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iiiteri REZONANTE
IN MUNȚII LOTRULU. m

împietrită de milenii în gra
nitul munților, liniștea aces
tor locuri dintre Olt și Jiu a 

JOst tulburată. Exploziile zgu
duie necontenit străfundurile 
jlmîntului, Minerii, calmi și 
tăcuți, retrași în adăposturi, 
măsoară în gînd, după inten
sitatea zgomotului, efectul de 
rupere a împușcăturilor, apoi 
se opintesc din nou cu umerii 
în temelia munților și munții 
se mută cu încă cîțiva metri 
spre vetrele lor viitoare. Vor 
avea loc o sută de mii de ex
plozii care vor disloca patru 
milioane metri cubi de rocă. 
Din roca aceasta se va înălța 
nr. munte de 122 de metri,

primul baraj ridicat din an- 
rocamente — care va stăvili 
340 milioane metri cubi de 
apă. Apa șe va revărsa într-o 
cascadă uriașă de 815 metri — 
cea mai mare cădere de apă 
din țara noastră, punînd în 
mișcare turbinele uzinei hidro
electrice a cărei putere va fi 
de 500 megawați. Se vor săpa 
170 mii de metri de galerii — 
monumentale magistrale sub
terane, prin care marele lac 
de acumulare va absorbi apele 
a 94 de rîuri și pîraie. Explo
ziile din Munții Lotrului sînt 
ecourile prelungite și ampli
ficate în spațiu și timp a celor 
din munții Bicazului și Arge-

șului și din ele se va naște, ca 
dintr-o înlănțuire de fulgere, 
hidrocentrala „Lotru", cel de 
al treilea vîrf al triunghiului 
luminii, între laturile căruia 

'strălucesc Carpații și 
treagă.

Poarta spre marile 
se deschide la gurile 
unde apele se varsă tumul
tuoase în Olt. Pe aici au intrat 
primii constructori, pe aici pă
trund fără întrerupere, cei 
care vin să le îngroașe rîn- 
durile. Înainte de a avansa pe 
defileul strîns in chingile 
munților, oamenii se opresc 
la biroul de angajări, li îndru
mă aici, anunțul cu litere de-o

țara în-

șantiere 
Lotrului

șchioapă, înfipt în bifurcația 
șoselei, care precizează: „Bi
roul este deschis zi și noapte, 
la orice oră". Este prima che
mare, primul îndemn spre 
munca de constructor. Șeful 
biroului, Ion Oțelea, este un 
veteran al șantierelor, un om 
fără odihnă, care aleargă în- 
tr-adevăr zi și noapte pentru 
a-i primi pe cei sosiți să se 
angajeze, pentru a le face for
mele, a-i caza pînă la plecarea 
pe șantier, a-i expedia la 
punctele de lucru. Mii de oa
meni au trecut prin mîinile 
sale. Mulți au dat bir cu 
fugiții, n-au rezistat greutăți
lor vieții de șantier, s-au spe
riat la prima lovitură de 
tîrnăcop, la prima explozie a 
dinamitei. Au rămas însă cei 
mai vrednici, cei mai hotă- 
rîți, cei mai cutezători.

Șantierul hidrocentralei se 
întinde pe o suprafață de 2 400 
kilometri patrați, între vîrfu- 
rile Purul, Frătoșeanu, Sărăci
mii, Goata de Jos și Hanesul 
-lui Butuc. Cei peste 4 000 de 
constructori sînt dispersați în 
30 de puncte de lucru, atacînd

Galeria de fugă debușare de la Mălaia a hidrocentralei de pe Lotru

lucrările din toate părțile de
odată, ca într-o bătălie deci
sivă. Majoritatea dintre ei au 
băut mai întîi apă din Bistri
ța, apoi din Argeș, au trăit 
emoțiile finale ale muncii lor 
pe acele șantiere, apoi au ve
nit aici. Proaspăt inginer, 
Gheorghe Cocoș își începuse 
cariera la Bicaz ca inginer de 
schimb, la 24 de ani. După 
terminarea Bicazului s-a mu
tat cu întreg colectivul pe 
Argeș, unde devenise șef de 
șantier, apoi în 1966, aici pe 
Lotru. Are 38 de ani și este 
directorul general al șantieru
lui.

— Colectivul nostru deve
nise atît de unitar — poves
tește el, atît de închegat, oa
menii se familiarizaseră și se 
împrieteniseră atît de mult în
tre ei, îneît nu s-au mai putut 
despărți, au trecut de pe un 
șantier pe altul pînă aici pe 
Lotru, ca un regiment disci-

ROMULUS LAL
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Marți dimineața s-a înapo
iat în Capitală, venind de la 
Budapesta, delegația Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
care a participat la Consfă
tuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia.

Din. delegație au făcut par
te tovarășii Ion 
Maurer, membru 
tului Executiv, al

Gheorghe 
al Comite- 
Prezidiului• ••••••• • O •

IN JUDEȚUL VASLUI:

ZĂPADA MAI PERSISTĂ
IN BĂTĂTURĂ, DAR NU

Unde ai” dispărut 
meseriile de artă

Interviu cu ILIE SURUGIU,
directorul Combinatului fondului plastic

— Putem vorbi astăzi de 
meserii „bătrîne", de meserii 
pe cale de dispariție ?

— Teoretic nu. Vechile 
meserii s-au revitalizat, s-au 
adaptat cu suplețe la cerin
țele vieții contemporane, s-au 
diversificat infinit. Evident, 
alături de altele, complet noi. 
Practic însă... asistăm la a- 
gonia c.îtorva meserii, mai a- 
les a așa-ziselor „meserii de 
arta', și o spun, nu cu regre
tul pe care-l încerci in fața 
unor dispariții obiective, a u- 
nor realități care se pregătesc 
să îmbrățișeze inevitabil un 
destin „muzeistic", ci cu re
gretul mult mai adine față 
de dispariții nepistificate, a 
unor lealități în esența lor 
perene.

- Care credeți că sînt 
cauzele ? Există vreo explica
ție, vreo justificare cît de cît 
„obiectivă" ?

— Cauzele sînt 
nu-mi propun să 
aici. Una dintre
poate căpăta acest nume) este 
ignorarea acestei chestiuni, cu 
perseverență, aș spune, deși 
nu există, după opinia mea, 
nici un fel de justificare se
rioasă, obiectivă. Mai întîi, 
pentru că aceste meserii con
stituie o necesitate evidentă 
atît în lucrările noi de arhi
tectură, de sistematizare și 
decorare urbanistică, de de
corație inferioară cît și în lu
crările de restaurare, la care 
își dau concursul cele mai di
verse meserii de artă.

— Ne puteți enumera cîte- 
va meserii de artă periclitate?

— Da. Și mă voi referi și

multiple și 
le analizez 
ele (dacă

la situația existentă in cadrul 
Combinatului fondului plas
tic, unde se practică o parte 
din aceste meserii. Una din
tre ele este turnătoria. în
bronz, unde, pe lingă un
meșter mai vîrstnic, cu expe
riență, încerc să calific, „la
locul de producție", cum se 
spune, cîțiva tineri, turnăto
ria în gips și stucatura în 
gips, sector în care lucrăm 
numai cu doi buni meseriași 
vârstnici; feroneria, unde sin
gurul „specialist" a fost pen
sionat de vîrstă și unde 
cîțiva muncitori care 
cută lucrări de acest gen 

încă departe de a 
satisface chiar minime e- 
xigențe etc. Există mese
rii care au dispărut (în care 
nu avem muncitori specia
lizați) ca mobilierul fin (stil), 
în general prelucrarea fină, 

rde artă a lemnului, vitraliul, 
ccaprazăria etc. Chiar acolo 
unde încercăm să salvăm ci
te ceva, prin calificarea la 
locul de muncă, nu o putem 
face, inevitabil, la exigențele 
meșteșugului propriu-zis, a 
necesităților actuale.

— întrezăriți, totuși, vreo 
posibilitate de revitalizare a 
meseriilor de artă ?

— Cred că există una sin
gură și cea mai fericită: Reîn
ființarea școlii de arte și me
serii, de veche tradiție la noi, 
a acelei școli în care au pre
dat artiști ca V. Hegel, pe 
băncile căreia și-au început

cei 
exe-

sînt

C. R. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a)

VA RĂMINE 0 VEȘNICIE
Dacă cu 

iama avea 
tru a fi la 
de zile ; 
Vaslui, < „ .
timele zile a adus în actualitate 
campania agricolă de primăvară. 
In multe cooperative agricole, 
timpul scurt care a mai rămas

o săptămînă în urmă 
tot ce-i trebuia pen- 
ea acasă încă o lună 

pe meleagurile județului 
dezghețul rapid din ul-

ÎN PAG. A V—A: Aspecte de la
ÎNTÎLNIREA ÎNTRE FOTBA-
U$TI Șl SIMPATIZANRII

ECHIPEI NAȚIONALE 
0 PREMIERĂ CU 0 MIE 

DE INTERPRET!

pînă la declanșarea în cîmp a lu
crărilor este folosit eficient. A- 
telierele de fierărie cunosc o fe
brilă activitate : se repară ultime
le pluguri și grape, sînt revizuite 
căruțe și care, se verifică cu a- 
tenție inventarul agricol. Pe pri
mul plan se situează asigurarea 
necesarului de sămînță.

Constatările unui raid între
prins zilele trecute prin cîteva 
unități pledează pentru necesita
tea unor măsuri mai hotărîte în 
acest sens. La Cosmești, unde 
necesarul de sămînță a fost asi
gurat în bună parte, președintele 
făcea observația că aceasta s-a 
realizat cu mare greutate. „Mult 
timp, din baza de recepție au lip
sit sămînță de floarea-soarelui, 
mazăre si in". Tocmai pentru cul
turile din urgența întîi care, 
peste două-trei zile, trebuie să 
intre în tuburile semănătorilor. 
De altfel, bazele și Agrosemul nu 
au asigurat cantitățile de semințe 
necesare, mai ales pentru cultu
rile legumicole. Unii, în schimb, 
nici nu sînt îngrijorați. La Pu-

iești, se asigurase doar 14 tone 
de porumb și 4 000 kg sămînță 
de in. Nu se asigurase încă — 
și nu se făcea nici un efort în 
acest sens — pentru procurarea 
seminței de mazăre și ovăz ; mai 
trebuiau cel puțin 2 400 kg să
mînță de in. In alte unități, ca 
Ilîrșova, pentru cantități însem
nate de sămînță, de la laborato
rul de analize au sosit buletine 
negre.

O mobilizare mai mare de for
țe se impune pentru executarea, 
în aceste zile, a lucrărilor din 
grădină și livadă. La Cetățuia, 
Lălești, și Puiești, de exemplu, 
nici ramele pentru răsaduri nu 
fuseseră reparate, pregătite. (La 
Puiești se pregătiseră rame doar 
pentru 100 m. pătrați, în loc de 
300 m. planificați). Pe județ, 

din 30 000 metri pătrați construc
ții noi de răsadnițe planificate, se 
realizaseră doar 22 813 metri pă-

A. GHEORGHE

(Continuare în pag. a IlI-a)

7STUDENȚI DE LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
ÎNTR-UN SCHIMB DE PĂRERI DESPRE:

RESPONSABILITATE
Șl ANGAJARE

PRINTRE MOȘTENIRILE DE CEA MAI 
ETICA PRIMITE DE TlNARA GENERAȚIE

ÎNALTA VALOARE 
_________________ _______ _________ _ DE ASTĂZI DE LA 
GENERAȚIILE CARE O PRECED, RESPONSABILITATEA OCU
PA UN LOC DE PRIMA MĂRIME. NU EXISTA TARIM AL 
VIEȚII SOCIALE PE CARE ACEASTA COORDONATA ESEN
ȚIALA A VIEȚII NOASTRE SA NU DEFINEASCĂ UN CREZ, 
O LINIE DE CONDUITA, UN PROGRAM IMPLICIT DE AC
TIVITATE. UNIVERSITATEA NU PUTEA FACE EXCEPȚIE. 
DISCUȚIA ÎN JURUL MESEI ROTUNDE, REDATA ÎN RÎNDU-

RILE DE MAI JOS — DISCUȚIE LA CARE AU LUAT PARTE 
CÎTIVA STUDENTI DE LA DIVERSE FACULTATI DIN CA
DRUL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI — NU Sl-A PROPUS 
DECÎT SA DESCHIDĂ UN UNGHI, CÎT MAI LARG, PENTRU 
O DEZBATERE CE SE ANUNȚA AMPLA : PROBLEME AC
TUALE ALE PARTICIPĂRII TINERETULUI UNIVERSITAR LA 
MUNCA SI LUPTA SOCIETĂȚII ROMANEȘTI CONTEMPO 
RANE.

(Continuare în pag. a IV-a)

Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
și >general-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate.

La sosire, la aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, de 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Executiv, secre
tari ai C.C. al P.C.R., vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, generali. 

. Erau prezenți Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai amba
sadei.

Un 
ferit 
ției.

Un
ai Capitalei, veniți la aero
port, au 
căldură

grup de pionieri au o- 
flori membrilor delega-

mare număr de cetățeni

întîmpinat cu multă 
pe conducătorii de

partid și de stat, la înapoiere* 
în patrie.

La plecarea din Budapesta, 
delegația Republicii Socialiste 
România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a fost 
salutată de Janos Kadar, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, Jeno 
Fock, președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc țără
nesc ungar, Apro Antal, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.Ș.U., vicepreședinte al 
guvernului, Komocsin Zoltan, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., secretar al 
Comitetului Central, general
colonel Lajos Czinege, minis
trul apărării naționale, Erdely 
Karoly. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Dumitru 
Turcuș, ambasadorul Româ
nei la Budapesta, și membri 
ai ambasadei.

Un grup de pionieri au ofe
rit membrilor delegației bu
chete de flori.

(Agerpres)
★

bordul avionuluiDe la
care se înapoiau spre patrie,

cu
, ___ tova

rășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer au trimis 
tovarășilor Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
Pal Losonczi, președintele Consi
liului Prezidențial al R.P. Un
gare și Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărănesc Ungar, urmă
toarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii

★

Populare 
adresăm încă o dată calde mul
țumiri pentru ospitalitatea de 
care ne-am bucurat în timpul 
șederii în țara dumneavoastră.

Folosim acest prilej pentru a 
vă transmite dumneavoastră, și 
prin dumneavoastră tuturor oa
menilor muncii din R.P. Unga
ră, urarea tovărășească de a ob
ține noi succese în construcția 
socialistă, în făurirea bunăstării 
întregului popor.

Ungare prietene, vă

S-a discutat și se 
discută încă extrem 
de mult asupra re
lației artă-public, 
asupra interacțiunii 
între fenomenul ar
tistic și receptorul 
său.

De înțelegerea cu 
clarviziune a aces
tei relații depinde, 
într-o bună măsură 
rolul pe care îl a- 
cordăm fenomenu
lui artistic, modul 
în care concepem 
finalitatea operei de 
artă. S-a repetat și 
se mai repetă încă 
de unii faptul că 
în procesul do ela
borare al operei de 
artă, artistul tre
buie să țină sea
ma nu numai de 
cui se adresează, ci 
și de capacitatea de 
receptivitate a „con
sumatorului" de ar
tă. Lăsînd la o 
parte indecizia ter
menului de consu
mator, de altfel, fo
losit tot mai rar, 
constatăm, de mul
te ori, în cazul u- 
nor asemenea dis
cuții, existența nu 
rar, a confuziei no- 
ționale. Se confun
dă publicul, masa 
de oameni care vine 
în contact cu ope
ra de artă, cu me
diul social, atribu
tele generale ale a- 
cestuia fiind trans
ferate asupra unei

singure componente 
a sa. E cunoscut, 
însă, faptul că nu 
se poate picta un 
tablou care să placă 
tuturor, după cum 
nu se poate recepta 
identic o operă de 
artă de către per-

poate evolua în a- 
celași sens. în epo
ca tehnicii ciberne
tice, încă neaplica
tă la scară mondia
lă, ne putem pune 
problema dacă nu 
cumva profundele 
transformări d i n

OPINII
___ ■____ *___

UN RAPORT 
DIALECTIC: 

m - publie;
GRIGORE

soane cu o pregă
tire intelectuală sau 
artistică deosebită. 
Intr-o discuție se
rioasă și lipsită de 
prejudecăți, care 
are ca obiect eluci
darea raporturilor 
artă-public, trebuie 
să pornim de la 
premisa că fenome
nul artistic se află 
el însuși în mișcare 
și că așa cum știin
țele, să zicem, pot 
evolua într-un mod 
revoluționar, și arta,

ARBORE
mediul social se re 
percutează asupra 
artei, îmbogățitului 
orizonturile într-o 
asemenea măsură, 
îneît pentru perce
perea ei omul tre
buie să dispună dc 
un mecanism d< 
relații complexe.

Ieșind însă din 
sfera acestui exem
plu și reamintin-

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Continuăm, ața cum am promis cititorilor noștri, prezentarea 
excursiilor lansate de către B.T.T. La întocmirea lor s-au avut 
în vedere, pe lingă criteriul geografic, funcția educativă a turis
mului. Un accent deosebit s-a pus pe mijlocirea cunoașterii mai 
temeinice, „pe viu" a unor obiective din domeniul istoriei și cul
turii românești din realizările anilor socialismului.

în ceea ce privește aspectul organizatoric al acțiunilor, se 
cuvin citeva precizări : unele trasee (cele mai multe) sînt des
tinate tuturor categoriilor de tineri — elevi, studenti, salariat! ; 
altele sînt prevăzute anume pentru o singură categorie (în spe
cial pentru elevi) asigurîndu-se astfel caracterul diversificat și 
diferențiat ai acțiunilor (după vîrstă, profesie, grad de pregătire 
etc). O precizare în legătură cu prețul excursiilor : îl prezentăm 
(astăzi, ca și pentru excursiile ce vi le vom anunța în următoa
rele numere ale ziarului) numai pe cel specific elevilor și tine
rilor salariati. Studenții — beneficiind de subvenții din fondurile 
U.A.S.R. — sînt invitați să treacă pe la comisiile de turism din 
centrele universitare respective, unde vor primi informații în 
legătură cu valoarea cotei părți a contribuției lor, ca și alte 
amănunte specifice.

EXCURSII TEMATICE
— Perioada : 25 iunie — 20 

septembrie
1. Circuitul Românie! (I) — 

1650 km — 7 zile.
— Elevi, studenti, tineri sa

lariati.
Traseul : București — Pi

tești. Craiova — Tr. Severin 
— Timișoara — Arad — Ora
dea — Cluj — Tg. Mureș — 
Sibiu — Brașov — Bucu
rești.

Transportul — cu autobu
zul.

Puncte de plecare ; pentru 
elevi și salariat! — toate

CE FACEM ÎN VACANȚĂ?
Primăvara — 

sperăm — va o- 
f ;rl o primă 
floare elevilor. 
E vacanța, care 
se apropie. Du
pă un trimestru 
scurt, în care 
eforturile au 
fost susținute, 
obositoare chiar, 
dacă mai adău
găm continua 
nestatornicie a 
vremii, elevii au 
nevoie de odih
na, aer și joc.

De la Comite
tul U.T.C. al 
Municipiu- 
1 u 1 București 
am fost infor
mați asupra ac
tivităților de 
vacanță ale ele
vilor Capitalei. 
Spicuim citeva :

Concursul cul
tural-artistic al 
elevilor din șco
lile profesiona
le și tehnice, în
ceput, prin faza 
pe școală, încă 
din trimestrul 
I, va cunoaște 
acum (23 mar
tie) faza pe mu
nicipiu, cînd se 
vor desemna re
prezentanții mu
nicipiului Bucu
rești pentru fa
za pe zonă.

între 27 șl 30 
martie mem
brii cenacluri
lor școlare din 
Timișoara vor 
fi oaspeții celor 
din București. 
Va fl un schimb

de experiență 
foarte util, pri
lej de revederi 
și prietenii noi.

In cadrul 
„ Caleidoscopu
lui științific
pentru tineret" 
— manifestare 
inițiată încă de 
la începutul a- 
nului școlar — 
se vor tine sim
pozioanele „A- 
ventura omului 
în spațiul nep- 
tunian" și „As- 
tronautii lumii 
și filatelia".

IMPORTANT
PENTRU 

ELEVI

Tradiționalul 
carnaval al tu
turor elevilor 
bucureșteni va 
fl organizat a- 
nul acesta de 
liceele de artă. 
Va fl dominat 
de fantezie, mu
zică și poezie.

