: ce ne 
facem? Dacă generația 
mea a reușit să primească 
multe cunoștințe de la an
trenori a căror pasiune i-a 
împins la cucerirea unor 
piscuri ale competenței, cu 
jenă mă gîndesc la ce vom 
da noi generației care vine.

Rezolvarea problemei 
nu este simplă, dar nici 
întortochiată după cum o 
prezintă mulți. Și ea își 
are rezolvarea numai daca 
tratăm problema într-un 
context de pură speciali
tate, și anume în ideea 
formării unei școli de doi 
am pe lîngă federație, ’a 
care sa fie primiți numai 
aceia care dovedesc vo
cație, pasiune și sînt dis
puși să profeseze întrade- 
văr meseria. Apoi, prac
tica pedagogică să în
ceapă cu ani înainte de a- 
cest curs și să continue 
toată viața. Căci promo
varea de la o categorie la 
alta nu mai poate să fie 
făcută prin trecerea tim
pului, ci datorită capaci
tății și talentului Să a- 
vem mereu în față imagi
nea meseriei de antrenor 
ca a omului de artă an
gajat să transpună în te
ren într-un timp precizat, 
opere care să rămînă, să 
dăinuiască. Procedînd ast
fel avem larg deschise por
țile pentru ca competența 
să fie stimulată iar bene
ficiul să fie al fotbalului 
românesc. Altfel ajungem 
să impunem de la centru 
cluburilor antrenori cum 
s-a întâmplat în 1961—62 
cînd Federația plătea an
trenorii I.C.F.-iști și clu
burile nu-i foloseau.

Dacă pe plan european 
cursurile de pregătire a 
antrenorilor au urmat o li
nie metodică, cele autoh
tone ne-au răspuns întruto- 
tul cerințelor, exigențelor 
actuale. Să ne amintim că 
marea majoritate a celor 
chemați să predea s-au li
mitat la probleme de ins
truire și antrenament in
dividual și colectiv (grupe) 
uitînd că echipele noastre 
trebuie să-și construiască 
acțiunile pe principii, la a 
căror rezolvare de ținută 
poate da răspuns numai 
măiestria și talentul jucă
torilor, conjugate cu origi
nalitatea antrenorilor. Or, 
fotbalul nostru este sărac 
în spectacol, văduvit de 
rezultate în competiții ofi
ciale și lipsit de „vedete" 
— cinstite pentru că n-are 
cine să-i învețe. Să accep
tăm, volens-nolens, că de 
cele mai multe ori clasa 
antrenorului este cotată la 
nivelul la care-i joacă e- 
chipa. Altfel, vom spune

Constantin 
Teațcâ

el că este băiat bun 
de

de 
dar că... n-are noroc, 
aceea nu cîștigă. Să fiu 
bineînțeles, nu toți pot 
cîștiga campionatul dar de 
jucat bine și chiar foarte 
bine Ca nivelul elemente
lor componente) acesta 
sste de acum treaba an
trenorului. Cu atît mai 
mult cu cît acum putem 
da un răspuns acelor con
ducători de cluburi care a- 
tunci cînd impun an
trenorilor cîștigarea cam
pionatului aduc ca ar
gument „îndeplinirea 
planului" de producție 
(?!) și uită că în timp ce 
toate întreprinderile pot 
realiza planul, campiona
tul nu l-au cîștigat nicio
dată în lume două echipe, 
de-odată.

Iată dar că valorificarea 
puținelor cursuri la care au 
participat antrenorii noștri 
n-a fost făcută vizibil. Nici 
în scris nici prin echipele 
pe care le conduc. Nu 
cunosc de pilda nici un 
antrenor care să-și funda
menteze părerile, să le a- 
plice ani și ani pentru ca 
o dată să se spună despre 
el că este promotorul unei 
tactici, al unui sistem sau, 
mai pretențios, școală. Ne

schimbăm vederile de h 
curs la curs, de la lectură 
la lectură, de la viziona
rea unui joc mare la altul 
ca și cameleonul culoa
rea. Evident că la această 
oscilație a contribuit toc
mai faptul că valorifica
rea cursurilor interne și 
internaționale n-a fost pe 
măsura cheltuielilor. Nu
me? Toți care am fost...

Și încă o problemă. Con
sider necesară aducerea 
unor antrenori străini. Am 
să încep pledoaria mea 
pentru aceasta cu o com
parație. In India și alte 
țări zăcămintele de petrol 
sînt puse în exploatare cu 
ajutorul unor tehnicieni ro
mâni; fabrica de autoturis
me se concepe în colabo
rare cu francezii ș.a.m.d. 
Toate acestea se înscriu 
pe linia schimbului de 
experiență, și avantajului 
reciproc în, cooperarea în 
vederea rezolvării unor 
probleme; ele sînt impe
rative ale timpului nostni. 
De aceea, nu numai că 
găsesc necesar, dar este 
imperios necesar să se rea
lizeze aducerea unor teh
nicieni străini. Evident nu 
pe oricine, să nu primim 
orice și oricum. Să invi
tăm să lucreze la noi doi, 
trei antrenori care s-au 
impus prin rezultatele care 
le-au lăsat, prin școala la 
care au aderat și care i-a

adus în vîrful piramidei. 
Unul să fie specialist în 
creșterea cadrelor, altul în 
organizarea jocului, iar cel 
de-al treilea în creșterea... 
antrenorilor. Dar această 
măsură trebuie comple
tată. Și anume cu trimi
terea unui număr de ti
neri antrenori, pe o pe
rioadă de 2—3 ani, în țări 
cu fotbal avansat pentru 
a studia la fața locului ex
periența proprie. Aceștia 
să ofere garanția că o dată 
reîntorși pot forma un lot 
select de conducători teh- 
oici. Să ne reamintim me
reu că dacă în absolut 
jrice domeniu de activi
tate au fost trimiși oameni 
să studieze în străinătate, 
de la fotbal nu-mi aduc 
aminte ca cineva să fi ab
solvit cursurile unei școli 
superioare în străinătate. 
Și ne mai mirăm de ce 
sîntem așa de stângaci, 
dece nu putem să formăm 
un nucleu de antrenori și 
specialiști cu autoritate și 
personalitate, de ce efi
ciența aplicării cunoștințe
lor acestora scade de la 
meci la meci?

In concluzie, se impune 
o revedere grabnică a căi
lor de formare a acestor 
specialiști, în așa fel îneît 
într-adevăr cunoștința și 
priceperea acestora să fie 
la nivelul fotbalului mo- 
lem.

Desigur, fiecare sport 
gloriile sale, eroii săi. Fiecare 
sportiv are idolul său. Un Owens, 
un Pele, o Iolanda Balaș, au a- 
vut sau au sute de mii de spor
tivi în devenire sau consacrați 
care visează să-i ajungă sau cel 
puțin să urce pînă în apropierea 
lor. Cu alte cuvinte, fiecare 
sportiv caută să se afirme, să se 
facă cunoscut, să devină popu
lar, spectatorii să-i pronunțe nu
mele, să-1 aplaude și aclame cînd 
pe teren face lucruri spectacu- 
lose, senzaționale.

Fotbaliștii au un avantaj care 
le aduce mult rău : se fac cu- 
noscuți (doar în fiecare duminică 
sînt popularizați la radio și tele
viziune) indiferent dacă au sau 
nu merite, indiferent dacă joaca 
bine sau nu, indiferent dacă toti 
sau o Darte din ei au sau nu de 
gînd să ajungă maeștri emeriti 
ai sportului Consider că cei mai 
mulți dintre fotbaliștii noștri (in
clusiv cei din națională) se mulțu
mesc cu puțin (cu nimic în fond), 
se mulțumesc cu faptul că din 
7 în 7 zile sînt „eroii- gazonului, 
ai cîtorva mii de spectatori care 
îi aplaudă poate la o fază mai a- 
cătării fie ea și la mijlocul tere
nului, (ah ce darnici sîntem !) 
sau la un șut care a trimis min
erea la un metru (de puțin) pe 
linsă bară și nu se gîndesc că 
oamenii se chinuie pe drumuri 
pentru ei, cheltuiesc, își tocesc 
nervii. Fotbaliștii noștri în me
ciuri de campionat și mai ales 
în cele internaționale nu iau în 
sinea lor următoarea hotărîre : 
..Voi lupta 90 de minute în așa 
fel îneît, chiar dacă în minutul 
91 cad pe gazon, să recunoască 
miile de spectatori că am dat to
tul : toată energia, întreaga pri
cepere, că am luptat cu toată 
voința pe care o am-. De aici 
pornesc, după mine, marile ne
ajunsuri ale fotbalului nostru.

PAVEL TOTOLICI

Bucureții

„Fotbalul de calitate poate fi 
realizat numai în cadrul unor 
cluburi puternice" — iată un a- 
devăr, ajuns acum axiomatic, 
nu atit prin insistenta lui repe
tare, cît prin însuși faptul că 
n-are nevoie de nici un argu
ment pro, spre a fi validat, și 
nici nu poate fi infirmat. Dar, 
pe treptele măiestriei nu pășesc 
decît cei ce se pregătesc cu se
riozitate și cu «un remarcabil 
simț de autoexigență. Or, ase
menea însușiri se pot valorifica 
numai în cadrul unor cluburi de 
fotbal cu o puternică structură 
organizatorică, unde pregătirea 
să înceapă de la pitici, pentru 
a se ajunge la jucătorii posesori 
ai unei tehnici elevate și a unei 
profunde gîndiri tactice. E nece
sară existența unor mari com
plexe de fotbal. organizate 
pe baze riguros științifice, pen
tru a forma acolo loturi pentru 
7—8 echipe, prezente la toate 
nivelele competițiilor republica
ne : juniori, tineret, categoriile 
A și B, cărora noi le-am mai 
adăuga, ca absolut necesar și 
campionatul rezervelor destinat 
rodajului celor ce-și așteaptă 
rîndul în echipele fruntașe ale 
țării. In locul unor simple sec
ții firave de fotbal ale actuale
lor cluburi și asociații — să se 
creeze mari complexe cu profil 
specific de fotbal, care prin nu
măr, organizare și metodică de

pregătire, să constituie adevă
rate focare de promovare și sti
mulare a jocului modern — ca
racterizat prin execuții în vi
teză, acțiuni simple, directe pe 
poartă și putere excepțională de 
finalizare. S-ar instaura astfel 
o atmosferă sănătoasă de mobi
lizare între cei 120—150 fotba
liști de toate vîrstele, ca și cei 
7—8 antrenori de înaltă califi
care ai fiecărui club de fotbal, 
devotați creșterii noilor meșteri 
ai fotbalului românesc. Speciali
zarea celor mai valoroși antre
nori, medici sportivi, psihologi, 
profesori de educație fizică etc., 
s-ar face printr-un stagiu de 
cel puțin un an (după absolvi
rea cursurilor din țară), ca și 
la centrele cele mai renumite 
de peste hotare. In asemenea 
cluburi n-ar mai putea rezista 
inerția, empirismul și improvi
zația pregătirii făcută de mulți 
dintre antrenorii de astăzi 
„după ureche".

Cluburilor să li se alăture și 
centrele de copii și juniori spre 
a putea forma, etapă cu etapă, 
noile contingente de jucători, 
bine pregătiți și adine pătrunși 
de sentimentul responsabilității.

Organizarea aceasta ar per
mite, cred, și aducerea, într-un 
fructuos „schimb de experien- 
ță“ a unor valoroși antrenori 
străini, care să ne împărtășeas
că din cunoștințele lor, dar mai

ing. Virgil Economu
ales, din modul lor de predare. 
Cu ajutorul acestora vom înlă
tura metodele vetuste, șablo
narde, pe care unii tehnicieni ai 
asociațiilor sportive actuale le 
utilizează pentru cei 14—15 ju
cători ce-i au în „lot". Astăzi, 
atît pentru sectorul „antrenori" 
cît și pentru cel de echipieri po
sedăm cadre minimale, amenin- 
țînd formațiile cu perpetuarea 
„foștilor44 și cu descompletări 
pernicioase ale echipei de înda
tă ce marea „vedetă44 a devenit 
indisponibilă.

