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AJUTOR DE NĂDEJDE 
AL PARTIDULUI lN

EDUCAREA COMUNISTA
A TINEREI GENERAȚII

Se împlinesc zilele acestea 20 
de ani de la lucrările Congresu
lui de unificare a organizațiilor 
de tineret din România.^Retro
spectiva pe care o prilejuiește 
aniversarea acestui moment din 
istoria mișcării de tineret din 
tara noastră, evidențiindu-i sem
nificațiile și importanța, îndrep
tățește sentimente de adîncă sa
tisfacție pentru drumul pe care 
l-a parcurs, alături de întregul 
popor, tineretul țării și organi
zația sa revoluționară, un drum 
de luptă și muncă, bogat în în
făptuiri. Programul de transfor
mare revoluționară a societății, 
obiectivele dezvoltării socialiste 
a țării, descătușînd marile ener
gii ale națiunii, impuneau tot 
mai mult, încă din anii de în
ceput ai revoluției socialiste, ca 
o determinantă a vieții politice și 
sociale, coeziunea moral-politică 
a întregului popor, unitatea tutu
ror păturilor și categoriilor so
ciale în jurul partidului comu
nist — forța conducătoare a so
cietății. Tineretul țării, desci- 
frînd în programul elaborat de 
partid chezășia unui viitor lu
minos, la care generațiile tre
cute nu puteau nici măcar visa, 
s-a aflat de la bun început înro
lat sub steagul de luptă al par
tidului, pentru biruința ideilor 
sale.

Tineretul a participat nemijlo
cit la înfăptuirea actului istoric 
de la 23 August 1944 care a dus 
la răsturnarea dictaturii fascista 
și a deschis drumul înfăptuirii 
revoluției populare. La chemarea 
partidului comunist, mii și mii 
de tineri, reprezentînd toate ca
tegoriile sociale, s-au înrolat vo-

luntar în războiul pentru elibe
rarea patriei și zdrobirea defi
nitivă a fascismului. Intr-o una
nimitate impresionantă, tînăra 
generație și-a dăruit apoi toate 
forțele și elanul său în marele 
efort constructiv al națiunii, 
pentru înfăptuirea politicii par
tidului.

In aceste condiții, datorită 
atenției pe care Partidul Co
munist Român 
dintodeauna 
nitatea de 
rei generații, 
identității de 
găsească și expresia organiza
torică capabilă să-i fertilizeze, 
să fructifice într-un grad sporit 
entuziasmul, energiile, dăruirea 
sa patriotică. Preluînd tradi
țiile înaintate ale mișcării 
de tineret din anii marilor 
bătălii de clasă, valorificînd ex
periența dobîndită încă în pe
rioada imediat următoare insu
recției armate de la 23 August, 
cînd Frontul Unic Muncitoresc 
al tineretului creat în 1944 s-a 
afirmat ca un factor important 
în mobilizarea generației tinere 
la demonstrațiile populare îm
potriva reacțiunii, pentru un gu
vern democratic, pentru reface
rea producției industriale, Con
gresul desfășurat în București 
între 19—21 martie 1949 a hotă- 
rît unificarea organizațiilor 
de tineret constituite pe criterii 
profesionale (Uniunea Tineretu
lui Muncitoresc, Organizația Ti
neretului Sătesc. Uniunea Na
țională a Studenților Români 
și Uniunea Asociațiilor de Elevi 
din România) și crearea, pe a- 
ceastă bază, a Uniunii Tineretu-

i-a acordat-o 
tineretului, u- 

acțiune a tine- 
realizată pe baza 
teluri, avea să-și

lui Muncitor. Uniunea Tinere
tului Muncitor, organizație re- 
voluționară unică a tinerilor din A 
România, a realizat în mișcarea 
revoluționară de tineret din țara 
noastră, unitatea ideologică și A 
organizatorică pentru cele mai ” 
largi și diverse categorii de ti
neri animați de idealurile nobile 
ale socialismului și comunismu- V 
lui.

în august 1965, Uniunea Tine
retului Muncitor revine la de- A 
numirea de Uniunea Tineretului 
Comunist. Această hotărîre a 
întrunit adeziunea deplină a ti- A 
n,eretului, denumirea de Uniu- 
nea Tineretului Comunist expri- 
mind în modul cel mai fidel A 
conținutul activității organizației 
în noua etapă, caracterul revo
luționar, idealurile comuniste în A 
spiritul cărora, sub conducerea “ 
partidului, organizația noastră 
educă tînăra generație.

Dedicîndu-și toate energiile V 
sale creatoare înfăptuirii măre
țului program elaborat de Con- 
greșul al IX-lea și Conferința 
Națională a partidului, poporul 
nostru parcurge astăzi una din 
cele mal luminoase etape ale A 
dezvoltării sale, o etapă de im- ” 
portanță istorică deosebită, de 
un dinamism fără precedent, a 
Trăsătura definitorie a acesteia " 
o constituie climatul eferves
cent. politic și de muncă, vastul — 
proces de construcție și crea- 
ție datorat măsurilor întreprinse 
de partid în toate compartimen- 
„Scînteia tineretului" *

(Continuare în pag. a IlI-a) £

AZI SI MÎINE ÎN CAPITALĂ
♦

Urc împreună cu interlocutorul 
meu spre punctul de lucru al 
viitorului baraj. E o dimineață 
friguroasă, cu ceață. Cei 30 de 
km care despart cartierul gene
ral al șantierului — stabilit la 
Voineasa — de destinația noas
tră, se parcurg cu o viteză de 
8—10 km pe oră. Drumul cu 
care Lotrul se joacă cum vrea, 
aruncîndu-1 cînd pe malul său 
drept, cînd pe cel stîng este în
gust și desfundat, pe unele locuri 
închis de avalanșe sau rocă dis
locată în urma pușcărilor. Șoferii 
sînt înarmați cu lopeți și tîrnă- 
coape și de cele mai multe ori 
își eliberează singuri drumul fără 
să mai aștepte tractoarele cu 
pluguri care patrulează în perma
nență aceste prăpăstii. Clacsoa- 
nele mașinilor țipă întruna, a- 
vertizîndu-se. Dacă se întîmplă ca 
două autocamioane - să se întîl- 
nească la o cotitură, unul dintre 
ele trebuie să se retragă uneori 
sute de metri pentru a-i face loc 
de trecere celuilalt.

— Cît timp stau șoferii pe șan
tierul dumneavoastră ?

— Unii cîteva zile, spune di
rectorul general.

— Și alții ?
— Nu există alții. Există res

tul. Aceștia nu mai pleacă nici
odată. Dacă rezistă o lună de 
zile, însemnează că natura aces
tor locuri, viața de șantier i-a 
selectat și i-a reținut. Am exem
ple de șoferi cu care am lucrat 
la Bicaz și Argeș iar acum lu
crez cu ei aici. Aveau pe atunci 
19—20 de ani și au debutat în 
condiții mult mai grele dar care

nu i-au înfrîut. Sînt oameni pfl 
care nimic nu-i poate infringe.

— După ce criterii își seleo< 
tează șantierele bărbații ?

— După curaj, în primul rînd. 
După dîrzenie, după voință, după 
seriozitate. Sînt atribute speci
fice celor mai mulți dintre tinerii 
care bat Ia porțile noastre și pe 
care șantierele le dezvoltă, le că
lesc, conferindu-Ie proprietatea 
de trăsături definitorii.

— Vă referiți la șoferi ?
— La ei și la toți constructorii: 

mineri, artificieri, excavatoriști, 
dulgheri, instalatori, montori de 
utilaje, fierari-betoniști. Locu
rile necunoscute, rar călcate de 
pasul omului, vitregia naturii de 
altitudine, intemperiile climei de 
munte, inaccesibilitatea terenuri
lor pe care trebuie să le supu
nem, creează ambianța în care 
asemenea trăsături se impun, se 
cultivă, se influențează reciproc.

— Aș dori să-mi relatați o în- 
tîmplare în care voința, bărbăția^ 
dîrzenia despre care vorbeați, au 
fost hotărîtoare.

— Doriți, desigur, o întîmplare 
spectaculoasă. Dar să știți că a- 
ceste trăsături sînt verificate co
tidian, la fiecare loc de muncă : 
la săparea unei galerii, la întin
derea unei linii electrice, în 
timpul transportului do materiale 
pe șantiere, în timpul prospectăm 
iilor geologice.

— Totuși...
•— Dacă insistați, n-am încom

ROMULUS LAL)

(Continuare în pag. a IlI-a)

Olimpiana 
fet Fiorilor 
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TINERILOR
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Hucuresli 1969
In treizeci și patru de ju

dețe ale țării, aproape 26 000 
tineri tractoriști au fost an
trenați de către organizațiile 
U.T.C., pe tot timpul iernii, 
într-una dintre cele mai in
teresante și eficiente compe
tiții profesionale : olimpiada 
mecanizatorilor. Ambiția fie
cărui participant de a do- 
bîndi titlul de cel mai bun 
tractorist din secție, din în
treprindere, din județ, sau de 
a intra în posesia rîvnitului 
trofeu „Tractorul de aur" a- 
tribuit cîștigătorului la faza

sînt asigurate acum re- 
operative ale treburilor 
instituții de învățămînt, 
pe realitățile locale, 
de membrii corpului

DREPTURI

STUDENȚEȘTI

I
DIN SUMARI

I
i
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INIȚIATIVA ARE CUVIN- 
TUL
— Constituirea societății 
literar-artistice
— Acțiuni așteptate de ti 
neri
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GH. FECIORU

umor

O CONFRUNTARE

Laminorul de 1 700 m.c., fru
moasă realizare a constructo
rilor cetății siderurgice de la 
Galați, dat recent în folosință

MECANIZATORI
republicană — concurs ce se 
va desfășura mîirtb, duminică 
23 martie, în sala de festivi
tăți a Institutului central de 
cercetări agricole din Bucu
rești — a condus la studiu, 
la o muncă asiduă pentru o 
cît mai bună însușire a me
seriei. De puține ori ca în 
această perioadă, maiștrii, 
șefii de secții, și specialiștii 
mecanici din întreprinderile 
pentru mecanizarea 
turii sau din cele 
de stat au fost atît 
solicitați. Prin ei, 
concurent a căutat să-și ex
plice mai bine noțiunile noi 
despre mecanizarea agricul
turii ; prin ei au reușit să 
întocmească acel mereu în 
completare catalog al nou
tăților în domeniul activită-

agricul- 
agricole 
de mult 

fiecare

ții de mecanizare; sub în
drumarea acestora s-au ex
perimentat alte și alte forme, 
mai simple, mai rapide, de 
reglare a mașinilor agricole. 
Buna pregătire a concuren- 
ților a influențat, aproape 
peste tot, nivelul ridicat al 
concursului — la toate fazele 
sale — ai căror cîștigători au 
fost cei ce s-au dovedit mai 
receptivi, cu un larg orizont 
profesional.

Iar acum, finala !
Treizeci și patru de tineri 

tractoriști din Bărăgan și

CITIȚI IN
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CE A SPUS PRIMUL DE LA OM LA OM
de ION

Dosare strict secrete (III)
- HEROINĂ PENTRU AMERICA

Satiră

REPREZENTAREA STUDENȚILOR
IN CONSILIILE PROFESORALE

Din acest an universitar, ca 
organe de conducere colectivă, 
consiliilor profesorale ale facul
tăților și institutelor le-au fost 
conferite, potrivit dispozițiilor 
Legii ■ învățămîntului, atribuții 
largi, un rol sporit în viața 
școlii noastre superioare. In ca
drul determinat prin actele nor
mative, 
zolvări 
fiecărei 
bazate 
Alături ,__
profesoral, în aceste înalte fo
ruri, reprezentanții studenților 
au, prin măsurile stabilite de 
partid, dreptul de a participa 
la analiza tuturor chestiunilor, 
la găsirea soluțiilor optime de 
perfecționare a procesului

structiv-educativ, ca și la buna 
gospodărire a fondurilor puse 
la dispoziție de stat. Expresie a 
democratismului vieții noastre, 
reprezentanții studenților în 
consiliile profesorale. în senate 
pot folosi astfel o cale extrem 
de importantă pentru a prezenta 
și susține punctele de vedere 
ale colegilor, fiind chemați să 
contribuie, în mod direct, la re
zolvarea tuturor problemelor 
activității universitare.

Cum a fost folosit în primul 
semestru acest însemnat instru
ment de lucru al progresului 
vieții universitare ? Mai întîi 
consemnăm opinia unor repre
zentanți în consiliile profesorale 
despre eficiența și particulari
tățile participării lor la dezba-

APROAPE 5 MINUTE CU 
BENONE SINULESCU
VA RECOMANDAM PEN
TRU SIMBATA SI DUM1 
N1CA

Un spectacol
Un concert
O expoziție

REPORTAJ DE BUZUNAR 
— „Paradisul" botanic de 
la Copou

terile forurilor din care fac 
parte.

IOAN BODNAR și NI- 
COLAE POP, Facultatea de co
merț : „In perioada de pînă 
acum, problema centrală pusă 
în discuția consiliului profesoral 
a fost definitivarea planului și 
programelor de învățămînt. Am 
susținut opiniile studenților a- 
supra încadrării în timp a 
proiectelor economice anuale, 
a corelării lor cu proiectul de 
diplomă. Referitor la activita
tea și perspectivele celor două 
laboratoare economice — comerț 
interior și comerț exterior — 
ale facultății noastre, am mani
festat dorința studenților de a 
se. crea posibilități mai largi 
de lucru în orele de lucrări 
practice — prin completarea cu 
mașini de calcul și personal de 
specialitate, fixîndu-se și un 
orar de acces diferențiat pe ani 
de studii. Pentru anii III și IV 
de studii, am arătat necesitatea 
introducerii unui curs faculta
tiv „Mașini de calcul". La dis
cutarea tematicii lucrărilor de 
diplomă pentru anul universi
tar 1969—1970, am propus pro
bleme noi, pentru a fi cuprinse 
în tematica generală fixată an
terior de catedre. Am exprimat, 
de asemenea, dorința studenți
lor cu preocupări de cercetare 
de a se diversifica gama cercu
rilor științifice studențești. La 
întrunirile Consiliului profeso
ral s-a manifestat permanentă

ION TRONAO

(Continuare în pag. a ~Vl-a)

PERSONAJ-SPECTA TOR
Premiera filmului „Apoi s-a născut legenda" în orașul Turnu 

Severin — locul unde s-au turnat exterioareie — și la Timi
șoara — a fost un bun prilej de discuție cu publicul asupra fe- 
uln care așteptările sale au fost sau nu satisfăcute.

• a,rerile exPrima,e (în cadrul întîlnirilor realizatorilor cu pu- 
bhcuț la Tr. Severin și Timișoara), pe care le publicăm acum, 
constituie începutul unui dialog deschis între spectatori și cine
aști, dialog pe care paginile ziarului nostru se oferă să-l qăz- 
au'asca cu pr4e|ul prezentării pe ecrane a producțiilor Casei 

*ll,T,e aacurești. Publicam, de asemenea, răspunsul principa- 
Sr‘uîdSdS “Bia'S. ' SCenar'S,Ul C°nStantin St0iciu ”

credință. Mi-a plăcut foarte mult 
personajul Mitu. Poate pentru că 
Mitu este de vîrsta mea și-și pune 
aceleași întrebări pe care mi le 
pun și eu, dar mai ales acea în
trebare rostită din tot sufletul : 
„Ce este important ?“ Nu este 
prea simplu să răspunzi la o ast
fel de întrebare.

„SCENARII
CU PROBLEME ADEVĂRATE"

Au cu»intui
spectatorii

TURNU SEVERIN. SALA CI
NEMATOGRAFULUI „PORȚI-

EE DE FIER“> DUMINICĂ 
9 MARTIE, ORA 19.

„CE ESTE IMPORTANT?"

MINEA MIRCEA, elev, clasa 
a Xl-a, 18 ani :

Cred că, în general, filmul nu 
trebuie să fie o narațiune aseme
nea poveștilor literare, iar „Le
genda" mi-a confirmat această

STANCIU CUEORGHE, dese
nator tehnic, Șantierul naval, 22 
de ani :

Este unul din filmele cu sce
narii interesante, cu probleme a- 
devărate, cu ceea ce ne frămîn- 
tă pe noi. Dan Nuțu mi s-a părut 
extraordinar în rolul tînărului Mi- 
tu. De asemenea, Ilarion Cioba
nii, Margareta Pogonat, Ghcorghe 
Burlea, ceilalți. Mi s-a părut ori
ginal felul de a prezenta șan
tierul. De altfel toată povestea

(Continuare în pag. a IV-a)
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INIȚIATIVA ARE ClIViNTUL APROAPE 5
MINUTE CU

BENONE
SINULESCU

CONSTITUIREA SOCIETĂȚII

LITERAR-ARTISTICE

în sala clubului tineretului 
din Oradea a avut, loc ședința 
de constituire a Societății lite- 
rar-artistice a elevilor, care are 
drept scop dezvoltarea interesu
lui față de literatură și artă, 
stimularea înclinațiilor și apti
tudinilor, a spiritului de cerce
tare și creație, formarea gustu
lui estetic, a discernămintului 
critic, cunoașterea șl populari
zarea tezaurului artei șl litera
turii române, a folclorului na
țional.

Societatea — ne-a declarat to
varășul Aurel Simut, secretar 
el comitetului municipal U.T.C. 
— este prima de acest gen din 
municipiul nostru și ea va fi

de către 
U.T.C. și 

l școlar ju-
condusă ți sprijinită 
comitetul municipal 1 
de către inspectoratul . .
dețean. Ea va reuni elevii ta
lentat!, care se afirmă pe tă- 
rîmul creației literare și artis
tice. în cadrul societății se vor 
prezenta cele mai bune lucrări 
ale elevilor, care, în raport de 
reușita lor artistică, vor fl pre- 
mlati. Societatea va organiza, de 
asemenea, expoziții și alte ma
nifestări publice prin care se 
va face o trecere în revistă a 
realizărilor obținute într-o anu
mită perioadă".

VASILE SERE

— N-ai mai fost văzut nici 
la televiziune, n-ai mal fost 
ascultat nici la radio... Ce 
s-a IntiniplatT

— Am fost în turnee. Mai 
întîi, cu orchestra populară 
„Doina Argeșului", la invi
tația acesteia, pe plaiuri ar- 
geșene. Apoi îrtipreună cu 
orchestra ,.Barbu Lăutaru" 
a Filarmonicii de Stat ..Geor
ge Enescu", am fost într-un 
lung turneu prin centrele ju
dețelor Buzău, Vilcea, Bis
trița Năsăud.

— Un adevărat „maraton 
muzical**...

— Da. și aceasta fiindcă 
orchestra ,,Barbu Lăutaru** 
va întreprinde un turneu în 
Orientul îndepăratat — 
China, Mongolia, R. D. Viet
nam. R. P. D. Coreeană — 
și a folosit acest prilej pen
tru pregătirea turneului. Am 
luat parte, în acest turneu, 
la peste 100 de spectacole.

— A! parcurs zone folclo
rice diverse. Cum s-a „aco
modat** publicul cu otnteeul 
zonei folclorice a Buzăului, 
pe care o reprezinți ?

— Cîntecul muntenesc a 
fost primit. în egală măsură, 
cu aceeași căldură și sensi
bilitate, în Vîlcea ca și la 
Bistrița Năsăud, datorită li
niei melodice, lirică prin ex
celentă, fără stilul „strigat**, 
vorbit, care uneori alterează 
folclorul.

— Un turneu înseamnă, 
pentru un artist, amintiri, 
întîmplări.

— Cea mai plăcută amin
tire este legată de popasul 
Ia Horezu, unde ceramistul 
Stelian Ogrezeanu m-a invi
tat în atelierul său și mi-a 
oferit cîteva piese de o rară 
frumusețe.

— Sub bagheta cui ai ctn- 
tat în acest turneu ?

— A Iui Ionel Budițteanu 
*1 Florian Economu.

— Proiecte T
— Alte 

plecării In 
părtat....

turnee, înaintea 
Orientul Inde-

T. JIANU

Primul cerc de 
muzicologie 

din țară
O Interesantă inițiativă S-a 

născut, zilele acestea Ia Con
servatorul bucureștean.

Pînă în momentul în care 
vor fi rezolvate problemele 
legate de Înființarea unei 
secții de muzicologie, studen
ții Facultății de pedagogie 
care doresc să devină muzi
colog), critici muzicali, etno- 
muzicologi, au înființat un 
cerc in care și-au propus să 
se Inițieze în probleme de 
tehnică bibliografică, in mun
ca de cercetare științifică.

Sub conducerea lectorului 
V. Cocina, studenții au sta
bilit un vast plan dc activi
tate vizind însușirea unor 
probleme de terminologie 
muzicologică, tehnică a tri- 
blbliografieril, catalogare a 
fișelor, redactare a studiilor 
lexicografice muzicale.

PREGĂTIRI PENTRU „FESTIVALUL FILMULUI DE AMATORI"

INTERLUDIU
TIMIȘOREAN ♦

Ne aflăm la cineclubul C.F.R. 
Timișoara, unul din cele mai 
cunoșcute din țară.

I-am găsit pe prietenii noștri 
în febra pregătirilor pentru 
„Festivalul filmului de amatori", 
care va avea loc în cursul1 lunii 
iulie 1969.

— Desigur, fiecare din com
ponents echipei de cineamatori 
dorește să participe la concurs 
— ne spune unul din conducă
torii cineclubulul. Dificultățile 
nu sînt așa de ușor de învins, 
întrucît filmele propuse vor tre
bui să treacă mai întîi prin ba
rajul concursului județean.

Dintre „veteranii" cineclubu
lul (șl cînd spunem aceasta ne

gîndlm la cel care au trecut 
sau se apropie de pragul celor 
30 de ani dar care au mulți ani 
de activitate în club și cele 
mal multe pelicule realizate) 
i-am întîlnit pe Ioslf Costinaș ș! 
Iosif Schrek. împreună cu auto
rul (Iosif Costinaș) am urmărit 
cîteva secvențe din filmul „Im
pas", o emoționantă pledoarie 
pentru solidaritatea umană. Io
sif Schrek, coautor a peste 15 
pelicule, ne-a mărturisit proiec
tul său de a ae prezenta la con
curs cu un film care tinde să 
ilustreze rolul educativ al mu
zicii.

MIRON ȘTEFĂNESCU

Acțiuni așteptate de tineri
alComitetul județean Iași 

U.T.C. a invitat brigăzi care să 
indrume și să ajute efectiv or
ganizațiile de tineret in fata 
cărora s-au ivit probleme mai 
dificile. începutul a fost făcut 
in organizația U.T.C. din cadrul 
Trustului local de construcții.

..Inițiativa noastră, r.e apunea 
activistul Comitetului județean 
al U.T.C. Eugen Scrlpcaru, a 
avut la bază faptul că reorgani
zarea șantierelor nr. 2 și 3 a re
levat existenta unor greutăți 
reale. Brigada și-a extins preo
cupările, efectuind investigații în

sfera tuturor preocupărilor tine
rilor".

O confirmare neintirzlată a 
eficientei acestui mod de a in
terveni l-a constituit creșterea 
interesului tinerilor fată de ac
țiunile organizate in ultima vre
me : informări politice, întîlnLri 
ale constructorilor cu oamenii 
de cultură și artă din Iași, ove 
de consultații la matematică, fi
zică și chimie pentru cei care 
urmează scoli generale, licee și 
școli de subinginerl, susținute 
de către inginerii angajați 
cadrul trustului.

buzunar

„PARADISUL ‘BOTANIC
DE LA COPOU
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Pentru automobilist!

O CARTE UN SPECTACOL

SiMBĂTA^DUMINICĂ
I

Grădina de la Copou — 
visul mereu retezat al ieșe
nilor, cu toate eforturile de
puse de precursori — și-a 
conturat hotarele cu șase 
ani în urmă. 64 de hectare, 
cu virtuale posibilități de 
extindere, împărțite In 
zece sectoare (sere — 1000

I. CHIRIC

I.T.B.-UL RAMINE SĂ ALEAGĂ
în apropiere de Casa Scîntell s-a deschis nn 

șantier pentru construcția pasajului subteran 
de sub D.N. nr. 1 care va lega Pavilionul cel 
mare al Expoziției realizărilor economiei națio
nale eu pavilionul secund de pe malul lacului 
Herăstrău. Tn vecinătatea șantierului se află 
Insă șl stația terminus a mașinii 31 care, 
prin virtutea împrejurărilor îmbarcă șl debarcă 
o mulțime de călători. Organizarea de șantier

pe un spațiu atit de restrins, cuprins Intre 
două artere de circulație, face Imposibil acce
sul călătorilor spre linia mașinii 31. Ori stația 
I.T.B. să fie mutată undeva pe artera de În
toarcere a troleibuzelor ni și 82, ori șantierul 
să fie Înțelegător șl să-șl mute lucrările 
departe... Credem Insă că prima soluție 
mai practică șl o recomandăm ea atare 
ducerii I.T.B.

mal 
este 
con-

I. M.

m.p. cu 2 500 specii de plan
te ; răsadnițe ; pepiniere ; 
taxonomic ; ornamental ; bio
logic ; dendrologic ; vegeta
ția R.S.R. ; economic ; flora 
globului — vreo 5 000 spe
cii). „Totul e glndlt cu tîlc" 
— accentuează profesorul ți 
propoziția spune mai mult 
decit un tratat. „Raiul" de 
aici este dominat de două 
laitmotivuri vegetale — 
teiul, specific ținuturilor dln- 
prejur și, cu deosebire, 
trandafirul — regina florilor 
care străjuiește — însoțit de 
convoiul „de onoare" al plan
telor de ornament (stînjenei, 
bujori ș.a.) — aleile princi
pale.

Structurate concentric, în 
funcție de trei principii di
rectoare — științific, horti
col și estetic — sectoarele 
sistematic (taxonomic), vege
tația R.S.R. și flora globului 
sînt — fără nici o discrimi
nare — punctele de atrac
ție ale grădinii... Aici în 
mijlocul rondurilor de la ta
xonomică, în auditoriu, cî
teva grupe de studențl de la 
naturale primesc „pe viu" 
indicații despre evoluția spe
ciilor. iar profanii se aban
donează, ca odinioară Narcis, 
oglinzii de smarald a lacului 
cu nuferi. La „poale“-zona 
vegetației românești (22 ha), 
de la nivelul platoului la 
Valea Bădărău, cu tot ce au 
mai propriu Delta și Măcinul, 
Cîmpia Dunării și Carpații 
meridionali, plaiurile dintre 
Prut și Șiret, Banatul și 
insula Ada-Kaleh (imitată 
„în mic") — de unde s-au 
mutat aproape 500 de specii 
de plante, unele unicate 
(smochinul cu șapte rodiri 
pe an, castanul pitic, tran
dafirul cu frunza pururea 
verde)... Și, mai sus, într-o 
dispunere mozaicală -» flora 
Saharei și a Amazoanelor, a 
Himalaiei șl Alpilor etc... 
„descoperită", deocamdată, cu 
voluptatea exploratorului în 
...sere. Fiecare metru pătrat 
din aceste imense eprubete, 
înșurubate una în alta — 
este un corolar de rarități, 
pe care numai cataloagele Ie 
pot cuprinde fără prejudeca
ta
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opțiunii ratate.
ADINA POPA I
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[PENTRU TDMIPUIL DV.

O vizită la I.D.M.S. șl o di«- 
cuțle cu directorul întreprin
derii, tovarășul lng. Aurel 
Brebenel, ne-a pus !n posesia

predominant de desfacere va fi 
acoperit de autoturismul ro
mânesc ..Dacia 1100". Din im
port vor intra in magazine tu
risme Moskvld tos cu 4 faruri 
si radio, Skoda 1000 MB șl Tra
bant SOI.

unor noutăți pe care ne gră-
bim să Je transmitem dtitori-
lor.

• AU fost încheiate contrac-
tele CU firmele producătoare
de autoturisme. Un procent

• Pentru satisfacerea ope
rativă a cererii cumpărători
lor a fost înființat recent un 
nou centru de desfacere, la 
Pitești, care va vinde în spe
cial autoturisme Dacia 1100.

• In București, cele două 
magazine specializate — Flat 
(Calea Grivlțel 212) șl Renault 
(bd. Gh. Dimitrov 148) au prl-

MIC GHID
COTIDIAN

mit un sortiment bogat de 
piese de schimb, accesorii «1 
cosmetice auto. Celelalte ma
gazine specializate pentru 
Moskvlci, Trabant, Wartburg 
si Skoda slnt șl ele aprovi
zionate cu un sortiment larg 
de piese auto.

• Piesele de schimb pentru 
autoturisme Dacia 1100, fiind 
interșanjablle cu piesele de la 
Renault 10, se găsesc de vîn- 
zare la magazinul din bd. Gh. 
Dimitrov 148.

• O noutate tie ultimă oră : 
ca In aproape toate țările, se 
face si la noi reșaparea an
velopelor. Această operațiune 
va fl executată la Uzina ue 
mase plastice din Buzău. Co
lectarea anvelopelor necesare 
reșaDării se va face prin cen
tralele I.D.M.S. din București, 
Cluj, Iași, Brașov șl Timi
șoara. In generat, prețul unei 
anvelope reșapate va fl cu a- 
proximatlv 50 la sută mal re
fl • al produsul are o garan
ție de utilizare la o viteză de 
IM km/oră.

P. SEVERIN
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FILIGRAN de 
jheorghe Tomozel. 
Pasiunea pentru pu
blicistică a poetului 
Gheorghe Tomozel 
este binecunoscută 
datorită prezenței a- 
proape zilnice a sem
năturii sale 
nile presei 
le. Cartea 
ne referim 
profil variat, 
prinzînd cu precă
dere însemnări lega
te de viața cultural- 
artistică. amintiri 
despre colegii de ge
nerație, reflecții pri
lejuite de peregrină
rile prin diferite col
turi pitorești ale ță
rii. O atmosferă de 
caldă poezie se dega
jă din cuprinsul pa
ginilor.

In pagi- 
centra- 

la
are

care 
un 

cu

CROITORII cei 
mari din VALAHIA 
de Al. Popescu.

O comedie savu
roasă care, plecind de 
la pretexte istorice 
caută raportări la 

contemporaneitate.
Verva textului este 
bine servită de Jocul 
excelent al actorilor 
Aurel Giurumla, Mi
hai Fotino, Amza Fe
lea. Sanda Toma etc. 
Regla este semnată 
de Lucian Giurches- 
cu (orele 10,30, sala 
Teatrului de Come
die).

— vioară I, C. Cosia- 
che — vioară II, Lu
dovic Lang — violă, 
Robert Sladek — vi
oloncel) care va avea

aloc la Sala nouă 
Palatului, orele 29.

O EXPOZIȚIE

UN CONCERT

In cadrul ciclului 
„Lucrări de cameră** 
de Haydn și Mozart, 
concertul quartetulul 
„Muzica" (G. Hamza

In Sala Dalles din 
Capitală s-a deschis 
expoziția de grafieă 
și pictară H. H. Ca- 
targl. Expoziția care 
are și un caracter 
jomemoraliv (este or
ganizată in preajma 
aniversării a 75 de 
ani a cunoscutului 
artist) cuprinde o se
lecție de desene rea
lizate de-a lungul a- 
nilor, in țară, in 
Franța, Grecia, Por
tugalia, precum și 
remarcabile uleiuri, 
peisaje, portrete, na
turi moarte) cele mai 
multe rod al activi
tății ultimilor ani.

