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Reportajul de la adunarea generală a tinerilor din 
Bragadiru îl puteți citi în pagina a Hl-a.
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PENTRU ANUL 1969, TINERII DIN COMUNA 
BRAGADIRU, JUDEȚUL TELEORMAN 

ȘI-AU PROPUS:

să pornească de la 
nivelul celor mai

BRAGADIRU... Comună întinsă și bogată, așezată tn mănoasa 
luncă a Dunării. Ulițe largi, pe multe mii de metri Însoțite de 
trotuare, case arătoase, zugrăvite cu gust și străjuite de ante
nele de televizor ridicate în vtrful a aouă-trei prăjini pentru a 
selecta cît mai bine imaginea, garduri înalte din ulucă sau din 
beton, chipuri deschise de oameni, oricînd dispuși să-fi spună 
într-o voroă-două ceea ce a fost și este comuna lor. Discu
țiile abundă tn exemplificări : în ultimii cinsprezece ani — 
ți se spune — au fost construite peste o mie două sute de 
case ; comuna este complet electrificată ; mărfurile valorificate 
prin magazinele sătesti au însemnat, anul trecut, circa CINCI 
MILIOANE lei ; anual, peste 80 la sută din absolvenții a opt 
clase, urmează, mai departe, alte școli.

Cum se explică aceste schimbări ? Cu oricine ai discuta, 
răspunsul e același : prin noile relații statornicite după consti
tuirea cooperativei agricole „23 August" ajunsă acum printre 
cele mai puternice două-trei unități agricole ale județului 
Teleorman. Cooperativa dispune de sectoare de activitate pu
ternic dezvoltate : an de an obțin producții medii în continuă 
creștere ; veniturile bănești ajung la peste zece milioane lei, 
adică 500 000 lei la suta de nectare; posibilitățile naturale și 
economice sînt superior valorificate, ele fiind materializate în în- 
treirea, aproape, a veniturilor aduse de un hectar cultivat acum, 
comparativ cu anul 1950, de pildă, lată pentru ce la Bragadiru 1 cooperativa agricolă „23 August" este socotită, și pe drept 
cuvînt, principalul centru economic, unicul, dar foarte puternic, 
izvor al bunăstării satului întreg.

Am, fost în acest sat la cîteva zile după adunarea generală 
a cooperativei agricole, cînd prin discutarea și aprobarea pla
nului de producție se jalonase ceea ce, în limbajul celor din 
Bragadiru, înseamnă salt spre mai mult și mai bine. Tinerii din 
cooperativă se întîlneau cu președintele și specialiștii unității 
pentru a afla în amănunt prevederile planului de producție, 
pentru a-și evalua propriile posibilități, pe această bază stabi- 
lindu-și angajamentele pe anul 1969.
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Internațională a Femeii, ne exprimăm sentimentele unanime 
de recunoștință față de Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România 
pentru deplinele posibilități de afirmare pe toate planurile 
vieții sociale de care se bucură femeia în țara noastră, ca 
cetățean egal în drepturi și participant activ la construcția 
socialismului, pentru grija și atenția cu care este înconjurată 
femeia-mamă.

în anul jubiliar al aniversării unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei și al celui de-al X-Iea Congres al parti
dului, femeile — muncitoare, țărance, intelectuale, indife
rent de naționalitate — participă, împreună cu întregul po
por, la munca entuziastă pentru îndeplinirea și depășirea 
mărețelor obiective ale programului elaborat de partid, în 
vederea propășirii neîncetate a patriei socialiste.

Animate de dragoste nemărginită față de patrie și partid, 
femeile din țara noastră vor munci și de acum înainte cu 
toată pasiunea și devotamentul pentru creșterea contribu
ției lor la dezvoltarea economiei și culturii, vor folosi cu 
și mai multă rîvnă spiritul lor gospodăresc în toate acțiu
nile de interes obștesc.

Conștiente de importanta menire ce ne revine ca mame, 
în creșterea și educarea copiilor, vom face tot ce depinde 
de noi pentru întărirea unității familiei, vom sădi în con
știința copiilor noștri dragostea de muncă și învățătură, 
simțul datoriei față de societate, respectul și recunoștința 
profundă față de Partidul Comunist Român, dragostea față 
de patrie și popor.

Exprimînd gîndurile și simțămintele milioanelor de femei

din România, ne manifestăm și cu acest prilej adeziunea 
noastră totală față de politica externă a partidului. Sîntem 
mîndre de prietenia și prețuirea de care se bucură țara 
noastră, ca rezultat al politicii consecvente, principiale a 
partidului, de promovare a relațiilor de prietenie și alianță 
frățească cu toate țările socialiste, a colaborării multilate
rale cu toate țările lumii, bazate pe respectarea neabătută 
a independenței și suveranității naționale, a egalității de
pline între națiuni, a neamestecului în treburile interne, 
a avantajului reciproc în interesul păcii, al instaurării unui 
climat de destindere și înțelegere între popoare.

Aflîndu-ne la numai cîteva zile de la alegerile de deputați 
în consiliile populare și în Marea Adunare Națională, ne 
declarăm satisfacția față de strălucita victorie a Frontului 
Unității Socialiste, care a confirmat o dată mai mult opțiu
nea unanimă a poporului pentru politica internă și exter
nă a partidului, pentru întărirea continuă a orinduirii 
socialiste — cucerirea noastră cea mai de preț — unitatea 
de nezdruncinat în jurul Partidului Comunist Român, auto
ritatea politică supremă a țării, purtător al celor mai pro
funde interese și năzuințe ale maselor.

însuflețite de un puternic sentiment patriotic, profund 
atașate politicii partidului, încredințăm Comitetul Centra] 
al partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom consacra toate forțele, pentru a con
tribui cu toată priceperea și puterea noastră de muncă la 
înfăptuirea politicii clarvăzătoare a partidului, pentru în
florirea materială și spirituală a națiunii noastre, pentru 
triumful socialismului și păcii.

Afirmînd că petroliștii alcătu
iesc o mare familie, nu facem de- 
cît să repetăm un adevăr în
deobște cunoscut.

— Așa se petrec lucrurile la 
noi, în petrol, îmi confirmă Du
mitru Mărăcineanu, electrician de 
meserie, secretar al comitetului 
U.T.C. al rafinăriei Brazi. Am 
fost șapte frați acasă, și pe șase 
dintre noi, cînd ne-a venit vre
mea, tata ne-a luat după el, aici, 
în rafinărie. Intîmplarea intră, cu 
precizie, în sfera obișnuită a lu
crurilor. Există, prin părțile a- 
cestea, un adevărat obicei al pă- 
mîntului, în virtutea căruia circu
lația de preocupări a multor fa
milii se rezumă la un singur do
meniu : petrolul. La Ploiești, în 
cealaltă rafinărie, descoperirea a- 
cestei realități m-a făcut să con
semnez, în grabă, prezența per
sistentă, preferința chiar pentru o 
anumită instalație. Tatăl și doi 
fii, tată și fiu, doi sau trei frați, 
tată, fiu și nepot — toți în ace
lași loc de muncă, la fracționarea 
gazelor, la distilarea atmosferică, 
la dezasfaltare etc., situație cu 
numeroase variante, dar care 
transformă practic, rafinăria în- 
tr-un domiciliu pentru cîțiva zeci 
de capi de dinastii petroliste ; a- 
ceastă situație poate fi reîntîlnită, 
fără nici o deosebire, dincoace, la 
Brazi. Cu un element distinctiv, 
totuși. Aici predomină ramura he-

tSȘcerbul
-* de aur

raldică tînără, a urmașilor, îndeo
sebi fiii.

— Media de vîrstă în rafinărie, 
precizează Dumitru Mărăcineanu, 
coboară pînă la 30 de ani.

— Tinerețe vremelnică, presu
pun.

— Degeaba, nu sînt șanse să 
îmbătrînim.

Traversăm, împreună, o geogra
fie rebusistică. Ninsese de curînd. 
Pe o suprafață de 44 de hectare 
mă simt captiv între turnuri, 
carcase, rețele de conducte și a- 
buri: șuvoaie groase, învălătuci
te, fîșii subțiri, fluierînd, panașe 
vesele.

Dumitru Mărăcineanu face, în
tre timp, „prezentările" :

— Rafinăria noastră este cea 
mai mare și cea mai modernă din 
țară. Rafinărie-etalon pentru orga
nizarea științifică a producției. 
Prelucrează materie primă în 
cantități de ordinul valoric al mi
liardelor de lei. Printr-o singură 
instalație de aici trece o treime 
din totalul țițeiului extras în țară. 
Peste 40 la sută din producție 
concurează pe piața mondială, 
livrările de produse Brazi fiind 
solicitate de parteneri comerciali 
din 70 de țări.

Ici, colo, apar însă ziduri afu
mate, căzute în dizgrație și rui
nă ; odăi modeste, hale inestetice, 
care nu mai sînt racordate la or
ganismul viu și a căror demolare 
e iminentă. Sînt, probabil, resturi 
ale unor instalații ieșite din uz. 
Presupuneri ușor de făcut și, fi
rește, exacte. In fața unor morma-

M. TACCIU

ASIMILAREA UNOR
AGREGATE PENTRU

LOCOMOTIVELE

CLASA A Xll-A

EMOȚII 
Șl 

POEZIE
Al treilea lot de concu- 

renți a trecut, vineri seara, 
proba măiestriei interpre
tative pe scena Teatrului 
dramatic din Brașov, unde 
continuă să se desfășoare 
cea de-a doua ediție a fes
tivalului internațional de 
muzică ușoară dotat cu Ma
rele premiu „Cerbul de 
aur".

Primul concurent prezent 
la rampă a fost tînărul cîn- 
tăreț Jacek Lech, din Polo
nia, care a interpretat șla
gărul „Serenada tinereții", 
de George Grigoriu, și pro- 
pria-i compoziție „La reve
dere, mamă". Reprezentan
ta televiziunii cehoslovace,

(Continuare tn pag. a VII-a)
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E suficient să amintim că oa
menii vechii Elade personificau 
buna și îndurătoarea noastră pla
netă cu nume de femeie și că 
femeii acesteia îi atribuiau minu
nea nașterii noastre, e suficient să 
amintim aici de Vitoria Lipan, u- 
nul dintre cele mai viguroase per
sonaje ale literaturii noastre, pen
tru a avea contururile vaste ale 
unui portret colectiv cu care, prin 
trecerea lor pe pămînt, oamenii 
au omagiat calitățile incontestabi
le ale femeii, jumătatea mai nu
meroasă a locuitorilor acestor pă- 
mînturi. E suficient să amintim 
că o treime din populația ocupa
tă în economia noastră națională 
sînt femei, că numărul acestora ca 
muncitoare în industrie e cu pu
țin mai mic de un milion, că 
aproximativ 400 000 de femei sînt 
inginere, tehniciene, fac parte din 
personalul de specialitate — pen
tru a avea o imagine aproximati
vă a aportului zilnic, constructiv 
al femeilor pe care azi le sărbă
torim. De la o singură profesie 
fără un corespondent masculin — 
soră de caritate — la sutele de 
meserii îmbrățișate, cel puțin cu 
egal talent și capacitate de exer
citare ca ale bărbaților, prezența 
socială a femeii a realizat la noi 
o vastă explozie de energii, de 
pricepere, de devotament. „în 
toate marile victorii dobîndite de 
poporul român sub conducerea 
partidului în anii construcției so-

cialiste aprecia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU — în 
toate transformările revoluționare 
înfăptuite după eliberare, în via
ța economică, socială și politică a 
României se află cristalizată și 
munca harnică și entuziastă a fe
meilor, talentul și priceperea lor, 
dragostea de patrie, devotamen
tul lor pentru cauza socialismu
lui".

Sfertul de veac de la Eliberare, 
pe care ne pregătim să-l sărbăto
rim în acest an, a adus femeii 
emanciparea sa socială, drepturi 
democratice fundamentale, un ca
dru social generos pentru a face 
tot mai mult. ca egalitatea juri
dică în drepturi morale și mate
riale să corespundă tot mai mult 
egalității naturale, ca posibilitățile 
de afirmare în viața socială să fie 
multilaterale, ca drumul acestei 
afirmări să fie cit mai bine ocro
tit de marea noastră colectivitate. 
Atenția de care se bucură femeia 
la noi nu izvorăște numai din- 
tr-un meritat gest de profundă 
umanitate, ci și dintr-o logică 
proprie a construcției socialis
mului. Practica noastră socială a 
demonstrat cu o deosebită con
vingere ce tezaur inepui
zabil de energii constructive are 
poporul român în milioanele de 
femei, mamele, soțiile, tovarășele 
sau fiicele noastre.

Infrîngînd prejudecățile secula
re, care i-au destinat femeii o 
exclusivă existență casnică, orîn- 
duirea noastră socialistă a dus și 
duce o consecventă politică de 
promovare a femeilor în toate do
meniile de activitate socială. Mun
citoare textilistă și învățătoare, 
medic și inginer, zootehnist și 
bibliotecar, prezență numeroasă 
în rețeaua deservirii publice, ca 
și în toate domeniile cultural- 
artistice, femeia a dovedit rare 
calități de spirit de inițiativă și de 
organizare, entuziasm și devota
ment. Prezență organică în uria
șul nostru angrenaj social, ea a 
depășit condiția de subordonare, 
condiția unui orizont îngust, lite
ralmente domestic, înscriindu-și 
eforturile în permanentul proces 
de auto-depășire, de configurare 
a unei personalități multilateral 
pregătite, salt calitativ condițio
nat de însăși dinamica dezvoltării 
noastre naționale în toate sectoa
rele de existență umană. La a- 
ceastă cotă la care ne aflăm, tî- 
năra femeie a patriei noastre este 
beneficiara unor condiții optime 
de afirmare atît în profesia pe 
care o îmbrățișează, cît și în ac
tivitatea social-obștească. Prezen-

V. TIMIȘANU

ELECTRICE
Continuînd asimilarea 

în fabricație internă a mai 
multor utilaje din compo
nența locomotivelor electri
ce, colectivul Uzinei „Elec- 
troputere" din Craiova a 
început să producă un tip 
de agregat de transformare, 
prin intermediul căruia se 
alimentează sistemul de 
tracțiune. Agregatul este al
cătuit din trei transforma
toare electrice — de reglaj, 
de tracțiune și de fri'nare — 
introduse într-o cuvă co
mună.

Simultan și în alte uzine 
au fost, asimilate o serie de 
utilaje necesare funcționării 
agregatului de transforma
re. Este vorba de motopom- 
pa de ulei realizată în co
laborare de către Uzina de 
pompe București și „Elec- 
tromotor“-Timișoara, un 
termcontact produs la în
treprinderea „Electroapara- 
taj“-București, ventilatorul 
de răcire, transformatorul 
de curent și rezistența de 
comutare, asimilate în fa
brica aparataj a uzinei 
„Electroputere".

(Agerpres)

IN PRAG DE
BACALAUREAT

IMPORTANT, PREGĂTIREA PSIHOLOGICA PENTRU 
EXAMEN.

CE POT SPUNE „REPETIȚIILE" GENERALE ALE BACA
LAUREATULUI.

FACTORUL CEL MAI COMPETENT AL MASURILOR PE
DAGOGICE Șl DIDACTICE _ ȘCOALA.

MEDITATORUL EXISTA CHIAR CTND NU ESTE NE
VOIE DE EL.

Uzina de motoare electrice Pitești. Secția motoare 
Foto : O. PLECAN

Ce 
clasa 
tul 
se pot spune o mulțime de lu
cruri. Dar să le selectăm. Mai 
avem atît de puțin timp pînă 
la ora bilanțului școlar, îneît 
n-ar avea nici un rost să mer
gem prea departe cu gîndul, 
întoreîndu-ne la acele lucruri 
care puteau fi mai bine perfec
tate. Să ne gîndim la ce se face 
acum și la ce se poate face 
mai departe.

Bacalaureatul este un examen 
greu, cu atît mai mult cu cît 
anul acesta este susținut de o 
clasă terminală mai matură.

se poate spune despre 
a XH-a înainte de star- 
bacalaureatului ? Evident,

(Continuare în pag. a VII-a)

VĂ PROPUNEM 
ACEASTĂ 

DEZBATERE'
Șl TU EȘTI

OPINIA PUBLICA!
e Taxatoarea unui autobuz e pe nedrept și 

grosolan apostrofată de un pilc gălăgios. Unii 
pasageri nu vor să se amestece, sau țin să nu 
se enerveze, sau îi plictisesc altercațiile. Și 
atunci alții, deși se enervează și ei ca toți oa
menii, deși nu le place nici lor cearta, trec peste 
toate și intervin.
• Un elev, insuficient cunoscut, e nedreptății 

de o parte dintre colegi, ori de unii dinUe pro
fesori printr-o apreciere în realitate necores
punzătoare. Unii dintre colegi, deși în cunoștință 
de cauză, pentru a nu contrazice fățiș, lasă ca 
aprecierea injustă să se perpetueze. Alții, însă, 
iau apărarea celui nedreptățit, relevîndu-1 la 
adevărata valoare.

• Cineva sau cîțiva întîrzle de la fabrică sis
tematic. ori absentează, iar lucrul merge ana
poda. Unii gindesc că „chemarea la ordine" e 
exclusiv de datoria șefilor, sau nu vor să strice 
„prietenia" cu nimeni. Alții, cu riscul de a su
păra momentan, ori de a fi considerați „lno-

portuni", intervin, nu se lasă pînă nu conving 
și nu obțin corectarea.

• Chiar Ia începutul unei sesiuni de examene, 
într-o grupă studențeasă, doi—trei tineri pierd 
timpul, nu învață, se risipesc. Unii dintre colegii 
lor își văd de treabă, privindu-i pe ceilalți cu 
cea mai desvîrșita indiferență. Alții fără a lăsa 
impresia superiorității, le atrag cu tact atenția, 
îi alertează, ajutindu-i să depășească momentul 
dificil.

• într-o instituție, o Inovație, o idee nouă și 
eficientă de organizare, o invenție, prinde greu 
teren. Unii ridică din umeri declarînd că n-au 
nevoie de bătaie de cap, sau nu vor să „in
dispună" pe cei ce se urnesc incet (mai ales 
dacă aceștia fac parte din conducere), sau pur 
șl simplu își fac porția lor de muncă și pleacă 
liniștiți acasă. Alții, deși intimpină dificultăți, 
aversiuni, se luptă, se zbat, trec peste orice ob
stacole și nu-șl găseso odihnă pînă nu impun 
adevărata și dreapta rezolvare.

(III)
Opinia, spuneam la începutul 

acestei dezbateri, pentru a se 
transpune în acțiune trebuie să 
treacă obligatoriu prin atitu
dine. Dar atitudine e și indife
rența după cum însă, ati
tudine înseamnă manifestarea 
exterioară a opiniei, intervenția 
fățișă. Acesta este momentul 
critic al opiniei. Fiindcă opinia 
publică, curentul de opinie în 
acțiune nu poate exista decît 
prin intervenția, prin participa
rea directă a oamenilor. Am vă
zut însă că nu a oricărui fel de 
oameni : egoiștii, indiferenții —

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)

Si fiindcă, într-adevăr, exame
nul este dificil, nu este lipsit 
de importanță să facem con
semnarea aprecierilor expri
mate de un psiholog, conf. univ. 
doctor Tiberiu Bogdan. „Școala 
nu trebuie să scape din vedere 
pregătirea psihologică a can- 
didaților pentru bacalaureat. 
Emoția, teama, lipsa de încre
dere în forțele proprii diminu
ează, uneori pînă la periclita
re, rezultatele examenului, E- 
levul dintr-a XII trebuie să 
se pregătească pentru actul 
final al școlarității in cel mai 
deplin calm și echilibru de 
efort intelectual. De aceea, 
cred eu, este important să știe 
ce-1 așteptă Ia acest examen, 
ce se așteaptă, mai ales, de la 
el“.

Școlile investigate dovedesc 
că au avut în vedere acest fac
tor psihologic și remarcăm o 
asemenea preocupare. Ni se 
pare de bun augur inițiativa 
liceelor ,,Mihail Sadoveanu", 
nr. 15 și 34 din București ca și 
a Liceului din Lehliu de a 
inaugura cu un ceas mai devre
me bacalaureatul prin lucrări 
de sondaj pe formula exactă a 
examenului, adică, lucrări cu 
numele păstrat secret pînă la
desfacerea lor, după notare,
subiecte de sinteză șl aprecie
re cerută nu de la profesorul 
clasei, ci de la colectivul de 
profesori din școală — deci, co
misie de bacalaureat ad-hoc. 
O asemenea repetiție gene
rală — cum apreciau to- 
varății Uto Iulian, director 
al Liceului ,,Mihail Sadoveanu", 
și profesorul Gheorghe Herescu 
de la același liceu — a înlesnit 
un bun antrenament în hățișu
rile examenului ce va veni, 
dar, în același timp, a oferit 
colectivelor didactice ale ce
lor trei licee să cunoască, cu 
multă exactitate, baremul cu
noștințelor elevilor și capaci
tatea lor de a le valorifica la 
o examinare de asemenea fac
tură. Profesorii au depistat gre
șelile cele mai frecvente săvîr- 
s!*.e. Jie elevi’ Problemele care 
ridică dificultăți de rezolvare
VERONICA BiRLADEANU

(Continuare în pag. a ’V-a)
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10 DINTRE COLEGELE NOASTRE
a meni oi raiumn iwisiiii li mfih oi?

etudentă tn anul al 
VI-lea), va trebui să 
apelez în permanen
ță la „artificii" de 
căldură pentru a-mi 
apropia pacienții, de
oarece de buna lor 
dispoziție psihică va 
depinde, neîndoiel
nic, succesul Inter
vențiilor mele".

BILANȚ INDUSTRIAL LA ARAD INIȚIATIVA ARE CUVÂNTUL

VOICU THEODO
RA — muncitoare o- 
peratoare, I.P.R.S.- 
Bănegsa : „Tinere
țea colectivului din 
care fac parte, aspi
rațiile comune, dar, 
mai ales, responsabi
litatea socială impli
cată de profesiune și 
concretizată în cali
tatea produselor ce 
ies din mîinile noas
tre (V. T. este frun
tașă în întrecerea 
socialistă pe anul 
1968, n.n.). nu exclud, 
în ciuda faptului că 
munca noastră este 
prin excelență teh
nică, doza de gingă
șie pe care o inves
tim în fiecare micro- 
aparat — adevărate 
bijuterii.

pregătire temeinică, 
pasiune și vocație de 
pedagog, care incum
bă, în primul rînd, 
multă, multă femini
tate. Anticul Vergi- 
lius spunea, undeva, 
că femeia este me
reu schimbătoare 
(„semper mutabile 
femina"), însă în o- 
cupația noastră tre
buie să nu pierdem 

1 niciodată din vedere 
: entuziasmul începu- 
j turilor, cultivînd tot 

ceea ce ne determină 
isă simțim că trăim 

i într-o veșnică tinc- 
, rețe“.

spune șl astăzi — 
pretinzînd însușiri 
pe care numai ei 
le-ar poseda. Dar cu
rajul, atenția, min- 
dria de a fi folosi
tori clipă de clipă 
necunoscuților noș
tri semeni — o do
vedesc atîtea exem
ple — nu ne sînt 
străine nici nouă".

DESPINA MINCU 
—absolventă a Fa
cultății de limbi ro
manice și clasice (in 
fata ultimei solicitări 
studențești — lucra
rea de diplomă) :

„Tncepînd din 
toamnă, voi fi pro
fesoară, și o aseme
nea meserie nu poa
te fi exercitată — se 
înțelege — fără o

ELENA CAI.INES- 
CU — asistentă pe
diatră, Spitalul cen
trai de copii. Bucu
rești (între două ur
gențe) :

„Lucrez la secția 
de reanimare și, 
mărturisesc, nu-mi 
închipui altă satis
facție mai deplină 
decît aceea de a con
tribui nemijlocit la 
salvarea vieții copii
lor aflați în cea mai 
critică situație posi
bilă. Să fie acesta 
ecoul prelungit al 
dragostei purtate 
propriilor noștri co
pii, al sentimentelor 
materne răscolite, 
cind după munca de
pusă pot citi în o- 
chii micilor pacient! 
recunoștință ? în 
fond veghez, doar, la 
împlinirea dreptului 
de a trăi".AURICA D R A - 

GHICI — munci
toare Ia întreprinde
rea agricolă de stat 
„Avicola" - Brăila : 
„Am o profesie care, 
prin însăși natura ei, 
îmi cere gingășie, aș 
spune chiar duioșie 
și o mare capacitate 
de a fi sensibilă la 
realitatea ei : lucrez 
într-o lume a păsă
rilor. Ca și celelalte 
tovarășe ale mele, 
știu însă că dragos
tea noastră de pro
fesie se susține, mai 
ales, pe profunzimea 
cunoștințelor, pe dis
ciplină în muncă, pe 
înțelegerea îndatori
rilor".

MARGARETA 
FULGA — casieră, 
Magazinul „Unic", 
București, (cînd va
dul cumpărătorilor 
se „subtiase" vizi
bil) :

„Este în firea lu
crurilor să mă preo
cupe — dincolo de 
atribuțiile stricte — 
crearea unei plăcute 
ambiante comerciale 
prin atenția acorda
tă consumatorilor, cu 
o diversitate de gus
turi și de comporta
ment. punînd în re
comandările și apre
cierile pe care le fac 
asupra produselor și 
ceva din simțul meu 
gospodăresc".

(...lîngă un catalog, 
lingă caietul de în
semnări al diriginte
lui, în așteptarea u- 
nei întîlniri cu pă
rinții) :

„A învăța pe altul 
— după convingerea 
mea — implică un 
proces exclusiv afec
tiv. în ceea ce mă 
privește, încerc să 
mă apropii sufleteș
te de copil : o dată 
fiindcă obiectul pre
dat — limba și lite
ratura română — 
impune, și pentru o- 
rizontul lor cultural, 
și pentru educația 
lor patriotică, acest 
lucru ; și, în egală 
măsură, pentru fap
tul că în curînd voi 
fi mamă, perspecti
vă ce-mi cristalizea
ză intențiile pedago
gice și îmi dezvoltă 
sentimentele mater
ne".

PANORIA ZABUT- 
CA — manipuiant, 
Depoul I.T.B. „Iile 
Pintilie" (suprave
ghind „revizia" efec
tuată înainte de „ie
șirea în traseu") :

„Cu 10—15 ani în 
urmă, meseria prac
ticată de mine era 
accesibilă numai băr
baților, această „joa
că" de a conduce un 
vehicol — se mai

ROD1CA DIACO- 
NESCU — profesoa
ră, Școala generală 
nr. 4, București

ILEANA GHEOR- 
GHESCU — voleiba
listă, Clubul „Dina
mo București" (ime
diat după antrena
ment) :

„Socotesc jocul Ia 
fileu drept cel mai 
potrivit dintre spor
turi pentru a fi 
practicat de către ti
nere și, prin aceas
ta. nu avansez, doar, 
un simplu «pro do
mo». Postul de coor
donator în teren îmi 
solicită o conduită 
morală normală — 
stăpînire de sine, ca
pacitate de a sfătui 
și tempera impulsivi
tatea inerentă a co
echipierelor, înțele
gere, spirit de colec
tiv etc. Prin analo
gie, consider că, în 
profesiunea mea de 
bază — medic sto
matolog (I. Gh. este

CE VREȚI SA ȘTIȚI DESPRE

VIITOAREA DV. PROFESIE?

SECȚIILE DE
Riipundem Mttaf cititoru

lui DUMITRU I8TODOR, dta 
București |l celorlalți tova
răși care ne întreabă 
unde funoțloneaaă aeoții 
de eublnglnerl, pentru oe do
menii pregăteeo facultățile 
noastre aceste cadre de spe- 
clallștl sollcitinda-ne. totoda
tă, precizări în legătură cu 
durata studiilor șl profilul 
muncii, după absolvire.

Din anul universitar 1988— 
1969, pe baza H.C.M, nr. 1 487, 
!n conformitate cu prevede
rile art. 122 din Legea învă- 
tămîntului, au început să 
funcționeze, în cadrul insti
tutelor tehnice și politehnice 
din București, Brașov, Cluj, 
Galați, Iași, Petroșani, Plo
iești și Timișoara — la facul
tățile de profil — secții de 
subingineri care pregătesc 
cadrele intermediare între 
ingineri și tehnicieni sau 
maiștri pentru 20 de specia
lități : 1. Topografie minieră ; 
2. Exploatări miniere ; 3. E- 
lectromeeanicâ minieră ; 4.
Forajul sondelor și exploa
tarea zăcămintelor de petrol 
și gaze ; 5. Electromecanică
minieră : 6. Chimia și tehno
logia materialelor de con
strucții ; 7. Electroenergeti-
că ; 8. Termoenergetică ; 9. 
Furnale și oțelării ; 10. Teh
nologia prelucrării la rece ; 
II. Industrii alimentare de 
origine animală ; 12. Industrii 
alimentare de origine vege
tală : 13. Morărit și panifica
ție ; 14. Industrii alimentare
extractive ; 15. Construcții ci
vile și industriale ; 1G. Mașini 
și utilaje pentru construcții ; 
17. Instalații pentru construc
ții : 18. întreținere și repara
ții auto : 19. Drumuri și po
duri ; 20. Construcții și între
ținere feroviară.

Durata studiilor : 2 ani și 
jumătate, pentru toate spe
cialitățile. exceptîndu-le pe 
acelea din domeniul indus
triei alimentare (notate mai 
sus. la nr. 11. 12, 13 șl 14), 
unde studiile durează 2 ani.

Cursuri serale, cu o durată 
de 3 ani, funcționează pentru 
7 specialități, și anume : ex
ploatări miniere ; electrome
canică minieră ; electroener- 
getică ; tehnologia prelucră-

SUBINGINERI
ril la reca ; construcții civila 
*1 induitriala ; Instalații pen
tru construcții ; întreținere 
*i reparații auto.

La concureul da admitere 
pentru curaurlla «erale, »e 
pot inacrie numai cei care 
îndeplinesc toate condițiile 
de atudli prevăzute pentru 
admiterea in facultăți și lu
crează ta apecialitatea secției 
ale cărei cursuri doresc să le 
urmeze sau Intr-o specialita
te înrudită acesteia.