Pentru a ridica nivelul pro
cesului de pregătire la jucători 
este nevoie ca și „maeștrii'4 ce-i 
îndrumă să atingă un grad 
înalt de cunoștințe, atestat prin 
seriozitate și probitate profesio
nală, rezultat al unei pregătiri 
făcute în preajma celor mai re- 
numiți antrenori străini. Exem
ple avem nenumărate : Unga
ria, pentru a putea ajunge la 
„echipa de aur" a adus pe en
glezul Gimmy Hogan ; Bulgaria, 
care face azi „pași de uriaș", a 
apelat la cehoslovacul R. Vitla- 
cyl ; R.D.G. din ce în ce mai 
puternic afirmată în fotbalul 
european ia lecții de la maghia
rul Soos. Nu mai vorbim că 
Italia a făcut apel la cei doi 
H. H. (Hellenio Herrera, cetă-

Se pune întrebarea legitimă dacă jucătorii sînt singurii vinovați 
de nivelul scăzut al fotbalului nostru. Antrenorii echipelor noastre 
divizionare n-au nici o responsabilitate în ceea ce privește pregă
tirea jucătorilor? Dacă nu sîntem în stare să alcătuim o „națio
nală" cttuși de puțin redutabilă, după mine au o vină cel puțin 
egală cu a antrenorilor federali și antrenorii de la cluburi pentru că 
ei au obligativitatea de a menține jucătorii chemați pentru lot în 
cea mai bună formă sportivă.

C. PATRAȘCU
Moreni

Să se găsească un mijloc
de cointeresare

a jucătorilor
Eu găsesc că ar trebui pusă la punct retribuirea jucătorilor, even

tual pe bază de contract direct cu cluburile. Dacă joacă bine sau 
prost, dacă vin sau nu la antrenamente, dacă se comportă exce
lent pe teren sau dacă joacă în dorul lelii nu există nici un mijloc 
de a-l stimula sau sancționa. Nu e firesc. Federația, Consiliul Ge
neral al U.C.F.S. ar trebui să găsească un mijloc spre a-i cointeresa 
direct pe jucători în dezvoltarea măiestriei sportive, a pregătirii fizi
ce și tehnice, în sporirea contribuției la realizarea unor meciuri de 
calitate. Aceasta ar ajuta poate să dispară nepăsarea, ignoranța, tn- 
gtmfarea, lipsa de temeinicie și seriozitate în pregătire și joc de 
care au dat dovadă tncă mulți dintre jucătorii noștri fruntași. Și 
încă ceva. Ar fi poate o metodă bună psiho-educaiivă, filmarea 
unor meciuri după vizionarea cărora să se organizeze discuții la 
cluburi cu jucătorii, antrenorii, tehnicienii în scopul urmăririi gre
șelilor tactice și tehnice și dezbateiii acestora.

ST. SIRBU
economist-Cluj

ION ȚIRIAC și SEVER DRON doi dintre componența lotului 
nostru care vor evolua în cadrul Balcaniadei de tenis ce va avea 

loc la București între 19 și 23 iulie a.c.

țean spaniol și Heribfctto Herre
ra din Paraguay) ; francezul 
Suella antrenează pe Servette 
Geneva, iugoslavul Ceaicovski 
pe Bayern Miinchen, cîștigătoa- 
rea „Cupei'4 R. F. a Germaniei 
și a „Cupei Cupelor".

Avînd antrenori pricepuți și 
cu dragoste pentru meserie, 
vom. forma și jucători tot atît 
de buni și de exigenți cu ei în
șiși. Și unii și alții vor trebui 
să se lege de clubul preferat 
prin contracte pe termen mai 
lung, care să nu poată fi rezili
ate după bunul plac al conduce
rii clubului, al antrenorului sau 
al jucătorului. Asigurarea conti
nuității va da aripi talentelor 
autentice, cerîndu-le pe lîngă 
drepturi și obligații majore pen
tru apărarea culorilor clubului 
și ale patriei (la selecționate).

Anii trecuți, am studiat la 
fața locului, structura Federa
ției de fotbal a R. S. F. Iugosla
viei, tocmai în perioada cînd se 
elabora statutul acesteia. Capi
tole întregi din statut sînt de
dicate condițiilor de înființare 
a unor cluburi profesioniste pu
ternice (cu minimum 50 mem
bri activi) precum și legării ju
cătorilor și antrenorilor (cu se
vere examene de calificare) de 
însăși soarta acestor cluburi. Cu 
jucătorii aflați în plină eflores
centă, clubul . încheie contracte 
(pentru categoriile A și B) cînd

au împlinit vîrsta de 17 ani. 
Termenul minimal contractat 
este de 4 ani competiționali. Un 

- sistem premial,; admirabil calcu
lat pe categorii de jucători (în 
aceeași echipă există patru gra
de de calificare) 1 “
buna comportare a 
în partidele interne 
ționale. în afară de 
cătorii primesc și o 
ție fixă, spre ’ _ _
timpul pierdut din producție sau 
de la școală, prin participarea, 
la antrenamente și la jocuri.

Prin crearea unei mâri.imase 
de jucători valoroși ușurăm ‘ și 
procesul de selecționare a echi
pelor de seniori A și B, de ti
neret, olimpic, de juniori, pu
țind scoate oricînd, din pepinie
ra cluburilor, zeci de candidați 
pentru același post. Iar pentru 
omogenizarea acestor reprezen
tative, să se elaboreze în linii 
mari, o concepție unitară, care, 
materializată înțr-un sistem 
propriu de joc, adecvat însuși
rilor echipierilor, să le dea po
sibilitatea să pună în lumină 
toate calitățile native ale po
porului nostru : inteligență, simț 
de orientare, rapiditate de gîn- 
dire, reflexe prompte — adică 
tot ceea ce este necesar pentru 
aplicarea caracteristicilor fotba
lului modern.

stimulează 
echipierilor 
și interna- 
premii, ju- 
indemniza- 

a le despăgubi

pot fi menționate Soar cîteva 
partide: Crișana —- Maramureș, 
Mureșul — Cluj și, într-o mai 
mică măsură, Banat — București 
(regiune), Bacău — Ploiești.

In partida de debut, juniorii 
bănățeni (antrenor K Zeană) au 

. recoltat’ o victorie prețioasă, 
dispțmînd cu 3—0 de reprezen
tativa regiunii București. Măi 
trebuie să relevăm ,țin fapt îm
bucurător ; cu aceSt‘ prilej au ie
șit în evidență o serie de jucători 
tineri și talentați, de perspectivă, 
așa cum sînt: Gh. Nicolaeț, St. 
Ciutac (Făgăraș), Sima (Arad), 
Dima și Caeoceanu (Timișoara), 
C. Rizea și N. Florea (Ploiești), 
Elekeș (Satu Mare), Tați (Cărei), 
Ziller (Baia Mare) etc.

Din păcate, însă, am fost ne- 
voiți să facem și unele constatări 
mai puțin îmbucurătoare. Mare 
parte dintre echipe au dovedit o 
pregătire necorespunzătoare, s-au 
arătat deficitare la capitolul teh- 
nic-tactic și fizic. Și, desigur, au 
oferit jocuri de un nivel scăzut, 
lipsite de dinamism și combativi
tate, de parcă se întreceau fot
baliști trecuți de anii tinereții. 
Bunăoară, partidele Brașov — 
Iași și București (oraș) — Argeș 
au fost extrem de plicticoase, 
deși formațiile învingătoare (Bra
șov și București) au înscris 9 go
luri. Juniorii din Iași, unde exis
tă un centru de tineret al Fede
rației de fotbal, cu antrenor plă
tit, ca și juniorii regiunii Argeș 
au dovedit o slabă pregătire și 
au practicat jocuri... bătrînești, 
fiind total depășiți de adversari. 
In partidele mai sus amintite a 
existat un decalaj valoric ce îl 
atestă și rezultatele consemnate 
în foile de arbitraj : Brașov —- 
Iași 4—0, București (oraș) — Ar
geș 5—0.

■A
S. SPIREA

O săritură de la platforma de 
10 m, are în ea eleganța ba
letului, îndemînarea gimnas
ticii acrobatice și o mare doză 

de curaj
Foto:

TRIFU DUMITRESCU

PE SCURT
CONCURSUL 

INTERNAȚIONAL 
DE SÂRITURI DE LA 

ȘTRANDUL TINERETULUI

• La Ștrandul Tineretului din 
Capitală s-a desfășurat un con
curs internațional de sărituri în 
apă la care au luat parte spor
tivi din R. D. Germană, Ungaria 
și România. Concurentul român 
Ion Ganea a repurtat un dublu 
succes, cîștigînd proba de plat
formă și pe cea de la trambu
lină. La feminin pe primul loc 
la trambulină s-a clasat Mela
nia Trăistaru (România), urmată 
de Claudia Reiche (R.D.G.). în 
proba de platformă, victoria a 
revenit sportivei maghiare Maria 
Toth, secondată de Melania 
Trăistaru. Pe locul trei s-a cla
sat tînăra Dacia Schileru, reve
lația concursurilor de sărituri din 
acest sezon.

■s • La Praga s-a desfășurat me
ciul amical internațional de rug- 
bi dintre chipele Rapid Bucu
rești și formația cehoslovacă So
kol. întâlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 6—6 (3—3).

• Lâ Messina a început un 
turneu, internațional de baschet la 
care participă selecționatele' fe
minine ale Franței, Iugoslaviei, 
României, Ungariei, și Italiei. In 
prima zi, Franța ar învins Italia 
cu 46—32;,(21—17), iar Ungaria 
â. clispu'S' "de’ Iugoslavia cu scorul 
de 72—69 (37—34). Echipa Ro
mâniei a avut zi liberă.

în ziua-a, doua, reprezentativa 
României a întâlnit echipa Fran
ței. Victoria a revenit baschetba
listelor franceze cu scorul. de 
52—49 .'(30—25).- Selecționata 
Ungariei a întrecut cu scorul de 
49—30 (23-—16) echipa Italiei.

• Reprezentativa de fotbal 
(tineret) a Bulgariei a susținut lâ 
Sofia o întîlnire amicală cu for
mația daneză. Avarta. Tinerii 
fotbaliști bulgari au obținut vic
toria cu scorul de 5—0 (2—0).

• Finala zonei europene a 
„Cupei Davis44, care a opus Ia 
Barcelona echipele de tenis ale 
Spaniei și U.R.S.S., a luat sfîr- 
șit cu rezultatul de 4—1 în fa
voarea jucătorilor spanioli.



■
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director al I.A.S. Medgidia

LA DISCUȚIA 
NOASTRĂ 

AU PARTICIPAT: prim secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al U.T.C.

secretar al comitetului U.T.C. 
de la G.A.S. Negru Vodă

secretar al comitetului U.T.C. 
de Ia G.A.S. Independenta

secretar al comitetului U.T.C. 
de la I.A.S. Murfatlar

secretar al comitetului U.T.C. 
de la G.A.S. Topraisar

A trecut, relativ, puțină vreme de la publicarea Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 27—28 martie cu privire la îmbunătățirea 
conducerii, planificării, finanțării și organizării gospodăriilor agri
cole de stat, dar amănuntele de viață pe care le afli îți fac evidente 
primele manifestări active ale unei mentalități noi față de muncă. 
Asimilînd-o, încadrîndu-se organic acestui nou curent al muncii 
bazat pe aplicarea prevederilor plenarei, tinerii din unitățile agri
cole de stat, din întreprinderile constituite pînă acum, ca și din cele
lalte aflate încă în curs de organizare vădesc, în același timp, serioa
se preocupări pentru ceea ce vor avea de făcut, pentru creșterea apor
tului lor la întărirea disciplinei în muncă, la educarea tuturor mem
brilor organizației în spiritul răspunderii pentru îndeplinirea pla
nului, pentru apărarea și dezvoltarea avutului obștesc.