Avanpremiere radiofonice
Din programul emisiunilor 

de radio de sîmbătă șl dumini
că vă recomandăm : azi la 
ora 13 pe programul II emisiu
nea de muzică ușoară pentru ti
neret „De la 1 la 5" (realizată 
de Antoancta Botez. Ovidiu 
Dumitru și Ștefan Ionescu), iar 
mîine pe programul II la ora 
23,07, „O istorie a muzicii în 
capodopere comentată de Geor
ge Bălan. Sonata .,Appasionata" 
de Beethoven**. Pentru a furni
za cititorilor noștri cîteva in
formații suplimentare... în a- 
vanpremieră am discutat cu re
dactorii celor două emisiuni 
sus-menționate. Tovarășa An- 
toaneta Botez ne-a destăinuit 
cîteva dintre secretele emisiunii 
„De la 1 la 5** : „în cadrul ru
bricii „Rampa de lansare" veți 
putea auzi două melodii româ
nești în primă audiție : „La 
Tismana" de Temistocle Popa în 
interpretarea lui Constantin 
Drăshici și „Alături de mine" 
de Florentin Delmar în cea a 
lui Gică Petrescu. în continuare 
un montaj muzical-literar va 
prilejui întîlnirea cu un poet al 
cîntecului francez, Leo Ferre. 
Amâlia Rodrigues, care va con
certa la București peste o săp- 
tămînă, va fi prezentă în emi
siune cu cîteva melodii de pe 
un nou disc. Jean Păunescu și 
Roxana Matei vor interpreta 
cîteva noutăți, apoi veți putea 
asculta muzica de pe banda so-

noră a filmului „...Apoi s-a năs
cut legenda", compusă de Radu 
Șerban. După un microrecital 
al cintăreței olandeze Conny 
Vink — deținătoarea „Cerbului 
de bronz" la festivalul de la 
Brașov, tinerii vor putea face 
cunoștință cu cîtiva inter.nreți 
dc muzică ușoară din R.D.G. în 
rest — cîteva surprize !**

Redactorul Alice Mavrodin 
ne-a vorbit despre cea de-a 
doua emisiune : „Acest ciclu, 
inaugurat acum doi ani și re
luat în prezent. îmbogățit, își 
propune o prezentare a conști
inței europene privită din unghi 
muzical. în această evoluție, 
Beethoven reprezintă un mo
ment de cotitură. „Appasiona- 
ta", această lucrare de maturi
tate a sa, este un simbol, p 
chintesență a acestui moment 
de profunde schimbări. Muzico
logul George Bălan trece în 
prezentarea sa dincolo dc mu
zică — muzica este doar prisma 
prin care se privește. Dintre 
toate capodoperele iui Beetho
ven a fost aleasă Appasiona- 
ta“ ca fiind cea mai reprezen
tativă centru acra epocă din 
istoria Europei. Pe lîngă cu
noștința cu o creație muzicală 
fundamentală, tinerii ascultători 
vor putea pătrunde în intimita
tea ideilor beethoveniene prin 
intermediul unui comentariu e- 
levat, la obiect".

„Intilnire cu muzica,

umorul și moda

Cooperativa „Casa 
de** în colaborare cu 
„Constantin Tănase**, 
tă azi o colecție de 
de primăvară pentru ____
in cadrul spectacolului „In- 
tîlnire cu muzica, umorul și 
moda". Prezentarea are loc 
la orele 16 și 19,30 în sala 
teatrului „C. Tănase**, Sala 
Savoi.

rl p mo 
Teatrul 
prezin- 
modele 

femei 
„In-
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CASE DE CULTURA 

STUDENȚEȘTI
ORELE 17,45 PE MICUL ECRAN

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 ; 13,-0 ; 
1» ; 18.30 : 21). PENTRU 1NCA 
PUTINI DOLARI - rulează la 
București (orele 8.45 ; 11 , 13.15 1 
16 ; 13,30 : 21) ; Feroviar (orele 8 ;
12.15 în continuare ; 14.30 ; 18.45 : 
19 ; 21,15) . Excelsior (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 : 15.45 . 18 ; 20,15) . Mo
dern (or ele 9,30 . 11,45 ; 14 . 16.15 !
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 ;
18.30 ; 21). DRUMURI — rulează Ia 
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 ; 20.43). TOM Șl JERRY - 
rulează Ia Doina (orele 9 : 10.15) ; 
PROFESIONIȘTII (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 13.15 ; 20,30), CUȚITUL 
TN APA — rulează la Union Co
rețe 15,30 ; 18) . TOTUL PENTRU 
RTS — rulează Ia Timpuri Noi 
(orele 9—71 în continuare). ROLLS 
ROTCE-UL GALBEN — rulează la 
Grl'dta (orele 9.30. (2: 15.30; ÎS. 20). 
JUDOKA. AGENT SECRET - ru
lează I» înfrățirea (orele 15.15 :
17.45 ; 20). BUNA ZIUA. CON
TESA ! — rulează la Buzestl (o- 
reie 15.30 ; 18) a FOST O DATA, 
UN MOS SI O BABA (orele 
20.30) : Arta (orele 9 : 11.15 : 13,30 ;
15.45 ; 18 . 20.15). CADEREA IM
PERIULUI ROMAN — rulează la 
Dacia (orele 8.30 ; 20) ; Cosmos 
(orele 15,30; 18.30). RIO BRAVO
— rulează la Bueegl (orele 9.30 ;
12.30 ; 16.30 ; 19,30). FELDMARE-
ȘALA — rulează la 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 ; 19J.

.....APOI S-A NĂSCUT LEGEN
DA" — rulează la Ciulești (orele 
15 30 ; ltf; 20,30). VINNETOU (seria 
a IlI-a) — rulează la Cotrocenl (o- 
rele 15,30; 18), ZOSIA (orele 20,30). 
AVENTURILE LUI TOM SA
WYER : MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL rulează la Crtngașl 
(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) , Tomls (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
RE) ; Miorița (orele 9 ; 11,15 :
13,30 : 15,45 , 18 . 20,30). CASA
MAMEI NOASTRE - ruleazâ la 
Aurora (orele 9, 11,15; 13,30. 16; 
18.15, 20,30). ASTA SEARA MA 
DISTREZ — rulează la Moșilor ta
rele 18: 20,30). HOȚUL DE PIER
SICI (orele 15,30). PENSIUNE 
PENTRU HOLTEI - rulează la 
Popular (orele 15,30 ; 18) : CU Mll- 
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 <o- 
rele 15.30) : FARAONUL (orele 
13) LUSTRAGIUL - rulează la 
VITAN (orele 15.30 ; IU) . FIDELI
TATE (orele 20.30) LA ORA S 
DIJPA AMIAZA ruleazâ 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).

SlMBĂTA 22 MARTIE 1969

Teatrul de Operetă : CONTESA 
MARITZA — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „T. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : BECKET — ora 19,30 ;

(Sala Studio) : TRAVESTI — ora 
16,00 ; JOCUL ADEVĂRULUI — 
ora 19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (B-dul Schitu Măgurea- 
nu) : CONTRAPUNCT — ora 
20,00 ; (Sala Studio) : TANDREȚE 
ȘI ABJECȚIE — ora 20,00 ; Tea
trul de Comedie : NICNIC — ora 
20,00 Teatrul Mic : PREȚUL — 
ora 20,00 ; Teatrul „C. I. Nottara* 
(B-dul Magneru) : CIND LUNA E 
ALBASTRA — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : CAFENEAUA CAME
LEONILOR — ora 20,00 ; Teatrul 
Giuleștl : MEȘTERUL MANOLE — 
ora 19,30 ; Teatrul ,,B. Șt. Dela- 
vrancea" : DOAMNA DE LA MA
XIM — ora 20,00 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : EGMONT — ora 18,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Sala din Ca
lea Victoriei) : NOCTURN I — 
MIRIAM IlADUCANU, GH. CA- 
CIULEANU» VIRGIL OGAȘANU
— ora 21,30 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : CAFEAUA CU 
LAPTE DE ADIO — ora 19,30 ; 
Ansamblul Artistic al U.G.S. : SE- 
LECȚIUNI ’68 — ora 20,00 ; Cir
cul de stat : CIRCUL ORION" 
R. P. Bulgaria (premieră) — ora 
19,30.

DUMINICA 23 MARTIE ÎMI

Opera Română : MOTANUL ÎN
CĂLȚAT — ora 11,00 ; Teatrul de 
Operetă : ANA LUGOJANA — 
ora 10,30 ; PRINȚESA CIRCULUI
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
TOPAZE — ora 10,00 ; REGINA 
DE NA VARA — ora 15,00 ; ENIG
MA OTILIEI — ora 19,30 ; (Sala 
studio) : PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 10,00 ; CASTILIANA — ora 
15,00 ; ORAȘUL NOSTRU — ora 
19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (B-dul Schitu Măgurea- 
nu) : CANDIDA — ora 10,00 : NE
POTUL LUI RAMEAU — ora 
16,00 ; METEORUL — ora 20 ; 
(Sala Studio) : SFINTUL MI
TICA BLAJIN U — ora 10,00 ; 
PHOTO FINISCH — ora 15,30 ți 
20.00 ; Teatrul de Comedie : CROI
TORII CEI MARI DIN VALAHIA
— ora 10,30 ; NICNIC — ora 15,30 ; 
OPINIA PUBLICA — ora 20,00 ; 
Teatrul Mic : BALTAGUL — ora

10,00 ; IERTAREA — ora 15,00 ; 
CINCI SCHIȚE DE CARAGIALE 
și CINTArEAȚA CHEALA — ora 
20,00 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : FRUMOASA
DUMINICA DE SEPTEMBRIE — 
ora 10,00 ; LOVITURA — or.a

15.30 ; ECHILIBRUL FRAGIL — 
ora 19,30 ; Sala Studio : FEMEI 
SINGURE — ora 10,30 ; CIND 
LUNA E ALBASTRA - ora 16,00 ; 
ENIGMATICA DOAMNA „M“ — 
ora 20,00 ; Teatrul Giuleștl : MEȘ
TERUL MANOLE — ora 10,00 ; 
PALARIA FLORENTINA — ora
19.30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
NĂZDRĂVĂNIILE LUI PACAT.A
— ora 10,00 ; ADRESANȚII NECU- 
NOSCUȚI — ora 15,00 ; EGMONT
— ora 18,30 ; Teatrul Țăndărică 
(Sala din Calea Victoriei) : ȘORI
CELUL ȘI PĂPUȘĂ — ora 11,00 ; 
(Sala din str. Academiei) : TI- 
GRUȘORUL PETRE — ora 11,00 ; 
Teatru] „C. I. Tănase" (Sala Sa
voy) : CAFEAUA CU LAPTE DE 
ADIO — ora 19,30 ; Ansamblul 
Artistic U.G.S. : SELECȚIUNI ’68
— ora 20,00 ; Circul de Stat : CIR
CUL ,,ORION" (R. P. Bulgaria) — 
ora 16,00 fl 19,30.

ța Anghelescu-Dobrotă ■ 23,00 — 
Telejurnalul de noapte • 23,15 — 
închiderea emisiunii programului 
I.
PROGRAMUL II

• 20,00 — Telex TV • 20,05 — 
Parada formațiilor de muzică u- 
șoară. Orchestra Cornel Popescu 
• 20,25 — Roman-foileton „For
syte Saga" (XXVI) • 21,15 — Re
vista revistelor • 21,30 — Recital 
de sîmbătă seara : pianistul 
Dan Mizrahi a 21,50 — Expediție 
geografică : „Marele Canion" • 
22,10 — Agenda artistică • 22,20 

închiderea emisiunii programu
lui II.

Mic 
Ion 
ora 

ai

SlMBĂTA, 22 MARTIE 1961

PROGRAMUL I

• 17,00 — Meciul de hochei pe 
gheață Canada — Suedia • 11,15
— Telejurnalul de seară •
19,45 — Podoabe la români — 
emisiune folclorică cu Ștefa- 
nia Rareș, Petre Săbădeanu, șl 
un grup de dansatori din An
samblul „Cioctrlla" g 20,00 — Tele- 
enclclopedla • 21,00 — Micile me
lodii ale marelui ecran. Emisiune 
muzlcal-rcoregrafică de Aurelian 
Udiște • 21,40 — Film serial :
,,Bonanza-' • 22,39 — Contrapunct
— emisiune muzicală de Constan-

DUMINICA, 23 MARTIE 1969

PROGRAMUL I

• 8,30 — Ora exactă. Cum va fl 
vremea T Gimnastica de înviorare
• 8,40 — Pentru copii și școlari
• 10,00 — Ora satului • 11,00 — 
Concert simfonic • 12,-J0 — De 
strajă patriei • 12,30 — Publici
tate e 15,45 — Duminica sportivă : 
Fotbal : Petrolul — Farul • 18,0»
— Filme realizate de studenți de 
la I.A.T.C. o 19,00 — Telejurnalul 
de seară • 19,15 — „Floare din 
grădină". Muzică populară româ
nească • Î9.45 — Din lumea cir

acului • 20,15 — Film cu trei ste
le ; „O femeie excentrică" cu Judy 
Halliday șl Jack Lemmon ■ 21,40
— Campionatul mondial de ho
chei pe gheață : Cehoslovacia — 
Canada.

PROGRAMUL II

• 19,00 — Telejurnalul de seară
• 19,15 — Seară de teatru : „în
grijitorul" de Harold Pinter; In 
distribuție : Vasile Nlțulescu, Dan 
Nuțu și Nloolae Pomoje • 21,15
— Capodopere ale muzicii univer
sale : Sonata „Kreutzer" de Bee
thoven. Prezintă și interpretează 
violonistul Constantin Bobescu,

BUCUREȘTI. • Teatrul 
prezintă piesa „Iertarea", de 
Băieșu (Sala Mare, sîmbătă,
20.30) . • „Figuri de militant! 
mișcării muncitorești din Româ
nia — Ștefan Gheorghiu șl epoca 
sa" — prezintă Gheorghe Vasile ; 
Filmul artistic „Lupenl ’29“ (Sala 
Mare, sîmbătă, ora 20,30). • Șan- 
sonete, cu Corina Chiriac șl Dan 
Popa ; Muzică de cameră în in
terpretarea cvartetului de coarde 
al Casei de cultură a studenților. 
Seară de cîntece populare gre
cești, Interpretate de Nigos A- 
postolidis : Cele mal frumoase fa
bule (Student-Club, sîmbătă, o- 
ra 20). • Cîntă „Coral" ; Moment 
poetic „Ton Mlnulescu" — recită 
Mireea Beiu ; Iluzionism, cu Pack 
(Student-Club, duminică, ora
20.30) .

CR MOVA. 
distractivă, 
Facultății de 
că, ora 20).

IASI, e Concert de muzică u- 
șoară — formația condusă de Ion 
Păluță (Sala de spectacole, dumi
nică. ora 20) • Muzică de jazz, 
cu formația condusă de Titel Po
povic! (Student-Clubul ..Olimpia", 
duminică ora 20).

• Seară cultural- 
dedicată studenților 
agricultură (dumlnl-

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Ateneul Tineretului (sectorul 
T) : Seri distractive pentru tine
ret. cu formația vocal-instrumen- 
tală „Entuziaștii" șl soliștii Anca 
Agemolu, Radu Tănase $1 Șerban 
Ciurea (azi, ora 18 ; mîine, ora 37).

Universal-CIub (sectorul III) : 
„Echinocțiul melodiilor" (azi, ora 
18) ; „Tinerețe, vigoare, ritm" 
(mîine, ora 17) seri distractive 
cu orchestra Mthai Florea șl so
liștii amatori al clubului.

Tehnle-Club (sectorul V) î „Ba
lul săptămînll" cu orchestra „Ti
nerețea" (azi, ora 18) ; „Ziua ele
vilor" — concurs cultural-artlstlc 
al elevilor din licee (mîine, ora 
8) ; „Matineu duminical" cu or
chestra „Tinerețea", Nlcu Con
stantin șl Al. Lulescu (mîine, 
ora 17).

INTILNIREĂ INTRE FOTBALIȘTI
Șl SiMPATIZANȚII ECHIPEI NAȚIONALE

,,se> ia Ine^i4 • „întîlnirea fotbaliștilor din lotul reprezentativ cu 
simpatizanții lor" din sala Floreasca, organizată zilele trecute de S •^CcnN.E.FtsneretU1U1"’ *n colab—e eu Becțla de^prU- 

lată ce ne-au declarat realizatorii filmului.
n *‘*’n,*sȚOPESCU* redactorul șl comentatorul filmului: „Este

IiZLJ t.u.ae acest gen ° datorâm, firește, ziarului „Scin- 
olaasemenea în'tîln’re".8 aCeaStă Wee 'ericltă de “ organlz«

EUGEN SCHAFER, operatorul filmului ; „Am făcut acest film 
cu multă p re. Vă închipuiți, pe oricine, un «semen-a subiect 
îl atrage. Nici n-am avut nevoie de prea multă regie, lntruclt nro- 
osieneii bprea mari" spira^ie a!c®tult de organizatori, m-a scutit de

SELECT 68 T. Radioreceptor staționar tip superheterodinâ, cu 
4 game de lungimi de undă, 11 tranzistori, 3 diode, o punte 
redresoare. 1 antenă de ferită. Pentru a comuta gamele de 
undă, are un comutator cu claviatură. Are 3 butoane de reglai 
pentru acord fin, volum sorfor, o bucșă pentru conectarea unui 
magnetofon sau pikup, o bucșă pentru conectarea unei antene 
exterioare. Aparatura este montată într-o elegantă casetă din 
placaj furniruit. Se poate alimenta la rețeaua de 220 și 110 
volfi.

Prejul, lei 1 200 și se vinde și cu plata în rate lunare.
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DițB ÎN MUNCĂ • ÎN VIAȚA DE ORGANIZAȚIE AJUTOR DE NĂDEJDE

Pentru producția

legumicola a
REAL'URILE NU

AL PARTIDULUI IN

județului Dolj CONEIRMÂ PROIECTELE
EDUCAREA COMUNISTA

Situații peste situații, convor
biri telefonice, promisiuni, dar 
lucrurile abia se urnesc, pe ici 
pe colo de parcă am fi la mij
locul iernii, nu la sfîrșitul ei !... 
Întrebarea este : anul acesta vor 
fi puse la dispoziția populației 
din județul Dolj cantități îndes
tulătoare de legume ? Sîntem în 
ultima decadă a lunii martie și, 
așa cum se prezintă situația, e 
dificil de dat un răspuns pozitiv. 
E drept că planurile sînt de-a 
dreptul atrăgătoare : încă 50 de 
hectare solarii și 70 hectare tu
nete, pentru cultura tomatelor 
timpurii, suprafață mai mare des
tinată producției de cartofi tim
purii, mai mult teren pentru cul
tura castraveților, mazărei, ver- 
zei, vinetelor...

Pentru cele mai multe legume 
insă, și îndeosebi pentru cele că
rora li s-au destinat suprafețe 
mai mari — ne referim la roșii, 
varză, vinete —, planul de plan
tare depinde de respectarea pla
nului de însămînțare în ră
sadnițe.

Cum stă Doljul la acest capi
tol — amenajarea și însămînțarea 
în răsadnițe ? Directorul între
prinderii județene de valorifica
re a legumelor și fructelor, tov. 
Ion Mălăescu, ne-a informat că, 
pentru a se asigura planul de 
producție în legumicultura, s-a 
prevăzut amenajarea de răsadni
țele o suprafață de 884 000 m.p. 
(125 ObO m.p. pentru semănat ră
sadul și 759 000 pentru repicat). 
In cea mai mare parte este vor-

ba despre reamenajări, fiindcă 
răsadnițele noi vor ocupa numai 
170 000 m.p.

Dar fie că e vorba de supra
fețele destinate răsadnițelor 
vechi, fie de cele ce urmează 
a se amenaja pentru prima oară, 
prea multe motive de optimism 
nu există. Intr-adevăr, pregătirea 
pentru însămînțare a vechilor 
răsadnițe se desfășoară inexplica
bil de încet la multe cooperati
ve și a cita doar pe citeva din
tre acestea ar însemna să ne a- 
firmăm preferința în a critica. 
Este însă concludent următorul 
exemplu : Din totalul de 120 000 
m.p., suprafață de răsadnițe des
tinată semănatului, a fost efectiv 
semănată pînă de curînd mai pu
țin de jumătate — circa 60 000 
m.p. Doar citeva unități și anu
me cele din Poiana Mare, Fîn- 
tîna Banului, Hast și „Timpuri 
noi“-Cctate, au ignorat rigo
rile iernii prelungite și au trecut 
la semănat în răsadnițe. Rămî- 
nerile în urmă sînt justificate de 
unele consilii de conducere ale 
cooperativelor prin aceea că re- 
picarea plantelor clin răsadnițele 
de semănat în cele de repicat 
presupune o anumită ritmicitate, 
altminteri s-ar ajunge la o „in
flație" de răsad în prima catego
rie de răsadnițe, cînd cele din- 
tr-a doua ar fi pline. Este însă 
limpede că, de vreme ce, între 
suprafețele destinate celor două 
scopuri s-a stabilit o proporție 
corespunzătoare, astfel îneît ră
sadnițele să nu se blocheze, ori-

ce reținere de la lucru n-are ab
solut nici un temei. Fără să mai 
vorbim că și așa recuperarea, 
atît cît e cu putință, a timpului 
pierdut din pricina prelungirii 
iernii, cere un plus de efort iar 
nu amînări păgubitoare.

Ritmul scăzut al activității în 
legumicultura se datorește și u- 
nui alt neajuns: aprovizionarea 
necorespunzătoare cu materiale. 
Baza de aprovizionare a uniunii 
județene a cooperativelor agrico
le a asigurat unităților materiale 
— cherestea, folii de polietilenă, 
rame etc. — cu care se pot a- 
menaja doar 68 la sută din su
prafața planificată. Am scris 
doar, ținînd, seama de data la 
care ne aflăm, cînd orice întir- 
ziere in realizarea planului de 
amenajări poate periclita în mare 
măsură planul pe sector. Soluția 
ar fi ca, fără să se mai aștepte 
sosirea materialelor repartizate a- 
nume legumicultura (numai che
restea se așteaptă 500 m.c.), să 
fie destinate construirii răsadnițe
lor materiale cu alte destinații, 
mai puțin urgente.

Multe greutăți provoacă coo
perativelor lipsa gunoiului de 
grajd — a biocombustibilului, 
cum spun agronomii. împrejura
rea atrage atenția asupra ușurin
ței cu care, uneori, sînt luate în 
seamă, la elaborarea planului, 
sursele pe care se poate conta. 
53 000 de tone biocombustibil, 
necesar încălzirii răsadnițelor, nu 
este o cantitate oarecare și lipsa 
lui frînează într-o măsură insem-

nată munca de sezon a legumi
cultorilor. Consiliul de conducere 
al cooperativei din Rast, de pil
dă, s-a zbătut în fel și chip, a 
fost strîns gunoiul rezultat de la 
animalele proprietate personală 
a cooperatorilor, dar un deficit 
de 2 000 tone tot n-a fost aco
perit. In această privință, situa
ția a rămas încă nerezolvată și la 
cooperativele agricole din Giur- 
gița, Dunăreni, Ghindeni și Bra- 
tovoiești — ca să nu menționăm 
decît unitățile cu cel mai mare 
deficit.

Se desfășoară încă greoi apro
vizionarea cu semințe. Agrose- 
mul mai este dator cooperative
lor cu 487 kg. sămînță de cas
traveți Cornișon, 200 kg. sămîn
ță de morcov, 45 kg. de pătrun
jel, 4 000 kg. de mazăre și cu 
nu mai puțin de 770 tone de 
cartofi — adică necesarul pentru 
mai bine de jumătate din supra
fața legumicolă rezervată acestor 
culturi. Situația asigurării carto
filor de sămînță pentru produc
ția timpurie este cea mai preca
ră. Cantitatea de mai sus repre
zintă peste 60 la sută din stric
tul necesar, fără să mai socotim 
că unitățile au plănuit să plante
ze suprafețe mai mari decît ce 
li s-a solicitat de I.V.L.F. să 
contracteze. Neliniștitor este mai 
ales faptul că soluțiile de procu
rare a acestui strict necesar de 
semințe sînt încă ipotetice, ni
meni nu poate spune precis de 
unde vor lua cooperativele agri
cole semințele necesare. Lacuna
nsa^BMMnaniiBMai

se datorește unor reglementări 
devenite necorespunzătoare. Po
trivit acestor reglementări, 
I.V.L.F. n-are obligația să asigu
re unităților de producție carto
fii de sămînță, ea avînd numai 
datoria să se ocupe de prelua
rea producției destinate consu
mului. De prima problemă se o- 
cupă Agrosem-ul, care pentru 
a-și lansa comenzile de necesar, 
centralizează adesea situația a- 
cestui necesar mai înainte ca 
toate cooperativele să-i fi adre
sat cererile cuprinzînd cantități
le de care au nevoie. Se iau 
astfel, în cantități nereale, de 
cele mai multe ori mai mici de
cît trebuie — cum s-a întimplat 
și acum.

Presată de cooperative, între
prinderea județeană de valorifi
care s-a adresat forului său tu
telar —• Departamentului, al că
rui răspuns poate fi rezumat 
astfel: să se descurce fiecare 
cum poate I Evident, un aseme
nea răspuns nu rezolvă nimic — 
dacă unitățile s-ar fi putut 
descurca singure, n-ar mai fi a- 
vut de ce să ceară ajutor orga
nelor de valorificare I

Nu e nevoie de nici un fel de 
perspicacitate pentru a ști că, in
tr-un viitor foarte apropiat, pri
măvara se va instala temeinic. A- 
valanșa apropiatelor activități din 
agricultură arată legumicultorilor 
ce anume au de făcut: să se 
grăbească !

TEOHARIE OPREA

A ’II* EREI GENERAȚII
(Urmare din pag. I)

MAG LOAN
tractorist la LM.A. „Nușfalău^ș 

județul Sălaj

ION STOICA 
tractorist la I.M.A. Martin ești, 

județul yrancea

BUNGET MARIN 
tractorist la I.M.A. Bălcești, 

județul Vîlcea

(Urmare din pag. I)
Oltenia, Banat șl Podișul 
Transilvaniei, din Dobrogea 
și Cimpia Română de Vest, 
din nordul și sudul Moldovei 
își vor disputa titlul „de cel 
mai bun", dreptul de a intra 
In posesia „Tractorului de 
aur". Cine va fi? Să fie, 
Ioan Berceanu de la I.M.A. 
Biled, băiatul acesta care 
acum trei ani a absol
vit școala profesională cu 
media 9,60, iar în toată pe
rioada de cînd este salariat, 
lună de lună, s-a situat prin
tre tractoriștii cu cele mai 
bune rezulta ce? Sau Nicolac 
Ioncuș, de la I.M.A. Baba- 
dag, cel care, deși are numai 
patru ani de producție, este 
considerat cel mai priceput 
meseriaș; de doi ani încoace, 
în perioada reparațiilor, fiind 
preferat la standul de rodaj

apreciat concurs organizat de 
Comitetul Central al U.T.C. 
în colaborare cu Consiliul 
Superior al Agriculturii ? 
Un lucru este cert : va cîștiga 
cel mai bine pregătit, cel 
care nu s-a depărtat de car
te, cel care are pasiunea a- 
cestei frumoase și utile me
serii a satului — aceea de 
MECANIZATOR.

Finala republicană a Olim
piadei tinerilor mecanizatori, 
la care i-au parte, ca invi
tați, tractoriști din toate în
treprinderile pentru mecani-' 
zarea agriculturii din țară, 
prilejuiește un complex de 
activități menite să contri
buie la prezentarea noutăți
lor în acest domeniu, la ge
neralizarea experienței valo
roase, dintFe care amintim : 
discuția pe tema „Rolul și 
sarcinile organizațiilor U.T.C.

OLIMPIADA TINERILOR MECANIZATOR
I

GHEORGI1E CUTA 
tractorist la I.M.A. Comișani, 

județul Dîmbovița iude(ul Ialomița

VASILE MAXIM 
tractorist la I.M.A. Satu-Lung, 

județul Maramureș

al tractoarelor și mașinilor 
agricole, acolo unde reglarea 
trebuie făcută de mîna unui 
adevărat maistru al mese
riei ? S-ar putea ca locul în- 
tîi să fie ocupat de Aurel 
Cherșeș de la I.M.A. Maftim 
(județul Satu Mare) întrucît, 
la faza județeană a dat răs
punsuri apreciate numai cu 
nota 10. Sau, această bucu
rie ar putea să-l încerce pe 
Gheorghe Dragoniir, de la 
I.M.A. Pelinu (județul Ilfov), 
acela care se poate mîndri 
cu un loc trei pe țară ocu
pat, pe cînd era elev la 
școala profesională, la con
cursul „Viitorii tehnicieni ai 
agriculturii socialiste" și cu 
locul unu pe regiunea Bucu
rești (acum doi ani) în ca
drul concursului : „Cine cu
noaște agricultură cîștigă" ? 
Dar cine poate ști în per
soana cărui concurent se va 
afla cîștigătorul acestui mult

din întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii pri
vind mobilizarea tineretului 
în producție", simpozionul 
„Noutăți în mecanizarea 
culturilor cerealiere, tehnice, 
legumicole și în vie" ; vizi
tele la uzina „Semănătoarea" 
și la Institutul central pen
tru mecanizarea agriculturii: 
expunerile tovarășilor Petru 
Moldovan — prim-vicepre- 
ședinte al U.S.A. și 
ghe Stoica secretar al 
U.T.C.

Prima Olimpiadă a 
lor mecanizatori se 
șoară astăzi și mîine 
pitală. Cuprinderea largă a 
tinerilor mecanizatori, efec
tul produs asupra participan- 
ților privind antrenarea a- 
cestora într-o continuă acti
vitate de studiu, de asimi
lare a tot ceea ce e nou, o 
recomandă spre permanenti
zare.

Gheor- 
C.C. al
tineri- 
desfă- 

în Ca-

(Urmare din pag. I)

tro... Eram inginer șef de schimb 
la Bicaz. într-o noapte, inspec- 
tînd șantierul barajului am con
statat o bruscă creștere a apelor 
care amenințau blocul nr. 21, 
aflat în construcție și pe care 
dulgherii de-abia îl părăsiseră. 
Am bătut la miezul nopții Ia ușa 
Iui Costică Vancea — șeful bri
găzii de dulgheri. L-am sculat 
din somn. Mă simțeam vinovat în 
fața soției lui și-i citeam îngri
jorarea în ochi. Ea știa că pe 
șantier se pot întîmpla multe, 
știa că s-ar putea ca soțul nici să 
nu se mai întoarcă. Bistrița era 
îngrozitoare, mai ales primavara. 
Vancea a alergat și și-a adunat 
toată brigada. Erau vreo 28 de 
tineri in mijlocul cărora nu-ți 
mai era teamă de nimic. Au lu
crat toată noaptea și toată ziua 
următoare, legați cu frînghiile la 
60 m deasupra prăpastiei, pînă 
la încheierea lucrării...

Intre timp I.M.S.-ul cu care 
urcam ajunsese la capătul dra
mului. Sîntem pe locul unde se 
va înălța barajul — colosul în 
spatele căruia se va naște lacul 
de 340 milioane m.c. de apă. Cîți- 
va constructori se apropie de di
rectorul general, salutîndu-1.

— Faceți cunoștință, ne 
îmi

dat peste cap ceea ce am făcut 
timp de citeva zile. I-atn trimis 
să se odihnească.

Mi-a fost teamă că directorul 
mă va privi cu reproș pentru că 
am insistat să-mi relateze un fapt 
ieșit din comun. Și ar fi avut 
dreptate. Aici nu se petrec fapte 
ieșite din comun, totul se cir
cumscrie în obișnuitul aspru al 
muncii de constructor.

— Eroismul modest, neosten
tativ, conchide inginerul Gheor- 
glie Cocoș, urmărindu-mi parcă 
firul gindurilor, este insăși condi-

călzire centrală, lumină electrică, 
băi cu apă caldă, club cu tele
vizor, magazine cu de toate.