Instituțiile de învățămint 
superior care au, in prezent, 
secții de subingineri sînt :

INSTITUTUL POLITEH
NIC „GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ" din București — 
specialitățile cu nr. 4, 7, 8, 9,
10, 18. Adresa : Calea Grivi- 
ței nr. 132 ; telefon 13.94.40 
(interior 12) ; INSTITUTUL 
DE CONSTRUCȚII din Bucu
rești — specialitățile cu nr. 
15. 16. 17. 19, 20. Adresa : 
B-dul Republicii nr. 176 ; te
lefon 21.47.70 ; INSTITUTUL 
DE PETROL. GAZE ȘI GEO
LOGIE din București — spe
cialitatea cu nr. 4. Adresa : 
str. Aviator Traian Vuia 
nr. 6 ; telefon 12.70.04 ; IN
STITUTUL POLITEHNIC 
din Brașov — specialitățile 
cu nr. 10 și 18. Adresa : str. 
Nicoiae Iorga nr. 2 ; telefon 
1.31.16 ; ISTITUTUL POLI
TEHNIC din Cluj — speciali
tatea cu nr. 10. Adresa : str. 
Emil Isac nr. 15 ; telefon
2.14.70 și 2.24,20 ; INSTITU
TUL POLITEHNIC din Ga
lați — specialitățile cu nr. 10.
11, 12, 13, 14. Adresa : str. 
Republicii nr. 111 ; telefon
1.48.70 ; INSTITUTUL POLI
TEHNIC din Iași — speciali
tățile cu nr. 7, 10, 15, 19. A- 
dresa : Calea 23 August 
nr. 22 ; telefon 35.77 ; INSTI
TUTUL POLITEHNIC din 
Timișoara — specialitățile cu 
nr. 10 și 15. Adresa : Bd. 30 
Decembrie nr. 2 ; telefon 
1.11.06 ; INSTITUTUL DE 
MINE din Petroșani — spe
cialitățile cu nr. 1. 2. 3. Adre
sa : str. Institutului nr. 20 ; 
telefon 10.50 ; ISTITUTUL 
DE PETROL din Ploiești — 
specialitatea cu nr. 5. Adre
sa : Sos. Națională București 
— Ploiești — telefon 2.31.68.

RODICA MANDA- 
CHE — actriță. Tea
trul „Barbu Dela- 
vrancea" (la masa de 
machiaj, un sfert de 
oră pînă la ridicarea 
cortinei) :

„Sută la sută sau, 
cu alte cuvinte, fără 
dăruire totală, fără 
dragoste, fără înțe
legere profundă, fără 
sentimentul răspun
derii de a comunica 
niște mari adevăruri 
ale epocii noastre, 
nu aș putea realiza 
nimic și. cu atît mai 
mult, într-un specta
col jucat pentru pu
blicul căruia îi dato
rez infinită prețuire 
și recunoștință".

CARMEN NANU 
— ingineră, între
prinderea de piese de 
radio și semiconduc
tor!, București : „E 
o părere preconcepu
tă. de mult infirma
tă de realitatea 
noastră, că femeile 
n-ar putea să se des
curce ca și bărbații 
în anumite profesiuni 
sau că, abordînd o 
asemenea profesiune, 
și-ar pierde din fe
minitate. în între
prinderea noastră, 
majoritatea salariați- 
lor sînt femei, ceea 
ce impune — dincolo 
de un climat colegial 
corespunzător — se
riozitate în muncă, 
competență, spirit de 
exigentă.

ADINA POPA 
Foto : P. SEVERIN

Azi în librării
Ion Horga : „Degas" Ed. Meridiane, lei 25 : Ernest T.lnrfprm • Arta umputai- Ed Meridiane lei’ 14 ; n’. I.^Staache : f.Ca"»

Vălenii de Munte4*; Ed. Meridiane, lei 6,50; Leon 
Batcista Alberti : „Despre pictură-, Ed. Meridiane, lei 3; Francisc 
PfC?riflrlu>: »»Petre Abrudan", Ed. Meridiane, lei 6 ; Paul H. Stahl • 
„Folclorul și arta populară românească-, Ed. Meridiane, lei 30; 
Leopold Săgar Senghor : „Jertfe negre-, E.L.U., lei 7 25 • lila Vo- 
len : „Oamenii lui Dumnezeu-, E.L.U., lei 6 ; Robert Crâven : În

grozitorul domn Cunn**, E.L.U., lei 4,50 .

• 50000 vagoane
• 2500000 ceasuri

• 50 000. Zilele trecute, pe poarta uzinei de vagoane din 
Arad a ieșit vagonul cu numărul 50 000. Un bun prilej pentru 
un scurt popas recapitulativ.

50 000 înseamnă două garnituri de tren ce acoperă distanța 
București-Arad.

Producția anului 1945 se realizează astăzi în 4 zile, iar la 
fiecare oră și jumătate un nou vagon pornește spre drumurile 
de fier ale țării. 78 la sută din producția vagoanelor de marfă a 
tării și întreaga producție a vagoanelor de călători aparține 
uzinei din Arad. Parametrii calitativi sînt reflectați și de 
viteza de rulaj în exploatare : 130 km oră la prima categorie 
și 160 km la cea de a doua.

• 2 500 000. Fabrica de ceasuri din Arad a produs, recent, 
ceasul cu numărul 2 500 000. In prezent, se află în execuție de 
prototip ceasul deșteptător cu calendar, iar în faza de proiect 
încă 4 modele, unul din ele avînd sistemul de sonerie înlocuit 
cu o melodie. La fiecare a 18-a secundă, pe banda de montaj 
a fabricii este gata un ceasornic. Incepind din acest an, fabrica 
a dat primele produse pentru export.

I. DANCEA
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Obiectivele primăverii
Ce obiective ale muncii 

patriotice își propun, pentru 
primăvara acestui an, tine
rii din Timișoara ? Planul de 
perspectivă al Comitetului 
municipal U.T.C. Timișoara, 
ne oferă cîteva răspunsuri 
sugestive. Transcriem :

• Tineretul timișorean va 
aduce o contribuție însem
nată la lucrările de finisare 
a sălii de sport a orașului 
— bază sportivă cu o capa
citate de 2 500 locuri — ce 
va fi dată în exploatare la 
sfîrșitul primăverii.

• Tinerii muncitori, elevi 
și studenți vor începe — o 
dată cu primăvara — con
struirea unui bazin de înot 
olimpic, care, împreună cu 
terenurile de sport amplasa
te în jur, va constitui un 
nou punct de atracție pen
tru amatorii de sport din Ti
mișoara.

• Pentru a crea condiții 
optime desfășurării campio
natelor sportive din școli și 
facultăți, elevii și studenții 
și-au propus să amenajeze 
un număr de 15 minitere- 
nuri de fotbal, situate în 
imediata apropiere a școli
lor.

• Un alt obiectiv al mun
cii patriotice : locurile de 
agrement din afara orașului. 
Dezvoltarea complexului tu
ristic de la Sag, situat pe 
maiul Timișului, precum și 
construirea unui complex a- 
semănător în apropierea lo
calității Albina.

• Nu demult, s-a hotărît 
construcția unui cămin pen
tru tinerii muncitori, cu o 
capacitate de 400 locuri. 
Pentru a răspunde grijii 
față de condițiile de muncă 
și trai ale tineretului, orga
nizațiile U.T.C. din întreprin
derile timișorene s-au anga
jat să contribuie, prin mun
că patriotică, Ia toate fazele 
realizării acestui obiectiv.

Prin intermediul televizorului MIRAJ
participant!! la Festivalul de muzică ușoară

„CERBUL DE AUR“
sînt oaspeți în casa dv.

— Diagonala 59 cm.
1 lub cinescop autoprotejat

- 14 tuburi electronice, 6 diode, 12 canale >

— 1 difuzor permanent de 3 W.
— 1 casetâ din placaj furniruit.
— Prețul 5100 lei. Se vinde yi cu plata In 

12—18 rate lunare.

P. SEVERIN

Vi RECONANDil'1 
PENTRU DUMINICĂ...

e O CARTE
De data aceasta, obiectul 

recomandării noastre nu 
este propriu-zis o carte, ci 
o operă literară apărută, 
deocamdată, într-o revistă. 
Este vorba de „basorelie
ful în șapte fundaluri" VI
TEAZUL, de Paul Anghel 
(„România literară" nr. fl, 
pag. 12—19), evocare la pro
porții simbolice a legenda
rei figuri a lui Mihai Vi
teazul, prilej de expresie 
a unui profund și vibrant 
patriotism.

• UN SPECTACOL
Pentru că seara dv., de 

duminică va fi probabil 
dedicată în exclusivitate 
festivității de închidere a 
„Cerbului de aur" (deși la 
Teatrul „Bulandra" se Joa
că „Livada cu vișini"...), 
deschideți aparatele de ra
dio dimineața, la ora 8,05 
pe programul II. Veți as
culta transcripția radiofo
nică a unei înflăcărate 
drame romantice, care vor
bește despre libertatea și 
demnitatea omului : WIL
HELM TELL de Friedrich 
Schiller.

• UN FILM
Dacă avalanșa de come

dii și filme polițiste care 
a invadat ecranele centrale 
a început să vă obosească, 
întreprindeți o călătorie 
pînă în bulevardul 1 Mai, 
Ia cinematograful „Uni
rea". Acolo, la ora 20,30, 
rulează un film care tre
buie văzut și revăzut : MA
GAZINUL DE PE STRADA 
MARE, al regizorilor cehi 
Jan Kadar și Elmar Klos, 
zguduitoare tragedie a vie

ții umane încătușate și a- 
menlnțate de fascism.

• UN CONCERT
La ora 20, sala Ateneului 

Român găzduiește concer
tul excepționalei orches
tre folclorice „BARBU 
LAUTARU", sub bagheta 
artistului poporului Ionel 
Budișteanu, și cu partici
parea unor soliști dintre 
cei mai cunoscuți și îndră
giți : Irina Loghin, Geor- 
geta Anghel, Emil Gavriș, 
Benone Sinulescu, Vlad 
Dionlsle.

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••»• •••»•••••••••••••••«

IPENTI^U TOMIPUL D¥.
fflhemo

ROLLS ROYCE-UL GALBEN — 
rulează la Patria (orele 10 J
12.45 , 15,ÎS , 18 . 20,30). PENTRU 
ÎNCĂ PUȚINI DOLARI — rulea
ză la Republica (orele 8 j 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 18,45 ; 19 : 21,15) ;
București (orele 8,45 i II ; 13,15 ; 
18 ; 18,30 ; 21). PAȘA - rulează la 
Luceafărul (orele 9 i 11 ; 13 ; 15 ;
17 : 19 ; 21) ; Festival (orele 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21)......APOI 8-A 
NĂSCUT LEGENDA* - rulează la 
Victoria (orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45) . Floreasca (orele 9 ;
11.15 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 . 20,30). CU
ȚITUL IN APA — rulează La Cen
tral (orele 9 , 13 ; 15 : 19) ; VIAȚA 
LUI MATEUS — orele 11 ; 17 , 21). 
PENSIUNE PENTRU HOLTEI — 
rulează la Lumina (orele 9—15,45 ; 
în continuare 18,15 ; 20,45) ; Dru
mul Sării (orele 15 . 17,30 ; 20). A- 
CEST PAMINT ESTE AI. MEU — 
rulează la Doina (orele 9—10 pro
gram pentru copii, 11,30 ; 13,45; 16 ;
18.15 . 20,30 . Lira (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15). UN OM PENTRU ETERNI
TATE — rulează la Union (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). Sîmbătă orele 18 
program de desene animate ; Mio
rița (orele 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ;
20.30) . PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE In premiera — 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21). PIANELE MECANICE — 
rulează la Feroviar (orele 9 . 11,15 |
13.30 . 15,45 : 18,15 ; 20,45) ; Excel
sior (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 | 16 ;
18,15 ; 20,30) ; Modern (orele 9,30 :
11.45 : 14 ; 16,15 , L8.30 ; 20.45). RIO
BRAVO — rulează la Grivlța (ore
le 9.30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30) ; Glo
ria (orele 9,30 j 12,45 16.15 i 19,30).
PRIMAVARA PE ODER — rulea
ză La înfrățirea (orele 15,15 : 17.45 : 
20) UN DELICT APROAPE PER
FECT i — rulează la Buzeștl (o- 
rele 15.30 : 18) : DARCLEE (orele
20.30) . EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN - rulează la Dacia 
(orele 9,30—15,30 în continuare •
18 ; 20,30) ; Giuleștl (orele 15,30 | 
18 ; 20,30). MARELE ȘARPE — ru
lează la Bucegi (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18 : 18,15 ; 20,30) ; Arta (ore
le 9,15—14,30 în continuare ; 16,15 ; 
18,15 : 20,45). FALSA LIRA DE 
AUR — rulează La Unirea (orele
15.30 : 18) ; MAGAZINUL DE PE 
STRADA MARE (orele 20,30). A- 
VENTURILE LUI TOM 8AWYER,

MOARTEA LUI JOB INDIANUL 
— rulează la Ferentari (orele 
18,20 ; 19). MADE IN ITALY —
rulează ia Moșilor (orele 15,30 ț 
18 ; FALSTAFF orele 20,30* ; Co- 
trocenl (orele 15,30 ; 18) ; STRIGA
TUL (orele 20,30). BUNA ZIUA 
CONTESA - rulează la Melodia 
(orele 9 ; 11,15 { 13,80 ; 18 ; 18,16 ;
20.30) ; Tomia (orele 9,30—13,30 In
continuare ; 16 j 18,15 ; 20,30). Fla
mura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 | 
18,15 ; 20,30). FELDMAREȘALA ru
lează la Volga (orele 9—13,30 în 
continuare ; 15,45 , 18 ; 20,30). PLA
NETA MAIMUȚELOR - rulează 
Ia Viitorul (orele 15,30 j 18) ; LA 
ORA CINCI DUPĂ AMIAZA (ore
le 20,30) . BECKET - rulează la 
Auroia (orele 10. 13,30 16,30 ;
19.30) . URLETUL LUPILOR - ru- 
Lează !a Popular (orele 15,30 : 18) ; 
A TRECUT O FEMEIE (orele
20.30) ÎNȚELEPTUL UE PE MUN
TELE BLESTEMAT - rulează la 
Munca (orele 18—18) i COLINA 
(orele 20,30). CADEREA IMPERIU
LUI ROMAN — rulează la Flacăra 
(orele 15,30 - 19). PRINȚESA — 
rulează la Vltan (orele 15,30 . 18) : 
COLIVIE PENTRU DOI (orele
20.30) . SAMURAIUL — rulează la
Rahova (orele 15,30 : 18). IN ORA
ȘUL ,.S“ (orele 20.30). LUSTRA
GIUL — rulează la Progresul (ore
le 15,30 : 20.30) ; REBUS MIRACU
LOS (orele 18). JUDOKA. AGENT 
SECRET - rulează la Pacea (orele 
15.30 . 18,30 : 20,15). PANTOFUL
CENUȘARESEI - rulează la 
Crîngasi (orele 15,30 i 18 20,15),
DRAGA BRIGITTE - rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18 i 20,15).

• Teatrul „C. I. Nottara* (Bd. 
Magheru) : O CASA ONORABI
LA, ora 19,30, (sala Studio) j CIND 
LUNA E ALBASTRA, ora 20,00 ;
• Teatrul „Giuleștl" : PALARIA 
FLORENTINA, ora 19,30 ; • Tea
trul „Barbu Delavrancea" : KA
THLEEN, ora 20,00 ; • Teatrul 
Evreiesc de stat : DIBUK, ora 
20,00 ; • Studioul I.A.T.C. „I. L. 
Caragiale" — VISUL ; GUERNI
CA, ora 19,30 ; • Teatrul „Ion 
Creangă" : ANDROMACA, ora 
18,30 ; • Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei) : ȘORICELUL 
ȘI PĂPUȘĂ, ora 17,00, SPECTA
COL NOCTURN — Miriam Rădu- 
canu, Gh. Căciuleanu, Vlrgil Ogă- 
șanu, ora 21.30 ; • Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase" (sala Savoy) î 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO, 
ora 19,30, (sala din Calea Victo
riei 174) : VARIETĂȚI PE POR
TATIV, ora 19.30 ; • Ansamblul 
artistic al U.G.S. — SELEC- 
ȚIUNI ’68. ora 20,00 ; • Circul de 
stat : CIRCUL ARE CUVINTUL, 
ora 19,30.

LOVITURA, ora 19,30, (aala Stu
dio) : FEMEI SINGURE, ora 10,30, 
CIND LUNA E ALBASTRA, ora 
16, VIZIUNI FLAMANDE, ora 20 ;
• Teatrul „Giuleștl" : CURSA 
DE ȘOARECI, orele 10 șl 15, O- 
MUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA, ora 19,30 ; • Teatrul Evre
iesc de stat : DIBUK, orele 11 șl 
20 ; • Studioul Institutului de 
artă teatrală șl cinematografică 
„I. L. Caragiale" : MULT ZGO
MOT PENTRU NIMIC, ora 19,30 ;
• Teatrul „Ion Creangă" : CO- 
COȘELUL NEASCULTĂTOR, ora 
10, NĂZDRĂVĂNIILE LUI PĂCA
LĂ, ora 16 ; • Teatrul „Țăndă
rică" (sala din Calea Victoriei) : 
AVENTURILE LUI PLUM-PLUM, 
ora 11, (sala din str. Academiei) : 
BĂIATUL ȘI VÎNTUL, ora 11 ;
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă
nase" : CAFEAUA CU LAPTE DE
ADIO, ora 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : VARIETĂȚI 
PE PORTATIV, ora 19,30 ; » Cir
cul de stat : CIRCUL ARE CU
VINTUL, orele 16,00 șl 19,30.

BIMDAtA 8 MARTIR

• Opera Română : OTHELLO, 
ora 19,30 ; > Teatrul de operetă : 
MY FAIR LADY, ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) ! BECKET, ora 
19,30, (sala Studio) ; PĂRINȚII 
TERIBILI, ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra44 (Schitu 
Măgureanu) : NEPOTUL LUI
RAMEAU, ora 20, (sala Studio) : 
SFINTUL MITICA BLAJINU. ora 
20 ; • Sala Palatului : LUCEA
FĂRUL, ora 19,30 ; • Teatrul de 
Comedie : NICNIC, ora 20,00 ; • 
Teatrul Mic : TANGO, ora 20,00 ;

DUMINICA 9 MARTIE

• Opera Română : RĂPIREA 
DIN SERAI, ora 11, LACUL LE
BEDELOR, ora 19,30 ; « Teatrul
de operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO, ora 10,30, ȚARA 
SURISULUI, ora 19,30 ; « Teatrul 
Național „I. L. Caragiale (sala Co
media) : TOPAZE, ora 10, HEI- 
DELBERGUL DE ALTĂDATĂ, 
ora 15. DOMNII GLEMBAY, ora 
19,30, (sala Studio) : CASTILIANA, 
ora 10 ; TRAVESTI, ora 15, PĂ
RINȚII TERIBILI, ora 19,30 : Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : VICTIMELE 
DATORIEI, ora 10, NEPOTUL 
LUI RAMEAU, ora 15, LIVADA 
CU VIȘINI, ora 20, (sala Studio) : 
SFÎNTUL MITICA BLAJINU, ora 
10. SFÎRȘITUL PAMINTULUT. 
ora 15, KEAN, ora 20 : • Sala Pa
latului : LUCEAFĂRUL, ora 10 ;
• Teatrul de Comedie : UCIGAȘ 
FARA SIMBRIE, ora 20, NICNIC 
ora 15,30, UN HAMLET DE PRO
VINCIE, ora 10,30 ; • Teatrul 
MIC : TANGO, ora 10, BALTA
GUL, ora 15, IERTAREA, ora 28 J
• Teatrul „C. I. Nottara- (Bd. 
Magheru) : VIJELIE 1N CRENGI
LE DE SASSAFRAS, ora 10, CĂ
LĂTORIE CU SCANDAL, ora 15,80,

PROGRAMUL I

• 16.00 — Campionatul mondial 
de hochei pe gheață (grupa B) 
România — Italia • 17,30 — Telex 
TV. • 17,35 — Medicul vă sfătu
iește. Gripa șl celelalte viroze res
piratorii • 17,50 — Lumea copii
lor. „O familie năzdrăvană" cu 
Iurie Darie și Mihaela Istrate • 
18,30 — Noile aventuri ale echi
pajului Val-Virtej. „Poveste în ju
rul unei săbii" (II).

PROGRAMUL I șl II

• 11,80 — Telejurnalul de seară 
• 19,15 — De ziua femeii • 19,30 
— Cadran — emisiune de actua
litate internațională. • 20,00 — 
Festivalul internațional de muzică 
ușoară „Cerbul de aur* — Brașov 
1969. Concura da interpretare. Par

ticipi : Frlda Boccara (Franța), 
Roy Black (R.F.G.), Mala Rozova 
(U.R.S.S.), Ghlorghi Kordov (Bul
garia), Danny Doyle (Irlanda), 
Anda Călugăreanu (România), 
Vincinquerro Salvatore (Italia). 
Recital în afară de concurs, susți
nut de Margareta Pîslaru, Glgllola 
Cinquettl și Frankie Avalon • 
21,35 — Telejurnalul de noapte.

DUMINICA 9 MARTIE

PROGRAMUL I

• 8,30 — Cum va fl vremea ; 
Gimnastica de dimineață • 8,40 — 
Pentru copii șl școlari : La șase 
pași de o excursie — emisiune- 
concurs ; • Film serial Meteor 
XL-5 : „Profesorul Mat-ostatec" • 
10,00 — Ora satului : • Actualita
tea săptămînii • Din 7 în 7 zile 1 
— Știri și reportaje din agricul
tură • Telespectatorii întreabă, 
specialiștii răspund • Participă 
meteorologul Nicoiae Topor. • 
Noutăți editoriale • Pentru spe
cialiști : Cultura cepei din sămîn- 
ță și răsad. • Muzică populară ro
mânească • 11,00 — Transmisiu
ne sportivă • 12,00 — De strajă 
patriei • 12,30 — Publicitate « 
12,45 — Concert simfonic. Orches
tra simfonică a Radioteleviziunll 
în program : Concertul nr. 5 pen
tru pian șl orchestră de Beetho
ven • 15,15 — Duminica sportivă. 
Fotbal .- Dinamo București — 
A.S.A. Tg. Mureș. Hohei : Cam
pionatul mondial (grupa B — Liu- 
bliana) România — Austria • 
18,15 — Magazin duminical • In
vitata emisiunii — Mioara Creme
ne • Formația feminină de mu
zică ușoară Venus 5 • Parada 
modei • Comici vestiți ai ecra
nului : Ben Turpin — „Dentistul 
ghinionist" • Șl bărbații au ap
titudini • Reportaje filmate

PROGRAMUL I șl II

• 19,00 — Telejurnalul de seară
• 19,15 — Telesport ț 19,45 —
Desene animate • 20,00 — Festi
valul Internațional de Muzică U- 
șoară „Cerbul de aur“ Brașov— 
1969 • Concertul de gală al lau- 
reațllor • Recital în afară de con
curs, lusținut de Mie Nakao șl 
Juliette Grăco • 23,38 — Telejur
nalul de noapte.

LA CLUBURILE 
TINERETULUI 

DIN BUCUREȘTI
Ateneul Tineretului (sectorul I): 

Seri distractive pentru tineret, cu 
formația vocal-instrumentală „En
tuziaștii" și soliștii Sonia Cruceru, 
Radu Tfinase șl Șerban Ciurea 
(azi, ora 18 și mîine, ora 17) ; 
Concurs artistic al elevilor din 
sectorul I (mîine, ora 10). Unlver- 
sal-Club (sectorul III) : „De ziua 
ta...“, serată dedicată tinerelor 
fete (azi, ora 18) ; „Să cînte tine
rețea", spectacol prezentat de ele
vii de la Liceul nr. 29 (mîine, ora 
10) ; Seară distractivă cu orchestra 
Florea Mihai (mîine, ora 17). Teh- 
nic-Chib (sectorul V) : „Balul
săptămînii" cu orchestra „Tinere
țea" (azi, ora 18) ; „Ringul tine
rilor pugiliști" (mîine, ora 10) ; 
„Matineu duminical" cu George 
Bunea și orchestra .Tinerețea" 
(mîine, ora 17). Modern-Club (sec
torul VTTI) : „Carnavalul mărțișo
rului" cu orchestra „Discipolii", 
soliștii Dorin Anastasia, George 
Barbu, Viorica Ogea, balerinii 
Doina Popescu șl Virgll Goldeanu 
etc. (azi, ora 18).

LA CASELE DE CULTURĂ 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI : • Concert-specta- 
col cu prilejul Zilei Femeii (Sala 
Mare, sîmbătă, ora 20,30) ; • „De 
la fete adunate șl la fete iarăși 
date" : program de șansonete, cu 
Corina Chlriac și Iuliana Dumi
tru ; moment poetic : Florența
Albu ; dans modern cu Anca Beu- 
ran, Anca Drăgoescu și Camelia 
Iftode. Daruri muzicale... cîntate 
de formația „Sfinx" (Student 
Club, sîmbătă, ora 20) ; • Con
cert de muzică ușoară cu forma
ția „Metronom" (Sala Mare, du
minică, ora 20,30) ; • Cîntă „Co
ral" ; Sonete de Shakespeare în 
interpretarea studenților de la 
I.A.T.C. ; Program de pantomlmă 
(Student-Club, duminică, ora 20). 
CRAIOVA : @ Seară cultural-
distractivă, dedicată studenților 
Facultății de horticultură (dumi
nică, ora 20). CLUJ : • Concert 
de muzică de cameră — prezintă 
cvartetul de coarde al Filarmoni
cii de Stat (Sala de spectacole, 
duminică, ora 18). Serată cul- 
tural-dlstraetlvă pentru studenții 
anului II, Facultatea de chimie 
(Sala clubului, duminică, ora 19). 
TIMIȘOARA : • Filmul artistic 
Italian „Sedusă și abandonată" 
(Sala nr. 11, duminică, ora 18).
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Președintele cooperativei agri
cole expune principalii indica
tori de plan pe 1969, acțiuni
le deosebite ce se vor între
prinde în scopul îndeplinirii 
producțiilor planificate. „Ce 
trebuie să fac pentru a fi cît 
mai util cooperativei" — pare 
să spună tînărul surprins cu 

obiectivul fotografic

Pentru anul 1969, 
tinerii din comuna 
Bragadiru, județul 
Teleorman, 
și-au propus:

DAN OLARU, secretarul or
ganizației U.T.C. : „Organiza
ția noastră numără aproape 
200 uteciști. Sîntem o forță, 
o forță care va trebui să se 
transmită producției. Și sîntem 
hotărîți să facem totul pentru 
ca munca noastră să contri
buie din plin la dezvoltarea 

cooperativei agricole".

PLANUL DE PRODU. ,’£ 64 PORNEASCĂ 
DE LA NIVELUL CELOR MAI BUNE REALIZĂRI
De la pupitru, tovarășul

TUDOR RADU, preșe
dintele cooperativei, ros
tește fraze scurte, con

vingătoare. Aproape două sute 
de perechi de ochi îl urmăresc 
cu maximă atenție. Deși se re
feră la grîu si porumb, la zoo
tehnie și irigații — noțiuni cu 
care fiecaic dintre ei se întîlnise 
de nenumărate ori — vorbele 
președintelui aveau atunci un e- 
fect necunoscut. Ce suprafață 
vom cultiva ? Ce producție mc-

die s-a stabilit ? Ce cantități de 
îngrășăminte chimice se vor 
folosi ? La cît va ajunge supra
fața amenajată pentru irigații ? 
Ce posibilități de furajare a ani
malelor vom avea ? Și, de ase
menea, alte și alte întrebări își 
așteptau răspunsul, acum, în a- 
ceastă adunare. Fiecare cifră 
era prezentată scurt, în corelare 
cu celelalte, astfel că ușor pu
teau fi așezate într-un grafic 
imaginar care să convingă. Noi 
îl reproducem :

Zultura (specia de 
animale)

suprafață 
(efective de 

animale)

producția pla
nificată pentru 

1969

Creșterea 
față de 

media ulti 
milor trei 

ani

Krîu 740 2 300 41 Ia sută
porumb 866 3 100 32,5
orez 100 3 000 —
fioarea-soarelui 50 1 700 31
ricin 200 1 200 19
vie 4.5 5 400 50
roșii timpurii 50 31 000 35
vaci de lapte 320 2 500 21
porci la îngrășat 1 600 160 000 kg. 120

valoarea zilei-muncă — 24 iei 20
venituri bănești 10 800 000 lei 25

Din cele ce spun, n-aș 
vrea să se înțeleagă că 
adunarea generală a 
cooperativei nu s-a o- 

rientat bine cînd a aprobat 
cifrele 
ne-au 
aici — și-a început pledoaria 
îngrijitorul-mulgător DUMI
TRU RADU. Eu, tovarăși, 
spun că 2 500 litri lapte cît s-a 
stabilit a se obține de la fie
care vacă furajată, e puțin : a- 
ceastă producție nu reflectă 
decît în parte posibilitățile 
noastre, hărnicia și încrederea 
noastră în sectorul creșterii a- 
nimalelor. Dacă vreți, e o re
nunțare voită la ceva pe care 
noi putem și trebuie să-1 ob
ținem. Spun acest lucru pen
tru că, anul trecut, mai mult 
de jumătate dintre noi, îngri
jitorii - mulgători am realizat 
producții ce au depășit media 
propusă. Eu, de pildă, am ob
ținut 2 689 litri lapte — fără 
să am pretenția că am epuizat 
toate posibilitățile, Ioan Cosat 
a realizat 2 562 litri de la fieca
re vacă furajată, media pe sec
tor fiind de 2 486 litri. Și, să nu 
uităm, condițiile grele de se
cetă ale lui 1968 1 întrebării 
pe care o pun „e oare potrivit 
să ne aliniem noi, cei cu re
zultate bune la neputința ce
lorlalți ? îi găsește cineva un

de plan 
fost ele

așa cum 
prezentate

li se va spune și în 1969 „bi
nișor, binișor cu voi“ și li se 
vor stabili producții foarte de
parte, ca nivel, de ceea ce ar 
putea ei realiza.