Organizațiile U.T.C., tinerii din cadrul gospodăriilor agricole de 
stat și-au adus și pînă acum un recunoscut aport la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, au întreprins o seamă de acțiuni menite să 
contribuie la îmbunătățirea calitativă și la ieftinirea producției. 
Noul cadra organizatoric, de conducere, planificare și finanțare 
creat în unitățile agricole de stat prin aplicarea hotărîrii adoptată 
de conducerea partidului înlesnește și determină, în același timp, îm
bunătățirea calitativă a întregii activități de organizație prin îm
brățișarea unor forme și metode noi de muncă mai atrăgătoare, spe
cifice tineretului.

CUM VEDEȚI ORGHNIZHTfl
ACTIVITATEA U.T.C.

in fermele si întreprinderile agricole de stat 1
o
MIHAI ALEXANDRU: 

Nici n-ar putea fi altfel I 
Mai ales în condițiile fer
mei, ale întreprinderii a- 
gricole de stat — create 
tocmai în scopul sporirii 
volumului producției și al 
ieftinirii sale — producția 
se cere a fi în atenția fie
căruia dintre noi, indife
rent că sîntem mecaniza
tori, îngrijitori, tehnicieni, 
contabili ori ingineri. Or, 
dacă, individual, fiecare 
dintre noi sîntem preocu
pați de producție sub toa
te aspectele ei, în nici un 
caz organizația nu o poate 
scăpa din vedere. Nu sus
țin ideea ca și organiza
ția U.T.Q să analizeze 
încă odată lunar, trime
strial, semestrial sau a- 
nual felul în care s-a în
deplinit un indicator de 
plan sau altul, sau noi, u- 
teciștii, să luăm asupră-ne 
executarea nu știu cărei 
lucrări — care, foarte nor
mal, poate fi efectuată de 
tot colectivul — numai de 
dragul de a raporta: 
„U.T.Q-ul a mai realizat 
o acțiune*. Susțin, însă, că 
avem de făcut foarte mul
te în domeniul educării 
tinerilor, pentru dezvolta
rea răspunderii personale 
față de modul în care uti
lizează mașinile sau cum 
iți folosesc timpul de lu
cru, materialele. In fermă, 
prin extinderea și diversi
ficarea mecanizării, prin 
extinderea chimizării, (care 
vor duce la satisfacerea ce
rinței obiective subliniată 
fn documentele de partid
— sporirea productivității 
muncii.* vom fi de does 
sau de trei ori mai puțini 
salariați decît sîntem a- 
cum și va trebui să exe
cutăm un volum total de 
muncă cel puțin egal cu 
cel de acum. Pentru a 
reuși, calea este una sin
gură : însușirea mai te
meinică a meseriei, adică 
ridicarea tuturor la nive
lul „virfurilor" actuale. 
In gospodăriile agricole de 
stat, mai ales între meca
nizatori, există mulți ti
neri. Așadar, în această 
direcție va trebui să ac
ționeze permanent organi
zația U.T.Q In adunarea 
generală care, după opi
nia mea, va trebui să aibă 
loc mai rar — la trei luni 
odată — nu mai discutăm 
problema planului de pro
ducție, dar tinerii pot și 
trebuie să analizeze pe cei 
care la cursul de pregă
tire nu s-au străduit su
ficient să-și însușească cele 
predate, sau pe cei ale 
căror mașini se defectează 
des din cauza proastei în
trețineri sau a reglării ne
corespunzătoare. Indife
rența lor se răsfrînge 
'doar asupra producției. 
După părerea mea. reușita 
n-o asigură o ședință, in
diferent cît de bine ar fi 
pregătită, ci numai o mun
că continuă de educație 
prin multiple forme și me
tode specifice tineretului.

Iată cum am rezolvat 
noi un caz. Cîțiva tineri
— Ion Oprea, Dumitru 
Sordoc, Alexandru Bodea 
și Alexandru Costea, au 
cerut să plece din gospo
dăria noastră tocmai cu 
«două zile înaintea declan
șării campaniei de recol
tare. Erau uteciști. N-am 
așteptat convocarea adu
nării generale, ci am adu

la 
în 
pe 
ce

tivuL S-• apei** la eoosti- 
ința br, M »-« expbcat de
taliat. oouvmzăîcr făptui 
că producția de griu a gos
podăria • în peoeot ca 
parțial ai re piardă pen
tru că, nncșorindu-se for
țele, nu re zcai pățea 
string? la timp. Conclu
zia : rind pe rfnd s-au ri
dicat, cu capetele plecate, 
și au spus că na mai plea
că. Colectivul, chiar dacă 
n-a actional tetr-o adu
nare generali, a arul ta 
cazul de fată. hfttmți *- 

gerea că tot astfel, firi a 
mai apela la ou ștu ca ra
poarte, corapoarte s zsfcr- 
mări, pot fi rezol - rie și 
alte probleme, crid: de— 
delicate s-ar anunța eie.

EUGEN VOICU: Nb 
se poate ca atenție orga
nizației U.T.Q cfin fam 
agricolă să-i scape pro
ducția, adică tocmi; ote- 
ectul munaL Trebme îsă 
schimbate fornreie, hwo- 
dele de muncă ca tinere
tul. Fiecare fermă are pro
filul său, particular, tățije 
sale generate de cultura 
sau specia de animale pre
ponderentă, de tradițiile 
satului din care fac parte 
cei mai mulți salariați, de 
pregătirea oamenilor
ș.a.m.d. Ca atare, organi
zația U.T.C. trebuie să 
aibă și ea un specific al 
său, să găsească și să aibă 
metode și modalități pro
prii de activitate. Rețetele 
trebuie distruse cu totul. 
Organizațiile U.T.Q tre
buie să aleagă, din sfera 
producției, acele aspecte 
specifice tineretului. De 
pildă, să inițieze — fi să 
asigure reușita — ca toți 
tinerii din gospodărie »*-fi 
completele studiile, să or- 
ganiseze reuniuni ale 
fruntașilor unde, prin for» 
me atrăgătoare să fie pre
textate metodele lor de 
muncă. De asemenea, eu 
a< vedea ca o chestiune 
de mare cinste dacă or
ganizației U.T.C. din fer
me i s-ar încredința edita
rea unui jurnal al produc
ției prin care să asigure 
răspunsul la cele mai di
verse întrebări asupra teh
nologiei de cultură, a 
noutăților In domeniul 
mecanizării, al chimizării 
etc. etc.

REPORTERUL : Vor
biți de metode specifice 
fiecărei organizații. Aveți 
perfectă dreptate. Am 
vrea, totuși, să concreti
zați.

EUGEN VOICU: M-am 
gîndit mult la aceste me
tode care să nu îmbrace 
nici un moment formă im
punerii, ci numai pe aceea 
a educării. De pildă, în 
privința popularizării frun
tașilor și a metodelor aoe-

1
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at
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M prime» poziții de ve
cinătate. în nici un caz 
>-•1 susține ideea organi- 
xaț5« și a comitetului pe 
întreprindere. Inchipuiți-vă 
cu ce dificultăți ar trebui 
să lupte un comitet ca al 
nwtru ale cărei organiza
ți s-ar afla răspfndite pe 
o roprzfati de aproximativ 
Ș5 000 'nectare, întinsă 
de *a Topraisar pînă în 
sad, la graniță I Ar exista 
nc hxape îndoială, orga- 
Ezațxi pe care nu le-ai 
pctea vedea cu anit

EUGEN VOICU : De ce 
să se speriem ? Să zicem 
că not vom avea zece fer-

greu acțiuni comune pen
tru că fiecare sector își are 
specificul său bine deter
minat si numai rar desco
perim elementul care să 
cîstige interesul tuturor. 
Pe de altă parte nici pro
gramele de muncă ale sec
toarelor nu coincid, timpul 
liber al unora este, pentru 
ceilalți, timp de pioducție. 
Iată de ce, sînt convins că 
numai constituirea unor 
organizații care să țină 
seama de specificul de 
munca din ferme ar duce 
la posibilitatea existenței 
unei vieți de organizație 
normale, atrăgătoare, po
trivită cu dorințele tineri
lor. Altfel neajunsurile ac
tuale cor persista.

VICTOR STANCA:

Considerați că ți in continuare epicentrul activității 
organizației U.T.C. trebuie să fie PRODUCȚIA?

Extinderea razei de activitate a unităților agricole
de stat implică modificări și in STRUCTURA 

ORGANIZATORICĂ A U.T.C.?

E firesc sâ acordăm educației tineretului toată 
atenția. CE FORME Șl METODE PRACTICE ar trebui 
folosite de organizațiile U.T.C. in condițiile nou 

create in întreprinderile agricole de stat ?

STANCA : 
importan- 

U.T.Q

penoada rerpecfcră a fi
ind Mrtorrza ♦ ca. !a ipaa 
șefului de bngadă, a șe
fului de grajd ete-, să dea 
explicații, să izdnme ac- 
tivita tea.

VICTOR
O sarcină 
tă a organizației 
către care e n< 
conveargă tot ceea ce se 
inițiază pe latura educati
vă, culturală ș.a.m.d. rămî- 
ne producția. Cu atît mai 
mult în condițiile fermei 
ca verigă de bază a pro
ducției, cînd munca de sla
bă calitate sau inferioară 
ca volum a individului se

râspum» cu prilejul unei largi anchete organizată în regiunea Do- 
pâxtrile și propunerile făcute de cîțiva tineri pe această temă. De- 

pen tru strîngerea recoltei, discuțiile n-au fost purtate în ca- 
ale tinerilor, pe cîmp, la arie sau în atelierul mecanic.

totufi, un număr 
Eire de lucrători pe un 
spațiu limitat și unde muD- 
ceee multi tioeri, în rest 
se n fi greu si constituim 
orțznizații după principi- 
A? organirstnrice vechi. In 
primul rfnd. pentru că fer
ma nn va mai concentra 
pre* multi forță de mun
ci. Din ce să închegăm or- 

statutare puter- 
în fermă nu vom 
doi-trei uteciști? 

foarte vala- 
emenea îm- 

ar putea fi, cred 
eu, aceea a adițiunii, a 
formari: unor organizații 
pe grupe de ferme, unde

constituit din dte un re
prezentat al fiecărei orga
nizații ; aceștia s-ar întîlni 
o dată la trei luni, s-ar 
informa reciproc și ar lua 
hotărîri care să aibă vala
bilitate pentru toate cele 
zece organizații ale între
prinderii. Greutatea cea 
mare, mi se pare mie, a- 
pare în momentul în care 
am trece la organizarea 
unor acțiuni comune. Știu 
asta din experiența pe care 
am acumulat-o pînă acum. 
In cadrul gospodăriei noa
stre, de pildă, există orga
nizații în sectorul meca
nic, la zootehnie și în sec
torul vegetal. Astăzi încă, 
atunci cînd există’ numai 
trei organizații, realizăm

Dacă pentru ceilalți pro
blemele organizatorice, 
sînt „de perspectivă", 
pentru noi ele aparțin 
domeniilor faptului îm
plinit întreprinderea noas
tră cuprinde 11 ferme. 
Teoretic ar fi trebuit să 
constituim 11 organizații. 
N-a fost posibil să creăm 
decît 6, din cauză că în 
cîteva ferme am avut unul 
sau doi uteciști ; sau în al
tele nici unul. în această 
situație am grupat tineri 
din două sau trei ferme 
într-o singură organizație, 
respectînd atît poziția de 
vecinătate cît și specificul 
de producție al fermelor. 
In principiu problema este 
acum rezolvată. Dar, la o

nat tinerii ce se aflau 
ora aceea în atelier, 
fata cărora i-am invitat 
pei patru să explice de
yor să părăsească colec-

in dorința de a completa răspunsurile primite de Ia interlocutorii noștri și 
de a afla care sînt preocupările Comitetului regional Dobrogea al U.T.C. refe
ritor la măsurile preconizate în scopul îmbunătățirii activității organizațiilor 
U.T.C. din fermele și întreprinderile agricole de stat nou create, ne-am adresat 
tovarășului prim-secretar ION POPESCU. Iată ce ne-a declarat dînsul:

„Prin natura lor inedită, de mare profunzime economică, măsurile adopta
te de Plenara partidului din martie a.c. cu privire la îmbunătățirea conducerii, 
planificării, finanțării și organizării gospodăriilor agricole de stat, pun în fața 
acestor unități, a colectivelor de muncă de aici sarcini mari și complexe. Așa 
că, sarcini mari și deosebite revin și organizațiilor U.T.C. care, în regiunea Do
brogea cuprind mai mult de o treime din numărul salariaților. Rezolvarea lor 
exemplară impune creșterea rolului educativ al organizației U.T.C. din aceste 
unități, întreprinderea unor activități mai intense, desfășurate pe toate frontu
rile. Prin aceasta se va contribui Ia dezvoltarea în conștiința tinerilor a răspun
derii față de îndeplinirea sarcinilor profesionale, se va ajunge Ia sporirea con
tribuției personale în întărirea disciplinei din fermă sau întreprindere, la lărgi
rea și aprofundarea cunoștințelor profesionale etc. în raport cu noile condiții și 
cerințe se cer introduse în munca organizațiilor de tineret din aceste unități 
forme și metode corespunzătoare, care să aducă prospețime și... tinerețe. Pînă 
acum, sincer să spun, în organizațiile U.T.C. din gospodăriile agricole de stat, 
noi. activiștii ne-am limitat, în principal, la desfășurarea activităților prin 
ședințe, îndeosebi prin acelea ținute la începutul fiecărei campanii. Am adus 
Ia cunoștință sarcinile ce revin uteciștilor și cu aceasta consideram mereu că 
ne-am îndeplinit misiunea. în acest fel am neglijat ceea ce era important : 
desfășurarea unei activități politico-educative intense, folosind forme specifice 
tineretului ; am omis organizarea acțiunilor concrete care să atragă la studiu, 
la strădanie pentru însușirea, pe diferite căi, a noilor noțiuni de tehnică, sau

culturale, sau turistice care, toate laolaltă, ar fi putut rezolva mult mai bine 
problema contribuției organizațiilor U.T.C. la mobilizarea tinerilor la rezol
varea problemelor de producție.