— Cu cîtva timp în urmă, 
povestește tovarășul director, în 
această colonie s-a întimplat o 
nenorocire. Soția unui construc
tor a decedat subit, rămînînd 
lără mamă 11 copii. Vestea a 
trecut repede de Ia o baracă la 
alta. Copiii au fost luați imediat 
în grija altor familii, asigurîn- 
du-li-se cea mai bună întreținere. 
A fost o manifestare de profundă 
omenie și solidaritate. De altfel,

te strîns cu termenele și condi
țiile sînt grele, aproape toate lu
crările de pe șantier sînt în avans 
față de grafic, Prin ce alte trăsă
turi umane și profesionale, spe
cifice constructorilor, explicați 
succesele lor ?

— Prin inventivitate, inteli
gență tehnică, risc, îndrăzneală.

— Cred că de data aceasta 
veți putea recurge mai ușor la 
exemplificări.

— Intr-adevăr. Aveți însă pu
țină răbdare.

Cînd am ajuns la șantierul

Trăsăturile definitorii
a

ale constructorilor

— Faceți cunoștință, 
deamnă el și un bărbat 
tinde mina.

— Vancea...
Eram în fața unui om

în- 
în-

Eram în fața unui om care îți 
inspiră admirație din prima clipă. 
Vorbește, privește, gesticulează 
scurt, dens, la obiect și cu sigu
ranță.

_  Ce e nou ? 11 întreabă di
rectorul.

— Nimic deosebit. Rîul s-a în
furiat însă din nou. Oamenii au 
lucrat toată noaptea în apă ca 
să-1 stăvilească. Altfel ne-ar fi

(ia umană a celor care se dă
ruiesc profesiunii de constructor, 
celor care se dăruiesc transpune
rii în teren a proiectelor de dez
voltare a țării. în sensul aces
tor obiective pe care le înălțăm, 
în scopul lor final rezidă erois
mul și nesecatele resurse de ener
gie și entuziasm ale celor pe 
care-i întîlniți pe șantierul nostru, 
pe toate șantierele patriei.

De la baraj, ne continuăm 
drumul spre alte șantiere. Ele se 
desfășoară pe o suprafață de 
peste 2 400 km p, prinzînd, lite
ralmente ca-ntr-un clește, întreg 
masivul Lotrului. Mașina oprește 
în colonia Castel. Deși izolată 
în munți, mica așezare provizoria 
a constructorilor de la acest 
punct de lucru se bucură, ca 
toate celelalte colonii ale șantie
rului, de condiții de viață dintre 
cele mai bune. Barăcile au în-

spiritul de colectivitate, de prie
tenie adevărată este o altă trăsă
tură superioară care definește pe 
constructori. Ea decurge din a- 
celași scop comun — construirea 
obiectivului, ca și din specificul 
vieții lor; izolați de „restul 
lumii" perioade îndelungi, con
structorii se bazează pe pro
priile lor puteri, atît pe șantier 
cit și în viața de familie. Aceste 
împrejurări îi fac de nedespăr
țit, sînt gata unul pentru altui 
de cele mai mari sacrificii. A- 
eeastă noblețe sufletească și de 
caracter a oamenilor care cresc și 
trăiesc pe șantierele țării, te face 
să te simți minunat printre ei.

Inginerul Gh. Cocoș se entu
ziasmează și se mîndrește cînd 
are prilejul să vorbească despre 
tovarășii săi.

— Lucrați într-un ritm trepi
dant. Deși planul de stat e foar-

uzinei Ciunget, aveam exemplele 
în fața ochilor. Ni s-a arătat un 
releu de screpere pentru evacua
rea sterilului din frontul de lu
cru, conceput de mineri, care în
locuiește sistemul cu schip și 
care dublează productivitatea 
muncii, o instalație de mecani
zare a betonărilor în galeriile 
mici, prin care se economisește 
50 la sută din forța de muncă 
folosită pentru aceleași lucrări pe 
Argeș și în sfîrșit niște complexe 
de betoane pentru susținerea ga
leriilor cu profil mare.

— Am folosit și la Bicaz ast
fel de complexe pentru susținere, 
spunea interlocutorul nostru, însă 
atunci 
recurs
de proiectări, iar pentru execuție, 
la o întreprindere republicană. 
Acum, toate aceste operații de 
proiectare și execuție le-am fa

pentru proiectarea lor s-a 
La un institut republican

cut noi pe șantier, cu mijloacele 
noastre. îndrăzneala și riscul a- 
bordării unor metode noi, a unor 
instalații și procedee necunos
cute, pornesc însă întotdeauna 
de la o serioasă documentare, de 
la cercetări și experimentări mi
nuțioase. Cu toate că ne aflăm în 
munți, poșta ne aduce zilnic re
viste de specialitate, documen
tații cu ultimele noutăți pe plan 
mondial în tehnica construcțiilor, 
pe care inginerii, tehnicienii, con
structorii noștri, Ie studiază cu 
pasiune și interes.

— Așadar, dezvăluiți încă o 
particularitate, încă o trăsătură 
care întregește portretul con
structorului : pasiunea pentru 
noutate în meseria lui.

— Nici nu s-ar putea altfel. 
Deși construim cea de-a treia hi
drocentrală, nici una nu se asea
mănă cu cealaltă. Pe Bistrița și 
pe Argeș am ridicat baraje din 
beton, ca să mă refer la un sin
gur exemplu, pe Lotru ridicăm 
pentru prima dată un baraj din 
anrocamente cu miez de argilă, 
ceea ce-i cu totul altceva. Și nu 
numai progresul tehnic și științi
fic, nu numai varietatea proiecte
lor dar și terenul, de fiecare dată 
necunoscut, in care trebuie să ne 
desfășurăm lucrările, impun con
structorului o disciplinată și rigu
roasă investigare a literaturii de 
specialitate, a publicațiilor perio
dice, a tot ce apare nou în do
meniul nostru.

Am părăsit șantierul hidrocen
tralei „Lotru" cu imaginea în
cărcată de poțlretele constructo
rilor lui, cu portretele sutelor de 
mii de constructori de pe tot cu
prinsul țării, chemați să materia
lizeze în fier și beton planurile 
de dezvoltare a economiei noas
tre socialiste.

său luminos, a continuei prospe
rități a României. Fiecare mă
sură pe care o întreprinde parti
dul are de aceea valoarea unui 
puternic și mobilizator imbold 
pentru uteciști, pentru masa 
largă a tineretului, îi însufle
țește în munca dedicată dezvol
tării continue a economiei, știin
ței și culturii socialiste.

Grija pentru formarea șl edu
carea tinerei generații, definită 
de Congresul al IX-lea ca o 
preocupare centrală a partidu
lui și guvernului, a întregii so
cietăți, și-a găsit o elocventă ex
presie și în măsurile adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
29 noiembrie — 1 decembrie 1967. 
Hotărîrile adoptate cu acest pri
lej, înscrise organic in ansamblul 
măsurilor elaborate de partid 
după Congresul al IX-lea pentru 
perfecționarea neîntreruptă a 
vieții economice, politice și so
ciale, au marcat în munca 
de educație a tinerei generații, 
în activitatea organizației noas
tre de tineret, o nouă și impor
tantă etapă.

Analizînd 
desfășurată, 
importante 
Comitetului 
lui a evidențiat existența unor 
neajunsuri în munca de forma
re și educare a tineretului, în 
activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist și a stabilit un întreg 
ansamblu de măsuri menite să 
ducă la ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității în acest 
domeniu.

Definind cu claritate locul și 
rolul tineretului în actuala eta
pă de dezvoltare a societății, 
Plenara a evidențiat deopotrivă 
îndatoririle societății, ale tutu
ror factorilor chemați să contri
buie la formarea tinerelor ge
nerații, la pregătirea acestora 
pentru muncă și viață, pentru a 
fi la înălțimea marilor răspun
deri ce le revin. Organizației de 
tineret i-a fost conferit un loc 
dintre cele mai importante în 
rîndul acestor factori. In același

Aniversarea a douăzeci de 
ani de la Congresul de uni
ficare găsește, astfel. Uniunea 
Tineretului Comunist mai ho- 
tărîtă ca oricînd să înscrie în 
bilanțul realizărilor, al tradi
țiilor sale glorioase, noi și im
portante Înfăptuiri. Principalul 
obiectiv al activității în rîndul 
tineretului constituindu-l — du
pă cum a subliniat Plenara C.C. 
al P.C.R. — educarea prin mun
că și pentru muncă, în centrul 
preocupărilor actuale ale orga
nizațiilor U.T.C., stă mobilizarea 
întregului tineret al patriei la 
îndeplinirea prevederilor pla
nului cincinal, antrenarea ma
sei de tineri la marea între
cere a anului 1969 prin rezul
tatele căreia întregul 
să cinstească a 25-a 
a eliberării țării.

Pentru realizarea 
blective organizațiile 
datoare să aibă 
vedere că 
de dezvoltare 
a tehnicii 
tinerii 
dă 
și cît mai temeinic meseria, să 
se obișnuiască rapid cu speci
ficul industriei moderne des
chisă permanent perfecționări
lor și înnoirilor creatoare ; ca 
tinerii care muncesc în agri
cultură să învețe să folosească, 
într-un mod tot mai calificat, 
cuceririle științei și tehnicii. 
Organizația U.T.C. trebuie 
promoveze în 
tregului tineret 
interesul pentru 
tehnică, că le 
rința însușirii 
a cunoștințelor fără de care 
activitatea de astăzi și cu atît 
mai mult cea de mîine. în uzi
nă sau pe ogor, devine imposi
bilă. Activitatea organizației 
U.T.C. în rîndurile elevilor și 
studenților trebuie să-1 îndemne, 
să-i determine la însușirea te
meinică, în profunzime a unor 
cunoștințe vaste, esențiale pen
tru specialistul care trăiește, 
creează și se dezvoltă într-o e- 
pocă de impetuoasă revoluție 
tehnjco-științifică. Punînd aces
te sarcini de înaltă răspun
dere în fața membrilor săi, 
Uniunea Tineretului Comunist 
este datoare să promoveze prin 
toate mijloacele sale de acțiune 
înaltele valori morale ale socia
lismului, să formeze la tineri o 
înaltă ținută etică, cetățenească, 
o atitudine înaintată față de 
muncă, față de viață. Organiza
țiile U.T.C. vor trebui să depună 
eforturi și mai stăruitoare pen
tru a cultiva în rîndurile tineri
lor atitudinea combativă, intole
rantă față de manifestările de 
superficialitate, de delăsare în 
muncă, față de orice abateri de 
la normele de conduită civică ; 
să stimuleze dorința și efortu
rile de continuă autoperfecțio- 
nare profesională și morală — 
condiție fundamentală pentru 
o activitate cît mai utilă patriei 
și poporului.

înarmarea tinerei generații 
cu principiile ideologice și mo- 
ral-politice ale socialismului 
este premia fundamentală pen
tru folosirea cunoștințelor do
bîndite, pentru îndeplinirea 
conștientă,- activă a marilor res
ponsabilități sociale. Ajutor al 
partidului în educarea comu
nistă a tineretului. Uniunea Ti
neretului Comunist este che
mată să desfășoare o mai 
intensă activitate de propa
gare a concepțiilor materia- 
list-dialectice despre lume și 
societate, o bogată activitate 
politico-educativă pentru înar
marea tineretului cu 
litica partidului, pentru 
marea și dezvoltarea 
neri a conștiinței 
pentru mobilizarea 
opera de construcție 
listă.

Uniunea Tineretului 
nist își face un titlu de ____
mîndrie de a-și aduce o con
tribuție din ce în ce mai spo
rită la formarea unuj tineret 
înaintat, animat de dragoste și 
adeziune deplină față de cauza 
partidului și poporului, față de 
idealurile socialismului și co
munismului. hotărît să nu-și 
precupețească nici un efort pen
tru a fi întotdeauna alături de 
comuniști în fruntea luptei pen
tru înfăptuirea acestor idealuri.

Exprimînd atașamentul pro
fund al tineretului țării noas
tre la politica internă și externă 
a partidului, Uniunea Tineretu
lui Comunist desfășoară o bo
gată activitate pentru educarea 
tinerei generații în spiritul înal
tului patriotism și al internațio
nalismului care caracterizează 
partidul nostru, al sentimente
lor de prietenie cu tineretul din 
țările socialiste, de colaborare 
cu tineretul din toate țările 
pentru triumful ideilor păcii și 
socialismului. Călăuzită de con
vingerea că realizarea aspirați
ilor tinerei generații, îndepli
nirea sarcinilor de mare răs
pundere ce-i revin în lumea 
contemporană, impun ca o ce
rință majoră unitatea de acțiune 
a mișcării internaționale de ti
neret sub steagul luptei împo
triva imperialismului, pentru e- 
liberare națională, apărarea in
dependenței și suveranității, 
pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinul, pentru pace, 
Uniunea Tineretului Comunist, 
întregul tineret al țării, mili
tează cu neabătută încredere 
pentru înfăptuirea principiilor 
politicii externe a partidului și 
statului nostru, adueîndu-și prin 
activitatea internațională ce o 
desfășoară propria contribuție 
la extinderea colaborării inter
naționale, la promovarea și dez
voltarea relațiilor de stimă și 
respect reciproc între popoare*

economice șltele vieții politice, 
sociale.

In procesul de 
perfecționare a societății noas
tre socialiste, proces marcat 
în permanență de obținerea a 
noi și impresionante succese, 
tineretul patriei reprezintă, ală
turi de vîrstnici, o prezență din 
cele mai pregnante. Noua orin- 
duire din țara noastră i-a des
chis tineretului orizonturi neli
mitate ; tinerei generații i s-au 
oferit, pentru prima dată în is
toria tării, condiții cu adevărat 
reale pentru a se manifesta ac
tiv în întreaga viață social-po
litică a tării. Posibilități mate
riale corespunzătoare îi asigură 
accesul liber la învățămîntul de 
toate gradele, la cultură și știin
ță, un cadru practic nelimitat 
de împlinire, de realizare mul
tilaterală. Conferindu-i un rol 
social de mare importanță, po
litica partidului i-a dat tinere
tului un înalt ideal și în același 
timp limpezimea drumului pe 
care trebuie să-l parcurgă pen
tru a și-1 înfăptui. Manifesta
rea adeziunii sale la politica 
partidului, participarea sa entu
ziastă la desăvîrșirea socialis
mului în patria noastră, se ex
primă în chipul convingător al 
faptelor, al rezultatelor presti
gioase dobîndite în toate dome
niile muncii, în industrie, în a- 
gricultură, pe tărîmul culturii, 
artei, al școlii, în toate sectoa
rele de activitate. In mobiliza
rea energiilor tinere la înfăptui
rea marilor obiective care stau 
în fața poporului, în formarea 
noilor generații de constructori 
ai socialismului și comunismu
lui în patria noastră, în educa
rea lor în spiritul înaltelor răs
punderi patriotice ce le revin, 
organizația revoluționară de ti
neret își afirmă un rol deosebit.

Experiența pe care a dobîndi- 
t-o se constituie în certitudinea 
că Uniunea Tineretului Comu
nist își va îndeplini întotdeauna 
cu cinste această nobilă misiune 
pe care i-a încredințat-o parti
dul.

Cele două decenii care au tre
cut de la unificarea mișcării de 
tineret într-o organizație unică 
revoluționară, au reprezentat 
ani în care energiile tinerilor 
au fost canalizate intr-un singur 
șuvoi creator. Vlăstar al parti
dului, organizația revoluționară 
a tineretului din patria noastră 
a contribuit prin întreaga’sa ac
tivitate la cunoașterea și însu
șirea de către masele de tineri 
a politicii Partidului Comunist 
Român, la formarea acestora în 
spiritul dragostei înflăcărate și 
al atașamentului profund față de 
partid și de patrie, în spiritul 
tradițiilor revoluționare de lup
tă ale poporului pentru liber
tate, independență națională și 
progres social. Ea și-a îndepli
nit cu cinste rolul de rezervă 
și ajutor credincios al partidului 
în educarea comunistă a tine
retului, în mobilizarea lui la 
lupta întregului popor pentru 
construirea socialismului. In 
vastul program al construcției 
socialiste elaborat de partid în 
care-și află garanția împlinirii 
tuturor năzuințelor sale, tinere
tul a fost prezent pretutin
deni unde s-a purtat bătălia 
pentru progresul economiei și 
culturii, pentru prosperitatea 
patriei și bunăstarea poporului. 
In fiecare fabrică și uzină. în 
rodul mereu mai bogat al o- 
goarelor, pe șantierele marilor 
obiective industriale, în noile 
realizări ale științei și culturii 
românești se află încorporate 
organic hărnicia și priceperea 
tineretului, avîntul clocotitor 
priceperea și talentul său. Asu- 
mîndu-și în fața partidului răs
punderea de a-și consacra în
treaga activitate formării la ti
neri a unei atitudini militante, 
organizația revoluționară de ti
neret a crescut în rîndurile sale 
detașamente de constructori 
entuziaști, ae muncitori iscusiți, 
de tehnicieni și ingineri cu ca
lificare înaltă, pătrunși de res
ponsabilitățile pe care le au, de 
necesitatea unei pregătiri temei
nice, la înălțimea cerințelor so
cietății noastre, a unei economii 
și culturi în plină dezvoltare

„Consider necesar să subliniez 
in fața activului U.T.C. din în
treaga țară — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — înal
ta apreciere pe care Comitetul 
Central al partidului o dă acti
vității desfășurate de organiza
ția tineretului, contribuției pre
țioase pe care a adus-o la edu
carea și formarea tinerei gene
rații. la întreaga activitate de 
edificare a orinduirii socialiste 
în România".

Cei peste 2 300 000 de 
membri ai U.T.C.. întregul tine
ret al țării nutresc sentimente 
de profundă dragoste și recu
noștință față de cei cărora le 
datorează toate succesele lor, 
toate succesele organizației lor, 
față de partidul comunist care 
a demonstrat și demonstrează 
prin tot ce întreprinde rolul de 
conducător înțelept și ferm al 
întregii societăți.

Sub conducerea și îndruma
rea permanentă a partidului, a 
Comitetului său Central, Uni
unea Tineretului Comunist 
a devenit o puternică or
ganizație revoluționară de 
masa ale cărei rînduri sporesc 
neîncetat și in care mase tot mai 
largi ale tineretului de la orașe 
și sate se formează ca militant! 
activi pentru triumful ideilor 
socialismului și comunismului în 
patria noastră. In conducerea de 
către partid, în competenta și 
înalta răspundere cu care Parti
dul Comunist Român conduce 
destinele întregii națiuni, tinere
tul — ca șl întregul popor — 
vede chezășia sigură a viitorului

multilaterală

popor tine 
aniversare

profund activitatea 
subliniind succesele 
obținute, Plenara 

Central al Partidu-

20 de ani

de la Congresul

de unificare

a organizațiilor

de tineret

din România

timp, măsurile adoptate asigură 
Uniunii Tineretului Comunist 
toate condițiile unei activități 
mai fructuoase. îi pun la înde- 
mînă vaste posibilități pentru 
a-și îndeplini mai bine sarcinile 
încredințate. Uniunea Tineretu
lui Comunist a fost investită cu 
noi și importante atribuții, sfe
ra preocupărilor sale fiind extin
să asupra unor domenii capabile 
să sporească conținutul și efi
ciența acțiunilor sale, să le dea, 
în același timp, mai multă atrac- 
tivitate și forță de înrîurire. în 
formarea politico-ideologică a 
membrilor săi. în pregătirea ti
nerilor pentru muncă ș viață, 
organizația de tineret dispune 
de însemnate pîrghii în noile 
răspunderi încredințate — în or
ganizarea activității culturale, 
artistice, sportive, turistice pre
cum și în activitatea de pregă
tire a tineretului pentru apăra
rea patriei.

Urmare a preocupării perma
nente a partidului pentru con
tinua lărgire a democratismului 
orînduirii noastre, pentru atra
gerea întregului popor la con
ducerea treburilor țării, a cres
cut rolul de forță social-politică 
a organizației de tineret, ca al 
tuturor organizațiilor de masă și 
obștești. Uniunea Tineretului 
Comunist este reprezentată as
tăzi în cel mai expresiv orga
nism al democrației noastre 
— Frontul Unității Socialiste ; ti
neretul își are reprezentanți în 
cel mai înalt for de conducere 
a treburilor națiunii, în Marea 
Adunare Națională, ca și în 
consiliile populare, ale jude
țelor, municipiilor, satelor și 
orașelor țării. Prin calitatea de 
ministru pentru problemele ti
neretului pe care o are primul 
secretar al C.C. al U.T.C , Uniu
nea Tineretului Comunist par
ticipă la activitatea guvernu
lui. Cîmpul vast în care 
tineretul ia parte și este che
mat să-și manifeste întreaga sa 
capacitate, să-și aducă contri
buția la înfăptuirea politicii 
partidului în care își recunoaște 
interesele sale vitale, este ilus
trat, între altele, și de pre
zența organizației U.T.C., a re
prezentanților tineretului în se
natele universităților, la lucră
rile comitetelor de direcție, în 
alte organisme ale vieții de 
stat și obștești. Niciodată ti
neretul patriei nu s-a bucurat 
de condiții mai prielnice, mai 
luminoase decit acestea pentru 
afirmare, pentru punere în va
loare a disponibilităților sale 
de voință și inteligență, de pri
cepere și elan. în slujba pro
priului său viitor, al poporului. 
Toate aceste măsuri creează deo
potrivă condiții ca Uniunea Ti
neretului Comunist să-și înde
plinească mai bine rolul său de 
ajutor al partidului în munca 
desfășurată în rîndurile tine
retului.

acestor o- 
U.T.C. sînt 

permanent în 
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ANCHETA NOASTRA
PE TEME ȘTIINȚIFICE

I Eforturile cele mai importante care te fac 
astăzi pe plan științific și tehnic sînt îndrep
tate — după cucerirea cosmosului — în di
recția cunoașterii, cuceririi și stăpînirii aces
tui imens spațiu necunoscut care este ocea
nul. Aceste eforturi — coordonate la ora 
actuală de UNESCO și de numeroase orga
nisme științifice international» — sînt justi
ficate de marile posibilități și perspective 
pe care cercetările oceanologice le deschi
de omenirii în domeniul folosirii oceanului 
și a scoarței suboceanice ca surse practic 
inepuizabile de hrană, de energie și de 
materii prime.

„Avantajul extraordinar pe. care îl oferă 
rezervele acvatice și submarine de hrană, 
energie, de resurse minerale este acela că 
sînt inepuizabile, declara recent un cunos
cut oceanolog, întrucît el» sînt în continuu 
înlocuite și regenerate, spre deosebire de 
cele de pe uscat și din subsol care se epui
zează în mod ireversibil. Astăzi omenirea 
trăiește consumîndu-și capitalul, dar exploa- 
tind mările și oceanele civilizația umană ar

putea trăi numai din dobînzile acestui ca
pital".

Interesul viu al oamenilor de știință pen
tru aceste studii este pe deplin ilustrat da 
numeroasele experiențe aflate deja în curs 
în multe țări ale lumii, precum și de „pro
gramele oceanice" deosebit de încărcate a- 
nunțate de marile institute de cercetări 
oceanologice.

Referindu-se la intensele cercetări ocea
nologice și spațiale care au loc în prezent, 
un specialist în probleme de popularizare a 
științei definea pe bună dreptat anul 
1969 drept anul cuceriri spațiului terestru 
„pe verticală", anul în care omul își va 
simțită prezenta în spațiul cosmic și în 
șurile oceanelor.

în dorința de a prezenta cititorilor 
tri unele aspecte mai puțin cunoscute 
cercetărilor oceanologice am solicitat 
rerea unor reputați specialiști români.

Publicăm mai jos opiniile interlocutorilor 
noștri.

Deși acțiunea de cucerire * 
fundurilor submarine — în pri
mul rind a fundurilor mai înal
te ce formează platoul continen
tal — nu provoacă atîta vîlvă ca 
explorările cosmice, totuși peri
colele sînt la fel de mari, greu
tățile la fel de multe ; în schimb, 
interesul e mult mai apropiat.

Se evaluează că 30 la sută din 
resursele exploatabile ale plane
tei noastre se află sub apele mă
rilor 
scot 
fier

și oceanelor. în Japonia, se 
anual 10 milioane tone de 
din golful Tokio, iar în

99

face 
abi-

nod
ale 
pă-

iate «obmwlnă. La această ne
voia răspund „căsuțele" lui 
Cousteau, potrivite pentru ex
plorarea și exploatarea pla
toului continental. In viitor, 
acest platou va deveni pri
mul domeniu de expansiune 
submarină a oamenilor. Căsu
țele vor fi așezate în preajma u- 
nor vaste „ferme de pești", și a 
unor perimetre cu bogată dezvol
tare a planctonului. Intensificarea 
dezvoltării planctonului pare po
sibilă prin iluminări artificiale, 
aporturi de săruri minerale și a-

In epoca adevăratelor culturi 
marine, omul va coborî sub apă 
■pre a face acolo creștere indus
trială de animale și plante utile. 
Pentru început, el va trebui să 
deosebească specule comestibile, 
de cele necomestibile. Ultimele, 
ca și buruienile, vor trebui eli
minate. Astfel, echinodermele o- 
cupă întîiul loc între „gurile 
inutile" ce fac concurență seri
oasă Ia hrana peștilor.

Ca o viziune a activității vii
toare în domeniul submarin ne 
putem imagina tractoare etanșe,

VIITORUL RELATIV APROPIAT VA
CUNOAȘTE ADEVĂRATE FERME MARINE"

S.U.A. terenurile petrolifere sub
marine dau 15 la sută din pro
ducția națională de petrol.

In prezent, domeniul marin li
vrează omenirii aproximativ 56 
milioane tone de produse alimen
tare — pești, crustacee, moluște. 
Această cifră este în creștere de 
la an la an. In cîteva stațiuni da 
pe țărmul Californiei se studiază 
viața și nevoile peștilor marini ; 
printr-o hrană specială se caută 
căi care să grăbească creșterea și 
reproducerea lor.

In exploatarea tot 
a fundurilor marine 
simte tot mai mult
lărgi posibilitatea de intervenți» 
a omului, creînd baze de activi-
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mai intensă 
înalte, se 

nevoia de ■

mestec de ape cu diverse tempe
raturi.

Viitorul relativ apropiat va cu
noaște adevărate ferme marine. 
Poate că echipe de delfini, ani
male deosebit de inteligente, di
rijate electronic de către „fer
mierii" submarini, vor conduce 
bancurile de pești către „pășuni
le planctonice" îmbogățite arti
ficial de om. Acolo, pompe u- 
riașe îi vor urca pe vapoare-uzi- 
ne, unde vor fi prelucrați și 
congelați, apoi expediați către 
locurile de consum.

capabile să suporte presiuni 
mari, care vor parcurge fundul 
platoului continental pe care îl 
vor elibera, cu ajutorul unor gra
pe speciale, de aricii și stelele 
de mare, sau alte vietăți nefolosi
toare. Mai tîrziu, la epoca „re
coltării", aceleași tractoare vor 
putea aduna în plase speciale 
peștii de fund, beneficiarii unei 
hrane abundente, oferită generos 
de natură. Atunci, pescuitul pri
mitiv de altădată nu va rămîne 
decît ca o amintire din trecut.

In viitor, mai mult decît as
tăzi, marea va constitui un imens 
izvor de hrană, de energie, de 
apă dulce și de variate materii 
prime.

• 1969: ANUL CUCERIRII SPAȚIU
LUI COSMIC ȘI A ABISURILOR OCEA
NICE. • CURENT ELECTRIC DIN MARE 
• „AȘEZĂRI SOCIALE" SUBACVA
TICE ? ! • EVOLUȚIE SAU INVOLUȚIE ?

r
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„O ȘTIINȚĂ DE

IMPORTANȚA PLANETARĂ

k
I

Bogățiile „continentului albas
tru", care ocupă cea mai mare 
parte a planetei noastre, sînt 
inestimabile, iar valorificarea lor 
justifică orice eforturi materiale 
și științifice. Cercetările în acest 
domeniu sînt, la ora actuală, 
destul de avansate, omul zilelor 
noastre reușind să folosească 
deja o parte a „capitalului ocea- ■ « mc •

Realizări însemnate s-au obți
nut în domeniul exploatării ener
giilor marine. Se obține deja cu
rent electric ieftin de la centralele 
mareemotrice care folosesc ener
giile oceanice de suprafață. De 
curînd, a intrat in funcțiune 
prima centrală electrică de acest 
fel pe fluviul Rance, în Franța, 
cu o putere de 544 milioane kW. 
O centrală similară se află în 
construcție în Uniunea Sovietică, 
iar numeroase proiecte de acest 
fel urmează să fie transformate 
în realitate în Anglia, Argentina, 
Australia Canada, S.U.A. etc.

Dar realizarea acestor construc
ții este departe de a valorifica

CLIVAJUL SOCIAL IN CAPITALISM.
Pentru că politica înseamnă — 

așa cum spunea Lenin — rapor
turi între clase, lupta dintre cla
se antagoniste, analiza politică a 
lumii contemporane, ar trebui, 
deci, să pornim de la stabilirea 
acestei coordonate esențiale. Ar 
părea superfluă întrebarea pri
vind existența claselor sociale 
distincte și chiar antagonice, da
că o întreagă literatură economi
că. sociologică, politică, nu s-ar 
strădui să demonstreze că teo
ria marxistă a împărțirii socie
tății capitaliste in clase opuse ar 
fi „depășită" de realitatea „so
cietății industriale". Profesori 
universitari la universități de 
prestigiu, sociologi — care în 
alte probleme aduc remarcabile 
contribuții teoretice sau de cu
noaștere adecvată a fenomenu
lui social concret — se opresc in 
fața conceptului marxist de „cla
să socială" și își cheltuiesc în
treaga lor forță intelectuală 
pentru a-l contesta. De ce oare 
acest efort intelectual, dacă re
alitatea este o aliată a gîndirii ?

Realitatea, însă, nu numai că 
nu infirmă tezele fundamentale 
ale materialismului istoric cu 
privire la existenta claselor an
tagonice, a luptei dintre ele. ci, 
dimpotrivă, arată că elementul 
fundamental care deosebește o 
clasă socială în raport cu alta 
— poziția față de mijloacele de 
producție — continuă să-și exer
cite rolul de coagulare a diferi
telor grupuri și pături sociale. 
Este un fapt pe care orice sta
tistică, cît de cît obiectivă, îl 
constată : creșterea ponderii sa- 
lariatilor în ansamblul popu
lației active din țările capitalis
te și îndeosebi din cele mai 
dezvoltate. Or salariat, în ac
cepția științifică a noțiunii, în
seamnă — în condițiile orândui
rii capitaliste — un om lip
sit de mijloacele de pro
ducție, care își pune forța 
de muncă în slujba unui 
patron ce dispune de mijloace 
de producție și are, deci, condi
ția fundamentală care-i permite 
exploatarea forței de muncă a 
altora.

Sociologii francezi Gilbert 
Bloch și Michel Praderie, între- 
prinzînd un studiu amplu asupra 
populației active în țările capi
taliste dezvoltate, ajung la con
cluzia după care „creșterea ra
pidă, atit in cifre absolute cît și 
în valoare relativă, a importan
tei salariaților inlăuntrul popu
lației active civile ocupate, este 
una din trăsăturile dominante 
ale vieții economice moderne". 
(„La population active dans les 
pays developpăs", Editions Cu- 
jas. 1966, pag. 124). Tot ei dau un 
tablou statistic din care rezultă 
că, In decurs de un deceniu
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eficient fmensa energie a marn
elor. O rețea largă de centrale 
electrice acționate de forța ma- 
reelor, care astăzi se irosește za
darnic, va putea acoperi o can
titate însemnată din nevoile e- 
nergetice mereu crescînde ale o- 
tnenirii.