Cum vacanța 
aceasta e în- 
tr-un fel antici
parea celei 
mari, de vară, 
activitățile spor
tive șl turistice 
cunosc o mare 
atenție.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTIIP E N T R. U TIIM P U L DV.

[ȚTsienHi
RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 

— rulează la Republica (orele 
9 ; 11,15 , 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15). 
LA EST DE EDEN - rulează la 
Festival (orele 8,45 , 11,15 ; )3,i0 ; 
16 , 13,30 ; 21). PENTRU INCA 
PUȚINI DOLARI — rulează Ia 
București (orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
16 ; 13,30 ; 21) : Feroviar (orele 8 ;
12.15 în continuare ; 14,30 , 16,45 ; 
19 ; 21,15) ; Excelsior (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ; Mo
dern (orele 9,30; 11,45; 14; 18.15;
18.30 ; 20,45) ; Flamura (orele 9 ;
11.15 . 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). TATA 
DE FAMILIE — rulează la Lu
ceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
13.30 ; 21). DRUMURI - rulează la 
Victoria (orele 18,30 . 20,45). CIND 
VOI FI MORT ȘI LIVID - ru
lează la Central (orele 9 ; 11 : 13 ; 
15 ; 17 ; 19 . 21). PAGINI DIN 
KUMMAROW - rulează la Lu
mina (orele 9,30—16 în continuare;
18.30 , 20.45). TOM ȘI JERRY — 
rulează ia Doina (orele 9 ; 10,15) ; 
PROFESIONIȘTII (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 : 18.15 ; 20,30). CUȚITUL 
ÎN APA — rulează la Union (o- 
rele 15,30 ; 18) . TOTUL PENTRU 
RlS — rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare). ROLLS 
ROYCE-UL GALBEN — rulează la 
Grivița (orele 9,30, 12; 15,30; 18; 20). 
JUDOKA, AGENT SECRET — ru
lează la înfrățirea (orele 15,15 ;
17.45 , 20). BUNA ZIUA, CON
TESA ! — rulează la Buzeștl (o- 
rele 15.30 ; 18). A FOST O DATA, 
UN MOȘ ȘI O BABA (orele
20,30) ; Arta (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15). CADEREA IM

' INVITAȚII PE TRASEE /ERISTICE 
I

• cotidian!

centrele înscrise pe traseu ; 
pentru studenti — București, 
Timișoara. Cluj.

Pref : pentru elevi — 379 
lei ; pentru salariati — 494
lei.

2. Circuitul României (II) 
— 1 700 km — 7 zile.

— Elevi, studenti, salariati.
Traseul : București — Plo

iești — Brașov — Bacău — 
Piatra Neamț — Suceava — 
Gura Humorului — Vatra 
Dornei — Bistrița — Cluj — 
Alba Iulia — Sibiu — Hm. 
Vîlcea — Pitești — București.

Pe data de 23 
martie, la bazi
nul Floreasca, 
va avea loc 
un concurs de 
înot, cu repre
zentanți ai fie
cărui sector, iar 
în ziua imediat 
următoare se 
vor întîini, tot 
la Floreasca, 
reprezentativele 
școlare de 
handbal (băieți 
și fete) ale mu
nicipiilor Bucu
rești și Ploiești.

Timp de 7 
zile (1—7 apri
lie) la Stadionul 
Tineretului se 
vor desfășura 
meciuri în ca
drul cupei pri
măverii la volei 
(băieți și fete).

în sfîrșlt, 500 
de elevi vor 
merge In două 
serii, în tabăra 
de la Pîrîul 
Rece. Bineînțe
les, fiecare sec
tor îșl are pro
gramul său a- 
parte de activi
tăți. după cum 
program aparte, 
organizat, lșl 
are flecare școa
lă.

Ce mal rămî- 
ne 7 Să vină cît 
mai repede va
canta 1

BAILESTEANU

PERIULUI ROMAN — rulează la 
Dacia (orele 8,30 ; 20) ; Cosmos 
(orele 15,30 , 18,30). RIO BRAVO
— rulează la Bucegl (orele 9,30 ;
12.30 ; 16,30 ; 19,30). FELDMARE-
ȘALA — rulează Ia Unirea (orele
15.30 , 18) ; BEATA (orele 20,30). 
HOMBRE — rulează la Lira (ore
le 15,30 ; 18 . 20,15). AMERICA, A- 
MERICA ! (ambele serii) — rulea
ză la Ferentari (orele 15,30 ; 19). 
......APOI S-A NĂSCUT LEGEN
DA** — rulează la Glulești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). VINNETOU (seria
a IlI-a) — rulează la Cotroceni ic
rele 15,30; 18); ZOSIA (orele 20,30). 
AVENTURILE LUI TOM SA
WYER : MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL — rulează la Crîngași 
(orele 15,30 ; 19). PAȘA — rulea
ză la Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Floreasca 
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30) ; Tomis (orele 9,30 ;
13.30 , 16 ; 18,15 ; 20,30). BECKET
— rulează la Volga (orele 8,30—17
în continuare ; 20). PIANELE ME
CANICE — rulează la Viitorul (o- 
rele 15,30 ; 18 ; la orele 20,30 MA
GAZINUL DE PE STRADA MA
PE) ; Miorița (orele 9 ; 11,15 :
13,30 15,45 : 18 , 20,30). CASA
MAMEI NOASTRE — rulează la 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 
18.15: 20.30). ASTA SEARA MA
DISTREZ — rulează la Moșilor (o- 
rele 18: 20,30); HOȚUL DE PIER
SICI (orele 15,30). PENSIUNE 
PENTRU HOLTEI — rulează la 
Popular (orele 15,30 ; 18) ; CU MI1- 
NILE PE ORAȘ (orele 20,30). 
PLANETA MAIMUȚELOR — ru
lează la Munca (orele 15,30 ; 18) ;
FALSTAFF (orele 20,15). MARELE 
ȘARPE — rulează la Flacăra 0- 
rele 15,30) ; FARAONUL (orele 
18). LUSTRAGIUL — rulează la 
VITAN (orele 15,30 ; 18) ; FIDELI
TATE (orele 20,30). LA ORA B

Transportul — cu autobu
zul.

Puncte de plecare : pentru 
elevi și salariati — toate cen
trele enunțate la traseu, în 
afară de Gura Humorului și 
Vatra Dornei ; pentru stu
denti — București, Suceava, 
Cluj.

Preț : pentru elevi — 387 
lei ; pentru salariați — 503 
lei.

3. Minăstiri și case memo
riale din nordul Moldovei și 
Bucovina (I) — 840 km — 5 
zile.

— Elevi —
Traseul : Bacău — Piatra 

Neamț — Tg. Neamț — Su
ceava — Solea — Arbore — 
Rădăuți — Putna — Margi
nea — Vama — Gura Humo
rului — Fălticeni — Miroșlă- 
vești — Mircești — Roman — 
Bacău.

Transportul — cu autobu
zul.

Punct de plecare : Bacău.
Se vizitează : mlnăstirile 

Văratec, Agapia. Neamț, 
Zamca, Arbure. Solea, Putna, 
Sucevița. Moldovita, Humor, 
Voroneț ; casele memoriale : 
C. Hogaș, Al. Vlahuță, M. 
Sadoveanu, I. Creangă, V. 
Alecsandri ; Muzeul Ciprian 
Porumbescu, cetatea Neamț 
și Cetatea de Scaun a Su
cevei ; barajul și lacul de a- 
cumulare de la Bicaz.

Preț : 225 lei.
I. A.

ȘTIINȚIFIC J
Oamenii de știință au izolat, 

din glandele maxilarului infe
rior al șoarecilor, o substanță 
care prezintă proprietatea de a 
stimula creșterea țesutului ner
vos. Numeroasele experiențe 
efectuate pe animale au ară
tat că această substanță sti
mulează celulele nervoase să 
producă așa-numltele neurite, 
Neuritele sînt un fel de „fi
bre** minuscule ale celulelor 
nervoase, cu ajutorul cărora se 
transmit mai departe informa-

POT Fl REGE

NERATE

| CELULELE | 

| NERVOASE? .

ții țl comenzi Intre celulele | 
nervoase șl mușchi sau organe 
senzoriale. ■

Pentru obținerea unei cantl- | 
tăți de numai 0,003 gr din a- I 
ceastă prețioasă substanță, a | 

Ifost necesar să se extragă 
glandele de la peste o mie de 
șoareci. Substanța a putut fl I 
produsă Intr-o stare pură abia I 

Idupă reacții chimice complexe, I 
care au durat peste 10 zile. E- 1 
forturile au fost, însă, justi
ficate. în prezent, cercetătorii I 
tint de părere efi datorită ob- I I ținerii acestei substanțe exis- I
tfi posibilitatea folosirii el la I 
regenerarea celulelor nervoase, 
bolnave sau lezate. Substanța ■ 
prezintă o asemenea activitate I I biologică, înclt îșl manifestă I
acțiunea regeneratlvă șl într-o 1 
formă atît de diluată, la care 
prezența el nu mal poate fl 1 

I detectată cu mijloace proprii. I

I

I

DUPĂ AMIAZA — rulează la Ra
hova (orele 18 ; 20.30) ; PENSI
UNE PENTRU HOLTEI (orele
15.30).  PANTOFUL CENUȘARE- 
SEI — rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

MIERCURI, 19 MARTIE 1369

Opera română : FAUST — ora
19,30 ; Teatrul de Operetă : VOIE
VODUL ȚIGANILOR — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : HEIDELBERGUL 
DE ALTA DATA — ora 19,30; (sala 
Studio) : TRAVESTI — ora 19.30 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(B-dul Schitu Măgureanu) : UN 
TRAMVAI NUMIT DORINȚA — 
ora 19,30 ; (sala Studio) : KEAN
— ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
CROITORII CEI MARI DIN VA- 
LAHTA — ora 20 ; Teatrul Mic : 
TANGO — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara (B-dul Magheru) : CĂLĂ
TORIE CU SCANDAL — ora 19,30; 
(sala Studio) : CIND LUNA E AL
BASTRA — ora 20 ; Teatrul Giu- 
leștl : MARTORII SE SUPRIMA
— ora 19,30 ; Teatru! „Ion Crean
gă" : EGMONT — ora 18,30 ; Tea
trul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : AVENTURILE LUI 
PLUM-PLUM — ora 17 ; (sala din 
atr. Academiei) : a fugit UN 
TREN — ora 17 ; Teatrul „C. Tfi- 
nase" (aala Savoy) : CAFEAUA 
CU LAPTE DE ADIO — ora 19,30 ; 
Ansamblu! artistic a! U.G.S.R. t 
PROMETEIADA — ora 20.

• La galeriile Muzeului de 
artă al Republicii, se află 
deschisă in continuare, „Ex
poziția de desene napolitane" 
care cuprinde cele mai inte
resante lucrări dintre sec. 
XVII—XVIII, aparținînd unul 
mare număr de pictori și ar- 
hitecți napolitani. Accesul 
publicului — zilnic, între o- 
rele 11—18.

• Cooperația meșteșugă
rească exinde și diversifică 
gama de prestări servicii 
pentru populație. Astfel, în 
unitățile cooperativei Igie
na din Titan, cartierul Flo- 
reasca se vor introduce apa
rate medicale de vibromasaj, 
în str. Bibescu Vodă, se va 
deschide un atelier de peru- 
cherie iar în str. Cristian 
Tell va fi amenajat un salon 
special de măști cosmetice.

• Direcția generală a ma
rilor magazine, incepînd din

Traian Florian : „Machete geo
grafice", E.T., lei 2,25.

Ben Corlaciu : „Poezii", E.L., 
lei 15,50.

Marius Vulpe I „Poezii", E. L., 
lei 5,25.
Grlgore Sălceanu : „Nopți
pontice", E.L., lei 9,75 
Victoria Dragu : „Iliada, din 
nou". E. L., lei 3 (col. „Lu- 
ceafărîH").

Nu, nu sînt participante U parada modei. Sînt prinse In 
teleobiectiv pe data de 12 martie orele 11,15 în fața magazinului 
„Apartamentul" de pe Rahova (lingă vestita „Piața Unirii" și renu
mitul restaurant „Calul Bălan**}. Cele două vor putea fl trecute 
în cartoteca Inspectoratului miliției în dreptul profesiei : „fără" 
In schimb ar putea apărea cea de „vînzător prin speculă a 
obiectelor de contrabandă". In sacoșă nu aveau decît „Ciungam, 
conașule, 3 lei lama“, pastă și lac de proveniență străină, țigări 
și alte obiecte. Ne miră însă cum au putut să treacă „neobser
vate" de lucrătorii de miliție din zona respectivă

ȘT. GANESCU

MIERCURI, 19 MARTIE 1909

• 11,00 — Limba franceză. Lec
ția 50 (reluare) • 11,30 — Limba 
engleză. Lecția 50 (reluare) « 12,00
— TV pentru specialiștii din in
dustrie. Chimie. Produse de bază 
din industria anorganică (reluare)
• 12,30 — închiderea emisiunii de
dimineață • 17,30 — Telex TV
• 17,35 — TV pentru specialiști. 
Medicină. Ocitocina — studiu cli
nic o 18,05 — Limba germană. 
Lecția 47 • 18,30 — Club XX — 
emisiune pentru tineret. Virtuțile 
fanteziei e 19,00 — Telejurnalul de 
seară « 19,30 — Monografii con
temporane. „Casa nr. 210“ « 19,50
— Căsuța poștală 111. Dialog cu 
telespectatorii e 20,00 — Teleci- 
nemateca umorului • 20,35 — Arii 
și duete din operete « 21,00 — 
Campionatul mondial de hochei pe 
gheață : Cehoslovacia — Suedia, 
în pauze : Avanpremieră. Telejur
nalul de noapte • 23,30 — închi
derea emisiunii.

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Unlversal-Club (sectorul IU) : 
„Clubul tînărului specialist" : Co
locviu tehnic profesional ; Armo
nii... electronice cu formația ,,A- 
mlral" ; Moment poetic Topîrcea- 
nu, oferit de formația de teatru 
(ora 18).

Tehnlc-Club (sectorul V) : „Is
toria aviației românești" : „Aero
nautica în R.S.R." — prezintă lng. 
Radu Stoica (ora 18,30) ; Seară li
terară „Cîntarea României" — 150 
de ani de la nașterea lui Alecu 
Russo (ora 19). 

această săptămînă a extins 
perioada de funcționare, de 
la 9—21,00. a tuturor maga
zinelor tip Romarta: Eva, 
Adam, Magazinul copiilor, 
magazinele de pe Calea Vic
toriei și cele de pe bulevar
dul Republicii.
• Serviciul comercial al 

magazinului universal „Bucu
rești" comunică : „în magazi
nul nostru pot fi găsite in
cepînd de astăzi pardesie de 
import (R.P.U.) cu preturi 
variind între 450—500 Iei, 
pantofi bărbătești „Dîmbovi
ța" si „Banatul" Timișoara la 
112 lei perechea, pături „Cu- 
prama" realizate din fire sin
tetice tip lină la 175 lei bu
cata, țesături fine de bum
bac importate din Austria, 
pulovere P.N.A. în diferite 
culori — realizate după cro
iala lui 1969 lucrate la „Tri- 
colana" București. Tot azi am 
primit un lot din noile radio
receptoare „Darclee 5“ echi
pate cu picap, cărucioare 
pentru copii tip sport, la pre
țul de 255 lei bucata șl o va
rietate bogată de fermoare 
metalice.

Iile Constantin : „Fiara", E.T., 
lei 7 (colecția „Albatros").

Adrian Beldeanu : „Corrida", 
E.T., lei 5,50.

Savin Bratu : „Ion Creangă" 
E. T., lei 16.

loan Grlgorescu : „Lupta eu 
somnul", E. T., lei 5,75.

Marla Alecu-Ungureanu : „Via
ța sexuală și căsătoria", E.S., 

lei 2,75.

BUCUREȘTI

• Raliul marilor lacuri — vor
bește Petre Crlstea, de la Auto- 
mobil-Club ; proiecții cinemato
grafice (sala Mare, miercuri, ora
20.30) .

e Muzică ușoară cu formația 
condusă de Rolf Albrich ; moment 
poetic „Radu Roman" — recită un 
grup de studenți ai Universității 
București ; tradiții românești (II) ; 
„Nunta" (Student-Club, miercuri, 
ora 20).

CRAIOVA

• Spectacol de vizionare cu 
farsa polițistă „O casă onorabilă", 
de Horla Lovinescu — prezintă 
formația Casei de cultură a stu
denților (Aula „Al. Buia", miercuri, 
ora 20).

a Film artistic (sala de specta
cole, miercuri, ora 20).

O Serată distractivă. Dans — 
cîntă formația „Apollo" (joi, ora
20.30) .

CLUJ

• Stagiunea teatrală studen
țească : „Nic-Nic" — comedie în 
două părți, de A. Bursan ț G. 
Panco. Prezintă formația Casei de 
cultură a studenților (sala de 
spectacole, miercuri, ora 20,30).

• Ateneul studențesc : „Prin In
dia de azi" — impresii de călăto
rie. proiecții. Prezintă prof. dr. 
docent Tiberlu Morarlu (sala de 
spectacole, Joi, ora 20,30).

O Concurs de tenis de masă, cu 
premii (sala Clubului, joi, ora 17).

IAȘI

• Ciclul „Politica P.C.R., expre
sie a intereselor vitale ale poporu
lui" ; „Industrializarea — temelia 
progresului social-economic" — 
dezbatere cu participarea prof. dr. 
docent D. Rusu ; film artistic (sala 
de spectacole, Joi, ora 20).

• Poezie cu grupul „Alfa" (Clu
bul Artelor, Joi, ora 20).

TEATRALĂ „IDIOTUL"
Dramatizare de Andră Barsacq, după romanul lui Dostoievski,

la Teatrul Național „I. L. Caragiale"

Impresionanta adîncime șl 
precizie a operațiilor psiholo
gice. complexitatea neobișnui
tă a construcțiilor, fantastica 
sultă de portfete — toate aceste 
trăsături specifice prozei lui 
Dostoievski afirmă tonalitatea 
aparte a limbajului, intensita
tea viziunii scriitorului rus. 
Dostoievski a fost incontesta
bil, un eveniment al secolului 
său. un sensibil psiholog, un fi
lozof neliniștit și un mare 
artist.

Transpunerea scenică- a ro
manelor sale comportă, mai 
mult decît la alt romancier, 
riscuri deosebite, situate în
tre stufozitatea greoaie și sche
matism. Dramatizarea romanu
lui „Idiotul" (a cărui construc
ție, mai ales în primele două 
părți, pare să aibă, paradoxal, 
o multitudine de asemănări cu 
o lucrare dramatică) presupu
ne un foarte înalt prag al difi
cultăților ridicate în fața dra
maturgului și, mai apoi, a regi
zorului șl a actorilor.

Necesară și obligatorie est» 
crearea unei anumite stări — 
intensă în roman — acea at
mosferă halucinantă izvorîtă 
din învolburarea pasiunii și a 
urli, din înverșunarea contra
dictorie a sentimentelor șl, în
deosebi. din caracterul enig
matic al comportării persona
jelor. La limita dintre fantastic 
și real. Dostoievski îmbracă 
realitatea în neverosimil, dînd 
impresia de coșmar, de haos 
convulsionat, în care adevărul 
este resimțit cu acuitate tra
gică. Intr-o societate a tranzac
țiilor a compromisului, idealu
rile oapătă chipuri grotești, pu
ritatea sufletului poate ucide. 
Iar dragostea devine criminală. 
„Idiotul" e tragedia însingură
rii, a solitudinii Iremediabile 
la care e condamnat un „om 
admirabil din toate punctele de 
vedere". Prințul Mîșkln, întru
chipare a frumuseții spirituale, 
fascinant prin inteligentă, prin 
capacitatea de a-și înțeflege 
semenii, cărora le întinde mîi- 
nile, încărcat de milă, r&mîne 
singur într-o lume care-1 lo
vește si care îl obligă să loveas
că inconștient, tocmai în cei pe 
care voia să-I ajute. Rldicîn- 
du-se. prin suflet și faptă, dea
supra egoismului și legilor hi
doase, Mîșkln e condamnat în 
numele reacției stîrnite de a- 
ceastă superioritate ; compasiu

(Urmare din pag. I) 

du-ne lucrul elementar că arta 
este o formă evoluată a reprezen
tării lumii, pe care adesea o re
creează în ipostaze felurite, și că 
ea pune în acțiune pentru aceas
ta anumite mijloace, ne putem 
întreba dacă nu cumva posibilită
țile ei de expresie sînt și ele li
mitate, condiționate de fenome
ne obiective. Un teoretician cele
bru afirma acum o jumătate de 
secol deja că „nu orice, e posibil 
în toate timpurile" și că „anumite 
idei nu pot fi concepute decît 
abia pe anumite trepte evoluti
ve". Dacă la această afirmație, 
valabilă la prima vedere, adău
găm aceea că reprezentarea ar
tistică este subiectivă, reflectă 
date interne ale creatorului, a- 
jungem la concluzia că departe 
de a lua naștere în funcție de 
gustul exclusiv al unui anumit 
public, opera de artă își ex
plică prezența în funcție de 
mediul general în care apare ca 
și în funcție de temperamentul, 
datele interne ale creatorului ei. 
Dintr-o asemenea perspectivă ne 
apare, deci, clar faptul că gustul 
publicului unei epoci se încor
porează el însuși factorilor care 
constituie mediul genezei operei 
respective. Fără a avea un ca- 
rac* inițiatic, fără a fi privi
legia. nici unui gmp, opera de 
art", verificată ' . autentică exis
tă prin valoarw ei. Pentru a pă

nea lui va pune în mina Iul 
Rogojin cuțitul.