Pentru a spori aportul tinerilor la buna desfășurare a procesului de pro
ducție din fermele agricole, cred că va trebui schimbata optica față de acti
vitatea organizațiilor U.T.C. din aceste unități. Socot că e absolut necesară 
renunțarea la unele ședințe și înlocuirea lor cu un program de activități poli
tico-educative, culturale și sportive, cu un conținut foarte bogat și care să re
flecte specificul local, să urmărească satisfacerea cerințelor reclamate în fiecare 
campanie. Programul fiecărei acțiuni să fie în așa fel conceput încît să vină 
în sprijinul producției : să permită popularizarea a tot ceea ce se constată 
bun, să critice aspectele negative din activitatea în producție a unor tineri 
care nu manifestă suficienta grijă față de mașini, care le folosesc nerațional, 
etc. înlocuind ședințele cu astfel de activități tinerești, educative, evităm pe
ricolul repetărilor.

Totodată, susțin că este foarte logic ca bazele sportive și cluburile să se afle 
în patrimoniul organizațiilor U.T.C. din fermele agricole. în felul acesta tinere
tul, organizațiile U.T.C. vor putea avea rolul de inițiatoare, de coordonatoare 
dar și de realizatoare ale activităților cultural-sportive. Astfel, se va defini mai mult 
și va crește prestigiul și autoritatea organizației, vor exista mai multe posibili
tăți pentru desfășurarea unor largi și eficiente acțiuni în scopul sporirii contri
buției tinerilor la rezolvarea problemelor de producție. De asemenea, studiile 
întreprinse de biroul comitetului regional U.T.C. ne permit să afirmăm că în 
fermele agricole vor fi create toate condițiile ca organizațiile U.T.C., cu spriji
nul specialiștilor, să inițieze concursuri pe meserii cu etape, asemănătoare „o- 
limpiadelor" din întreprinderile industriale.

cercetare mai atentă, vom 
surprinde carențele acestei 
soluții. Comitetul coordo
nează și îndrumă munca 
birourilor care sînt for
mate din doi, trei tineri. 
Prima fisură aici apare. 
Acum am impresia limpe
de că instrucțiunile organi
zatorice au fost aplicate 
„pe stil vechi", în virtutea 
unui automatism gata for
mat care s-a grăbit să 
funcționeze înainte de a 
judeca profund starea de 
fapt.

REPORTERUL: Nu oi 
se pare anormal ca într-d 
organizație cu patru mem
bri să existe un birou for
mat din doi tineri, cu alte 
cuvinte, jumătate din în
tregul efectiv ? Nu este 
ceva nefiresc ca mai bine 
de o treime din numărul 
uteciftilor organizației pe 
întreprindere să fie ocupați 
cu_ munci de răspun
dere ?

VICTOR STANCA: 
Dacă pentru îrxir și
control munri: celor pa
tra uteciști, ați fac parte 
din organizația deja dată 
ca exemplu, comitetul re
partizează un membru al 
său, atunci activitatea unui 
om este urmărită de 
alții doi. E pur și sim
plu nefiresc dar atunci 
nu ne-am închipuit ce ne
cazuri se vor ivi preluînd 
întocmai un stil de muncă 
vechi, nepotrivit conținu
tului nou al vieții de 
ganizație.

0

or-

MARIN TUDORAN: 
susțin că este absolut 
cesar să se renunțe la 
chile comitete și la orga
nizația pe întreprindere. 
Aplicînd fără discernămînt 
schemele vechi, ar însem
na să se renunțe, de bună 
voie, la avantajele pe care 
le oferă relațiile directe 
cu oamenii, asigurate de 
procesul muncii din fermă. 
Cu sau fără voia schemei, 
cea mai mare autoritate 
asupra tinerilor, din punc
tul de vedere care ne in
teresează pe noi, o va avea 
secretarul organizației din 
fermă și nu membrul co
mitetului. Secretarul, el 
este acela care muncește 
cot la cot cu tinerii, el 
este acela care-i cunoaște 
bine, le știe dorințele, ne
cazurile. le poate da un 
sfat bun, îi poate ajuta. 
Nu de inspectori vom avea 
noi nevoie acum, nu de o 
organizare „ca să fie", 
ci de elaborarea 
măsuri care să 
duie adaptarea lor 
fără rigiditate. La
urmei, ne organizăm țin
tind un scop, o facem ca 
să putem întreprinde ușor 
acele acțiuni care să ne în
găduie atingerea obiecti
velor mari ale organizației 
U.T.Q

Eu 
ne
ve

unor 
îngă- 

jos, 
urma

EUGEN VOICU : Esen
țială pentru activitatea 
noastră viitoare mi se pare 
că trebuie să fie antrena
rea maselor de tineri la 
acțiuni care să pornească 
de la propriile lor propu
neri. Nu masa de tineri 
trebuie să se afle la re
morca secretarului organi
zației sau a comitetului 
U.T.C. ci, dimpotrivă, co
mitetul are datoria să ac
ționeze ca un rezonator, 
amplificînd pînă la inten
sitatea necesară ideile va
loroase care 
masa de tineri. După pă
rerea mea, noi trebuie să 
ne preocupăm în cea mai 
mare măsură de organi
zarea timpului liber. Am 
putea organ iza cel pu
țin într-o seară din săp- 
tămînă festivități cultu
ral muzicale și de dans, 
simpozioane poetice, am 
putea crea cluburi ale ti
neretului specializate în 
tratarea problemelor care 
întrunesc interesele majo
rității membrilor organiza
ției, am putea iniția în ca
drul acestor cluburi cicluri 
de discuții libere în cursul 
cărora tinerii să-și spună 
deschis părerea în legătu
ră cu relațiile dintre băieți 
și fete, de pildă, sau cu 
ținuta, sau, de ce nu, în 
legătură cu ce anume ar 
dori să scrie poeții și pro
zatorii noștri contempo
rani. Și tot la „clubul ti
neretului" s-ar putea dis
cuta foarte bine teme le
gate de comportarea lor 
în societate, de atitudinea 
față de muncă etc. Depar
te de mine gîndul să sus
țin că organizația U.T.C. 
trebuie să-și facă simțită 
prezența numai în’depre
siunea calmă care separă 
două zile de munca. Ea 
trebuie să fie prezentă tot 
timpul, desigur.

MIHAI ALEXANDRU: 
Sînt convins că acțiunile pe 
care le vom organiza de
pind tocmai de numărul 
de tineri din organizație. 
O acțiune de muncă pa
triotică cu adevărat efici
entă n-o putem înfăptui 
cu cîțiva tineri: în schimb 
întrecerile sportive nu 
sînt afectate totdeauna de 
numărul participanților. Pe 
de alta parte, trebuie sa 
ținem seama de factorii 
de anotimp, de loc de ne
glijat. Sînt, așadar, perioa
de de iarnă care oferă 
cele mai bune condiții 
pentru viața organizațiilor 
din întreprinderile agrico
le de stat. De ce n-am 
organiza în această perioa
dă, un carnaval de iarnă

circulă in

al tineretului, la întocmi
rea programului căruia să 
colaboreze toată lumea, 
un carnaval care să fie ro
dul imaginației colective ? 
In restul celorlalte anotim
puri se ridică probleme 
mari. Vara nimeni nu se 
gîndește decît la recolta
rea păioaselor iar toamna, 
la arături. Cred că activi
tatea educativă de vîrf, ar 
trebui să se desfășoare 
iama descoperindu-se ele
mentele mobile ale sezonu
lui, acțiunile tipice pentru 
etapa respectivă. Firește, 
trebuie acționat tot timpul 
dar cînd intervin campa
niile trebuie să alegem 
alte metode, alte forme de 
muncă, forme care să 
poată fi desfășurate la lo
cul de producție — even
tual forme ale muncii in
dividuale. Lectura unor 
schițe umoristice ar face 
să treacă mai plăcut pau
za de prînz, ar crea o bună 
dispoziție care, sînt con
vins, ar avea influență a- 
supra atmosferei de mun
că din după-amiaza ime
diat următoare. Bineînțe
les, în cîmp nu putem or
ganiza acțiuni culturale 
vaste, dar ceva tot am pu
tea face dacă ne ^ndim 
că intervențiile organiza
ției noastre în procesul de 
producție se realizează, 
prin formarea în conștiin
ța tinerilor pe calea edu
cației comuniste a unor 
deprinderi noi, înaintate 
față de muncă.

VICTOR STANCA! Aș 
putea enumera cîteva ac
țiuni organizate la nivelul 
comitetului pe întreprin
dere, ca să vă dați seama 
că dacă ții seama de ele
mentele care acționează a- 
supra timpului liber al ti
nerilor se pot organiza lu
cruri frumoase în orice a- 
notimp. în cadrul între
prinderii își desfășoară ac
tivitatea o brigadă artisti
că de agitație care atrage 
numeroși tineri la ree£- 
zarea numerelor din 
gramul acesteia. Brig^* 
dă spectacole în fața tine
rilor din comunele înveci
nate, ea s-a remarcat și cu 
prilejul Festivalului tine
retului care s-a desfășurat 
de curînd în poiana Fîntî- 
nița din pădurea Murfat
lar.

Și activitatea tinerilor nu 
s-a limitat doar la aceas
ta. S-au organizat diferite 
acțiuni de muncă patrioti
că pentru înfrumusețarea 
curții întreprinderii, a fer
melor, am realizat trei pă
trimi din cantitatea de fier 
vechi pe care ne-am pro
pus s-o strîngem pînă la 
sftrșitul anului, s-au des
fășurat cîteva meciuri de 
fotbal între tinerii care lu
crează în diferite ferme. 
In fiecare săptămînă ceik 
mai mulți dintre noi mer
gem împreună la cinema
tograf.

CHEORGHE TARAȘ: 
Mie mi se pare că am gre
șit preluînau-se metodolo
gia veche fără să încercăm 
măcar o măruntă modifi
care a ei, fără să depu
nem străduințe pentru pri
menirea formelor de mun
că cunoscute, înlocuindu- 
le pe cele care s-au dove
dit obosite, trezite cu al
tele mai potrivite cu gus
turile actuale ale băieților 
și fetelor, cu exigențele 
lor așa cum sînt ilustrate 
aceste exigențe în lecturi, 
în preferințele pentru anu
mite filme, pentru anumi
te spectacole și nu pentru 
oricare autor, oricare spec
tacol, oricare muzică. Cred 
că organizația noastră 
poate contribui la forma
rea educației estetice a ti
nerilor prin popularizarea 
volumelor beletristice și a 
melodiilor izbutite (în a- 
eeastă privință poate prin 
„Seînteia tineretului", prin 
alte forme vom primi un 
sprijin mai mare în selec
tarea lor), prin organizarea 
unor concursuri care să le 
facă pe acestea mai bine 
cunoscute, să-i ajute pe 
tineri să le înțeleagă și să 
le îndrăgească.