Un alt mod extrem de ieftin 
de obținere a energiei electrice 
este folosirea diferențelor de tem
peratură dintre apele de adînci
me și cele de suprafață. Intr-a
devăr, în zonele tropicale tempe
ratura apei oceanului atinge la 
suprafață valori de aproximativ 
28 grade, în vreme ce cea a ape
lor de fund nu depășește 0—4 
grade. Prin folosirea acestor di
ferențe de temperatură se obține 
deja curent electric în țări ca 
S.U.A. sau Cuba.

REALITĂȚI ȘI MITURI
(1954—1964), acest proces s-a 
desfășurat astfel : în Franța, de 
la 64,7 la 73,5 la sută ; în R.F.G., 
de la 72,9 la 79,5 la sută ; în 
S.U.A., de la 81,3 la 85,7 la sută ; 
în Italia, de la 50,2 la 64,1 la 
sută ; în Canada, de la 75.5 la 
82,7 la sută.

Revoluția științifică-tehnică, 
ale cărei cuceriri sînt tot mai 
mult încorporate în producția 
modernă, generează fenomenul 
creșterii mai rapide a numărului 
de salariați printre ingineri, teh
nicieni și cercetători, din birouri
le de studii, ceea a dus pe unii 
sociologi, grăbiți, să tragă con
cluzia că ar dispare clasa mun
citoare. Dar procesul de extin
dere a salariaților în rîndurile 
unor categorii — în trecut apro
piate de clasele exploatatoare — 

Mic manual de știință politică
face ca aceste categorii să se a- 
lăture, prin datele lor obiective, 
de situația proletariatului, fără 
însă, a se confunda cu el. Sute 
de mii și chiar milioane de oa
meni. care dețin poziții impor
tante în procesul de producție, 
sînt indispensabili, în condițiile 
actuale, pentru realizarea plus
valorii. Dar, concomitent, are loc 
creșterea absolută și relativă a 
muncitorilor în producție, mal 
ales în sectorul terțiar (sfera 
serviciilor). în S.U.A., de pildă, 
între 1954—1964, numărul munci
torilor a crescut de la 33,8 la 
sută, la 36,7 la sută, ceea ce con
stituie o proporție impresionan
tă în ansamblul populației, pro
porție de creștere neegalată de 
nici o altă clasă sau categorie 
socială. Proporții de creștere a- 
naloge a muncitorilor se înre
gistrează și în alte țări capita
liste puternic industrializate, iar 
în țările în curs de dezvoltare 
se produce fenomenul de creș
tere mai mult sau mai puțin 
masivă a rîndurilor clasei mun
citoare.

Dar, ceea ce deosebește o cla
să socială exploatată de una ex
ploatatoare o constituie, de ase
menea. disparitățile flagrante în 
nivelul economiei, de cultură, 
disparități generate de po
ziția față de mijloacele de pro- 
ductfe, Si aci disputele nu au 
lipsit. Și Bici ou au încetat.

Dar proiectele cele mai în
drăznețe ale oamenilor de știin
ță vizează folosirea energiilor 
imense din rocile magmatice de 
sub scoarța oceanică. Tempera
turile uriașe, de mii de grade, 
ale magmei ar asigura o rezervă 
practic inepuizabilă de energie. 
Totodată, s-ar crea astfel o sursă 
imensă de materii prime de unde 
s-ar putea exploata, în orice 
cantități, toate elementele chi
mice cunoscute. Ideea captării a- 
cestor energii și a valorificării a- 
cestor resurse de sub scoarța o- 
ceanului este perfect realizabilă 
din punct de vedere tehnic. Se 
știe că scoarța suboceanică este 
de trei ori mai subțire decît cea 
continentală. Pentru a ajunge la 
„sîmburele de foc" al Terrei este 
necesară forarea la numai 8 pînă 
la 10 km în vreme ce pe uscat 
este necesară perforarea a peste 
30 de kilometri de scoarță dură. 
Dacă ținem seama de faptul că 
tehnica forajului a atins de pe 
acum o adîncime de aproximativ 
20 de kilometri, aceste proiecte

Economiștii, sociologii, polito
logii oficiali, pornind de la unele 
progrese reale, de necontestat, 
condiția materială a unor sec
toare muncitorești, au tras con
cluzia că se șterg deosebirile 
dintre muncitori șl capitaliști, 
că dispar contradicțiile sociale, 
apropiindu-se vremea unei „mi
ddle - clase society", în care 
nu sînt nici săraci, nici bogați, 
pentru că bogății devin mai să
raci. iar săracii mai bogați. Re
formistul francez Lucien Laurat, 
de pildă, consideră că „pansala- 
rlatul", adică extinderea numă
rului de oameni angajați în în
treprinderile capitaliste, ar duce 
la „panproprietate", adică la fo
losirea colectivă a proprietății, 
conchizînd, în pofida faptelor, că 
„lupta de clasă", odinioară, re

alitate, tinde să devină un slo
gan fără legătură cu faptele noi. 
Dacă antagonismul de clasă, în 
sensul marxist al termenului, 
este legat de proprietate și ca
racterizat prin polarizarea so
cială care rezultă din ea, tre
buie să constatăm astăzi că în
fruntării dintre clase opuse i se 
substituie din ce în ce mai mult 
numai conflicte între categorii 
rivale. Polarizarea se șterge în 
fata unei simple diferențieri0 
(revista „Le Contrat Social", voi. 
XI. mai — iunie 1967 nr. 3). El 
consideră, chiar, că trebuie în
locuit termenul de „capitalism", 
dat fiind că el nu ar mai exista 
ca realitate.

Acest mit își are sursa în fap
tul — real — că revoluția știin- 
țifică-tehnică face posibilă o 
creștere considerabilă a produc
tivității și, deci, o ieftinire a 
bunurilor de consum concomi
tent cu ridicarea salariilor, da
torită luptei ample a maselor 
muncitoare. Dar el poate fi re
dus la proporțiile sale reale de 
cercetarea obiectivă sociologică 
a condițiilor de trai a numeroa
se categorii de cetățeni, chiar 
din cea mai opulentă țară. Sta
tele Unite ale Americii. Un pu
ternic ecou a stîrnlt acum 5—6 
ani cartea lui Michael Harring
ton. „The other America" („Cea
laltă Americă"), tn care ee ara
tă, eu cifra eonaludenta. cum 

îndrăznețe vor putea prinde via
ță, o dată rezolvate unele pro
bleme privind „ancorarea" insta
lațiilor de foraj la suprafața o- 
ceanului, precum și posibilitățile 
de lucru ale omului la mari a- 
dîncimi.

Legat de aceeași problemă — 
sporirea potențialului energetic 
— un alt aspect: valorificarea 
imenselor rezerve de combustibili 
din subsolul oceanic, exploatarea 
submarină ieftină și eficientă a 
petrolului, gazelor naturale și a 
cărbunelui. De pe acum, 16 la 
sută din producția mondială de 
petrol se obține prin sondele 
montate pe platforma continen
tală.

Și mai ieftină încă este exploa
tarea diferitelor zăcăminte acu
mulate la suprafața fundului o- 
ceanului, în sedimente. Harta, 
deocamdată incompletă a aces
tor bogății, cuprinde deja „car
tate" unele zone de mare inte
res economic.

Ceea ce aș vrea să arăt în 
încheiere este faptul că toate a- 
ceste aspecte ale exploatării re
surselor oceanului au depășit faza 
ipoteticului, unele din ele deve
nind deja realitate.

bîntuie flagelul pauperității în 
această citadelă a capitalismu
lui, fapt demonstrat și de acel 
„război contra sărăciei" declan
șat de administrația Johnson, 
care a înregistrat tot atîtea suc
cese ca și celălalt război, dus 
împotriva poporului vietnamez...

Sociologul francez Raymond 
Aron, bine cunoscut pentru an- 
timarxismul său, într-un curs 
ținut la Sorbona, cu tema ma
nifestă : „Lupta de clasă", ac
cepta ideea că în societățile in
dustrializate din Occident sără
cia este departe de a fl lichida
tă. Iar Pierre Lavau considera 
că, după 1945 — cînd s-a dezvol
tat ceea ce unii economiști nu
mesc, „neocapitalismul" — dis- 
paritățile s-au accentuat.

Existenta claselor sociale an

al Confe- 
orientare 

scria că

tagonice în capitalismul contem
poran este evidențiată nu numai 
de datele asupra situației ma
teriale și de poziția lată de mij
loacele de producție, ci șl de fe
nomenul social pe care-1 gene
rează aceste elemente obiective 
— lupta de clasă.

A. Detrez, activist 
deratiel sindicale de 
catolică din Franța, 
„societatea în care noi existăm 
este și va rămine antagonistă 
încă multă vreme ; ea va fi 
mult timp caracterizată prin lupte 
sociale importante, conștiința de 
clasă rămîne vie, contrar a ceea 
ce pot gindi și scrie unii, care 
își imaginează prea repede că 
societatea de consum va distru
ge progresiv orice acțiune de 
clasă". („Economie et humanls- 
me, 1968, nr. 183, pag. 22). în 
cartea sa „Les travailleurs et 
leurs sens dans l’histoire", M. 
David scria că „lupta de clasă 
este pentru muncitor cel mai si
gur mijloc de a face să se nască 
din istorie un progres care pen
tru el mai întii și apoi pentru 
ceilalți nu este o iluzionare ci 
o cale spre emancipare atît ma
terială cît și spirituală" pag. 172).

Cei aproape 25 de ani care au 
trecut de la sfîrșitul ultimului 
război mondial sînt 
de puternice bătălii de cla
să ale muncitorimii. 
sînt eloevente. Numărul gro'

marcat!
Cifrei#

„OMUL SE VA 
ANCORA ÎN MARE“

Dacă suprafața planetei noas
tre este astăzi complet cunoscută 
și cucerită — cercetarea „conti
nentului albastru", care ocupă 
două treimi din suprafața globu
lui, rămîne un deziderat de ma
ximă importanță pentru ome
nire.

Tehnica asigură deja omului 
posibilitatea de a trăi și a activa 
sub apă la diferite adîncimi. Dar 
metodele de care dispunem as
tăzi sînt încă destul de rudimen
tare și, mai ales, extrem de cos
tisitoare. De asemenea, zonele 
marilor adîncimi rămîn, deocam
dată, în afara posibilităților de 
pătrundere directă a omului. La 
fel se întîmplă și cu subsolul o- 
ceanului unde se acumulează bo
gății inestimabile. Pentru a se 
instala temeinic în adîncurile o- 
ceanului omul trebuie să rezolve 
încă numeroase probleme de bio-

velor sau greviștilor a crescut de 
3—4 ori în raport cu perioada 
corespunzătoare dintre cele 
două războaie mondiale. A de
venit un fenomen aproape frec
vent greva generală, cu parti
ciparea a milioane de munci
tori în țări ca Franța, Italia, 
Spania, în numeroase țări din 
America Latină etc.

Fenomenul simptomatic pen
tru extinderea antagonismelor 
sociale, îl constituie cuprinderea 
în acțiuni revendicative a unor 
categorii sociale și profesionale 
în trecut mult mai puțin acti
ve (cadre tehnice, profesori, me
dici, ziariști, funcționari publici, 
inclusiv polițiști), ș.a. Aceasta a- 
testă că tot mai multe grupuri 
ale populației salariate se apro
pie de situația proletariatului și 
vin în opoziție cu interesele ma
relui capital. Anul 1968 a cu
noscut marile înfruntări de cla
să din Franța care au demon
strat capacitatea combativă ■ 
ansamblului clasei muncitoare, 
iar primele luni ale acestui an 
întregesc, prin luptele de masă 
din Italia, Franța. Japonia, une
le țări din America Latină ima
ginea unor puternice frămîntărî 
sociale și politice, ale căror sor
ginte este antagonismul funda
mental al societății capitaliste 
contemporane.

Capitalismul își ridică împotri
vă masele țărănimii, cu deose
bire în țări unde există o acu
tă problemă a pămîntulul (Spa
nia, Italia, țările latino-ameri- 
cane), micii meseriași care cu 
greu pot face față presiunii e- 
conomice a industriei standar
dizate. de înaltă productivitate.

Toate acestea dovedesc — oda
tă cu faptul că stratificarea so
cială în lumea capitalistă este 
deosebit de complexă, iar dacă 
avem în vedere și țările sub
dezvoltate, unde în structura e- 
conomică se împletesc relații de 
producție mergînd de la comuna 
primitivă pînă la capitalism, a- 
tunci tabloul se complică și mal 
mult — permanenta antagonis
melor ireconciliabile între mun
că si capital, între exploatați și 
exploatatori. Magistrala analiză 
marxistă a societății capitaliste 
iși păstrează astfel întreaga ei 
valabilitate, puternică prin forța 
adevărului, a realității de car» 
se sfarmă orice mituri.
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logie, medicină, tehnică și ingi
nerie subacvatică etc.

Pentru organismul uman, con
dițiile biologice ale mediului sub
acvatic sînt extrem de dificile, el 
fiind adaptat la viața terestră. 
Atmosfera, radiațiile solare cu 
toate caracteristicile lor, o anumi
tă temperatură a mediului am
biant, ritmurile biologice deter
minate de ritmurile climatice 
— iată numai cîteva din condi
țiile necesare vieții omului. Con
dițiile biosferei sînt prin exce
lență terestre.

Aci este, cred, cheia proble
mei : să se încerce adaptarea o- 
mului la viața subacvatică sau să 
se realizeze un microclimat arti
ficial în care omul să trăiască în 
condiții terestre ?

Adaptarea este extrem de difi
cilă. A plasa omul în mediul 
acvatic înseamnă, în ultimă in
stanță, a-l aduce pe o treaptă in
ferioară în scara evoluției. Orga
nismul uman este atît de adaptat 
unor anumite condiții de viață 
terestră, încît în cazul schimbării 
mediului, el trebuie protejat pen
tru a supraviețui. Perfecționarea 
și specializarea lui s-a făcut în 
dauna adaptabilității. Adaptarea
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Producția editoriala de carte politica cu
noaște o creștere și o diversificare continuă 
— de la cartea de sinteză ptnă la romanul 
polifist și de spionaj. Titlurile de mal sus —

apărute Tn ultimele două săptămîni — re
prezinte doar o parte din colecția Editurii 
Politice.

unor mamifere la viața subacva
tică — cetaceele de exemplu — 
s-a făcut cu modificări biologice 
importante.

De aceea consider că tn viito
rul apropiat calea de pătrundere 
a omului în mediul submarin este 
aceea a creării de microclimate 
artificiale. Aceasta înseamnă „in- 
amerizarea", tehnicizarea vieții 
lui în mediul subacvatic la fel ca 
în spațiul cosmic.

Folosirea unor tehnici speciale 
— cum ar fi utilizarea unor 
membrane dialitice siliconice — 
deschide perspective extrem de 
interesante. In apa marină există 
cantități mari de oxigen dizolvat, 
suficiente pentru a asigura satis
facerea nevoilor respiratorii ale 
omului. De aceea, prin dializă, 
s-ar putea realiza un microclimat 
pentru mediul ambiant imediat 
apropiat „scafandrului", fapt ca
re i-ar permite acestuia să se de
plaseze liber sub apă.

Toate cercetările privind pă
trunderea omului în ocean sînt 
încă în faza experimentală. Toți 
cei angajați în cercetarea subac
vatică sau în explorarea abisuri
lor desfășoară deocamdată numai 
o activitate temporară. Nu se 
poate vorbi de o viață subacva
tică îndelungată.

Trecerea de la o activitate 
temporară, limitată, la una per
manentă — crearea de ațezări 
fi, de ce nu, de orașe subacva
tice, într-un cuvînt trecerea la

Tineretului ♦ 
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viață socială subacvatică — este 
cu siguranță posibilă. Dar pînă 
la realizarea acestor obiective 
mai trebuie parcurse anumite 
etape. Este vorba, în principal, 
ca omul să „cunoască" oceanul, 
să se obișnuiască cu dimensiuni
le psihologice ale acestui nou 
mediu de viață.

Pentru organizarea unei vieți 
sociale subacvatice permanente 
se ridică și alte probleme deose
bit de dificile. In primul rind 
realizarea unei atmosfere și a u- 
nui climat corespunzător. Aceasta 
înseamnă instalații imense pe ca
re, probabil, numai tehnica viito
rului le va rezolva. Rămîn însă 
temperatura și radiațiile solare, 
al căror rol este extrem de im
portant. Nu se cunosc, de aseme
nea, efectele pe care acești fac
tori, această viață artificializată, 
le vor avea asupra psihicului. 
Toți acești factori vor trebui pre- 
văzuți și analizați înainte ca via
ța unei colectivități să poată fi 
inaugurată în mediul subacvatic. 
Realizarea acestui deziderat este 
insă perfect posibilă. Calea pe 
care cercetătorii au abordat-o, 
experiențele în curs, dovedesc a- 
cest lucru. Ceea ce se face as
tăzi la scară redusă se va putea 
mîine generaliza.

Pentru a se „ancora" în mire, 
— date fiind legile biologiei u- 
mane care sint rezultatul unui 
lung și ireversibil proces de e- 
voluție — omul nu se va 
dapta" la viața subacvatică, 
„civiliza" oceanul, va crea 
diții artificiale de mediu, 
să răspundă necesităților 
biologice.
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ECRAN Șl REALITATE

O CONFRUNTARE:
PERSONAJ- SPECTATOR

fUrmar» din pag. I) 
este deosebită, e prima oarfi etnii 
văd un film povestit ața.

_UN DEZACORD 
INTRE REALITATE Șl FILM"

TĂNASESCU LUCREȚIA, 
profesoară la Școala generală din 
comuna Vîrciorova ; TANASES
CU DAN, șef do șantier la Vîr- 
dorova i

„Din multele aspecte ale vieții 
de șantier, ale vieții particulare a 
constructorilor, s-a reușit, credem, 
realizarea unui film ce nu-și a- 
tinge scopul în măsura în care, 
fără îndoială, a dorit-o. E multă 
spontaneitate și naturalețe în a- 
cest film, sînt însă și multe lucruri 
forțate, false, teatrale, exagerate. 
Ne glndim aici la paparude, la 
filmirea cu încetinitorul a tînăru- 
lui și tinerei, la altele. Din cau
za asta deseori realitatea nu mai 
este cea adevărată, cea pe care o 
știm și despre care s-a intenționat 
să se povestească. Apare un de
zacord, cineva s-a interpus între 
realitate și film, poate realizatorii 
și actorii, și au stricat sau n-au 
putut să ducă pînă la capăt ce 
și-au propus-.

„ACUM ÎNCEP
SA MA GÎNDESC CA POATE 

SA Ml SE INTIMPLE..."

POLCOVNICU GHEORGHE, 
mecanic funicular ]a I. C. H. — 
Porțile de Fier, 30 de ani :

„Mie filmul mi-a făcut o im
presie bună. Cel mai mult mi-a 
plăcut începutul și sfîrșitul, apoi 
filmările pe viu la Gura Văii, în 
Orșova veche, la calea ferată. 
Dintre actori m-au impresionat 
Uarion Ciobanu și Virgil Ogășa- 
nu. Viața de pe șantier este re
dată așa cum este în realitate, 
seamănă cu realitatea, iar oame
nii sînt adevărați, se mișcă și 
. orbesc așa cum vorbesc cei de 
ia noi sau din altă parte. Poate 
că multora li s-a întîmplat așa 
cum i s-a întîmplat lui Ciobanu, 
să obosească, și atunci ce să fa
că ? Cum să împace și una și alta, 
e greu să știi cum e mai bine, 
cine are dreptate. Mie nu mi s-a 
întîmplat așa ceva, dar acum în
cep să mă gîndesc că poate are 
să mi se întîmple, și atunci ?“

CE NU SPUN PERSONAJELE?

MINCU DUMITRU, mecanic 
auto I.R.T.A. — Tr. Severin, 37 
ani :

„Filmul e frumos, mi-a făcut o 
Impresie bună. Mi-au plăcut și 
actorii, cum au fost aleși, cum 
au jucat. Mă gîndesc însă că meș
terul interpretat de Ciobanu ar 
fi putut fi mai comunicativ, n-am 
prea înțeles ce gîndește de fie
care dată, ce crede despre băieții 
care pleacă de pe șantier, des
pre femeie, despre viața lui, a 
fost cam morocănos și închis 
în el".

VIZDEI NICOLAE, lucrător la 
I.C.H. — Porțile de Fier, 19 ani:

„Nu-mi plac tinerii care-i sea
mănă eroului interpretat de Dan 
Nuțu, Mitu. Ei nu văd viitorul, 
nu au curajul să ducă nimic pînă 
la capăt, nu pot să termine nimic. 
Și cînd te aștepți mai puțin vezi 
că vor să se sinucidă. Mi se pare 
că în film acest lucru nu este 
bine explicat, ar fi putut lipsi 
gestul acesta care nu prea inte
resează și nu aparține personaju
lui. Celelalte personaje sînt ade
vărate, parcă sînt oamenii care-i 
știu de pe șantier. Și filmul e în 
general frumos. Mi-ar place, șl 
profit de această ocazie s-o măr
turisesc, filme de dragoste cu sfîr- 
șit tragic. De ce nu se fac și ast
fel de filme ?".

STANCIU GHEORGHE, dese
nator la Șantierul naval Tr. Seve
rin, 24 ani :

„E în filmul acesta o nostalgie 
a plecărilor foarte limpede și e- 
moționant exprimată în secvența 
filmată în Orșova veche, în des
tinul meșterului Redea și chiar în 
felul de a fi al personajului Mitu 
care pare să fie puțin mai tînăr 
ca Vive din „Diminețile..." Mai 
este apoi o neașteptată relație în
tre viață și moarte foarte bine 
susținută de bunicul lui Mitu. Nu 
poți să rămîi nepăsător la un ast
fel de film".

CE SE POATE REPROȘA-

CAPLESCU NICOLAE. lăcă
tuș la I.C.H. — Porțile de Fier, 
23 de ani:

„Mie mi-a plăcut filmul. Ex
primă viața reală, apune adevă
ruri despre lumea noastră și din 
pricina asta l-am urmărit cu su
fletul la gură, ca un film de a- 
venturi. Mi-am dat seama că pe 
alocuri este cam lung, n-am prea 
înțeles nici sfîrșitul cu băiatul a- 
cela oare povestește — poate este 
vorba despre nevoia de a visa, 
nu știu bine —, meșterul inter
pretat de Ciobanu e prea lucid 
în dragoste, Mitu nu e pe deplin 
realizat ca personaj, dar astfel 
de lucruri poți reproșa oricînd 
unui film sau unei cărți. Impor
tant mi se pare că este felul în 
care s-a reușit aci, în film, expri
marea adevărului despre viața 
noastră-.

„UN DOCUMENT"

MEUȚA GHEORGHE naviga
tor pe vasul „Vulcana-băi-, 30 
de ani:

„Este un film-document despre 
timpul acesta în care trăim și 
muncim, și-n care se construiește 
o lume nouă la care am pus fie
care umărul, așa cum ne-am pri
ceput, așa cum ne-a impus ini
ma. Un film cu oameni adevărați, 
și buni și mai puțin buni, dar a- 
devărați și sinceri, așa cum sînt 
cei de pe aceste meleaguri. Dacă 
am înțeles eu bine, legenda e 
ceea ce ridică meșterul cu cei
lalți, e ceea ce am ridicat cu toții 
pe aceste locuri. Cînd vom trece 
peste ani și ani pe aici, le vom 
spune copiilor noștri cum s-a ri
dicat totul, de la calea ferată la 
baraj. Filmul acesta povestește 
despre fiecare dintre noi, am în
țeles foarte bine lucrul ăsta. Eu 
sau un altul înțelegem cînd este 
vorba despre noi, despre viața 
noastră".

TIMIȘOARA. CINEMATO
GRAFUL „MODERN",. ORA 19, 
LUNI 10 MARTIE :

„NUMAI MEDIOCRITATEA 
ADUCE INDIFERENTA..."

COSTINAȘ IOSIF, student 
Facultatea de filologie, 29 de 
ani :

„Filmul acesta poate da naș
tere la discuții, nu te lasă indife
rent, nu-1 vezi și-l uiți imediat. 
Asta mi se pare deja un lucru 
deosebit, pentru că, se știe, nu
mai mediocritatea aduce indife
rența. Filmul poate să-ți placă 
sau să nu-ți placă, aici intervine 
mult gustul personal, dar în nici 
un caz nu-1 poți cataloga drept 
neinteresant sau lipsit de adevăr. 
O singură nedumerire am, și asta 
în ceea ce privește necesitatea fo
losirii culorii".

„DINCOLO 
DE GEAMUL COLORAT"

COCHINESCU ION, elev la 
Liceul de muzică, Timișoara, 18 
ani :

„Eu am lucrat pe șantier și 
cred că știu cîteva lucruri despre 
viața șantierelor și a oamenilor 
de acolo. Am urmărit filmul cu 
deosebită emoție și cînd s-a ter
minat am descoperit că a fost 
vorba despre un film al tinerilor 
și al celor vîrstnici care întine
resc. Am simțit asta foarte puter
nic, nu pot să mă fi înșelat. Și 
mi-am mai spus că filmul româ
nesc trebuie să caute mai pro
fund adevărul, să renunțe la a- 
partamente și mașini luxoase, la 
telefoane albe și povestiri făcute 
acasă, pe colțul mesei, departe de 
viață, departe de ceea ce se în- 
tîmplă dincolo de geamul colo
rat. Aș fi bucuros să văd și alte 
filme adevărate despre viața noa
stră, a tinerilor sau vîrstnicilor".

„O MULȚIME DE ÎNTREBĂRI 
NECESARE"

Șl „CÎTEVA NEMULȚUMIRI"

ADRIANA SIMLOVICI, stu
dentă anul II. Facultatea de filo
logie, 19 ani i

„Un film în care Ideile mari, 
adevărate și frumoaso sînt «puse 
așa cum aînt «puse în acest film, 
mă subjugă, mă ține pe scaun 
cu sufletul la gură, mă urmărește 
apoi zile de-* rîndul, nu-mi dă 
pace pur șl simplu I Pentru că 
există un drum al fiecăruia și u- 
nul al tuturor șl nu știm de fie
care dată cum să duoem la ca
păt aceste drumuri, unii dezer
tăm, unii ne întrebăm la nesfîr- 
șit rum e mai bine, ce e impor
tant, greșim, sîntem fericiți, «In
tern mulțumiți numai pe jumătate 
și continuăm să mergem mai de
parte. Iar filmul acesta întreabă 
fără echivoc : cum mergem mai 
departe ? la ca renunțăm ? ce vi
săm ? ce împlinim mai întîi ?..., 
o mulțime de întrebări despre a 
căror necesitate mi se pare de 
prisos să vorbesc.

Finalul mi se pare a fi cheia 
întregului film, aci, mai mult ca 
oriunde în film, nevoia de ade
văr și de certitudini fiind im
presionantă. Am desigur și cîte
va nemulțumiri; sînt în film 
secvențe reținute numai de dra
gul pitorescului (fata de la circ), 
secvențe tratate în maniere deja 
văzute (filmarea relanti a cuplu
lui Mitu—Ioana), personaje mai 
Îrnțin creionate (Dincă, Mitu), 
ucruri spuse prea direct, strigate 

aproape, întîmplări nejustificate 
(încercarea de sipucidere a lui 
Mitru). Dar acestea nu mi se par 
a afecta valoarea filmului. Aș vrea 
să mai remarc jocul excelent al 
actorilor, dintre care, cel mai 
mult mi-a plăcut Mihai Mereuță 
în rolul lui Șerbu".

„CE ESTE IMPORTANT?"

VASILE CREȚU, asistent uni
versitar, Universitatea Timișoara, 
30 de ani :

„Remarc curajul estetic al aces
tui film care nu putea sfîrși de- 
cît așa cum sfîrșește, cu imagi
nea acelui muncitor în stare, să 
poarte peste generații legenda 
născută în timpul acesta al nos
tru. In timpul acesta în care s-au 
petrecut mutații fundamentale în 
existența intimă a oamenilor. Si 
nimic nu are cum fi mai edifi
cator în privința asta decît ges
tul îndărătnic, înțelept și adevă
rat cu care oamenii orașului ce 
urmează să fie acoperit de ape, 
își surpă casele și stivuiesc cără
mizile, pentru că au înțeles că 
trebuie și este important, să 
meargă mai departe, mereu mai 
departe".

„O SCĂDERE FATA 
DE DIMINEȚILE 

UNUI BĂIAT CUMINTE"

MAIA CORDOȘ, studentă Fa
cultatea de filologie, anul III, 21 
de ani :

„Personal, simt în acest film o 
scădere față de „Diminețile..." 
S-ar putea să greșesc, dar cred 
că filmul e prea încărcat, prea 
dispersat, prea hotărît să spună 
totul. Din cauza asta multe per
sonaje sînt abia conturate, și mă 
gîndesc la Mitu și la alții. Fil
mul mi-a plăcut, dar nu chiar 
atît de mult ca „Diminețile..."

„CIT MAI MULTE PUNȚI 
DE LEGĂTURA"

SANDA GLIGOR, studentă, 
Facultatea de filologie, anul IV, 
21 de ani :

„Filmul înseamnă, în primul 
rînd, posibilitatea de a descifra 
legenda în faptele atît de simple 
și de emoționante ale acelor oa
meni, în faptele noastre cu alte 
cuvinte, în ceea ce împlinim zi 
de zi, clipă cu clipă. Aș fi vrut 
din acest punct de vedere ca fil
mul să fie mult mai explicit cu 
această intenție, să ofere specta
torului, indiferent de ceea ce este 
sau nu dispus să facă, cît mai 
multe punți de legătură, cît mai 
multe „chemări" către posibili
tatea închipuirii legendei. Nu 
este un reproș adus filmului, cu 
atît mai puțin spectatorilor ne
mulțumiți de film, ci numai do
rința mea ca acest film să poa
tă pătrunde în viața și în gîndu- 
rile fiecăruia, așa cum cred că 
se cuvine să se petreacă în fap
tele adevărate".

Au cuvîntul 
autorii

NECESITATEA COMUNICARU 
SPECTATOR-CREATOR

Filmul are șansa unei audiența 
largi a publicului justificînd ast
fel diversitatea de opinii. Obiș
nuit, între creatorii de film și 
public mediază — în încercarea 
de a desluși reușitele și nereuși
tele, de a preciza sensurile idea
tice și artistice — critica de spe
cialitate. Este știut însă că fil
mul, și îndeosebi filmul de ac
tualitate, în cazul de față filmul 
românesc de actualitate, prezintă 
particularități care cu reală difi
cultate ar putea fi ignorate de 
către critică sau de către specta
tori, cu atît mai puțin de către 
creatori. Principala determinare 
ni se pare a fi posibilitatea vir
tuala a filmului de actualitate ro
mânesc de a subjuga spectatorul 
prin autenticitatea si adevărul în- 
tîmplărilor descrise, prin necesi
tatea ideii propuse dezbaterii, 
prin calitatea artistică superioa
ră a realizării. Aceste gînduri 
ne-au însoțit de la bun început 
în munca de scriere a scenariului 
și apoi de realizare a filmului ... 
„Apoi s-a născut legenda". Acum, 
la cîteva luni după terminarea
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Regizorul Gheorghe VI- 
tanidis a semnat o filmo- 
grafie oarecare cu subiecte 
la modă acum 7—8 ani: o 
comedie sportivă (Băieții 
npștri), amabilă pînă la 
inexpresie, despre o vedetă 
a fotbalului care devine în 
urma unei parodii de criză 
intimă fruntaș în muncă și 
în sport; o altă comedie 
(Post restant) cu eroi, con
structori inimoși și galanți 
cuceritori sentimentali, 
pentru care salopeta nu era 
decît un deghizament-sur- 
priză la un fel de bal mas
cat ; un film despre viitorii 
studenți cu o acțiune anu
lată înaintea declanșării ei 
(Gaudeamus igitur) și o 
piesă de teatru Șeful sec
torului suflete de Al. Mi- 
rodan „trecută" pe ecran 
cu un necesar adaus de 
secvențe în aer liber care 
să alunge cît de cît impre
sia de spectacol filmat. Fil- 
mografie oarecare, explica
tă prin scenarii cu miză 
mică, fără probleme, fără 
idei și o ecranizare din care 
a lipsit specificul filmic. 
De-abia acum cu Răutăcio
sul adolescent, Vitanidis se 
află la un prim și autentic 
succes, scenariul lui Ni- 
colae Breban oferindu-i 
datele unui film - dezba
tere cu eroi bine conturați 
într-un puternic conflict 
etic.