— Are dreptate tovarășul 
Radu... a intervenit cineva. Eu 
lucrez la „vegetal1', mă nu
mesc ION ȚIGANAȘTEANU, 
dar cinstit vorbind, la hrană 
egală, potențial biologic — 
cum spune tovarășul inginer 
— egal, în aceleași grajduri, 
la fel de încălzite și luminate, 
de ce să nu aibă toți îngrijito
rii același plan ? La sfîrșitul 
anului să-i diferențieze numai 
depășirea care, pe drept cu- 
vînt, ar putea fi considerată 
materializarea priceperii, stră
daniei și a dragostei pentru 
meserie, adică tocmai acele 
calități ce au darul să ne de
osebească pe unii de alții. Eu, 
dacă aș lucra în zootehnie — 
chiar acum dacă aș 
colo — n-aș accepta 
plan mai mic decît 
buni îngrijitori. Aș
dracu-n patru, aș sta pe linia 
grajdului și noaptea, aș citi 
tot ce mi-ar fi recomandat, și 
într-o lună sau două aș fi as în 
meserie. Că dragoste de ani
male am. Ce ziceți, tovarășe 
președinte, dacă ar mai fi ne

trecut se

merge a- 
să am un 
cei mai 
face pe

tovarășul inginer m-a con
vins de acest lucru. Dumnea
lui socotea numai pierderile — 
adică producția obținută dar 
lăsată să ne scape printre de
gete numai pentru că interve
nim cu întîrziere la recoltat, 
transportul îl facem necores
punzător, iar de multe ori, fie
care dintre noi nu sîntem pre
ocupați decît de propriile in
terese. Să concretizez. Dacă 
am reduce perioada recoltatu
lui, la porumb, de pildă, cu 
30 de zile — anul
știe că a ținut 90 — am cîș
tiga cei 2 000 știuleți la hec
tar (adică 200 kilograme-n.a.) 
care, la un sondaj, s-a consta
tat că în toamna trecută, lip
seau din lan, pentru că fuse
seră sustrași. Dacă am recolta 
cu atenție, am cîștiga și acei 
știuleți (aproape 100 kilo
grame de hectar-n.a.) găsiți, în 
toamnă, pe fiecare rînd de po
rumb din tarlaua recoltată de 
brigada a patra. Dacă trans
portul s-ar efectua cu căruțe 
bine reparate, iar purtătorii 
de atelaje ar fi mai grijulii, am

tura de plante a fost, în me
die, cu zece mii mai mică de- 
cît recomandă știința ? Zece 
mii de știuleți ! Adică aproape 
o mie de kilograme ! In cea 
mai mare parte am fi putut e- 
vita aceste pierderi. Dar cum, 
dacă în vîrfurile de campanie 
mulți dintre noi, tinerii, cău
tăm umbra cea mai deasă 
sau colindăm, te miri pe unde, 
Da, da, dacă și dumnea
ta, Elena Matei, și dum
neata, Firică Stan, și dumnea
ta Gheorghe Băjan, și dum
neata, Gheorghe Trifu, și 
dumneata Marin Neacșu, și 
dumneata Gheorghe Ciocan, 
— ca să mă opresc aici — rea
lizați în campaniile agricole 
măcar numărul mediu de zile- 
muncă, dacă ați fi acordat mai 
multă atenție calității muncii, 
am fi avut posibilitatea să ob
ținem anul trecut, cu toată se
ceta, cel puțin producțiile pla
nificate.

O adevărată pledoarie pen
tru ceea ce înseamnă răspun
dere de cooperator, pentru ne
cesitatea dezvoltării pîrghiilor 
de cointeresare materială, pen
tru desfășurarea unei perma-

— Cifrele, nu numai că sînt 
realizabile, dar ele constituie 
abia un minim, și-a reiuat firul

hotărîrea de a ne autodepășiCite avem de realizat în 1969 I De partea noastră e, însă, tinerețea,

rUDOR RADU, președintele 
C.A.P. : „Am ascultat angaja
mentul aprobat de către adu
narea generală a organizației 
U.T.C. El reprezintă în mod 
concret contribuția pe care ti
nerii noștri vor și pot să o 
aducă, alături de ceilalți coo
peratori, la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de produc
ție. Sînt sigur că veți reuși 
să le depășiți, constituind în 
felul acesta și un exemplu în 
brigăzile și echipele în care 

lucrați".

de animale 
accentuarea 
va fi redus 
valoare bio-

Folo-

CARMEN TOFAN, inginer 
horticol : „Am convingerea că 
prin desfășurarea unor acțiuni 
pentru recoltarea la timp și 
sortarea legumelor și fructelor, 
tineretul din cooperativa noa
stră poate contribui la obține
rea a cel puțin un milion lei 

venituri".

vorbelor, președintele. Aduna
rea generală a cooperatorilor 
așa le-a considerat : un mini
mum. Și nici nu poate fi altfel: 
dispunem de cantități de îngră
șăminte aproape duble față de 
anul tiecut, suprafața solariilor 
legumicole s-a dublat și ea, 
pomii și via au intrat pe rod pe 
aproape toată suprafața planta
ției ; vom avea irigate cu cîtcva 
sute de hectare mai mult decit 
în 1968 ; efectivele 
vor spori și, prin 
acțiunii de selecție, 
numărul celor cu o
logică mediocră și slabă.
sind vorbele din adunarea gene
rală a cooperatorilor rostite 
de inginer aș putea spune că, 
și numai cu aceste condiții nou 
create, fără a mai lua în consi
derare cu ce am putea contribui 
printr-o organizare superioară 
a muncii, prin folosirea cu mai 
mult curaj a tot ceea ce consti
tuie experiență înaintată — tot 
am asigura sporul de producție 
față de anii trecuți, care să ne 
permită depășirea planului în 
1969. Atunci ce ne mai trebuie ?

Tocmai la această întrebare 
te aștepta și răspunsul uteclștiloa.

răspuns convingător ? Eu cred, 
că ar fi bine ca ceilalți să fie 
obligați să meargă în cadența 
pasului nostru. Ca responsabil 
al grupei U.T.C. de la zootehnie, 
propun celor 1G tineri ce lu
crează în acest sector să ne 
angajăm, pentru 1969, la reali
zarea unei producții medii de 
cel puțin 2 750 litri... Știți cum 
se poate obține acest spor de 
producție care, la nivelul fer
mei, înseamnă un venit supli
mentar de circa 145 000 lei ? 
Mulgînd în fiecare zi cu 300 
de grame în plus de Ia fiecare 
vacă productivă. Ceea ce este 
perfect realizabil dacă asigu
răm o mai bună întreținere, 
fiecare adăpare la timp și ne 
îngrijim să nu se mai piardă 
mîna de lucernă sau de alt fu
raj ce cade din iesle sau se 
înșiră pe drum, de la depozit 
și pînă la grajduri. Sînteți de 
acord tovarăși ?

Aprobarea a fost unanimă.
— Dar cifra stabilită în pla
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voastre de a obține 
mult — a intervenit din 
președintele.
Ba, într-un anumit fel eu 
că da. Cînd se va defalcacred

pe loturi, sigur că mie, lui Co- 
sat și celorlalți care și anul 
trecut am obținut mai mult, o 
să ni se stabilească o sarcină 
mai mare. Atunci, celor care 
nici anul trecut n-au strălucit

voie de un îngrijitor, m-ați 
accepta pe mine ?

— Locuri avem, efectivul 
va crește anul acesta cu 
50 de capete, dar știi cum e 
practica la noi, e nevoie de 
recomandarea brigăzii în care 
lucrezi, sau a organizației 
U.T.C.... Ce ziceți, merit ?...

Caracterizările au fost
favoarea lui Țigănășteanu. Azi 
e îngrijitor-mulgător. Și 
numai el, ci și Paraschiv Ciu- 
gulin a cărui solicitare a fost 
discutată și aprobată de 
narea generală.

— Cer și eu cuvîntul, 
tervenit ION VÎLCAN. 
sincer că n-am venit 
gătit să vorbesc în 
tă adunare. Dar ce
spus tovarășul președinte că 
avem de realizat în 19G9 pur 
și simplu m-a pus pe gînduri. 
Niciodată n-am obținut cît 
ne-am propus pentru 1969 și 
mă întreb, o fi sau nu posibil 
să realizăm toate acestea ? Eu 
cred că avem rezerve dar, și 
ce ne-am propus noi e mult...

— Dimpotrivă, cifrele sînt 
medii — a intervenit AUREL 
PEȚA. Eu am participat și la 
adunarea generală pe coopera
tivă și calculul făcut de

cîștiga cei 30—40 știuleți ce se 
pot aduna de pe drum la fie
care transport. Iată rezervele 
tovarăși. Și, 
ce înseamnă 
ție prașilele 
timp, răritul 
plare. O plantă înseamnă cel 
puțin un știulete ; știți cîți 
știuleți am cîștiga la hectar 
dacă ne-am feri de greșeala 
de anul trecut cînd încărcă-

să nu mai spun 
pentru produc- 
neexecutate la 

efectuat la întîm-

nente și vii munci de propa
gandă. Legumicultura, pomi
cultura și viticultura — sec
toare unde lucrează foarte 
mulți tineri, au fost și ele în 
amănunt discutate iar prin cal
cule grăitoare au fost dovedite 
imensele rezerve existente.

— Aș îndrăzni să spun — 
remarca inginerul horticol 
CARMEN TOFAN — că în le
gumicultura și pomicultură a-

vem cele mai bune condiții să 
depășim și aceste, socotite de 
noi, producții record, prevăzu
te pentru 1969. Mă voi referi 
numai la acei factori asu
pra cărora tineretul poate 
acționa ; recoltatul și sortatul 
fructelor și al legumelor. La 
aceste lucrări, neintervenind 
la timp, se poate pierde e- 
norm. Un exemplu din multe 
altele. Anul trecut am întîr- 
ziat cu o zi la culesul roșiilor 
timpurii pe suprafața întreți
nută de echipa lui Marin Vîl- 
can și am pierdut 9G 000 lei 
ca urmare a diferenței de preț. 
De asemenea, la culesul cai
selor — amînarea culesului cu 
trei zile a condus la pierderea 
a mai bine de jumătate din 
producție. în ambele cazuri, 
din cauza lipsei brațelor de 
muncă. Se pune întrebarea : 
am putea evita astfel de situ
ații ? Eu spun : da ! Și iată ce 
am în vedere cînd dau acest 
răspuns categoric. Cîți tineri 
sîntem noi ? Aproape două 
sute. Socotind după normele 
actuale de lucru, noi am 
putea prelua asupra noa
stră recoltarea legumelor 
și fructelor pe suprafețele 
ce nu sînt acoperite prin 
capacitatea de muncă a echi
pelor specializate. Chiar dacă 
numai 100 dintre noi ar putea 
lucra cîte patru ore pe zi, 
spre seară, am avea posibili
tatea să asigurăm efectuarea 
acestor dificile lucrări în cele 
mai bune condiții. Calculele 
îmi întăresc convingerea că, 
prin rezolvarea acestei dificile 
probleme, la bugetul coopera
tivei s-ar cîștiga, anul acesta, 
cel puțin un milion lei, ceea 
ce ar înlesni creșterea valorii 
zilei-muncă cu 3 lei.

Propunerea a fost, apoi, su
pusă dezbaterii uteciștilor. A 
fost însușită. Și nici nu s-ar fi 
putut întîmpla altfel. Era vor
ba, doar, de un milion.

Dialogul sălii, cu referire la 
cel mai important obiectiv — 
producția — s-a desfășurat ore 
în șir. Sugestiile, propunerile, 
referirile critice la modul în 
care s-a lucrat anii trecuți, a- 
pelul la cunoștințele acumu
late la învățămîntul agrozoo
tehnic au permis întocmirea 
unui cuprinzător plan de ac
țiune al organizației U.T.C. 
Numitorul comun al interven
țiilor — indiferent că vorbito
rul s-a numit Florea Nădrac 
și lucrează la brigada legumi
colă, s-au Ion Arghiroiu și lu
crează la pomicultură, sau 
Marin Barbu, a cărui muncă 
se concretizează în recoltele 
de grîu și porumb, sau de Ion 
Drăgan ce lucrează în sectorul 
mecanic — a fost dorința de a 
depăși în toate sectoarele pro
ducțiile planificare pentru anul 
1969. în toamnă, vom cunoaște 
cît de mult țin tinerii de la 
cooperativa agricolă „23 Au
gust" Bragadiru, la cuvîntul 
lor.

Pagină realizată de
GH. FECIORU

Foto : C. CIOBOATA

I
I

Sintetizînd propunerile făcute în a- 
dunarea generală, DAN OLARU, se
cretarul organizației U.T.C., a pre
zentat, în final, angajamentul tine

rilor din Bragadiru. TI reproducem : 
Adunarea generală a organizației 

U.T.C., discutînd prevederile planului de 
producție și financiar pe 1969, anul celei 
de-a 25-a aniversări a Eliberării patriei, 
și al celui de-al X-lea Congres al parti
dului, hotărăște :

• în scopul creșterii contribuției noas
tre la îndeplinirea tuturor prevederilor 
din planul de producție și financiar, nu
mărul mediu de zile-muncă efectuat de 
către tineri va fi de cel puțin 130, adică 
cu 10 zile-muncă mai mare decît media 
planificată. Participarea la muncă va fi 
totală îndeosebi în campaniile agricole
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de primăvara, vară 
astfel efectuarea în 
fii a principalelor și

și toamnă, asigurînd 
cele mai bune condi- 

, hotărîtoarelor lucrări 
agricole. Vom asigura, astfel, depășirea 
producțiilor globale propuse cu 21 000 kg 
grîu, 34 740 porumb boabe, 2 970 kg ricin, 
3 690 kg orez ;

• prin munca noastră, vom asigura 
redarea a 5 hectare circuitului agricol, 
fapt ce se va realiza prin defrișarea dru
murilor inutile și a unor pilcuri de arbo
ret ;

• efectuînd lucrările agricole de între
ținere la timp, asigurînd recoltarea și 
sortarea operativă a fructelor, în sectorul 
pomicol vom asigura realizarea unui ve
nit suplimentar de peste 100 000 lei ;

• vom depăși, ca urmare a muncii 
depuse de către tineri, cu 1 000 kg pro
ducția medie de roșii ;

• cei șaisprezece tineri ce lucrează în 
zootehnie vor asigura depășirea cu 250 
litri lapte a producției medii planificată 
a se obține de la fiecare vacă furajată ;

• în sistemul de irigații Gorganu, 
membrii organizației noastre vor efectua 
1 200 zile-muncă. Adăugind la aceasta 
faptul că dintre noi, tinerii de la C.A.P. 
„23 August" va fi constituită o brigadă 
patriotică ce va lucra oe acest șantier, 
ne angajăm ca în 1969 să amenajăm 
pentru irigații 50 de hectare ;

• prin acțiuni patriotice vom întreține 
pășunile naturale pe cele 397 hectare, 
asigurînd, astfel, un spor de peste 2 000 
kg masă verde la hectar.

• vom planta 5 hectare cu pomi fruc
tiferi pe terenurile improprii culturilor 
vegetale.
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Sociologic, cultura de masă 
a fost cercetată din multe 
puncte de vedere, relevîndu-se 
utilitatea formelor și metode
lor ei în raport cu un conținut 
dat, în raport cu structura me
diului în care radiază acest 
conținut, stabilindu-se în con
textul pedagogiei sociale res
ponsabilitatea factorilor orga
nizați sau mai puțin siste
matici, subliniindu-se, în fine, 
caracterul sezonier al unor ac
tivități, cum și funcțiile lor po
litice și sociale. în raport cu 
acest din urmă aspect, cultura 
de masă, ca noțiune și ca acti
vitate, a devenit foarte mo
bilă, uneori atît de mobilă, în- 
cît, în cele din urmă, sfera 
lărgindu-se, conținutul s-a vă
zut în primejdia de a se pul
veriza într-o multitudine de 
accepții uneori contradictorii. 
N-ar fi de loc simptomatic fap
tul dacă numai în planul teo
reticului ar avea loc neînțele
geri. Dar, pornind de aici — 
determinarea poate fi tot atît 
de bine inversată, însă nu a- 
cest aspect ne preocupă acum
— activitatea practică în do
meniul culturii de masă ni se 
pare împinsă uneori spre peri
feria preocupărilor majore, 
conferindu-i-se o finalitate li
mitată. în aceste cazuri, cul
tura de masă este considerată, 
dacă o privim sub raportul 
preocupărilor în acest sens, ca 
o subdiviziune minoră a cul
turii „serioase", ca anticamera 
în care se unifică apetitul cul
tural al oamenilor indiferent 
de pregătirea lor intelectuală, 
ca un mijloc de emancipare
— pînă la o anumită limită — 
a amatorismului și a înclinați
ilor artistice : cultura de masă 
este Înțeleasă în astfel de cir
cumstanțe, mai ales sub acest 
raport, al cultivării înclinații
lor artistice. Și. din această 
cauză, responsabilitatea este li
mitată la anumiți factori. A- 
cest exclusivism este, prin 
forța lucrurilor, paralizant, 
pentru că nu dă posibilitatea

explorării în adîncime a „încăr
căturii" de cultură existentă 
într-o colectivitate relativ o- 
mogenă și nici pe orizontală, 
dacă ne referim la dinamica 
formelor activității care pot fi 
considerate culturale.

De aceea, considerăm că în 
accepția care trebuie să se a- 
corde termenului (e, totuși, un 
anacronism în determinantul 
„de masă", dar tradiția impune 
păstrarea termenului și revi
zuirea conținutului pe care-1 
înmagazinează) nu e indicat să 
se ignoreze faptul că cul
tura nu are în esență și în sine 
diviziuni de acest fel că, mai

de informare etc., este o 
altă chestiune, care poate fi 
luată în discuție numai după 
acceptarea faptului că cultura 
de masă nu reprezintă altceva 
decît o continuare, pe un alt 
plan și cu alte mijloace, a pro
cesului de culturalizare început 
în școală, proces care cuprinde 
în principiu toate domeniile 
culturii. Cultura de masă ca 
activitate este, în acest sens, 
o componentă majoră a peda
gogiei sociale. Greutatea care 
s-ar ivi dintr-o asemenea în
țelegere a termenului și a fe
nomenului ar fi aceea a impo
sibilității practice de a stabili

încît implică formarea unor 
organisme speciale de îndru
mare a selectării valorilor. 
Dacă ținem cont că tineretul 
este, în cîmpul mass-mediei, 
categoria cea mai „vulnera
bilă" — în sensul, pozitiv, că 
tinerii sînt receptivi la valo
rile majore ale culturii și ci
vilizației, dar și în cel nega
tiv, potrivit căruia nefăcînd o 
adecvată distincție între va
loare și nonvaloare, unii din
tre ei pot fi seduși, înrîuriți 
de falsele valori — este evi
dentă necesitatea de a fortifica 
modul de recepție al acestora, 
structura internă a acestui

O RELAȚIE POSIBILĂ:

FILOZOFIE - CIUTURA DE MASĂ
ales, în socialism ea aparține 
integrai maselor, fiind o creație 
a acestora, că este un fenomen 
concret într-o necontenită îm
bogățire și, concret fiind, se 
manifestă specific în funcție de 
anumiți parametri intelectuali, 
de nivelul cultural deja exis
tent într-o colectivitate, de o- 
mogenltatea acestui nivel, de 
condițiile politice și sociale. în 
acest fel, formele și conținutul 
culturii de masă vor fi diferite 
în diferite medii și, deci, mai 
eficiente. Ca activitate, cultura 
de masă, fără a fi considerată 
o altfel de cultură, o cultură 
minoră în esența sa, unifică 
activitățile și influențele cul
turale care ies din sfera insti
tuțiilor cu un program siste
matic de influențare culturală. 
Dozarea activităților culturale 
de destindere, de acumulare,

„programa", conținutul șl eșa
lonarea faptelor de cultură la 
diferite nivele de înțelegere a 
ei. Dar dacă îi acordăm un 
sens dinamic, dificultatea, 
fără a dispărea, scade simți
tor. Să presupunem că nu nu
mai logica elementară impune 
înțelegerea culturii de masă ca 
o prelungire a culturii cu toate 
sensurile sale majore și, mai 
ales, cu toate domeniile în- 
tr-un mediu de influențare ale 
cărui premise culturale au 
fost deja formate. Scoasă de 
sub zodia divertismentului și a 
amatorismului, cultura de ma
să capătă dimensiunile pe care 
le conferă socialismul culturii 
în înțelesul ei plenar.

în epoca contemporană, can
titatea de informație, cantita
tea de cultură, transmise prin 
mass-media, sînt atît de mari

mod de recepție. îndeosebi în 
receptarea valorilor filozofice 
și morale este necesară o a- 
decvată educație a gîndirii, 
formarea capacității de discer- 
nămînt.

Activitatea practică de con
struire a socialismului face 
din însușirea culturii de către 
mase o necesitate vitală. A- 
ceastă necesitate sfîrșește prin 
a deveni realitate. Dar dimen
siunile realității pot fi limi
tate, obiectiv sau subiectiv, 
(mai ales subiectiv). Pare, de 
pildă, destul de puțin obișnu
it să afirmăm că filozofia este 
o componentă a culturii de 
masă. Dar dacă ne referim la 
sensul pe care l-am acordat 
acestui din urmă termen, i- 
deea ne devine mai familiară. 
Mai ales că, în ultimă instan
ță, situarea filozofiei în cîm

pul culturii de masă este o ne
cesitate și, de aceea, perfect 
întemeiată logic. Socialismul 
nu poate deveni o creație con
știentă a maselor, decît în mo
mentul în care masele înțeleg 
ideologia partidului care le 
conduce în această operă, lup- 
tînd în cunoștință de cauză 
pentru realizarea politicii par
tidului. Temelia și izvorul a- 
cestei politici sînt învățătura 
marxist-leninistă, filozofia pro
letariatului. Avînd înfipte pu
ternice rădăcini în tradițiile 
materialiste ale cugetării filo
zofice dintotdeauna și purtînd 
un viu dialog cu filozofii și 
filozofiile burgheze actuale, fi
lozofia marxistă presupune 
cunoașterea acestor tradiții 
cum și a direcțiilor de cuge
tare contemporane, în ceea ce 
au ele esențial, ca propulsa- 
toare ale progresului. Sufici
entă temeinicie pentru a con
sidera filozofia o componentă 
a culturii de masă.

Există numeroase posibilități 
de a realiza acest deziderat, 
există forme deja consacrate. 
Există, de asemenea, un me
diu de receptivitate a filozofiei 
și un Interes incontestabil 
pentru acest domeniu al cu
getării. Dar măsura în care se 
întîmpină acest interes este 
încă, ni se pare, insuficientă. 
Rămîne tot în seama cercetă
rilor sociologice să stabilească 
concret de la ce nivel general 
de cultură este posibilă o asi
milare propriu-zisă a filozo
fiei, care sînt limitele pînă la 
care filozofia poate fi prezen
tată în forma consacrată a ma
terialelor de popularizare și, 
în fine, care sînt factorii cei 
mai potriviți de realizare a a- 
cestui deziderat.

Intenția noastră nu e, deo
camdată, decît să formulăm i- 
deea și să sugerăm realizarea 
unui canal de influențare fi
lozofică autentică prin inter
mediul presei, al revistelor li
terare și de cultură, în speță.

GRIGORE TRAIAN POP

ȚARA MEA
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ariile gîndurilor ei.

GH. ISTRATE

Desene de CRISTIAN POP 
elev — Baia Mare

Nu doar nedesluțirile pe culmi da aur, 
nu numai dulcele corn de pe văi — 
răsunetele cornului noptatic 
te sting în liniștea unor odăi.

Pace egalelor interioare 
cu lămpi naive de neon albind 
clipele rara I cu fețele severa 
da cuget sa incarcă ți se-aprind.

►O

Țara mea, cu dragosle-nsetată te-nvălui, 
Ca orga sunetele grave, 
Niciodată-ndeajuns de-aproape, 
Niciodată-ndeațuns descniți, sîngeroți 
Macii în floare.
Să mă iubeții, să te iubesc 
Rostesc buzele — arsă văpaie
Ața cum binele ți adevărul
Ard în ceasornice.
Ard în lumini,
Ard în oglinzi, 
Alcătuind transfuzii dogoritoare.
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ACTUALITATEA

ȘTIINȚEI
POLITICE

Sîntem contemporanii marii curiozi
tăți, a setei de cunoaștere alimentată 
de uriașe mutații social-politice, de 
grandioase cuceriri ale geniului uman. 
Și, fără îndoială, curiozitatea tineri
lor este cea mai arzătoare și cea mai 
rodnică, totodată.

Ne propunem — inaugurînd această 
rubrică — să venim în întîmpinarea a- 
cestei dorințe abordînd domeniul vieții 
sociale, încercind să înfățișăm, din 
unghiul de vedere al științei politice 
marxiste, unele fenomene, structuri și 
procese fundamentale ale epocii con
temporane ale cărei trăsături sînt de
terminate de constituirea și consoli
darea unui nou sistem social-eco
nomic mondial — socialismul, de li
chidarea colonialismului, una din cele 
mal acuzatoare racile generată de 
raporturi întemeiate pe asuprire și 
jaf. Epoca contemporană este epoca 
în care mișcările sociale au căpătat 
noi dimensiuni, în care sînt evidente 
semnele crepusculului, chiar dacă pre
lungit, al unei societăți care în an
samblu și-a încheiat misiunea sa is
torică.

Contradicțiile sînt în esența feno
menelor și baza dezvoltării în orice 
domeniu, deci șl în cel al societății. 
Existenta lor și, mai ales, riscul pro
liferării și adîncirii acestora, au gene
rat un interes deosebit pentru expli
carea fenomenelor sociale, pentru în
țelegerea lor cît mai adecvată în 
scopul soluționării conflictelor sociale. 
Așa se explică ecoul puternic pe care 
concepția marxistă, care a dat statut 
științific explicării cauzelor contra
dicțiilor în viata socială. îl sus
cită în cele mai diverse straturi ale 
opiniei publice mondiale.

Vom încerca într-o suită de articole 
— pe care le-am dori nu un ghid abs
tract al științei politice ci analiza 
principială, marxistă a complexi
tății unor fenomene contemporane — 
să analizăm aspectele majore ale dia
lecticii fenomenelor sociale.

Dar ce este știința politică ? Cum a 
apărut și s-a conturat ea ? Nu este 
ușor de răspuns. Discuția se desfă
șoară aprins în cercurile specialiștilor, 
emițîndu-se părerile cele mai di
verse.

Unii vor să considere știința politică 
drept studiul mecanismului puterii po
litice, alții studiul statului. în concep
ția marxistă, știința politică este che
mată să dea o explicație de ansamblu 
proceselor sociale fundamentale care 
duc la schimbarea societății vechi cu 
o orîndulre nouă, progresistă. Ea are 
de a face cu asemenea structuri și 
relații cum sînt clasele și categoriile 
sociale, raporturile de clasă și na
ționale în interiorul unei societăți, 
statul și instituțiile politice, națiunea 
și perspectivele evoluției sale, de
mocrația ca formă de organizare a 
puterii de stat, elementele obiective 
fundamentale, precum și formele prin
cipale de realizare a politicii externa 
a unei țări etc.

Știința politică are o istorie Înde
lungată. Din momentul cînd au apărut 
clase sociale antagonice, ctnd ■ apărut 
problema reglementării raporturilor 
dintre exploatatori șl exploatați, e 
metodelor și formelor de organizare 
a societății, au foBt formulate em- 
brloanele științei politice. După „Re
publica" lui Platon, care imagina un 
stat condus de filozofi șl prefigura o 
Ierarhie politică menită a consfinți 
dominația stăpînilor de sclavi asupra 
sclavilor, tratatul „Politica* al Iul 
Aristotel emite ldeea omului ee ființă

politică („zoon politikon"), adică a 
omului integrat într-un ansamblu de 
relații șl instituții publice. întreaga le
gislație a cetăților grecești, formele 
de organizare menite a solicita parti
ciparea unor pături mai largi (din 
rîndurile claselor dominante) la condu
cerea vieții sociale exprimă anumite 
concepții politice.

Gîndirea politică nu-și depășește 
mult în antichitate și evul mediu, con
diția sub care a debutat, nepropu- 
nîndu-și obiective peste preocupările 
predominant pragmatice.

Apariția pe scena istoriei a burghe
ziei, cu un ideal programatic revoluțio
nar, a dat un puternic impuls studierii 
vieții politice și elaborării unor noțiuni 
și concepte adecvate rolului pe care-1 
avea în procesul înlăturării feudalis
mului. Gînditori numeroși ca Jean 
Jacques Rousseau, Thomas Morus, 
John Locke, Machiavelli. Montesquieu 
Tocqueville, Herbert Spencer. Augus
te Comte. Durkheim, Spiru Haret si 
alții și-au adus contribuția la eluci
darea unor aspecte ale relațiilor poli
tice din societatea umană. Cele mai 
multe din explicațiile lor erau. însă, 
viciate de un mod de abordare idea
list. care nu a permis explicarea de 
ansamblu a fenomenului social-poli
tic.

Cotitura radicală în înțelegerea pro
ceselor politice, cu deosebire ale so
cietății capitaliste și ulterior ale o- 
rînduirii socialiste. a determinat-o 
concepția materialist-istorică care, 
împreună cu economia politică, se 
află la baza socialismului științific 
— teoria Dolitică revoluționară a 
clasei muncitoare. Analiza, pe baza 
socialismului științific, a principale
lor procese ale contemporaneității, 
permite o înțelegere adecvată a aces
tora, a inevitabilei evoluții spre 
o orînduire superioară a între
gii omeniri. Marxismul a arătat 
că politicul este determinat de ele
mente de ordin obiectiv : raportu
rile economice ; că relațiile si in
stituțiile politice, gîndirea politică 
sînt reflexul unor fenomene natura
le. („Politica — expresie concentrată 
a economicului"). în același timp, 
concepția marxistă are în vedere ro
lul activ al politicului in viata so
cială. chiar primordialitatea acestui 
element în anumite perioade ale dez
voltării sociale, autonomia sa rela
tivă în raport cu alte domenii ale 
realității. Știința politică are con
tingență nu numai cu economia po
litică. ci și cu sociologia, dreptul. 
Istoria, psihologia socială, antropolo
gia. etnografia. Considerăm că ea nu 
poate fi studiată numai de iuristi sau 
numai de sociologi, ci de specialiști 
cu un profil mai complex, care să 
folosească datele si metodele celor
lalte discipline sociale.