Sînt convins că toate acestea vor stimula preocuparea tinerilor pentru stu
diu, pentru însușirea celor mai noi noțiuni tehnice.

în privința structurii organizatorice, în urma studiilor întreprinse de comi-
* teiul regional U.T.C. susțin ideea constituirii organizațiilor U.T.C. pe ferme 

care sa fie subordonate comitetelor comunale U.T.C. pe a căror rază de activi- 
tate se află. în nici un caz nu și-ar justifica existența un comitet U.T.C. pe 
întreprinderea agricolă, întrucît acesta ar avea o rază de activitate foarte lar
gă, iar fermele se pot afla pe teritoriul mai multor raioane. în cazul că numă
rul tinerilor existenți într-o fermă nu permite constituirea unei organizații exis
tă după părerea mea două soluții : 1. Dacă mai multe ferme sînt situate pe te
ritoriul aceleiași localități s-ar putea constitui o organizație U.T.C. și 2. dacă 
nu există posibilitate să se întrunească numărul necesar constituirii unei orga
nizații atunci tinerii afiați în această situație să activeze în rîndul celei mai a- 
propiate organizații U.T.C.".

★
...Desigur, în ancheta de față s-au emis doar unele propuneri privitoare la 

adaptarea structurii organizatorice a organizațiilor U.T.C. din ferme și între
prinderi agricole de stat, extinderea unor activități specifice acestui sector de 
muncă. Propunerile făcute nu au caracter definitiv, ele se vor, mai ales, o invi
tație la un schimb util și larg de opinii în scopul apropierii tot mai mult a 
activității organizațiilor U.T.C. din acest domeniu de cerințele reale ale tine
rilor, de preferințele și preocupările lor, al asigurării unei considerabile efici- 
ențe educative și practice a muncii de organizație.

GHEORGHE FECIORU 
MIRCSA TACCZU



Funeraliile lui Tudor Arghezi actualitatea

f&rmara din pag. 4
Șenerai, pentru «ei aies. Dar 
în cazul de față, a fost numai 
o recunoaștere ofieială a ex
cepționalei personalități a ne
întrecutului poeți cinstirea a 
fost a noastră, a celorlalți.

Amintirea ilustrului nostru 
coleg — a încheiat vorbitorul 
— Va rămîne veșnic vie, prin
tre noi și printre toți urmașii 
noștri, ca și opera sa".

Evidențiind frumusețile fără 
de seamăn ale cântecului 
arghezian, profunda lui ori
ginalitate, legătura sa strîn- 
să cu creația folclorică, acad 
Al. Philippide, președintele 
secției de literatură și artă 
a Academiei, a spus: „A- 
pariția lui Tudor Arghezi în 
literatura română, la începutul 
acestui veac, a însemnat o re
voluție în ce privește puterea 
de înnoire a stilului. Și în 
proză și în versuri Arghezi a 
adus dintr-o dată o înnoire iz
bitoare. Scrisul său nu semăna 
cu nimic din ce se scrisese 
pînă Ia el. Rar se poate întîl- 
ni în istoria literaturii o indi
vidualitate stilistică atît de pu
ternică cum este aceea a lui 
Tudor Arghezi.

Dar mai uimitor decît orice 
altceva în această individuali
tate poetică este faptul că, 
deși atît de personal în expre
sie, opera Iui Tudor Arghezi 
cuprinde, în chip fundamental 
elementele caracteristice ale 
geniului popular românesc. 
Poetul a distilat fondul fol
cloric românesc și a scos din 
el esențele rafinate ale poezi
ei sale. Admirabil lucru, în- 
tr-adevăr, această păstrare a 
firii populare într-o poezie 
atît de nouă ca stil și ca mij
loace de expresie.

Acum, cînd omul pieritor 
s-a stins, opera nepieritoare 
rămîne ca un exemplu veșnic 
Aiu de mare poezie, avînd 
Ifa calitate de a, înfățișa in 
forme foarte personale, de o 
rară originalitate, un fond o- 
menesc general, în care senti
mentele fundamentale ale o- 
mului își află o expresie me
reu nouă, datorită unei forțe 
de interpretare stilistică uimi
toare".

Marelui scriitor dispărut, iu
bitor al făuritorilor bunurilor 
materiale, i-a adus, de aseme
nea, un ultim omagiu muncito
rul Florea Cojocaru. „Ne des
părțim astăzi — a spus el — 
cu inima îndurerată de poetul 
„Cîntării omului", de unul din
tre cei mai străluciți reprezen
tanți ai literaturii noastre, 
pildă de înaltă conștiință ce
tățenească, patriotică și artis
tică, de Eroul muncii socialis
te, Tudor Arghezi.

Vreme de peste 70 de ani, 
a slujit zi de zi, cu geniul său. 
țara și poporul, s-a simțit 
frate al celor mulți și trudi
tori, a fost interpret al gîn- 
durilor, durerilor, bucuriilor și 
aspirațiilor noastre, ale tutu
ror. Slova lor de foc a îmbăr
bătat, transmițînd încrederea 
în forța omului, în temeinicia 
idealurilor nobile de libertate 
și dreptate. în anii noștri lu
minoși, văzîndu-și visurile îm
plinite, a cîntat primăvara,

simbol al înnoirilor, bucuria 
de a munci sub soarele liber
tății, satisfacția de a fi con
temporan cu epoca în care flu
tură flamura biruinței socia
liste.

Ne plecăm astăzi fruntea Ia 
catafalcul marelui poet, pe 
care noi, muncitorii, l-am știut 
întotdeauna alături, ca pe un 
prieten, ca pe un tovarăș, el 
însuși muncitor pe ogorul li
teraturii, exemplu de dăruire, 
de tenacitate, de dragoste pen
tru nobila sa profesiune".

„în clipa grea a despărțirii 
de Tudor Arghezi — a spus 
studenta Despina Tomescu — 
inimile noastre îndoliate re
cheamă în memorie lumea de 
frumuseți cu care marele meș
ter al cuvîntului ne-a îmbogă
țit sufletul însetat de taine și 
de certitudini. Prin el, sim- 
țindu-1 mereu aproape, mereu 
contemporan, am pătruns în- 
tr-un univers de miracole ne
bănuite, ne-am descoperit pe 
noi înșine, trăind tinerește o 
tulburătoare gamă de senti
mente și de gînduri, conducîn- 
du-ne pașii pe drumurile ne
explorate ale cunoașterii. 
L-am avut tovarăș de vis și de 
idealuri, sfetnic drag inimii 
noastre. Arghezi a fost și este 
pentru noi studenții un mare 
dascăl de omenie și de frumos, 
de patriotism și de atitudine 
civică, de exigență și de stimă 
a muncii, de dăruire și de elan 
creator. In fața sa, ne plecăm 
fruntea cu recunoștință, cum 
și-o vor pleca veacuri de-a 
rîndul și urmașii, cinstindu-i 
cu venerație amintirea".

Ultimul care a luat cuvîntul 
a fost tînărul poet Marin So- 
rescu. „Am avut fericirea — a 
spus el — să fiu de câteva ori 
în preajma maestrului. Privind 
mîna care a ținut condeiul, ne- 
tntrerupt, timp de peste șapte 
decenii, m-am gîndit la pasă
rea măiastră a celuilalt gorjan, 
pasăre și ea capabilă să zboa
re în admirația întregii lumi, 
făcând ritmic aceleași gesturi 
de aripă, la infinit. Expresie 
vibrantă a virtuților de tot
deauna ale poporului nostru, 
care a răzbit prin furtuna 
veacurilor, împlinindu-și setea 
lui de libertate și de frumos, 
Arghezi le încarcă de semni
ficațiile unui anume timp, al 
nostru, al României socialiste. 
Acestea sînt bunurile cele mai 
de preț pe care maestrul nos
tru, al tuturor, ni le lasă acum 
adunate, odată cu numele său. 
pe o carte imensă și sfîntă ca 
ființa acestui neam, carte care 
nu se va închide niciodată".

Adunarea de doliu ia sfirșit. 
Sicriul cu corpul neînsuflețit 
al lui Tudor Arghezi, purtat 
pe umeri de personalități de 
frunte ale vieții culturale și 
științifice, este scos din holul 
îndoliat al Ateneului și așezat 
pe carul mortuar.

în fața Ateneului, o mare 
mulțime de oameni, cu cape
tele plecate, aduce un ultim 
salut marelui poet român.

O companie militară, cu dra
pel îndoliat, prezintă onorul. 
Fanfara militară intonează 
marșul funebru. Carul mor
tuar pornește, îndreptindu-se 
spre Mărțișor. în fruntea cor

tegiului este purtat portretul 
îndoliat al maestrului. Pe per
ne purpurii strălucesc ordinele 
și medaliile cu care a fost dis
tins. Alături de familia de
functului, în urma carului 
mortuar se află tovarășii Ma
nea Mănescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ro
man Moldovan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat. Pompiliu Ma- 
covei, Miron Nicolescu, Zaha- 
ria Stancu, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
fruntași ai vieții culturale și 
științifice, numeroși cetățeni.

De-a lungul străzilor orașu
lui, în drum spre Mărțișor, 
mii de bucureșteni, vîrstnici 
și tineri, iau parte cu durere 
la clipa despărțirii de marele 
poet și fiu al poporului român 
— Tudor Arghezi.

Cortegiul a ajuns la Măr
țișor.

Aici, un ultim cuvînt de 
adio este rostit de poetul Eu
gen Jebeleanu, care a spus: 
„Nimic din ceea ce spiritul său 
a lăsat în tiparele unei limbi, 
de el reînnoită și înnobilată, 
nu dispare. Nimic din lupta 
lui Arghezi pentru ridicarea 
graiului și gindirii poporului 
nostru în stima universală au 
poate deveni numai amintire. 
Căci, mare artist, Tudor Ar
ghezi a demonsua: că arta în
seamnă forță; o permanentă 
fără de care viata ar fi ne
spus de tristă. Legatar ai mi
lioanelor ș: milioanelor de 
anonimi, *-e căror voci a au 
transformat in grahti ir» sara- 
lor. în oftatul «intuim toam
na. in șuieratul erirtțub* ș> 
b inecuvia tarea adsera «fm- 
lui verii, legănind lanuri de 
gria. — Tudor Argriez: «ste o 
înaltă mrrcr-e

S lată-i pe Tudor Argnezu 
nespus de vin. ia nujloctâ no
stru, prin ceea ce are umani
tatea mai de preț, prin acel 
inefabil metal, care se numeș
te spirit. Și iată acest spirit, 
rezumind testamentar o istorie, 
a lui. a noastră, a poporului »- 
cesta constructor al aorâlis- 
mului, a! umanității infri-rud 
tenebrele «i moar-ee*.

In încheierea ruvfntulm 
Eugen Jebeiear.u a ertrt ralbo- 
rătcarea poezie a maest—£-=. 
„Testament*.

Este intonat apoi imnul de 
stat al Republicii Socialiste 
România. O companie militară 
trage salve de armâ.

Episcopul Vtsarion vicar al 
Patriarhiei Biserica Ortodoxe 
Române. împreună cu un so
bor de preoți, a oficiat slujba 
religioasă

în acordurile marșului fis- 
nebru, sicriul cu corpul neîr.- 
sufleți: este coborit in mor- 
miatul din grădina case: sale 
de la Mărțișor, casă in care 
Tudor Arghezi a petrecut ani 
îndelungați de creație prodi
gioasă, loc evocat cu anta căl
dură m opera sa nepien’oare.

Agerpra/

Șl SĂ-I SPUI 
CURAT...