Debutul ca scenarist al 
autorului romanelor Fran
cisca, In absența stăpînilor 
și Animale bolnave se nu
mără printre cele mai fa
vorabile din cîte cunoaște 
cinematografia noastră în 
încercarea de a „interesa" 
scriitorii în producția de 
filme. Este și un bun exem
plu pentru o reciprocă în
credere între cineaști și 
scriitori, pentru felul în 
care ei se pot „completa" 
fericit.

Personajele din Răută
ciosul adolescent nuanțea
ză înțelesul contemporan al 
noțiunii de împlinire afec
tivă printr-un caz care a- 
duce în prim-planul nara
țiunii un cuplu ce nu poate 
depăși egoismul satisfacții
lor imediate dintr-o agrea
bilă vacanță sentimentală. 
Didactic spus, cazul e un 
fel de negație a iubirii care 
„mișcă sori șl stele". 

filmului, la cîteva «ăptămîni după 
prezentarea în fața publicului și 
a criticii, ne putem întreba pe 
bună dreptate dacă intențiile 
noastre au devenit fapte, dacă 
dorința noastră de bine •-* îm
plinit

Am participat de aceea eu rea
lă emoție 1* întîlnirile de la Tur
na Severin și Timișoara și găsim 
deosebit de utilă pentru munca 
noastră viitoare cunoașterea ne
mijlocită a opiniilor spectatorilor, 
confruntarea directă, sinceră a 
rezultatelor muncii noastre cu cei 
care, în fapt, o justifică. In mul
te privințe, nemulțumirile lor 
au însemnat și propriile noastre 
regrete. Au existat, firesc, și deo
sebiri do apreciere asupra utili
tății unor secvențe, a împlinirii 
unor personaje, asupra demon
strației artistice, puterii de pă
trundere, de trecere dincolo de 
eoran * ideilor propuse de noi 
dezbaterii și anoheta publicată 
prin bunăvoința „Scinteti tinere
tului- exprimă, credem, suficient 
de limpede punctul de vedere al 
filmului (al nostru, deci) și punc
tele de vedere ale spectatorilor. 
Important a fost însă, credem, 
climatul întîIniriloT, definitorii 
pentru posibilitatea comunicării 
spectator-creator,

CONSTANTIN 8TOICIU
ANDREI BbAIER

N. K. Opinia oomanîoatl Boul 
lie scriitorul Constantin Btolelu 
*1 rerisorul Andrei Blaier este 
desigur, prin forța lucrurilor, 
sumară. Cu toate noaste* credem 
că este nimerit să subliniem
attt receptivitatea cu care pu
blicul intlmpină un film, ctt șl 
pe aceea fn virtutea căreia rea
lizatorii se declară onorați de 
interesul publicului, interes care 
nu e numai de natură pozitivă. 
Esențial eate că dialogul ae des
fășoară in jurul unei probleme 
de mare Importanță t autentici
tatea actualității filmelor noas
tre. Căci, se știe, poate fi șl o ac
tualitate lnautentioă, adică mi
mată, contrafăcută și in ultimă 
instanță chiar respingătoare. Nu 
e cazul filmului discutat. Și cu 
această ocazie spectatorii Iși sus
țin nevoia de a ae simți impli
cați intr-un fel sau altul in fil
mul contemporan șl socotim că 
o asemenea pretenție este in fi
rea lucrurilor. Deci, fntilnirea 
publicului cu realizatorii unui 
film este in fond o nouă pledoa
rie pentru autenticitatea actua
lității in filmul românesc.

Doctorul Palaloga șl Ana 
Patriciu se întîlnesc într-o 
aventură stimulată de ca
pricii. Pentru el, femeia e 
un accesoriu decorativ ne
cesar unei excelente repu
tații profesionale și de om 
de gust. Pentru ea, o încer
care — prima? ultima ? — 
de a se sustrage unei con
diții morale ambigue. Cu
plul lor nu se regăsește de
cît într-o lașitate care a 
cumulat mici seisme ero
tice și o luciditate ce scuză 
orgolii meschine. - Se des
part sub o zodie tristă : a 
spaimei că jocul nu mai 
poate fi mimat, că au „in
vestit" prea mult suflet în
tr-o acceptată și simplă 
convenție.

Doctorul Palaloga nu-și 
poate permite nici o devia
ție de, Ia existența sa per
fect încadrată în cinice 
mondenități. El are nevoie 
doar de partenere de genul 
doctoriței Maia Dobrin, 
care își licitează plăcut fe
minitatea.

Adolescentul răutăcios e 
doctorul Laurențiu Nicola, 
sincer și iscoditor, care 
provoacă lui Palaloga, fos
tul său pacient, prin între
bări chinuitoare, un proces 
de conștiință ce reliefează 
acestuia fuga de adevăr în 
numele falselor principii. 
Acel final „unde fugi, 
unde ?“, adresat Iul Pala
loga, exprimă ideea între
gului film : a responsabili
tății morale care nu poate 
fi înlocuită cu nimic. Din 
care nici o evadare nu e 
posibilă șl care nu acceptă 
nici un compromis.

Nu știm ce anume ar pu
tea justifica interpretarea 
acestei replici drept un fi
nal „neplăcut declarativ" 
— așa cum o face cronica
rul „României libere", după 
cum nu înțelegem — de alt
fel — interpretarea genera
lă dată personajului Lau
rențiu Nicola. Despre el se 
spune textual : „Estompa
rea inițială îi dădea justi
ficări depline ; cînd replica 
sa a căpătat intenții evi
dent moralizatoare, perso
najul și-a pierdut funcțio
nalitatea..."

Să înțelegem de aci că 
personajul trebuia să rămt- 
nă la condiția de „estom
pare", de ambiguitate a în

Titlul de mai jos constată o 
stare de fapt: documentarul ro
mânesc fi scurt-metra-jul de fic
țiune nu mai izbutesc să atingă 
parametrii calitativi cu care ne 
obișnuiseră. Îndeosebi documen
tarul afirmase, cu âțiva ani în 
urmă, valori certe care au deter
minat pe unii dintre „suporterii" 
acestui gen dificil — din țară și 
de peste hotare — să vorbească 
despre o ,.școală naționala' ou 
frumoase perspective. Efectiv, 
Studioul Sahia și-a conturat 
de-a lungul anilor un potențial 
artistic remarcabil, care astăzi 
este doar parțial și insuficient 
valorificat; declinul documenta
rului este o realitate. Dacă filmul 
românesc de lung metraj încă nu 
a reușit (în ciuda unor creații 
mai mult sau mai puțin izbutite 
oferite publicului la diferite in
tervale de timp) să-și afirme per
sonalitatea și timbrul specific în 
contextul cinematografiei mon
diale, documentarul — în schimb 
— a avut buni „ani de vîrf", 
care l-au ajutat să se impună 
în circuitul valorilor internațio
nale, Tocmii de aceea, momen
tul actual de evoluție al genului 
este de natură să ne pună serios 
pe gînduri.

E drept, deficiențele persisten
te încă în difuzarea filmelor de 
scurt-metraj pe, piața cinemato

DECLINUL
FILMELOR DE 

SCURT-METRAJ
grafică împiedică aprecierea glo
bală. Programate adesea fără dis- 
cemămînt, lipsite de populariza
rea necesară, chiar și cele mai 
bune dintre filmele de scurt-me
traj ale Studioului ,Șahia~ trec 
aproape neobservate și, în aceste 
condiții, firește, obiectivele pe 
care și le propun realizatorii nu 
pot fi atinse. Mai este nevoie 
să amintim celor în drept că 
aceste filme nu pot fi destinate 
doar unui cerc de critici și că 
rațiunea lor de a fi se definește 
doar în contact cu spectatorii ? 
N-am pune această întrebare 
dacă genul cinematografic scurt 
ar fi complet „la pămînt": poate 
că atunci insuccesele ar fi mai 
bine să se consume în tăcere. 
Dar, deși în declin ca producție 
medie sau ca număr de filme 
notabile, documentarul românesc 
n-a încetat să producă valori re
marcabile. Destinul ingrat al a- 
cestor filme nu ne poate lăsa 
indiferenți.

Printre filmele din ultima vre

ceputului narațiunii, care îl 
dădea „justificări" ? Dar 
acțiunea evoluează, Pala
loga ni se dezvăluie, „fi
lozofia" lui ni se etalează 
secvență cu secvență ; nu 
este logic ca întrebările „ră
utăciosului adolescent", in
tervențiile, comentariul său 
să „demonteze" principiile 
lui Palaloga cu claritatea 
solicitată de însuși contex
tul, de însuși 'cursul nara
țiunii cinematografice ? U- 
nul din meritele filmului — 
și nu ultimul — ni se pare 
tocmai capacitatea de a 
dezbate o problemă morală 
fundamentală fără canoa
nele moralizatoare care au 
scos din sfera artei atîtea 
intenții lăudabile, dar cu 
limpezimea care face păr
tașe la dezbatere masa lar
gă a spectatorilor.

Vitanidis a distribuit în 
cele trei roluri principale 
pe Irina Petrescu, Iurie 
Darie și Virgil Ogășanu. 
Dacă primilor doi le cu
noșteam disponibilitățile — 
confirmate și de „Răută
ciosul adolescent" — Virgil 
Ogășanu se impune ca un 
excelent actor de film încă 
de la primele contacte cu 
cinematografia. L-am văzut 
șl în Apoi s-a născut le
genda șl acum, în două fil
me realizate într-un singur 
an. Avem deja certitudinea 

me ale Studioului Sahia figurează 
creații realmente valoroase. Soa
rele negru, de pildă, scurt-metraj 
al lud Slovomir Popovici, este un 
film de artă exemplar: pornind 
de la vechi cusături românești 
în fire de aur, regizorul a izbutit 
un eseu cu profunde sensuri filo- 
zofioe, de incandescentă poezie. 
Invenția, scurt-metraj semnat de 
regizorul Gabriel Barta și scriito
rul Mihai Stoian, este o anchetă 
cu importante implicații social- 
economice privind soarta birocra
tică a unei utile invenții. Ion 
Moscu este prezent în momentul 
de față pe ecrane cu Eternul 
feminin, un film subtil și ironic, 
bogat în sensuri și semnificații. 
Regizorul Jean Petrovici este au
torul unui poem de simplă și 
autentică frumusețe, Digul, con
sacrat muncii unor constructori 
constănțeni. Și exemple în acest 
sens s-ar mai putea da: filmul 
lui Mirel llieșu Cîntece vechi 
românești, Histria, Heracleea și 
lebedele de Ion Bostan, Ursul 
de Al. Boiangiu, Lumina neagră 
de Doru Cheșu. Am ales inten
ționat titluri cit mai diverse, do
cumentare de artă alături de an
chete și filme științifice. Majori
tatea creațiilor amintite, cu o 
singură excepție, au fost nu de
mult premiate tn cadrul unui 
concurs intern al Studioului Sahia

ți efectiv cred că ele reprezintă 
ceea ce realizatorii acestui studio 
au produs mai bun în ultima 
vreme. Cineva ne-ar putea în
treba, cu oarecare îndreptățire, 
de ce vorbim de declin în con
dițiile unei recolte cinematogra
fice cu destul de multe realizări 
remarcabile (și lista, chiar, s-ar 
putea prelungi cu titluri precum : 
Noi unde ne jucăm ?, Izvoarele, 
A treia, Constanța, Atențiune, 
ciuperci I, Pe urmele unui film 
dispărut etc.). Să nu uităm, însă, 
că producția Studioului Sahia de
pășește suta de filme anual, și 
deci procentajul reușitelor rămîne 
destul de mic. Dar nu acest fapt 
statistic constituie argumentul 
prinoipal al declinului. Cauzele 
sînt mai adinei, de substanță, și 
vom căuta, în cele ce urmează, 
să desprindem cîteva...

De-a dreptul îngrijorătoare, în 
cadrtd studioului, este situația 
filmelor-anchetă. Experiența a 
demonstrat că acest gen de filme 
poate răspunde cu promptitudine 

unui mare interpret, a unei 
depline consacrări.

Subliniem, de asemenea, 
în acest film imaginea lui 
Aurel Kostrakiewicz și mu
zica lui Tiberiu Olah. Rea
lizatorii filmului au dat, 
astfel, de la scenarist la 
interpreți, regizor, operator 
și compozitor, dovada unei 
profesionalități de care fil
mul românesc are o nevoie 
acută.

Dincolo de acțiune sînt 
detalii filmice care tre
buie neapărat amintite: 
fulgerele care luminează 
zidurile mănăstirilor din le
gendarul nord al Moldovei, 
serenada Ia trompetă a bă- 
trînei profesoare de muzică 
pe fundalul unei înserări 
marine, cadrele dintr-un 
București de o poezie apar
te, pe care îl „descoperim" 
acum etc., etc.

Răutăciosul adolescent e 
un examen de maturitate 
pe care cinematografia 
noastră l-a trecut cu suc
ces. Putem afirma că nu 
mai există dubii în privința 
felului în care se poate 
răspunde exigențelor spec
tatorilor, cu filme-dezbate- 
re inspirate din problema
tica omului de azi, de o va
loare egală cu cele mai 
bune opere literare, teatra
le, muzicale ale artei și cul
turii noastre contemporane.

TUDOR STANESCU
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și maximă eficiență misiunii so- 
cial-dvice pe care sourt-metrajul 
documentar o are prin definiție. 
In ultima vreme, însă, filmul- 
anchetă s-a dovedit a fi o ,șrara 
avis" printre preocupările cineaș
tilor. Inevitabil, intervenția di
rectă a documentarului în reali
tate a scăzut considerabil. Pro
blema este, cred, de importanță 
primordială. Pentru că documen- 
tarul-anchetă e, dintre toate ge
nurile de film, cel mai indicat 
să surprindă pe pelioulă perma
nențele umane, mutațiile care 
s-au petrecut și se petrec in con
știința oamenilor din zilele noas
tre. Ce teritoriu pasionant de pros
pectare psihologică poate fi, de 
pildă, tineretul contemporan I In
sistăm la acest capitol din con
vingerea fermă că principala me
nire a documentarului este aceea 
de a aduce pe ecran, cu auten
ticitatea de rigoare, fizionomia 
timpului nostru, a oamenilor care 
făuresc dimensiunile acestui timp 
al înnoirilor. Nu contestăm, nici
decum, frumusețea (și importan
ța) filmelor ou lebede și pelicani, 
cu stalactite și stalagmite, cu del
tă și peisaje ninse... Dar dacă 
documentarul românesa nu izbu
tește să cuprindă pe eoran pei
sajul uman al anilor noștri, da
toria sa față de spectatorul con
temporan rămâne, hotărit lucru,

neîmplinită. De adăugat, la toate 
acestea, importantele atribuții de 
critică socială pe care dooumen- 
tarul-anchetă le presupune (tot 
prin definiție) dar nu și le asumă 
decît arareori, și cu multă, multă 
timiditate. Televiziunea, în aceas
tă direcție a luat-o mult înainte, 
și câteva exemple din cadrul 
„Transfocatorului" ar putea fi 
elocvente. Sigur, un film-anchetă 
de critică socială nu este un film 
„comod" și nici nu trebuie să 
fie un film comod. Sigur, un 
film-anchetă pune întotdeauna 
probleme. Dar avem oare interes 
să le eludăm ?

Dar nu numai „ancheta" este 
un gen în regres. Documentarul 
de observație realistă și de in
vestigare a unor medii și tipologii 
contemporane, reportajul de fapt 
divers, reportajul „pur și simplu" 
(în sensul publicisticii artistice, 
nu al celei ilustrativ-informative), 
documentarul satiric, toate aceste 
modalități deosebit de prielnice 
pentru a surprinde pe eoran via
ța, în dinamismul ei cotidian, 
sînt foarte rar abordate de cine
aști. Există o închistare a preo
cupărilor între limitele unui di
dacticism îngust care explică 
foarte bine, în momentul de față, 
declinul scurt-metrajului româ
nesc. Avem destul de multe filme 
despre frumoase obiceiuri rurale, 
despre perpetuarea unor tradiții 
folclorice, cu costume, dansuri 
și cîntece sclipitoare. Foarte bine. 
Dar mult prea puține filme sînt 
străbătute intr-adevăr de pulsul, 
de problematica trăirii contem
porane. Și asta e rău. Nu intim- 
plător, tot mai des, la diferite 
festivaluri cinematografice inter
naționale, filme românești care 
recoltau, odinioară, premii „cu 
sacul", sînt respinse încă din faza 
de preselecție. Personal, nu prea 
agreez argumentul acesta ol fes
tivalurilor internaționale, din zeci 
de motive. Dar faptul în sine 
nu poate trece neobservat.

Se poate ușor constata, apoi, 
că documentarul consacrat fe
nomenului cultural de actualitate 
este cam debil, insuficient reve
lator. Se mai poate constata la 
filmele Studioului Sahia o anume 
monotonie stilistică, deși — pa
radoxal — mulți dintre regizori 
și-au afirmat, încă din anii tre- 
cuți, o personalitate artistică pro
prie. Poate că în cazul numeroa
selor „filme de comandă", pe 
care le realizează cineaștii docu
mentariști la solicitarea unor di
ferite instituții, se cere o mai 
mare inițiativă studioului în ceea 
ce privește selecția tematică și 
originalitatea tratării. Poate că, în 
cazul unor idei realmente intere
sante, scwrt-metrajele Studioului 
Sahia nu trebuie să se crampo
neze de granițele genului docu
mentar. Piața cinematografică 
solicită o mai mare diversitate 
de modalități, de stiluri, și — de 
ce nu ? — cineaștii experimentați 
ai Studioului Sahia și-ar putea 
încerca forțele și în domeniul 
scurt-metrajelor cu actori. Ceea 
ce a oferit în acest sens spectato
rilor Casa de filme „București" 
• dacă ar fi să luăm numai 
exemplul recentului film Prelu
diu și fugă (?), o carte poștală 
ilustrată fără nici o idee _  este,
efectiv, nesatisfăcător.

„Speranța mea e în documen
tar. Dar de ce tace el în ultima 
vreme ?" — se întreabă, la un 
moment dat, cineva în paginile 
revistei noastre de specialitate. 
„De ce în documentar — do
meniu ideal pentru încercări ino
vatoare — nu se realizează în 
prezent decît pelicule didactice 
cerute de ministerele de resort ?“ 

întreba un tînăr. In ceea ce 
ne pricește, am încercat cîteva 
răspunsuri. Dar spectatorii nu 
răspunsul nostru îl așteaptă. Ei 
așteaptă „răspunsul" cineaștilor,

CAE.IN CALIMAN
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AURICA : Ei bine, am 
publicat scrisoarea dumi- 
tale — după cum ai văzut 
— ți acum înot într-un 
maldăr de scrisori albastre 
fi roz primite de la bărbați 
de peste 1,85 metri. Dum
nezeule doamne, niciodată 
nu mi-am. închipuit că e- 
xistă pe lume atîția bărbați 
inalți! lnalți fi sentimen
tali. Toți vor să te cu
noască ! Eu îți voi tri
mite chiar 
te scrisorile primite lu
ntri dintre „giganți" 
roagă să i-o trimit pe-a lui 
mai întîi, dar eu coi fi im
parțial 1) și dacă o ieși ce
va de aci, eu voi fi pri
mul care mă voi bucura. 
In caz de nuntă sper că 
n-ai să mă uiți tocmai pe 
mine.

ti discutăm teme serioase, 
mai diverse, mai subti
le ? Scrieți-mi despre toate 
acestea opiniile dumnea
voastră, referi(i-vă la fap
te concrete din domeniul 
„extra- sentimental" și a- 
poi vom începe dialogul.

de ION BĂIEȘU

astăzi toa-

ma

BĂLAN GEORGETA - 
Brăila : Dumneavoastră mă 
anunțați că pe ziua de 29 
martie a.c. la lăți va avea 
loc un fericit eveniment: 
se mărită surorile Ionica și 
Zamfirica Coman. Spuneți 
mai departe că aceste două 
surioare merită a fi felici
tate prin presă ți că acest 
gest ar fi bine să-l fac 
chiar eu. Bine, dacă cre
deți că trebuie neapărat să 
le felicit eu, atunci să se 
considere felicitate. Cînd 
e vorba de făcut bine cui
va nu mă dau niciodată 
înlături.

SIMA EMIL — Ploiești : 
Știu că aceasta este a cin- 
cea scrisoare pe care o 
trimiteți, să nu vă închi
puiți cumva că v-am uitat. 
Observația pe care mi-o 
faceți este extrem de ade
vărată. Am promis la în
ceput că această rubrică nu 
va fi un „Curier al inimi
lor sfărîmate", dar nu 
m-am ținut de cuvînt. .4 
cui e vina ? Eu sînt obli
gat să comentez scrisorile 
pe care le primesc, nu pot 
să inventez altele, mai ele
vate ți mai filozofice. Vreți

„Signore Băieșu,

BĂRAN GHEORGHE 
Gorj : Nu cumva sînteți ru
dă cu scriitorul Vasile Bă- 
ran ? Că și el e tot de prin 
Gorj. Mai ales că și dum
neavoastră (am observat 
asta cu plăcere) aveți 
umor. Îmi propuneți să dis
cutăm iar despre mini
jupe. Nu mai pot. M-am 
săturat pină-n gît! M-am 

discutăm 
Mă în-

nu cum- 
veni în viitor o

plictisit! Să 
despre altceva, 
trebați dacă 
va va 
modă care să-i oblige pe 
bărbați să umble in picioa
rele goale. Mai știi ? S-ar 
putea. S-ar putea să ne o- 
blige să umblăm și în vîr- 
ful picioarelor. In mate
rie de modă, pe mine nu 
mă mai miră nimic.

CUȚULEAPU ȘTEFAN 
— Loco : Dumneavoastră 
ne trimiteți un articol de 
șapte pagini intitulat „Bar
ba — țel în viață ■ pe 
care îl semnați cu pseudo
nimul Ștefu Fagu ■ Vimtu 
ți pe care ați vrea să-l pu
blicăm noi în ziar. Nu, nu 
putem să-l publicăm. E 
prea mult șapte pagini des
pre bărbi. Prea mult. Căci 
dacă publicăm șapte pagini 
despre bărbi, despre o te
mă ceva mai serioasă, cum 
ar fi de pildă idealul, cit 
ar trebui să scriem ? O 
mie ! Oricum, vă mulțu
mim că v-ați gîndit la noi.

EMIL CUCA — Loco : 
In sfârșit, iată o scrisoare 
in care nu e vorba despre 
dragoste, despre fotbal, 
despre mini-jupe, despre 
Aurica și Costel. In aceas
tă scrisoare este vorba des
pre poezie. Mă grăbesc să 
o transcriu în întregime :

Cunoscîndu-vă din cîteva scrieri și din paginile zia
rului „Scînteia tineretului", simt nevoia imperioasă să 
vă scriu și eu, căci nu v-am scris niciodată.

Ce mă frămîntă ? Iată :
Adeseori stau între patru pereți zugrăviți cu niște 

floricele pe care timpul a început să ie șteargă. In 
fața mea se află o veritabilă fereastră care îmi per
mite să privesc dincolo de ea freamătul acestei lumi 
minunate, mai pun și urechea și ascult cum vîntul 
nebunatic miorlăie prin ramurile castanului, ramuri 
care din cînd în cînd mîngîie fereastra pe care pri
vesc. Totul pare firesc. Naturile statice încep să se 
cuibărească în memoria mea, adică să le întorc și 
pe o parte și pe cealaltă. Scot de urgență binoclul 
inimii mele. El este construit din mii și milioane de 
curcubee... (Vă scurtez partea poetică a scrisorii, ca să 
trecem mai repede la cestiune I.B.). Sînt muritor 
de rînd. Ca orișicare printre altele, în timpul liber 
ne mai delectăm spiritul cu cîte o carte, cărticică, 
jurnal sau revistă. Mi-ara aruncat privirea asupra poe
ziei contemporane scrisă în fel și chip, la cel mai înalt 
grad al grandilocvenței. Nu cunosc multă filozofie în 
creație, dar totuși îmi dau seama c-am (se scrie cam, 
dar nu contează —- I. B.) ce bălmăjește ființa care 
poartă în toată regula un titlu cu adevărat onorific. 
Abundă într-o parte a poeziei de astăzi vagoane în
tregi de metafore seci, autorii voind a-și arăta cultura 
folosește o gamă variată de neologisme, termeni teh
nici, cuvinte de ei inventate, de-ți vine greață nu alta. 
Eu cred că nu fac altceva decit să se înjosească, pe 
zi ce trece cobor în zona obscură. Per favore, tropo 
molto 1 Spuneți-mi ce să fac cu acești indivizi sau 
unde mergem cu ei ? Spuneți-mi ce ar face Emincscu 
dacă s-ar trezi din mormînt ? Am stat de vorbă cu 
profesori cu certe vocații artistice în privința poeziei 
modeme. „Printre altele ini-au zis că orice mucos 
dacă a trîntit pe hîrtie cîteva baliverne pocite, întor- 
tochiate, gata, îl și lansează, zicind că au dat peste 
o comoară. Iar la redacții sînt bisericuțe peste bise
ricuțe. Va veni vreamea cînd le va lua și pe ele 
mama lui Dracu. Să nu credeți că întrebuințez o doză 
de ironie, nu, n-am de 
vedere".

ce, îmi expun punctul de

După aceasta, dumnea
voastră, stimate Emil Cu
ca, dați mai multe exem
ple de poezii moderne care 
trebuie puse la stîlpul in
famiei si încbeiați intru

bind: „Ce trebuie să fa
cem

Ieriați-mă, am să fiu sin
cer ți am să vă spun că 
rîudurile trimise m-au în
tristat teribil. Este drep-

&

tul dumneavoastră de citi
tor ți consumator de lite
ratură să vă placă sau nu 
poezia modernă. O puteți 
chiar condamna public, așa 
cum o și faceți. Dar cu ce 
limbaj, in ce mod vă ex
primați dumneavoastră la 
adresa poeziei fi poeților ?

In al doilea rînd, este de 
la sine înțeles că un cititor 
îți poate permite să por
nească la descoperirea poe
ziei moderne de la un anu
mit nivel de cultură în 
sus. Nu poți avea, cred, în
drăzneală de a-l înțelege 
pe Bach fără să cunoști 
cel puțin cum se numesc 
instrumentele cu care se 
cîntă muzica lui. In cazul 
poeziei, și al literaturii în 
genere, n-ar strica să în
cepem cu... gramatica și 
ortografia. Altfel, intr-a
devăr, ajungi să te miri, 
ața cum o faci dum
neata, că nu înțelegi niște 
versuri ca acestea care 
mie mi se par foarte lim
pezi :

„Săpînd / rănile din de
get s-au făcut ochi / fi 
m-au durut, altfel decît 
unghiile singerate. / M-au 
durut ca privirea, lovită 
de-un gol ! rămas după ce 
a plecat cineva I pe care-l 
căutam și nu mai era...".

Nu susțin aici, ferească 
sfîntul, că nu s-ar afla în 
paginile cărților și reviste
lor literare și versuri lipsite 
de emoție ți frumusețe ar
tistică. Pot afirma chiar că 
fi eu sînt disperat de can
titatea aproape neverosimi
lă de poezie mediocră și 
cenușie lansată pe „piață" 
de către edituri ți reviste, 
că sub crusta limbajului 
criptic al multor versuri 
moderne fluieră vîntul 
sălbatec. De altfel, ziarele 
și revistele, după cum cred 
că ați observat, publică a- 
desea intervenții critice 
competente prin care se 
încearcă depistarea impu
rităților supărătoare din 
poezia contemporană. Toa
te acestea se fac însă cu 
grija necesară pentru a nu 
se leza cu nimic poezia 
valoroasă, adică cu instru
mentele critice cuvenite. 
Dumneavoastră nu purce- 
deți insă la această opera
ție de discernere, de 
disiuncție între valoare ți 
non-valoare, dintre inteli
gibil fi neinteligibil, cu e- 
fortul sincer de a înțele
ge, de a medita, de a opta 
cu toată disponibilitatea 
afectivă ți intelectuală.

Rog încă o dată să nu 
se înțeleagă aici că interzic 
cuiva să-ți spună părerea 
despre poezia modernă, 
chiar ți cu greșeli grama
ticale. Mă întristează însă 
lipsa de bunăvoință, mai 
ales atunci cînd aceasta in
tră nepoftită în casa sacră a 
literaturii. Pentru că dum
neavoastră nu că ridicați 
împotriva poeziei proaste 
sau a non-poeziei, ci de
clarați negru pe alb, că vă 
referiți la poezia contem
porană scrisă în fel și 
chip..." Cu asta nu pot fi 
de acord.

ROȘU M. DUMITRU — 
Ploiești : Vă mulțumesc din 
suflet pentru admirația pe 
care mi-o purtați. Spuneți 
textual: „Dumneavoas
tră sînteți pentru ziaristică

ceea ee este Nicky Dumi- 
triu de la Rapid pentru fot
balul românesc". Vă mul
țumesc. Aceasta este, fără 
îndoială, cea mai înaltă a- 
preciere pe care am pri
mit-o pînă acum pentru 
modesta mea activitate. 
Vreți să aveți fotografia 
mea cu un autograf (pre
cum ți pe cea a lui Făntiț 
Neagu) pentru a le pune 
alături de fotografiile cu 
autografe de la Dumitriu 
II, Ion Ipnescu, Dan Coe, 
Rivera, Bekenbauer, Fa- 
chetti, Pichi și alții. Bine
înțeles că am să vă trimit 
cit se poale de curînd o 
fotografie. Cinstea de a 
Sta în portofelul dumnea
voastră, alături de Dan 
Coe este pentru mine un 
chilipir prea mare, ața că 
n-am să-l scap.

EMILIA M. — Buzău :
După ce specificați vîrs- 

ta (douăzeci ți unu de ani 
ți jumătate) ți alte amă
nunte fizice, îmi cereți o 
fotografie recentă. Vreți 
una care să mă înfățișeze

pe mine singur sau una ou 
soți-a și cei doi copii ?

ELENA A.C. — Cluj : 
Sînteți elevă în ultima cla
să, vreți probabil să dați 
examen ți la vreo facultate, 
dar nu vă mai e gîndul la 
carte deoarece tînărul Au
rel, care lucrează la fabri
ca „Carbochim", nu vă mai 
răspunde Ia scrisori. Pen
tru aceasta îmi cereți mie 
un sfat. Ei, drăcia dracu
lui I .Dar ce vă închipu- 
iați P Că eu am să vă sfă
tuiesc să vă lăsați de școală 
ți să plecați în căutarea 
ciudatului Aurel P Et bine, 
nu. Adunați-vă gîndurile fi 
puneți-tă pe carte. Mai a- 
les că în scrisoarea dum
neavoastră mișună greșelile 
gramaticale ca șobolanii în
tr-o magazie veche. De 
pildă, în cuvintele „vam 
scris" lipsește o liniuță, în 
timp ce în „spune-ți-mi" 
este una în plus. Pînă nu 
vă puneți la punct cu gra
matica nu vă dăm nici tin 
sfat. Ca să fie limpede.