Centralizînd tema Nastaslel 
Filipovna — nucleul forței de
mascatoare a neomeniei — dra
matizarea lui Andre Barsacq se 
dovedește a fi bine închegată 
în jurul cîtorva momente esen
țiale. care leagă destinul eroi
nei cu cele ale lui Mîșkin și Ro- 
gojin. Dacă s-a hotărît aduce
rea pe scenă a romanului lui 
Dostoievski, trebuie să conve
nim că, fiind cea mai reușită, 
această dramatizare s-a cuve
nit a fi aleasă. Pornind La ana
liza spectacolului, montat la 
Teatrul National, de regizorul 
Al. Finți, înlăturăm, de la în
ceput comparația eu romanul 
(pentru că ar fi în detrimentul 
oricărei dramatizări).

Important este că se păstrează 
spiritul cărții, acea celebră at
mosferă dostoievskiană îmbibată 
de straniu, uneori de neverosi
mil. Mai mult chiar, dramati
zarea aduce în scenă intact 
specificul personajelor. Eroii 
lui Dostoievski sînt aproape tot
deauna contradictorii. Nu sînt 
caractere în sensul clasic al no
țiunii. ci infinite ipostaze ale 
unor personaje polivalente. Toc
mai aceste ipostaze foarte dife
rite nu au fost sesizate de unii 
actori din spectacol. Interpretă
rile se mărginesc uneori în a su
blinia sau a reda pur și simplu 
cite o trăsătură caracterologică. 
Femeie de o frumusețe fizică șl 
sufletească neobișnuite. Nasta- 
Bia Filipovna, victimă umilită 
a egoismului social, se răzvră
tește împotriva condiției el 
dar eșecul dezastruos e cauzat 
și de forța uriașă ce-o pune în 
fiecare din sentimentele și ac
țiunile el. Fuga de prinț — o 
fugă întretăiată de suspine — 
exprimă si conștiința forței dis
trugătoare a iubirii ei. Nasta- 
lia apare mereu ca o nebună, 
dar ai permanent certitudinea că 
nu este. Șocînd prin apariție 
— frumoasă, neobișnuit de 
frumoasă și de sensibilă — Ilea- 
na-Stana Ionescu nu atinge to
tuși pe toată durata spectacolu
lui complexitatea Nastaslel. In
terpretarea actriței e punctată 
de acte agitate dar care nu 
transmit decît parțial tragismul 
vieții ei.

Lui Riducu Ițcuș, interpretul 
lui Dimitri Karamazov dintr
un spectacol al Institutului de 
Teatru. îi reproșam atunci o 
lipsă de pregătire pentru per

RTĂ
trunde în universul său, trebuie 
să ai, cu alte cuvinte, cîteva ele
mente care să faciliteze apropie
rea, înțelegerea.

Orice tablou, orice lucrare 
muzicală, orice poem ridică di
ficultăți de interpretare de la in
divid la individ, fără ca aceasta 
să-i știrbească valoarea cu nimic. 
Inițiatice nu sînt decît experien
țele aberante ce se vor a fi artis
tice, părăsite totdeauna foarte 
rapid chiar de inițiatorii lor.

Problemă principală a relației 
artă-public ar consta, deci, în 
zilele noastre nu în aducerea o- 
perei de artă la numitorul unui 
anumit gust comun, care de alt
fel nici nu poate fi cunoscut de
cît aproximativ, ci la punerea de 
acord a receptivității cu feno
menul artistic, cu creația care 
este, firește, expresia unui mod 
de a fi și de a gîndi propriu ar
tistului, epocii mediului său. Li
bertatea artistului de a-și alege 
singur forme de exprimare este 
o condiție a individualizării ope
rei. De la o epocă la alta, posi
bilitățile de alegere ale formelor 
variază, căci ideile iau ele înșile 
o formă nouă, condiționată de 
factori istorici. In fața unei atari 
diversități devine mai mult de
cît reală problema educației es
tetice a amatorului de artă. Re
lația public-artă capătă un con
ținut nou, generat de multiplici
tatea modalităților de exprimare 

sonajul dostoievskian (explica
bile la un început de meserie). 
El a fost ales acum pentru fră
mântatul, înfrîntul șl călăul pa
siunii sale — Rogojin. Evoluția 
sa este foarte inegală : în mo
mente esențiale — Începutul, 
tabloul cel mai reușit din spec
tacol — în scena schimbării 
crucilor — Ițcuș se înttinește 
cu Rogojin. In rest actorul a 
încercat să o compenseze cu 
supralicitarea forței vocale și 
fizice. Aglaia — în interpreta
rea Valeriei Seciu este mindră 
pînă la a fi rigidă, abia în sce
na din parc reușind să fie acea 
fetișcană neliniștită despre 
care nu poți afirma cu precizie 
cînd e sinceră și cînd prefă
cută. Lisaveta Epancina, per
sonaj evident îndrăgit de Dos
toievski, desenat în nuanțe cal
de. potrivite cu un suflet de 
copil mare, este uneori în
groșat de Cella Dima, într-o 
interpretare care o apropie mai 
de grabă de eroinele lui Gogol.

Matei Gheorghiu schițează 
contradictoriile manifestări 
ale lui Ganea, acest prototip al 
platitudinii șl îngîmfării, lacom 
și rutinat. Un inspirat portret 
al generalului Ivolghin reali
zează, cu umor, Gh. Popovici- 
Poenaru.

Ne este însă foarte greu să 
înțelegem pe Dostoievski. și 
atmosfera sa despre care vor
beam mai sus, în eleganța spu
moasă a cadrului plastic, (foar
te frumos în sine), semnat de 
Mihai Tofan, în jocul de lumini 
între Împletiturile de trestie 
ale panourilor, suple, somptu
oase, în dantelăria cromatică a 
costumelor, mai ales in partea a 
Il-a, cînd disperarea ne Fră o 
împietrește pe Nastasia lipov- 
na in fața Aglaiei, cin uțitul 
lui Rogojin sfîșie albu. ..chiel 
de mireasă.

Am lăsat intenționat la ur
mă personajul prințului Mîș
kin, care se detașează pregnant 
prin remarcabila compoziție a 
lui Florin Piersic. Este marea 
realizare a spectacolului, și 
marele merit al regizorului da 
a-1 conduce pe actor spre difi
cilul rol de compoziție. încli
nat evident spre aceste roluri. 
Florin Piersic a construit cu a- 
tenție de bijutier, pînă la repli
ca finală, un impresionant per
sonaj dostoievskian, încărcat 
de un lubstanțial tragism.

LILIANA MOLDOVAN

OPINII ,

PUBLIC
ca și de gradul lor de dificul
tate. Teatrul lui Eugen Ionescu 
pare un joc ininteligibil pe lîngă 
cel al nu prea depărtatului de el 
în timp O’Neill. Nu-i putem re
fuza primului atributele artei 
mari numai pentru simplul mo
tiv că forma sa de reprezentare 
fiind mai complexă implică un 
efort în plus pentru aprofundare. 
Toată lumea poate pricepe tea
trul lui Alecsandri. De o piesă 
ca Danton a lui Camil Petrescu, 
se apropie mai puțin, dat fiind 
și ansamblul de fapte și idei 
vehiculat de aceasta. Conținutul 
relației public-artă în orînduirea 
noastră, socialistă, are la bază 
nu ideea simplistă a aducerii o- 
perei de artă la un nivel mediu, 
comun și ca atare neinteresant, ci 
condiționarea superior dialectică a 
celor doi factori.

Accesul la cultură înseamnă 
posibilitatea însușirii unui înalt 
grad de înțelegere al acesteia, 
îndeplinirea funcției sociale a 
artei — de bun al întregului po
por — poate fi obținută Drin 
crearea posibilităților ca ea să 
fie asimilată în mod corespunză
tor dezvoltării sale. Climatul a- 
nilor noștri, favorabil emulației 
creatoare, este deopotrivă da 
propice cultivării sensibilității și 
cunoștințelor tuturor celor inte-< 
resați în apropierea de acele o- 
pere care poartă în ele germeni) 
perenității.
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CUM POATE FI AMPLIFICAT 
INDICELE CALITATIV AL GE3 ÎN MUNCM • ÎN Vi AȚA DE BRG ANIZAȚiE
CALIFICĂRII LA
LOCUL DE MUNCĂ

Prin intrarea in funcțiune a 
unei noi secții de filatură, între
prinderea textilă din Galați și-a 
sporit gradul de automatizare și 
capacitatea de producție. Acest 
fapt, cum e și firesc, a presupus 
asigurarea în prealabil cu mină 
de lucru calificată pe măsura 
noilor sarcini, ceea ce a declan
șat activizarea cursurilor de ca
lificare la locul de muncă. Nu
mai anul trecut au fost calificați 
astfel, în cadrul Întreprinderii 
textile Galați, 540 filatori și circa 
100 pentru alte meserii, iar în 
prezent își dobindesc pe această 
cale cunoștințele necesare alți 
370 de viitori filatori sau țesători. 
Cifrele de mai sus, vorbind de 
la sine despre marea pondere în 
asigurarea cu cadre a cursurilor 
de calificare la locul de muncă, 
sînt grăitoare atît pentru impor
tanța cit și pentru atenția ce 
trebuie acordată optimizării des
fășurării lor.

împreună cu cițiva dintre con
ducătorii procesului de produc
ție, încercăm să realizăm cît mai 
exact tabloul eforturilor pentru 
atingifr.ee scopului cursurilor a- 
mintite* lî ceea ce s-a îndeplinit, 
a posibilităților folosite sau ne
folosite.

— Multe muncitoare calificate 
prin cursurile la locul de muncă, 
ne spune Constantin Moraru, 
maistru principal la secția țesăto- 
rie, devin în scurt timp fruntașe 
în producție. Tinere ca Ioana 
Felea, Valeria Tudorache sau Ni- 
colina Bumbaru lucrează azi pe 
cite 12 războaie, ceea ce ne în
dreptățește să fim mîndri de ele. 
Altele însă, uneori din aceeași 
promoție, nu-și realizează nici 
măcar normele. E cazul tinerelor 
Sultana Ghelaru, și Sanda Bă- 
cuță. Ele nu și-au format, în 
timpul uceniciei, deprinderile ne
cesare deservirii eficiente a uti
lajelor, încalcă adeseori discipli
na în producție.

Mulți interlocutori susțin, uti- 
lizînd exemplificări, aceeași con
cluzie deloc liniară: din rîndul 
celor calificați prin cursurile de 
ucenicie la locul de muncă se 
ridică numeroși muncitori frun
tași în producție. Dar e prezentă 
și cealaltă extremă: a tinerilor 
care nu reușesc îndelungă vreme 

Uzina de aluminiu Slatina. Șeful de echipă Tudose Dumitru și o 
parte din „coechipieri" înainte de a porni la efectuarea instala
ției electrice la cele 8 poduri rulante din viitoarea secție de 

electroliză Foto : O. PLECAN

să-și îndeplinească normele. De 
ce aceste deosebiri ?.

— Interesul unora dintre uce
nici pentru meserie, ne spune 
maistrul principal Constantin Mo
raru, este destul de scăzut, li
nele fete vor să lucreze numai pe 
lîngă muncitoare care nu prea le 
solicită, altele se sustrag, pur și 
simplu, de la program. De curînd 
am descoperit întîmplător cîteva 
tinere de acest fel închise într-o 
încăpere unde schimbaseră pro
gramul de lucru cu altul, de 
somn.

— In multe situații, fetele 
pleacă de la mașini, declară bri
gadiera Sanda Băluța, pretinzînd 
că ar avea ore de teorie. Cum 

• PROGRAMUL ZILNIC AL UCENICILOR — O NECUNOSCU
TĂ ? • 370 VIITORI ȚESĂTORI AȘTEAPTĂ UN AJUTOR CON
CRET DIN PARTEA ORGANIZAȚIEI U.T.C. A ÎNTREPRINDERII 

TEXTILE GALAȚI

noi nu le cunoaștem programul, 
nu putem să le împiedicăm de 
a greși.

Din constatările noastre, reiese 
că programul zilnic al ucenicilor 
reprezintă o necunoscută nu nu
mai pentru muncitori sau șefii de 
brigadă, dar și pentru unii mai
ștri sau alți conducători ai pro
cesului de producție, ceea ce 
permite desele sustrageri de la 
orele de practică. O ingineră, teh
nolog al unei secții, locțiitoare a 
secretarului comitetului U.T.C. și 
lectoră la cursurile de calificare 
la locul de muncă a avut nevoie 
de un lung răgaz pentru a ne in
forma dacă ucenicii au sau nu un 
program fix, dacă există un orar 
zilnic al desfășurării activității 
lor.

— Cu multe dintre ucenice, 
ne mărturisește Victoria Lupoa- 
ie, tehnolog al secției filatură de 
la unitatea A, avem de rezolvat 
serioase probleme de educație. 
Nu numai că nu folosesc timpul 
în mod rațional, dar nu acordă 
atenția cuvenită utilajelor, mate
riei prime. Parcă nu-și dau sea
ma de prețul bumbacului, așa îl 
risipesc, îl degradează. Noi am 
solicitat pe muncitori și pe mai

ștri să supravegheze mai mult 
respectarea acestor laturi ale dis
ciplinei în producție, respectare 
care influențează serios nivelul 
calitativ al calificării viitorilor 
muncitori.

Asemenea cauze, reliefate su
mar dar pregnant, vorbesc grăi
tor despre locul pe care îl ocupă 
cursurile de calificare la locul de 
muncă în activitatea zilnică a di- 
feriților conducători ai procesului 
de producție de la Întreprinde
rea textilă Galați.

întrebarea care se pune acum, 
este: ce loc ocupă îmbunătăți
rea indicelui amintit în activita
tea comitetului U.T.C. al orga
nizației de tineret de la Între

prinderea textilă Galați ? Între
barea este cu totul firească, de
oarece tinerii respectivi sînt 
membri ai organizației, iar acti
vitatea lor se desfășoară perma
nent în cadrul întreprinderii. Ne
ajunsurile semnalate mai sus de 
maiștri și tehnicieni pot fi în
lăturate în bună parte numai 
prin intervențiile organizației 
U.T.C. — factor ‘cu sarcini bine 
delimitate în acest domeniu. Dar 
Olga Băltărețu, secretara comi
tetului U.T.C., intră de la înce
put, și nu știm de ce, într-o vi
zibilă derută. Apoi ne clarificăm: 
ni se spune că, printre cei ce au 
absolvit pînă acum asemenea 
cursuri și nu își îndeplinesc nor
mele sau execută lucrări de sla
bă calitate, nu sînt tineri, că ac
tualii ucenici se califică în bune 
condiții etc., etc. Privind și pro
gramul de activitate care nu cu
prinde nimic destinat acestei ca
tegorii de tineri, însumînd 370 de 
viitori filatori și țesători și reme- 
mortnd constatările noastre ante
rioare, precum și cele spuse de 
interlocutorii din cadrul secțiilor, 
ne dăm seama că secretara co
mitetului U.T.C .a improvizat cî
teva răspunsuri la moment, cu

ZĂPADA MAI PERSISTĂ
(Urmare din pag. I) 

trați. Mai trebuiau pregătite pen
tru semănat și repicat 7 319 me
tri pătrați de răsadnițe, nemai- 
vorbind de stadiul însămînțării și 
repicatului în răsadnițe unde, din 
33 000 metri pătrați se realizaseră 
doar 12 797. Pînă la aceeași dată 
nu se realizase nici un metru pă
trat de solarii. Așa se face că, din 
66 hectare verdețuri planificate nu 
s-a însămînțat pînă acum nici o 
brazdă. Cauzele sînt multiple: 
Agrosemul nu și-a onorat încă 
contractele încheiate (C.A.P.-ului 
Puiești i-a livrat 10 kg de să- 
mînță de ceapă în loc de 170 ki
lograme) ; unitățile nu și-au ridi
cat din bazele de aprovizionare 
materialul necesar (polietilena, 
cheresteaua, geamurile) ; sau, pur 
și simplu, oamenii, văzînd zăpa
da în bătătură au uitat că ea, pe 
meleagurile noastre, nu este veș
nică.

Acum, în aceste zile, se hotă
răște într-un anumit fel și ro

multă, foarte multă ușurință. Ne 
așteptam la cu totul altceva. Sînt 
cîteva direcții în care și-ar fi 
putut îndrepta eforturile organi
zația, comitetul U.T.C. pentru 
sporirea indicelui calitativ al ca
lificării la locul de muncă. Este 
vorba de curmarea oricăror sus
trageri de la efectuarea integrală 
a programului la locul de muncă 
al ucenicilor prin acțiuni desti
nate anume acestui scop, prin 
crearea unei opinii sănătoase în 
rîndurile lor. Pe aceeași direcție 
se impune a fi urmărită stimu
larea interesului tinerilor munci
tori fruntași care au în grijă, zi 
de zi, calificarea ucenicilor. A-- 
ceasta presupune însumarea efor
turilor organizației U.T.C. pen
tru perfecționarea unor aseme
nea cursuri. Să dăm un exemplu : 
Cursurile sînt frecventate de ti
neri cu un nivel de pregătire 
foarte diferit —r unii au absolvit 
doar școala elementară iar alții au 
urmat și liceul. In aceste con
diții, desfășurarea lecțiilor te
oretice în fața unui audito
riu format din tineri aparți- 
nînd acestor categorii, este 
cu totul nesatisfăcătoare. Cum 
numărul tinerilor din fieca
re categorie este destul de 
mare, o grupare a lor după nive
lul de pregătire este posibilă și 
foarte necesară, prin aceasta des- 
chizîndu-se drumul creșterii in
dicelui calitativ al calificării la 
locul de muncă. Comitetul U.T.C. 
ar fi putut să prezinte conduce
rii . întreprinderii o asemenea 
propunere. Ea apare din însăși 
desfășurarea concretă a lucruri
lor, a fenomenelor, a procesului 
de calificare. Cum însă această 
problemă nu a ocupat pînă în 
prezent un loc, cît de cît impor
tant, printre celelalte preocupări 
ale organizației U.T.C., lucrurile 
au rămas neschimbate. Este un 
calificativ necorespunzător al in
teresului organelor U.T.C. pen
tru chestiunea în discuție. Atitu
dine ce trebuie schimbată prin
tr-o intervenție activă, urmărind 
toate acele detalii ce intră în 
raza sa de activitate. Și proble
mele tinerilor de la cursurile de 
calificare la locul de muncă se 
integrează acestor posibilități.

ION CHIRIC

dul livezilor din bazinele Vaslu
iului și Hușului. Stropirile, pen
tru care timpul așa-zis nefavora
bil nu poate fi nicidecum o pie
dică, se desfășoară încă în ritm 
lent. Pînă la 13 martie, în coo
perativele agricole fuseseră stro
piți doar 653 000 de pomi din 
cei peste 1 100 000.

Conducătorii mai multor unități 
s-au arătat îngrijorați față de mo
dul cum înțeleg să-și pregătească 
mașinile pentru campanie și cum 
își îndeplinesc atribuțiile meca
nizatorii. O situație de-a dreptul 
ciudată am întîlnit la cooperativa 
agricolă din Cosmești. Tractoarele 
secției I.M.A. Vaslui, de aici, au 
fost trimise să are și să însămîn- 
țeze la Telejna și Bîrzești, îna
inte de a termina sarcinile de 
plan contractate cu unitatea. Și, 
pe bună dreptate, oamenii soco
tesc că le este foarte greu să are 
cu atelajele 260 hectare restante, 
sau 100 de hectare — cum este 
cazul la C.A.P. Delești.