Scriu aceste rinduri în mo
mentele în care cortegiul se 
îndreaptă spre Mărțișor. Iată 
că Mărțișorul devine locul 
de veci al poetului Tudor 
Arghezi. Stau în fața foii albe 
de hirtie și o umbră a aces
tui cortegiu vine spre mine, 
o umbră a Mărțișorului se 
află pe htrtia mea, iar um
brele cîtorva oameni, pe care 
nu-i voi putea identifica nici
odată, au săpat umbra unei 
gropi în hîrtia mea.

Astfel cred că resimte ori
care dintre poeții acestui neam 
moartea lui Tudor Arghezi. 
Umbra mormîntului său e în- 
sămințată îndelung în toate 
literele noastre.

■ir
A murit Tudor Arghezi. 

Moare poetul de culme ex
presivă al acestui colț de pă- 
mînt. Va rămîne gîndul lui 
săgetător, necruțător, care se 
identifică perfect cu o anu

mită înclinație a spirituali
tății românești. Pașii poetului 
vor putea fi auziți peste a- 
pele țării.

★
Aș vrea să reamintesc aici 

titlul ultimei plachete de ver
suri a poetului: Noaptea. Este, 
și în găsirea acestui titlu, pre
zentă luciditatea fantastică a 
poetului care a știut totul 
despre sine și aproape totul 
din ce se poate omenește ști 
despre ceilalți și celelalte. In
tr-adevăr, ultimul gînd pe 
care-l putea stîrni, în lume, 
el, este: noaptea. Astăzi, 17 
iulie 1967, la orele prînzului, 
pe o lumină orbitoare, de a- 
dio îndurerat, poetul Tudor 
Arghezi intră în substanța 
propriului său gînd, gîndul 
nopții.

★
Uriașa lui opera, care a- 

coperă genial un mod de e-

xistență, a lui și a celor 
furați ca și el, va cintâri grev, 
aproape inestimabil astăzi, m 
dezvoltarea noastră literară.

Cei care vor scrie de acum 
încolo în limba română nu 
vor putea ocoli umbra mor
mîntului său ce a început 
de azi să înflorească dureros 
pe fiecare filă albă destinata 
literei lirice.

Lingă Eminescu, Macedon- 
ski, Bacovia, Blaga, Ion Bar
bu se așează astăzi Tudor 
Arghezi, pentru care ochii 
noștri nu au destule lacrimi 
și frunțile noastre destule 
gînduri, în momentele acestea 
cînd pămîntul îl primește. De 
undeva, dintr-o spiritualitate 
trează, se aude neîncetatul 
bocet mioritic : „Și să-i spui 
curat...".

ADRIAN PAUNESCU

PSALM
DE RUGĂ

Erai mai tinăr, Doamne sfinte, decit floarea, 
și mai bătrin decit o fi și-o fi candoarea.

Te admiram încet, ascuns, în rugăciune 
în „Flori de mucigai", in graiuri bune.

întinsă cam leneșă, o știu, pe canapea, 
Domnița-n Cartea Măriei-Tale. suferea.
II știai poete, pe Pătru al Catrinei, — 
și-ai gituit boieru-n spaimele luminii.

Eu iți venii in casă un om, un ucenic. 
La masă Eminescu. Și nu-mi spuneai nimic.
O, blestemată, străveche, neagră moar* 
mi-ai stins „luiceaf*rul“. rizind, a doua oară.

L-ai stins in trap si stingerea prea rău mă doare— 
El urcă-n Panteon pe-o salcă plingătoare.

ION BANIȚA 
Bwvrpn. 16 lube 1957

0 POEZIE
4 tutu

vechile convin- 
țrr. rmfuirtiri cu concepția fun- 
r-tr eptsnsti. cutreerat în ace- 
hsc tsap de nostalgii și chemări 
spre vritor, reriivocind năluca lui 
protectoare și înspăimîntătoare 
fe ceasurile de cumpănă, de bin- 
tszre a spectrului morții, Tudor 
ArcLe-ri și-a aflat în viziunea 
pnrzentnhii patriei un punct de 
edubbru, de popas transfigurat 
al febrei cercetătoare. Etem ne- 
b—3r_*. cum ne-am putea închi- 

că -moartea- încremenindu-i 
ț-ar fi putut încremeni 

>UMU1 ?

MIHAIL PETKOVEANU

de Tu-
Arghezi, o altă ipostază 

a conștiinței de sine a spiri
tului nostru, se arcuiesc astăzi 
spre templul zidit cu trudă, 
impodobindu-l în neîntrecute 
stihuri în care dorul de gin
gășie se împletește cu patima 
de durere, în care pămîntul 
cu „rîpi și gropi adinei", se 
continuă intr-un munte „cu 
piscul in Tărie / Și neclintit 
în visul de azur".

Surpat pe drumul fără de 
întoarceri, poetul care a pri
vit cu sfială și îndrăzneală 
cuvîntul, lutul de fiecare zi, 
peste 70 de ani, sfințindu-l 
în împerecheri nemaiîntîm- 
plate pînă la el, semănîndu-l 
cu promisiunile unor flori 
suave, cu unduirile lanurilor 
galbene, de belșug ori cu ver
de înnegurat de cucută și sus
pin, poetul care a știut să-și 
împletească ritmurile versului 
său cu anotimpurile, cu lacul 
prin care își petrece steaua 
acul, poetul care la venirea 
cocorilor s-a uimit mai întîi pe 
sine pentru a investi uimirea

cv eternitate, care a bătut cu 
pagini In lăcățele îndoielii, 
hotărî* să nu-i lipsească din 
hsteiegere nici înaltul mării, 
mei adîncul înstelat al cern
im, poetul care a privit lu
mea, păsările, fluturii, apele 
cu ochii tuturor vîrstelor noas- 
tre, prostemîndu-se în fața ne- 
bănmtei lor frumuseți, poetul 
-zre ne-a învățat uimirea de-a

PE
ȘOP
TIT...

vedea ce îndeobște nu se 
vede, de-a îndrăzni să privim 
departe în trupul de carne al 
cuvintelor, cărora — descope- 
rindu-le ferestrele știute — 
le-a dăruit ori le-a impus o 
identitate și personalitate 
nouă, poetul acesta fără de 
țărmuri ne va însoți în taină, 
înfiorîndu-ne, drumurile prin 
lumina serii, potecile către 
tremurul frunzelor, cîntecele 
unduite către șoaptele inimii. 
Poetul ne va călători prin lu

I--------------------------------
Tabără de odihnă 

și instruire organi

zată de C. C. al

U. T. C. la Breaza

LA
A DOUA

EDIȚIE
Breaza cunoaște 

din nou coioșiu 
freamătul tinereții : 
Tabăra de instruire 
p odihnă organizată . 
de C.C. al U.T.C. 
p-a înălțat iarăfi stea
gul pe catarg. Sub 
faldurile lui i?i cor 
desfășura activitatea 
membrii activelor 
V.T£. din liceele de 
pe toi cuprinsul 0- 
riL Ii așteaptă două 
«ăpMnuiw de odihni 
> recreare, in care 
octxrsăfi educative 
bMmwoer, vor ober-

treceri sportsce, in 
cwv cwtccui, j—nif. 
corn temă F fentezsa

Președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Maxim Ber- 
ghianu, însoțit de un grup de 
specialiști, a plecat luni diminea
ță la Varșovia unde va avea con
vorbiri cu președintele Comisiei 
de Stat a Planificării din R. P. 
Polonă, Ștefan Jedrychowski, 
privind colaborarea economică 
bilaterală dintre România și Po
lonia.

La plecare, po aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți membri 
ai conducerii C.S.P., precum și 
Wieslaw Sobierajsld, ambasado
rul R. P. Polone la București.

Luni dimineața s-a reîntors de 
la Moscova Bujor Almășan, mi
nistru minelor, conducătorul de
legației de specialiști din acest 
domeniu, care a participat la lu

crările celui de-al V-lea Congres 
internațional al minerilor.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți membri ai con
ducerii Ministerului Minelor, pre
cum și A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București și 
membri ai ambasadei.

Luni la amiază, în pavilio
nul B al Complexului central 
de expoziții din București, s-a 
deschis o expoziție tehnică a 
R. D. Germane, organizată de 
întreprinderea de comerț ex
terior Polygraph-Export din 
Berlin.

Expoziția, care rămîne des
chisă pînă în ziua de 26 iulie, 
cuprinde aparate de mare pro
ductivitate din domeniul poli
grafiei.

(Agerpres)

Oaspeții italieni în vizita 

la Galați și Dobrogea
Continuîndu-și vizita în 

țara noastră, vineri 14 iulie, 
delegația Federației Tineretu
lui Socialist Italian al Unității 
Proletare, condusă de Leone
tti Francisco, membru al Di
recțiunii, a fost oaspetele tine
rilor de la uzinele „Progresui" 
— Brăila și a purtat discuții

cu membrii comitetului U.T.C. 
al uzinei.

în cursul zilei de sîmbătă, 
oaspeții au vizitat obiective 
culturale din orașul Galați și 
au fost primiți la Comitetul 
regional Galați al U.T.C.

Delegația continuă vizita în 
regiunea Dobrogea.

GRĂDINĂ BOTANICĂ
ghrih. Ce fi b> se-

9*» gem froțpfe ți 
pne^peree fiec^vi

aokM » tocaagă pit-

LA BAIA MARE
Ineepînd de cî- 

tev> rile în parcul 
«rarului Baia Mare, 
ctuat sub Dealul 
Florilur. in cadru! 
«avi frames peisaj 
■staraL • abun- 

Tețetație na- 
taralâ intre care și 

de arbori fi plante 
rare, te execută in- 
semnate lucrări de 

grădini betaniee.
Prim* de acest 

fel ia Maramureș, 
grădina betanieă 
din Baia Mare se 
va Întinde pe cir
ca U hectare eu- 
primdBd intre alte

le sectoarele biolo
gic, fitogeografic, 
sistematic etc.

Specialiștii ne in
formează că în sec
torul fitogeografie 
de exemplu, își fac 
apariția arbori și 
plante din mai mul
te zone geografice 
ale globului. Ca 
prime lucrări se e- 
vidrnțiaxă cele des
tinate amenajării 
grădinii japoneze, 
amplasate pe apă 
in zona lacurilor 
pareului : pădurile, 
căsuțele liliputane, 
cbiooeurile in stil 
japonez, plantarea 
nuferilor etc. Gră

dina botanică din 
orașul Baia Mare, 
care va dispune de 
numeroase sere, 
unde vor fi culti
vate și aclimatiza
te plante tropicale, 
subtropicale din 
zona Mării Medite- 
rane. pe lingă că 
va deveni un minu
nat loc de recreere 
a turiștilor, va con
stitui și un punct 
de cercetare știin
țifică, un mijloc de 
îmbogățire a cu
noștințelor în acest 
domeniu.

V. MOINEAGU
ai riC A

me și timpuri numele comun 
pe care-l purtăm și va zidi 
mai departe prin veacuri la 
templul nemuririi noastre.

Catapetesmele și miresmele 
au încremenit să asculte ple- 
carea-n departe a celui ce 
le-a logodit; lutul sălbatec 
din pădure în care a căutat 
„trup zvelt și cu miros de 
ceară" se va fi cutremurat de 
nemișcarea unuia dintre cei 
mai de vază sculptori ai săi; 
undeva într-un joc fără nume 
și timp se vor fi săvîrșit — 
omagiindu-l în ritualuri 
diafane sălcii, nuferi și ape, 
și stoluri și grădini și cata
petesme; un psalm'de taină 
se va fi înfășurat spre suflet 
ca o mireasmă-ntr-o pădure 
și, ascultînd vuietul versuri
lor sale, ochii se vor fi așezat 
la ușile timpului să tacă, să 
asculte: „S-a prăbușit vecia. 
Pe marginile gropii, / In bîl- 
ciul de morminte, rămîn să 
plîngă plopii..."

Călătoria poetului începută 
demult, în pragul vîrstei can
dorii se va petrece, sporindu- 
ne-n frumusețe și înclinare 
adîncă spre oameni și omenie, 
de-a lungul vremurilor, fără 
întrerupere... Călătoria abia a 
început, măsurată deocamdată 
în mai bine de o jumătate de 
veac. O așteaptă mileniile.