Politicul, deci și știința care a- 
nalizează aceste fenomene, capătă în
semnătate deosebită în condițiile so
cialismului, cînd dezvoltarea conștien
tă a societății ia tot mal mult locul 
dezvoltării spontane, iar participarea 
maselor la conducerea vieții sociale 
devine un comandament de prim or
din. De aid. necesitatea de a cu
noaște unele elemente esențiale ale 
științei politice — disciplină care se 
afirmă tot mai mult — pe care le 
▼om supune, fn numerele viitoare 
•le ilarului, atenției «Ctitorilor noș
tri.
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Declarat „filozofie ofi
cială" a bisericii catolice 
în 1879, tomismul, devenit 
în secolul nostru neoto
mism, trece, la ora de 
față, printr-un proces de 
„redimensionări" și „re1 
tușuri" care oferă cerce
tătorului o materie abun
dentă, conținînd semnifi
cații pline de interes. A- 
sistăm, practic, la o în
cercare de „renovare", de 
„punere la zi“ a doctrinei 
creștine cu datele unei 
epoci care, prin tot ceea 
ce reprezintă aceste date, 
îi afectează profund sub
stanța, dinamitînd-o în 
însăși esența sa. Este vor
ba de transformările pe
trecute în structura lumii 
contemporane, de cuceri
rile cunoașterii umane, 
ale filozofiei și științei, 
cuceriri pe care teologia 
nu le mai poate de multă 
vreme combate, orice 
„dialog" cu ele fiind, ire
mediabil, sortit eșecului. 
De aici, necesitatea „reno
vării", a „readaptării" cu
rentelor de esență mis-

lui, care aduc în prim 
plan forța mulțimilor, cu 
ideile lor materialist-re- 
voluționare, reprezentan
ții neotomismului își în
mulțesc cercetările asu
pra filozofiei și științelor, 
cheltuind numeroase mij
loace publicitare (de la 
șapte reviste neotomiste, 
la începutul secolului, s-a 
ajuns azi la un număr de 
peste treizeci, difuzate în 
diferite părți ale lumi) 
pentru „reinterpretarea" 
rezultatelor cunoașterii 
în folosul religiei. „De 
fiecare dată cînd se naște 
o știință nouă, neotomiș- 
tii sînt printre primii 
care se interesează de 

I ea“, subliniază, deschis,
Luis de Reymaeker. Fap
tul, de pildă, că la primul 
laborator de psihologie 
din lume, înființat la 
Leipzig, au fost trimiși 
îndată, ca cercetători, re
prezentanți ai neotomis
mului (discipoli ai cardi
nalului Mercier) și că, în 
același timp, biserica și-a 
creat propriile-i centre de

„Schimbările 
la fată" ale 

neotomismului
tică, prin camuflarea obs
curantismului cu o fațadă 
„modernă", deschisă, în 
aparență, spre secolul 
nostru și problemele lui.

Nu știința, nu cuceri
rile ei — de care se ocupă 
intens în ultima vreme — 
îi interesează pe promo
torii acestui curent, ci in
fluența care poate fi do- 
bîndită uzînd de instru
mentele științei. Luis de 
Reymaeker, figură mar
cantă a neotomismului, o 
spune, de altfel, fără e- 
chivoc : dacă neotomis
mul — scrie el — „nu se 
adaptează, moare ; dacă 
rămîne străin climatului 
contemporan, daca nu 
primește influență, nu 
poate exercita influență".

Este semnificativ, din 
acest punct de vedere, 
modul în care au evoluat, 
în epoca noastră, preocu
pările neotomismului. 
Pînă la Începutul secolu
lui al XX-lea, tomlștii se 
limitează să „reveleze" 
contemporanilor lor doc
trina școlii respective șl 
să respingă, pe baza ei, 
„erorile" moderne, In spe
cial kantianismul șl pozi
tivismul. După aoest mo
ment, o dată cu progre
sele științei și cu marile 
seisme sociala ale ve&eu-

cercetare psihologică, la 
Louvain și Roma, sînt 
simptomatice pentru pre
ocuparea de a oferi celor 
din jur acele fațade „ști
ințifice" care să-i readucă 
religiei un respect ce se 
clatină. La fel se întîm- 
plă în cîmpul logicii, 
unde, ca și în psihologie, 
partizanii neotomismului 
depun străduința de a fo
losi instrumentele — mai 
exact spus, armatura — 
acestor domenii de cerce
tare, golite de conținutul 
lor real, pentru a le um
ple cu unul mistic, reli
gios. Un logician ca J. M. 
Bochenski, adept al neo
tomismului, caută, de pil
dă. posibilitatea „formali
zării" (în sens logic) a ra
ționamentelor sfîntului 
Faria, pentru a le face 
„non-contradictorli“: așa
dar, un element din afară, 
o etichetă desprinsă de 
pe un sistem științific și 
aplicată unul raționament 
creștin, (recunoscut drept 
„contradictoriu" !), încear
că să Infuzeze niște vir
tuți care nu există. Dar 
nu e mal puțin adevărat 
că tocmai această „scien
tizare", făcută nu o dată 
atent șl subtil, poate im
pune spiritelor șovăiel
nice, mai alee ctnd a vor
ba de acela domenii

TENDINȚE I
ale gîndirii abstracte — 
ca în cazurile citate — în 
care speculația teoretică 
se poate desfășura pe te
ritorii întinse.

Evidentele, însă. nu 
întîrzie să transpară. Un 
interes mal mult decît 
acut — și mai mult decît 
explicabil — nutresc neo- 
tomiștii pentru marxism, 
în care retunosc princi
palul lor adversar, con
secvent — așa cum spu
nea Karl Marx — în a 
concepe lupta împotri
va religiei ca „luptă in
directă împotriva acelei 
lumi a cărei armă spiri
tuală este religia". Jac
ques Maritain, cel mai 
proeminent reprezen
tant al neotomismului, se 
întreabă, de altfel, cu în
grijorare : x „ateismul
marxist poate fi oare în
vins?", îngrijorare jus
tificată prin marea ca
pacitate a marxismului 
de a da răspuns adecvat 
cerințelor contempora
neității și îndeosebi pro
blemelor omului. încer- 
cînd să concureze răs
punsurile la aceste pro
bleme, J. Maritain opune 
umanismului marxist — 
care vede rezolvarea 
aspirațiilor și necesități
lor omului ca fiind opera 
omului însuși, eliberat 
și dominînd natura — 
soluția religioasă, pasi
vă și dezarmantă, con
cepție combătută încă 
de Feuerbach („cin.e-1 
iubește pe dumnezeu — 
scria acesta — nu-1 mai 
poate iubi pe om, a pier
dut înțelegerea omenes
cului").

Esențială rămîne, însă, 
în prezent, pentru ne
otomism, grija deosebi
tă, foarte terestră, pen
tru „poziția socială" a 
religiei, pentru angaja
rea sa directă la întrebă
rile politice „tempora
le". Disputele teoretice 
privind „sufletul adevă
rului" și „divinitatea din 
lucruri" sînt, treptat, co- 
vîrșite de preocupări 
vizînd aspectele sociale 
și politice concrete ale 
lumii contemporane, 
fapt care acuză încă o 
dată, dacă mai era nece
sar, caracterul de „armă 
spirituală" pe care-1 re
prezintă, pentru apăra
rea societății bazate pe 
clase, religia. „Acțiu
nea religioasă trebuie 
să dispună de acțiunea 
politică — citim, foarte 
limpede, în „Umanismul 
integral" al lui J. Mari
tain — și să pregătească 
soluția problemelor so
ciale". Același Maritain, 
obligat să recunoască 
adevărurile fundamenta
le formulate de Marx 
privind existenta clase
lor și a luptei de clasă, 
cere religiei — făcînd 
și mai evidente scopuri
le politice ale neotomis
mului — „să lege prole
tarii de comunitatea po
litică în ciuda rupturilor 
datorate antagonismului 
economic".

Quod erat demonstran
dum. Intențiile vechi 
«1 știute — oricît de „mo
dernă" șl „nouă" ar fi 
forma ce le îmbracă — 
ies, fie șl în ultimul ceas, 
la Iveală, daaconsplrtad 
raaorturifle Intime ale 
unul mecanism mm rit
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O patria a cărților deschisa 
pe masa lungi, în liniștea da var, 
patria sobră a inteligenței, 
rostindu-ți înțelesurile clar, 
patrie tînără a păsărilor serii, 
sporindu-ți amplele desfășurări, 
patrie — spațiu pentru zborul tînăr, 
patrie — spațiu pentru adevăr, 
patrie — linițte ți chibzuință, 
desfățurare infinită de idei... 
Trec vînturile cu zăpezi deschise 
pe ariile gîndurilor ei.

TINEREȚE
Tinerețea e ziua care-ntîrzie 
In vîrful aripei, în cumpătul vetrei, 
Cînd trupul refuză să intre în somn 
Asemeni corăbiei în umbrele pietrei...

Tinerețea e gîndul cel mai curat
Depus în treapta pe care-or sui-nvingătorii, 
E partea de roade a sevei,
E demnitatea culorii.

N-am să fiu niciodată vinovat că sînt tînăr I 
Anii îmi curg ca o veste deschisă în altă veste, 
Ca un cuvînt destăinuit altui cuvînt — 
Alcătuindu-mi astfel marea poveste.

N-am să fiu niciodată vinovat că trăiesc I 
îmi trec flacăra tinereții prin sînge, 
La semnalul meu răspicat
Steaua falsă din constelații se fringe...

*

Fi-voi mereu însetat de curat, 
Pînă-n nepoți urî-voi trădarea 
Luminos ca un steag fluturat — 
Aceasta să-mi fie cîntarea I

DUMITRU M. ION

Noi cinstim nesfîrțitele, 
Lumețtile drumuri ți văi. 
Noi cîntăm fluviul, ispitele 
Unei fete cu focuri în boi, 
Deseori lumina ți scrisul, 
Căzute cetăți prin evii călări, 
Mesele noastre în noapte ți mersul 
Prin galerii ți culori. 
Iarba înoată în rouă 
Și mersul — de dor. 
Cine e apa, cine e timpul, 
Cine cunoațte cuvîntul 
Și nimbul 
Ce-I
Mai 
Mai 
Sub 
Un 
Omul se-apleacă 
Omul se-apleacă numai cînd odihnețte j 
încă un țantier va să treacă, 
încă un rîu lumină rostețte.

poartă pămîntul
bine ca ochiul ți gura, 
bine ca mîna ți duhul ? 
sprîncene-i lumina, măsura 
pas cutremură-n ființă văzduhul i

Dinastia 
întinerită

(Urmare din pag. I)

ne de dărîmăiuri ascunse sub ză
padă, ne oprim.

— Fostul Dubs, zice Mărăci
neanu, unde au ars niște oameni 
de vii, prin '37 sau ’38. Nici nu 
mă născusem încă. Trebuiau să 
bată in pereți, să se desprindă 
coxul. S-au dezechilibrat, au că
zut de pe platforma ascensorului. 
Au ars. Unul a scăpat, dar n-a 
mai fost om toată viața.

— Nu va mai rămîne chiar ni
mic din vechea rafinărie ?

— Nimic. Numai temeliile. 
Continuăm noi să clădim pe ele.

Am fost de aceeași părere.
— Par să fie bune, piatra e tot

deauna durabilă.
Dumitru Mărăcineanu m-a pri

vit cam dintr-o parte :
— Există fi altfel de temelii...
— Nu despre temeliile de pia

tră era vorba ?
— Intr-un fel, aș zice că nu.
— Perfect, am spus, cred că a- 

cum înțeleg.
— Acolo e A.F.G.-ul mare, îmi 

arătă el.
Mergeam pe o alee plină de 

răscruci fi de mari încăperi cu 
ferestre enorme, cam cît ar fi 
ținut un perete, îndărătul cărora 
se distingeau perfect aparate, ta
blouri de comandă fi control. Tre
ceau în grabă mare, pe lingă noi, 
tineri în salopete albastre, in ha
late de doc albastru sau de pînză 
albă.

— Salut, făcea scurt necunos
cutul.

— Salut, răspundea Mărăcinea
nu, fi în secunda următoare, că
tre mine: inginerul Constantin 
Năstase de la R.C., Nicu Nicolae, 
laborant, Cornelia Lupu, cîștigă- 
tor al fazei pe rafinărie la olim
piada rafinorului. „Salut, salut, 
Vasilică" — Florin Vasile, electri
cian de-al meu.

— îmi închipui, am spus, că 
foarte mulți tineri au răspunde
rea unor tehnologii complicate.

— Bineînțeles, de vreme ce 
numeroși șefi de echipă, maiștri, 
ajutori de maiștri, șefi de instala
ții, de ateliere, de secții tint ute- 
dșU I Atita doar că pentru noi 
istoria rafinăriei păstrează, cel pu
țin le aparență, puține date do

cumentare spectaculoase : mai ni
mic din 1935 pînă la bombarda
mentele de după '43, apoi recon
strucția, și... Mărăcineanu ridică 
din umeri — și cam atît. Restul 
sînt Brazii, adică ceea ce am 
văzut cu ochii noștri înălțîndu-se, 
sau am făcut chiar noi. Am orga
nizat, anul trecut, un concurs re
feritor la istoricul rafinăriei. A 
trebuit să ne întîlnim, în preala
bil, cu vechi angajați, să culegem 
date, să le popularizăm după a- 
ceea în rînâul tinerilor prin 
scurte prelegeri, prin simpozioane, 
prin desfășurarea unor competiții 
fulger „știați că"... în cursul se
rilor distractive. Din punctul ăsta 
de vedere, meșterul meu, Gheor- 
ghe Badea, ne-a fost de mare fo
los. A lucrat aici încă la săpături, 
într-o vreme cînd pe locurile a- 
cestea mai creșteau cereale și ra
finăria nu exista. Știe multe... Pe 
vremea lui, rafinăria nu avea de
cît două instalații și 600 de mun
citori. Acum sîntem de aproape 
patru ori mal mulți oameni și, din 
1952 încoace, nu știu să fi trecut 
2—3 ani fără să punem ceva nou 
in exploatare. Azi, aici, la noi, nu 
se mai poate spune, pur și sim
plu : „în locul cutare", din mo
ment ce locul acela nu mai exis
tă. Și e greu să crezi că in locul 
pe care îl cunoști azi s-a putut 
întîmpla și altceva. Ești nevoit să 
suprapui imaginile. Nouă ne izbu
tește, am mai prins dărîmăturile 
acelea, dar peste cîțiva ani noile 
promoții de petroliști repartizate 
să lucreze în rafinărie nu vor mai 
izbuti să-și închipuie ce a fost 
înainte.

— Se poate pierde, în cazul 
ăsta, sentimentul continuității ?

— Nici pomeneală! Unii din
tre noi sîntem petroliști din tată 
în fiu, dacă ne-am lovi peste de
gete ne-ar curge țiței din răni. 
Mă refeream insă la altceva, la o- 
biectul asupra căruia, îndeosebi, 
noi, aici, la Brazi, ne concentrăm 
atenția. In acțiunile pe care le or
ganizăm, pornim de la premisa 
că datoria noastră este să formăm 
o ținută etică proprie tînărului 
muncitor, a cărui conștiință ex
primă sintetic valoarea morală • 
tot ceea ce l-a precedat. Elemen
tele na sini clare. Nu facem apel

doar la anecdotica familiară, mai 
recentă. Printre invitații noștri sînt 
profesori de istorie reputați. Ii 
ascultăm totdeauna cu atenție. Cu 
ajutorul lor înțelegem ceea ce am 
fost, înțelegem că ne este confe
rit un prestigiu pe care abia de 
acum înainte trebuie să-l meri
tăm așa cum se cuvine. Dar ce 
reprezentăm, astăzi, noi și, mai 
ales, ce comunitate de idei actua
le ne unește ?

— Pe voi cu cine ?
Mărăcineanu se opri.
— Ăsta e un lucru lămurit pen

tru organizația noastră, nu-i o 
problemă căreia îi căutăm acum 
dezlegarea. Vreau să zic — ce ne 
unește pe noi, cei de la Brazi, cu 
alți tineri din țară. Indiferent de 
unde — din petrol, din metalur
gie. Cu un cuvînt, muncitori.

— Șip
— Sîntem o forță unită, înche

gată, combativă, pentru că am 
priceput care ne sînt datoriile. 
Prin noi, generația tînără, întrea
ga clasă, face un pas înainte. 
Clădim, e adevărat, pe aceeași te
melie, fără aceste temelii n-ar fi 
existat nimic, dar obligația pe 
care ne-o asumăm este de a 
realiza treapta cea mai înaltă a 
progresului tehnic, spre binele în
tregului popor, productivitate 
maximă, eficiență economică din 
ce în ce mai ridicată, să asigurăm 
cu forțe sporite ritmul de dez
voltare stabilit de partid pentru 
țara noastră. Mai e și datoria să-l 
faci pe acela care vine să ți se 
alăture să-ți semene. Anul ăsta 
unii, în anul viitor alții, și tot așa 
mereu. Am organizat dezbateri, 
simpozioane, cercuri pentru stu
diul cărții tehnice, discuții despre 
importanța asimilării cunoștințelor 
noi, despre lărgirea orizontului de 
cunoștințe, politehnizare, cultura 
tînărului muncitor, specializare — 
și, de fiecare dată am ajuns cu 
toții la aceleași concluzii. Intii i 
că am da dovadă de lipsă de ati
tudine muncitorească dacă am ne
glija perfecționarea noastră mul
tilaterală. Doi: că, printre altele, 
mai avem de învățat de la mește
rii care ne-au luminat cei dinții 
pași tntr-ale meseriei arta de a 
nu sta niciodată tn loc, de a păși 
înainte.
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e la 1 martie 1969, activitatea celor șase cluburi ale 
tineretului din sectoarele Capitalei se află, în 
toate aspectele ei, sub conducerea și îndrumarea 
Comitetului municipal al U.T.C. Faptul prezintă, 
desigur, implicajii care depășesc simpla „prelua

re* administrativă. El va avea repercusiuni decisive — dintre
care unele se întrevăd de pe acum — în însăși structura ac
tivității cluburilor, în direcționarea ei spre obiectivele edu
cative fundamentale. în această privință, am solicitat opiniile 
tovarășului NICOLAE GTRCEAG, secretar cu problemele de 
propagandă și cultură al Comitetului municipal București al 
U.T.C.

periodice, la care au participat, 
în cele zece luni care s-au scurs 
de la „profilare", aproximativ 
70 000 de tineri, pe Îîngă cei 
330 000 care au frecventat serile 
distractive și carnavalurile. Desi
gur, nu socotim încheiat procesul 
de profilare. El este un proces 
perpetuu, o căutare continuă de 
forme și de metode noi; tinere
tul va veni la noi numai în mă
sura în care le va găsi, numai în

ingeniozitatea, ineditul, căutarea 
permanentă a formelor noi vor fi 
constantele de bază ale activită
ții cuiburilor, ca și permanența 
acțiunilor, în scopul creării în 
masa tinerilor a unui reflex care 
să-i conducă la un permanent 
contact cu unitatea de cultură 
respectivă. Acest contact îl vom 
realiza și prin instituirea unei 
modalități de susținere materială, 
prin sistemul cotizațiilor, care,

te. Vrem să desființăm, aid ca și 
la celelalte cluburi, unele forma
ții artistice minore, nerealizate, și 
să le înlocuim cu ansambluri pu
ternice, specializate : la un club 
va exista un ansamblu folcloric, 
la altul un studio teatral, la altul 
o formație de estradă etc. Aces
te formații vor circula, acoperind 
necesitățile de spectacole ale tu
turor cluburilor. La rîndul său, 
Tehnic-Clubul va avea, pe lingă

U.T.G asupra activității «Iu- a 
burilor tineretului, în lumi- " 
na acestui program plin de 
promisiuni ? £

CRONICA CINEMATOGRAFICA

— Care este semnificația 
de către Comitetul 

I U.T.C. a activității 
tineretului ?

preluării < 
municipal 
cluburilor CLUBUL TINERETULUI

preluare răspunde 
_ r_______  deziderat de conți
nut. Ea se referă în primul rind 
la activitatea metodologică, de 
îndrumare. Sub acest raport, de 
altfel, cluburile se aflau de mult 
sub patronajul comitetului muni
cipal. Dar o situație nefirească — 
suDordonarea administrativă a 
cluburilor față de comitetele pen
tru cultură și artă — genera o 
serie de paralelisme, de dificul
tăți în manipularea fondurilor, 
de porțl deschise unei gospodă
riri nechibzuite, de investiții in
suficient justificate. Toate acesta 
neajunsuri se reflectau, firește, în 
conținutul activității cluburilor. 
Înlăturarea lor ne îngăduie o or
ganizare mai suplă și mal adeo- 
vată, dar In același timp ne 
creează obligații noi.

— Această 
Implicit unui UN CENTRU DINAMIC

activități literar-artistice), 
„Ecran-Clu- 

„Clubul Elevilor" — 
definesc preocuparea

— Du altfel, această idee 
a coordonării activității ce
lor șase cluburi ale tineretu
lui a apărut încă din anul 
trecut, prin actul extrem de 
util al profilării lor. Noua 
structură va adinei această 
profilare ?

— Profilarea cluburilor tinere
tului a reprezentat, la data res
pectivă, rezultatul consultării u- 
nor cercuri largi de specialiști ți 
de tineri. Credem că ea a înce
put deja să capete conturul pe 
care i l-am preconizat inițial. Așa 
au luat naștere „Ateneul Tinere
tului" (lăcaș de cultură profilat

P« ■ -„Tehnic-Clubul , 
bul", „Clubul Elevilor" — ca
re-și definesc preocuparea de 
bază prin însăși titulatura lor. Cît 
privește „Modem-Clubul" și „U- 
niversal-Clubul", ele, fiind si
tuate în zone mai îndepărtate, 
și-au păstrat, prin forța lucruri
lor, o activitate mai variată. Ds 
altfel, este important de subli
niat că profilarea nu a exclus 
celelalte laturi ale activității, ci 
dimpotrivă, • impus întărirea și 
reorganizarea lor, In strinsă le
gătură cu activitatea de profil. 
Acțiunile de informare politico- 
ldeologlcft, de educație patriotici, 
steist-științlficft și moral-cetățe- 
neasci au dobîndit modalități 
permanente, cu o continuitate 
teoretică, forme de desfășurare 
atractive și interesante. S& amin
tim cadranele politice, cluburile 
de informare, tribunele discuții
lor pe probleme de politică inter
nă și internațională, economie 
sau filozofie. Să mai amintim 
cele 20 de cursuri și lectorate cu 
tematică anuală (pe sistem de 
cotizanți) și celelalte manifestări

Interviu cu tovarășul NICOLAE GIRCEAG 
secretar al Comitetului municipal București al U.T.C.

măsura în care ele vor corespun
de dorințelor și aspirațiilor sale.

— Prin ce ie va caracte
riza, așa dar, activitatea 
cluburilor tineretului in vii
torul apropiat ? Care vor fi 
principalele obiective ale a- 
cestei activități și prin ce 
mijloace vor fi ele atinse ?

— La originea fiecărei acțiuni 
din fiecare club se va afla un co
lectiv de concepție, alcătuit din 
specialiști de prestigiu. Aceștia 
vor asigura substanța manifestă
rilor cultural-educative, și In a- 
celași timp accesibilitatea lor. 
Chestiunea accesibilității ne pre
ocupă îndeosebi. Țlnînd seama 
că domeniul acesta operează cu 
categorii și termeni (filozofia!, 
politici, sociologici, estetici, știin
țifici) de o mare specificitate, 
cluburile noastre vor depune e- 
forturi pentru găsirea 
loace audio-vizuale de 
ușureze cît mai mult 
materialului prezentat.

deși de cele mai multe ori sînt 
onorifice, „leagă" tînărul de club, 
nu atît prin cuantumul contribu
ției, cît prin răspunderea ce o 
implică calitatea manifestărilor 
cu plată. In perspectiva dezvol
tării fiecărui club, vom urmări 
atît profilarea, care deschide 
porțile pentru toți tinerii din Ca
pitală interesați în domeniul res
pectiv, dar și prezența lor ca 
centre metodologice ale unei raze 
teritoriale. Calitatea activității 
cluburilor va depinde de măsura 
în care vor ști să răspundă inte
ligent și atractiv ambelor solici
tări. La Ateneul Tineretului vor 
funcționa un cenaclu și o cafe
nea literară, o universitate popu
lară pe profil, un studio experi
mental de teatru, un club de 
jazz, un amfiteatru al artelor 
plastice, un club de informare, 
un salon de expoziții permanen-

universitatea tehnică și cercurile 
de electronică și foto care exis
tă în prezent, un amfiteatru de 
anticipație, un cerc de automobi
lism, unul de astronomie, un ci- 
ne-club tehnico-științific, un 
„club al temerarilor", un club de 
orientare profesională. Am solici
ta, în această direcție, un aju
tor mal substanțial din partea în
treprinderilor și instituțiilor caro 
sînt la fel de Interesate ca șl noi 
In orientarea profesionali a tine
retului, în propaganda tehnico- 
știlnțifică. Fără sprijinul lor, do
tarea clubului va fi și în conti
nuare insuficientă. Ecran-Clubul, 
care se va redeschide la începu
tul lui mai, va fi organizat pa 
două mari secțiuni: una de cul
tură cinematografici și alta da 
creația șl experiment. Principii a- 
lemănătoare vor guverna șl acti
vitatea celorlalte duhuri.

— Cum *• va exercita în
drumarea fi controlul de 
către Comitetul municipal

— Recent, a luat ființă la ni
velul municipiului un cabinet 
metodic, care va desfășura o ac
tivitate de orientare și coordo- 
nare a programelor cluburilor și 0 
va asigura un larg și continuu 
schimb de experiență între aces- 
tea. Cabinetul se va preocupa, 9 
de asemenea, prin diverse mijloa
ce, de ridicarea nivelului general 
de profesionalizare și specializa- ™ 
re a cadrelor metodice din clu
buri. Cu sprijinul Institutului de a 
cercetări pentru problemele tine- " 
retului, cabinetul metodic va în
treprinde studii și anchete meni- A 
te să testeze preferințele și soli- ” 
citările tinerilor și va asigura a- 
plicarea în practică a concluziilor A 
ce se vor desprinde de aci. De 
altfel, intenționăm să găsim în 
permanență noi forme pentru a- 
tragerea masivă a tinerilor în 
conceperea, organizarea și con
ducerea activităților culturale. In £ 
această privință, vor avea un 
cuvînt important de spus comite- 
tele U.T.C. ale sectoarelor, care " 
cunosc mai îndeaproape structu
ra și psihologia specifică ■ tine- A 
retului din fiecare loc de muncă. 
începutul îl vor faoe „zilele ele
vilor , care vor avea loc săptămî- A 
nai la flecare club, și care vor fi 
realizate integral de consilii for
mate din elevi. Firește, cu spriți- 
nul plin de tact al specialiștilor.

Avem convingerea că, în felul £ 
acesta, cluburile noastre vor pu
tea deveni oentre dinamioa ala 
vieții spirituale a tineretului, rea- " 
lități vil, bogate și do o înaltă 
eficiență eduoativă. •

Don opinii despre filmul
„Pentru încă puțini liniari’4

UN EVENIMENT EDITORIAL

Z/F/tf Rebreanu:

Au apărut primele trei 
volume din seria pro
iectată în circa două
zeci care vor cuprin
de creația cvasicom- 

pletă a lui Liviu Rebreanu. E- 
venimentul este de o importan
ță care nu poate trece nesemna
lată. O ediție bună și completă 
este prin ea însăși un remar
cabil act de cultură, de uri fo
los incalculabil pentru cititor 
ca și pentru cercetător ; ea 
poate repune în circulație un 
scriitor sau poate schimba op
tica generală asupra operei 
sale, ea are rolul de a repara 
nedreptățile istoriei și de a 
corecta jocul întîmplării. O e- 
diție bună este primul pas că
tre o monografie, este chiar o 
monografie în fișe, în note și 
mai ales în textele pe care le 
publică, le restituie. De aceea 
nu este indiferent nici un a- 
mănunt privitor la o ediție iar 
editarea, în sine, înseamnă 
mai mult decît publicarea u- 
nor cărți sau a unor manus
crise după niște criterii oa
recare. Un bun editor este un 
om de știință dublat de un om 
de gust; el trebuie să fie mo
dest, pentru că gloria lui în
seamnă contopirea deplină cu 
fapta și intenția autorului că
ruia i se dedică, și trebuie să 
fie independent și ferm în o- 
pinii, pentru că prejudecățile 
asupra scriitorilor nu sînt în
totdeauna ușor de înfrînt.

Ediția de Opere care a în
ceput să apară, cea mai am
plă și mai bogat adnotată 
de pînă acum, vine să acopere o 
necesitate stringentă, evidentă 
nu numai pentru Rebreanu, 
dar în general pentru majo
ritatea scriitorilor interbelici, 
rămași în ediții vechi, epui
zate, depășite. Ediția Rebreanu 
beneficiază de aportul a doi 
editori care au consacrat aces
tei opere mai mulți ani de 
muncă ; rodul lor este con
cretizat în paginile substanți
ale de note și de variante 
care însoțesc volumele.

Primele trei volume ale a- 
cestei serii de Opere cuprind, 
după indicația editorilor (N. 
Gheran și N. Liu), totalita
tea nuvelelor lui Rebreanu, 
începînd cu încercările rămase 
inedite, în maghiară, și termi- 
nînd cu ultima în șir cronolo
gic, incluzînd texte sau 
ante inedite, traduceri, 
țări etc.