Fabrica de mobilă a C.I.L. Pitești: Formarea garniturilor și am
balarea lor înainte de expediție

DECERNAREA STEAGULUI Șl DIPLOMEI DE UNITATE FRUNTAȘĂ 
PE RAMURĂ, ÎNTREPRINDERII DE TRANSPORTURI AERIENE 

ROMĂNE — TA ROM

INSCRIPȚIE PE 
PASĂREA DE <» IEI

Aceste rînduri se cuvin aș
ternute ca un poem. Aceasta, 
pentru că oamenii felicitați _a- 
seară, pentru succesele dobîn- 
dite în muncă, au în activitatea 
lor sentimentul unei răspunderi 
supreme : viața omului. Aceste 
rînduri se cuvin așternute ca 
un omagiu.

...Știrea lapidară ar suna sec > 
TAROM a primit Steagul șl Di
ploma de unitate fruntașă pe 
ramura transporturi și teleco
municații. Și ar adăuga : a ur
mat o festivitate însoțită de an
gajamente și aplauze. Dar re
porterul nu se poate opri la atît. 
îl a înregistrat, mai întîi, fidel, 
cîteva cifre elocvente, purtă
toare de tot atîtea semnificații. 
Pentru TAROM, anul recent 
încheiat a însemnat: reali
zarea planului și angajamentu
lui la transport pe data de 
10 octombrie 1968. Fenomenul se 
transpune cifric în depășirea 
planului cu 11,9 la sută, cu o 
creștere a productivității muncii 
în procent de 13 la sută și bene
ficii peste plan în valoare de a- 
proape 15 milioane lei. În anul 
care s-a scurs, avioanele pur- 
tînd însemnul tricolorului româ

Neajunsurile mecanizatorilor 
nu-i scuză, însă, pe acei conducă
tori de unități care nu se preo
cupă de pregătirea atelajelor pro
prii. La Puiești, unde stau ne
reparate 17 pluguri, Vasile Nichi- 
for, președintele cooperativei, 
ne-a dat următorul răspuns :

— Nu avem vergea pentru 
confecționarea unor șuruburi.

— Nu puteați s-o procurați pe 
plan local ?

— Probabil că puteam, dar nu 
ne am gîndit la acest lucru.

Timpul nu așteaptă. Imperati
vul zilei impune mobilizarea tu
turor forțelor la terminarea ur
gentă a pregătirilor — în primul 
rînd asigurarea întregii cantități 
de sămînță — și Ia executarea a- 
celor lucrări - pentru care timpul 
a devenit favorabil. Organizațiile 
U.T.C. care și-au asumat în acest 
sens importante angajamente, tre
buie să mobilizeze tineretul la 
toate lucrările care se execută în 
această perioadă. 

nesc au brăzdat cerul lumii pe 
o traiectorie echivalentă cu 18 
milioane km. — traversînd 40 
de țări și 4 continente — ceea 
ce reprezintă înconjurul globu
lui pămîntesc de 460 de ori. 19 
capitale și orașe sînt astăzi ra
cordate la cursele regulate 
TAROM. Ar urma cîteva 
comparații plauzibile pentru cei 
14 ani de existență a TAROM. 
Reținem una singură : în 1961 
cursele noastre aeriene au 
transportat 27 540 turiști străini 
în România ; în 1968 numărul 
acestora a trecut de 200 000. 
Anul 1969 pune în fața renu
mitei întreprinderi cerințe spo
rite : creșterea cu peste 28 la 
sută a volumului de realizări în 
anul epuizat ; realizarea a 
1 250 000 000 călători kilometri 
convenționali. La aceste cifre 
planificate, pe cît de exacte, pe 
atît de responsabile, se adaugă 
angajamentul celor 1 800 lucră
tori ai TAROM luat în această 
seară a sărbătoririi izbînzii : 
realizarea planului la transport 
pînă la 22 decembrie, a c., sem- 
nificînd depășiri de 5 milioane 
călători km. convenționali și 
beneficii peste plan de un mi
lion lei.

...A rămas în memoria audi
toriului cuvintele tovarășului 
Ion Baicu, ministrul transpor
turilor. auto, navale și aeriene 
care, felicitînd întregul perso
nal al TAROM pentru dis
tincția acordată, spunea : „Tre
buie să aducem un cuvînt de 
înaltă mulțumire partidului, sta
tului nostru, care numai în ul
timii trei ani a investit în trans
porturile aeriene aproape un 
miliard și jumătate lei.

...Iată, așadar, cifrele Repor
terul vă propune să vă aplecați, 
în continuare, atenția asupra 
prezentării cîtorva eroi .ai eve
nimentului ; Dumitru Balaur, 
directorul TAROM ; Vasile 
Scorțaru și Jean Radulescu de 
la dispeceratul central al Aero
portului Băneasa ; Beniamin Po
pescu, comandantul aeroportului 
international „M. Kogălniceanu" 
din Constanța ; Octavian Bă- 
canu, comandantul detașamen
tului I.L.-14 ; Vasile Dogaru și 
Virgil Georgescu, comandanți 
de aeronavă I.L.-18 : Eusebiu 
Maier, maistru la aparate de 
bord ; Ghezo Eugenia și Dorin 
Rășină, însoțitori de bord.

...Și, desigur, numeroase alte 
nume, cărora reporterul își cere 
scuze că nu le cunoaște pentru 
a le înscrie pe aripa zveltă a 
„pasării de otel", dar cărora Ie 
promite o descindere în eferves
centa muncii lor pasionante 
pentru reportaje viitoare.

I. andreițA

INITIATIVE 
PLANTATE 
ÎN TERENUL
PRODUCȚIEI
Azi tinerii de vîrstă utecistă reprezintă doar o cincime 

din efectivul total al salariaților de la Exploatarea mi
nieră Lupeni. Numărul lor — 800 — este însă destul de 
mare, iar faptul că în ultimii ani mina Lupeni s-a situat 
permanent printre cele mai bune exploatări din țară tre
buie pus în legătură nemijlocită și cu acest factor. De 
aceea am și operat cîteva secțiuni în activitatea tinerilor 
de aici, extrăgînd cadre sugestive pentru prezența lor la 
muncă.

In cadrul acțiunii de orga
nizare superioară a producției 
și a muncii, la exploatările 
miniere din Valea Jiului s-a 
considerat actuală problema 
înființării — la lucrările de 
pregătire — a unor brigăzi de 
avansări rapide. Scopul lor : 
obținerea de avansări supe
rioare celor actuale, punerea 
în valoare cu o rapiditate spo
rită a noilor zăcăminte de 
cărbune. Tonul trebuia să-l 
dea Exploatarea Minieră Lu
peni. Aici s-a și trecut la în
ființarea lor. Deocamdată, își 
desfășoară activitatea două 
brigăzi, urmînd ca ulterior să 
mai ia ființă încă patru,

Tînărul inginer loan Ster, 
care este și șeful comisiei 
profesional-sociale a comite
tului coordonator al U.T.C. a 
preluat conducerea uneia din 
ele. Startul a 
fost deosebit de 
promițător. Cînd 
o brigadă,, rapor
ta că a realizat 
cu 50 la sută 
mai mult decît 
înainte, cealaltă 
răspundea ime
diat : „Același 
lucru l-am făcut

— Printr-o muncă desfășu
rată cu mult simț de răspun
dere — ne spune tînărul in
giner — graficul de punere 
în funcțiune este respectat cu 
strictețe și de multe ori chiar 
depășit...

însemnările care ne-au um
plut bloc-notesul ne obligă 
să mai stăruim asupra unui 
episod care scoate în eviden
ță — pregnant — spiritul de 
inițiativă al tinerilor de aici, 
capacitatea lor de a se mobi
liza și răspunde „prezent" ce
lor mai stringente probleme 
ale producției. După ce exe
cutau revirul sectorului, elec
tricienii și mecanicii de la sec
torul nr. 1 aveau unele mo
mente „goale" în programul 
le lucru. Pentru a utiliza, în 
folosul producției, fiecare mi
nut disponibil, mai mulți ute- 
ciști printre care și secretarul 
mecanic de crațere — au luat 
hotărârea de a merge în aba
taje pentru a da o mînă de 
ajutor la alegerea șistului din 
cărbune. Urmarea ? O creș
tere sesizabilă 
tivității 

LA EXPLOATAREA
MINIERA LUPENI

a produc- 
muncii în abataje 

și îmbunătățirea calității căr
bunelui. Auzind de acest lu-bunelui. Auzind 
cru, tinerii de la celelalte sec
toare s-au arătat și ei intere
sați în aplicarea inițiativei.

Ne putem opri mai mult 
asupra activității organiza
țiilor U.T.C. și a comitetului 
coordonator, consacrată mobi
lizării tinerilor la îndeplini
rea planului. Demn de subli
niat ni se pare, de pildă, mo
dul în care a fost adaptată la 
specificul mineritului cunos
cuta „olimpiadă a meseriei". 
Dat fiind că abatajele oferă 
condiții de lucru prea puțin 

asemănătoare între ele și că 
munca este mult mai com
plexă decît în alte părți, ne- 
cesitînd o specializare pe o- 
perații, olimpiada nu putea fi 
aplicată în forma sa consa
crată. După îndelungi cău
tări și consultări cu tinerii, 
comitetul coordonator al 
U.T.C. a găsit însă soluția, 
întrecerea teoretică a fost or
ganizată sub forma unui con
curs „Cine știe minerit, cîș- 
tigă", la care au participat a- 
proape toți tinerii. Noutatea 
a apărut Ia proba practică. 
Inițișl, comitetul U.T.C. și-a 
propus amenajarea unei mine
pilot. Cum însă investițiile ce 
urmau a fi făcute erau prea 
mari, s-a propus crearea unor 
abataje-școală. Există sectoa
re care dispun de locuri de 
muncă pregătite cu toate cele 

necesare, dar din 
diverse motive 
se țin în rezervă. 
La primele trei 
sectoare, numă
rul abatajelor de 
acest gen se ridi
că la 7—8. S-a 
convenit deci ca 
probele practice 

să se desfășoare aici, urmînd 
ca apoi în ele să lucreze elevii 
școlii profesionale din locali
tate aflați în practică. Câști
gul este dublu : pe de o par
te, datorită activității celor 35 
de tineri care vor lucra în- 
tr-un schimb mina va reali
za noi plusuri de producție, 
iar pe de alta, beneficiarii vor 
fi elevii. Lucrînd laolaltă, ei 
se vor omogeniza și închega 
în colective puternice, se vor 
obișnui cu activitatea în pro
ducție, vor învăța să execute 
toate operațiile cerute de me
serie. în aceste zile se pun la 
punct toate detaliile pentru 
transpunerea în practică a a- 
cestei inițiative care — după 
părerea noastră — și-ar putea 
găsi teren de realizare și la 
alte exploatări miniere.

...Comparativ cu 1968, sar
cinile de producție ale acestui 
an sînt mai mari cu 70 000 
tone de cărbune. Lor li se 
adaugă încă 25 000 tone, cît 
este angajamentul luat în în
trecerea socialistă. Așadar, a- 
proape 100 000 de tone.

— Cifrele planificate — 
ne-a declarat cu o deplină 
certitudine inginerul șef ad
junct — vor fi realizate și 
depășite. Contăm mult și pe 
potențialul de care dispun 
cei 800 de tineri. Au dove
dit de nenumărate ori că 
se poate avea încredere în ei.

Realizările de pînă acum 
vin să alimenteze optimismul 
ing. Emilian Meiuș. în ia
nuarie și februarie Exploata 
rea minieră Lupeni a dat pes
te plan zece mii tone de căr
bune, cifră care vorbește de 
la sine.

AL. BALGRADEAN

(Urmare din pag. I) 
plinat, deși cunoșteau ce greu
tăți îi așteaptă. Brigăzi com
pacte, ca cele ale lui Pavel 
Oțet, a lui Alexandru Farcaș, 
ale lui Vancea și Neagul, s-au 
deplasat cu întregul lor efec
tiv și nu s-ar despărți pentru 
nimic în lume. Ne-au urmat 
minerii, dulgherii, șoferii, me
canicii, pînă și frizerii și per
sonalul de la bucătărie, într-o 
solidaritate demnă de admi
rație.

Constructorii au rămas a- 
ceiași de pe Bistrița și Argeș, 
numai chipurile lor au devenit 
mai înăsprite, mai maturizate, 
voința mai călită, spiritul mai 
încercat și mai încrezător, per
sonalitatea profesională mai 
diversificată. Inginerul Ka- 
mintzer Soli a fost pe Argeș 
șef de lot, aici este șeful șan
tierului. baraj, inginerul Al. 
Simionescu a fost și el șef de 
lot. aici este șeful șan'ie
rului uzină-Ciunget, Dumi
tru Galeș a fost simplu miner, 
acum a devenit maistru. De
sigur. nu putem vorbi despre 
toți cei 2 000 de constructori 
care au făcut, după expresia 
unui poet de pe șantier, ca 
apele Bistriței și ale Argeșului 
să curgă prin albia Lotrului. 
Alături de acești veterani, lu
crează pe șantier alți 2 000 de 
tineri care și-au început ca
riera de constructori aici, pe 

Lotru, pentru că șantierul a 
devenit și el, ca și Bicazul și 
Argeșul, o școală a muncii și 
educației care își crește pro
prii săi oameni. Ion Suiu, Va
sile Mihat, Mihai Lascău, Ni- 
colae Dumitrescu, Costică Ale
xa, sînt cîțiva dintre cei mai 
proaspeți constructori „bote
zați" în apele Lotrului.

In munții din acest masiv, 

Rezonanțe în Munții Lotrului pi

martie încă nu și-a anunțat 
prezența decît în filele calen
darului. Ninge și acum peste 
nămeții care trec de un metru 
și jumătate, mașinile sînt am
balate la maximum pe serpen
tinele Mănăilesei în sus spre 
Vidruța, lanțurile străbat cau
ciucurile, volanele sînt stăpi- 
nite cu greu. Drumurile sînt 
lungi șl desfundate, înecate 
deseori peste noapte de alu
viuni sau avalanșe. Tovarășul 

Ion Bolnav, secretarul comite
tului de partid, spunea pe 
bună dreptate că cei 200 de 
șoferi care lucrează pe Lotru 
fac o muncă cu adevărat eroi
că. Și frații Matei și Cornel 
Soare, Gheorghe Dinu, Ilie 
Baldesiu, Ion Cămiza și foarte 
mulți alții, justifică prin fapte 
această afirmație. „Au fost pe
rioade în iarna aceasta, po

vestește directorul general, 
cînd șoferii se odihneau doar 
cîteva ore pe noapte. Pe un 
ger de —20 de grade, cu plu
gurile în față, autocamioanele 
noastre continuau să aprovi
zioneze cu materiale și ali
mente punctele de lucru. Fără 
ei, minerii și ceilalți construc
tori n-ar fi făcut nimic".

Acum, cînd zăpezile aii în
ceput să se topească, în ga
leriile subterane, plouă ca-n 

iunie. Cu borurile pălăriilor 
impermeabile căzute peste u- 
meri, minerii înaintează prin 
duritatea rocii, cu dinamita și 
pikamerele în miini, devansind 
în fiecare zi graficul de mun
că. Nu explozia dinamitei face 
însă minunile adevărate aici 
în munții Lotrului, ci explozi
ile inteligenței și entuziasmu
lui constructorilor, dăruirea cu 

care coboară de fiecare dată în 
adîncuri. In galeria forțată de 
la uzina Ciunget, *' i mai 
spectaculoasă lucrare care se 
execută pe șantier în aceste 
zile, l-am găsit în plină acti
vitate pe tînărul Toader Gît- 
lan cu brigada sa. Toți 90 
sînt tineri. Sapă o galerie în
clinată la 32 de grade, între 
cotele 822 și 1195. Primul tron
son a fost străpuns în februa
rie iar cel de-al doilea este 

prevăzut să se străpungă pe 5 
aprilie. S-a produs însă la un 
moment dat acea „explozie" 
umană despre care vorbeam 
mai sus : cei 90 de tineri au 
hotărît altfel. împreună cu in
ginerii Al. Simionescu, Gh. 
Șerbănescu, Constantin Sandu, 
loan Comaniu și maistrul Ion 
Ștefănescu, au propus și dez
bătut o soluție nouă de eva

cuare a sterilului din frontul 
de lucru, prin înlocuirea schi- 
pului cu un releu de screpere. 
Această soluție, aplicată pen
tru prima dată în țara noas
tră. a revoluționat productivi
tatea muncii în această gale
rie, a ușurat eforturile mine
rilor și a determinat economi
sirea a peste un milion de lei. 
Graficul inițial a căzut, tinerii 
lui Gîtlan fiind cu 20 de zile 

în avans față de prevederile 
lui.

In tronsonul unde lucrează 
echipa lui Gheorghe Mîndrilă, 
în cel de la Mănăileasa la 
priză, executat de echipa lui 
Alexandru Farcaș și în cel de 
la Mănăileasa la Rudăreasa, 
săpat de echipa lui Dumitru 
Galeș, lucrurile stau la fel. 
Prin studierea atentă a sche

melor de amplasare a găuri
lor, printr-o organizare judi
cioasă a muncii, printr-o se
veră amplasare a găurilor, 
printr-o organizare judicioasă 
a muncii, printr-o severă dis
ciplină, se obțin cu regulari
tate avansări superioare celor 
prevăzute. De la începutul a- 
nului pînă în aceste zile s-au 
excavat 3 200 metri cubi de pă- 
mînt în ampriza barajului, 570 

metri liniari în aducțiunea 
principală, 2 851 metri cubi in 
caverna centralei subterane, 
s-au betonat sute de metri de 
galerii. Condițiile grele de mun
că n-au putut influența rezulta
tele constructorilor, mai de
grabă îndîrjindu-i, stimulîn- 
du-le marile disponibilități de 
energie și curaj.

Dar pe Lotru nu se constru- 

lește numai o hidrocentrală. 
Se schimbă înfățișarea sălba
tică a munților, se înfrumuse
țează văile șl poienele lor. Pe 
cursurile apelor principale se 
taie șosele asfaltate care vor 
lega Valea Jiului cu Valea Ol
tului și care vor face accesi
bile cele mai pitorești locuri 
și peisaje din acest masiv, pe 
piscuri se înalță cabane și ho
teluri alpine, se amenajează 
pîrtii de schi, se întind telefe

rice. Poiana Brașovului va a- 
vea un rival demn de renu- 
mele său. Poate și pentru a- 
cest motiv, pentru această 
perspectivă a munților Lotru
lui, tinerii din toate colțurile 
țării, vin să lucreze pe acest 
șantier „In primul rînd. insă, 
îi atrage aici ceea ce i-a atras 
la Bumbești-Livezeni, Ia Sai- 
va-Vișeu, la Hunedoara, la Bi- 
caz, pe Argeș, ceea ce i-a a- 
tras pe marile șantiere ale 
construcției socialiste — spu
nea Petre Gras, secretarul co
mitetului U.T.C. dorința de a 
se descoperi pe ei înșiși în cele 
mai grele împrejurări, dorința 
de a construi, de-aș lega per
sonalitatea și tinerețea de o 
operă cu durată peste 
veacuri". Cînd va fi însă hi
drocentrala gata și odată cu 
ea cele două stațiuni de o- 
dihnă de la Voineșița șt Vi
dra — aflate și ele în plină 
construcție, și turiștii vor in
vada aceste locuri, construc
torii care au făcut minunile 
nu vor admira la fața locului, 
pentru că nu vor mai fi aici. 
Vor fi trecut poate munții 
dincolo, pe Valea Sebeșului, 
vor fi ajuns poate pe Șiret, pe 
Mureș sau pe Olt, pentru că 
toate apele țării îi cheamă, pe 
ei și pe noi, cu lumina lor.

atingifr.ee
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BUCUREȘTI INTR-UN 
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DESPRE Discuție consemnată de ȘTEFAN IUREȘ

Responsabilitate
Ruxandra Rășcanu 

Psihologie — anul IV : Un 
început sau, dacă pot spu
ne așa, preliminariile a- 
cestei discuții le-am avut 
recent, în cadrul semina
rului intitulat „Socialismul 
și democrația". Prin pris
ma unor sarcini legate de 
etapa actuală se impune 
însă discutarea multilate
rală a unei teme de în
semnătatea și semnificația 
acesteia — responsabilita
tea. Mai mult decît a pre
găti un referat, este vorba 
de discutarea unor lucruri 
apropiate de noi, cu care 
ne întîlnim în fiecare zi, 
cu aspecte pozitive, neîn
doielnic, dar și cu destule 
neajunsuri. In fond, an
gajarea și responsabilitatea 
studentului sînt probleme 
pe care le avem de clari
ficat nu numai pentru că 
sîntern studenți la filozo
fie sau la drept, nu numai 
pentru a reuși să depășim 
anumite lacune în activi
tatea noastră, ci și pen
tru că responsabilitatea 
este nemijlocit legată de 
viitorul nostru. Ea ni se 
înfățișează în perspectiva 
devenirii noastre ca cetă
țeni : ea este principalul 
punct de referință pentru 
geneza personalității noas
tre.