Acum, în pragul de tristețe 
al serii, așezînd pe o frunza 
îndoliată zăbranicul inimii, 
adaug, în tăcerea amplă a 
despărțirii, un plînset bărbă
tesc pe o frunză de baladă...

NICOLAE DRAGOȘ

SUB TIPAR:

MANUALI 
DE LITERATURA

In Editura didactică și peda
gogică se află sub tipar două noi 
manuale ce vor servi procesului 
de învățămînt din liceele de 
cultură generală. Este vorba de 
Manualul de literatură univer
sală, destinat clasei a Xl-a —• 
secția umanistă — elaborat de 
profesorii N. Barbu, Ovidiu 
Drimba, Romul Munteanu, Ed
gar Papu, și Manualul de litera
tură română, pentru elevii ace
leași clase, întocmit sub îndruma
rea științifică a prof. Șerban 
Cioculescu, membru corespon
dent al Academiei. Manualul de 
literatură universală este însoțit 
de o culegere de texte care 
redau fragmente reprezentative 
aparținînd literaturii orientale, 
antice, Evului mediu, Renașterii, 
clasicismului, iluminismului și al
tor curente și școli literare ale 
secolelor 19 și 20. Spre deose
bire de alte ediții anterioare, 
noul Manual de literatură româ
nească include texte prescurtate 
din creațiile lui Nicolae Iorga, 
Ionel Teodoreanu, Gib Mihăescu, 
Ion Barbu și ale altor scriitori și 
literați români de mare valoare.

(Agerpre^

TIMP DE LUCRU 

NEFRUCTIFICA T
(UJrmare din pag. I) 

sfîrșitul schimbului mașinile nu 
vor mai funcționa.

— Cît timp s-a pierdut din 
lipsa blocurilor-motor la această 
linie de prelucrare ? l-am între
bat.

— 1200 de minute...
Pentru operațiile de broșare a 

blocului-motor uzinei i s-a re
partizat o mașină de mare lan- 
dament. Capacitatea zilnică de 
prelucrare a acesteia este de 100 
blocuri. în realitate se prelucrea
ză maximum 35 de blocuri-mo- 
tor pe zi. Din acest motiv încăr
carea schimburilor este necores
punzătoare. în luna mai, de pil
dă, a lucrat numai 200 de ore 
ceea ce înseamnă că 67 la sută 
din fondul de timp al mașinii 
este neproductiv.

O soartă similară a avut strun
gul universal cu dispozitiv pen
tru strunjirea axelor cu carne : 
tot în aceeași lună (mai) a func
ționat 120 de ore iar timp de 
96 de ore a stat în reparații.

Consecințele folosirii necores
punzătoare a parcului de utilaje 
existent afectează întreaga acti
vitate economico-financiară a în
treprinderii. Pentru utilajele mai 
sus amintite s-au plătit sub for

ma cotelor de amortizare sume 
importante. Reprezintă, oare, a- 
ccste sume, acea parte din va
loarea care se transferă treptat 
asupra noului produs în procesul 
consumării mijloacelor fixe ? 
Nu ! Pentru că o parte din va
loare întîrzie să se constituie în 
produse finite tocmai din cauza 
nefuncționării utilajelor.

Așa s-a ajuns la pierderea a 
zeci de mii de ore. în schimb, 
pînă la sfîrșitul lunii mai a.c. se 
înregistraseră peste 59 000 de ore 
suplimentare. Sînt situații care 
impietează serios asupra eficien
ței activității, economice din în
treprindere. De existența lor se 
face vinovat, în primul rînd, co
lectivul de conducere al uzinei, 
care nu stăpînește îndeajuns pîr- 
ghiile unei conduceri eficiente^ 
lucru ce a influențat direct risi
pa de timp și implicit, gradul 
scăzut de ocupare a forței de 
muncă. Sarcinile ce revin între
prinderii acum sînt deosebit de 
importante. Și acest lucru pre
supune măsuri operative, cuprin
zătoare, cu exprimare valorică 
directă în rezultatele economice 
ale întreprinderii.

Vom reveni într-unul din num- 
mer°le viitoare pe urmele celo» 
publicate mai sus.



• Știri însem 
nări comentarii 

• Știri însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

42 avioane americane

distruse și avariate

la Da Nang
• Un comunicat al forțelor ar

mate ale Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
dat publicității de agenția Elibe
rarea, menționează că ultimul bi
lanț al pierderilor americane în 
urma atacului lansat de patrioți 
asupra bazei militare aeriene a- 
mericane de la Da Nang este de 
187 de militari uciși sau răniți și 
12 de avioane distruse sau parțial 
avariate.

Totodată, se precizează că ac
țiunea ofensivă inițiată recent de 
Forțele de eliberare în regiunea 
platourilor înalte, în apropiere de 
localitatea Piei Ku s-a soldat cu 
202 militari americani scoși din 
luptă, două elicoptere doborîte și 
o mare cantitate de arme și mu
niții capturate.

saigonez al afacerilor externe. 
Vor lua parte la lucrări reprezen
tanți ai Australiei, Coreei de sud. 
Noii Zeelande, Filipinelor, T<n- 
landei, Vietnamului de sud și 
S.V.A.

• Continuîndu-și atacurile îm
potriva R. D. Vietnam, aviația a- 
mericană a întreprins la 15 iu
lie două raiduri consecutive asu
pra unor zone populate situate 
de-a lungul coastei prwir.r.r 
Nam Ha. Unitățile antiaeriene 
au doborit două avioane agre
soare.

Făcând bilanțul pierderii su
ferite de aviația americana în 
Vietnamul de nord, agenția 
V.N.A. precizează că acestea se 
cifrează la 2 098 a\TO*ne.

Orientul Apropiat este scena unei încordări 
care, la mai bine de o lună de la încetarea fo
cului, generează profunda neliniște a opiniei pu

blice. Ciocnirile din ultimele zile, au scos în evi
dență tensiunea care persistă între statele angajate 
în conflict, primejdiile ce continuă să planeze a- 
supra acestei frămîntate zone. Se vădesc, astfel, 

urmările politicii reacțiunii imperialiste care în ul
timele două decenii a inspirat și alimentat vrajba 
între popoarele Orientului Apropiat, a stimulat 
neîncrederea, dezbinarea, le-a împins pe drumul 
unor sîngeroase conflicte. Politica aceasta a dus 
la acumularea factorilor ce-au declanșat ostilități 
soldate cu pierderi umane și materiale. Cercurile 
imperialiste au îndepărtat sistematic orice posibi
litate de normalizare a situației din această parte 
a lumii, au împins țări cu resurse limitate la o 
costisitoare cursă a înarmărilor, le-au obligat la 
sacrificii în dauna condițiilor de viață ale popoa
relor. Din conflictul devenit cronic dintre țările 
arabe și Izrael nu aveau de obținut foloase decît 
imperialiștii, al căror obiectiv esențial era acela 
de a-și conserva pozițiile într-o zonă în care se 
amplifică forțele mișcării de eliberare națională, 
împinse pe cîmpul de luptă, plătind un greu tri
but de singe, popoarele Orientului Apropiat pot 
lesne constata că n-au avut nimic de cîștigat de 
pe urma războaielor, ci dimpotrivă...

Cucerirea de către Izrael a unor teritorii situate 
în afara frontierelor sale, menținerea sub ocupa
ție a acestor teritorii cu întregul cortegiu de pro
bleme pe care această realitate Ie creează (pro
blema refugiaților arabi fiind de o acuitate deose-

asigura pacea și posibilitatea dezvoltării econo
mice, sociale și naționale a popoarelor din această 
zonă a lumii".

Situația din Orientul Apropiat a format obiec
tul unor îndelungate dezbateri la sesiunea extraor
dinară a Adunării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite. Cu toate eforturile pe care le-au de
pus numeroase delegații, O.N.U. nu a reușit, pinâ 
în prezent, să găsească soluții care să ereeze con
diții pentru rezolvarea problemelor pe calea tra
tativelor cu participarea părților interesate. Presti
giul înaltului for internațional nu poate avea de
cît de suferit de pe urma faptului ca Adunarea 
Generală a O.N.U. nu și-a putut îndeplini meni
rea într-un moment de mare importanță pentru 
pacea lumii, că nu a reușit să ajungă la o hotă- 
rîre pentru retragerea trupelor izraeliene de pe 
teritoriile ocupate, pentru o reglementare a pro
blemelor în suspensie ale Orientului Apropiat.

U Thant, secretarul general al O.N.U., a anun
țat că sîmbătă seară a încetat focul în sectorul 
Canalului de Suez unde în ultimele zile s-au des
fășurat incidente între forțele militare ale R.A.U. 
și cele ale Izraelului. Reprezentanți oficiali ai Re
publicii Arabe Unite și ai Izraelului au comunicat 
acceptarea propunerii de încetarea focului. Fără 
îndoială,. după tensiunea în creștere din ultima 
săptămînă, acest fapt poate avea o înrîurire pozi
tivă asupra situației din Orientul Apropiat. Dar 
în momentul de față este mai necesară decît ori- 
cînd continuarea perseverentă a eforturilor pen
tru o reglementare constructivă, realistă, a proble
melor din această parte a lumii. In acest

• Agenția Associated Press, 
citind o declarație a Ministeru
lui Afacerilor Externe de la Sai
gon, relatează că ambasadorii a 
șapte țări care participă la agre
siunea din Vietnamul de sud se 
vor întîlni marți pentru „a exa
mina problemele referitoare la 
intensificarea colaborării între ță
rile respective**. Convocarea re
uniunii ambasadorilor urmează 
unei vizite efectuate de președin
tele Filipinelor, Ferdinand Mar
cos, în Vietnamul de sud și in
tenției S.U.A. de a spori efecti
vele militare în această țară cu 
60 000—70 000 de soldați. Sta
tele Unite, relatează AP, sînt in
teresate în sporirea contribuției 
aliaților lor la acțiunile ofensive 
din Vietnamul de sud. Reuni
unea va fi prezidată de ministrul

S. U. A.
Tulburări
violente

în statul
New Jersey

Capitala Statului New 
Jersey, Newark, conti
nuă să fie, de cinci zile, 
teatrul unor puternice 
incidente rasiale. Tulbu
rări violente au izbuc
nit și în localitatea 
Plainfield, situată la 25 
kilometri de Newark.

Autoritdftfe au mobilizat pu
ternice forțe polițienești și uni
tăți ale gărzii naționale. In nu
meroase locuri au fost instalate 
cuiburi de mitralieră. Starea ex
cepțională decretată la Newark 
rămîne în vigoare în continuare. 
Guvernatorul statului New Jer
sey Huges a declarat că 5 000 
membri ai gărzii naționale vor 
rămîne mobilizați în zona ghe
toului negrilor pînă ce „ordinea* 
va fi restabilită. Ca urmare a 
ciocnirilor dintre populația de cu
loare și poliție s-au înregistrat 
23 de morți, 1100 răniți, peste 
1 000 arestați, iar pagubele ma
teriale sînt calculate la 5 mi
lioane dolari.

In cadrul unei conferințe de 
presă, William Patterson, secre
tar al Comisiei pentru probleme
le negrilor a Partidului Comu
nist din S.U.A., a declarat că in
cidentele din Newark „constituie 
o ilustrare a deficiențelor poli
ticii guvernului față de populația 
de culoare*.

-

Proiectul comun franco- 
britahic de construire a a- 
vionului militar cu geome
trie variabilă („G.V.") a 
capotat. Hotărîrea Parisu
lui de a abandona această 
afacere, a provocat o anu
mită stare de nervozitate 
de partea cealaltă a Ca
nalului Mînecii. Abando
narea avionului „G. V.”, 
apreciat ca fiind „cheia 
de boltă" pentru următo
rul deceniu al Royal Air 
Force (R.A.F.), îi determi
na pe strategii britanici 
să-și revadă întreaga con
cepție privind capacitatea 
aviatică pentru perioa
da 1970—1980. Renunța
rea la avionul comun cu 
geometrie variabilă, a rea
dus în actualitate nu nu
mai colaborarea franco- 
brîtanică în domeniul ae
ronauticii ci și relațiile po
litice dintre cele două țări.