Imaginea nuvelistului 
breanu poate suferi, în 
pectiva acestor trei 
unele retușuri. Este curios că 
judecățile consistente asupra 
nuvelelor lui Rebreanu sînt, 
mai toate, ulterioare fixării o- 
piniei critice asupra sa ca ro
mancier. Cele cîteva cuvinte 
asupra nuvelelor sale, scrise 
înainte de apariția lui Ion, 
cînd scriitorul se revelă brusc 
și strălucitor ca romancier, ca 
primul romancier român „a- 
devărat", adică modern, sînt 
pur convenționale, autorii lor 
(C. Spiru-Hasnaș, M. Drago- 
mirescu, G. Topîrceanu) nu re
ușesc să fixeze o fizionomie a 
nuvelistului, așa cum îl ve
deau atunci. Toate judecățile 
noastre ulterioare sînt influ
ențate de prezența masivă și 
stînjenitoare — pentru nuve
list — a romancierului, a suc
ceselor sale ; nuvelistul este 
citit șl acceptat în funcție de 
romancier, judecata critică 11 
compară șl-1 clasează tot sub

vari- 
adap-

Re- 
pers- 

volume,

unor mij- 
natură să 
asimilarea 

Variația,

„OPERE"
influența ideilor generate de 
romanele sale. De altfel și ac
tivitatea sa ulterioară — piese, 
articole, note de călătorie — 
toate sînt comparate, acceptate 
sau dezaprobate în funcție de 
romanele sale, pînă și roma
nele sale în care încearcă să 
iasă din făgașul său obișnuit 
(Adam și Eva de pildă) sînt 
criticate sau lăudate pentru 
că nu seamănă cu Ion sau cu 
Pădurea spînzuraților.

Nuvelele lui Rebreanu au 
însă un univers al lor, o viață 
a lor proprie, și dacă putem 
găsi aici — și găsim — multe 
rădăcini tematice ale viitoare
lor romane, multe personaje, 
fraze chiar, nu putem conchide 
direct că nuvelele sale nu 
constituie decît o simplă pre
gătire în vederea marelui e- 
fort epic al romanelor care vor 
veni. Ca și romanele, nuvelele

REBREANU
opere

«■

emană dintr-o viziune

din 1927). Aceeași individuali
tate, aceeași sensibilitate ca
racteristică se manifestă în a- 
celeași împrejurări definitorii.

Fără îndoială, în orientarea 
tematică spre lumea măruntă 
și spre problemele celor u- 
mili, ale celor mărunți, se re
simte influența lecturilor sale 
(Cehov, Gorki, Schinitzler); 
însă figurile care rezultă din 
această preocupare aproape 
monografică sînt rezultatul u- 
nui excepțional simț al obser
vației care le conferă, în ciu
da unei limbi încă nesigure, o 
deosebită forță sugestivă. 
Foarte strîns redactate, cu o 
remarcabilă economie de mij
loace, nuvelele sale (mai ales 
cele apărute în volumul Fră- 
mîntări) aduc o adîncime ne
obișnuită pînă atunci la noi a 
sondajului psihologic, efectu
at nu cu instrumentele anali
zei, ci prin sugestie. Excepțio
nale sînt, în acest sens, dacă 
ținem seama de data la care 
au fost scrise și de pioniera
tul lor, nu Ocrotitorul, atît de 
des citată, o istorie gen Brătes- 
cu-Voinești, sau Golanii, ci 
Culcușul și Nevasta, în care 
descrierea cea mai banală a 
bătăii Didinei sau a gîndurilor 
simple cu care-și petrece 
duva lui Ion bărbatul 
groapă capătă, în context, 
brații nebănuite. Această
tensitate crudă a trăirii afec
tului (prea palidă la Agîrbi- 
ceanu de pildă), în contrast 
cu prezentarea lipsită de orice 
artificiu sau intenție sentimen- 
talistă (cum apare la Dela- 
vrancea, Vlahuță sau Brătescu 
-Voinești), trădează o verita
bilă intuiție artistică și for
mează un element propriu nu
velisticii lui Rebreanu și foarte 
modern. De aceea, mai toate 
nuvelele sale se pot citi cu 
plăcere și azi, ceea ce nu e 
cazul cu majoritatea nuveliști- 
lor contemporani lui, consa- 
crați ca atare de istoria lite
rară.

Volumul al treilea al Opere
lor conține și micul roman 
Calvarul, binecunoscut ca pie
să autobiografică și în orice 
caz, unul din primele romane 
generate de frămîntările de 
conștiință ale războiului. N-am 
înțeles rațiunea includerii 
sale într-un volum de nuvele, 
dar acest fapt e secundar. 
Principial însă nu cred că e 
fericită ideea, în cazul nostru, 
de a publica nuvelele lui Re
breanu în ordinea strict cro
nologică a apariției lor în pe
riodice. Se ajunge așa Ia ru
perea — de nedorit după noi 
— a unei unități organice, e- 
xistentă de pildă între nuve
lele 
tare 
ună
ar fi fost mai indicată încer
carea de reconstituire a vo
lumelor de nuvele publicate 
de autor, iar eventualele 
schimbări (inclusiv în sumar) 
să fie consemnate în note iar 
textele publicate în anexe. A- 
cestea sînt însă sugestii per
sonale ; ediția în sine se •- 
nunți ca deosebit de utilă și nu 
putem decît dori apariția el 
într-un ritm corespunzător.

MIRCEA ANGHELESCU

Pentru prima oară pe platou
rile Europei westernul a apărut 
bonom ridiculizat în parodii. 
Cu Trnka și păpușile sale, ceho
slovacii au imitat cu un inegala
bil umor clasicul film „Diligen
ta". Tot ei au realizat prin „Joe 
limonadă" cea mai bună parodie 
a cavalcadelor interminabile, ja- 
lonînd concertul pistoalelor cu o 
ironie demnă de țara care a dat 
umorul bravului soldat Svejk.

Au încercat și francezii ceva a- 
semănător, dar filmul lor, „Fer
nand cowboy", n-a produs decît 
nostalgii: si după autenticul 
western și după glumele de bună 
calitate...

Cum pentru unii producători 
o asemenea nostalgie e un stimul 
imediat, westernul a fost trans
plantat, cu „legile" sale și in stu
diourile continentului nostru. 
Transplantul, inplantul — sau 
cum vrem să-i spunem — nu a 
dat rezultatele scontate, primele 
westernuri europene erau medio
cre. De abia un italian, Sergio 
Leone, a reușit ceva cu „Pentru 
dțiva dolari In vlus" și „Pentru 
un pumn de dolari", ultimul fă
cut după ideea unui film... japo
nez, Tot un italian, Giorgio 
Ferroni, a încercat fi el, reali- 
Zînd un film modest, „Un dolar 
găurit", in care a imitat prin 
filiera Sergio Leona westernul 
nord-american. Imitația a mers 
pînă la schimbarea numelui: 
dacă Leone semna pe generic 
Bob Robertson, Ferroni și-a luat 
numele de Kelvin Jackson Paget. 
In plus eroul principal, frumosul 
Giuliano Gemma, cunoscut din 
două filme ale seriei cu năbădă
ioasa Angelica („Angelica mar- V chiza îngerilor" și „Minunata An
gelica") a devenit Montgomery 
Wood.

Suspecta infailibilitate a erou
lui interpretat de Gemma în „Un 

• dolar găurit" devine acum, în re
centul tehnicolor și pe ecran lat 
„Pentru încă puțini dolari", de-a 

• dreptul penibilă. Din aura legen
dară a autenticului erou al epo
peii vestului sălbatic n-a mai ră- 

A mas decît forța pumnilor și mai 
nimic din spiritul său justițiar. 
Ce s-a mai „păstrat" din acesta 
e doar un pretext care în loc să 
aplaneze violența, o incită.

Convorbire consemnată de 
SEBASTIAN COSTIN

Lectură cotidiană după orele de muncă

Justificare

• nemulțumirea noastră, prici
nuită de vizionarea acestui 
surogat cinematografic, de 
n-ar intra în discuție finalita
tea etică pe care o asemenea 
peliculă, inevitabil, o implică. 

A nu ni se imputa, deci, oV pretinsă intransigentă morală, 
afișată în numele unui fals 
puritanism, dacă vom afirma 
că filmul lui Kelvin J. Paget 
face parte din categoria unor 
producții cu o nemeritată re-

(Urmare din pag. I)

vă- 
la 

vi- 
in-

De la prima secvență urmărim 
bătaia pe care cuceritorul locote
nent sudist o aplică unui capo» 
ral din armata nordului. Aproape 
cinci minute de film în care nu 
există deloc bărbăția pugilatului, 
ci numai și numai etalarea unot 
pumni generos acordați unui om 
care devine pur și stmplu un saa 
de antrenament. Urmează o po» 
vestire foarte încurcată cu un 
fort care nici pînă la sfîrșittd 
filmului nu se știe de ce trebuie 
atacat. Și, ’ , ' , ....... ..
dramatice fi decorative, multi 
morți, un salon tipic repede 
transformat și tn ring de box fi 
tn arenă de circ. Apare fi o dn» 
tăreață blondă care In ciuda »• 
parențelor e de o imaculată pu
ritate, ce iubește pe eroul nelna 
fricat fi fără de moarte. Cînd re» 
gizorui crede că bărbăția eroului 
Începe să plictisească spectatorul 
„îl dă" pe mina unui temut ri
val care — clipe de groază — II 
torturează după o veche metodă 
incașă. Se pare că tortura n-a 
fost bine aplicată ți eroul scapi 
de orbire pedepsindu-fi neoruță» 
tor inchizitorii, omorîndu-i, pen
tru diversitate, prin mijloace di
ferite : pe unul li îneacă Intr-un 
jgheab de adăpat caii, pe altul 11 
expediază tn lumea drepților OU 
o potcoavă asouțită eto.

înaintea tradiționalului sărut 
final, încă o secvență de adio 
pentru un spectacol do o violen
ță exacerbată In care i un ban
dit moare strivit de un vagonet, 
altul străpuns de un tîmăcop șl 
doar ultimul, din dispreț, e ucis 

pistolul. Giuliano 
Alias Montgomery

bineînțeles, bătălU

banal cu 
Gemma, 
Wood, sau invers, ne surtde ve
sel făcîndu-ne și cu ochiul, des
tins după atîta violență ca după 
un simultan de șah în care n-a 
pierdut nici o partidă.

Western vulgarizat, „Pentru 
încă puțini dolari" aduce pe e~ 
cranele noastre cultul nociv 
violenței și sadismului trișînd în 
numele glorios al unui gen de 
mare popularitate, oferindu-ne 
un tipic exemplu de peliculă de 
gang.

al
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sale 
dramatică asupra universului 
existentă încă de la începutu
rile sale de scriitor. Ce
uimește la nuvelele de
după 1910 este stăpînirea 
deplină a unei mari varietăți 
de medii umane și pătrunde
rea psihologică a unor profi
luri foarte diferite din lumea 
de la țară ca și din lumea o- 
rașelor — mici funcționari, 
slujbași amărîți, lumpenul cu 
straturile pestrițe — toate 
însă subordonate unei concep
ții foarte largi asupra „necă- 
jiților", a dezmoșteniților. De 
aici, din condiția mizeră sau 
tristă a acestor eroi derivă ne
cazurile lor inevitabile ; nu
vela este doar concentrarea e- 
pică definitorie pentru profi
lul fiecăruia, povestea întîm- 
plării sale semnificative, mo
dalitatea sa tipică de a reac
ționa în fața ei, a destinului. 
De aceea, fiecare nuvelă des
crie un „caracter", un tip ; el nu 
mai poate fi reîntîlnit în altă 
nuvelă, conceput în altă ipos
tază, pentru că ar însemna să 
se repete. Și ceea ce este 
foarte curios, el se și repetă 
uneori, chiar în situații din 
cele mai neașteptate. Asfel, 
profesorul Ralea, admiratorul 
impenitent și repetat al sta
tuii zeiței Venus din schița cu 
același nume (publicată în 
1910 și prelucrată după un 
scriitor maghiar) apare sub în
fățișarea autorului exact în a- 
ceeași ipostază dar și aceleași 
trăsături caracteristice, de as- 
tădată în fața Venerel de la 
Luvru, In volumul de călăto
rii Metropole (apărut în 1931 ; 
călătoria la Paris datează Insă

pentru un grup mai mare sau 
mai restrîns de elevi.

Un lucru bun, dar care, ră- 
mînînd la acest stadiu. înseam
nă o treabă făcută pe jumătate. 
Constatările cer acțiune con
cretă. Structura recapitulărilor 
care se organizează în fiecare 
școală trebuie să vizeze toc
mai aceste lacune constatate, 
și necesar a fi corectate, ca 
și consultațiile, cum util ar fi 
ca unele măsuri să vizeze indi
vidual elevii care au nevoie ds 
ajutor deosebit ori grupe de 
elevi, și nu clase în general. 
Așa stînd lucrurile — mai este 
nevoie să repetăm ? — pregăti
rea pentru bacalaureat ar tre
bui să se desfășoare, pe cît po
sibil, diferențiat.

Poate spunem un amănunt, 
dar cum acum nu este lipsit 
de importantă, îl subliniem : 
formarea grupelor de pregă
tire pe criteriul nivelului
cunoștințe este impusă și de 
dificultățile ce se vor ivi 
perioada 3—24 mai — destinată 
exclusiv recapitulărilor pentru 
bacalaureat, — cînd profesorii 
vor avea la celelalte clase ace
leași obligații? de orar, plus 
obligațiile pentru clasele a 
XH-a. Soluția grupelor, suge
rată de directorul Liceului din 
Lehliu, Gh. Lungu, ar putea fi 
luată în seamă.

Ce fac elevii, factorul numă
rul unu al examenului ? înva
ță. Deocamdată trebuie să în
vețe la toate disciplinele din 
programa clasei a XII, plus 
pentru examen. Că n-o fac 
cum se cere, integral, ci înva
ță doar la disciplinele prevă
zute pentru examen, am avut 
ocazia să sesizăm. Acum, însă, 
vorbim despre bacalaureat, 
care li se pare — de ce să nu 
recunoaștem ? — unicuil scop

lor. Răspunsurile la 
pe care l-am între- 

toate clasele finale ale 
amintite ne justifică 

că toți, absolut

ăi vieții 
sondajul 
prins în 
liceelor
să afirmăm 
toți elevii se pregătesc, pentru 
bacalaureat, consacrîndu-i tim
pul cu desăvîrșire. Important, 
însă, este cum o fac. De necre
zut, dar într-o proporție care 

depășește jumătate din efecti-

ditatorul o modă, or fi părinții 
dispuși să facă orice sacrificiu 
material pentru a avea toate 
garanțiile reușitei — dar, dea
supra tuturor acestor argumen
te se ridică un semn de între
bare pentru școală. De ce ele
vul și părintele mai ales, nu 
sînt siguri că măsurile luate 
de școală, patronate de ea, asi
gură o bună reușită la un exa
men ?

Noi am spune că nu este lip

în specialități dar subminează, 
prin lipsa pregătirii pedagogice, 
cerințele unitare ale școlii.

De la școală se așteaptă o 
mai mare autoritate în ceea ce 
privește formele organizatorice 
pe care le oferă elevilor săi ca 
și în ceea ce le cere.

Practic, acum, din ceea ce 
ne-a sugerat terenul, se des
prinde concluzia că este nece
sară o atentă muncă cu elevul, 
individual, pînă la ajutorul pe 
care poate să 1-1 dea pedagogul 
în alcătuirea programului zil
nic de activitate, 
elevul, ori cît ar 
intenționat, nu va 
fice fiecare ceas 
gătirii. Aceasta,
fără a uita că școala însăși tre
buie să dețină de acum un 
plan-orar foarte meticulos — 
și, bineînțeles, cu știință făcut 
— pentru săptămînile care au 
rămas. Si să nu uităm familia, 
și ea bine Intenționată, dar 
care nu odată greșește din bună 
intenție. Ar fi util să se dis
cute cu familiile despre spinoa
sa problemă a meditatorilor. 
Un profesor are autoritatea 
să-l convingă pe un părinte cît 
șl cum se poate pregăti un elev 
pentru examen fără intervenția 
unui al treilea factor.

Altminteri, 
fi el de bine 
ști să valori- 
destinat pre- 

bineînțeles,

de

de război, simțite ca a- 
de autor și scoase împre- 
într-un volum ; poate că

în

vul elevilor, se pregătesc cu 
ajutorul meditatorilor parti
culari. Unele situați poate sînt 
justificate. Ne 
cu o foarte 
care vor să-și 
Dar ce facem
elevi foarte buni apelează, ca 
o condiție sine qua-non a reu
șitei, la meditator ? O fi me-

gîndim la elevii 
slabă pregătire, 
salveze situația, 

în cazul în care

sit de interes ca profesorii să-și 
pună o asemenea întrebare șl 
să vadă exact dacă ei fac tot 
ceea ce este posibil pentru ca 
elevul să se prezinte la verifi
carea finală cu ceea ce ii dă 
școala, cea mai autorizată să 
știe cum, cît și în ce mod tre
buie să-i dea, și nu să fie bru
iată de oameni din afara șco
lii, care pot fi bine pregătiți

In complexul de clădiri noi, 
înzestrate cu utilajul corespun
zător, studenții facultății de 
medicină veterinară din Cluj 
au create condiții de învăță
tură necesare dobîndirii unei 
temeinice pregătiri de specia

litate

Foto t UMIL COJOCARU

ceptivltate 
țeleși : ne 
bim sincer 
ternului,

personajelor care îl populea
ză, morala simplă, echitatea 
relațiilor umane, spiritul justi
țiar pe care aceste filme îl re
comandă.

Regula jocului, atît de fami
liară nouă, filmul italienesc o 
trădează. Spiritului justițiar i 
se substituie aici cultul violen
telor gratuite, vigoarea bărbă
tească devine bestialitate sa
dică. poezia este înlocuită de 
trivialitate. La fiecare pas, în
căierări „fioroase", împușcături 
din abundență, „suspense" sui 
generis (a orbit sau nu eroul ?), 
primitivism, cruzime gratuită. 
Jalnică alterare a unui gen 
îndrăgit ! Sigur, se poate re
plica că, la urma urmei, ata
șamentul publicului merge 
spre eroul „pozitiv", reprezen
tant al dreptății și onoarei, 
arbitru și judecător necruțător 
al trădătorilor și al fărădelegi
lor comise de aceștia. Din pă
cate. se creează aici, iluzia nu
mai, a spiritului de dreptate. 
Publicul îl aplaudă pe Giuliano 
Gemma nu pentru că ar fi me
sagerul vreunei etici înalte, ci 
pentru că lovește cel mai tare, 
trage fără greș, ucide fără a 
clipi (e orb doar !), lasă în ur
ma sa mormane de cadavre. 
Trist spectacol, acesta oferit de 
o sală hipnotizată parcă da 
violentă, vai atît de ridicolă, 
a unui film ce se pretinde ca
podoperă a genului. Cu atît mal 
trist cu cît filmul, dincolo 
chiar de semnificația sa strict 
artistică este lucrat cu o evi
dentă inabilitate profesională. 
Există violență și cruzime gra
tuită șl în precedentele wester
nuri italienești, cele ale lui 
Sergio Leone. Dar Leone era, 
evident un profesionist abil, 
creator de situații și personaje 
verosimile, un bun meșteșugar 
adică.

Pe cînd aici, totul e schema
tic, supărător de fals și neau- 
tcntic, inabil în dramaturgia 
și construcție logică. Labilitatea 
morală a personajelor se vrea 
tină analiză psihologică, primi
tivismul mijloacelor actoricești 
al unor interpret Inexpresivi 
devine „interiorizare" și „disi
mulare" a caracterului lor real. 
Clint Eastwood era un perso
naj ; Giulianno Gemma este un 
manechin frumos, voinic șl 
atît. Surprinzător cum în ochii 
spectatorilor un asemenea erou 
îșl cîștigă drepturi egale cu 
acelea, bunăoară, ale lui John 
Wayne. Surprinzător cît de re
pede au fost uitate Diligenta, 
Ultimul tren din Gun Hill. El 
Dorado, Warlock sau Rio Bra
vo, pentru a se aplauda (la pro
priu) un film ce reprezintă o 
impietate la însăși rațiunea da 
a fi a westernului.

Nu se întîmplă pentru prima 
oară, în programarea filmelor, 
ca rațiunile comerciale să pri
meze asupra calităților artis
tice. Planul de încasări al cine
matografelor trebuie, oricum, 
îndeplinit. Nu sa găsea oare un 
film, chlaT de 
să ne 
spectacol 
oferă cu 
năitate ei 
tate ?

publlcă. Să fim în- 
place aventura, iu- 
poezia aspră a wes- 
candoarea juvenilă

aventuri, care 
scutească de jalnicul 

„artistic” care ni se 
o condamnabilă senl- 
Upsă de responaabili-

PETKE RADO
REDACȚIEI * DupăNOTA

cum ie vede, cele două opinii 
sînt asemănătoare ; le-am pu- 
blloat sporind că ele vor consti
tui tnoă un argument pentru 
Direcția Rețelei Cinematogra
fice șl Difuzării Filmelor de a 
apela la erlterli ferme In achi
ziționarea filmelor.
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„Dați-mi un sfat..."

O, dacă aș fi știut! Da
că aș fi știut ce-o să fie, 
nu mă înhămam eu la o 
rubrică atît de complicată, 
și vă rog să mă credeți 
că nu spun asta ca să-mi 
„crească acțiunile", o spun 
pentru că realmente sînt 
pus uneori în situații de-a 
dreptul imposibile. Rar 
scrisoare pe care o des- 
C^hid și care să nu înceapă 
cu f „Vă rog să-mi dați un 
sfat“. Sfaturi ! Sfaturi des
pre dragoste, despre căsă
torie. despre alegerea pro
fesiei, {lespre alegerea prie
tenilor, a nevestelor, des
pre cum ,se ajunge în via
ță, despre creșterea copii
lor, despre educarea părin
ților. Dar de unde să știu 
eu atîtea, de unde atîta ex- 
leriență (sînt încă tînăr !), 
atîtea cunoștințe, atîta lu
ciditate și atîta tact peda
gogic ? De unde ? Si pe 
urmă, de unde atîta încre
dere în mine ? De unde 
știți dumneavoastră că sfa
turile mele sînt bune ? 
Nici măcar nu mă cunoaș
teți personal... Iată, de 
pildă, Mihai Ganea din 
Medgidia (orașul acesta 
mă umple întotdeauna de 
nostalgie ; mereu îmi pro
mit să trec odată prin el, 
ca să mănînc niște cîrnă- 
ciori de oaie la restaurantul 
„La Tanța și Costel"...) mă 
roagă să-l sfătuiesc cum să 
ajungă ziarist. Și zice :

„Domnule Băieșu,

nPresupunînd, pe de 
parte, că este datoria mea 
de a-mi clarifica proiecte
le de viitor, iar pe de altă 
parte că voi beneficia de 
bunăvoința dumneavoastră, 
vă voi ruga să fiți pentru 
cîteva minute confidentul 
și îndrumătorul meu".

Perfect. Trecem mai de
parte.

„Sînt elev în clasa a XII-a, 
iar ceea ce m-a determi
nat să mă adresez tocmai 
dumneavoastră este legat 
fie de meseria de ziarist, 
pe care o îndrăgesc atît de 
mult, fie de calitățile care 
v-au consacrat și pe care 
le așcuncleți cu atîta mo
destie".

Vă mulțumesc, sînteți 
foarte amabil. Măcar atî- 
ta să 
mie : modestia. Deci dum-

mi se recunoască și

neavoastră vreți să ajun
geți ziarist și vreți să vă 
învăț eu cum să faceți o 
asemenea ispravă. Mă în
trebați chiar cum am a- 
juns eu ziarist, ca să-mi ur
mați pilda. Păi cu mine 
a fost foarte simplu. După 
ce am terminat liceul co
mercial din Buzău, am fu
git repede la facultatea de 
filozofie din București, ca 
să mă fac filozof. Scriam 
deja versuri și-mi ziceam 
că, dacă pe lîngă bruma 
de talent nativ mai pun și 
puțin Kant și Fichte, iese 
ceva grozav. Dar după ce 
am dat examenul și l-am 
luat (învățasem pe ruptele), 
nu aveam bani de tren ca 
să mă întorc acasă. Ce să 
fac ? M-am dus la redac
ția ziarului „Scînteia tine
retului" cu o poezie, poe
zie pe care actualul meu 
prieten Ștefan Iureș mi-a 
respins-o cu eleganță (nu 
i-am purtat niciodată pică 
pentru asta, poezia era sla
bă). Disperat, m-am pre
zentat cu aceeași poezie la 
redacția revistei „Albina" 
și i-am spus redactorului 
foarte sincer : „Publica
ți-mi această poezie pen
tru că nu am bani ca să 
mă întorc la Buzău, mi 
s-au rupt și tălpile panto
filor, ajutați-mă . Redacto
rul respectiv mi-a dat a- 
tunci un sfat : „Du-te pe 
șoseaua Kisselef numărul 
zece. Acolo e o școală de 
literatură a Uniunii scrii
torilor. Inscrie-te la exa
men și, chiar dacă nu reu
șești, primești o foaie de 
drum pentru întoarcere a- 
casă, plus hrană rece". 
M-am dus la școala de li
teratură, am reușit, am ur
mat-o și, după un an, eram 
ziarist. Simplu. Dar știu eu 
dacă va fi simplu și pen
tru dumneavoastră, dacă 
veți fi și dumneavoastră 
la fel de norocos ca și mi
ne ? Important e să urmați 
o facultate (eu v-aș sfătui 
să alegeți Filozofia), iar în 
timpul studenției să cola
borați cu încercările dum
neavoastră gazetărești pe 
la diferite ziare, inclusiv 
„Scînteia tineretului". Im
portant e să reușiți la fa
cultate. După aceea, even
tual, mă căutați pe mine 
la redacție. Vă pun eu o 
„pilă" pe lîngă Lucreția 
Lustig, șefa secțier învăță- 
mînt, pentru ca să faceți 
practică în cadrul paginii

săptămînale consacrate stu
denților. De aici pînă la 
gazetărie mai e doar un 
pas. Sigur că va fi nevoie 
și de ceva talent sau mă
car de o vocație. E un „a- 
mănunt" pe care nu tre
buie să-1 neglijați.

In încheiere mă întrebați 
ce satisfacții oferă meseria 
de gazetar. Una dintre ele 
ar fi asta : să dai sfaturi 
altora I

Tot un sfat important, 
dacă nu chiar fundamental, 
vrea și tînărul de 20 de 
ani din București M. N., 
care scrie : „Iubesc pentru 
prima dată o fată cu cea 
mai sinceră dragoste de ca
re sînt în stare. Această 
fată este P. M., care mă 
iubește și ea”. Pînă aici ni
mic cutremurător. Dar iată 
că la un moment dat între 
M. N. și P. M. a intervenit 
mina criminală a lui Iago : 
o anonimă mîrșavă o pu
nea în gardă pe P. M. asu
pra faptului că M. N. ar 
mai întreține și o altă dra
goste. M. N. nu a stat nici 
el cu mîinile în sînt și i-a 
explicat în cîteva epistole 
versificate nevinovăția lui 
desăvîrșită. Dar atunci

cînd viermele geloziei apu
că de intră în mărul iubi
rii, el nu se lasă pînă nu 
face ravagii. Fata dă sem
ne de răceală și M. N. se 
teme cumplit să n-o piardă 
cumva. Ce e de făcut. 
„Aștept, scrie el, sfatul 
dumneavoastră cu încorda
re maximă".

Vai, iubite M. N„ cît de 
naiv puteți fi ! Nu că aș 
fi eu vreun mare expert în 
materie, dar vă asigur că 
nici o femeie de pe lume 
nu-și părăsește omul iubit 
din gelozie, ci dimpotrivă. 
Geloziile sînt muștarul 
(iertați-mi cuvîntul, poate 
nu e suficient de liric) a- 
monilui, căci numai el ne 
dă acea stare tulbure a in
certitudinii, numai el ne dă 
neliniștea creatoare, el e 
forța motrice a sentimen
tului. Siguranța și împă
carea duc la lenevie și pla
titudine, la infatuare. Oare 
puține sînt cazurile care de
monstrează aceasta ? Lăsa- 
ți-o pe P. M. să fie geloa
să, dovediți-i dumneavoas
tră că o iubiți și, dacă n-o 
ieși bine, să nu-mi spuneți 
mie pe nume.

mîhnire adîncă, de emoții 
groaznice, gîndbidu-mă la 
cîteva articole de-o impor
tanță deosebită pentru o 
viață de om și mă refer la 
articolele „Suflete de pia
tră", fiind și „eu" în asen
timentul și inima celor doi 
frați Bălan — și la artico
lul „De ce nu au și copiii 
dreptul să-și aleagă părin
ții". Magistre Băieșu, sînt 
și eu un om necăjit, de
oarece fiecare se vaită de 
ce-l doare, cum spune un 
proverb românesc. Dar eu 
nu-s necăjit din motive fa
miliare sau de dragoste 
(cum a fost acel pirat al 
dragostei) sau altele și ne
cazul meu nu se vindecă 
ușor, cu toate că nu am 
decît 18 primăveri, deoa
rece este un caz nu înnăs
cut, ci o pasiune care cu 
timpul s-a transformat in
tr-o boală pentru o echipă 
mult iubită și îndrăgită, 
pentru o echipă care să ne 
reprezinte într-un campio
nat mondial! Și, în sfîrșit, 
iată destăinuirea:

PENTRU FOTBAL 
PENTRU RAPID 

PENTRU ECHIPA 
NAȚIONALA

a-DA, magistre Băieșu, 
ceasta este „boala" care 
m-a făcut să fiu un om 
necăjit, deoarece pasiunea

mea pentru acest cuvînt 
jinduit FOTBAL nu cu
noaște margini din mai 
multe puncte de vedere. 
Mai întîi ca suporter și ca 
microbist al celei mai în
drăgite echipe: Rapid 
București, cu care sînt ală
turi și la bine și la rău. 
Necontenit am încercat în 
anul care a trecut să pot 
obfine autografele întregii 
echipe, deoarece cel care 
ți-e drag trebuie să-l porți 
tot timpul cu tine, în gînd 
și în inimă, iar cel care 
mi-a înțeles necazul greu 
care apasă asupră-mi, cel 
care știe ce-i dorul pentru 
cei dragi, ce-i pasiunea 
pentru o echipă și pentru 
un fotbalist, a fost VRĂJI
TORUL de Niki Dumitriu, 
răsfățatul tribunei giulește- 
ne și al spectatorilor, care 
mi-a satisfăcut marea mea 
dorință față de un fotba
list, față de un club. De 
aceea v-am scris, magistre 
Băieșu, poate puteți stabili 
dv. o legătură între un su
porter și o echipă ca să 
obțin niște autografe. Ce 
ziceți ? Să mai continui 
corespondența mea cu clu
bul Rapid și în 1969 ? 
Aș vrea să mor în clipa 
cînd România va fi cam
pioana lumii și Rapid cîș- 
tigătoarea „Cupei Campio
nilor Europeni” 1

OPINIA PUBLICA!
(Urmare din pag. I)

cei pe care de la îndeletnicirile 
cotidiene din jur, pînă la cele 
majore nu-i „mișcă" nimic — 
„rezervații", 
fi niciodată 
publice.