LAZAR I. LAURENȚA, corn. Nicorești, jud. Galați: 
„Deși am trecut de mult de vîrsta cînd mai pu

team fi numită lînără (în curînd voi păși în al șaizeci 
și șaselea an al vieții), am făcut cunoștință cu ru
brica „De la om la om“ pe care o redactați dum
neavoastră în ziarul „Scînteia tineretului". Un lucru 
tare dureros mă îndeamnă să vă scriu și eu. Am avut 
cinci copii : două fete și trei băieți. J-am crescut pe 
toți și i-am dat pe la casele lor. Dar în urmă cu doi 
ani, eu și bătrînul meu ne-am gîndit să ne asigurăm 
bătrînețea. Și prin acte am lăsat casa feciorului mai 
mic pe nume Lazăr Marcel, pe care l-am crescut 
și întreținut la școală. Fiul meu este șofer la I.R.T.A. 
Tecuci și locuiește cu familia sa în Bulevardul 13 De
cembrie în orașul Tecuci. între timp (anul trecut), 
bătrînul meu a murit și am rămas singură, bătrînă și 
neajutorată. Dar mă gîndeăm că fiul meu mă va a- 
juta și sprijini la bătrînețea asta care a venit. Dar, 
stimate domnule BăieȘu, m-am înșelat amarnic. Nici 
vorbă de ceea ce crezusem eu cînd i-am lăsat totul 
prin acte. Nu există aproape zi să nu vină acasă (la 
Poiana, satul natal, Situat Ia 26 km de Tecuci) și 
să nu mă amenințe că va vinde casa și mă va da 
afară. Eu însă îl întreb ce are de gînd să facă cu 
mine, că-s bătrînă și nu mai pot munci să-mi fac 
altă casă. El însă îmi răspunde urît : „Tu să ieși 
afară c[e-aici, pe drumuri, acesta este dreptul meu". 
Oare în fostul meu fiu n-a mai rămas nici un fel de 
omenie ? Nici un pic de recunoștință față de mama 
sa ? Mă adresez dumneavoastră, domnule Băieșu, și 
prin dumneavoastră tuturor cititorilor tineri și vîrst- 
nici ai ziarului „Scînteia tineretului" să mă ajute să 
ies din această încurcătură. Poate întîmplarea mea 
va fi de învățătură de minte tuturor celor care vor 
să facă ceeace am făcut eu. Nu am a le spune decît 
să fie foarte atenți. Iar pe dumneavoastră, domnule 
Băieșu, vă întreb cum ați proceda dacă ați fi în si
tuația mea“.

— E un om de încredere a- 
cest John 7 — a intrebat-o
domnul Moore ne sora sa cînd 
au ajuns acasă.

— O... să n-ai nici o grijă... 
i-a răspuns repede, mult prea 
repede pentru ca fratele ei să 
nu fie neliniștit.

După ce a deschis valiza mi
că. domnul Moore, care era 
vizibil nemulțumit de întorsă
tura pe care o luau afacerile 
sale cu narcotice, dar nu în
drăznea să o comenteze, a gă
sit motiv să-și verse năduful 
pe ceva.

— Ei. poftim... Asta-i bună... 
Trusa de ras o am în valiza 
cealaltă... Fir-ar să fie domnul 
John ăsta... Ar fi vrut să spu
nă „domnul John ăsta al tău" 
dar s-a oprit.

Trei zile după această întîm- 
plare. Eveline telefona îngrijo
rată la politia federală a sta
tului California, anunțînd dis
pariția fratelui.

— Nu bănuiți unde ar putea 
fi 7 a întrebat-o ofițerul de 
politie.

— Nu. domnule... A plecat să 
se plimbe pe coastă și nu s-a 
mai înapoiat... El care era în
totdeauna atît de punctual... 
Mi-e teamă să nu i se 
plat ■ o nenorocire...

După alte opt zile, 
încărcată cu sardele 
trauler, pescarii au i 
davr.ul unui necunoscut 
ruit de gloanțe si pe care în
grozită Eveline l-a recunoscut 
la morga din Los Angeles ca 
fiind fratele său.

Ancheta se anunța grea. O- 
fițerul de la F.B.I. însărcinat 
cil cazul Moore se încăpățîna 
să creadă că nu era vorba de 
un caz de omor pentru jaf. 
cum arătau aparentele și se o- 
cupa fără nici un chef de an
chetarea celor patru suspecți 
arestați * doua zi dună desco
perirea cadavrului. Erau pro
fesioniști 
tru care 
lora mai 
re li se 
și care 
cîteva sute de dolari, veșnic în
fometați. hăituiti de politie or! 
de cîte ori avea loc o crimă. 
După două zile, ofițerul s-a dus 
la șef, descărcîndu-si oful.

— Omul a fost împușcat de 
un novice... Profesioniștii nu 
descarcă tot pistolul... Un glon
te bine plasat si asta e totul la 
un om de meserie 
nea el șefului care îl asculta 
politicos dar distrat, 
acționat un ucigaș lipsit de 
experiență pe care, dacă vreți.

crima l-a speriat... A simțit ne
voia să tracă unul după altul 
toate cartușele... anapoda, fără 
precizie... Parcă i-ar fi fost tea
mă că victima nu va muri... 
Treaba asta pare a fi opera u- 
nei femei... îmi permiteți s-o 
supun pe sora victimei la pro-

în primele zile după arestare, 
Eveline a 
Cînd însă 
put să-și 
rut un 
mărturisirile de permisiunea de 
a i se aduce în celulă heroină. 
Lucrurile s-au clarificat după a- 
ceea repede.

Cu cîteva luni în urmă, în 
Los Angeles apăruse un nou 
„gang" al stupefiantelor care 
l-a înlăturat pe distribuitorul 
lui Edward Moore și i-a luat 
doamnei Eveline tot stocul de 
heroină. Pentru a-1 înlătura 
din calea lor și pe întreprinză
torul textilist englez care le 
strica socotelile, gangsterii au 
convins-o pe Eveline că singu
ra cale de a-și recăpăta drogul

refuzat să vorbească, 
lipsa drogului a înce- 
arate colții, ea a ce- 
avocat. condițlonînd

HEROINĂ
PENTRU

«cel an 7 — care ie termina c* 
lichidarea unul rival.

A doua zi, pa birourile de
partamentului stupefiante de 
la Interpol poposea o comuni
care albastră de la Los Angeles. 
(In cadrul comunicărilor in
terpol, albastrul înseamnă ce
rerea de informații asupra unui 
suspect, verdele — avertisment 
asupra unuia sau mai multor 
indivizi pentru punerea sub 
urmărire, iar culoarea roșie 
semnifică arestarea și extră
darea imediată).

In celebra cameră „S“ de la 
Interpol începea activitatea. 
Domnul Moore nu figura insă 
în nici una din fișele „S“, fai
moasele fișe „S“ în care trafi- 
canții de stupefiante sînt car
telați după 117 caracteristici 
personale șl repartizați pe 17 
grupe.

„Necunoscut la Interpol... 
Dați noi amănunte" — porneau 
Ia prînz spre Los Angeles sem
nalele T.F.F. din antena înaltă 
a Interpolului. Amănuntele au 
venit după cîteva ore. „Edward 
Moore călătorea des în Elve
ția".

ATANASIE TOMA

fi întîm-
în plasa 

! a unui 
găsit ca- 

ciu-

ai omorului, tini pen- 
viata unui om nu va- 
mult decît prețul ca- 

plătea pentru a ucide 
niciodată nu depășea

îi SPU-
Aici a

AMERICA

să 
să

să-i cer scuze... a a- 
repede ofițerul multu- 
șeful nu se împotri-

ba cu parafină *) 7 — și-a În
cheiat raportul ofițerul.

— Si dacă dai greș 7 Ce o 
se întîmple 7 Doamna poate 
facă plîngere...

— O 
dăugat 
mit că 
vea.

Eveline a primit mult mai 
calmă decît se aștepta ofițerul 
de la F.B.I. proba cu para
fină. In laborator 
cei patru suspecți. 
zilele ce au urmat 
cadavrului.

— Este o simplă 
doamnă... — i-a explicat ofi
țerul femeii care însă nu pă
rea nici să-l vadă, nici să-l 
audă, privind prin el ca prin- 
tr-o fereastră.

Seara, tîrziu. ofițerul a bă
tut la ușa șefului. Satisfăcut, 
flutura în mînă o hîrtie aco
perită cu cifre si formule.

— Patronul e în birou 7 a ln- 
trebat-o radios pe secretară...

— Da... te
Nerăbdător, 

întîmpinare.
— Ei 7 l-a 

niște.
— Pot să-l 

sinul domnului Moore 7 - 
întrebat la rîndul său subal
ternul.

— Cine
In loc 

i-a întins 
atunci se

Buletinul probei cu parafină 
o spunea categoric : asasinul 
este Eveline.

se aflau și 
arestați în 
descoperirii
formalitate,

așteaptă... 
șeful i-a ieșit în
întrebat cu neli-
arestez ne in-

a

este asasinul 7 
de răspuns, ofițerul 
hîrtia cu care pînă 
iucase în mină.

era numai înlăturarea frate
lui. Sub imperiul dezechilibru
lui provocat de lipsa heroinei, 
Eveline și-a împușcat fratele în 
timp ce acesta dormea și a 
transportat cadavrul în aceeași 
noapte, cu mașina, pină la țăr
mul oceanului unde l-a aban
donat valurilor.

Așadar, poliția federală avea 
din nou în față o afacere 
stupefiante — a cita

*) Proba cu parafină : exa
men modern de criminalistică, 
Constă în acoperire* cu para
fină topită a mîinllor celor sus
pect!. Chiar la mal multe 
după ce este folosit un 
toi. mîna păstrează în pori 
mele fine ale pulberii care
cu presiune odată cu glontele. 
Examenele foarte precise 
laborator care 
evidentă 
pulberii

Zii» 
pls- 
ur- 

ies«

de 
urmează pun în 
greș reziduurile 
din cartuș.

Acest fișier se află In celebra cameră „x 
faimoasele sale fișe, traficanții de stupefiante silit

„Interpol*. In
________ cartelați dupâ

117 caracteristici personale șl repartizați pe 17 grupe

Stimată doamnă, nu știu 
cum aș proceda dacă aș fi 
în situația dumneavoastră, 
dar îmi imaginez, fiind și 
eu părinte, cît de cumpli
tă noate fi mîhnirea unei 
mame în fața nerecunoștin- 
ței copiilor săi. Din păcate, 
cazul dumneavoastră nu 
este singular. Am scris 
cindva despre o mar,Ui 
care s-a văzut nevoită să-și 
dea în judecată cei șapte 
fii ai săi pentru că aceș
tia refuzau să-i îngrijeas
că bătrînețile, după ce ea 
muncise o viață întreagă 
cu mîinile ca să-i crească 
și să-i țină prin școli. E- 
goismul omenesc ia forme
le cele mai de necrezut, 
cele mai neomenești. Nu 
Sînteți dumneavoastră sin
gura mamă pe care copiii 
n-o iubesc — deși aceasta 
nu poale fi o mîngîiere. 
Eu cu ce pot să că ajut ? 
V-am publicat scrisoarea 
și, dacă fiul dumneavoas
tră se va simți cuprins de 
rușine pentru urita sa fap
tă ceea ce eu nu înce
tez să sper — înseamnă 
că pot fi cu conștiința 
împăcată. Vă urez sănăta
te și o bătrînețe împăcată.

că începeți scrisoarea cu 
apelativul „Nene Ionică". 
Îmi pare însă rău că 
trebuie să vă dezamă
gesc anunțmdu-vă că nu 
sînt oltean. Dumneavoas
tră sugerați cu finețe că 
numai oltenii au umor. E 
adevărat. Eu sînt o ex
cepție.

Reluați fi dumneavoas
tră problema mini-jupelor 
(de care am jurat chiar 
azi să nu mai vorbesc), 
declarind solemn că vă 
plac fustele scurte, că ele 
fac femeile mai atrăgă
toare ți că „fără femei 
viața nu ar mai avea nici 
un sens". Pot să vă 
trazic ? Epigrama 
care i-ați făcut-o 
dentului I. Popa 
București, care a 
astenie din cauza 
jupelor, o transcriu 
jos :

cou
pe 

stu
diu 

făcut 
mini

mal

ILIE CORNELIU — 
Turnu Severin : Nu, nu 
mă supăr pentru faptul

„Citindu-țl rindurile 
Popa, 

în care critici aspru 
moda 

vrea să-ți spun că 
mulți savanți 

invățat dormind în 
șanț, 

tu nu poți să-nveți pe 
rupte 

Din cauza de minl- 
fuste 7 !“

Aș

Au

Iar

SATIRĂ* UMOR’SATIRĂ* UMOR
BĂIATUL CEL POSOMORIT

Tatăl era un simplu pilot pe 
linia de centură din galaxia Ca- 
ssiopei: racheta lui. fabricată de 
mult, încă înainte de 4969, abia 
de reușea să parcurgă 10 milioa
ne de kilometri în cele aproape 
două ore ale călătoriei. Mama 
era muncitoare necalificată: re
para mașini electronice de tip 
B. M.-20, care, după cum se știe, 
au sub 20.000 de semiconductoa
re pe milimetrul patrat. Dar con
diția lor modestă nu-i împiedica 
să-ți crească copilul după cele 
mai moderne metode : îi dădeau 
să sugă numai extract de alge 
Protolactis materi, îl înfășau în 
scutece din straiuri de aer bio- 
izotermic, îl spălau suh jeturi de 
ozon hiperfazat și îl adormeau 
în legănatul vibrațiilor megasin- 
cronotrenice.

Băiatul se dezvolta frumos, din 
toate punctele de vedere. Înce
puse să meargă singur la trei 
săptămîni de la naștere, vorbea 
curent la patru luni și extrăgea 
rădăcini cubice din numere cu 
zece cifre la nici șapte luni. E

drept că la germană stătea ceva 
mai prost ți îi trebuiseră cinci 
zile să învețe pe dinafară ambele 
părți din „Faust", dar în a doua 
jumătate a secolului 50, copiii ca-

Basmele
viitorului

de NICOLAE MINEI

pabili să stăpîneasci perfect mai 
mult de sase limbi străine în pri
mul an de viață erau încă destul 
de răi.

Altceva îi îngrijora însă pe pi-

rinții lui. In ciuda îngrijirii rigu
ros științifice de care se bucura, 
băiatul era veșnic posomorit. Ca 
toți sugarii, citea proza umoristi
că a lui Jerome K. Jerome, Ilf ți 
Petrov sau Pierre Daninos, mer
gea la comediile lui Moliere, Gol
doni'ți Sheridan, urmărea pro
gramele distractive transmise pe 
cele 419 canale ale stereOcosmo- 
televizorului, dar de rîs nu rîdea 
niciodată. Fruntea lui mică rămî- 
nea brăzdată de o cută iar gurița 
nu i se deschidea niciodată, nici 
măcar într-un zîmbet.

Cînd băiatul împlini un an, 
părinții se alarmară de-a binelea 
ți se adresară medicilor. Primul 
pe care-l chemară instala copilul 
într-un vehicul parainfragravita- 
țional și-l lăsă să penduleze timp 
de o săptămână intre asteroizii 
Vea ți Veo din constelația Her
mes. Nici un rezultat! Cel de al 
doilea medic îi aplică metoda 
crioterapică, coborîndu-i tempe
ratura corpului pînă la —4 C fi 
ținîndu-l ața o lună încheiată. 
Nici un rezultat I Cel de al trei-

lea medic se mulțumi să-i spele 
encefalul cu soluție simplă de hi- 
drofenocitofosfotartrobenzeat de 
sodiu ți să i-l pună la loc. Nici 
un rezultat! Cel de al patrulea 
medic nu mai întreprinse nimic. 
Ridicînd din umeri, el spuse pă
rinților că băiatul va rămine po
somorit. toată viața lui ți că nici 
un tratament nu-i va putea fi de 
folos.

Auzindu-l, mama izbucni în 
hohote de plîns ți, pierzîndu-și 
cu. desăcîrțire cumpătul, făcu 
ceea ce nu mai făcuse niciodată 
de cînd venise fiul ei pe lume.

CE A SPUSPRIMUL SEMESTRU
(Urmare din pag. I)

receptivitate față de propune
rile noastre".

MARIN VLADIMIR, Faculta
tea de filozofie : „Ne-am spus 
cuvîntul în probleme majore, 
cum ar fi organizarea concretă, 
pe ani de studii a sistemului de 
îndrumare multilaterală a unui 
grup de studenți de către un 
cadru didactic („tutore"), rezol
varea unor cereri studențești 
privind atribuirea bursei sau 
solicitărilor de cazare în că
min. La una din ședințele Con
siliului. în care s-a discutat 
despre realizările si problemele 
facultății am făcut precizări și 
completări in ceea ce privește 
acțiunile organizațiilor de tine
ret. principalele coordonate 
muncii acestora în actualul 
universitar, 
programele 
perspectivă, 
mod expres 
participat Ia dezbateri. La vii
toarea ședință sint anunțate te
mele : „1. Plan de măsuri pri
vind elaborarea cursurilor și 
manualelor ; 2. Informare asu
pra desfășurării sesiunii de exa
mene ; 3. Informare despre sta
diul elaborării manualului de 
istoria filozofiei pentru studenții 
altor facultăți. Prima ne intere
sează tangențial, a treia deloc", 
(sublinierile noastre).

Referindu-se la participarea 
studenților la dezbaterile sena
tului, acad. prof. EUGEN RA
DULESCU. rectorul Institutului 
agronomic „Nicolae Bălcescu", 
remarca oportunitatea interven
țiilor acestora, justețea puncte
lor de vedere formulate. „Toc
mai de aceea — arăta domnia sa 
— senatul a luat în considerație 
și aprobat, de pildă, propunerile

ale 
an 
și 
în 
in

S-au discutat 
de învătămînt 
dar nu eram 

competenti și n-am

căci era un lucru despre care nici 
un manual, nici o emisiune SCTV 
ți nici o autoritate medicală nu 
pomeneau nimic : se repezi la co
pil, îl luă în brațe ți începu să-l 
sărute :

— Băiatul meu I Băiețelul meu 
drag!

Spre stupefacția celui de al pa
trulea medic, cuta de pe fruntea 
copilului se șterse, buzele îi tre- 
săriră ți în ohrăjori i se iviră 
două gropițe : băiatul cel posomo
rit tîdea fericit.

I

I
I
I

privind sistemul proiectelor de 
an. Tot astfel, ne-au fost pre
zentate opinii mature, atent 
Chibzuite, referitor Ia o seamă 
de măsuri administrative ce ur
mau să fie aplicate unor stu
denți sau in legătură cu organi
zarea festivităților la încheierea 
cursurilor anului V. Totuși, 
consider că activitatea de pînă 
acum a reprezentanților stu
denților în consiliile profesorale 
înseamnă puțin față de cît ar 
trebui, ca amploare și gamă pro
blematică. In special legat de 
programele cursurilor, conținu
tul prelegerilor, noi am aștep
tat observații substanțiale, care 
n-au venit. Este nevoie, desigur, 
de oarecare experiență, 
bună informare, astfel 
acești reprezentanți să 
delibera in cunoștință de 
și ca exponenți ai masei stu
denților. Trebuie să le dăm tim
pul necesar și toate materialele 
prin care să se edifice asupra 
parametrilor în care au loc dez
baterile și pentru a discuta din 
vreme cu comitetele U.T.C.. cu 
studenții, observațiile, părerile 
pe care să le pună in atenția 
senatului".

Așadar, iată elemente care 
configurează o Imagine despre 
ceea ce ar defini „problematica 
reprezentării", căreia am putea 
să-i adăugăm încă teme, aspecte 
de detaliu pe care și discuțiile 
cu alți studenți, reprezentanți 
în consiliile profesorale din 
Universitate. Institutul agrono
mic și Academia de studii eco
nomice, le oferă din belșug. De 
altfel, nu de mult, la Plenara 
Consiliului U.A.S.R. s-a subliniat 
faptul că organizațiile U.T.C. și 
asociațiile studenților s-au mo
bilizat insuficient, folosind in
tr-o măsură necorespunzătoare 
drepturile acordate în legătură 
cu reprezentarea in consiliile 
profesorale. Nu peste tot, repre
zentanții studenților și-au în
deplinit rolul de exponenți ai 
opiniei acestora, n-au ținut o 
legătură corespunzătoare cu 
legii și nu s-au afirmat cu 
ficiente propuneri care să 
luate în seamă și aplicate.

Este vorba în primul rînd. de 
o lipsă de cunoaștere detaliată a 
atribuțiilor — îndatoriri, în ace
lași timp — studenților care, ca 
membri ai consiliilor profesorale 
din partea organizației U.T.C. și 
Asociației Studenților își re
prezintă colegii. Fără o expe
riență anterioară a participării, 
studenții au acumulat treptat și 
empiric experiența necesară, 
cadrul de norme fiindu-Ie. la 
început, cunoscut numai din 
precizările conținute in legea 
învâțămîntului. Prin Regula
mentul de funcționare a consilii
lor profesorale din învătămin- 
tul superior, aprobat cu Ordinul 
ministrului învățămîntului nr. 
750 din 11 decembrie, cadrul 
acestei activități a fost precizat 
cu rigurozitate, în detaliu. Dar. 
textul ordinului a ajuns cu 
foarte mare întîrziere la cunoș
tința reprezentanților studenți, 
(la Academia de Studii Econo
mice, de exemplu, abia la sfîrși- 
tul lunii februarie), in facultă
țile Universității nici în prezent. 
La nivelul facultăților, atribuțiu- 
nile consiliului înserează, ca 
elemente esențiale, domenii de 
primă însemnătate care, după 
cum demonstrează opinii citate 
anterior au fost nejustificat 
considerate ca exterioare preo
cupărilor reprezentanților stu
denți. Reproducem, spre edificare, ' ' ' ....
care prevede : Consiliul profe
soral hotărăște cu privire la 
desfășurarea procesului instruc-

de a 
incit 

poată 
cauză

ca
sa
ție

textul articolului nr. 9

tiv-educativ și științific în ca
drul facultății și face propuneri 
cu privire la planul de cerce
tare științifică, pe baza norme
lor stabilite de ministerul în- 
vățămintuiui ; urmărește înde
plinirea obligațiunilor didactice, 
științifice și educative ale per
sonalului didactic ; controlează 
desfășurarea procesului instruc
tiv educativ și realizarea planu
lui de cercetare științifică de 
către catedre și personalul di
dactic al facultății ; aduce mo
dificări planurilor de invăță- 
mînt, în condițiile prevăzute de 
lege, propunînd consiliului ins
tituției de invățămint superior 
adaptarea planurilor la specifi
cul facultăților, prin stabilirea 
disciplinelor la alegere și facul
tative, in funcție de experiența 
personalului didactic, de pre
ocupările de cercetare științifică 
ale acestuia, de baza materială 
existentă și interesele studen
ților ; aprobă, potrivit normelor 
stabilite de Ministerul Invăță- 
mintului, programele de curs ; 
urmărește elaborarea de către 
catedre a ștatelor de funcțiuni 
și le înaintează spre avizare 
consiliului profesoral al institu
ției de invățămint superior ; a- 
vizează asupra rezultatului con
cursurilor pentru ocuparea pos
turilor de profesori și conferen
țiari, precum și asupra rezulta
tului concursurilor pentru ocu
parea posturilor de șefi de lu
crări (lectori) și asistenți ; a- 
probă hotăririle comisiilor ins
tituite pentru acordarea titlului 
de doctor-docent în științe ; 
propune, consiliului profesoral 
al instituției, personalul didactic 
care urmează să se perfecțio
neze prin specializare în țară 
și străinătate ; hotărăște com
punerea comisiilor de disciplină 
și rezolvă contestațiile împo
triva hotărîrilor acestora, in 
conformitate cu prevederile 
Statutului personalului didactic".

Față de această problematică, 
atît de complexă, timiditățile, 
reținerile, tăcerile reprezentan
ților studenți la dezbaterea unor 
aspecte de bază ale desfășurării 
procesului instructiv-educativ, 
organizării sale în perspectivă, 
apar de neconceput, din unghiul 
marii responsabilități ce le-a 
fost atribuită legal acestora, dar 
explicabile, într-o măsură im
portantă, prin capacitatea lor 
scăzută de a interveni util, cu 
observații, propuneri care să 
fie luate în considerație. Aseme
nea participare presupune o 
foarte minuțioasă și multilate
rală informare, anterioră fiecă
rei dezbateri la întrunirea con
siliului profesoral, cumulînd sin
tetic — în raport de parametrii 
determinați legal, natura pro
blemei din discuție — opiniile, 
observațiile, propunerile recep
ționate din partea studenților. 
Concret, pentru o intervenție 
competentă la dezbaterea unui 
plan de învătămînt sau a unei 
programe de curs, ca reprezen
tant al studenților trebuie să 
cunoști bine proiectul pus în 
discuție, să comunici pe această 
bază cu cît mai multi colegi, 
receptînd părerile, argumentele 
lor și susținindu-le apoi.

Crearea unui sistem eficient 
de informare, în care, prin re
prezentanții organizațiilor U.T.C. 
și ai asociațiilor studenților în 
consiliile profesorale, totalitatea 
problemelor discutate, a hotă
rîrilor luate să fie, în mod real 
și nu formal, raportată la op
țiunile studențimii se dovedește 
de însemnătate crucială. O pre
misă în acest sens o constituie 
punerea la curent, din timp, a 
reprezentantilor-studenți cu pro-

blemele propuse dezbaterii — 
în perspectiva întregului semes
tru și de la o întrunire la alta. 
S-a încetățenit de-acum practica 
înștiințării prealabile cu temele 
de discutat, ca și redactarea 
unor materiale informative (ra
poarte) asupra problemelor in 
discuție puse spre consultare 
la dispoziția membrilor consi
liului profesoral — și a repre
zentanților studenți, deci. Se ob
servă însă din partea acestora 
din urmă o frecventă lipsă de 
curiozitate față de parcurgerea 
acestor documente. In general, 
este inconsecvent și inconsis
tent interesul pentru edificarea 
completă — prin studierea unor 
acte oficiale, documente admi
nistrative, prin lămuriri din 
partea conducerilor facultăților, 
ale catedrelor — asupra contex
tului, exact determinat, în care 
au loc diferitele analize, la con
cluziile cărora și studenții sint 
chemați să se pronunțe, cu se
riozitate, prin deliberare com
petentă. De fundamentală în
semnătate este și pregătirea re
prezentanților pentru participa
rea la dezbaterile consiliilor 
prin legături cu studen
ții pe care ii reprezintă, son- 
dînd. înregistrind cu maturitate 
și discernămînt' problemele și 
propunerile celor de care au 
fost delegați să-i reprezinte. 
Pentru asta nu este nevoie de 
un sistem special întrucît acti
vitatea reprezentanților studen
ților in consilii profesorale și 
senate este o componentă in
trinsecă a vieții de organizație. 
De aici, necesitatea ca, în mod 
curent, reprezentarea să cons
tituie obiect de discuție, de 
analiză. în adunările generale 
de an. la conferințele pe facul
tate, la ședințele birourilor și 
comitetelor U.T.C., ale consiliilor 
asociațiilor studențești.

Desigur, a ignora rolul 
contactului personal, direct, cu 
masa studenților în viața coti
diană, la facultăți, cămin, a 
nu folosi varietatea mijloacelor 
de legătură — cutii de cores
pondență, revistele studențești, 
stațiile de radio-amplificare 
etc. înseamnă birocratizare să
răcire a esenței acestei practici 
profund democratice de parti
cipare la conducerea treburilor 
instituțiilor de învățămînt.

Primul semestru oferă, și în 
acest sens: o experiență de lu
cru redusă. Rolul reprezentan
ților organizațiilor de tineret în 
consiliile profesorale a fost, de 
obicei, unilateralizat. înțeles i t- 
mai ca factor purtător al unor 
opțiuni, probleme studențești 
circumscrise mai ales la aspec
tele cotidiene, strict personale 
(burse, cămin, cantină, sanc
țiuni), dar prea puțin ca difuzor! 
în rîndul studenților ai regle
mentărilor adaptate sau preco
nizate de aceste organisme in 
legătură cu procesul instructiv- 
educativ.

Experiența de pînă acum se 
cere analizată, în fiecare centru 
universitar și institut, în primul 
rînd pentru a edifica în adîn- 
cime, prin contribuția forurilor 
de conducerea ale U.A.S.R. și 
Ministerului^ învățămîntului. Ce 
presupune, în mod concret, în
deplinirea dificilului rol pen- 
tru reprezentanții studenților. 
Dar, mai ales, se simte nevoia 
de a releva CUM pot interveni 
aceștia eficace, îndeplinindu-și 
cu fermitate, deferent totodată, 
rolul alături de dascălii lor, ca 
factori de dinamizare a ritmului 
aplicării măsurilor adoptate de 
partid pentru perfecționarea în- 
vățămintului superior.
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Telegrame de felicitare 

adresate tovarășilor

9 1919—1969 Conferință

publioă cu tema:

Nieolae Ceaușeseu

și Ion Gheorghe Maurer

Cu prilejul realegerii sale 
in funcția de președinte al 
Consiliului de Stat, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit o telegramă de felici
tare ce i-a fost adresată de dr.

președinteleZakir Husain,
Indiei.

De asemenea, 
realegerii sale In funcția de 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER a pri
mit telegrame de felicitare 
adresate de K. G. Kiesinger, 
cancelarul federal al Repu
blicii Federale a Germaniei, 
și Golds Meir, prim-ministru 
al statului Israel.

cu prilejul

T E L E G R A E
Cu prilejul zilei naționale a Danemarcei, președintele Con

ciliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nieolae 
Ceaușeseu. a trimis o telegram* de felicitare regelui Dane
marcei, Frederik al IX-lea.

In rlspunsul sfiu, regele Danemarcei a transmis președin
telui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
sincere mulțumiri pentru felicitările și bunele urări care i-au 
fost adresate.

ȘEDINȚA CONSILIULUI UNIUNII 
CENTRALE A COOPERATIVELOR DE CONSUM

Vineri a avut loc ședința Con
siliului Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Consum. La lu
crări au participat tovarășii Ion 

vicepreședinte al Consi- 
Bti- 
ali- 
mi-

Pățan, 
liului de Miniștri, Simion 
ghioi, ministrul industriei 
mentare, Nieolae Bozdog, 
nistrul comerțului interior.

Consiliul a eliberat din func
ția de președinte al Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Con
sum pe tovarășul Simion Bu- 
ghici, ca urmare a numirii sale 
în funcția de ministru al indus
triei alimentare. Consiliul Uniu-

• MINISTRUL COMERȚU
LUI al Danemarcei, Knud 
Thomsen, a vizitat în cursul zi
lei de vineri Uzinele „Danubia
na", precum și Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate 
rețti.

din Bucu-

ORGANI- 
expoziției

• CU PRILEJUL 
ZĂRII la București a 
industriale daneze, vineri după- 
amiază. in saloanele hotelului 
Athănee Palace, Consiliul indus
trial al Danemarcei a organizat 
o conferință în cadrul cărei dl. 
N. Arnth-Jensen, președintele a- 
cestul consiliu, a făcut o pre-

nit Centrale a Cooperativelor de 
Consum a ales în unanimitate în 
funcția de președinte pe tova
rășul Constantin Mateescu.