Dosarul avionului
„G.V.“ și-a început peri
pețiile în urmă cu doi ani, 
cînd a fost înaintat spre 
studiere ministerelor de re
sort de la Londra și Paris. 
Abia în luna ianuarie a a- 
ceslui an s-a ajuns însă la 
un „compromis fragil" 
(L’Express) acord care, așa 
cum fusese încheiat, nu

1Expoziția agricolă inter
națională „Agra 67M, și-a 
închis porțile. Pavilioanele 
ei au fost vizitate de apro
ximativ 700 000 de per
soane. După cum a arătat 
agenția A.D.N„ tractoarele 
si mașinile agricole româ
nești prezentate la expozi
ție s-au bucurat de atenția 
specialiștilor din diferite 
țări ale lumii. Aceștia au 
apreciat îndeosebi tractoa
rele românești de tipul 
.U-450- și „U-O51-. In fo
tografie : Vizitatori Ia ștan- 
dul românesc.
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• PREȘEDINTELE Republi
cii Chile, Eduardo Frei, a pro
mulgat duminică la Santiago de 
Chile, în cadrul unei fesriviuri. 
legea cu privire da reforma a- 
grară. Aprobată la 22 februarie 
de parlament, legea prevede ex
proprierea proprietăților cu o 
suprafață depășind 80 hectare. 
Aproximativ 100 000 de ‘Jrari 
chilieni urmează să beneficieze 
de prevederile legii

• PRESA sud-africană infor
mează că cercurile legate de 
fostul premier congelez Moire 
Chombe, reținut in prezent N 
Algeria, încearcă prin toate mij
loacele să-1 salveze. Ziarul sud- 
african „Sunday Tribune* rela
tează că s-au elaborat planuri 
privind organizarea salvării lui 
Moise Chombe de către merce
narii sud-africani. care servise
ră anterior în Congo. Recent, 
scrie ziarul, la Johannest 
a sosit o persoană care s-a 
drept trimis al soției lui 
Chombe. în numele ei. act 
a propus unui fost mereenar 
creeze un detașament cir. 
mercenari si să încerce să-1 ră-
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corespundea așteptărilor 
fiecăreia din părți. în con
cepția franceză, aparatul 
urma să fie un avion de 
intercepție, capabil după 
1970 să înlocuiască actua
la serie Mirage. Britanicii 
doreau insă, ca „G.V.“ să 
răspundă necesităților lor 
„la est de Suez", adică sâ 
fie un avion capabil să în
deplinească misiuni de 
sprijinire a acțiunilor te
restre și de recunoaștere.

nu va mai
decola

2B KOta ai

aolieni

Ofensiva trapelor federale

agenția UNITED PRESS IN
TERNATIONAL, guvernul fede
ral importă petrol pentru a sa
tisface necesitățile de combusti
bil în desfășurarea operațiunilor 
militare împotriva provinciei o- 
rientale desprinse din federația 
nigeriana. Guvernul de la Lagos 
a impus, după cum se știe, o blo
cadă economică maritimă și ae
riană împotriva provinciei orien
tale, măsură care a afectat și a- 
provizionarea cu petrol a tutu
ror provinciilor nigeriene. Se 
știe că autoritățile de la Lagos 
au impus embargoul asupra ex
porturilor de petrol după ce com
paniile occidentale au anunțat că 
intenționează să plătească rede- 
vențele petroliere colonelului 
Ojukvvu Odumegwu, guvernatorul 
militar al provinciei orientale, și 
nu guvernului.

bită) nu numai că nu au contribuit Ia reglemen
tarea situației din Orientul Apropiat, dar — mai 
mult decît atît — sînt de natură să agraveze un 
conflict cu serioase repercusiuni. Oare cine poate 
obține beneficii de pe urma îndemnurilor la ane
xiuni teritoriale, la impunerea unor noi frontiere 
prin forța armelor ? Firește, numai cercurile im
perialiste, sursa suferințelor popoarelor Orientului 
Apropiat Din păcate, unii oameni politici izrae- 
lieni fac declarații ce au drept rezultat înmulțirea 
obstacolelor în calea eforturilor pentru eliminarea 
neînțelegerilor dintre statele acestei zone. Armele, 
recurgerea la forță, nu pot oferi o soluție defini
tivă. trainică, nu pot readuce încrederea între po
poarele acestei părți a lumii. Istoria ne învață că 
întotdeauna cei care au mers pe linia de a obține 
avantaje teritoriale prin forța armelor nu au avut 
decît de pierdut pini la urmă. Anexiunile terito- 

ia uitimâ instanță. lărgirea pri- 
dar de enefKct. împiedică statu
ari de cwviețaire pașnică indts- 

pTTihrk pentru un vstnr de stabilitate și sece
ta Orientul Apropiat. Desfășurarea eveni- 
k>r demonstrează că pentru reglementarea 
seior probleme in momentul de față este 
t necesară retragerea trupelor izraeliene din 
iile ocupate, renunțarea de către Izrael la 

intenția de a obține avantaje teritoriale de pe 
urma acțiunilor militare. Numai pășind pe calea 
tratativelor pentru reglementarea tuturor proble
melor «e poate ajunge la o soluție echitabilă care 
să asigure respectarea dreptului inalienabil al fie
cărui popor la existență independentă, care sâ co
responda atit intereselor popoarelor arabe, cit și 
ale Ixzaehihri.

România a arătat încă înainte de declanșarea 
conflictului armat că din războiul dintre țările 
arabe și Izrael indiferent cine obține victoria mi
litară. nu are de cîștigat pînă la urmă nici unul din 
popoarele respective, ci numai imperialiștii. Țara 
noastră, ca și întreaga opinie publica iubitoare de 
pace, manifestă o profundă “reocupare pentru gă
sirea modalităților celor mai eficiente de înlăturare 
a urmărilor războiului din Orientul Apropiat. To
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
C.C. al Partidului Comunist Român, a subliniat 
recent că „este necesar să se înțeleagă ca proble
mele litigioase din Orientul Mijlociu dintre țările 
arabe și Izrael trebuie rezolvate pe calea înțele
gerii, în interesul atît al popoarelor arabe, cît și 
al poporului din Izrael. Numai așa se va putea

sens ie pronunță factori de răspundere din 
numeroase țări, exponenți ai opiniei publice, 
oameni politici de cele mai diferite orien
tări. Cunoscutul scriitor francez Jean-Paul Sartre 
a declarat într-un interviu acordat revistei iugos
lave „Nin“ : „Consider că poporul palestinian tre
buie să se reîntoarcă în țara sa, acolo unde are 
dreptul principal și pe de altă parte nu trebuie ca 
statul izraelian să fie distrus din punct de vedere 
fizic. Acestea sînt cele două condiții prealabile pe 
care le consider necesare pentru orice fel de trjfr- 
tative. Pe de altă parte, cu cît Izraelul se va 
toarce mai repede la pozițiile inițiale, adică.? 5 
granițele sale, cu atît mai repede va fi descura
jată orice fel de aspirație anexionistă". într-un 
raport prezentat în fața Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Marea Britanie, Jack 
Woddis sublinia că primul pas important pe calea 
spre statornicirea unei păci trainice în Orientul 
Xpropiat trebuie sâ fie retragerea forțelor izrae
liene pe pozițiile deținute înainte de începerea 
conflictului. ..Daci nu se ia această măsură — a 
subliniat raportorul — atunci în locul creării unei 
baze pentru rezolvarea altor probleme importante, 
cum ar fi situația refugiaților arabi, frontierele, 
accesul la căile maritime și recunoașterea existen
ței statului Izrael, va exista perspectiva unor Con
flicte și ostilități permanente". La recenta plenara 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Ita
lian s-a subliniat necesitatea de a recunoaște drep
tul la existență al Izraelului, sprijinind, totodată, 
în modul cel mai hotărit cauza independenței și 
progresului popoarelor arabe, împotriva oricărei 
tendințe de a umili sau lovi regimurile arabe cele^ 
mai progresiste și de a împinge înapoi întreaga 
mișcare de eliberare a popoarelor • arabe. Lupta 
popoarelor arabe împotriva imperialismului și 
neocolonialismului, pentru apărarea independen
ței naționale și a cuceririlor democratice se bucu
ră de calda simpatie a forțelor progresiste.

Viața demonstrează că — așa, precum au sub
liniat în repetate rinduri reprezentanții Româ
niei — reglementarea problemelor Orientului 
Apropiat se poate obține numai printr-o abor
dare lucidă a realităților din această parte a lu
mii, prin eliminarea imixtiunii cercurilor impe
rialiste, prin tratative care să țină seama de in
teresele tuturor popoarelor, de dreptul lor la o 
existență independentă, la înfăptuirea aspirațiilor 
de progres social și național.

EUGENIU OBKEA

înțelegerea intervenita Ia 
începutul anului, se baza 
pe o comandă fermă de 
300 de aparate ale căror 
cost global era prevăzut 
Ia 4,2 miliarde franci. In- 
vocînd motive de ordin 
financiar (economii buge
tare) guvernul francez a a- 
nunțat însă că renunță Ia

vionul „G.V.“ creează difi
cultăți industriei aeronau
tice britanice. Lipsa unor 
debușeuri în anii trecuți a 
dus, după cum se știe, la 
masive concedieri in a- 
ceastâ ramură a econo
miei britanice. Pentrn a 
evita repetarea unor ase
menea situații, Wilson a 
promis că va asigura co-

cu 
ă la 

cu luni 
I de la 
uzinelor 
enea a- 

Prototipul, Mirage 
s va zbura la sfîr- 
•estei luni răspunde, 

după părerea statului ma
jor al aerului, cerințelor 
aviației franceze.

.Motive de ordin finan
ciar. probleme politice, 
ambiția de a avea un apa
rat propriu, fiecare din a- 
cestea și-a adus probabil 
contribuția m la hotărîrea 
Franței. Indiferent însă de 
elementul care a avut pon
derea cea mai mare asu
pra deciziei franceze, ho- 
tărirea în rine a constituit 
-o lovitură dură pentru 
guvernul Wilson" (DAILY 
TELEGRAPH") depăr- 
tînd și mai mult pe insu
lari de țărmul „celor

IOAN TIMOFTE

FRANȚA. în februarie 
1968, regiunea Grenoble va 
găzdui sportivi, ziariști și 
vizitatori din lumea în
treagă cu prilejul Jocurilor 
Olimpice de iarnă. In ve
derea acestui eveniment, 
se desfășoară lucrări in
tense. La Grenoble se află 
în construcție un mare șta- 
dion acoperit care va îi fo
losit pentru probele de pa
tinaj artistic și hochei și

care va fi transformat ul
terior în Palatul sporturi
lor.

In fotografie : Vedere ge
nerală aeriană a stadionu
lui acoperit în curs de con
strucție.

ÎNCHEIEREA

REUNIUNII
DE LA CAIRO

CAIRO 17 (Agerpres). — La 
Cairo a luat sfîrșit,, duminică 
seara, reuniunea șefilor de 
stat ai R.A.U., Algeriei, Ira
kului, Siriei și Sudanului, con
sacrată examinării situației 
din Orientul Apropiat.

In comunicatul final se a- 
rată că cei cinci șefi de state 
au căzut de acord asupra a- 
doptării unor „măsuri pozitive 
pentru lichidarea consecințe
lor agresiunii împotriva na
țiunii arabe". Subliniind că 
„lumea arabă se află în pre
zent în fața unei încercări ho- 
tărîtoare, ca rezultat al re
centei agresiuni1*, comunicatul 
arată că „marea energie crea
toare și uriașele resurse de 
care dispune națiunea arabă 
sînt capabile să transforme o 
înfrîngere într-o nouă forță 
de realizare a aspirațiilor sale 
juste și nobile".

• DUPĂ cum anunță agen
ția M.E.N., președintele Consi
liului Național al Revoluției din 
Algeria, Houari Boumedienne 
și Abdul Rahman Aref. preșe
dintele Irakului, care au parti
cipat la Cairo la reuniunea șe
filor de state arabe, au plecat 
luni într-o vizită la Moscova.
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