Societatea 
vează funcționarea unui 
tem de valori în cadrul căruia 
primează, spiritul civic — coro
lar al răspunderii sociale — mi
litantismul, combativitatea. Cînd 
aceste principii funcționează cu 
pregnanță, cu continuitate șl în 
grupurile de oameni, aparținînd 
celor mai diverse categorii, a- 
tunci putem fi siguri de exis
tența unui real și viguros curent 
de opinie. Adeziunea la valori
le constituante spiritului civic 
implică o solidă și totodată o 
timpurie educație. Tinerețea este 
prin ea însăși vîrsta combativi
tății ; depinde însă cum e așe
zată dintru început această va
loare pentru a fi bine fructifica
tă mai tîrziu, depinde, deci, de 
felul cum e canalizată chiar din 
perioada adolescentei. Pentru a 
ne da seama de reacția unor ti
neri fată de combativitate, de 
militantism chiar, sau indiferen
tă. ori egoism, am adresat celor 
145 elevi, investigat! la Bucu
rești șl Sibiu, întrebarea :

„mișcă1 
anchilozați!, nu pot 
componentii opiniei

noastră promo- 
sis-

Cineva vrea să moa
ră pentru RAPID

Sînt și eu rapidist 1 Trebuie s-o recunosc. Cei care 
îmi urmăresc cronicile sportive din ziarul „Munca" 
știu cîte eforturi supraomenești fac ca să nu se ob
serve această slăbiciune, știu cită lume mă urăște și 
mă disprețuiește pentru asta, dar știu în același timp 
că toți ceilalți rapidiști îmi sînt alături. Dragostea 
lor pentru mine — susținătorul la greu și la bine al 
zeilor de dincolo de Grand ■— ia uneori forme cople
șitoare : mi se colecționează articolele, mi se trimit 
cadouri etc. Patima pentru fotbal nu cunoaște mar
gini. Eu personal am văzut citind în timpul serviciu
lui ziarul „Sportul" nu numai simpli funcționari re
trograzi, ci și ditamai miniștri, am văzut la finalele 
campionatului mondial de fotbal din Anglia oameni 
murind în tribune sau sfîșiindu-și carnea cu unghiile 

la un penalti ratat. Am acasă, în arhiva mea personală, 
scrisoarea unui fanatic din Ploiești care mi-a promis 
să mă asasineze din cauză că l-am insultat pe Dridea, 
ca să nu mai vorbesc de Fănuș Neagu, care a trebuit 
să-și schimbe locuința de spaima partizanilor lui An
gelo Niculescu.

Iată că toate acestea vin să se confirme cu scrisoa
rea primită ieri de la tînărul Rada loan din Slatina. 
El scrie :

„Magistre Băieșu,

Studiind zilnic presa — 
printre care în special ar

ticolele do., cu toate că a- 
par numai odată pe săptă- 
mînă — au creat în mine 
o stare de neliniște, de

O, iubite prietene, nemărginită și superbă este ge
nerozitatea ta pentru fotbal și pentru echipa Rapid 1 
Ești în stare să mori în clipa în care triumful lor va 
fi deplin ! Ar fi păcat. Noroc că din această pricină 
eu nu-mi fac nici o grijă. Pot fi aproape sigur că vei 
fi longevital, dacă nu cumva chiar nemuritor. Vrei 
autografele tuturor jucătorilor de la Rapid — acesta 
este visul dumitale cel mai de preț la ora actuală. 
Voi da chiar astăzi un telefon prietenului meu Dan 
Coe pentru ca să-l rog să-ți trimită chiar el acest 
trofeu. Și totuși, nit te înțeleg. Chiar ești în stare să 
mori pentru Rapid ? Sau e vorba de o metaforă ? 
Iartă-mă, vorbim între noi microbiștii : nu merită ! 
Nu pentru că Rapidul nu ar fi o echipă superbă 
pentru care la nevoie poți să-ți arzi și cămașa. Dar 
atît și nimic mai mult. O cămașă, nu o viață. Zău 
dacă merită să ne sacrificăm pentru fotbal ! Sînt 
atîtea lucruri, cauze și idei mărețe pe lume, iar din
tre toate tu ai ales-o tocmai pe aceasta : cauza 
fotbalului. Fotbalul ! Pe cît de mult îl iubesc, pe 
atît de mult îl urăsc. II urăsc pentru perfidia cu care 
știe să ducă lumea în brațele demente ale fanatis
mului, pentru rafinamentul cu care știe să incite pa
siunile, pentru infatuarea și suveranitatea sa în fața 
celorlalte sporturi, multe incomparabil mai nobile. E 
prea multă patimă pentru fotbal. Prea multă. N-am 
să pot uita niciodată starea aceea de ură și mîhnire 
pe care am înccrcat-o cînd, după un meci la care 
asistaseră o sută de mii de oameni, am fost de față la 
suspendarea unui spectacol de teatru cu „Romeo și 
Julieta" din lipsă de public. Nu, nu se poate, mi-am 
zis, undeva e o eroare. Oamenii aceștia caută ceva, 
fug de ceva, dar fug în gol. Ne chinuie pe toți 
angoasa timpului, a infinitului, a morții, dar unde 
vrem 
ței ?

In 
dată, 
care

să fugim de toate aceste nefericiri ale existen- 
Pe stadion ?
sfîrșit, să lăsăm tema aceasta și pentru altă- 
Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe 

mi le-ați adresat.

o

O fabulă de AUREL BARANGA

PLASTICA
CAPRA CU TREI IEZI

DACA SE TNTIMPLA CUIVA 
O NEDREPTATE, 

INTERVENITI PERSONAL 
SAU LASAȚI PE ALTCINEVA 

SA O FACA ?

„nu 
pa- 

pri-

fost

Din cei 100 elevi de la Grupul 
școlar profe-ional din Sibiu, 68 
au răspuns DĂ necondiționat. 17 
au răspuns nu (specificînd însă 
o soluție : anunț un for supe
rior. intervin împreună cu co
lectivul etc.) 15 au răspuns con
diționai. In tot cazul e evidentă 
hotărîrea majorității de a inter
veni ; unora dintre răspunsuri 
adăugîndu-li-se specificări : 
m-ar lăsa conștiința să fiu 
siv" sau „eu as interveni 
mul".

E adevărat, întrebarea a
cam vagă, ipotetică, neconcretă. 
Si totuși răspunsurile au dat 
destul de clar măsura combati
vității, a spiritului de dreptate 
al acestor 100 de elevi în vîrstă 
de 15—18 ani.

întrebarea, e drept, nu sugera 
decît două alternative — da 
sau nu. Și totuși clasa a 
XII-a de la liceul „Gh. Lazăr" 
a imaginat un număr neaștep
tat de ipoteze : din cei 45 — 17 
elevi au răspuns da necondițio
nat (unele răspunsuri avînd. de 
asemenea, specificări : „am și 
intervenit", „voi interveni în
totdeauna" „așa am fost învă
țat în familie"), 7 elevi au răs
puns nu (unii cu o motivație ne- 
întîlnită la Sibiu : „n-am cu
raj") și 21 prin condiționări ce 
pot fi explicate tot prin lipsa de 
curaj, (8 răspunsuri : „depinde 
cine face nedreptatea", „depinde 
dacă mai intervine si altcineva") 
ori prin lipsă de înoredere în 
forțele proprii („dacă aș fi sigur 
că sînt în stare") ori prin ab
senta încrederii în alții („depin
de dacă intervenția s-ar face 
auzită"), sau chiar prin egoism 
(„dacă m-ar afecta și pe mine").

reali, aflăm că există împreju
rări, situații, întîmplări, 
starea de opinie poate fi 
cată chiar de educatori, 
distrug uneori în acest fel, chiar 
fără voia lor. o potenta reală a 
adolescenților. De pildă, la teza 
de franceză din ultimul trimes
tru. profesoara clasei a XII-a 
M a uitat să semneze 6 lucrări, 
motiv pentru care i-a învinuit 
Pe nedrept pe acești elevi că ar 
fi copiat. Printre ei se aflau și 
doi premianți (unul luase 10 la 
teză, iar celălalt 6) ; dar 
numai aceasta e important, 
faptul că învinuirea era cu to
tul nedreaptă. Diriginta, direc
torul, i-au demonstrat profesoa
rei, care fiind nouă nu cunoș
tea clasa, că cei sase elevi sînt 
fundamental onești și n-ar fi 
făcut în ruptul capului o ase
menea faptă. Zadarnic : de tea
mă să 
ritate 
inițial 
cerut 
toți elevii din clasă care stu
diază limba franceză au inter
venit asigurînd profesoara de 
cinstea colegilor bănuiți pe ne
drept. Reacția sa a fost însă cel 
puțin ciudată : „De ce vă ames
tecați ? Doar voi nu faceți parte 
din cei șase ; ce motiv aveți să 
interveniti ?“. Și opinia publică 
a fost astfel reprimată : cei șase 
elevi au fost obligati să repete 
teza. Motiv pentru care unul 
dintre acești băieți nedreptățiți 
mi-a dat o explicație destul de 
valabilă pentru abdicările de la 
spiritul civic, de la combativi
tate. sau apărarea echității : 
„Știți cum e ? întîi simți nevoia 
să participi, să intervii și să ac
ționezi. Dacă o faci și întîmpinl 
rezistentă de netrecut, dacă în 
practică se vede că ai intervenit 
degeaba a doua oară simți doar 
nevoia, dar nu mai acționezi. 
A treia oară, .nu mai simți nici, 
nevoia...".

Fapta, firește, indezirabilă ca 
repetare, nu este totuși un mo
tiv de renunțare la principii ; 
oamenii fie ei și foarte tineri 
n-au dreptul să tragă concluzii 
definitive dintr-o singură abate
re de la regulă, chiar dacă i-a 
afectat personal. Rămîne, în 
același timp o obligație unanimă 
ca în cadrul unui grup, nimeni 
să nu stranguleze dreptatea, 
dacă vrem ca dreptatea să aibă 
combatanți.

cînd 
blo
care

nu 
ci

nu intre în criză de auto- 
renuntînd la punctul ei 
de vedere, profesoara a 

repetarea tezei. Atunci,

DAR GENEROZITATEA, 
SOLIDARITATEA UMANA?

,DAR DACA NEDREPTATEA 
NU SE REPARA, 

CE ATITUDINE AVEȚI?"

Fiu al unor zîne maștere
Un orb din naștere
Spuse cu glas tare :
— „Sînt un pictor foarte mare, 
Am șevalet și paletă 
Pipă, fular și beretă, 
Atelier cu fereastră 
Pensule-n glastră,
Un singur detaliu îmi lipsește și mă doare :
Nu le prea văd la culoare"
La care
Un critic i-a răspuns : „Ai o condiție ideală 

și exactă
Fâ artă abstracts 
Iar

MORALA 
este că de atunci încoace, 
Face 1
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Ați remarcat, cu siguranță, 
că din povestea lui Creangă 
lipsește un personaj principal: 
soțul. Adică tatăl. Adică soțul 
caprei și tatăl iezilor. Adică 
țapul.

Pe mine, unul, problema 
mă frămîntă de pe vremea 
cînd eram un analfabet în 
vîrstă de doi ani și mi s-a ci
tit pentru prima oară poves
tea. Unde era țapul în timp 
ce capra făcea coșnița ? De ce 
n-a rămas cu copiii ? Și, mai 
ales, de ce nu i-a răzbunat el

Nefiind în stare să răspund 
la aceste întrebări, am pornit 
în căutarea țapului. L-am gă
sit uitîndu-se ca hipnotizat în 
apa unui pîrîu. Am așteptat 
cîteva minute, dar văzînd că 
nti-mi acordă nici o atenție, 
am tușit discret, ca să-l 
smulg din contemplație. Tre
sări, întoarse capul spre mine 
și, înainte de a apuca eu să 
deschid gura, îmi spuse pe un 
ton patetic :

— Știu. Și d-ta mă con
damni 1

— Nu / am protestat eu. De 
aceea sînt aici, ca să mă lă
muresc...

— Ce să te mai lămurești ? 
Faptele sînt fapte, vorbesc de 
la sine. Sînt gata să port po
vara întregii răspunderi.

— Stai, stai, să nu
pripim / (Eram mișcat de 
demna lui atitudine). Poate 
că au intervenit anumite îm
prejurări... Poate că ai fost

de NICOLAE MINEI

silit să procedezi așa...
El începu să rîdă, tară 

chef:
— Anumite împrejurări... 

Silit să procedez așa... Pretexte 
domnule, pretexte 1 Vrei să 
știi adevărul ? Adevărul ade
vărat ?

— Da! am rostit eu, cu 
vocea gîtuită de emoție.

— Am fost laș ! Auzi ? Laș I 
Ăsta e adevărul.

Ce era să spun ? Am tăcut.
— Da, laș / repetă el. Uite, 

mă privesc ceasuri întregi în 
oglinda apei și mă întreb : eu 
să fiu ? Nu se poate I Nu mai 
arăt la fel ca odinioară. Cel 
pe care-l văd acum e altul...

— Îmi dau seama, am spus 
eu în șoaptă. E greu, firește. 
Și capra, săraca...

— Capra ? pufni el, dispre
țuitor. Ce știe o femeie, fie ea 
și capră ? Numai un bărbat 
poate înțelege o astfel de 
suferință. Mai întîi pierderea, 
o pierdere ireparabilă. Pe 
urmă remușcările... Ah, remuș- 
cările /

— Da, dar oricît... în marea 
ei dragoste...

— Ce dragoste ? De unde

ai mai scos dragoste ? Zi mai 
bine indiferență... dacă nu 
chiar antipatie.

Nu-mi venea să-mi cred 
urechilor. Toate datele pro
blemei erau răsturnate cu 
capul în jos.

— Cum adică ? Soția d-tale 
nu-i iubea pe iezi ?

— Care iezi! făcu el, uluit.
— Cei trei iezi! Copiii 

i... Drob de 
în spinare... Lupul cel 

Doi mîncați, unul

d-tale și ai caprei, 
sare 
crud...
scăpat...

Țapul 
copită:

— A, 
puștii... 
feri la altceva... La drama 
mea cea mare.. Aici nu lupul 
e de vină. De vină e opinia 
publică. Și indiferenta neves- 
ti-mi. Și lașitatea mea. Nu 
trebuia să cedez /

— In ce privință ?
Pentru prima oară, am zărit 

atunci în ochii țapului o scli
pire de bucurie :

— Nu se vede ? întrebă el, 
în oglinda piriului. Da, poate 
că nu se vede... Știu eu ? Bine 
ar ' ~
ce
ce

dădu plictisit din

da, au avut ghinion 
Eu credeam că te re-

fi... Deși nu cred... Ah, de 
m-am lăsat intimidat ? De 
mi-am ras ciocul ?

ne I

Inaugurarea fintînii 
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I
VASILE BĂRAN

ÎN DRUM
răspuns el. Trebuie să prind 
momentul.

Și stă și acum 
chip

____ acolo în 
de piatră kilometrică.

să 
si

Să prinzi momentul, 
prinzi momentul norocos 
să profiți — fu el sfătuit. 
Nimeni nu-și poate crea 
împrejurări favorabile. Tre
buie să le aștepți.

L-am întilnit la o încru
cișare de drumuri.

— Hei, nu mergi ?
— încă nu. încă nu, mi-a

ORIGINAL
te înveți să 
neobișnuite,

faci lu- 
îi spuse 
se naște

Să 
crur; 
unchiul. Din asta 
gloria. Eu n-am avut noroc : 
cînd eram mic m-a lovit un

cal în tîmplă. Altfel aș fi fost 
azi un mare poet.

Să nu cazi în banal. Fă 
ce nil fac alții : îmblînzește, 
de pildă, un cocos de munte, 
adică obișnuiește-1 să se ridice 
în cioc și dute cu el la circ 
dar nu înainte de al mînca.

Sau intră într-un maga
zin și stai de vorbă cu ma- 
nechinii : asta îți va ascuțl 
spiritul.

Băiatul îl ascultă :
Și nu se mai tunse nicio

dată.

I
I
I
I
I

Profesorul: „Sper 
că de data aceasta 
n-o să te mai prind 
copiind".

Elevul: „Și 
sper..."

★
Profesorul : „Am 

pus o întrebare. De 
ce taci ?“

Elevul : „Așa sînt 
eu ; o fire tăcută..."

• ★
— Nu-mi pot în

chipui cum a putut 
Vasile să cadă 
examenul de i 
rie !

— Ce să-i 
săra cu’ băiat, 
vina Iui : l-au între
bat lucruri petrecu
te cu mult înainte

ANECDOTE
eu

i la 
isto-

faci, 
nu-î

sa el să se 
cut...

fi năs-

Costel, 
iar nu-i ică

lui
cred și eu ; 
la matema-

★
— Bietul 

se vede 
in apele

— Te 
l-a pus
tică să extragă ră
dăcina pătrată din- 
tr-un număr și el a 
scos-o cu pămînt cu 
tot.

• Profesorul 
matematică ( 
un calcul 
care l-a făcut să 
transpire) : „Acum

de 
(după 
dificil

In acest caz, la Grupul școlar 
din Sibiu, 19 elevi declară că per
severează cu și mai multă hotă- 
rîre, 18 acționează căutînd solu
ția cea mai potrivită, 10 se a- 
dresează unui for superior, 10 
vor protesta, alți 10 se răzbună. 
Restul afirmă că își vor mani
festa nemulțumirea (8). vor nu
tri speranța că totuși dreptatea 
va ieși la iveală, vor urî pe cel 
ce a făcut nedreptate, se vor 
simți jigniți și ei. Nici un aban
don. La liceul bucureștean, 9 
elevi opinează pentru perseve
rență. 9 pentru acțiune, restul, 
minoritar, pentru indignare. în
tristare, mustrări de conștiință, 
în cazul în care, personal, n-a 
intervenit. Abandonurile, pără
sirea însăsi a intenției de a ac
ționa sînt însă egale cu cifra ac
țiunii pînă la capăt și cu perse
verența — 9. Cifra renunțărilor 
e și explicată de cei 9 elevi : 
„nu e logic să mai insiști", 
absurd", „e periculos" sau, 
mai periculoasă declarația 
neralizată, 
dreptări".

Sigur că un sondaj atît 
rest.rîns nu poate da dreptul la 
generalizări, dar, în tot cazul, 
poate crea teren pentru cerce
tarea motivelor care demon
strează într-un grup atît de 
mic — o clasă de elevi ai unui 
liceu teoretic — firul subțire al 
unui curent de opinie în cazul 
unei inechități.

„n-am cunoscut

„e
și 

ge- 
în-

de

PRIMA, A DOUA Șl-A TREIA 
REACȚIE

Discutînd cu „liderii" ofici
ali ai clasei a XII-a de la „La
zăr" ca si cu cei neoficiali, dar■■ ■ 

I

Cită 
ni-

res-

V
am aflat că X 2 este 
egal cu zero”.

Elevul : „Ti ! 
muncă pentru 
mic !“

• Un tinăr,
pins de o domnișoa
ră pe care o ceruse 
în căsătorie, se jura 
itrașnic : „Dacă mă 
refuzi, voi muri”.

Ea l-a 
într-adevăr, 
murit... 
ani mai

refuzat și 
el a 

șaizeci de 
tirziu.
★

expozițieîntr-o
de pictură, doi vizi-

împărtă- 
altuia im-

vizitator 
o pictură 

„Oare
I
I

tatori iși 
șese unul 
presiile.

Primul
(privind
decadentă): 
de ce-or fi spînzurat 
aici tabloul ăsta ?“

Al doilea vizita-
tor : „Știu eu ? poa-
te că n-au reușit
să-I găsească pe ar-
tist".

★

La ora de științe
naturale.

Profesorul : „Cum 
se numesc ultimii 
dinți ai omului ?“

Elevul : „Dinți
falși, domnule”.

I
I
I
I
I

tru. deși plin de calități, nu do
vedește nici un interes pentru 
profesie, pentru munca sa. Opi
nia publică a fost promptă, 
nedivizată de vîrstă. Și maturii 
și noi tinerii. Fără rezultate 
însă, omul dovedindu-se in con
tinuare neinteresat, amorf și, 
finalmente el însuși neintere
sant. A rămas cum a vrut. Fi
indcă societatea, prin opinia sa 
publica, nu trage cu ghiulele la 
nesfîrșit. Tirul încetează pe con
tul celui care nu e receptiv".

Remarca personală a tinerei 
inginere e cît se poate de în
dreptățită : cel care se sustrage 
reactiunii pozitive, fructuoase a 
opiniei publice, care rărrlîne imun 
la imboldurile ei își dăunează 
sieși în primul rînd. Societatea 
noastră așteaptă, firește, recep
tivitate la obligația efortului de 
corectare, dar nu poate lăsa doar 
opiniei publice sarcina definiti
velor rezolvări. Imobilismul, 
„imunitatea" la îndemn 6e plă
tesc, desigur, prin însăși perpe
tuarea deficiențelor celui supus 
„tirului" opiniei publice. Dar, nu 
numai atît ; ineficienta acțiunii 
curentului de opinie poate duce 
în cele din urmă la necesita
tea funcționării altor factori, de 
data aceasta nu numai de sti
mul. cl de corijare șl chiar de 
sancționare.

EXPERT + ONOARE

Dacă un coleg greșește siste
matic interveniti personal sau 
lăsati pe altcineva ? întrebarea 
pusă celor 145 de elevi a pri
mit răspunsuri calitativ asemă
nătoare ca proporții celei ante
rioare. La 
elevi 75 au 
categoric, 7 
răspuns nu, 
pinde de 
„Gh. Lazăr", din 45 de elevi 20 
și-au afirmat atitudinea net 
pozitivă, 6 categoric negativă ți 
19 condiționat : „intervin perso
nal", „dacă mă interesează di
rect" „dacă am șanse reale să 
fiu de folos", „dacă mi-e prie
ten". „poate intervin", „depinde 
de greșeală".

Bineînțeles că valorile altru
ismului, ale solidarității sînt cu
noscute și aprobate în ambele 
grupuri, dar condiționările atît 
de variate la însăși vîrsta gene
rozității nu înseamnă chiar o 
certitudine în privința apli
cării în practică a acestor va
lori. Un tip pasiv, egoist, se va 
feri nu numai de răspunderile 
sociale majore 
cietate, ori de reacțiile nete, de 
pildă, față de 
melor etice dar, pînă la urmă, 
el nu se va tulbura nici de gre
șelile sau necazurile altora, nu 
va sări 
mănui. 
potriva 
noastre 
chiar a 
său săritor și generos.

Exemple de reacții fruc
tuoase a opiniei publice care 
prin acțiunea ei generoasă au 
întors cursul vieții unor oameni 
se întîlnesc, nenumărate, la noi. 
Relatăm doar unul dintre ele, 
privind destinul unui tînăr, 
Cz. I., dintr-un mare oraș arde
lean : la vîrsta de 14 ani, orfan 
de mamă și lăsat în voia lui de 
un tată certat cu morala, băiatul 
fugea de 
magazine 
Prins, el 
libertate 
an ; timp 
fie elev. Directorul școlii, diri
gintele au alcătuit un colectiv 
dintre cei mai buni și mai cu
minți elevi care-1 ajutau la învă
țătură și-i supravegheau cu grijă 
comportările ; deputatul de cir
cumscripție a mobilizat vecinii, 
vecinele care-i purtau de grijă în 
afara școlii. Băiatul a terminat 
cu bine cursurile, a devenit 
muncitor calificat în cea mai 
mare fabrică din oraș, și acum, 
deși are numai 19 ani urmează 
școala de maiștri.

Sibiu, din 100 de 
răspuns cu un DA 
n-au răspuns, 15 au 
3 condiționat („de- 
caz“). La liceul

solicitate de so-
încălcarea nor-

niciodată în ajutorul ni- 
Ceea ce e cu totul îm- 

principiilor societății 
și, la urma urmelor, 
firii românului, de felul

la școală, fura de prin 
și curțile oamenilor, 
a fost condamnat la 

supravegheată pe un 
în care el continua să

TOTUȘI,
„OPINIA PUBLICĂ NU TRAGE 

CU GHIULELE LA NESFIRSIT"

Maria Andrei, o foarte tînără 
ingineră proiectant, preciza că 
în sectorul unde lucrează, 
108 ingineri 40 sînt 
absolvenți ; asupra lor 
dreaptă opinia publică 
mei vîrstnici întreaga 
„Tirul acestei opinii publice cu 
țintă precisă, avind autoritate 
și rigoare, e pe deplin eficient. 
Dar neiertător : cu randamentul 
în lucru, cu perseverența în gă
sirea soluțiilor, cu tot. Nemai- 
vorbind de disciplină ; nu-ți poți 
îngădui să ceri o idee dacă ești 
văzut tăifăsuind. Cum funcțio
nează ? O remarcă politicoasă, 
alta aspră, alta spirituală, dar 
toate fiind la esență, se simt 
ascuțit. Șl nici o îngăduință, sau 
dispensă pentru vîrstă. Nici 
bete în roate, dar nici alintări : 
exigentă maximă, îndrituită de 
prestigiul neștirbit 
membru al acestei 
blice. O remarcă 
opinia publică are 
mînt și limită. Un coleg al nos-

din 
proaspeți 

își în- 
a celor 
atenție.

al fiecărui 
opinii pu- 
personală : 

și discernă-

Tînăra ingineră vorbea cu 
atîta ardoare despre opinia pu
blică fiindcă acum abia o des
coperea. După mărturisirile ei 
în colectivul în care a muncit 
ca studentă la facultate — Po
litehnica din Cluj — nu se pu
tea vorbi de un asemenea rigu
ros curent de opinie, în cadrul 
căruia să se facă simțit spiri
tul colectiv de răspundere, exi
genta pentru munca fiecăruia, 
sancționarea mișcărilor de con
duită greșite, combativitatea, al
truismul. Interlocutorul nos
tru din articolul anterior, Bar
bu Dumitrescu, student în anul 
V la Politehnica buoureșteană, 
amintea de unii studenți care 
învățind aprig vor să atingă un 
anume plafon de asimilare, de 
specializare, în vederea apre
cierii și promovării, dar numai 
ca specialiști. De altceva nu le 
pasă. Prietenie, seriozitate, soli
daritate. militantism sînt amî- 
tate toate pentru altă ciată, după 
ce „plafonul" va fi atins. Nu 
cumva, însă, acești aprigi urmă
ritori ai telurilor specializării, 
poartă germenii mentalității re
zervei comode și fructuoase — 
învăț perfect, lucrez bine, sînt 
plătit bine — atîta vreau ? Une
ori da, alteori nu. Depinde de 
grupul în care va lucra specia
listul cu pricina : uneori din a- 
cest egoist iubitor de bunuri de 
consum oamenii din jur, prin 
opinia lor declarată și practicată 
vor realiza un om care să fie 
nu numai perfect expert dar șl 
aprig militant. Alteori, însă, un 
astfel de specialist cu sufletul 
de iască si interese înguste 
poate crea prozelități și mai ales 
poate chiar anihila un curent 
favorabil de opinie. E de la sine 
înțeles că prima alternativă e 
preferabilă ; dar în foarte multe 
licee teoretice și facultăți exis
tă preocuparea uneori unilate
ral canalizată de a pregăti fe
bril viitori experți. ceea ce e 
bine, dar numai atît. Care este 
totuși, tipul ideal al societății 
noastre moderne, tipul care să 
fie crezut cînd pornește un cu
rent de opinie, urmat cînd ac
ționează. ascultat cînd trebuie 
să se impună ? Răspunsul ni-1 
dă un om de știință, care pregă
tește experți dar totodată nu 
numai un estetician, ci ales urna- 
nist, Toth Imre, conferențiar la 
Facultatea de Matematică : 
„Tipul ideal este, desigur, ex
pertul. adică cel ce-și stăpînește 
Perfect profesia și care, toto
dată, își lărgește conștient, per
manent, aria preocupărilor are 
în vedere judecățile de valoare 
pe care, cunoscîndu-le le aplică 
și asupra lui : fiindcă trebuie să 
ai exercițiu în judecățile de 
valoare și să fii gata să înduri 
decepțiile. Omul care se cultivă 
știe și cînd el e bun și valoros 
dar si cînd alții sînt așa 
nu. Aceasta însă nu 
chiar specialistul, 

și multilateral —
întreaga sa valoare, activ com
bativ, militant la tot ceea ce se 
petrece în societate și în jurul 
sau. Și prefer un expert (deci 
un om bine și modern speciali
zat) care, eventual, nu cîntă la 
Y!"ară sau nu știe să discute 
despre viitorul poeziei mondiai- 
dar care e om întreg care sare 

ar,s .CInd munca nu merge bine (și ar putea merge mai 
tai'6 ’ cind întîlnește o nedreptate, care nu e invidios care 
e receptiv 
autentica 
permanent, 
sale, r 
Un astfel de om nu ““se 
poate sa cunoască numai mat»- 
marica, deci să fie înarmat cu 
til?nament{loăic ?i în același 
timp sa n„ fie dotat și cu jude
cările reale de valoare. Un ast
fel de om va cultiva onoarea 
normele de comportare socială 
tribun® i5l-Cir,Ste: aici c°n- K‘bJ t- Părinții, școala, univer
sitatea. dar mai ales fiecare în 
parte, singur. Talentele deosebite 
în privința onoarei (înțelegînd 
prin aceasta asumarea tuturor 
valorilor de noblețe umană) sînt 
rare ca și lipsa ei totală. Toti 
oamenii se nasc cu simțul 
noarei ; și chiar dacă nu 
și-l cultivă din cărți, ori prin 
studiul filozofiei, el se dezvoltă 
atunci cînd există sau se creează 
o atmosferă specială, un climat 
general. Acest climat e dat chiar 
de societatea noastră".