Șerban Cionoff — Filo
zofie — anul III: Aceste 
ultime cuvinte rostite de 
colega mea fixează, mi rc 
pare, cadrul cel mai exact 
dezbaterii noastre. Avem 
în vedere, într-adevăr, rea
lizarea personalității noas
tre în și prin societate. Ce 
valoare ar avea existența 
noastră, să ne întrebăm, 
în afara contextului bine 
determinat al societății so
cialiste ? Noi, viitorii crea
tori de valori virtuale pe 
care poporul contează încă 
de pe acum, știm foarte 
bine: nici o realizare nu 
poate avea loc decît în 
cadrul societății socialiste, 
iar aceasta presupune din 
partea noastră angajarea 
deplină, fără rezervă, la 
împlinirea concretă a o- 
biectivelor propuse de so
cietatea socialistă.

Florian Ctotea — Socio
logie — anul I: Cred că 
responsabilitatea și conse
cința ei firească, angajarea, 
trebuie privite prin prisma 
încadrării concrete intr-o 
activitate utila. Angajarea 
nu se poate face în ab
stract, este o cerință so
cială, determinînd anumi
te norme, formale sau in
formate, în funcție de 
care fiecare membru al 
societății trebuie să acțio
neze. Noi sîntern studenți, 
avem anumite condiții de 
activitate, specifice acestei 
categorii de tineret. Preo
cuparea noastră esențială 
fiind una cu caracter for
mativ, adică pregătirea 
noastră pentru viață ca 
intelectuali, participarea 
noastră la munca și pro
gresul societății prezintă 
și ea dublul aspect al an
gajării politice și profesio
nale. Cele două laturi nu 
numai că nu pot fi rupte 
una de alta, dar, condițio- 
nîndu-se reciproc, trebuie 
să formeze o perfectă uni
tate. De altfel, trebuie să 
n-marc că exemplificarea 
practică a acestui dublu 
aspect ne este oferită, mai 
ales în ultima vreme, de 
cadrele din economia ță

rii. In fruntea întreprinde
rilor noastre socialiste, ju- 
cînd un rol hotărâtor în 
conducerea și organizarea 
acestora, se află oameni 
care întrunesc în una și a- 
ceeași persoană un om 
politic și un om de știin
ță, un organizator bun și 
un economist cu înaltă 
calificare.

Andrei Popescu — Drept 
— anul III: Foarte adevă
rat, dar restrîngîndu-ne la 
viața universitară ar fi indi
cat să nu luăm toate dezi
deratele drept realități. Să 
facem, astfel, observația 
că, pentru unii, unitatea 
de care vorbeai nu s-a 
impus cu evidență. Pentru 
acești colegi de-ai noștri 
cele două aspecte mai pot 
fi încă — prin ce artificii 
nu este cazul să mai amin
tim aici — separate, în
toarse una „cu spatele" la 
cealaltă. Ceea ce rezultă 
este o responsabilitate de 
suprafață, o angajare for
mală, cu momente mai 
mult sau mai puțin întîm- 
plătoare de coincidență 
între interesele individua
le și cele ale colectivului 
respectiv.

Florian Ciotea : Ai drep
tate. Această participare 
formală există, într-adevăr, 
în cazul unora. Chiar dacă 
nu acesta este cazul cel 
mai reprezentativ, el nu 
poate fi, prin aceasta, mai 
puțin dăunător, reclamînd 
ca atare atenția noastră. 
Teoretic, individul nu 
poate fi imaginat în afara 
societății, iar practic înca
drarea lui într-o celulă a 
vieții sociale îi determină 
existența. Totuși, este po
sibil ca individul să nu fie 
conștient de mobilurile pe 
care societatea le ridică și 
în fața lui, ca element 
component al activității 
sociale ; este posibil atunci 
ca el să neglijeze, să sub
aprecieze și să încerce 
escamotarea normelor ge
nerale ale societății, să-și 
urmărească o evoluție așa- 
zis „proprie".

Reușita finală a unui 
asemenea evazionist este 
problematică. Ba chiar 
imposibilă. Gradul în ca
re omul reușește să se 
împlinească depinde în 
primul rînd de gradul în 
care s-a încadrat în viața 
societății. Vrînd-nevrînd 
el se află încadrat în con
textul unui grup produc
tiv, de ale cănii cerințe 
nu poate face nentni mult 
timp abstracție. fără a 
veni în con'radicție cu a- 
numite date obiective, 
proprii acestui grup, co
lectivul mai larg înglo- 
bînd acest gmp și poporu
lui întreg, în ultimă in
stanță.

Șerban Cionoff: Cînd 
vorbim despre coinciden
țele parțiale, temporare,

fragmentare despre care 
s-a amintit mai sus, cînd 
le respingem, n-ar fi, cred, 
rău să precizăm că pe 
noi ne interesează, ca o 
garanție a angajării, în 
primul rînd coincidența 
structurală, coincidența de 
idealuri dintre individ și 
societate; altminteri ar fi 
vorba de o angajare înju
mătățită.

Ruxandra Rășcanu: Da
că sînteți de acord, să dăm 
acestor probleme conturu
rile cu care ne întîlnim 
în viața de toate zilele. 
Există studenți pentru ca
re parcurgerea facultății 
înseamnă a citi mult, cît 
mai mult, în special în 
problemele legate de se- 
minarii, a se prezenta 
foarte bine Ia examene, a 
trece cu brio examenul fi
nal. Și punct. Dincolo de 
aceasta — nimic 1 Poziția 
aceasta li se pare inataca
bilă. Pentru mine poziția 
e, dimpotrivă, cît se poa
te de vulnerabilă. Pen
tru un student care ur
mează filozofia argumen
tele apte să lovească 
și să străpungă zidul neu
tral al „profesionalizării 
în sine" se găsesc din bel
șug ; e ușor de demons
trat că formația unui vi
itor intelectual este trun
chiată, viciată dacă nu 
și-o întregește cu o pre
gătire politică substan
țială ; dacă o rupe de 
viața societății. Dar nu 
e vorba aici numai de 
studenții care fac studii 
de specialitate în dome
niul filozofiei. Un lingvist, 
un matematician etc. tre
buie să fie în aceeași mă
sură convins că speciali
tatea lui nu poate fi con
siderată în afara vieții so
ciale — fără pericolul unei 
anumite sterilități sau, cu 
alt termen, lipsă de finali
tate. Mai mult, este vorba 
de a folosi condițiile su
perioare ale traiului stu
dențesc pentru ca viito
rul specialist să parcurgă, 
simultan cu domeniul spe
cialității, și școala vieții 
sociale. Altfel, mai tîiziu, 
absolventul se va găsi în 
bună măsură dezarmat în 
fața realității agitate de 
mari frămîntări colective, 
incapabil să ofere soluțiile 
ce vor fi așteptate din 
partea lui.

Carol Man — Matema- 
tică-mecanică — anul IV : 
Nu cumva complicăm 
prea mult ? Eu aș ataca 
acest subiect foarte gene
ral dintr-un punct de ve
dere matematic. Intre ceea 
ce ți s-a dat și ceea ce ți 
se cere trebuie stabilit, 
cred, un raport de echi
valență. Cu dt ți se dă 
mal mult, cu cît știi să 
folosești la maximum con
dițiile oferite de „ipoteză" 

cu atît poți ajunge la con
cluzii mai avansate, cu 
atît poți oferi mai mult. 
In fond ecuația în sine 
nu este nouă ; noi sînt 
numai valorile date ecua
ției. Te naști, trăiești, ești 
cunoscut de cei dimpre- 
jurul tău și, la un moment 
dat, va trebui să le oferi 
și tu ceva celor ce te în-

ANDREI POPESCU

conjoară. Așa au proce
dat și cei ce te-au pre
cedat. E o lege inevita
bilă. Care sînt valorile noi 
de care pomenisem ? As
tăzi fiecare om își face 
cîte un ideal, vrea să aibă 
un aport cît mai calificat 
la munca societății și are 
posibilități practice să-și 
realizeze virtualitățile. De
sigur, cred că nu este ca
zul să-ți propui ținte irea
lizabile ; în orice caz, a fi 
cu picioarele pe pămînt 
este o cerință mereu vala
bilă. Dar, repet, cu cît 
valorifici mai deplin ceea 
ce ți se dă, cu atît ai la 
rîndul tău posibilitatea de 
a oferi mai mult.

Șerban Cionoff: Iar- 
tă-mă, concepția mi se 
pare întrucîtva fatalistă. 
Firește, de mii și mii de 
generații puiul crește, 
pînă la un moment dat, 
fără nici o grijă, iar după 
aceea este obligat să-șî 
asume anumite greutăți 
sau, în limba-ul folo
sit aici, este obligat 
să restituie. Dar, pen
tru noi acest aspect 
cvasi-biologic este un as
pect elementar. De fapt, 
treapta aflată în discuția 
noastră este treapta res
ponsabilității. Este vorba 
de a consimți, ca urmare 
a înțelegerii. Este vorba 
a te angaja conș.ient în- 
tr-un vast proces — poli
tic, social, ideologic, edu
cativ. Numai pe această 
cale și numai în acest 
sens specialistul se leagă 
indestructibil de cetățean, 
individul singular face 
corp cu omul social. Să 

mă ierte filologii dacă ter
menul este forțat, totuși 
mi-e greu să-l evit: este 
vorba de conștientizarea 
viitorului specialist.

Jana Gheorghiu — Fa
cultatea de limbă și li
teratură română — anul 
V: Chiar dacă teimenul 
e discutabil, înțelegem per
fect sensul. Unitatea des-
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pre care vorbești, produs 
al gradului de responsa
bilitate, dă măsura uma
nismului socialist.

Șerban Cionoff : Da, dar 
sinteza nu este lineară și 
uneori poate fi aproape 
dramatică. Angajarea în
seamnă sincronizarea e- 
fortului tău cu acela al 
majorității absolute ; dar 
pe de altă parte lucrurile 
trebuie privite în evolu
ția lor. Este cu putință să 
existe la un moment dat 
o angajare în direcția unui 
țel, sau al unui adevăr 
încă departe de a fi re
cunoscut în mod unanim. 
S-ar putea observa că 
primii marxiști se anga
jaseră să lucreze pentru 
o cauză a cărei valoare și 
finalitate universală era 
departe de a fi fost îm
brățișată în mod unanim. 
Și cred că în acest sens 
s-ar putea pune problema 
acceptării valorilor tinere 
în contextul social. Ge
nerația noastră este de pă
rere că societatea în care 
trăim este într-adevăr, glo
bal socotind lucrurile, 
profund interesată în va
lorificarea calităților, po
tentelor fiecărui individ, 
interesată în optimizarea 
lor. Și că, deci, se poate 
crea un acord între ceea 
ce omul are de dat și 
vrea să dea, pe de o parte, 
între ceea ce societatea 
dorește și este interesată 
să obțină de la el pe 
de altă parte. Dar aceasta 
nu înseamnă că nu există 
cazuri cînd coordonarea 
între planul social și pla
nul individual rămîne de

fidtară. Atunci se pot ivi 
contestații, tînărul crede 
că energiile sale creatoare 
s-ar putea îndrepta în altă 
direcție decît i se pro
pune...

Jana Gheorghiu: In a- 
cest caz, e posibil că la 
momentul opțiunii matu
ritatea, simțul responsabi
lității au fost în eclipsă. 
Hai să vorbim puțin des
pre aceia dintre noi care 
se pregătesc să-și exercite 
profesia la catedră. In mo
mentul intrării în facul
tate se prezintă o masă 
de tineri mai mult sau mai 
puțin uniformă, pregătiți 
în liceu pe baza imul pro
gram de învățămînt unic. 
După un an, doi, cînd 
noile cunoștințe încep să 
se stratifice, sa disting trei 

categorii de studenți: sînt 
cei care cultivă ideea de 
a deveni profesori, alții 
care au de gînd să între
prindă o muncă științifică, 
în sfîrșit sînt cei care voi 
să creeze. Să urmărim de
terminarea categoriei ace
lora care vor să devină pro
fesori. Părerea mea este că 
facultatea nu reușește să-i
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formeze întrutotul în a- 
ceastă direcție. Ea le 
transmite un sistem de cu
noștințe, dar nu știu dacă 
în aceeași măsură izbu
tește să le dea o orien
tare generală și, ceea ce 
este și mai important, să-i 
determine a se comporta 
in viața de toate zilele 
conform acestei orientări 
generale. Cu alte cuvinte 
nu știu în ce măsură pro
moției mele, ca să mă re- 
strîng la ea, i-a fost educat 
simțul responsabilității, i-a 
fost format axul lăuntric 
al angajării. Cu riscul de 
a deranja anumite inerții, 
trebuie să spun că asi
milarea unor cursuri de 
științe sociale se confundă 
pentru unii cu trecerea 
respectivului examen. Din
colo de matricolă, însă, 
societatea noastră este pro
fund interesată în a ști în 
ce măsură absolvenții s-au 
pătruns de sensul multi
lateral al disciplinelor so
ciale, au reușit să devină 
activiști ai vieții sociale. 
Să ne punem întrebarea : 
în fond, cine poate să dis- 
ceamă în modul cel mai 
competent dacă discipli
nele sociale au fost însu
șite în mod real sau au 
fost considerate ca simple 
obligații de învățămînt ? 
Un prim răspuns ar fi, 
desigur : examinatorul. Dai 
ținînd cont de specificul 
acestor discipline cu răs
frângere imediată în viața 
universitară, un răspuns 
mai complet ar fi; exa- 
m'natorul, dar și colecti
vul studențesc.

Florian Ciotea: Sub

scriu întrutotul la această 
idee. Colectivul are a- 
proape zilnic elementele 
necesare acestei aprecieri. 
El nu este omogen, în 
ciuda eforturilor celor 
mai buni din cei ce-1 al
cătuiesc. Bunăoară putem 
consemna existența stu
denților care își traduc 
responsabilitatea socială în 
asumarea anumitor sarcini 
concrete pe care le duo 
cu consecvență pînă la 
realizare ; alături de aceș
tia, vreau să zio la polul 
opus în limitele aceluiași 
colectiv studențesc, se află 
indiferenții, cei care nu 
vor să accepte nici un fel 
de îndatoriri ce le-ar știrbi 
dintr-un timp individual 
pe care îl socotesc Inviola
bil ; In sfîrșit, undeva la 

mijloc, există cel care ac
ceptând formal răspunde
rea, se eschivează în prac
tică, sau „țin pasul* numai 
pînă la apariția momente
lor mai dificile.

Emilian Stancu — Drept 
— anul V, secretarul co
mitetului U.T.C. al Uni
versității ; Poate că ar fi 
utilă exemplificarea nuan
țată.

Florian Ciotea : Iată, am 
întîlnit o situație cînd un 
activist U.T.C., datorită 
unor greutăți ivite în pro
cesul muncii, devenise 
conștient de faptul că nu 
mai poate face față și, în 
urma analizei întreprinse, 
a fost eliberat din funcția 
pe care o îndeplinea, con- 
siderindu-i-se propria re
zervă ca fiind întemeiată. 
Cu totul altceva se petre
cuse în cazul unui alt stu
dent. Bine pregătit din 
punct de vedere profesio
nal în momentul cînd a 
fost propus pentru o res
ponsabilitate în cadrul ac
tivității obștești, el a refu
zat-o net. Se temea, zicea, 
că respectiva îndatorire 
avea să-i altereze rezul
tatele la învățătură. Con
sider acest refuz expresia 
lipsei de responsabilitate.

Emilian Stancu: Dar 
care fuseseră criteriile co
lectivului în momentul 
cînd s-a orientat spre a- 
ceastă propunere ?

Florian Ciotea : In prea
labil avusese loc de
pistarea anumitor însușiri 
ale omului ; comportarea 
sa de pînă atunci, situația 
profesională, perspectiva 
de a-și organiza bine 
timpul și a conduce 
în mod satisfăcător ener
giile colective, toate erau 
clementele unui sondaj so
cotit, pînă la proba con
trarie, satisfăcător. A apă
rut însă, după cum v-am 
spus, și această probă con
trarie 1

Emilian Stancu: Există 
studenți care se complac 
în a face parte dintr-un 
fond pasiv ; adică își exer
cită onorabil anumite 
drepturi — în primul rînd 
dreptul la învățătură — 
dar, de îndată ce se pune 
problema să intre în rîn- 
durile unui fond activ de 
studenți, cu însărcinări 
precise pe linie obștească, 
se recuză, declină oferta. 
Adică erau destul de buni 
pentru a fi îndrumați dar, 
vedeți, nu se socotesc des
tul de buni pentru a în
druma... N-aș vrea să le 
fac proces de intenție, to
tuși... gradul de responsa
bilitate crescînd, studenții 
în cauză văd apărând la 
orizont și niște inconve
niente, pe care cîteodată 
le numesc, cu sau fără 
dreptate, sacrificii. Ar fi 
o ipocrizie să negăm rea
litatea acestor inconve

niente, dar principalul ac
cent nu este aici. Esențial 
este pentru noi necesitatea 
de a-1 convinge pe fiecare 
coleg că acolo unde va fi 
trimis să lucreze după în
cheierea studiilor, va tre
bui să facă parte dintr-un 
fond activ de intelectuali, 
va avea îndatorirea ex
presă de a fi un ferment 
al vieții obștești; că, în 
momentul în care, tânăr 
profesor dintr-o localitate 
aflată undeva pe pămîntul 
țării, va fi chemat să ia 
parte Ia un proces fertil, 
durabil, profund, de ridi
care a nivelului spiritual 
al populației, toți vor so
coti de la sine înțeles că 
între omul politic și pro
fesorul de limba română, 
să zicem, sau de mate
matici nu există nici cea 
mai mică barieră.

Ruxandra Rășcanu t A- 
ceastă judicioasă observa
ție poate fi amendată în 
următorul sens. Dacă vrem 
ca în momentul absolvirii, 
viitorul intelectual specia
list să devină un element 
deosebit de activ în viața 
obștească, trebuie să-1 aju
tăm ca, în anii facultății, 
studentul să poată opta 
pentru o anumită acti
vitate : aceea către ca
re are cele mai mari 
înclinații. Acest proces, 
cu laturile sale orga
nizatorice și educative, 
presupune perseverență și 
finețe, forță de convingere 
și o bună cunoaștere psi
hologică. Să ne gîndim la 
aspectele concrete ale ope
rației. Vine studentul de 
anul I și, la propunerea 
ce i se face, replică măr
turisind — sincer — că 
nu are vocație, că e un 
sfios, că timiditatea lui este 
o frână împiedicîndu-1 să 
lege două cuvinte, că se 
va face de râs. Iar tu, co
lectiv care vrei să-l pui 
într-o funcție de răspun
dere, trebuie să-i învingi 
teama, timiditatea, să-i do
vedești că poate duce la 
bun sfîrșit acea însărci
nare, dacă se va ocupa cu 
tenacitate de ea. A ști să-l 
echilibrăm pe „boboc", 
este o artă educativă a în
tregului colectiv.

Andrei Popescu: La ce
lălalt capăt al studenției, 
întîlnim reținerea celui 
aflat în pragul absolvirii. 
Se știe că pe cei din anul 
IV este în genere mai greu 
să-i antrenezi în activită
țile asociațiilor studențești. 
Ei se socotesc, în majori

tate, niște oameni deja for
mați, iar preocupările post
universitare inundă deja 
spiritul lor, abstrăgîndu-i, 
foarte adesea, de la viața 
facultății. Poate că au 
dreptate ; poate că princi
pala greutate a muncii 
obștești trebuie s-o poarte 
cei din anii mici, atunci 
cînd există foarte mulți 
entuziaști și foarte puțini 
blazați...