Tn continuarea lucrărilor, Con
siliul Centrocoop a analizat 
stadiul îndeplinirii planului coo
perativelor pe primul trimestru 
al anului și măsurile ce se im
pun pentru realizarea integrală 
a sarcinilor ce le revin în peri
oada următoare.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

• VINERI A PLECAT spre 
Tțmisia o delegație a Consiiiu- 
lui Central al Uniunii Generale ($ 
a Sindioatelor din România, con
dusă de Dumitru Gheorghiu, 
secretar al Consiliului, oare, 
invitația conducerii Uniunii 
nerale Tunisiene a Muncii, 
face o vizită In această țară.

„Solidaritatea oameni'Or

(Agerpres).

zentare a industriei daneza con
temporane. In continuare, dl. 
Kristian Bo, director tehnic al 
Comitetului guvernului danez 
pentru expoziții în străinătate, a 
vorbit despre producția șl ex
portul industrial danez.

Printre cei prezenți se aflau 
Hrlstache Zambetl, vlce-preșe- 
dinte al Camerei de Comerț, pre
cum și Knud Thomsen, ministrul 
comerțului al Danemarcei, șl Ri
chard TjVagner Hansen, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București.

După conferință a fost pre
zentat un film documentar da
nez.

la 9 
Ge

s'* a

• CU PRILEJUL „Zilei in- 
ternațlonale pentru eliminarea W 
discriminărilor rasiale", vineri 
după-amiază a avut loc în sala 
Casei de cultură a I.R.R.C.S. 
din Capitală o adunare organi- _ 
zată de Liga română de priete- 9 
nie cu popoarele din Asia ?i 
Africa, Uniunea Asociațiilor — 
Studenților din România și Aso- ™ 
ciația Juriștilor.

La adunare au luat parte nu- 
meroși oameni ai muncii din 
Capitală, studenți, juriști. 9

O adunare asemănătoare * 
atvut, loc la universitatea din £ 
Timișoara.

• ORCHESTRA NAȚIONA-9 
LA a Radioteleviziunii franceze 
O.R.T.F. a părăsit vineri dimi
neață Capitala după turneul de 
șase concerte întreprinse în ora
șele București, Timișoara, Arad 
și Cluj.

(Agerpres) (Agerpres).

GROSUL TINERETULUI

competițional

— Ce aduc* nou regulamentul 
ediției 1969 a „Crosului tineretu
lui1* rață de Întrecerea de anul 
trecut î

— Noutăți există șl trebuie să 
arătăm că ele slnt rezultatul unei 
analize atente a desfășurării între
cerilor 
ttl 
că

FOTBAL: Divizia 
Progresul — Vagonul Arad, 
duminică, 23 martie, ora 11, 
stadionul „Republicii" ; Di
namo — F. C. Argeș, du
minică, ora 16, stadionul 
Dinamo.

RUGBI: Steaua — Glo
ria, simbătă. 22 martie, ora 
16, teren Ghencea; Dina
mo — Progresul și Grivița 
Roșie — Constructorul, du
minică, 23 martie, Stadio
nul Constructorul, ora 10.

TENIS DE MASA : Cam
pionatul republican indivi
dual de seniori — sîmbătă. 
22 martie, de la ora 8 și 
ora 15, sala Floreasca. Du
minică, 23 martie, ora 17. 
sala Floreasca, meciul ofi
cial România — Ungaria 
în „Liga europeană".

CICLISM : „Cupa Olim
pia" (60 km), traseul de pe 
șoseaua Alexandria. Startul 
ia ora 9, din fața Fabricii 
de bere din Calea Rahovei.

JUDO : Finala campiona
tului republican de juniori, 
simbătă ți duminică, In 
sala Giulești, de la ora 16.

muncii din
cu revoluția

împlinirii a 50Cu prilejul 
de ani de la proclamarea Repu
blicii Sovietice Ungare, Institu
tul de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., a organizat vineri după- 
amiază o conferință publică cu 
tema : „Solidaritatea oamenilor 
muncii din România cu revolu- 

A ția proletară din Ungaria".
La manifestarea care a avut 

loc în sala de festivități a Mu- 
zeului de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluțio- 
nare și democratice din România, 

0 au luat parte tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetu- 

j. lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, membri ai C.C. 
al P.C.R., vechi militanți ai miș
cării muncitorești din România, 
participanți la acțiunile de soli
daritate cu revoluția proletară 

, numeroși oameni ai 
cer-

I
România
proletara

Ungaria"

Cea de a doua ediție a 
■ului tineretului* a Intrat in 
actualitatea, in preocupările 
organizației U.T.C. Semnifica
ția acestei competiții trebuie 
căutată nu in primul rînd In 
rezultatele pur sportive con
semnate in foile de concurs, 
ci in ecoul pe care îl are in 
marea masă de tineri, în fap
tul că a reușit să reînvie o 
tradiție prețioasă pe care anii 
anteriori o impuseseră în a- 
genda de lucru a organizații
lor U.T.C.

- Nu sînt puțini atleții frun
tași care și-au început carie
ra sportivă prlntr-un promiță
tor debut intr-n competiție

• de masă. Dinu Cristca, Aioa-
Vamoș 

din 
ln- 

s-au

- nei, Mustață, Barabaș, 
și rnulți alții au apărut 

** viitoarea unor asemenea 
treceri populare și

* consacrat apoi, în scurt timp, 
ca personalități sportive re-

* marcabtle. Aici, în ldeea de a 
practica sportul mase cit mai

■*t largi de tineri, și apoi, de a 
promova talentele de perspec- 

‘ tivă găsim, de altfel, șl sen-
* șurile „Crosului tineretului", 

competiție organizată de către
' Comitetul Central al U.T.C. în 

colaborare cu U.G.S.R. Timp 
de șaptezeci de zile, Intre 1 
martie și 11 mai, crosul va 
deține „capul de afiș" al com
petițiilor de masă destinate ti
nerilor.

In legătură cu modul cum 
va fi organizată șl cum st vor 
desfășura Întrecerile noii edi
ții, ca șl cu noutățile ce apar 
tn regulamentul de desfășu
rare, l-am adresat citeva în
trebări tovarășului ALEXAN
DRU MUREȘAN, adjunct al 
șefului aecțlel aport șl pregă
tiră militară a C.C. al U.T.C.

primei ediții. Mal în- 
a reieșit, Tn mod evident, 
trebuie stabilite mal mul- 
categoril de vtrstă. Ve

chea departajare, junlorl-senlorl, 
crea șl un decalaj de posibilități 
tehnice pentru diferitele categorii 
de concurentl : nu întllnim, desi
gur, același nivel de creștere șl 
dezvoltare fiziologică la un ttnăr 
de 15 ani și la un altul de 19 ani, 
puși să alerge laolaltă. împărțirea 
concurenților pe trei categorii de 
vlrstă — 15—17, 17—19 și peste 19 
ani — va atenua acest decalaj, va 
face echilibrată întrecerea. Cores
punzător s-au modificat și distan
țele de parcurs. Luind in 
considerație faptul că în luna 
martie se desfășoară prima fază 
a competiției — etapa I de ma
să — și că timpul de pregătire 
pentru alergările în aer liber este 
mai redus, distanțele vor fi și ele 
ceva mai mici, urmînd să creas
că in lungime și dificultate la eta
pele următoare. De asemenea, 
distantele de alergare prevăzute 
pentru etapele pe județ șl finala 
pe tară vor fi identice întrucît 
în intervalul dintre ele — săptă- 
mîna de la 4 la 11 mal — nu 
se mal pot face modificări in 
programul de antrenament al II- 
naliștilor.

— Etapa I. etapa de masă a cro
sului. se află în plină desfășurare. 
Cum va fl asigurată, de fapt, an
grenarea tuturor categoriilor de 
tineri la aceste Întreceri prelimi
nare 7

— Anul trecut nu peste tot or
ganizațiile U.T.C., asociațiile spor
tive sătești, comisiile sportive din 
școli șl institutele de tnvățămint 
superior au acordat atenția cuve
nită primei etape care reprezintă, 
de altfel, esența organizatorică a 
acestei acțiuni de proporții. In 
unele județe s-a pus accent mal 
mult pe organizarea etapelor su
perioare, pe calificarea unor con
curent! Izolați, fiind neglijate. 
Întrecerile etapei de masă.

La orașe, prima etapă, ae 
organizează pe întreprinderi, in
stituții, școli. Institute de învfiță- 
mînt superior. Anterior se vor 
desfășura faze pe ejase, ani de 
studiu, secții, sectoare etc., pen
tru cuprinderea unul număr cît 
mal mare de tineri pe grupe de 
activități. Primii clasați m aceste 
faze se vor întrece tn etapa pe 
unitatea respectivă. In școli șl 
Instituții de învățfimînt superior 
această etapă va fi organizată da 
comitetul U.T.C. prin comisia 
sportivă. In întreprinderi și in
stituții, crosul va fi organizat de 
clubul sau asociația sportivă cu 
sprijinul comitetului sindicatului 
și al comitetului U.T.C. In între
prinderile și instituțiile unde nu 
stat asociații sportive, sarcina or? 
ganUării acestei,etape revine co
mitetului sindicatului și comite
tului U.T.C. In comune se va des-* 
fășura inițial faza pe școală, sat, 
C.A.P., I.A.S., I.M.A. etc., iar pri
mii clasați vor lua startul, apoi, 
în etapa pe comună. Organizarea 
etapei pe comună revine comite
tului U.T.C. prin asociația sporti
vă. In unități militare crosul va 
fi organizat de comitetul U.T.C. 
pa unitate. Este recomandabil ca 
fazele inițiale să fie repetate, la 
nivelul acestor prime verigi, Sub 
forma unor curse neoficiale, de 
antrenament. Nu trebuie să se 
considere că o singură alergare, 
organizată de multe ori în pripă, 
înseamnă șl „rezolvarea" primei 
etape. Acordarea titlurilor de 
campioni, a trofeelor șl diplome
lor trebuie privită cu importanța 
cuvenită încă de la prima fază a 
crosului. La etapa I, cîștigătorii 
vor primi titlul și maleul de cam
pion pe unitatea în care s-a or
ganizat croșul (de exemplu : cam
pion pe clasă (școală), campion pe 
sat (comună), campion pe între
prindere la ,,Crosul tineretului"). 
Comitetele U.T.C., comitetele sin
dicatelor, asociațiile sportive, clu
burile, vor acorda primilor trei 
clasați diplome, iar In funcție de 
posibilități șl premii In obiecte. 
Forma nouă a colaborării cu or
ganele sindicale, organe cu largi 
posibilități materiale, forță șl pri
cepere organizatorică, creează pre
misa participării masive a tine
rilor din întreprinderi șl institu
ții. Calitatea colaborării comitete-

HANDBALULUI 0)SUVERAN
Călători* han.db«liștilor 

noștri a debutat cu o veste 
de senzație : înainte de * 

urca în avion, la Băneaaa, ju
cătorul Valentin Samungi a fost 
chemat, de acasă, la telefon, si 
a fost anunțat că este tatăl unei 
fetițe. Daiana, născută de cîteva 
minute doar... „Semn bun, băieți 
le spune Oțelea, să știți că vom 
cîștiga turneul. Ne merge bine 
de la început". In avion am că
lătorit în ambianta extrem de 
plăcută a unei delegații de ci
neaști români, printre care Sil
via Popovicl, Ion Popescu-Gopo, 
Malvina Urseanu, Geo Saizescu 
și scriitorul-scenarist D. R. Po
pescu, care urma să participe la 
cele două săptămîni ale filmului 
românesc organizate la Gre
noble și Cannes. Deci, un a- 
prins dialog, despre tilm si 
sport... După ce am fost cszati 
la hotelul cu un nume pitoresc. 
L’Ocean, o zi de repaus la Pa
ris. Sigur, nimeni nu putea re
zista tentației de a face cunoș
tință cu marea metropolă. Am 
pornit să confruntăm imaginile 
din cărți, din visurile adoles
cenței cu realitatea. Deci, o rai
tă pe Marile Bulevarde, pe 
Champs Elysee, prin Place de la 
Concorde, Place de l'Opera, la 
Louvre, Arcul de Triumf, Tour 
Eiffel. Multi dintre băieți au a- 
parate de fotografiat si-și imor
talizează vizita la aceste obiec
tive turlstice-minunl. Din 
ghiduri caută cu înfrigurare să 
afle istorii și taine asupra ză
mislirii ii existentei acestora. 
Ne-am propus să le revedem si 
atunci cînd frumusețea lor este 
plenară — noaptea Mai aveam 
să le adăugăm Notre Dame. 
Sacre Coeur, Montmartre, Car
tierul Latin și. evident. 
Pigale cu Moulin Rouge.

namant, în «ala Liceului Mal
herbe. aub privirile curioase a 
cute de liceeni care, seara, în 
sala de la Palatul Sporturilor, 
în uvertura turneului — întîl- 
nirea cu echipa Spaniei — a- 
veau să fie suporterii înflăcă
rați ai lui Gruia, Oțelea, Penu, 
ai echipei române. După recep
ția oferită de primăria munici
palității — un tur al orașului. 
Ni se spune că primul lucru pe 
care trebuie să-1 afle un vizita
tor este că acest oraș, în timpul 
celui de-al doilea război mon
dial, a fost distrus în proporție 
de optzeci la sută. Aici au de
barcat trupele aliate. Acum, 
Caen este reconstruit... în a-

„Centrul mondial al handbalu
lui". în presa locală, cele trei 
echipe : Cehoslovacia, România, 
R. F. a Germaniei erau numi
te... „cel trei giganți".

Deși era mal indicat un pro
gram de odihnă — mai erau 
citeva ore pînă la meci — la in
sistentele jucătorilor (argumen
te : „meciul cu spaniolii — o 
floare la ureche") antrenorii au 
acceptat să se „odihnească" în 
fotoliile din holul hotelului 
Malherbe urmărind partida 
Ajax Amsterdam — Benfica Li
sabona. Meciul slab, făcut mai 
ales de spanioli, — cu stele de 
primă mărime : Eusebio, Torres, 
Simoes etc. — poate a fost ln-

Spectator în

Place

Cu o imagine, totuși, mult 
prea sumară asupra Pari
sului ne-am continuat că

lătoria spre orașul Caen. capi
tala .Normandiei de jos. prima 
gazdă a „festivalului" handba- 
țistic.’ Băieții fac primul antren

rrLE TOURNOI DE FRANCE"
1

ceeasl proporție. In Cită Uni- 
versitaire — ale cărei temelii 
s-au pus în secolul XIV — tro
nează Pasărea Phoenix, simbol 
al renașterii orașului întemeiat 
de Wilhelm Cuceritorul. Far
mecul lui îl constituie monu
mentele istorice — Mînăstirea 
femeilor, a bărbaților. Castelul 
medieval și ambianta clădirilor 
moderne. Localnicii explică cu 
mîndrie că durabilitatea monu
mentelor istorice se datorează 
folosirii unei pietre speciale ce 
se găsește în partea locului, 
piatră din care s-a construit 
pînă și Turnul Londrei, 
numeroase alte castele și 
rici celebre din Europa.

ca si 
bise-

trăia
_. com-

petiții. De altfel, afișe de 
toate mărimile, pe care le în- 
tllneai pretutindeni anunțau că 
orașul Caen era în acel moment

De cîteva zile orașul 
intens febra marii rtAfîfiî TIa oHfol S*‘

structiv. Spicherul umple însă 
„golurile" de pe gazonul stadio
nului Colombes cu informații 
picante. Așa bunăoară, ne co
munică numărul suporterilor a- 
flați în tribune : 17 000 de por-' 
tughezi și 25 000 de olandezi. 
Pentru transportul acestora din 
urmă s-au folosit 25 de avioane 
de mare capacitate și 500 de 
autocare. Ziarul L’ăquipe luase 
măsura de ultimă oră să editeze 
citeva pagini speciale în limbile 
olandeză și portugheză. A doua 
zi, după victoria din prelungiri 
a olandezilor (au înscris 3 go
luri în 15 minute) aveam să 
aflăm citeva știri tragice. Bucu
ria și veselia au fost împinse 
pînă la paroxism. Consumul de 
alcool i-a soldat cu accidente 
de circulație, cu cîtiva morti si 
zeci de răniți — un tribut greu 
pentru tabăra olandezilor.

• subliniat vorbitorul ■— con
secvente tradițiilor lor Interna
ționaliste, s-au solidarizat încă 
de la Început cu lupta proleta
riatului maghiar, s-au ridicat cu 
hotărîre împotriva participării 
reacțiunii române la înăbușirea 
revoluției proletare din Unga
ria, adueîndu-și contribuția la 
sprijinirea tinerei republici mun- 
citorești-țărănești. In diferita 
centre ale țării au avut loc nu
meroase mitinguri, adunări, 
manifestații și alte acțiuni, în 
cadrul cărora zeci de mii de 
oameni ai muncii au condamnat 
intervenția și și-au exprimat 
calda solidaritate cu revoluția 
proletară din Ungaria. Manifes
tațiile tradiționale ale proleta
riatului român eu prilejul Zilei 

înscris, ca 
solidariza
și ungară, 
de vedere 
Partidului

alături de proletariatul Interna
țional, împotriva terorii dezlăn
țuite de regimul horthyst în anii 
1920—1921. Conducerea partidu
lui socialist și a sindicatelor din 
România a lansat un viguros a- 
pel către toți muncitorii în ve
derea organizării unor mari de
monstrații în ziua de 26 iunie 
1920 împotriva terorii albe și 
pentru boicotarea Ungariei hor- 
thyste.

Solidaritatea mișo&ril muncito
rești din România cu revoluția 
proletară ungară, sprijinul pe 
care proletarii români l-au acor
dat sub diferite forme clasei 
muncitoare din țara vecină au în
tărit și mai mult legăturile tradi
ționale de prietenie dintre cele 
două popoare.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Evocarea evenimentelor de 
acum 50 de ani a revoluției pro
letare din Ungaria și a acțiuni
lor de solidaritate ale clasei 
muncitoare din România cu a- 
ceastă revoluție confirmă spiritul 
internaționalist care a însuflețit 
întotdeauna proletariatul român, 
atitudinea frățească de care au 
dat dovadă socialiștii din Româ
nia față de mișcările revoluțio
nare din alte țări. Aceste tradiții 
au fost continuate și îmbogățite 
de Partidul Comunist Român, a 
cărui activitate se caracterizează 
prin fidelitate neabătută față de 
principiile internaționalismului 
proletar, prin promovarea con
secventă a solidarității cu cele
lalte partide comuniste și munci
torești, cu toate forțele progre
siste, antiimperialiste, prin grija 
neslăbită pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

In încheiere, tovarășul Dumi
tru Petrescu a arătat că legătu
rile de solidaritate dintre oame
nii muncii din România și Un
garia s-au ridicat pe o treaptă 
superioară după ce ambele po
poare s-au eliberat de sub ju
gul fascist și și-au luat soarta în 
propriile mîini, trecînd la con
struirea orînduirii noi, socialiste. 
Tn anii socialismului, relațiile po
litice, economice, culturale și 
științifice între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Ungară s-au dezvoltat 
continuu pe baza trainică a prin
cipiilor respectării independenței 
și suveranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, întrajutorării 
tovărășești, ale internaționalis
mului socialist. Pe măsură ce 
ambele țări îșf dezvoltă econo
mia și cultura, se creează con
diții tot mai bune pentru inten
sificarea colaborării multilaterala 
dintre ele, în avantajul și spre 
binele popoarelor român și un
gar, în interesul cauzei generale 
a socialismului, al întăririi, siste
mului mondial socialist, al pro
gresului șl păcii în lume.

Cu ocazia aniversării a 50 de 
ani de la proolunarea Republi
cii Sovietice Ungare, poporul 
român adresează un cald salut 
poporului frate ungar șl-i urea
ză noi și tot mai mari succese 
în edificarea societății socialiste, 
în*munca pentru înflorirea și 
prosperitatea patriei sale.

de 1 Mai în 1919 au 
o lozincă principală, 
rea cu revoluțiile rusă 
Exprimînd punctul 
oficial al conducerii 
Socialist, în deplină concordanță 
cu starea de spirit a oamenilor 
muncii din întreaga țară, la 9 Mai 
o numeroasă delegație a Comi
tetului Executiv al Partidului 
și Comisiei generale a sindioa
telor a exprimat Ministerului 
de Intemo protestul ferm al cla
sei muncitoare din România față 
de Intervenția militară în Un
garia, cerînd imediata ei înce
tare.

In continuare, vorbitorul a ci
tat numeroase exemple de soli
daritate ale muncitorilor din di
ferite orașe ale țării cu proleta
riatul maghiar. O strălucită ma
nifestare a solidarității interna
ționaliste — a spus tovarășul Du
mitru Petrescu — a reprezentat-o 
greva generală din 21 iulie 1919, 
care a cuprins muncitorimea din 
Capitală, din Ploiești, Galați, 
Cluj, Constanța, Buzău și din 
alte orașe ale țării. Expresia cea 
mai puternică a solidarității oa
menilor muncii din România cu 
revoluția proletară ungară, a re
levat vorbitorul, a fost înrolarea 
a numeroși muncitori, țărani, mi
litanți revoluționari din țara 
noastră în tîndurilo armatei re
voluționare ungare, constituirea 
unor batalioane roșii românești, 
alături de alte unități militare 
internaționaliste. Lupta dusă de 
iii ai poporului român, sîngele 
vărsat de aceștia pentru apăra
rea tînărului stat proletar au 
contribuit la cimentarea priete
niei dintre oamenii muncii din 
cele două țări, au constituit o 
vie expresie a comunității de 
idealuri în lupta pentru elibera
rea socială și progres.

Pentru activitatea lor în spri
jinul Republicii Sovietice Unga
re, revoluționarii români au fost 
supuși Ia persecuții din partea 
an tori tăților burghezo-moșierești. 
Procesele unora dintre conducă- 

. torii „grupului de la Budapesta" 
s-au prelungit ani de zile. După 
o existență eroică de 133 zile, 
publica Sovietică Ungară a 
înfrîntă de forțele superioare 
meric ale intervenționiștilor, 
marilor puteri, conjugate cu 
țiunile contrarevoluției interne. 
După înfrîngerea Republicii 
Sovietice, pentru Ungaria a 
urmat perioada grea și îndelun
gată a dictaturii 
Worthy. Mișcarea 
din România și-a

©dantate 
ungară, 
muncii, oameni de știință,

• cetători, istorici, cadre didactice, 
studenți.

Au fost prezenți ambasadorul 
A R.P. Ungare la București, Jozsef 

Vince, și membri ai ambasadei.
Cuvîntul de deschidere a fost 

£ rostit de tovarășul Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului 
de studii istorice ți social-poli- 

Q tice de pe lîngă C.C. al P.C.R.
Despre „Solidaritatea oame- 

— rilor muncii din România cu re- 
V voluția proletară din Ungaria" a 

vorbit tovarășul Dumitru Pe- 
• trescu, vicepreședinte al Consi

liului de Stat. După ce a făcut 
o trecere în revistă a condițiilor 

eîn care s-a desfășurat revoluția 
proletară ungară, vorbitorul a 

gătură cu etapele următoare ? subliniat că data de 21 martie
1919 — cînd s-a constituit gu
vernul muncitoresc și a fost 
proclamată Republica Sovieti
că Ungară — a înscris o pagină 
glorioasă în istoria mișcării re
voluționare din Ungaria. După 
Rusia Sovietică, statul proletar 
ungar a constituit un nou exem
plu însuflețitor pentru masele 

A muncitoare de pretutindeni. Te- 
w mîndu-se de puterea de înrîurire 
A a acestui exemplu, marile puteri 

imperialiste au organizat, la a- 
pelttl forțelor reacționare din 
Ungaria, intervenția militară 
împotriva Republicii Sovietice 
Ungare. La această intervenție 

£ au luat parte și clasele exploa
tatoare din România. Este cu
noscut, însă, că clasa noastră 
muncitoare, mișcarea revoluțio
nară din România s-au ridicat 
hotărît împotriva acestei inter- 

@ venții, au condamnat-o cu tărie 
și au sprijinit activ revoluția pro- 

_ letară din Ungaria. Credincios 
VP principiilor și tradițiilor sale in

ternaționaliste, partidul socia- 
©list și, împreună cu el, Comi

sia generală a Sindicatelor au 
salutat cu căldură cucerirea pu
terii de către proletariatul ungar. 

a In instrucțiunile date de condu- 
— cerea partidului socialist din 

România se recomanda mem- 
A brilor organizațiilor acestuia 

„să ceară neamestecul arma
tei în oontra socialismului în 

Â Ungaria și în Rusia". Ex
primînd public această pozi
ție, socialiștii români au contri- 
buit într-o măsură hotărîtoare 
la afirmarea în opinia publică 
progresistă din România a unui 

A sentiment de simpatie și interes 
față de revoluția proletară din 
Ungaria.

W Clasa muncitoare, mișcarea 
muncitorească din România —

lor U.T.C. cu comitetele sindicale, 
inceplnd cu prima fază, ne va o- 
i«rt, fără Îndoială, rezultate pa 
măsură.

Obligații importante, au șl pro
fesorii de educație fizică. Știut 
fiind că elevii vor alcătui marea 
parte a concurențllor, cadrele di
dactice de specialitate trebuie 
să-și aducă o contribuție substan
țială. Astfel, sugerăm acestora ca, 
In această perioadă, să pună un 
accent mal mare chiar în cadrul 
diferitelor momente ale lecției, pe 
repetarea elementelor de tehnica 
alergării, dozarea efortului în 
condițiile alergării pe teren va
riat, pe îmbunătățirea pregătirii 
fizice generale.

— Etapa a Il-a va fl organiza- A 
tă pe oraș, municipiu, și centru 
de comună dc către comitetele 
U.T.C. și consiliile sindicatelor 
cu sprijinul inspectoratelor școla- 
re și al consiliilor pentru educația 
fizică și sport 6i de către comi
tetul U.T.C. și asociația sportivă 
din comuna respectivă. La etapa 
a II-a sc califică primii 10 da
tați pe grupe de vlrstă și sex 
in cadrul concursurilor din eta
pa I. Pe Județ (etapa a IlI-a) răs
pund de organizare Comitetul ju
dețean al U.T.C. șl Consiliu! ju
dețean al sindicatelor cu sprijinul 
Inspectoratului școlar și al 
C.J.E.F.S. Aici vor Intra în con
curs primii cinci clasați in cadrul 
întrecerilor pe oraș șl municipiu 
și primii trei clasați pe centre de 
comună pentru flecare categorie 
de vlrstă șl sex. La etapa pe mu
nicipiul București se califică pri
mii 20—30 clasați de fiecare sector. 
Pentru a da posibilitatea tuturor 
factorilor cu atribuții in activita
tea sportivă a județului să-șl adu
că contribuția la organizarea în
trecerilor, se va crea o comisie 
județeană a Crosului tineretului. 
Astfel, pe linia fiecărui departa
ment Județean, vor fi concentra
te — din mal multe direcții — 
eforturi organizatorice menite să 
asigure succesul acțiunii. Cele 
două etape premergătoare finalei 
pe țară vor oferi șl prilejul orga
nizării celor mai importante săr
bători sportive ale primăverii, 
prin organizarea, cu ocazia etape
lor respective, a unor manifestări 
culturale, duminici cultural-spor
tive, demonstrații, spectacole etc.

In sfirșit, la 11 mal, la TIrgu 
Mureș, vor fl cunoscuțl campionii 
țării. Etapa finală va fl organi
zată In comun de C.C. al U.T.C. 
și Consiliul Central al U.G.S.R. cu 
sprijinul Ministerului Invățămtn- 
tllilll, M.F.A. și C.N.E.F.S. In 
acest scop se va crea o comisie 
centrală a Crosului tineretului.

La etapa finală vor participa 
primii doi sportivi clasați In e- 
tapa pe județ, la flecare categorie 
de vlrstă șl sex. Organizarea fina
lei intr-un centru de provincie 
este făcută în ldeea că In flecare 
bn, conform unei 
regulamentare, 
lșl va desemna 
localitate.

Cortina te ridică și gongul 
anunță deschiderea tur
neului. Sala este arhipli

nă. Spăniolii, care au avut cin
stea de temut de a „deschide 
focul' 
pioni ai lumii, 
prinși încă 
în primul minut Gruia trans
formă o lovitură de la 
7 m și declanșează, astfel „osti
litățile". Spaniolii, prin Hochei, 
replică cu vivacitate și eficace, 
răspund prompt. Nu vom însera, 
în amănunt, momentele meciu
lui ; ele se cunosc. Deși echipa 
noastră a demonstrat o superio
ritate tehnică si atletică — spa
niolii, mult handicapați ca ga
barit. au un temperament Ibe
ric, focos — deși beneficiem d« 
o mare experiență nu ne-am 
putut Impune jocul, nu putem 
materializa pe tabela luminoasă 
o diferență valorică confortabi
lă. învingem cu 18—14 o echipă 
modjestă ca pretenții, si aceasta 
a făcut ca după meciul R. F. a 
Germaniei cu Cehoslovacia, net 
superioare, multi să afirme că 
favoritii turneului sînt, indiscu
tabil, actualii campioni ai lumii. 
Faptul că, în continuare, aveam 
de susținut trei partide, cu e- 
chipe din ce în ce mai puter
nice, a semănat putină panică 
în tabăra noastră. Grijile antre
norilor au cresedt.‘ Nici băieții 
nu mai păreau- în largul lor. 
Presa nu le fusese pe deplin 
favoțrabilă. Et. înșiși erau ne
mulțumiți șl dăutau expljcațțl, 
și, bineînțeles, mijloace pentru ........ ..... ________
o al,tă exprimare a valorii lor gerienne". care măsoară 
pe teren. „Echipa are Indivi
dualități dar n-are «miuo»,.nu ■ 
e spdată" susțineau unu.
„Băieții-s obosiți si itisaficieiit 
rodați" — opinau alții... „Dacă 
cehoslovacii i-au învins pe ..vest- 
germani care ne-au învihs pe 
noi"... și bursa pronosticurilor 
era în floare. Dar să vedem ce 
va mai urma ?

contra
de

foștilor cam- 
au fost sur
la început:

noi prevederi 
Crosul tineretului 
campionii în .altă

Interyiu realizat de 
VIOREL RABA

• FOTBAL
• LA BRUXELLES a avut 

loc tragerea la sorți a semifi
nalelor celor două mari cupe 
continentale de fotbal. Iată 
programul meciurilor „Cupa 
campionilor europeni" : A.C. 
Milano—Manchester United ; 
Ajax Amsterdam — Spartak 
Trnava (Cehoslovacia) ; Cupa 
Cupelor: Dunfermline (Sco
ția) — Slovan Bratislava ; 
F. C. Koln — F. C. Barcelona.

Setlf 
Oued 
ne—Annaba (180 km) cu es
caladarea vlrfulul Bugeand ; 
28 martie : circuit la Annaba 
(80 km).

La competiție participă e- 
chipele Franței, Suediei, Lu
xemburgului, Austriei, ROMÂ
NIEI, Olandei, Poloniei R. D. 
Germane, Danemarcei, Tuni
siei, Marocului, Libiei și 
geriei (cu două formații).

(110 km) | 2T martie I 
Akhmania—Constanti-

AI-

VASILE CĂBULEA

(Continuore intr-un număr viitor)

• CICLISM
• BASCHET

Re- 
fost 
nu- 
ale
ao-

fasciste a lui 
muncitorească 
ridicat glasul,

9 9 9

• SCRIMA
• ÎN ZILELE DE 29 ți 30 

martie vor avea loc Ia Buda
pesta două mari concursuri 
internaționale feminine de 
floretă cu participarea echipe
lor României, Franței, Italiei 
și Ungariei. în prima zi sînt 
programate întrecerile pe e- 
chipe, iar în cea de-a doua 
zi cele individuale. Federația 
franceză de specialitate a a- 
nunțat că va deplasa, printre 
altele, pe Cerettl, Chantal, Ni
collet, Sailly și altele.