Aici, investigația noastră ia 
sfîrșit. Neavînd pretenția gene
ralizării — un strop de apă nu 
poate da temperatura oceanu
lui — vom da cuvîntul unui spe
cialist în sociologie pentru a 
încheia această dezbatere prin- 
tr-un articol concluziv, care va 
apare în curînd.

ori 
e totul : 

expertul —
A ------ - nu e

om întreg dacă nu participă cu
bativ, militant la tot ceea

Ia 
valoare, 
prin

nou și ia 
care e

. , - — toate actele 
° izbucnire de lumină.

o-
toți
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Adunarea festivă
cu prilejul zilei de 8 Martie

n ANCHETA NOASTRĂ LA. ÎNCEPUT DE SEZON

trei Întrebări, diutr-o mie

POSIBILE, DESPRE FOTBAL
RĂSPUND:

NICOLAE CURSARU, arbitru de divizia A;
ION IONESCU, EMIL DUMITRIU, NICOLAE DOBRIN și 

EMERIC DEMBROVSCHI, jucători;
NICOLAE DUMITRESCU, CONSTANTIN CERNAIANU, an

trenori ;
COLEA RAUTU, AUREL RIZEA, spectatorL

„TNTR-UN CAMPIONAT 
IN CARE PREDOMINA 

SPORTIVITATEA 
ARE LOC Șl UN SALT 

VALORIC"

NICOLAE CURSARU 
arbitru

Mîine începe returul. Miine, balonul rotund pune din nou stăpînire pe duminicile 
noastre liniștite. Reîncepe marele dialog pu blic-fotbal. Un dialog în care dorințele, 
împinse pînă la patimă, dar și judecata re ce, lucidă, se întîlnesc adeseori. In obișnuita 
anchetă la deschiderea sezonului de fotbal, dintr-o mie de întrebări posibile, am 
formulat trei :

7. CE AȘTEPTAȚI DE LA RETUR?
2. CINE CREDEȚI CĂ VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL?
3. CUM AR ARĂTA ECHIPA NAȚIONALĂ 

ALCĂTUITĂ DE DV.?

Sărbătorirea Zilei de 8 Mar
tie — Ziua internațională a 
femeii — a fost marcată In 
Capitală printr-o adunare fes
tivă, care a avut loc, vineri 
după-amiază, în sala de con
certe a Radioteleviziunii, sub 
auspiciile Consiliului Național 
al Femeilor și Comitetului mu- 
îicipal al femeilor — Bucu
rești.

Asistența prezentă în sală 
era formată din numeroase 
femei din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, din 
domeniul științei și culturii, 
activiste de partid și obștești. 
Erau prezenți conducători ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești. Au luat 
parte, de asemenea, soții ale 
șefilor misiunilor diplomatice 
din țările socialiste acreditați 
la București.

Despre semnificația Zilei de 
8 Martie a vorbit prof. ing. 
Suzana Gâdea, președinta Con
siliului Național al Femeilor.

După ce a subliniat că Ziua 
internațională a femeii se săr
bătorește în acest an în con
dițiile cînd întregul popor se 
află angajat în lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea mă
rețelor obiective ale actualu
lui cincinal, vorbitoarea a 
spus : Tn victoriile dobîndite 
de poporul nostru se află 
cristalizată și munca milioane
lor de femei care, reprezentînd 
peste jumătate din populația 
țării, se manifestă activ în toa

te domeniile de activitate șl 
contribuie cu pricepere, hărni
cie și devotament la dezvolta
rea multilaterală a țării. în in
dustrie, agricultură, comerț și 
cooperație, în gospodărirea și 
înfrumusețarea orașelor și sa
telor, în învățămînt, ocrotirea 
sănătății publice, știință și 
artă femeile, fără deosebire de 
naționalitate, și-au demonstrat 
eficiența muncii lor. în condi
țiile dezvoltării continue a 
democrației socialiste ele se 
afirmă tot mai mult în activi
tatea obștească și de conduce
re. Ca mame, femeile își aduc 
o contribuție însemnată la în
tărirea familiei, la formarea și 
educarea tinerelor vlăstare ale 
patriei, în spiritul nou al so
cietății noastre.

Ca semn al prețuirii muncii 
depuse în diferite ramuri de 
activitate, zeci de mii de fe
mei au fost distinse cu ordine 
și medalii ale Republicii So
cialiste România ; sute de fe
mei au primit titlul de profe
sor și învățător emerit, maes
tru emerit al artei, al sportu
lui, laureat al premiului de 
stat ; aproape 136 000 distincții 
au fost conferite femeilor care 
au născut și crescut mulți 
copii.

Subliniind atașamentul pro
fund al femeilor din țara 
noastră la politica externă pro
movată de partid și guvern, 
vorbitoarea a arătat că aces
tea sprijină cu hotărîre toate

TELEGRAMĂ
A. KOSlGHIN, președintele Consiliului de Miniștri al Uniu

nii Republicilor Sovietice Socialiste, a trimis tovarășului ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, o telegramă In oare se spune :

Vă mulțumesc cordial pentru caldele felicitări și urări de 
bine, transmise cu prilejul zilei mele de naștere.

îmi exprim încrederea că dezvoltarea în continuare a rela
țiilor sovieto-române, corespunzător intereselor popoarelor ță
rilor noastre, va contribui Ia consolidarea comunității țărilor 
socialiste, va servi cauzei socialismului și păcii tn lumea întreagă.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A UNIUNII TINERETULUI LIBER 
GERMAN

Vineri după amiază a sosit 
în Capitală delegația U- 
niunii Tineretului Liber 
German (F.D.J.), condusă 
de Werner Engst, secre
tar al Consiliului Central 
al F.D.J. și președinte al or
ganizației pionierilor „Ernst 
Thâlmann", care, la invitația 
C.C. al U.T.C., va face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost Intîm- 
pinată de tovarășa Floarea 
Ispas, secretar al C.C. al 
U.T.C., și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

A fost de față Gerhard 
Kielmann, secretar al Amba
sadei R.D. Germane Ia Bucu
rești.

Vineri a avut loc ședința 
lărgită a Consiliului UCECOM, 
In cadrul căreia particîpanții 
— reprezentanți ai conducerii 
unor ministere economice, 
conducători ai unor uniuni ju
dețene ale cooperativelor meș
teșugărești și unități de pro
ducție — au analizat posibili
tățile de dezvoltare a produc
ției de artizanat și bunuri de 
consum prin munca la domici
liu.

Considerînd că acest sistem 
de producție care contribuie 
la aprovizionarea pieții cu 
produse de artizanat și bunuri 
de consum este încă in

suficient dezvoltat, Consiliul 
UCECOM a stabilit măsuri 
pentru extinderea muncii la 
domiciliu.

în încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Janos 
Fazekas, vicepreședinte al 
Consiliului de miniștri, care a 
subliniat posibilitățile largi de 
care dispune cooperația meș
teșugărească pentru dezvolta
rea muncii la domiciliu, nece
sitatea diversificării produc
ției de artizanat și bunuri de 
consum prin valorificarea re
surselor mari de care dispune 
fiecare județ.

(Agerpres)
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ple. numai Rapidul să vini pe 
locul patru.

Antrenorii și jucătorii „națio
nalei" să facă ce știu, dar numai 
să obțină bilete pentru Mexic. 
Propuneri pentru alcătuirea e- 
chipei naționale nu fac, fiindcă 
încearcă asta prea mulți, și nu 
e bine. Să-i lăsăm pe cei 11 bă
ieți care au jucat la Londra să 
se rodeze în continuare și să 
avem încredere în ei.

Ca rapidist, o să am o duminică 
grea. „Petrolul" se laudă că-și 
va plăti toate polițele în fața 
Rapidului... Nu știu cum va 
fi. dar cred că Mazurachls va 
debuta cu un gol. Aș mai 
avea o dorință : băiatul acesta 
să nu fie „stricat" de galeria 
giuleșteană, care iubește prea 
pătimaș idolii ei.

COLEA RAUTU
artist emerit

— Am o mare poftă de joc. 
Vă asigur că echipa noastră își 
va descurca situația ei, dar va 
încurca rău socotelile celor care 
și-au „planificat" două puncte 
cu noi.

— Vei reveni în națională ?
— M-am pregătit — de ce să 

nu recunosc — cu gîndul la na
țională. Rămîn în continuare 
adeptul jocului spectacol și in
tenționez să alerg mai mult.

— Cine va deveni campioană ?
— U.T.A. sau, poate, Dinamo. 

Retrogradarea ? Nu noi. în orice 
caz...

EMERIC DEMBROVSCHI
Dinamo Bacău

• Așteptăm un 
retur greu, foar
te greu. De ce 
spun asta ? Re
turul este par
tea clarificări
lor în frunte, 
la mijloc, în 
zona retrogra
dării.

• U.T.A., Di
namo, Universi
tatea Craiova. 
Să nu uităm

o echipă lipsită de „șanse teore
tice", Steaua.

• Echipa care a realizat ega
lul cu campioana lumii la Lon
dra s-a angajat moral foarte 
mult în fața opiniei publice. Eu 
și colegii mei începem acest 
retur sub deviza : antrenamente 
și iar antrenamente pentru a 
face din rezultatul de pe Wem
bley o etapă decisivă in redre
sarea fotbalului nostru. în ce 
mă privește, lucrez foarte mult 
pentru corectarea deficiențelor 
semnalate de antrenorii lotului, 
pe care îi asigur că în retur îmi 
voi asuma mai mult răspunde
rea șutului pentru gol.

„DACA SE POATE ATACA 
TOT MECIUL, VOM ATACA"

CONSTANTIN CERNAIANU 
antrenor secund la „Petrolul"

• Ca toți teh
nicienii. aștept 
o îmbunătățire 
a nivelului 
joc în 
parte a campio
natului.
noastră, una din 
cele mai tinere 
divizionare, cu 
serioase trans
formări în ulti
mii doi ani, și-a 
cucerit, sper, 
a juca un rol 

Vom 
sale 

să

acțiunile care urmăresc apă
rarea păcii și înțelegerii în
tre popoare, dezvoltarea rela
țiilor cu toate statele, indife
rent de orînduirea socială, pe 
baza egalității în drepturi, 
respectului independenței și 
suveranității naționale, a ne
amestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc. Ele 
sprijină cu căldură manifestă
rile de solidaritate activă și 
de colaborare cu popoarele 
care luptă împotriva imperia
lismului și colonialismului, 
susțin respectarea drepturilor 
tuturor popoarelor de a-și or
ganiza viața potrivit năzuințe
lor și intereselor lor, fără nici 
un amestec din afară.

Cu prilejul Zilei de 8 Mar
tie, a arătat în încheiere prof, 
ing. Suzana Gâdea, femeile din 
România își reafirmă calda 
prietenie cu femeile din țările 
socialiste, solidaritatea cu 
lupta dusă de femeile din cele
lalte țări pentru libertăți de
mocratice, progres social, o 
viață demnă și liberă, pentru 
pace și fericirea copiilor lor.

Participantele la adunare au 
adoptat apoi, într-o atmosferă 
entuziastă, o telegramă adresa
tă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personal.

In încheierea adunării a fost 
prezentat un bogat program 
artistic susținut de soliști ai 
Operei Române, orchestra 
„Camerata", corul „Madrigal" 
și orchestra de muzică popu
lară a ansamblului „Ciocîrlia".

★

Adunări festive și alte ma
nifestări cultural-artistice con
sacrate Zilei internaționale a 
femeii au avut loc în numeroa
se întreprinderi și instituții 
din toate județele țării. în clu
buri, la case de cultură și că
mine culturale zeci de mii de 
femei au audiat expuneri o- 
glindind realizările remarcabi
le obținute de poporul nostru 
în toate ramurile de activitate, 
eu participat la simpozioane cu 
tema „Rolul femeii în societa
tea noastră socialistă", „Femeia 
— factor activ în viața politi
că, economică și socială a ță
rii", „Aportul femeii în dezvol
tarea științei și culturii" și al
tele. Sute de formații artistice 
profesioniste și de amatori au 
prezentat, în cinstea acestui e- 
veniment, bogate programe ar
tistice.

(Agerpres)

DE ZIUA LOR
(Urmare din pag. I) 

ță plurală în cîmpul afirmării 
înaltelor virtuți profesionale yi 
moral-volitive, aportul ei la de
săvârșirea construcției socialismu
lui în patria noastră este, în ega
lă măsură, un drept și o datorie 
de nobilă esență umană și patrio
tică. In băncile școlii și ale amfi
teatrului, în vastul laborator care 
pregătește anual peste o sută de 
mii de slujitori cu modernă spe
cializare a economiei naționale, în 
fața războaielor de țesut și în 
întinsa rețea a ocrotirii sănătății, 
în fața șevaletului sau în munca 
de cercetare, tînăra noastră tova
rășă de muncă a confirmat de 
atîtea ori înaltele speranțe cu 
care este, zi de zi, creditată de 
partidul și statul nostru.

Sărbătorind astăzi tradiționala 
ei zi îi adresăm urări, din inimă, 
de viață lungă, de fericire, do- 
rindu-i, deopotrivă, noi succese în 
activitatea ei profesională și ob
ștească pusă în slujba înfloririi 
scumpei noastre patrii.

• Aș dori, în 
primul rînd, să 
fim martorii u- 
nui retur de 
campionat dis
putat în limitele 
celei mai per
fecte sportivi
tăți. Cred că în- 
tr-un campionat 
în care predo
mină sportivita
tea și corectitu
dinea are loc.

neapărat, și un salt valoric.
• Pronosticul asupra clasa

mentului pare, la prima vedere, 
simplu. U.T.A. are șanse maxi
me pentru a cuceri titlul cu o 
diferență substanțială de punc
te. o echipă tînără și talentată. 
Dar. „din umbră". Dinamo de 
abia așteaptă să vină în frunte. 
Intre aceste două echipe se va 
da lupta pentru titlu.

• Echipa care a jucat pe 
Wembley. Chiar dacă nu va ob
ține numai rezultate favorabile, 
să avem odată și odată răbdare 
cu o echipă tînără, de perspec
tivă.

CE SPUN PATRU FOȘTI 
Șl POSIBILI INTERNAȚIONALI

O surpriză pentru cititorii 
noștri. Am ținut neapărat ca 
la începutul acestui retur să 
răspundă, la ancheta noastră, și 
un om cu „ochi din afară", deci 
cu o apreciere mai obiectivă : 
internaționalul nostru. Ion Io- 
nescu. Surpriza — o să vedeți 
de ce — s-a transformat din- 
tr-una. în două. Cînd am obți
nut legătura cu-Aachen-ul am 
vorbit cu vestitul cuplu rapi- 
dist. Dumitriu se afla tocmai 
în vizită la bunul său prieten. 
Deci, să reproducem răspunsu
rile.

ION IONESCU — 
EMIL DUMITRIU

• Niki Dumitriu se află șici, 
lîngă mine, a început Ion Io- 
nesSu. Voi răspunde pentru a- 
mîndoi ca și cum mîine am 
juca, din nou împreună, împo
triva Petrolului...

Ce aștept eu de Ia retur ? 
Aștept ca toate echipele româ-

nești să practice un joc modern, 
la nivelul fotbalului promovat 
de echipele de club europene 
de prestigiu. Mă gîndesc, în 
primul rînd. la un fotbal ofen
siv. în viteză, cu angajare fizică 
totală. Deci Ia joc bărbătesc și 
nu de domnișoare, cum îl prac
ticam noi, cîteodată, la Rapid. 
Aici. în R.F. a Germaniei, eu am 
învățat că în prezent secretele 
fotbalului încep și se termină 
cu asta. Rapidul va termina 
campionatul cu siguranță, pe un 
loc onorabil în clasament. Re
gret că nu iau parte la lupta 
pentru titlu.

• Trei echipe au șanse la 
titlu : U.T.A., practice ; Univer
sitatea Craiova, conjuncturale ; 
Dinamo București, teoretice...

• Pentru „ll“-le național îmi 
permit o „imixtiune" în trebu
rile antrenorilor. Cred că lotu
lui „englez" îi lipsește Năstu- 
rescu, pe dreapta și Dan Coe pe 
linia de apărare. Moralul echi
pei de pe Wembley nu trebuie 
risipit cu nici un preț. Doresc 
din inimă calificarea echipei 
României în preliminariile 
C.M.

Două cuvinte despre mine : 
joc. deși nu sint complet resta
bilit. Fe 22 iunie voi fi în țară, 
în concediu.

NICOLAE DOBRIN
F. C. Argeș

Convorbirea cu 
Dobrin s-a deo
sebit puțin de 
celelalte și, de 
aceea, o redăm 
în întregime.

— De ce m-ați 
ales pe mine, 
jucătorul cu „vot 
de blam", să 
răspund la a- 
cestă anchetă ?

— Pentru că 
noi credem în

talentul lui Dobrin, în ambiția
lui Dobrin de a-și valorifica
acest talent.

— Am învățat cît rău și cit 
bine pot să-ți facă ziariștii... 
Atunci cînd laudă cu patimă, 
dar și cînd critică cu patimă.

— Ce aștepți de la retur ?

Turneul de handbal de la Paris

VICTORIE . 
NECONCLUDENTA

de 
această
Echipa

r'

„VOM PĂSTRA ZESTREA DE 
PUNCTE ACUMULATE ÎN TUR"

U.T.A Zestrea

premise pentru 
de seamă în campionat, 
juca 4—3—3 cu variantele 
ofensive. Sîntem pregătiți 
facem față celor două momente 
ale jocului — atac, apărare — 
în egală măsură. Dacă se poate 
ataca tot meciul, vom ataca. Nu 
sînt adeptul sarcinii de „beto- 
nare". Un secret și nu prea : 
vizăm locul 6 în condițiile unui 
retur ce se anunță dificil.

• In legătură cu „naționala" 
sînt optimist. Avem elemente 
tinere și talentate. Selecționa
rea se cere bine cernută. Ori
cum valoarea lui Dobrin îl poate 
face, după părerea mea, să 
treacă prin ochiurile dese ale 
sitei.

• U.T.A. ar putea cîștiga pînă 
la urmă, titlul, deși nu pare în 
formă. Dacă arădanii nu țin 
pasul, Dinamo ar fi o altă posi
bilitate. Lanterna, pare-se, e 
prinsă de... ultimul „Vagon"...

„IUBIM FOTBALUL, 
DAR ASTA NU ÎNSEAMNĂ 

SA-I SCUZAM... DEFECTELE"

AUREL RIZEA
brigadier, tipograf în paginația 

„Scînteii tineretului"

• Aș dori să 
văd reaprinsă, 
la jucători, fla
căra pasiunii. 
Așa cum am vă
zut-o arzînd la 
jucătorii altor 
generații ca Fie- 
raru, Sadovschl, 
Flamaropol. Nu
mele nu le-am 
ales întîmpiă- 
tor. Oamenii a- 
ceștia practicau

și alte sporturi, dar își făcuseră 
din fotbal un crez care, la unii 
dintre „societarii" noștri, lipseș
te. îmi place in general fotba
lul și nu mă pot decide să fiu 
suporter numai al cutărui sau 
al cutărui „team". Aceasta — șl 
o spun cu intenția de a fi auzit 
de cei care au urechi să audă 
— fiindcă nu știu încă de care 
galerie să mă rușinez. Altcumva 
cred că ar trebui să se mani
feste, în multe împrejurări, cel 
cărora Ie place să-și spună 
suporteri. Ce nu-mi place la 
Rapid ? Pseudoentuziasmul de 
după antrenamentul de joi și 
pînă duminică și galeria giuleș
teană. Marian, Filote erau buwl 
gospodari ai „meseriei" de 
fotbalist, a naibii de frumoasă. 
Dar erau, nu mai puțin, niște 
„domni ai fotbalului". Nu-i 
vorbă, sînt și acum jucători ce 
merită astfel de considerații. 
Păcatul e că-s prea puțini șl 
molipsirea de bine, greoaie.

• Naționala e bine că e tî
nără. Poate Năsturescu ar mai 
trebui adus în rîndurile „valu
lui nou". Poate și Pîrcălab, 
dar... numai cînd reprezentativa 
joacă pe Dinamo. Și mă mal 
bucur că Iotul se încheagă pe 
scheletul echipei Dinamo. Ma
rian știe să ceară disciplina.

„Iubim fotba
lul, dar asta nu 
înseamnă să-i 
scuzăm... defec
tele. Aștept un 
retur în care 
să vedem fot
bal de calitate 
și nu „țurcă", 
cum se spune în 
tribună. De ce 
să discutăm 
despre titlu : va 
cîștiga poate Dî- 
namo. poate 
iate să ie întîm-U.T.A. Orice

NICOLAE DUMITRESCU
r U.T.A.

• Aștept o 
comportare bu
nă a echipelor 
noastre divizio
nare pentru ca, 
în acest fel. fie
care să contri
buie la ridica
rea fotbalului 
ncstru.

• Care va 
fi campioana ? 
Pronosticul meu 
ferm este — 
de puncte acu

mulate în prima parte a cam
pionatului ne vom pricepe s-o... 
gospodărim cît mai bine. Meciul 
de mîine — și sînt convins că 
oltenii n-au renunțat la ldeea 
de a se bate pentru titlu — 
poate da și el un răspuns de 
greutate. Dacă U.T.A. învinge, 
cîștigă campionatul...

• Echipa națională are o al
cătuire bună. Politica promo
vării tinerilor jucători s-a do
vedit a fi cea mal inspirată. 
Formula de echipă trebuie men
ținută. Dar nu trebuie neglijați 
nici alti jucători de valoare care 
ar putea întări anumite compar
timente ale echipei.

Dialogul fotbal-publio a început chiar din această anchetă 
In care Ișl exprimă părerea atlt „actorii" — jucători, antrenori, 
arbitri — olt șl beneficiarii „artei" lor — spectator». Șl, ca să 
fim consecvenți cu titlul, dlntr-o mie de concluzii posibile sub
scriem la cea exprimată lntr-unul din răspunsuri : „Iubim fot
balul, dar asta nu înseamnă să-1 scnzăm... defectele"

Anchetă realizată de 
VIOREL RABA 
C. PRIESCU

„tricolorii localnici" 
au fost victimele lui 
Gruia care a punc
tat bine de zece ori, 
demonstrînd că ara 
multă pulbere explo
zivă în stingă lui și 
obligîndu-1 pe spe
cialiști să-1 consi
dere jucătorul cu cea 
mai bună forță de 
aruncare a turneu
lui. Totuși, deși a 
învins, așa cum se 
știe, cu scorul de 
16—11, echipa noas
tră încă nu dă ran
damentul așteptat. 
Pare neomogenă, ju
cătorii nu se „simt", 
acțiunile lor nu au 
cursivitate. adesea 
lăsînd impresia unor 
efecte întîmplătoare, 
improvizate. Au fost 
încercați alti doi ju
cători, Papp și Mari
nescu. dar lucrurile 
nu s-au schimbat 
prea mult în bine. 
Lipsa unor jucători 
care au rămas acasă 
din diferite motive 
— Gațu, Chicid. 
Lieu — se simte. Pe 
sportivii noștri îi aș
teaptă confruntări si 
mai dificile. Astă 
seară cu R. F. a Ger
maniei și mîine. du
minică, la Orleans, 
cu campiona lumii.

cările spaniolilor de 
a străpunge apă
rarea au fost ane
mice tn vreme ce 
adversarii ibericilor 
au făcut o demon
strație de joc tehnic, 
viguros, plin de fan
tezie. Decanul de 
vîrstă, Mares. a 
fost șeful unei or
chestre bine puse la

Campionatul mon
dial de handbal 
masculin în minia
tură — turneul „ce
lor cinci" din Fran
ța — și-a mutat pen
tru două zile domi
ciliul la Paris. Prin
cipala lui caracteris
tică, relevată de 
altfel și de presa 
franceză, este jocul 
în forță, pe viată și 
pe moarte. După 
acest semn al unui 
mare consum de 
energie, atributul 
principal fiind rezis
tenta fizică, se des
fășoară toate parti
dele. C.M. de Ia anul 
se anunță dificil din 
acest punct de ve
dere : handbaliștii
vor trebui să fie 
pregătiți ca— luptă
tori. O noutate si 
pentru jucători și 
pentru spectatori o 
constituie arbitrajul 
cu doi arbitri în te
ren avînd atribuții 
și responsabilități 1- 
dentice.

Echipa Cehoslova
ciei, așa cum se știe, 
a învins în primul 
meci de joi seara de 
Ia Evreux. echipa 
Spaniei, cu conclu
dentul scor de 25—16. 
In zidul de nepă
truns al jucătorilor 
cehoslovaci, încer

Corespondență te
lefonică de la tri
misul nostru, VASI- 
LE CABULEA.

I
I
I
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BOX i

• Întîlnirea de box dintre o 
selecționată a tării noastre și 
echipa Algeriei se va desfășu
ra duminică de la ora 18 în 
sala sporturilor de la Floreas- 
ca.

reasca (cu începere de la ora 
9,30): Steaua-Politehnica Ga
lati (masculin) ; Dinamo Bucu- 
rești-Politehnica București 
(masculin) ; sala Constructorul 
(ora 10,30) : Constructorul

Balcaniadei de schi, la care 
participă sportivi din Bulgaria, 

Turcia șiGrecia, Iugoslavia, 
România.

FOTBAL t

I
I

• S-a stabilit ca 
fotbal Dinamo 
A.S.A. Tg. Mureș

meciul de 
București- 

din cadrul 
primei etape a returului cam
pionatului categoriei A, care 
va avea loc duminică 9 mar
tie, să se desfășoare pe stadio
nul Dinamo din Capitală cu 
începere de la ora 15,30.

★
Al doilea meci de fotbal, 

Progresul București-Politehni- 
ca Iași, programat în Capitală 
în cadrul primei etape a re
turului campionatului cat A, 
va avea loc duminică, de la 
ora 11 pe stadionul Giulești.

BASCHET:

• Astăzi și mîine se desfă
șoară o nouă etapă în cadrul 
campionatelor republicane de 
baschet. In Capitală se vor 
disputa următoarele partide : 
sîmbătă 8 martie: sala Flo- 
reasca (cu începere de la ora 
18,15) : I.E.F.S. București- 
I.C.H.F, București (masculin) ; 
Politehnica București-I.E.F.S. 
București (feminin); (sala Pro
gresul (ora 17,30): Progresul 
București-Voința Brașov ; du
minică, 9 martie: sala Fio-

PROGRAM 
COMPETIȚIONAL Ipunct, marcînd 10 

goluri și încercînd 
procedee care amin
tesc cît este de fru
mos acest sport.

Al doilea meci a 
opus echipei Româ
niei, formația Fran
ței, remaniată cu 
cîțiva jucători tineri 
debutant! : Nita, Or
sini, Galand. Adver
sarii noștri n-au pro
dus surpriza aștep
tată. Ei s-au încurcat 
în „sîrma ghimpată" 
a apărării românilor. 
Pagubele lor au fost 
reduse însă prin 
mina unui jucător 
excelent care e Faye. 
Aici se spune că

I
I
I
I

București-Universitatea Cluj 
(feminin).

SCHI:
• Astăzi, pe pîrtiile de la 

Poiana Brașov încep întreceri
le celei de-a doua ediții a

I
I

O duminioi, In la oahana

„Cercul admiratorilor 
medaliaților olimpici"

Clubul Sportiv Școlar-București 
organizează duminică 9 martie 
ora 10, în sala Liceului „Nicolae 
Bălcescu din str. Nuferilor nr. 
23, o consfătuire cu părinții și 
sportivii clubului pentru a discu
ta obiectivele clubului în perioa
da ciclului olimpic 1969—1972 șl 
* constitui „Cercul admiratorilor 
medaliaților olimpici", primul 
cerc de acest gen din țară.

Din acest cerc au fost invitat! 
să facă parte medaliatii olimpici: 
Mihael» Peneș, Mihal Turcaș, 
Viorica Dumitru, foști sportivi ai 
Clubului Sportiv Șoolar-București, 
Lia Manoliu, Viorica Viscopolea- 
■u, I. Patzaiehln și S. Covaliov.

1 w «

■ 
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Concursul „Ion Vidu" pentru cintece de masă
Comitetul de Stat pen

tru Cultură și Artă, în 
colaborare cu Uniunea 
Compozitorilor din Re
publica Socialistă Româ
nia, organizează Con
cursul de creație muzi
cală „Ion Vidu" pentru 
cintece de masă, ediția 
1969—1970.

La concurs se primesc 
lucrări muzicale 
coruri mixte sau 
egale, a cappella 
acompaniament,
tematică variată inspi
rată din viața de azi a 
poporului nostru, piese 
care să contribuie la 
cultivarea dragostei pen
tru patrie și partid, să 
evoce trecutul de luptă 
al poporului nostru, ctn-

pentru 
de voci
sau cu
cu o

<!___

tece melodioase, accesi
bile, care să dea glas 
optimismului, mindriei 
poporului nostru pentru 
mărețele sale

Compozitori 
persoane 
muzicale 
la concurs 
mai multe 
nale și inedite, în limba 
română sau naționali
tăților conlocuitoare.