Emilian Stancu: Nu 
este vorba de blazare. Co
lectivul universitar, socie
tatea noastră în ansamblu, 
au interesul ca pe băn
cile facultății să se for
meze o masă cît mai largă 
de specialiști-activiști. Pen
tru aceasta, așa cum 
s-a arătat la ultima Con
ferință Națională a 
U.A.S.R., este necesar ca 
în funcțiile de conducere 
ale asociațiilor să lucreze; 
rînd, pe rînd, un număr 
cît mai mare de studenți. 
Nici nu mai este nevoie 
de demonstrat cît de utilă 
se poate dovedi această 
școală a muncii de con
ducere, acest exercițiu de 
organizare a vieții obștești. 
Din păcate, însă, practica 
muncii noastre nu ține 
decît rareori seama de a- 
ceastă indicație. De obicei, 
dacă activistul a corespuns 
în muncă, dacă a fost bun 
în anul trecut, masa stu
denților îl votează și în 
anul următor. Desigur, o- 
mul a fost verificat, treaba 
va merge în continuare 
bine, dar acest interes este 
inferior interesului nostru 
ca mulți, tot mai mulți să 
treacă prin școala răspun
derii.

Jana Gheorghiu : E ade
vărat : o serie întreagă de 
activități au loc la nivelul 
celor aleși statutar. Conse
cința este că deprinderile 
muncii de organizație nu 
se răspîndesc cît de cît 
uniform în întreaga masă 
studențească. Sub motivul 
că cei mai puțini strălu

ciți la învățătură trebuie 
„menajați", lăsați să-și 
consacre tot timpul învă
țăturii, ceilalți sînt supra
solicitați. In înnoirea ca
drelor ar trebui să se aibă 
în vedere, cred, menține
rea unora care au posibi
litatea s<J continue o ex
periență fructuoasă, îm
preună cu cei antrenați 
mai da curînd In viața 
obștească. Altfel, vom avea 
de-a face, transpunând gra- 
flo fenomenul, cu o pira
midă, al cărei vârf în ul
timul an de studii nu va . 
mai aminti prin nimic 
baza impunătoare de ener
gii tinere din anul I.

Carol Man: Se amin
tise adineaori de sacrificii. 
Un element într-adevăi 
există In afirmația că tim
pul, fiind limitat, dacă îți 
asumi sarcina să îndepli
nești anumite obligații tre
buie să renunți la altceva, 
îndeobște sînt aleși oa
meni foarte bine pregătiți. 
Dacă oamenii aceștia sînt 
însă încărcați mai mult 
decît pot, cum ziua are 
și pentru ei tot 24 de ore 
ca și pentru ceilalți, iai 
ei au de rezolvat o sume»- 
denie de lucruri de interes 
comun, la altele, de interes 
privat, să zicem așa, tre
buie să renunțe. Prin a- 
ceastă renunțare treptată 
se poate ajunge în unele 
cazuri și ia niște rezul
tate mai slabe la învăță 
tură. Atunci se poate stre
cura paradoxul că respon
sabilitatea ar acționa ca 
un bumerang I E fals, fi
rește. Nici omul în cauză, 
nici colectivul n-ar trebui 
să accepte ca situația să 
ajungă pînă în acest punct. 
Dacă activistul de organi
zație reușește să-și for
meze un colectiv apropiat 
și de nădejde, sarcina lui 
e mai ușoară, deși volumul 
de activități sporește.

Emilian Stancu: In ul
timă instanță revenim deci 
la ideea propagării res
ponsabilității în mase stu
dențești cit mai largi. Alt
fel întîlnim renunțările 
despre care s-a pomenit, 
renunțări dureroase, chiar 
dacă în viața de toate zi
lele se numesc, simplu, o 
carte, un volum de artă, 
un film, o plimbare. Pe 
noi trebuie să ne mai pre
ocupe ceva. O chestiune 
de etică. Unii au ideea 
de a se menține „în re
zervă’ în anii facultă 
pentru ca, o dată abs 
venți, să vină cu niște 
energii proaspete necon
sumate, și să obțină 
„puncte" în plus față de 
foștii colegi. Cel mai ele
mentar spirit de echitate 
ne cere să avem în vedere 
și de aci înainte, în apre
cierea muncii studențești, 
împletirea organică, armo
nioasă a îndatoririlor pro
fesionale cu cele obștești.

Andrei Popescu: Ai 
dreptate, chiar dacă la 
traducerea în practică a 
aprecierii pînă la cele mai 
mici unități de măsură este 
greu să fii consecvent — 
tu profesor, tu catedră, tu 
decanat. Dar să nu uităm 
că judecătorul efectiv și 
important al responsabili
tății noastre rămîne 
VIAȚA. Ne manifestăm 
astăzi pentru ceea ce vom 
fi mîine. Mergem la 
cursuri, la seminarii, sîn- 
tem dornici să învățăm, 
inițiem acțiuni tinerești, 
variate, ne manifestăm ca 
elemente sociale. Deci, ne 
educăm în mod individual 
responsabilitatea în cadrul 
unui colectiv, totul în 
niște raporturi vii, în con
tinuă mișcare, cu sute de 
implicații. Toate acestea 
nu sînt decît un imens, un 
formidabil exercițiu pen 
tru ceea ce ne așteaptă 
după absolvire. Atunci 
ceea ce a trecut cu ade
vărat prin noi modificîn 
du-ne felul de a gîndi, de 
a simți, de a acționa va 
deveni, în contextul unei 
școli, sau al unui laborator 
sau al unui tribunal, o pîr 
ghie a realității socialiste. 
Dacă înțelegem asta, res
ponsabilitatea, din noțiune 
abstractă, devine fotogra
fia sufletului nostru.
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Telegrame de felicitare adresate 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și tovarășului Ion Gheorghe Maurer 

cu prilejul realegerii in funcțiile 

de președinte al Consiliului 

de Stat și de președinte 

a! Consiliului de Miniștri
Cu prilejul realegerii sale în 

funcția rle președinte al Consi
liului de Stat, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit telegrame de felicitare 
ce i-au fost adresate de Kim 
Ir Sen, președintele Cabinetului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, și Țoi 
En Ghen, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme

a Republicii Populare Democra
te Coreene.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a primit, de asemenea, 
telegrame de felicitare din par
tea președintelui Confederației 
Elvețiene, Ludwig van Moos, 
precum și din partea regelui 
Marocului, Hassan al Il-lea.

Cu prilejul realegerii sale în 
funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER a primit 
telegrame de felicitare adresate 
de Todor Jivkov, prim-secretar

al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Albania.

De asemenea, președintele 
Consiliului de Miniștri a primit 
telegrame de felicitare adresate 
de Mariano Rumor, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Italiene, și de Suleyman 
Demirel, primul ministru al Tur
dei.

(Agerpres)
Frumoasa clădire a Institutului 

de proiectare I.P.I.U.

MITING DE SOLIDARITATE
CU LUPTA EROICĂ

A POPORULUI VIETNAMEZ
în cadrul manifestărilor prile

juite de săptămîna de solidarita
te cu lupta poporului vietnamez, 
marți după-amiază a avut loc, 
la Clubul uzinelor „Republica" 
din București, o adunare organi
zată de Comitetul național de 
solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez și Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România.

Deschizînd adunarea, Costache 
Cristea, președintele comitetului 
sindicatului Uzinelor „Republi
ca", a salutat prezența ambasa
dorului R. D. Vietnam la Bucu
rești, Hoang Tu, a șefului ad- 
interim al Reprezentanței perma
nente la București a Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud, Tran Kien, pre
cum și a membrilor Ambasadei 
și Reprezentanței permanente.

A luat apoi cuvîntul Gheor
ghe Borș, membru al Comitetu
lui național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, pre
ședintele Consiliului municipal 
al sindicatelor — București. Du
pă ce s-a referit la lupta eroi
cului popor vietnamez, dusă de-a

lungul secolelor pentru apărarea 
libertății și ființei sale naționale, 
vorbitorul a spus : Agresiunii 
imperialismului american, po
porul vietnamez din nord și din 
sud i-a răspuns printr-o mobili
zare maximă a tuturor forțelor 
sale. In pofida concentrării de 
forțe, interventioniștii nu au pu
tut slăbi hotănrea de luptă a po
porului vietnamez.

Răspunzând chemării Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam, oamenii muncii din Repu
blica Democrată Vietnam au dat 
lovituri puternice agresorului, 
reușind, totodată, ca în condiții
le grele ale războiului, să obțină 
rezultate remarcabile în produc
ția industrială și agricolă.

La rîndul său, populația din 
Vietnamul de sud, sub conduce
rea Frontului Național de Elibe
rare, a înscris pagini de eroism 
în lupta cu forțele intervenționis- 
te, F.N.E. afirmîudu-se ca repre
zentant autentic al populației 
sud-vietnameze, exponent al as
pirațiilor ei fundamentale. Mili- 
tînd cu fermitate pentru respec

tarea dreptului fiecărui popor de 
a-și alege nestingherit calea dez
voltării sale sociale, Partidul Co
munist Român și poporul nostru 
își exprimă solidaritatea frățeas
că cu Republica Democrată Viet
nam, cu Frontul Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud, 
își manifestă hotărîrea de a a- 
corda poporului vietnamez în
tregul sprijin material, moral și 
politic, pînă la obținerea victori
ei finale, considerând aceasta 
drept o înaltă îndatorire intema- 
ționalistă.

în continuare a vorbit ambasa
dorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, Hoang Tu. Mulțumind pen
tru organizarea acestei manifes
tări de solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, 
vorbitorul a relatat pe larg 
lupta eroică a poporului țării 
sale, încheind astfel : Folosim a- 
cest prilej pentru a exprima încă 
o dată mulțumirile noastre since
re partidului, guvernului și po
porului român pentru sprijinul 
prețios și eficace acordat.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
șeful ad-interim al Reprezentan

ței permanente a F.N.E. la Bucua 
rești, Tran Kien.

Adunarea organizată astăzi —1 
a arătat vorbitorul în încheiere 
— este o manifestare vie a soli
darității poporului român cu po
porul vietnamez. Aceasta consti
tuie pentru armata și populația 
sud-vietnameză o mare sursă de 
încurajare în lupta lor îndîrjită 
împotriva celei mai mari puteri 
imperialiste din lume. Ținem să 
mulțumim Partidului Gomunist, 
guvernului și poporului român 
pentru sprijinul moral și politic, 
precum și pentru ajutorul multi
lateral acordat luptei poporului 
nostru.

★
Cu prilejul zilei de 19 martie, 

ziua internațională de solidarita
te cu Vietnamul, Frontul Unită
ții Socialiste, precum și Comite
tul național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, îm
preună cu Liga română de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa au trimis telegrame de so
lidaritate Comitetului Central al 
Frontului Patriei din R. D. Viet
nam și Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

De asemenea, Uniunea Gene
rală a Sindicatelor, Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, 
Uniunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenților 
din România și Consiliul Națio
nal al Femeilor, au trimis tele
grame de solidaritate organizații
lor similare din R. D. Vietnam și 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

Telegrame de felicitare primite 
de tovarășul Ștefan Voitec 

i prilejul realegerii sale in funcția 
de președinte al M. 1N.

Cu prilejul realegerii sale în 
funcția de președinte al Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec a primit telegrame 
de felicitare din partea președin
telui Adunării Populare a R.P. 
Albania, Behar Shtylla ; preșe
dintelui Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace, Peter Colotka; 
președintelui în funcție al Ca
merei Populare a R.D. Germane, 
Hermann Matern ; președintelui 
Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole, Batocirin Altangerel; 
președintelui Seimului R.P. Po
lone, Czeslaw Wycech ; preșe

dintelui Adunării de Stat a 
R.P. Ungare, Gyula Kallay ; pre
ședintelui Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Ivan Spiridonov, și președintelui 
Sovietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Justas Paletskis; Speaker-ul 
Adunării Populare a Republicii 
Arabe Unite, Labib Shokair; 
președintelui Adunării Naționa
le din Tunisia, Dr. Sadok Mo- 
kaddem, precum și din partea 
președintelui Adunării Naționa
le din Turcia, Ferruh Bozbeyli.

• DELEGAȚIA CULTURA
LĂ condusă de Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
care a făcut o vizită în Tunisia 
la invitația secretarului de stat 
al afacerilor culturale și informa
țiilor, Chadli Klibi, s-a înapoiat 
marți după-amiază în Capitală.

La 17 martie, delegația cultu
ra’nână condusă de Pompi- 
liuGw* vei, președintele Comi
tetul. a Stat pentru Cultură și 
Artă a îost primită de Habib 
Bourguiba, președintele Republi-

ANUNȚ

MINISTERUL ÎNVĂȚĂ
MÂNTULUI reamintește că 
vacanța de primăvară in 
învățămîntului de cultură 
generală, in invățămintul 
profesional, tehnic și liceal 
de specialitate începe în 
ziua de 22 martie după ul
tima oră de curs.

Școlile iși reiau activitatea 
in ziua de 7 aprilie a.o.

Tovarășul Paul Niculescu-Mirii 
a plecat la Moscova

Marți la amiază a părăsit 
Capitala, plecînd spre Moscova, 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., pentru 
a lua parte la lucrările Comisiei 
pregătitoare a Consfătuirii inter
naționale a partidelor comuniste 
și muncitorești.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Bujor Sion,

șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

Au fost de față A.V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai amba
sadei.

★
La sosire, pe aeroportul Vnu

kovo, se aflau V.V. Grișin, mem
bru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., care 
a participat la activitatea grupu
lui de lucru pentru pregătirea 
materialelor în vederea consfă
tuirii partidelor comuniste și 
muncitorești, Teodor Marinescu, 
ambasadorul României la Mos
cova, și membri ai ambasadei.

INTILNIREA INTRE FOTBALIȘTI

SIMPATIZANT» ECHIPEI

0 PREMIERĂ
CU 0 MIE DE INTERPRETI

■>

NAȚIONALE

Sosirea unei delegații 
de activiști ai Partidului 

Comunist din Cehoslovacia
Marți a sosit în Capitală o 

delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
condusă de ing. Anton Perkovici, 
membru al C.C. al P.C.C., de
putat în Adunarea Federală a 
R. S. Cehoslovace, președintele 
Comitetului Național raional Zi- 
lina, care, Ia invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, va face o vizită în 
schimb de experiență in țara noa
stră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii loan Cîrcei, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Nicolae Iones- 
cu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față Karel Koma- 
rek, consilier al ambasadei R.S. 
Cehoslovace la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres).

COLEA RAUTU

cii Tunisiene.
La primire au asistat Chadli 

Klibi, secretar de stat al afaceri
lor culturale și informațiilor, și 
alți membri ai guvernului tuni
sian, precum și Emilian Manciur, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al României la Tunis.

Cu acest prilej, ministrul ro
mân a transmis președintelui 
Bourguiba un salut cordial din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. 
Mulțumind călduros, șeful statu
lui tunisian a adresat la rîndul 
său, președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, urări de sănătate și fe
ricire, iar poporului român succe
se în continuare în edificarea 
vieții sale noi.

După întrevedere, Pompiliu 
Macovei și persoanele care l-au 
însoțit au fost invitați la dejun 
de către președintele Republicii 
Tunisiene.

în cursul zilei a avut loc la 
Tunis semnarea unui acord de 
cooperare m domeniul cinemato
grafiei între România și Tunisia.

(Agerpres)

• MARȚI SEARA a sosit în 
Capitală o delegație a Federației 
organizațiilor de copii și tineret 
din Republica Socialistă Ceho
slovacă, formată din Helena Mi- 
cakova, membră a Comisiei in
ternaționale a Comitetului Cen
tral al Federației, dr. Jan Sabol, 
vicepreședinte al Uniunii Tine
retului Muncitor din R.S. Ceho
slovacă și Jiri Bergl, secretar al 
Uniunii cluburilor pentru tineret 
din Cehia și Moravia, care la 
invitația C.C. al U.T.C. vor face 
o vizită în țara noastră.

UNDE AU DISPĂR UT
MESER

(Urmare din pag. I)

ucenicia în artă, un Dimitrie 
Paciurea și Constantin Brân- 
cuși. Numai într-o astfel de 
instituție s-ar putea evita o 
însușire necorespunzătoare a 
meseriei, diletantismul în ge
neral. Intr-o astfel de școală 
în care pe parcursul a 2 sau 
3 ani, s-ar putea însuși no
țiuni solide de tehnologia ma
terialelor, de desen și per
spectivă, de istoria artei (a 
meșteșugului respectiv) pro
bleme de „industrial-design", 
de estetică a cărții, a publi
cațiilor etc., cunoștințe con
solidate printr-o serioasă prac
tică în producție (pe lingă fa
bricile de sticlă, faianță, țesă
torii, șantiere de construcții 
ș.a.). O astfel de școală ar 
deveni o inestimabilă rezer
vă de energii pentru întreaga 
noastră industrie, a cărei pro
ducție specifică se întretaie 
adesea cu preocupările de 
artă. Avem talente și o spun 
fără intenția de a ne compli
menta, dar aceste talente se 
pierd prin imposibilitatea de 
a le utiliza, de a le dezvolta 
și canaliza în modul cel mai 
fericit. Mă gîndesc la nu
meroșii absolvenți ai școlilor 
populare de artă, care după

DE ARTĂ
absolvire se îndepărtează 
treptat de artă, la mulți din
tre elevii Liceului de arte 
plastice (care nu trebuie pri
vit numai ca o „școală de 
genii" ce furnizează într-o 
proporție destul de mică cum 
o vădește realitatea, institute
lor de artă pe viitorii studenți, 
viitori pieton, sculptori sau 
graficieni), ca și la cei care 
ar vrea să urmeze o asemenea 
școală dar se îndreaptă, sub 
imperiul întîmplării, către alte 
specialități.

— O astfel de școală este, 
evident, necesară. Poate de
veni și „rentabilă" ?

— Evident. Totul depinde 
de modul cum poate fi or
ganizată Voi oferi un sin
gur exemplu, deși nu este 
singurul care se poate o, cri. 
La Fraga există o asemenea 
școală, cu un profil divers 
(sticlărie, feronerie, vitraliu, 
ceaprazărie etc. etc.), afiliată 
unor unități productive din 
ramurile respective, unde ti
nerii, alături de cunoștințele 
teoretice, și le pot însuși și 
pe cele practice „pe viu", în 
fluxul producției, contribuind 
material prin munca lor — 
treptat — la realizarea aces
teia. Numărul elevilor este di
rijat de necesități, iar fiecare

• •••••••••••

absolvent este reclamat de 
postul sau anume, pentru care 
s-a pregătit, pentru care s-a 
investit un serios efort ma
terial și spiritul de instruire.

— în competența cărui for 
credeți că revin asemenea 
sarcini ? Credeți în posibili
tatea realizării lor ?

— Eu nu pot oferi soluții. 
Cred, 'însă, că în cel al 
C.S.C.A.-ului sau Ministeru
lui Învățămîntului sau al a- 
mîndourora. Dacă m-aș gîndi 
că această idee nu e chiar 
atît de nouă (a fost pusă în 
discuție tot în presă) și că, 
după cîte cunosc eu, n-a avut 
nicăieri un ecou, ar trebui să 
fiu pesimist, să accept că a- 
ceste meserii vor muri (în cel 
mult 20 de ani ne vom trezi 
în fața unui fapt împlinit). 
Sper însă — incorigibil opti
mist — că acest apel nu se 
va pierde în van, că va în
semna (poate) încă o „sem
nătură" pe certificatul de naș
tere al acestei școli. Să ne 
grăbim să utilizăm învățătura 
și experiența vechilor meșteri 
(căci problema cadrelor di
dactice nu mi se pare un as
pect cu totul pasager, neîn
semnat). să oferim tinerilor 
talentați o posibilitate nouă 
de afirmare.

• •••••••••I
• Cu prilejul celei de-a 48-a 

aniversări a creării Armatei 
Populare Mongole, ambasado
rul R.P. Mongole la București, 
Damdinnerenghiin Bataa, a ofe
rit marți un cocteil în saloanele 
ambasadei.

• MARȚI SEARA a sosit în 
Capitală ministrul comerțului 
al Danemarcei, Knud Thomsen, 
care va participa la apropiata 
inaugurare a expoziției indus
triale daneze.

• MARȚI LA AMIAZĂ a so
sit în Capitală o delegație a or
ganizațiilor de pionieri din Cehia 
și Slovacia.

(Agerpres),

• DUPĂ CUM S-A ANUN
ȚAT, la Basel a avut loc reu
niunea Federației internaționa
le de handbal cu care prilej s-a 
stabilit sistemul de desfășurare 
a viitorului campionat mondial 
masculin de handbal Turneul 
final va avea loc în Franța, 
între 26 februarie și 8 martie 
1970. Vor lua parte 16 echipe, 
dintre care 6 (Franța ca țară 
organizatoare, primele trei cla
sate la ultimul campionat : 
Cehoslovacia, Danemarca și Ro
mânia, apoi Japonia, șt S.U.A. 
sau Canada) sînt calificate din 
oficiu.