(Agerpres)

prima zi depline sportive. In
întreceri, norvegianul Bjorn 
Wirkola a stabilit și . cea mai 
bună performanță mondială cu 
o săritură de 156 m. Vechiul 
record oficial, deținut de aus
triacul Reinhold Bachler, era 
de 154 m.

• BOX

• PESTE 90 de cicliști vor 
ta» startul astăxi în competi
ția internațională „Fleche Âî- 
_ ' **. __  ._ *.___ 1 a-
proape S90 km, impărtlți in 
6.. «tape» etapă va a-
vea io* pr ruta Oran—Mosta- 
ganem, (80 km), Iată progra
mul celorlalte etape: 23
martie’: Mostaganem—EI As- 
nam (130 km) ; 24 martie : 
Khemis—Alger prin Blida cu 
escaladarea vîrfului Chrea 
(1 500 m) — 170 km ; 25 mar
tie : Alger—Tizi Ouzou (100 
km); 26 martie ; Bedjaia—•

• ÎN SEMIFINALELE com
petiției internaționale mascu
line de baschet pentru „Cupa 
cupelor**, la Liubliana, Slavia 
Praga a învins cu scorul de 

Olim-83—76 (33—36) echipa 
pia din localitate.

• INTR-UN MECI 
contînd pentru „Cupa 
pionilor europeni** la baschet 
masculin, echipa iugoslavă 
Zadar a învins cu scorul de 
89—85 (47—45) echipa Acade
mic Sofia. Returul va avea loc 
la 27 martie la Zadar,

TUR 
cam-

• SPORTURI 
DE IARNĂ

MECIURILE DISPUTA- 
aseară în campionatulTE 

mondial <le hochei pe gheață 
s-au soldat cu următoarele re
zultate : Suedia — Canada 
5—1 (1—1, 3—0, 1—0) ; Ceho
slovacia — U.R.S.S. 2—0 (0—0, 
1—0, 1—0).

• PE TRAMBULINA GI
GANT de. la. Planica (Iugosla
via) a început un concurs de 
sărituri cu schiurile, care reu
nește pe toți așii acestei disci*

• BOXERUL AMERICAN 
de cat. grea Joe Frazier, cam
pion al lumii, recunoscut de 
organizațiile sportive a 5 sta
te americane, iși va pune titlul 
in joc la 22 aprilie în fața 
compatriotului său Dave Zy- 
glewicz. Acesta din urmă esto 
campion al statului Texas ți a 
susținut 28 de întîlniri, obți- 
nînd 27 de victorii. S-a sta
bilit ca intilnirea să aibă loc 
la Houston.

• ASTAZI, LA SIBIU are 
loc meciul internațional de 
box dintre selecționatele Ro
mâniei și Bulgariei. Gala în
cepe la ora 19. Luni, în sala 
sporturilor de Ia Floreasca se 
dispută meciul dintre echipele 
-de box ale orașelor București 
și Berlin. Primul sunet de 
gong se va da la ora 19,



Convorbirile delegației 
române in Malaya

KUALA LUMPUR 21 (Ager- 
pres). — Delegația guverna
mentală română condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care, ia invitația 
guvernului statului Malaya, 
face o vizită oficială In aceas
tă țară, a avut convorbiri de 
lucru cu ministrul comerțului 

■ și industriei, dr. Lim Swee 
Aun, și a participat la o reu
niune organizată de Uniu
nea camarelor de comerț 
din Malaya. Au fost pre- 
zenți membri ai guvernu
lui și numeroși reprezentanți 
de frunte ai cercurilor de afa
ceri malayeze. Cu această 
ocazie, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a vorbit despre 
rezultatele obținute de ' po
porul român în dezvoltarea 
economiei naționale, despre 
dezvoltarea continuă a rela
țiilor comerciale și cooperării 
economice internaționale a 
țării noastre. Delegația româ
nă a mai avut discuții cu con
ducerile Departamentului pla
nificării, Departamentului dez
voltării industriale, precum și 
cu oameni de afaceri.

Conducătorul delegației gu
vernamentale române, Gheor
ghe Rădulescu, a avut, de ase
menea, convorbiri cu vicepre- 
mierul Tun Abdul Razak asu
pra promovării relațiilor din
tre cele două țări. S-a consta
tat cu această ocazie că exis
tă posibilități pentru lărgirea 
colaborării economice și pen
tru mărirea volumului și di
versificarea schimburilor co
merciale dintre România și 
Malaya.

Seara, vicepremierul mala- 
yez a oferit un dineu în onoa
rea delegației române, la care 
au participat membri ai gu
vernului și oameni de afaceri. 
La dineu s-a toastat pentru to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul realegerii sale în func
ția de președinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie 
dintre România și Malaya.

Vizita delegației române 
este urmărită cu interes de 
opinia publică din această

țară. Presa, radioul șl televi
ziunea relatează pe larg des
pre activitatea și convorbirile 
delegației române.

Delegația guvernamentală ro
mână a luat cunoștință de 
diverse proiecte industriale 
și de dezvoltare a economiei. 
S-a vizitat între altele, Institu
tul de cercetări în domeniul 
cauciucului, produs care ocupă 
primul loc în exportul țării, o 
stațiune experimentală în acest 
domeniu, precum și o fermă și 
o plantație agricolă. In conti
nuarea convorbirilor oficiale, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, 
a avut discuții cu ministrul a- 
griculturii, Haji Mohamed Gha- 
zali Jawi, precum și cu minis
trul comerțului și Industriei, dr. 
Lim Swee Aun.

• IN saloanele marelui hotel 
Hilton din New York s-au des
chis lucrările conferinței Co
mitetului național pentru rela
ții americano-chineze, la care 
participă circa 2 500 de persoa
ne printre care senatori, mem
bri ai Camerei Reprezentanți
lor, specialiști în relații inter
naționale, profesori universi
tari, reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri, industriași etc.

încă de Ia începutul dezbate
rilor, conduse de fostul amba
sador al S.U.A. în Japonia, 
prof. Edwin Reischauer, de la 
Universitatea Harvard, s-a evi
dențiat necesitatea unei schim
bări radicale a politicii ameri
cane față de Repubica Populară 
Chineză.

„ZIUA ROMÂNIEI" 
LA TÎRGUL DE LA TRIPOLI

„Ziua României", organizată la 
Tîrgul internațional de la Tripoli, 
unde țara noastră participă cu 
numeroase produse industriale, a 
fost marcată prin vizitarea pavi
lionului țării noastre de către 
membri ai guvernului, guverna
torul orașului Tripoli, șefi ai mi-

Palrioți sud-vietnamezi în cursul unui recente misiuni de luptă

s c UE r* -t

MESAJUL C.C. AL P.C.R.
ADRESAT C. C. AL P. M. S U.

BUDAPESTA 21. — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : Delegația de partid 
și guvernamentală română, con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, care par
ticipă la festivitățile prilejuite de 
aniversarea a 50 de ani de la

proclamarea Republicii Sovieti
ce Ungare, a avut vineri o con
vorbire cu Gaspar Sandor, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului Prezidențial, secre
tar general al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Ungaria. 
Cu acest prilej, tovarășul Gheor
ghe Apostol a înmînat mesajul 
adresat de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român

către Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la proclamarea Re
publicii Sovietice Ungare.

In numele conducerii de par* 
tid și de stat ungare, tovarășul 
Caspar Sandor a transmis mul
țumiri conducerii Partidului Co
munist Român pentru mesajul 
adresat

AL

COMITETULUI CENTRAL

PARTIDULUI MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR
BUDAPESTA

Undeva, la marginea 
Pragăi, se desfășoară activi
tatea unei fabrici în minia
tură. Dimineața, foarte în 
zori, odată cu muncitorii 
oare se grăbesc către locul 
de muncă, spre această fa
brică se îndreaptă cei cărora 
ou anticipație le spunem 
„muncltori-ucenici“.

Am numit școala drept fa
brică nu ca o figură de stil. 
Așa mi-a fost înfățișată. U- 
zinele de automatizare din 
Praga includ pe lingă fabri
cile obișnuite și una pentru 
ucenici. Am dedus abia mai 
tîrziu Înțelesul exact al no
țiunii „fabrică pentru 
ucenici*. Este școala uceni- 
oilor, slnt atelierele ucenici
lor. Cu o seară precedentă 
vizitei mele aici, tocmai a- 
vnsese loo o aniversare, — 
jumătate de deceniu de la în
ființarea școlii profesionale 
de automatizare.

Ani puțini, e drept, dar 
adăugăm la bilanț perspec
tiva. Ne îngăduim, pe temeiul 
relatărilor, să întocmim o 
scurtă biografie. Vaclav Lud- 
vik, directorul școlii, și 
Iaroslav Sucha, director e- 
ducativ, ne inlesneso cunoș
tința. Acum, pe aceste locuri

nu pentru că s-ar pătrunde 
ușor, sub aspectul concuren
ței. Dimpotrivă, tocmai con
curența atrage. Și pe băieți, 
ca și pe fete. Uzinele îi so
licită și-i așteaptă.

Am vizitat atelierele de 
electrotehnică, strungărle, 
lăcătușerie. In ziua aceea 
tocmai se făceau plățile 
(pentru comenzile efectuate 
școala primește contrava
loarea lor). Elevii primeau 
micul lor salariu lunar — 
bursa, cum o numim noi ; 
cei din anul I — 30—40 de 
coroane, cei din anul doi 
40—50 de coroane, depinde 
de aprecierea pe care o dau 
maiștrii activității la practi
că. Banii sînt — cum mi se 
explică — de buzunar, pen
tru cheltuieli diurne ale ele
vilor. Cei din anul III, care 
fac practică în fabrici, pri
mesc un anumit echivalent 
din retribuția care s-ar cu
veni unui muncitor. Consem
nez amănuntul nu pentru că 
el primează ca element sti
mulativ, ci pentru că mi s-a 
părut semnificativ ca ele
ment educativ. Ucenicul se 
obișnuiește, în condițiile în 
care școala îi facilitează să 
facă practică producind pen-

siunilor 'diplomatice, personalități 
politice și oameni de afaceri libi- 
eni și străini. Ministrul econo
miei și comerțului Ahmed Najm, 
a dat o înaltă apreciere partici
pării României la această mani
festare internațională, felicitînd 
pentru calitatea și varietatea pro
duselor, precum și pentru modul 
în care au fost expuse. In onoa
rea oaspeților, directorul pavilio
nului, Nicolae Enescu, a oferit o 
recepție.

O TNTTLNIRE 
WILSON—OJUKWU 
PUȚIN PROBABILA

• PRIMUL MINISTRU britanic, 
Harold Wilson, a declarat In Ca
mera Comunelor că o intilnlro cu 
liderul biafrez, colonelul Odu- 
megwu Ojukwu, este „problema
tică* în timpul vizitei pe care o 
va face, la 27 martie, la Lagos. 
El nu a exclus, Insă, o astfel de 
posibilitate. Premierul britanic a 
subliniat că vizita sa In Nigeria 
nu are drept scop obținerea Ime
diată a unei încetări a focului șl 
nici de a Juca rolul de mediator 
Intre Biafra șl guvernul federal 
nigerian. El a precizat că va sosi 
In Nigeria în calitate de „repre
zentant al intereselor britanice*, 
precum și pentru a împărtăși gu
vernului federal de la Lagos do
rința Marii Britanii de a se pune 
capăt actualului conflict nigerian.

• LA 20 MARTIE a Intrat în 
vigoare acordul cu privire la

desființarea vizelor între Iugos
lavia și Republica Federală a 
Germaniei. în baza aoordiului, 
cetățenii celor două țări vor 
putea intra fără vize în Iugos
lavia și respectiv, R.F. a Ger
maniei, unde pot rămîna timp 
de 3 luni.

• ÎN URMA catastrofei avia
tice de la Assuan, aeroportul 
din această localitate a fost în
chis. O comisie de anchetă s-a 
deplasat la fața locului. Se pare 
că timpul rău și furtuna de ni
sip ar fi cauzat accidentul avio
nului „IL-18* al companiei egip
tene de aviație, și în care și-au 
pierdut viața 87 de persoane, alțl 
14 pasageri fiind răniți. Apara
tul efectua ultimul zbor al „po
dului aerian* organizat special 
pentru pelerinii care an mers 
la Mecca.

REUNIUNEA 
UNUI GRUP DE EXPERȚI 

IN PROBLEMELE NUCLEARE

LA sediul agenției internațio
nale pentru energie atomică din 
Viena a luat sfîrșit reuniunea 
grupului de experți în proble
mele nucleare. La această dez
batere au luat parte reprezen
tanți din 18 țări. Din România 
a participat Marips Pătrașcu, 
membru al Comitetului pentru 
energia nucleară de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri.

împotriva politicii de apartheid
Comisia Națiunilor Unite pentru drepturile omului a 

adoptat o rezoluție prin care condamnă violarea flagran
tă a drepturilor omului în Africa de Sud-Vest.

din țările 
socialiste

Rezoluția prevede organi
zarea unor anchete privind 
pedeapsa cu moartea în Afri
ca de Sud-Vest, tratamentul 
aplicat deținuților politici și 
patrioților arestați, ca și asu
pra situației africanilor în 
așa-zisele lagăre „de tranzit11 
și rezervațiile Indigene din

ÎMPĂRȚIREA 
EUROPEI 

In blocuri

Republica Sud-Africană, Na
mibia și Rhodesia. O altă an
chetă este prevăzută în Na
mibia, Rhodesia de Sud, An
gola, Mozambic și Guineea 
Portugheză în legătură cu 
„gravele manifestări ale co
lonialismului și ale discrimi
nării rasiale* din aceste țări.

Comisia Națiunilor Unite 
pentru drepturile omului a 
ales pe cei 26 de membri 
care vor constitui, timp de 
trei ani, subcomisia pentru 
lupta împotriva măsurilor 
discriminatorii pentru apăra
rea minorităților. Printre a- 
ceștia »e află șl reprezentan
tul României, Alexandru Bo- 
Ilntlneanu.

Ofensiva 
patrioților 

sud-vietnamezi
65 DE OBIECTIVE MILITARE 
AMERICANO-SAIGONEZE 

AU FOST ATACATE

Vineri dimineața, forțele pa
triotice sud-vietnameze au lansat 
acțiuni ofensive de amploare în 
cea mai mare parte a regiunilor 
țării, atacind, în total, după cum 
scrie corespondentul agenției 
France Presse, peste 65 de obiec
tive militare americano-saigoneze.

Pierderile umane provocate de 
acțiunea patrioților au fost cali
ficate drept „ușoare*, de către 
comandamentul american de la 
Saigon. In schimb, s-a mențio
nat că pierderile materiale ar fi 
„moderate", ceea ce, scrie agen
ția citată, s-ar putea traduce 
prin „relativ importante".

Agențiile de presă menționea
ză totodată că s-au semnalat 
ciocniri puternice în regiunea 
saigoneză în apropiere de plan
tația Michelin între unități ame
ricane și grupuri de patrioți. 
Luptele, a declarat un purtător 
de cuvînt american, au durat 
fără întrerupere peste 12 ore, în 
ciuda celor 1500 tone de bom
be lansate de avioanele grele 
„B-52" în cursul a nouă raiduri 
întreprinse asupra regiunii. Este 
pentru prima oară, relevă cores
pondenții de presă, cînd avioane
le americane au bombardat plan
tația Michelin, una din cele mai 
importante din țară.

După cum relatează agenția 
V.N.A., avioanele americane 
„B-52“ au bombardat recent 
noi localități din regiunile sud- 
vietnameze, printre care satele 
Than An și Thanh Tu en, pro- 
vocînd numeroase victime în 
rîndul populației civile.

De asemenea, menționează 
agenția citată, la 19 martie a.c., 
avioanele americane au lansat 
asupra satului Than An bombe 
cu bile și bombe ce conțineau 
produse chimice' toxice.

De la 22 februarie a.c. și 
pînă în prezent, forțele patrio
tice sud-vietnameze au scos 
din luptă peste 6 000 de sol
dați și militari inamici, în 
urma puternicelor lupte din 
regiunea Platourilor înalte. De 
asemenea, în aceeași perioadă 
au fost doborîte sau distruse 
la sol 118 avioane, au fost 
distruse sau avariate 508 vehi
cule militare, 28 piese de arti
lerie, 137 de buinkere, precum 
și 39 de depozite de muniții.

Dragi tovarăși,

Cu prilejul aniversarii a 50 de ani de ia 
crearea Republicii Sovietice Ungare, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român adresea- 
zâ Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, întregului popor frate un
gar, un cald salut tovârâșesc și felicitări cor
diale.

Revoluția proletară din Ungaria, din martie 
1919, a constituit o pagină glorioasă în istoria 
luptei clasei muncitoare, a poporului maghiar. 
Ea a reprezentat o verigă importantă în lanțul 
marilor mișcări revoluționare din Europa de la 
sfîrșitul primului război mondial, generate de 
adîncirea contradicțiilor sociale, stimulate de 
victoria Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Clasa muncitoare din România, masele largi 
populare, organizațiile lor democratice și pro
gresiste și-au manifestat solidaritatea activă cu 
Republica Sovietică Ungară, s-au opus partici
pării la intervenția militară organizată de pu
terile imperialiste și la care au luat parte și 
clasele exploatatoare din țara noastră. Nu
meroși fii ai poporului român au luptat cu e-

al

roism, alături de proletariatul ungar, pentru 
apărarea revoluției, a tinerei republici munch 
torești maghiare.

Tn pofida greutăților și adversităților întîm- 
pinate, clasa muncitoare, poporul ungar aU 
continuat lupta revoluționară și, după elibera* 
rea de sub jugul fascist, au cucerit, sub condu* 
cerea Partidului Comunist, puterea politică, au 
înfăptuit adinei prefaceri tn structura societă
ții, în nivelul forțelor de producție, obținînd 
succese remarcabile tn edificarea ortnduirii so* 
cialiste.

Tn lupta de clasă împotriva exploatatorilor, 
în opera de transformare revoluționară a so
cietății, oamenii muncii și comuniștii români 
și maghiari s-au aflat alături, s-au sprijinit re* 
ciproc.

Exprimîndu-ne satisfacția pentru evoluția re
lațiilor de prietenie și colaborare tovărășească 
dintre partidele, țările și popoarele noastre, 
sîntem convinși că acestea se vor dezvolta și 
tn viitor în interesul poporului român și po
porului ungar, al unității țărilor socialiste și 
mișcării comuniste și muncitorești internaționa* 
le, al cauzei păcii și socialismului în lume.

Comitetul Central
Partidului Comunist Român

Festivitățile de la Budapesta
BUDAPESTA 21. — Cores

pondentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite: Cu prilejul aniversă
rii a 50 de ani de la proclama
rea Republicii Sovietice Ungare, 
vineri dimineața în Piața Pară- 
zilor din Budapesta a avut loc 
festivitatea inaugurării monu
mentului închinat Republicii So
vietice Ungare. Monumentul, o- 
pera cunoscutului sculptor ma
ghiar Kiss Istvan, înfățișează un 
muncitor care se avîntă în luptă 
avînd o flamură roșie în mină.

La inaugurarea monumentului 
au luat parte Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Losonczi Pal, președintele Con

siliului Prezidențial al Republi
cii, Jeno Fock, președintele gu
vernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, alți condu
cători de partid și de stat, un 
mare număr de oameni ai mun
cii din capitala ungară. Au par
ticipat, de asemenea, membrii 
delegațiilor de partid și guver
namentale din țările socialiste a- 
flate la Budapesta cu prilejul 
manifestărilor închinate aniver
sării proclamării Republicii So
vietice Ungare.

După inaugurarea monumen
tului a avut loo ceremonia de
punerii de coroane din partea 
C.C. el P.M.S.U., a Consiliului

Prezidențial, a guvernului ungar, 
a organizațiilor de masă, precum 
și a delegațiilor de partid și gu
vernamentale din țările socialis
te. Din partea delegației Repu
blicii Socialiste România au de
pus o coroană de flori tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia, conducătorul delegației, Ja
nos Fazekas, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și Dumitru Turcuș, am
basadorul României la Buda
pesta.

0 ȘCOALĂ-FABRICĂ
se află doar nucleul a ceea 
ce va fi, în anul 1980, com
plexul școlii profesionale de 
automatizare. Nucleul acesta 
insemnînd atelierele școlare 
_  „fabrica pentru ucenici*. 
O fabrică bine înzestrată, 
deservită de un personal 
tehnio și didactic îndrumă
tor. E numită astfel pentru 
că își permite alcătuirea unui 
plan de producție pe care îl 
realizează — ca muncitori cu 
un ceas mai devreme — chiar 
ucenicii din anii intil și doi 
pe parcursul practicii șco
lare.

Atracția magnet pentru 
acest tip de școală este asi
gurată. Pentru că școala 
oferă însușirea unei meserii. 
Pentru că meseriile sint de 
perspectivă, moderne. Pen
tru că școala, în puținii ani 
pe care II are. și-a dobîndit 
un cert prestigiu. A în
ceput modest — cu 150 de 
elevi ; acum are 980. Șl va 
avea In fiecare an mal mulți, 
in funcție de nevoile creseîn- 
de ale uzinelor care o patro
nează.

Elevii lșl poartă titlul de 
ucenici ou demnitate. Re
marcam și Ia școala medie 
pragheză, în însemnările an
terioare. faptul că tinerii 
se îndreaptă către o anume 
scoală, din considerente ce 
țin de prestigiul instituției, 
de nivelul pregătirii, de exi
gență. După cite am înțeles, 
situația se repetă și aici. 
Școala este căutată. Ciudat,

tru producție, să aprecieze șl 
pe această cale valoarea re
tribuției muncii.

Elementul stimulativ oel 
mai important e altul, sau 
poate sînt mal multe alcă
tuind unul singur. Ce se cere 
șl ce-șl cer elevii. Despre 
examenul de absolvire a șoo- 
lil mi s-a vorbit ca despre 
un act cu totul deosebit — un 
act de creație. Lucrarea per
sonală pe care trebuie s-o 
prezinte elevul solicită cu
noștințele și măiestria în 
meserie. Realmente este o 
mare onoare să absolvi 
școala cu o lucrare care a 
primit calificativul. tradus 
aproximativ, „cu laudă’.

Al doilea argument îl în
tregește pe primul. De la 
inaugurare, în școală se des
fășoară un concurs continuu 
„pentru cel mal bun ucenic* 
dotat cu diplomă șl insignă. 
Concursul e într-atit de 
sever — deci Intr-atlt de 
concurs — Incit în decursul 
celor olnoi ani de clnd da
tează numai 22 de elevi au 
reușit să doblndească rlvnl- 
tul titlu. Dar olne l-a obți
nut este socotit In școală, și 
In afară, „as* Intr-ale mese
riei. Cîștigă cel exoelenți.

...Dimineața, în zori, olnd 
muncitorii din Praga se În
dreaptă spre luoru elevii 
care aspiră la acest titlu se 
îndreaptă spre șooala-fabrloă.

LUCRETIA LUSTIG

ESTE DĂUNĂTOARE
Comunicatul unei 

organizații franceze

PARIS 21. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : „Mișcarea pentru in
dependența Europei", organiza
ție franceză pro-guvemamentală, 
a dat publicității un comunicat 
In care subliniază că împărți
rea Europei în blocuri antago
niste „este dăunătoare interese
lor și viitorului popoarelor euro
pene. Aceasta are ca efect și o 
rămînere în urmă din punct de 
vedere tehnic și industrial a ma
jorității țărilor din Europa occi
dentală și dependența acestora 
față de S.U.A.".

„Mișcarea pentru independen
ța Europei" apreciază că „viito
rul continentului trebuie să «e 
bazeze pe noțiunile de indepen
dență, destindere și cooperare. 
Sub acest aspect — se arată în 
comunicat — Apelul adresat tu
turor țărilor europene de către 
țările Europei răsăritene pentru 
pregătirea unei conferințe euro
pene asupra securității, coexis
tenței și cooperării, nu poate de- 
cît să suscite un mare interes".

Oficiosul „La Nation" remar
că, în aceeași ordine de idei, că 
o asemenea conferință „ar pre
zenta, incontestabil, un mare in
teres și ar putea constitui înce
putul unei cooperări economice, 
culturale și chiar politice mai 
concrete între Europa de Vest 
și Europa de Est*.

• FĂCÎND bilanțul schim
bului de mărfuri dintre Po
lonia si țările Pieței Comune 
în anul 1968, agenția P.A.P. 
relevă într-un comentariu că 
acesta a fost în valoare de 
2,6 miliarde zloți valută, a- 
dică aproximativ 650 milioane 
dolari. Valoarea importurilor 
din țările C.E.E. în Podonla 
a fost de 1 448 000 000, ia.r cea 
a exporturilor în aceste țări 
de 1 158 000 000 zloți valută. 
Din compararea acestor ci
fre rezultă un sold pasiv în 
valoare de aproximativ 290 
milioane de zloți valută. In 
comparație cu anul 1987, su
bliniază agenția, anul trecut 
soldul pasiv în comerțul Po
loniei cu tăriile Pieței Comu
ne ■ crescut.

CONFRUNTĂRI POLITICE 
ÎN ITALIA

Vineri s-au întrunit la Borna, 
în cadrul unor ședințe separate, 
Direcțiunea Partidului demo- 
orat-creștin și Comitetul Cen
tral al Partidului Socialist Ita
lian. Conducerile celor două par
tide politice italiene vor lua în 
dezbatere criza care planează 
asupra actualei coaliții guver
namentale de centru-stînga ca 
urmare a punctelor de vedere 
divergente în ce privește pro
blema colaborării cu Partidul 
Comunist Italian.

După recentul Congres al 
Partidului Comunist Italian, în 
rîndul conducerii Partidului 
Socialist Italian au apărut o

serie de luări de poziție con
tradictorii fată de raporturile 
P.S.I. cu P.C. Italian. In timp 
ce secretarul general al P.S.I 
Mauro Ferri, se pronunță în fa
voarea menținerii formulei de 
centru-stînga, doi din adjuncții 
săi. Gino Bertoldi și Antonio 
Cariglia se declară partizani ai 
lărgirii actualei coaliții. într-o 
recentă declarație Antonio Cari
glia a relevat că problema 
raporturilor P.S.I. cu P. C. Ita
lian este „esențială*. El a cerut 
ca această chestiune să fie dis
cutată cu prioritate în cadrul 
actualei reuniuni.

Revista americană „NEWSWEEK* pu
blică tntr-un număr recent o anchetă efec
tuată tn mai multe universități și institute 
de învățămînî superior pe tema „Cum 
trebuie procedat în privința mișcării pro
testatare □ studenților". Materialul adunat 
oferă comentatorilor revistei posibilitatea 
să evidențieze neliniștea autorităfilor uni
versitare față de nemulțumirea cresctndă 
a studenților. „In ultimii ani — relatează 
NEWSWEEK — demonstrațiile din univer
sități s-au concentrat din ce în ce moi 
mult în jurul drepturilor civile, programu
lui de învâțămînt, impunerii universităților 
să efectueze cercetări științifice în scopuri 
militare și războiului din Vietnam".

Recunoscînd de la bun început că „relele 
societății, reale sau imaginare, minuscule 
sau cosmice, conduc la mișcările studen
țești" — revista apreciază ca nerealiste 
unele luări de poziție oficiale. Astfel, la 
Conferința națională a guvernatorilor, 
desfășurată la New York, un spațiu larg 
in timpul dezbaterilor a fost acordat gă
sirii unor „soluții pentru pacificarea stu
denților'. Cu acest prilej, Ronald Reagan, 
guvernatorul statului California, care-și 
condusese campania sa electorală acum 
doi ani, printre altele, pe tema „lichidării 
agitațiilor de la Berkeley', propunea mă
suri extrem de dure, mai ales intervenția 
Departamentului justiției In investigarea 
cazurilor de protest universitar. Dar, con
comitent, nu poate fi ignorată teama că 
intervenția autorităților ar știrbi tn mod 
grav autonomia universităților, înrăută
țind și mai mult relațiile destul de dificile 
dintre administrație și organizațiile stu
dențești.

Curtea Supremă a S.U.A., scrie în con
tinuare revista (un exemplu dintr-un șir mai 
numeros) a intervenit direct în viața uni
versitară, sancționînd cu suspendarea de

r DIN -
VIAȚA 

TINERETULUI 
kî LUMII a

la cursuri pe Mary Beth Tinker și alți doi 
studenți de la „De Moines' Iowa), pentru 
câ purtaseră doliu în semn de protest îm
potriva războiului din Vietnam, iar în 
timpul recentelor manifestații studențești 
în favoarea unei reforme a învațămîntu- 
lui, care a avut loc la San Francisco, poli
ția chemată de președintele universității, 
Hayakawa, a arestat 483 de studenți. Mă
surile de intimidare, ca retragerea carne
telor studențești, suspendarea de la 
cursuri, prezența permanentă a unor cadre 
polițienești (în proiect la „Berkeley', Cali
fornia), au primit în cadrul anchetei astfel

de răspunsuri din partea tinerilor : „Uni
versitatea a devenit un surogat al relelor 
societății și ea trebuie reformată, iar pu
terea și resursele ei folosite în așa fel, 
îneît aceste rele să fie stîrpite".

Tn ultimul timp, chiar profesori de la 
Universitatea de stat din Buffalo și de la 
Universitatea „Rutgens* din Newark, au 
atras atenția asupra „adevăratului dezas
tru* pe care l-ar produce intervenția bru
tală a corpurilor polițienești și de armată 
în incinta universităților, în care se succed 
des acele sit-in ale studenților negri. A- 
ceștia cer admiterea mai largă a studen
ților negri în universități, recrutarea mai 
multor asistenți și profesori din rîndurile 
lor, înființarea unor cursuri speciale des
pre cultura negrilor americani. In S.U.A., 
marea majoritate a studenților negri în
vață în colegii predominant negre, care 
nu aspiră nici pe departe la titlul de „me- 
gauniversitate* și de aceea, se pare, sînt 
date uitării, rămînînd în continuare cu re
surse financiare destul de precare și cu 
un număr insuficient de cadre universitare. 
Un exemplu concludent pentru indiferența 
cu care sînt privite revendicările lor îl 
oferă colegiul de stat din San Francisco, 
unde s-a încheiat recent o grevă de patru 
luni de zile organizată de Uniunea Stu
denților . Negri și la care au participat 
patru mii de tineri, fără ca promisiunile 
inițiale să se concretizeze cumva.

Evident, comentatorii revistei ajung de 
multe ori la concluzii optimiste, neiustifi- 
cate de faptele în sine. Ceea ce se relie
fează cu pregnanță este, însă, preocuparea 
asiduă a autorităfilor de a înăbuși mani
festațiile studențești, de a le îngrădi prin 
legi — ca recenta lege introdusă în Cali
fornia — care le stigmatizează ca „necon
stituționale*.

DOINA TOPOR

' UN NDD
INCIDENT

ÎNTRE IORDANIA 
Șl ISRAEL

AMMAN — Două avioane 
de vînătoare lsraeliene an 
atacat vineri după-amlază 
pozițiile iordaniene din regi
unea podului Allenby — a 
declarat un purtător de cu
vînt oficial. In urma acțiunii 
apărării antiaeriene, a fost 
doborît un aparat israelian, 
înaintea acestui raid, a afir
mat purtătorul de cuvînt, for
țele israeliene au deschis foc 
asupra trupelor Iordaniene 
staționate In regiunile Men- 
dassa și Um Nakhla a

TEL AVIV — Un purtător 
de cuvînt al armatei iiraelle- 
ne a anunțat pierderea unui 
avion doborît de către forțele 
iordaniene în partea răsări
teană a rîulul Iordan. Comu
nicatul dat publicității preci
zează că „incidentul a luat 
naștere în regiunea' podului 
Allenby, în momentul cînd un 
grup de arabi palestinieni au 
pătruns pe teritoriul contro
lat de Israel*.
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