Lucrările semnate cu 
un motto și purtind 
specificația „Pentru con
cursul „Ion Vidu“ vor 
fi trimise pînă la data 
de 1 Iulie a.c., pe adre
sa : Casa centrală a 
creației populare, str. 
Popa Soare nr, 39, sec
torul III, București.

înfăptuiri, 
și alte 

aptitudini 
participa 

unul sau

cu 
pot 
cu 
cintece, origi-

♦
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(Urmare din pag. I) 
Hanja Pazeltova, a prezen
tat compoziția iui Marius 
Mihail „Mi-e dor de o dra
goste curată" și piesa com
patriotului său Jiri Hodan, 
intitulată „Dragostea mea". 
Interpretul Aarno Raninen, 
din Finlanda, a ales piesa 
românească „Oglinzile mă
rii" de Eugen Teger, după 
care a cîntat compoziția sa 
intitulată „Laulunii". Piesa 
„Mi-e dor de o dragoste 
curată" de Marius Mihail 
a fost cîntată și de Bent 
Warburg din Danemarca. 
El șl-a completat programul 
cu compoziția compatriotu
lui său B. Bacharach intitu

lată „Acest băiat este în
drăgostit de tine". Ctntă- 
reața și dansatoarea Conny 
Vink, din Olanda, a dat o 
interpretare proprie melo
diei „în amurg" de Aurel 
Giroveanu și șlagărului o-

„CERBUL DE MIR“
landez „De Toete Toete- 
ronn". Dagmar Friederio 
din R.D. Germană a fost 
cel de-al treilea concurent 
care și-a ales ca piesă ro
mânească obligatorie com
poziția lui Edmond Deda 
•Of, inimioară*. A doua

melodie interpretată de so
lista germană a fost piesa 
intitulată „Plutesc în cora
bia visului" de J. Goich. 
Ultimul concurent al serii, 
iugoslavul Slobodan Ștefa- 
novici, a reluat șlagărul lui 
Ion Cristinoiu „Nici o la
crimă". El și-a încheiat 
proba cu piesa compozito
rului iugoslav A. Kovac i 
„Dă-mi voie să-ți spun 
draga mea".

Partea a doua a specta
colului a cuprins recitalu
rile susținute de Waldemar 
Matușka din Cehoslovacia 
șl cunoscuta clntăreață 
franceză Barbara.

(Agerprea)
(Agerpres)
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Delegația

română

în Australia
CAMBERRA 7 (Agerpres). 

— La 7 martie, Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei, care conduce delega
ția guvernamentală română a- 
flată într-o vizită oficială în 
Australia la invitația guver
nului acestei țări, a avut con
vorbiri cu membri ai guvernu
lui australian, printre care ti
tularii ministerelor afacerilor 
externe și transporturilor. în 
timpul convorbirilor s-a făcut 
o trecere în revistă a evoluției 
schimburilor comerciale ro- 
mâno-australiene, subliniindu- 
se posibilitățile de dezvoltare 
a comerțului între cele două 
țări și a colaborării economice 
în avantajul reciproc.

în cursul zilei de vineri, 
Gheorghe Rădulescu a plecat 
la Sydney pentru o scurtă vi
zită, urmînd să se reîntoarcă 
la Camberra.

Ca-
Har-

• LUlND CUVINTUL în 
mera deputaților, Pierre 
mei, ministrul belgian al aface
rilor externe, s-a pronunțat în 
favoarea recunoașterii dreptu
lui R. P. Chineze de a fi mem
bru permanent în Consiliul 
de Securitate al O.N.U. Ea tre
buie să joace rolul care i se cu
vine in politica 
și în diferitele 
ternaționale.

internațională 
organisme in-

RAPORT al• ÎNTR-UN 
comisarului parlamentar pen
tru proolemele Bundesweh.ru- 
lui, Mathias Hoogen, se arată 
că în ultimul timp se constată 
în rindul tinerilor recruți vest- 
germani o pronunțată aversi
une antimilitaristă care se tra
duce în practică nu numai prin 
numeroase manifestații, distri
buirea de manifeste și afișe, 
ci îndeosebi prin organizarea 
unor dezertări, care, arată ra
portul, au devenit din ce în ce 
mai frecvente. Documentul men
ționează că zilnic sînt semnala
te deteriorarea unor vehicule 
militare și a unor arme.

• COMITETUL
viciile armate _______
S.U.A. a anunțat că un număr 
de 53 357 militari americani au 
dezertat intre mijlocul anului

pentru ser
al Senatului

35 de obiective militare

sub focul patrioți/or

sud-vietnamezi
Fatrioții sud-vietnamezi au 

spre vineri peste 35 de 
respondentul agenției U.P.I.

bombardat în noaptea de Joi 
obiective militare, scrie co-

ROMANIA
TÎRGURI

INTtRNATlOWT

Atacurile unităților patrio
tice au fost semnalate în toate 
cele patru regiuni tactice ale 
Vietnamului de sud, dar ele au 
fost concentrate în deosebi în 
zona Deltei Mekong și a Pla- 
tourilor înalte.

Printre obiectivele militare 
bombardate de forțele F.N.E. 
cu obuze și rachete, scrie a- 
genția FRANCE PRESSE, se 
numără baza de elicoptere din 
apropiere de Da Nang, aero
dromul de la Kontum, bază 
infanteriei americane de lîngă 
My Tho, baza navală de la 
Dong Tam, precum și o tabără 
specială americană situată la 
30 de kilometri de Saigon.

Joi seara a sosit în capitala 
sud-vietnameză Melvin Laird, 
ministrul american al apărării, 
însoțit de generalul Wheeler, 
președintele statelor majore- 
combinate ale S.U.A. în ca
drul conferinței de presă care 
a avut loc pe aeroport, imediat 
după aterizarea avionului,

Melvin Laird a menționat că 
sporirea pierderilor americane 
în Vietnamul de sud îngrijo
rează oficialitățile S.U.A.

Fostul șef al delegației 
ricane la convorbirile de 
de la Paris, în problema 
nameză, Averell Harriman, 
declarat în cadrul unui interviu,
acordat unui redactor al ziaru
lui „NEW YORK POST", că 
actuala ofensivă a Frontului

ame- 
pace 
viet- 

a

actuala
Național de Eliberare din Vi
etnamul
răspuns la intensificarea activi
tății trupelor americane terestre 
împotriva patrioților sud-vietna
mezi. Harriman a afirmat că el 
a avertizat autoritățile S.U.A. 
ale fostei și actualei administra
ții că, dacă după încetarea 
bombardamentelor asupra Vi
etnamului de nord, trupele te
restre americane își vor intensi
fica acțiunile, acest fapt va atra
ge contralovituri din partea for
țelor patriotice sud-vietnameze.

de sud constituie un

In capitala Libiei, Tripoli, 
a avut loc deschiderea oficia
lă a celei de-a 8-a ediții a 
Tîrgului internațional la care 
participă reprezentanți ai fir
melor producătoare din 30 de 
țări. Tîrgul a fost inaugurat de 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Libiei, Wanis Ga- 
thafi. România este prezentă 
la acest tîrg cu o expoziție 
generală de mărfuri. Sînt ex
puse produse ale industriei 
construcțiilor de mașini, insta
lații de forat, tractoare, auto
vehicule, mașint-unelte, utila
je electrotehnice, produse tex
tile, alimentare, materiale de 
construcție, produse petrolie
re și de artizanat. Președinte
le Consiliului de Miniștri li
bian a vizitat, cu ocazia inau
gurării tîrgului, pavilionul ro
mânesc și a apreciat în mod 
deosebit modul de prezentare 
precum și calitatea produse
lor românești.

Mineri spanioli în timpul u- 
nei greve desfășurate recent

G. Macovescu
în Belgia

SPANIA:

Opoziția

se extinde

,,Apollo-9“ — ziua a 5-a

99Repetiție generală

••

1967 și mijlocul anului 1968. Ra
portul menționează că numărul 
dezertorilor este egal cu efec
tivul a 3 divizii și jumătate. 
Cel mal mare număr de dezer
tori a fost provocat de 
nea militară a S.U.A. 
nani.

agresiu- 
în Viet-

• LA ALGER și-a 
lucrările întrunirea ______
tivă a unor partide din tarile 
mediteraniene, care s-a desfă
șurat în capitala Algeriei. La 
întrunire au participat delegați 
reprezentînd Frontul de Elibe
rare Națională din Algeria, 

Italian și 
Italian al 

Partidul

încheiat 
consulta-

Națională i
Partidul Comunist 
Partidul
Unității ______ ,
Eaas din Siria și Uniunea So
cialistă Arabă din R.A.U. A 
luat parte, de asemenea, ca 
observator, o delegație a orga
nizației El Fatah.

Socialist 
Proletare,

• COMITETUL CENTRAL al 
Partidului 
pronunțat 
tra 75 de 
semnarea 
în funcția

Muncii din Israel s-a 
cu 287 de voturi con- 
abțineri, pentru de- 

doamnei Golda Meir 
de prim-ministru al

statului israelian. După cum 
transmite corespondentul agen
ției France Presse, doamna Gol-

ORIENTUL APROPIAT
• Convorbirile de la sediul O. N. U.
• întrevedere Fawzi - Cabot Lodge

NEW YORK — Convorbi
rile bilaterale în legătură cu 
situația din Orientul Apropiat 
au continuat în ultimele zile 
la sediul O.N.U. între delega
ții Marii Britanii, Franței, 
U.R.S.S. și S.U.A. Asemenea 
întîlniri au avut loc între 
ambasadorul Marii Britanii, 
lordul Caradon, și reprezen
tanții permanenți ai celorlalte 
trei mari puteri, Malik 
(U.R.S.S.), Berard (Franța) și 
Yost (S.U.A.). Potrivit agenției 
U.P.I., Seymour Maxwell Fin
ger, consilier al misiunii S.U.A. 
la O.N.U., a declarat joi că 
„pînă în prezent convorbirile 
bilaterale nu au creat, după 
părerea S.U.A., o bază de ple
care comună pentru a face o 
reuniune folositoare a repre
zentanților celor patru mari 
puteri". S-a indicat însă că a- 
ceste consultări bilaterale vor 
continua.

Pe de altă parte, ministrul 
israelian al afacerilor externe, 
Abba Eban. a adresat o scri
soare secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în care sub
liniază că Israelul „va conti
nua să colaboreze cu repre
zentantul special al secretaru-

lui general al O.N.U., Gunnar 
Jarring, în eforturile acestuia 
de a promova un acord". 
Eban a anunțat că, în cursul 
vizitei pe care o va face săptă- 
mîna viitoare în S.U.A. 
avea întrevederi și cu 
Thant.

va 
U

PARIS. — Mahmud Fawzi, 
consilier special al președintelui 
R.A.U. pentru problemele exter
ne, care se află la Paris într-o 
vizită oficială, a avut vineri 
după-amiază o întrevedere cu 
Henry Cabot Lodge, șeful dele
gației Statelor Unite la confe
rința în patru în problema Vi
etnamului.

După cum se știe, relațiile 
diplomatice dintre S.U.A. și 
R.A.U. continuă să fie înrerup- 
te de la izbucnirea conflictului 
arabo-israelian din iunie 1967.

La sfîrșitul întrevederii nu a 
fost dat publicității nici un co
municat oficial. Henry Cabot 
Lodge s-a mulțumit să declare 
ziariștilor
Fawzi „a 
sonal“ și 
amicale" 
oficial".

că vizita lui Mahmud 
avut un caracter per- 
că discuțiile „foarte 

nu au avut „nimio

Proiectul
din nou amînat

acceptăda Meir a anunțat că 
această desemnare.
• LA SOFIA a fost 

planul de colaborare pe 
curs în domeniul culturii, 
vățămîntului și științe^ 
Bulgaria și Marea 
Planul prevede schimburi de 
cercetători științifici, bursieri, 
oameni de cultură și artă, cola
borare în domeniul literaturii 
editurilor etu

semnat 
anul în 

în- 
între 

Britanie.

$1

Proiect de lege

La palatul de expoziții de 
la Porte de Versailles din Pa
ris s-a deschis cel de-al pa
trulea salon internațional de 
mașini agricole. La această 
importantă manifestare inter
națională, întreprinderea de 
stat pentru comerț exterioi 
„Autotractorul" participă cu 
un stand prezentînd o gamă 
variată de tractoare fabricate 
de uzinele „Tractorul" din 
Brașov. Tipurile de tractoare 
U-651, U-650, U-450, precum 
și noul model U-400 expuse 
în standul românesc în cele 
trei variante, standard, viticol 
și legumicol sînt primite cu 
viu interes de specialiștii din 
Franța și din alte țări.

prim-ad- 
afacerilor 
Socialiste 
într-o vi-

George Macovescu, 
junct al ministrului 
externe al Republicii 
România, care se află 
zită în Belgia, însoțit de Alexan
dru Lăzăreanu, ambasadorul 
României la Bruxelles, a fost 
primit la 7 martie de Pierre 
Harmel, ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei. în timpul vizi
tei, primul adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România a avut 
convorbiri la Ministerul Aface
rilor Externe al Belgiei, cu se
cretarul general, Robert Vaes. 
în timpul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, a avut loc un schimb 
de vederi în legătură cu dezvol
tarea relațiilor bilaterale dintre 
România și Belgia, precum și 
asupra unor 
ționale care 
două țări.

precum 
probleme interna- 

interesează

pentru aselenizare
HOUSTON. — în a 5-a zi a 

evoluției navei spațiale „Apollo-9" 
programul de lucru al cosmo- 
nauților a început la ora 8,30 
(ora Bucureștiului), cu o oră mai 
devreme decît se prevăzuse. După 
ce au luat micul dejun, David 
Scott, James McDivitt și Russell 
Schweickait, au început pregă
tirile în vederea îndeplinirii, în 
decurs de 17 ore, a primei „re
petiții generale" a călătoriei pe 
care doi cosmonauți americani o 
vor întreprinde pe Lună. La ora 
13,39 modulul lunar avînd la 
bord pe cosmonanții Schweickait 
și McDivitt s-a decuplat de ca
bina de comandă.

Prin punerea în funcțiune a mo
toarelor modulului lunar, acesta 
s-a plasat pe o orbită eliptică cu 
apogeul de 268 km și cu perigeul 
de 220 km, Care se intersectează 
cu orbita cvasicirculară de 
243/245 km pe care se depla-

sează cabina de comandă. Aceste 
orbite proiectate au fost ocupate 
de modul și de cabină cu mici 
aproximații care nu au modificat 
configurația zborului. Evoluția în 
spațiu a modulului lunar incapa
bil să revină singur •’lm"
sferă a reprezentat 
cea mai importantă 
zborului „Apollo-9“.

La ora 18,35 (ora 
lui), modulul lunar 
prima fază a operațiunilor de re- 
cuplare cu cabina spațială la 
bordul căreia se afla David Scott.

La ora 19,30, N.A.S.A. a anun
țat că joncțiunea celor două ve
hicule spațiale, prevăzută în pro
gram s-a efectuat mai devreme 
decît fusese prevăzut. După ce 
au realizat joncțiunea, cabina de 
comandă și modulul lunar au e- 
voluat în această formație timp 
de o jumătate de oră, înainte de 
a realiza cuplarea completă.

în atmo- 
operațiunea 

a misiunii

Bucureștiu- 
a efectuat

in Rhodesia

Tratatul de neproliferare

sA

ur-
cu

nepopular

TEMERI PRIVIND
Construcții

■ III

• CONSILIUL CONSTITUTIO
NAL al Rhodesici, organ cu ca
racter strict consultativ, a cri
ticat proiectul de lege elaborat 
de autoritățile de la Salisbury 
referitor la instituirea stării 
excepționale. Acest proiect eiste 
menit să confere autorităților 
rasiste de la Salisbury împuter
nicirea de a decieta starea de 
urgentă pe o perioadă de 12 
luni. Pină în prezent, oficiali
tățile rhodcsicnc se întruneau 
din trei în trei luni pentru a 
prelungi starea excepțională.

Consiliul Constituțional a ară
tat că noul proiect încalcă drep
turile fundamentale ale cetățe
nilor rhodesienl.

• DUPĂ CUM anunță agen
ția U.P.I., la Umuahia a sosit 
într-o vizită, anunțată de ofi
cialitățile biafreze drept particu
lară, Frank Allaun, cunoscut om 
politic britanic, deputat laburist 
în Camera Comunelor. El 
mează să aibă întrevederi
oficialități guvernamentale șl 
militare de la Umuahia șl 
viziteze, de asemenea, o serie 
de tabere de refugiați.

De la începutul războiului ci
vil din Nigeria Frank Allaun 
este al șaselea parlamentar la
burist care vizitează Biafra.

Hiumn^iiwtni 
niuiilrtjTFJhHiM 
niiutiiiwtu'»»”»

ta» 1(1 Ml *■ 
t|tr|l •« ’ 
ICi'IHtl'l 

A XI III W>

• Cereri pentru sistarea cursei 
înarmărilor nucleare

La Stockholm s-a încheiat joi 
o sesiune de șase zile a Consi
liului nordic, organ consultativ 
care reunește Danemarca, Fin
landa. Islanda, Norvegia și Sue
dia. In centrul dezbaterilor s-a 
aflat proiectul unei comunități 
economice a țărilor nordice — 
„Nordek". Consiliul a hotărît e- 
laborarea, pină la 15 iulie, a u- 
nui proiect de acord care ur
mează să facă obiectul unor noi 
dezbateri.

Proiectul „Nordek", discutat de 
mai multe luni de zile, s-a lovit 
pină acum de rezistența Suediei 
și Finlandei, care nu privesc fa-

or-
să

vorabil ideea instituirii unor 
gane suprastatale de natură 
limiteze suveranitatea și indepen
dența politică și economică națio
nală. Suedia și Finlanda se tem, 
de asemenea, de riscul ca prin 
intermediul proiectatei comuni
tăți economice să nu fie atrase în 
activitatea N.A.T.O.

Consiliul nordic a adoptat o 
serie de recomandări către guver
nele țărilor membre, printre a- 
cestea prevăzîndu-se construirea 
unui pod care să lege Danemar
ca de Suedia, precum și a unui 
mare aeroport internațional, pe 
insula daneză Saltholm.

Soarta tristă a co
piilor guatemalezi a 
făcut, în repetate rîn- 
duri, obiectul unor sta
tistici și anchete care 
constituiau punctul de 
plecare al unor pro
teste energice față de 
dezinteresul manifes
tat de guvernele ce 
s-au perindat în ulti
mele decenii la con
ducerea treburilor a- 
cestei țări din America 
Centrală.

Actualul guvern de 
la Guatemala City a 
adus, ca să zicem așa, 
o modificare acestei 
tradiții : a dispus el 
însuși efectuarea unui 
studiu asupra „condi
ției copilului din punc
tul de vedere al sănă
tății și educației". Pu
blicate recent sub a- 
cest titlu de rezonanță 
rece, științifică, rezul
tatele studiului au mai 
degrabă contururile, 
unei veritabile drame. 
Aflăm, astfel, că „pa- 
ludismul, tuberculoza, 
paraziții intestinali 
gastroenterita au un 
efect dezastruos 
mediul infantil" 
ele „i 
deosebită, îndeosebi 
copiii subalimentați". 
Cifrele privind „copiii 
subalimentați* nu ne 
sînt oferite (se relevă 
numai că „media pe 
țară a caloriilor asi
gurate copiilor între 
1—12 ani este sub me-

Șl

în 
și că 

.atacă cu o forță

continentală 
ceea ce, dacă rapor
tăm la extinderea fe
nomenului subalimen- 
tației cronice în Ame
rica Latină, constituie 
un indiciu grăitor). Pu
tem descifra, însă, mai 
precis proporțiile sub- 
alimentării dacă ținem 
seama de faptul că la 
fiecare mie de copii 
între 1—6 ani mor 140

treprinderi 
vicii".

în ce privește „edu
cația copilului", date
le proaspetei statistici 
oficiale atestă o situa
ție asemănătoare ce
lei a „condiției copi
lului" în genere. Din
tre copiii de vîrstă șco
lara 
sînt 
Una

numai 22 la sută 
înscriși în școli, 
este, însă, să te

acoperi — cum afir
mă chiar rapoartele 
oficiale — decît cel 
mult 25 la sută din 
necesitățile „popu
lației școlare", avem 
explicația fenomenu
lui. Și, totodată, o ex
plicate a faptului că, 
alături de Haiti, Gua
temala deține recordul 
analfabetismului în A- 
merica Latină : 85 la

Statistica

Senatul Statelor Unite a în
ceput vineri dezbaterile consa
crate examinării tratatului de ne
proliferare a armelor nucleare 
în vederea ratificării. în raportul 
prezentat Senatului de către co
misia pentru probleme externe, 
care a recomandat ratificarea 
tratatului, se cere sistarea lucră
rilor de construire a sistemului 
de rachetă anti-rachetă „Senti
nel". în scopul aplicării preve
derilor articolului 6 al Tratatu
lui comisia apreciază că admi
nistrația trebuie să ia în consi
derație sistarea amplasării aces
tor arme", se arată în raport. 
Articolul 6 al tratatului citat în 
raport cere tuturor națiunilor 
semnatare să întreprindă^cu bună 
credință tratative pentru a lua 
măsuri efective de reducere și 
încetare a cursei înarmării nu
cleare cît mai curînd posibil.

„Tratatul de neproliferare re
prezintă un început important în 
controlarea răspîndirii pe mai 
departe a armelor nucleare deși 
el va rămîne numai o înflăcărată 
afirmare a bunelor intenții atît 
timp cît semnatarii nu se vor în
drepta spre încetarea cursei 
înarmărilor nucleare", se specifi
că în raport, vizînd în mod in
direct intenția manifestată de li
nele oficialități americane de a 
continua construirea proiectatu
lui sistem „Sentinel". Tratatul 
survine „într-un moment în care 
atît Statele Unite, cît și Uniunea 
Sovietică se află la o răscruce 
de drum în ceea ce privește 
cursa înarmărilor", se afirmă în 
raport. „Deciziile, care confrun
tă ambele state în domeniul ra
chetelor strategice ofensive și

defensive sînt de vitală impor
tanță, nu numai pentru pacea și 
securitatea lumii, cît și pentru 
îndeplinirea cu succes a clauze
lor tratatului de neproliferare".

Președintele comisiei senato
riale pentru problemele externe, 
William Fulbright, a arătat că 
două treimi din senatori se pro
nunță pentru ratificarea tratatu
lui de neproliferare. El a spriji
nit cererea de sistare a lucrărilor 
de construire a controversatului 
sistem „Sentinel". în cursul au
dierilor mai mulți membri ai a- 
cestei comisii au insistat asupra 
faptului că ratificarea tratatului 
implică interzicerea dispunerii 
instalațiilor din cadrul proiectu
lui „Sentinel".

Seară de «cară politia spa
niolă raportează îndepărtarea 
afișelor și manifestelor ce ex
primă protestul împotriva stă
rii excepționale decretate la 
24 ianuarie. Dimineața, mșă, 
zidurile madrilene, în special 
cele din incinta centrului uni
versitar din capitala Spaniei, 
sînt din nou acoperite cu 
chemări la rezistență împo
triva regimului. O serie de 
facultăți continuă să fie în
chise pe timp nelimitat. Prin
tre acestea se numără Facul
tatea de științe politice șj 
economice ai cărei studenți 
vor termina anul universitar 
la „cursuri prin corespon
dență".

După cum relata presa 
franceză, această hotărîre a 
fost adoptată de autorități ca 
urmare a eșuării încercărilor 
de a readuce la cursuri opt 
profesori universitari, trimiși 
inițial pentru „liniștirea" si
tuației, în Estramadura și An
daluzia. Cei opt profesori își 
manifestaseră simpatia față de 
revendicările studențimii. Spe- 
rînd să suprime opoziția 
studenților de la această fa
cultate, ministerul de resort ț 
ar fi luat — potrivit ziarului 
— hotar ir ea să desființeze 
incepînd cu anul viitor, aceas
tă facultate la Madrid, „sec
ția de științe economice — cu 
6 000 de studenți — urmînd 
a fi transferată la Malaga, iar 
cea de științe politice va fi 
suprimată sau încorporată în 
cadrul facultății de drept". 
(„Combat").

Concomitent cu starea do 
încordare din centrele univer
sitare, cu mișcarea grevistă de 
Ia Bilbao și Oviedo, cu re
vendicările minerilor din As- 
turia, ale mctalurgiștilor din 
regiunea industrială Biscaya, 
observatorii au remarcat exis
tența din ce în ce mai pro
nunțată a unei opoziții în rîn- 
dui clerului. Recent, 300 de 
preoți catalani au organizat 
în curtea episcopală din Bar
celona o manifestație împo
triva stării excepționale. Ja
cinto Agraya, episcop de San 
Sebastian, reședința provinci
ei Guipuzcoa — aflată de 
șase luni sub stare de urgen
ță, s-a situat alături de alți 
oponenți ai regimului. Po
trivit ziarului „Combat", a- 
ceastă „luare de poziție con
stituie un sprijin acordat miș
cării de opoziție. Episcopul 
de San Sebastian a declarat: 
„Cind noi facem din dumne
zeu un gardian divin pentru 
menținerea unei situații pri
vilegiate și nejuste, comitem 

o gravă greșeală. Trebuie 
respectate drepturile funda
mentale ale persoanelor și 
grupurilor, fără a-i exclude 
pe cei care 
manieră diferită de cea 
tori taților.
asemenea 
voacă îngrijorări in 
oficiale.

Miile de arestări, 
nu au reușit, după 
vede, să aducă 
șase săptămini de la declan
șarea stării excepționale in
staurarea „liniștii" pe care 
și-o dorește guvernul.

gîndesc într-o 
a au- 
firesc, 

pro-
Cum este 

manifestări, 
cercurile

prigoana 
cum >e 

nici după
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W dramatică Noi incidente
in Pakistan

(în cifre absolute a- 
ceasta înseamnă 90 000 
anual). Ceea ce repre
zintă un trist și tragic 
record mondial.

Tot la capitolul 
„condiția copilului", 
studiul statistic oficial 
consemnează că 62 la 
sută dintre copiii între 
7—10 ani din mediul 
rural „îndeplinesc di
ferite munci remunera
te pe plantații" și că 
în mediul urban „e- 
xistă cel puțin 40 000 
de copii sub 10 ani 
care muncesc „în In-

înscrii și alta sâ termini 
cursurile școlii elemen
tare. Numai 30 la sută 
din totalul copiilor de 
vîrstă școlară (7—14 
ani), reușesc să termi
ne cursul elementar. 
Cauzele acestei situa
ții nu sînt relevate în 
mod expres în studiul 
amintit. Dar, dacă la 
datele privind munca 
copiilor (obligați în 
foarte multe cazuri 
să-și cîștige existența) 
adăugăm constatarea 
că actualul spațiu de 
învăfămînt nu poate

sută analfabeți în zo
nele rurale și 72 la 
sută în centrele urba
ne.

Tragismul constată
rilor studiului guver
namental este evident. 
Va merge oare actua
la echipă guverna
mentală guatemaleză 
dincolo de inițiativa 
de a fi dispus efectua
rea unui „studiu asu
pra condiției copilu
lui" ? Va trece ea la 
măsuri concrete ? E 
puțin probabil.

P. N.

Pe fondul valului de greve 
declanșat în ultimele două 
zile, în orașele pakistaneze au 
continuat în tot cursul zilei 
de joi să aibă loc incidente 
violente. în zona industrială 
a orașului Caraci au fost dis
truse mai multe clădiri și in
stalații.

Ziarele de seară din Caraci 
anunță pe de altă parte că 
președintele 
decis să-și 
din funcția 
partidului 
Liga Musulmană, ceea ce ar 
echivala cu o retragere com
pletă din viața politică.

Ayub Khan a 
prezinte demisia 
de președinte al 
de guvernămînt

Cercurile financiare din 
S.U.A. își manifestă îngrijora
rea că noua creștere a specu
lațiilor asupra aurului, ca și 
presiunile ce se exercită asupra 
francului francez și lirei ster
line, ar putea provoca o nouă 
criză monetară în Occident. 
Această îngrijorare s-a tradus 
printr-o scădere accentuată a 
indicelui valorilor industriale 
la bursa din New York.

Posibilitatea ca reuniunea 
guvernatorilor băncilor cen
trale din clubul „celor 10", 
care va avea loc la Basel la 
sfîrșitul acestei săptămîni, să 
restabilească încrederea pe 
piața schimburilor și a auru
lui, este privită cu rezerve de 
cercurile de afaceri americane. 
Aceste cercuri consideră că 
recrudescența conflictelor so
ciale în Franța determină o 
intensificare a speculațiilor 
privind riscul devalorizării 
francului. Neliniștea este ac
centuată de faptul că situația 
socială din Franța a provocat 
noi presiuni asupra lirei ster
line, în ciuda redresării apa
rente a acesteia în urma creș
terii 
luna
nea, se manifestă temerea că, 
dacă criza de încredere față de

monedele occidentale se adîn- 
cește și se generalizează, în- 
tr-un viitor nu prea îndepărtat 
ar putea să fie amenințată și 
situația dolarului.

rezervelor britanice în 
februarie a.c. De aseme-

Situația internă din Franța s-a 
înrăutățit brusc. Confederația 
Generală a Muncii a anunțat joi 
seara că, la 11 martie, ziua în 
care generalul de Gaulle va rosti 
o cuvîntare prin radio, ar putea 
avea loc o grevă generală de 24 
de ore. Acest anunț a intervenit 
în momentul în care la Minis
terul pentru Afacerile Sociale ai 
Franței au luat sfîrșit convorbi
rile dintre reprezentanții guver
nului, patronatului și sindicatele 
muncitorești.

Convorbirile, în cursul cărora 
s-au manifestat profunde diver
gențe între participanți, nu au 
dat nici un rezultat.

In cursul reuniunii săptămînale 
a guvernului, președintele Repu
blicii s-a referit direct și la evo
luția nefavorabilă a situației mo
netare franceze. Potrivit agenți
ei France Presse, generalul de 
Gaulle a insistat asupra necesi
tății de a se lua toate măsurile 
pentru a evita o devalorizare a 
francului. El a criticat atitudinea 
unei părți a patronatului, care 
apreciază că devalorizarea fran
cului va fi inevitabilă.
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