în cursul ședinței de la Basel 
• fast examinată *1 problema

turneului olimpic de handbal ce 
va avea loc cu prilejul Olimpia
dei de la Munchen din anul 1972. 
Această competiție ar urma să 
reunească 16 echipe ; primele 
opt clasate la campionatul mon
dial din 1970 fiind calificate din 
oficiu. Celelalte opt echipe vor 
fi desemnate prin turnee preli
minare

• DUPĂ O ZI DE ODIHNA, 
campionatul mondial de hochei 
pe gheață a fost reluat marți 
la Stockholm. Echipa Ceho
slovaciei a Învins cu scorul de 
7—4 (4—1, 3—1, 0—2) echipa 
Finlandei, iar echipa Suediei a 
întrecut cu scorul de 8—3 (1—3,

ME^DDDAH
3—0, 4—0) echipa S.U.A., iar e- 
chipa U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 7—1 (&—1, 2—0, 0—0), selec
ționata Canadei.

• A ÎNCETAT DIN VIAȚA, 
în vîrstă de 85 de ani, Fernand 
Gonder, care în anul 1904 a fost 
recordman mondial la săritura 
cu prăjina, cu performanța, fe
nomenală pe atunci, de 3,70 m.

• ECHIPA SUEDEZA DE FOT
BAL F. C. Djurgarden îți începe 
astăzi turneul în (ara noastră 
întîlnind pe stadionul Republicii 
echipa Progresul. Jocul începe 
la ora 15,30.

Antrenorul E. VOGEL

Marea iubire pentru fotbal 
nu se trădează niciodată. 
Deși vremea a fost vitregă, 
întilnirea organizată de zia
rul nostru și secția propa
gandă a C.N.E.F.S., între fot
baliști și simpatizanții echi
pei naționale, luni seara, in 
sala Floreasca reuniune 
inedită în felul ei, a cunos
cut o afluență mare de pu
blic — peste 1200 de specta
tori — ca la marile derbiuri. 
O autentică premieră cu fot
bal și muzică care a avut 
un... arbitru excelent in per
soana reputatului condeier 
loan Chirilă care a condus, 
cu vervă și subtilitate, „osti
litățile".

Noi amintim cit de mult au 
savurat spectatorii butadele, 
pline de haz, adesea de caus
ticitate, cărora le găsea locul 
intre prezentările făcute com- 
ponenților lotului național și 
celor doi antrenori : Angelo 
Niculescu și Emeric Vogi. Nu 
1-a fost insă deloc ușor. Dacă, 
de data aceasta eroii gazonu
lui au „jucat" în limitele re
gulamentului, lmprimind 
partidei o ținută elegantă șl 
fair-play, spectatorii, în 
schimb, s-au dovedit comba
tivi și... diplomați. Ei au de
monstrat că sînt buni cunos
cători ai sportului rege, mulți 
lăsînd să se înțeleagă că pa
siunea lor are o statornicie 
implacabilă. Tactica adoptată 
a fost din cele mal efloace. 
Nu și-au dezvăluit intențiile 
decît numai după ce, amfi
trionul serii, loan Chirilă. 
și-a epuizat întrebările inter
viurilor fulger cu o parte din 
componenții lotului național. 
Ei au „studiat" cu atenție 
răspunsurile date de preopi- 
nenți și apoi au început să 
atace din toate colțurile sălii 
Floreasca cu tot felul de în
trebări.

Răspunsurile fotbaliștilor șl 
antrenorilor lotului, de o ma
nieră ponderată, înscrise în 
sfera modestiei, nu au scăzut 
cu nimic zelul „anchetatori
lor" din tribune. Cînd s-a 
anunțat că asistența este în
drituită să ancheteze fotba
lul — avind dreptul Ia zece 
întrebări — o sută de miini, 
poate mai multe chiar, s-au 
înălțat sub cupola sălii Flo
reasca. A fost singura dată 
cînd loan Chirilă și-a pier
dut... flerul. Nu exista nici- 
un... criteriu de selecție, de
ci t insistența temerară a ce
lor care aveau ceva „foarte 
important" de întrebat. Așa 
că, o întrebare de pe... extre
ma dreaptă (a se citi tribuna 
din dreapta), alta de pe ex
trema stingă incit s-a anga
jat ,,o cursă" spectaculoasă pe 
timp de o oră și ceva. Ca Ia 
o veritabilă conferință de 
presă. Prezentarea, pe scurt, 
a planului „tactic și strate
gie" de pregătire a echipei 
naționale de către antrenorul 
Angelo Niculescu. a oferit și 
ea destule subiecte la... o- 
biect.

...Dar zece întrebări sînt zece 
întrebări și nu mai multe. 
Litera regulamentului e lege ! 
— și spectatorii au dovedit și 
aici că cunosc fațetele fair- 
play-ului.

In arenă intră alți... actori. 
Actori adevărați. Și, de

LUCESCU

Fie-

DUMITRU FURDUI

Petesou dina autografe admiratorilor DINU

ION BESOIU

- ce
rta-

nu, aplaudați : Colea Răutu, 
bem. Savu, Ion Besoiu și Du
mitru Furdui, cunoscuți nu 
numai de pe scenă, din fil
me, ci și din tribunele stadi
oanelor și uneori chiar de a- 
colo unde realitățile de pe 
gazon dau foc pulberii din 
taberele suporterilor. Au po
vestit anecdote hazlii despre 
fotbal ? Au evocat „cariera" 
lor de sportivi ? Da și nu. 
Mai exact, în puține cuvin
te, ei au vorbit cu căldură 
despre asemănarea între cele 
două... teatre : din sală și de 
pe gazonul verde, despre e- 
moția și responsabilitatea pe 
care o simt cînd apar in fața 
unui public de cîteva sute de 
persoane. Dar dacă noi am 
„evolua" în fața unui stadion 
întreg ? — se înțelegea în 
subsidar apropoul la adresa... 
confraților.

„Bursa pronosticurilor" ■ 
antrenat și ea opinia publi
cului. Cronicari sportivi din 
Capitală, de la toate ziarele, 
revistele și de la Radiotelevi- 
ziune, pe cît de prolicși sînt 
in comentariile lor, pe atît 
de concișl s-au arătat în pro
nosticuri. Media opiniilor, in 
legătură cu șansele echipei 
noastre la Atena șl Laussane, 
a dat ciștigătorl în ambele 
partide pe fotbaliștii români. 
Să ziceți dv. că nu sînt ga
zetarii „obiectivi" ? Dar 
te faol că imediat după 
puns fiecare dintre ei a 
aat înaintea verdictului 
un... dacă !? cred că...

Palpitanta partidă din
reasca s-a desfășurat intr-un 
tempo șl echilibru de forțe. 
Incit, la sfirșit, tabela de 
marcaj a rămas neschimbată 
și a fost nevoie de „prelun
giri". Binevenite, se înțelege, 
și pentru unii și pentru alții. 
In timp ce „vedetele" gazo
nului au părăsit scena, vede
tele scenei au intrat In... a- 
renă. O stea de primă mări
me in muzica ușoară. Marga
reta Pîslaru a prezentat un 
îndelung aplaudat recital — 
în acompaniamentul orches
trei lui Rolf Albricht. Gale
ria a găsit suficiente resurse 
pentru aplauze, chiar dacă 
„momentul fotbalistic" Ie so
licitase la maximum, și a- 
preciata noastră cintăreață a 
fost rechemată de cîteva ori 
pe... gazon.

Cea de a doua repriză din 
„prelungiri" a aparținut or
chestrei „Mondial" — sub 
bagheta lui Mircea Drăgan — 
și a unui „cvartet" cu forțe 
proaspete, care a prelungit 
dialogul pînă după ora 22, — 
Aura Urziceanu, Sergiu Cio- 
iu. Radu Stoica și Gabriel 
Drăgan.

Sigur, după această pre
zentare sumară, mulți vor re
greta că n-au putut semna 
prezența la această originală 
manifestare, un „cocteil" cu 
fotbal și muzică. Alții poate 
nu ne vor crede că a fost așa 
de frumos. Pentru aceștia, a- 
ducem alăturat și argumentul 
imaginilor vizuale. Pentru cel 
cu regrete o singură consola
re : ziarul nostru va continua 
să organizeze asemenea dia
loguri și, pe cît cu putință, 
din ce în ce mai reușite și in
teresante.

VASILE CĂBULEA SATMĂREANU
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COMITETUL CELOR 18 STATE
PENTRU DEZARMARE ȘI-A romana a

la Singapore
RELUAT LUCRĂRILE

GENEVA 18. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, 
transmite: Marți după-amiază, Ia Palatul Națiunilor din Ge
neva au fost reluate lucrările 
tru dezarmare.

Comitetului celor 18 state pen-

După cum se știe, ultima se
siune s-a încheiat cu aproape 
șapte luni în urmă prin adop
tarea textului Tratatului de 
neproliferare a armelor nu
cleare. Delegația română Ia 
lucrările Conferinței este con
dusă de ambasadorul Nicolae 
Ecobescu, șeful misiunii per
manente a Republicii Socia
liste România la Geneva.

La deschiderea ședinței 
inaugurale, D. Protitch, repre
zentantul special al secretaru
lui general al O.N.U., a pre
zentat conferinței mesajul lui 
U Thant. Exprimîndu-și în
grijorarea față de intensifica
rea cursei înarmărilor, secre
tarul general a subliniat că 
din 1962 pînă acum cheltuie
lile militare anuale mondiale 
au trecut de la circa 120 mi
liarde dolari la peste 180 mi
liarde. Secretarul general al 
O.N.U. amintește apoi rezolu
țiile Adunării Generale cu 
privire la necesitatea angajă
rii unor discuții bilaterale so- 
vieto-americane în vederea li
mitării cursei pentru con
strucția rachetelor nucleare, 
ca și la necesitatea ca mem
brii comitetului să caute so
luții în domeniul dezarmării 
nucleare și nenucleare și alte 
măsuri colaterale de dezar
mare. îndeosebi cele cu pri
vire la utilizarea pașnică a 
fundului mărilor și oceanelor.

Luînd cuvîntul, A. A. Roș- 
cin, șeful delegației sovietice, 
a dat citire mesajului adresat 
conferinței de președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin. A- 
mintind contribuția comitetu
lui la realizarea Tratatului de 
neproliferare a armelor nu
cleare, șeful guvernului sovie
tic se pronunță în favoarea u- 
nui acord cu privire la inter
zicerea folosirii în scopuri mi
litare a fundului mărilor și o- 
ceanelor și a subsolului aces
tora.

Șeful delegației americane, 
Gerard Smith, a dat apoi ci
tire scrisorii de instrucțiuni pe 
care a primit-o din partea 
președintelui Nixon, cerînd ca 
ea să fie considerată docu
ment al conferinței. Președin
tele Nixon însărcinează dele
gația S.'u A. să trateze urmă
toarele probleme: semnarea

unui acord internațional în 
vederea interzicerii instalării 
de arme nucleare sau alte 
arme de distrugere în masă 
pe fundul mărilor și oceane
lor ; încheierea unui acord 
pentru interzicerea tuturor 
experiențelor nucleare sub 
control strict și eficace .

Șeful delegației mexicane, 
Alfonso Garcia Robles, a a- 
preciat că problema care ur
mează să fie discutată cu 
prioritate este încetarea cursei 
înarmărilor și dezarmarea nu
cleară. El a criticat Tratatul 
de neproliferare a armelor 
nucleare, spunînd că este des
tinat să împartă lumea în 
două grupări ; respectiv un 
mic grup de țări dispunînd de 
dreptul exclusiv de a avea 
arme nucleare și o imensă 
majoritate de alte state care 
vor fi întotdeauna lipsite de 
acest drept. Vorbitorul a a- 
mintit apoi că guvernele 
S.U.A. și U.R.S.S. s-au decla
rat gata să abordeze problema 
limitării numărului de vehi
cule purtătoare de arme nu
cleare strategice ofensive și a 
sistemelor de apărare împo
triva proiectilelor balistice.

In încheierea ședinței, șeful 
delegației sovietice, A. A. Roș- 
cin, a prezentat, în numele 
guvernului său, un proiect de 
tratat cu privire la interzice
rea folosirii în scopuri mili
tare a fundului mărilor și o- 
ceanelor și a subsolului aces
tora. Proiectul prevede inter
zicerea folosirii în scopurLmi- 
litare a fundului mărilor și o- 
ceanelor și a subsolului aces
tora dincolo de limita apelor 
teritoriale naționale .(stabilite 
la 12 mile maritime).

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care vizitează Singapo
re în fruntea unei delegații gu
vernamentale, a avut marți con
vorbiri cu președintele Yusof bin 
lshak, precum fi cu ministrul a- 
facerilor externe, S. Rajaratnam.

In aceeași zi, oaspeții români 
au vizitat portul Singapore și au 
făcut un tur al radei.

Convorbirile delegației române 
cu oficialitățile guvernamentale 
ale Singaporelui și cu industriași 
menționează agenția Reuter în
cep miercuri.

Reprezentantul personal 
11 președintelui Nixon, John 
Irwin, sosit săptămîna tre
cută la Lima, a avut o în- 
tîlnire cu președintele Pe
ruvian, generalul Juan Ve
lasco 
primul 
ralul 
In cercurile politice pe- 
rtiviene se afirmă că Ir
win i-ar fi prezentat cu a- 
ceastă ocazie președintelui 
Peruvian o scrisoare din 
partea președintelui Nixon 
în care îl anunță că repre
zentantul său este autorizat 
să trateze în vederea solu
ționării disputei dintre 
S.U.A. și Peru, ivită în ur
ma expropierii instalațiilor 
societății nord-americane 
„International Petroleum 
Company". înainte de a- 
ceastă întîlnire, Irwin a 
discutat cu ministrul de 
externe peruvian, generalul 
Edgardo Mercado Jarvin. 
întrebat de ziariști cit in
tenționează să rămînă la 
Lima, reprezentantul perso
nal al președintelui Nixon 
a menționat că durata mi
siunii sale va depinde de 
progresele ce vor fi reali
zate în convorbirile cu au
toritățile peruviene.

Alvarado, și cu 
ministru, gene- 

Ernesto Montagne.

Orientul Apropiat
• INCIDENT EGIPTEANO-ISRAELIAN • DECLARAȚIA

REPREZENTANTULUI S.U.A. LA O.N.U.

PREGATIRI
PENTRU CONSFĂTUIREA 

PARTIDELOR COMUNISTE 
SI MUNCITOREȘTI

• Un comunicat militar al 
R.A.U. anunță că marți forțele 
israeliene au deschis focul a- 
supra pozițiilor egiptene la sud 
de lacurile Bitter, precum și în 
sectorul portului Tewfik și 
Suezului. Purtătorul de cuvînt 
al R.A.U. a menționat că for
țele militare egiptene au ri
postat și a avut loc un duel de 
artilerie.

GRUPUL DE LUCRU
ȘI-A ÎNCHEIAT

ACTIVITATEA
MOSCOVA 18 (Agerpres).

— La Moscova s-a încheiat, 
la 18 
grupului 
pregătirii 
meniului 
potriva

• TEL AVIV. Un purtător 
de cuvlnt al armatei israeliene 
a comunicat că marți au avut 
loc noi schimburi de focuri în
tre forțele israeliene și cele 
egiptene la sud de lacurile 
Bitter și în sectoarele Tewfik 
și Ashat, în partea sudică a 
Canalului de Suez. El a preci
zat că forțele R.A.U. au des
chis focul asupra pozițiilor is
raeliene.

martie, activitatea 
de lucru consacrată 

proiectului docu- 
„Sarcinile luptei îm- 
imperialismului, în 

etapa actuală și unitatea de 
acțiune a partidelor comunis
te și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste", pen
tru viitoarea consfătuire inter
națională a partidelor comu
niste și muncitorești.

Proiectul a fost transmis 
pentru examinare Comisiei 
pregătitoare a Consfătuirii 
partidelor comuniste și mun
citorești.

• NEW YORK. Reprezen
tantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., Charles Yost, a decla
rat că în cursul convorbirilor 
bilaterale ce au avut loc între 
reprezentanții Marii Britanii. 
Franței, S.U.A. și U.R.S.S. „se 
realizează o muncă extrem de 
utilă" în pregătirea unei con
ferințe a celor patru mari pu
teri consacrată situației din O- 
rientul Apropiat. Yost a aver
tizat însă împotriva „unui op
timism excesiv", subliniind că 
va trebui să treacă încă o pe
rioadă destul de îndelungată 
pînă vor fi obținute rezultate

de perspectivă. Ambasadorul 
american a lăsat să se înțe
leagă că o reuniune comună 
a reprezentanților celor patru 
mari puteri la O.N.U. nu va 
avea loc în cursul acestei săp- 
tămîni, așa cum anunțase neo
ficial secretarul general al 
O.N.U., U Thant.

Yost a declarat că rezoluția 
Consiliului de Securitate de la 
22 noiembrie 1967 „conține 
toate elementele unei regle
mentări juste și durabile" în 
Orientul Apropiat, subliniind 
că „toate părțile interesate 
trebuie să fie convinse să în
deplinească cu răspundere 
toate elementele acestei rezo
luții". El a reafirmat poziția 
guvernului S.U.A. potrivit că
reia nu poate exista o soluție 
impusă în Orientul Apropiat, 
cele patru mari puteri avînd 
datoria să contribuie la reali
zarea unui acord intre părți 
„pe o cale sau alta".

Sancțiunile împotriva R.SA
nuși ating obiectivul
Sesiunea unui Comitet special al O.N.U.

Comitetul Special O.N.U. însărcinat cu cercetarea politicii 
de apartheid a guvernului Republicii Sud-Africane s-a în
trunit la New York într-o sesiune specială de două zile.

Evenimentul coincide cu împli
nirea a 9 ani de la reprimarea 
slngeroasă de către autoritățile 
R.S.A. a demonstrațiilor popu
lației africane din Sharpeville.

Dcschizînd sesiunea, președin
tele Comitetului, Abdul Rabini 
Farah (Somalia), a declarat că 
„guvernul sud-african a blocat 
toate căile de negociere cu cei 
care se opun regimului său ra
sist, și din această cauză mișca
rea de eliberare consideră justi
ficată recurgerea la lupta arma
tă". Răspunderea primordială 
pentru un conflict violent, a a- 
dăugat el, va reveni guvernului 
Republicii Sud-Africane. Vorbi
torul a subliniat că lipsa unui

progres în eliminarea aparthei
dului decurge și din atitudinea 
negativă manifestată în această 
problemă de mai multe state oc
cidentale membre ale O.N.U.

Elliot Zupnick, profesor de e- 
conomie la Universitatea din 
New York, una din personali
tățile americane invitate la sesiu
nea specială, a subliniat că atît 
timp cit Statele Unite, Marea 
Britanic, Germania occidentală 
și Japonia nu vor participa efec
tiv la sancțiunile economice îm
potriva Republicii Sud-Africane, 
aceste sancțiuni nu-și vor atinge 
obiectivul. El a menționat că 37 
la sută din exporturi și 60 la 
sută din importurile sud-africane 
revin celor patru țări.

Vietnamul nu și-a redobîn- 
dit liniștea și pacea. Această 
încercată țară și poporul ei 
care a dat dovadă de o băr
băție cu adevărat legendară 
cunosc încă dramatismul u- 
nui sîngeros război. Dar a- 
gresorii americani care au 
declanșat acest război se gă
sesc într-un prelungit impas 
militar și politic. Ei n-au pu
tut infringe poporul vietna
mez pe calea armelor : pe 
cîmpul de luptă intervențio- 
niștii au suferit repetate în- 
frîngeri, iar represiunile la 
care s-au dedat nu le-au adus 
efectele scontate. Vietnamul 
n-a fost îngenunchiat așa 
precum sperau strategii Pen
tagonului. Bătăliile din acest 
colț al Asiei au demonstrat 
elocvent că un popor — chiar 
mai puțin numeros — se poa
te opune cu succes unei mari 
puteri dotată cu un uriaș 
potențial militar, atunci cînd 
este însuflețit de o voință u- 
nitară, patriotică, de încre
dere nezdruncinată în drep
tatea cauzei sale.

în această zi internațională 
de solidaritate cu lupta eroică 
a poporului vietnamez împo
triva agresiunii americane,

Sub presiunea opiniei pu
blice, Washingtonul a încetat 
necondiționat bombardamen
tele asupra R.D. Vietnam, iar 
la Paris au început lucrările 
conferinței cvadripartite pen
tru reglementarea problemei 
vietnameze. Dar S.U.A. re
fuză să desprindă învățămin
te din eșecurile trecutului. 
Delegația americană are o a- 
titudine lipsită de spirit rea
list, ceea ce împiedică pro
gresul tratativelor. Concomi
tent, la Washington s-au fă
cut auzite declarații oficiale 
care contravin speranțelor 
de pace ale popoarelor. Re
fuzul de a retrage trupele a- 
mericane din Vietnamul de 
sud ca și amenințările for
mulate în legătură cu „posi
bilitatea unei riposte" a 
S.U.A. în Vietnam, au provo
cat o vie reacție chiar în lu
mea politică de peste ocean. 
Senatorul republican Javits a- 
firma că „noua administrație 
va trebui să tragă învățămin
te din dezastrul în care s-a 
aflat Administrația Johnson 
și să nu meargă pe aceeași 
calc". Iar colegul său Wil
liam Ryan sublinia că „Sta
tele Unite trebuie să pună

la Pu-
Mica

Puerto
la 9

rlin viata liniirctiilui lumii

După „Puerto Montt“

Solidari cu eroicul
Vietnam

Două zile consecu
tiv, centrul capi
talei chiliene a fost 
arena unor demon
strații studențești sol
date cu ciocniri între 
studențl și poliție. 
Simbătă, Federația 
națională a studenți

lor chilieni anunța de
clanșarea unei greve 
universitare de o săp- 
tămînă.

Actualul val de de
monstrații și frămin- 
tări studențești se în
cadrează în larga 
mișcare populară de 
protest împotriva a 
ceea ce presa sud-a- 
mericană denumește 
„masacrul de 
erto Montt". 
localitate 
Montt a fost,
martie, teatrul unor 
incidente sîngeroase 
soldate cu 6 morți șl 
47 de răniți, inci
dente care și-au 
avut originea în în
cercarea detașamen
telor politiei de a 
evacua cu forța pes
te 200 de familii ne
voiașe, instalate, fără 
permisiunea autorită
ților, pe niște tere
nuri situate la peri
feria orașului.

în fata puternicei 
mișcări protestatare, 
guvernul a 
punerea In stare 
alarmă a 
gurantel si politiei, 
căutînd, 
timp, să 
spiritele prin asigu
rări de felul 
făcute de 
de interne, 
cu privire

hotărît 
de 

forțelor si-
tn același 
liniștească

■ ■ ■ ■

celor 
ministrul 
Zujowic. 

1* „orga-

poporul român, oamenii iubi
tori de pace de pe toate con
tinentele își afirmă convin
gerea fermă că această luptă 
va triumfa, că nu există forță 
capabilă să înfrîngă un po
por ce își apără ființa națio
nală, dreptul la libertate și 
independentă. Puternicele ac
țiuni ofensive ale patriotilor 
sud-vietnamezi. forța mereu 
crescîndă a Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud reflectă realități 
incontestabile din această 
parte a Asiei. Zeci de baze și 
puncte strategice americano- 
saigoneze sînt atacate în fie
care zi. Patrioții acționează 
pretutindeni — din delta Me- 
kongulul pînă în inima Sai- 
gonului. Ofensiva generală 
declanșată de F.N.E. eviden
țiază potențialul de care dis
pune, sprijinul activ al po
porului sud-vietnamez. Deși 
posedă efective- considerabile, 
intervenționiștii americani șl 
gruparea Thieu-Ky sînt obli
gați să se retragă într-o de
fensivă extrem de dificilă. 
Pierderile agresorilor sînt 
mereu mal mari și acest lu
cru este recunoscut în pre
zent chiar de cartierul gene
ral american.

capăt cit mai curînd posibil 
acestui război tragic și costi
sitor prin tratative diploma
tice și o reglementare poli
tică".

„Poporul vietnamez dorește, 
fierbinte pacea — scria zia
rul vietnamez NHAN DAN — 
dar aceasta trebuie să fie o 
pace în condiții de indepen
dență și libertate. Dacă Sta
tele Unite doresc cu adevărat 
pacea ele trebuie să pună ca
păt agresiunii lor și oricăror 
acte de încălcare a suverani
tății și securității R. D. Viet
nam, să retragă necondițio
nat toate trupele S.U.A. și ale 
sateliților lor din Vietnamul 
de sud și să lase poporul sud- 
vietnamez să-și soluționeze 
singur problemele, în confor
mitate cu programul politio 
al F.N.E. din Vietnamul de 

străin.
politică 
vietna-

bucură

sud, fără amestec 
Aceasta este soluția 
justă a problemei 
meze".

Această poziție se
de sprijinul tuturor celor ce 
doresc ca pacea să triumfe în 
Vietnam, iar neînfricatul po
por vietnamez să dobîndească 
dreptul de a-și decide soarta 
potrivit propriei sale voințe.

M. RAMURA

nlzarea imediată a 
unei anchete" și „pe
depsirea exemplară 
a celor vinovat! de 
excese represive".

încordarea interve
nită în legătură cu 
incidentul grav de la 
Puerto Montt trebuie 
situată pe fundalul 
nemulțumirilor me
reu mai evidente fată 
de unele aspecte ale 
politicii actualei for
mații guvernamenta
le nemulțumiri care 
și-au găsit reflecta
rea și in rezultatele 
recentelor alegeri 
parlamentare marca
te prin regresul de- 
mocrat-creștinilor șl 
o accentuare a 
tării spre 
a corpului 
toral chilian, 
preună cu sindicatele 
muncitorești și cu o 
largă arie a opiniei 
publice, organizațiile 
studențești cer gu- 
v e r n u I n 1 (pe 
lingă revendicările 
specifice : reforma
universitară, con
struirea de no! uni
versități, mai multe 
burse) continuarea 
intr-un ritm mal a- 
lert a reformei agra
re si a „chilenizării 
cuprului".

orien- 
■tinga 

elec- 
Im-

Toate aceste ne
mulțumiri și reven
dicări iși pun am
prenta si pe frămîn- 
tările semnalate în 
interiorul partidului 
democrat-creștin, do 
guvernămînt. Orga
nizația de tineret 
a democrat-creștini- 
ior a criticat vehe
ment guvernul după 
incidentul sîngeroa 
de la Puerto Montt. 
Măsurile disciplinare 
luate împotriva ac
tualei conduceri a or
ganizației de ti
neri au determi
nat o reacție con
trară celei scontate 
de liderii partidu
lui democrat-creștin. 
Conducătorii organi
zației de tineret de
mocrat - creștin au 
publicat o declarație 
in care arată că „se 
consideră liberi de a 
acționa ca organiza
ție independentă" șl 
enumeră „un pro
gram de revendicări 
imediate ale tineri
lor creștini" în frun
tea cărora figurează, 
accelerarea reformei 
agrare și „o revizuire 
profundă" a politicii 
de concesionare a 
cuprului unor com
panii nord-america-

ne, vlilnd „naționali
zarea totală a Indus
triei cuprului". Pe 
un plan mai larg, 
„revolta" organizației 
de tineret pare lă 
Indice creșterea cu
rentului de stingă tu 
interiorul partidului 
democrat-creștin, cu
rent care a fost, fără 
îndoială, impulsionat 
ie înfringerea elec
torală suferită de de- 
mocrat-creștinl. Fapt 
este că in rlndul li
derilor democrat- 
oreștinl - s-au făcut 
auzite în ultimele 
săptămînl opinii în 
sensul reorientărli 
politicii partidului 
spre sttnga, spre o 
mal mare solicitu
dine si operativitate 
în rezolvarea mari
lor probleme sociale, 
astfel îneît să fie 
evitate noi Infrin
ged electorale.

Intre timp,
dentul de la Puerto 
Montt, are 
șansele să sporească 
dificultățile guver
nului de la Santiago 
de Chile, punîndn-1 
in fata pericolului 
unei crize politice.

tool'
toate

I. R.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ 9»tr .■
7 %< >

bri-• TRUPE de parașutiști 
tanici au fost debarcate mar(i 
la St. John’s (Antigua) Ia a- 
proximativ 145 km depărtare de 
Insula Anguilla, care — precum 
se știe — se împotrivește domi
nației engleze. Unitatea de pa
rașutiști, cu un efectiv de 210 
oameni, a fost transportată la 
bordul a două fregate britanice 
staționate în apropiere de insu
la amintită.

• LA PANMUNJON a avut 
loc o ședință a comisiei militare 
pentru armistițiu în Coreea, în 
cadrul căreia reprezentantul 
R.P.D. Coreene a protestat în le
gătură cu provocările trupelor 
americane în zona demilitari
zată. La 15 martie, a arătat el, 
un grun de mlitari americani, 
pătrunzînd în zona demilitari
zată, a deschis focul asupra 
personalului militar al R.P.D. 
Coreene, care a fost nevoit să 
recurgă la măsuri de autoapă
rare.

Totodată, reprezentantul R.P. 
D. Coreene a arătat că partea 
americană continuă să introducă 
în zona demilitarizată tehnică 
militară. încâlcind statutul 
cestei zone.

ACORD COMERCIAL
CHINO-IUGOSLAV

a-

• LA PEKIN a fost semnat 
un acord referitor la schimbul 
de mărfuri și de plăti între 
R.P. Chineză și R.S.F. Iugosla
via, anunță agenția Taniug. 
Delegația economică iugoslavă, 
care a făcut o vizită în 
R.P. Chineză de la 26 februarie, 
a părăsit Pekinul plecînd spre 
patrie.

• LA SOFIA a sosit o delega
ție economică din Benelux, con
dusă de șeful Direcției „Piețe 
externe" din Ministerul Comer
țului Exterior al Belgiei, Rulan-

șem. Delegația va purta convor
biri în legătură cu dezvoltarea 
schimbului de mărfuri 
Bulgaria si țările 
pe anul 1969.

dintre 
Beneluxulul

O.N.U. s-a 
în vigoare 

internaționale 
lichidarea

de

• LA SEDIUL 
anunțat intrarea 
a Convenției 
pentru lichidarea tuturor 
formelor de discriminare 
rasială. Convenția a fost a- 
probată de Adunarea Gene
rală a O.N.U. la 21 decem
brie 1965, urmînd să intre în 
vigoare la o lună după rati
ficarea ei de către 27 de țări. 
Fină în prezent Convenția a 
fost semnată de 71 de țări și 
ratificată de 31 de țări.

• INTR-UN comunicat 
dat publicității de Mișca
rea Populară pentru Elibe
rarea Angolei se arată că 
în cursul luptelor de gue
rilă desfășurate în cursul 
lunii ianuarie au fost uciși 
80 de soldați portughezi, 
iar alți 103 au fost răniți. 
Cea mai importantă acți
une întreprinsă de patrioții 
angolezi a avut loc în ziua 
de 13 ianuarie, cind trei 
vehicule militare portu
gheze au fost distruse, Iar 
peste 40 de militari portu
ghezi scoși din luptă.

„COSMOS-272"
a

al
• ÎN UNIUNEA Sovietică 

fost lansat satelitul artificial 
Pămintului „Cosmos-272“. Sate
litul este destinat explorării 
spațiului cosmic, potrivit pro
gramului anuntat de agenția 
T.A.S.S.

• LA INVITAȚIA președin
telui Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Indonezia, Su
harto, va face o vizită oficială 
în R.S.F. Iugoslavia la începutul 
lunii iunie, anunță agenția Ta- 
niug.

• ZIARUL „Grama" infor
mează că între guvernul Repu
blicii Cuba și Frontul Național 
de Eliberare 
sud au fost 
plomatice la 
Același ziar 
ambasadorul 
Frontul National de 
din Vietnamul de 
Valdes Vivo, și-a 
scrisorile de acreditare 
dintelui Prezidiului C.C. al 
Frontului National de Eliberare. 
Nguyen Huu Tho. Se mențio
nează că ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare a avut 
loc „undeva pe teritoriul eli
berat al Vietnamului de sud“ și 
că Raul Valdes Vivo este pri
mul ambasador străin acreditat 
pe lingă F.N.E.

din Vietnamul de 
stabilite relații di- 
rang de ambasadă, 
publică știrea că 

Cubei pe lingă 
Eliberare 

sud. Râul 
prezentat 

preșe- 
C.C.

O DECLARAȚIE
A PREMIERULUI CANADIAN

In căutarea vestitului Pergam al an
tichității, itinerariul asiatic mi-a purtat 
pașii, de astă dată, prin strălucitorul oraș 
turcesc Izmir. O feerie de culori te învă
luie de cum ai călcat în partea nouă a ora
șului, pe bulevardul larg ce șerpuiește de-a 
lungul cheiului. O lume întreagă, extrem 
de preocupată, compusă din chipurile cele 
mai frecvente prin asemenea locuri — ha
mali ponosiți alături de bărbați luxoși, îm- 
orăcați in frac după tipicul britanic, femei 
tăcute, incernite sub vălul ce Ie acoperă 
deopotrivă părul și fața, alături de un soi 
de midinete de tip francez învăluite în mă
tăsuri vegetale țipătoare — se agită necon
tenit în .turui vaselor ancorate sub dife
rite pavilioane ce-și așteaptă încărcătura : 
tutun, stafide, smochine, ulei de măsline, 
piei, bumbac.

Părăsim Izmirul nu înainte de a afla că 
orașul reprezintă alături de Ankara si 
Konya, unul din importantele centre ale 
arhitecturii hitite. Arheologii ce au studiat 
împrejurimile socotesc că orașul are 5 000 
de ani. încă triburile hitite foloseau acest 
port ca bază pentru incursiunile lor în alte 
țări.

Pornim Ia drum într-un jeep american, 
capabil să înfrunte capriciile unui drum 
conturat pe valea Kayik ce străbate întinsul 
cîmpiei si ne duce, trecînd prin orășelni 
Soma (10 000 locuitori, dominat de ruinele 
unei fortărețe bizantine, a cărei populație 
este cuprinsă aproape în totalitate în indus
tria țesăturilor) pină la intrarea in actualul 
oraș turcesc Bergama. situat la conflu
enta domolului riu Selinos cu unduiosn! 
Bakir Cay. Chiparoșii invadează cu făp
tura lor plăcută împrejurimile. Ii Intilnești 
și pe străzi, și în curți, și Ia marginea unor 
străvechi vestigii grecești, romane și os- 
manlîie.

înainte de a ne apropia de trecut am în
cercat să sesizăm ceea ce în termeni consa- 
crati este denumit „actualitatea". Și aceasta 
nu din necesități formale, ci din dorința de 
a descoperi într-o ipostază ori alta continui
tatea a ceea ce s-ar vrea vreun meșteșug 
antic, ori vreo deprindere specifică aces
tor locuri, și aparținătoare înaintașilor. Șl. 
spre marea noastră Incîntare, am desco
perit un întreg eartier de meșteșugari ee 
pregăteau *1 limpezeau kilometri întregi 
din vestltpl pergament, șl aităii căutat în 
multe locuri din lume pentru tipărituri de

«te

Anticul
Pergam

lux, care dacă nu prin conținut, măcar prin 
coperti vor să-și facă loc în posteritate.

Numeroase întreprinderi ca și mici ate
liere prelucrează cu multă măiestrie bum
bacul, transforniîndu-I în țesături pe care 
sint imprimate ca un semn de recunoaștere 
frumoase lalele mari, policrome. Deși mai 
puțin plăcut olfactiv, totuși nu putem să-1 
scăpăm din vedere : marele cartier al tă- 
băcăriilor unde necontenit pătrund căruțe 
cu coviltir, asemănătoare celor oltenești, 
și de unde ies, de astădată in autocamioane 
cu nichelul lucios, piei prelucrate fin și din 
care se vor intilni in puzderia de magazine 
turcești un bogat sortiment de haine și 
scurte de piele pentru bărbați și femei, 
rochii întregi, fuste, mănuși, șepci, baticuri, 
portofele, papuci etc.

Dar oricît de impresionantă apare zona 
contemporană, totuși mileniile au
faima orașulni. Pentru că nu trebuie uitat 
că Pergamul a fost capitala unui stat des
prins din regatul macedonlan al lui Lysl- 
mak, înfloritor in epoca dinastiei Attallzi- 
lor ce l-au dat însemnele unui renumit 
centru artistic și spiritual al lumii antice.

adus

După transformarea regatului in provincie 
romană, a urmat a doua sa epocă de glorie, 
deși intrucitva mai redusă.

Chiar la intrarea în oraș faci cunoștință 
cu un mare edificiu, cu o bazilică si cu 
termele așezate pe un mic afluent al rîu- 
lui Selinos ce străbate prin centru amfi
teatrul acoperit de superbe boite. In ime
diata apropiere, resturile unui mare teatru 
roman distrus, de unde ai o vedere pano
ramică asupra orașului de astăzi. De altfel 
marca timpului $i-o pune și pitoreasca 
moschee Abacilar Camisi, încadrată de fal
nici chiparoși, împletită In chiar perime
trul anticelor construcții romane.

Ne continuăm drumul prin orașul din 
secolul II i.e.n. — secolul II e.n. O piatră 
funerară ne aține calea : aici, la Maltepe, 
se află un mormînt din vremea regilor 
Attali, din epoca de glorie a orașului. De 
aici intrăm în partea de sus a străvechiului 
oraș trecînd printr-o poartă cu turnuri.

Cînd Pergamul și-a atins punctul culmi
nant al înfloririi sale, biblioteca din acest 
oraș număra peste 200 000 de cărți și su
luri de papirus. De teamă că biblioteca din 
Pergam ar putea umbri faima bibliotecii 
din Alexandria, egiptenii au Interzis scoa
terea din Egipt a papirusului. Locuitorii 
Pergamului au găsit însă în curînd o so
luție. Au început să curețe de 
diferitelor animale. După ce 
uscau erau colorate în alb, cu 
material, numit pergament, a 
pirusul.

Din aceste locuri se vede marele zid al 
templului lui Traian : panta terenului este 
susținută de postamente gigantice, iar plat
forma superioară se sprijină pe un șir de 
bolti. In centrul acestei platforme se înaltă 
templul Iui Traian și Adrian, oferite vizi
tatorilor, evident, doar într-o machetă ; in 
fata ochilor. Istoria nu a păstrat decit pos
tamentul. In spatele acestor edificii se 
înaltă vestigiile unui ansamblu de construc
ții din epoca regilor Attalizl : palate, locu
ințe. încăperi de gardă.

Și astăzi după 2 000 de ani, vizitatorii tlr- 
guiui international de la Izmir se pot des
făta în Pergam, asistînd la un spectacol de 
dansuri populare turcești oferite In incinta 
faimosului teatru antlo de 15 000 locuri, re
făcut minuțios. Teatrul antlo are o aseme
nea acustică Incit cuvîntul rostit In șoaptă 
pe icenă poate fi auzit și In ultimul rind...

• POLIȚIA federală brazili
ană și-a încheiat ancheta de 19 
luni asupra achiziționării ile
gale de către străini a unor 
mari suprafețe de pămint în 
statul Bahia, constatînd că ma
joritatea celor 7 milioane hec
tare au fost cumpărate de cetă
țeni americani. Potrivit docu
mentelor poliției federale, ci
tate de ziarul „Folha da Man- 
ha", în aceste achiziții ilegale 
sînt implicate și unele oficiali
tăți braziliene.

• PRIMUL ministru canadi
an, Pierre Eliot Trudeau, 'a de
clarat in cadrul unei co' 
de presă că sistemul de 
antibalistice aprobat 
trecută de guvernul 
„poate prejudicia 
lume". Referindu-se 
că două dintre 
vor fi construite rampe pentru 
asemenea rachete se află în 
imediata apropiere a graniței 
de sud a Canadei, el a arătat 
că este vorba nu numai de se
curitatea orașelor canadiene. 
Guvernul canadian a arătat el, 
iși va preciza 
sa în legătură 
blemă.

rințe 
chete 
.ierea 

american 
pacea în 
la faptul 

locurile unde

in curlnd poziția 
cu această pro-

șl 28 martie va
Aocrah

• ÎNTRE 24 
avea loc în localitatea ______
(Ghana) o reuniune a reprezen
tanților din 22 de țări, printre 
care și România, interesate în 
exploatarea peștelui în zona 
părții centrale a Oceanului 
Atlantic. Aceasta este prima în- 
tîlnire a Comitetului pentru 
pescuit In Oceanul Atlantic, con
stituit în 1967 sub egida F.A.O.

blană pielea 
acestea se 
cretă. Acest 
înlocuit pa-

CĂROR ROMAN
U.R.S.S. La Uzinala mecanice din Leningrad sa finiseazâ 

rotoarele unor turbina
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