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„Scînteia tineretului" de 
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tovarășul MIRCEA ANGE- 
LESCU.

E DE
Iarna grea a dat și continuă 

să dea de furcă și agricultorilor 
din județul Constanța. Totuși, o 
parte din unități aflate în ime
diata vecinătate a litoralului 
unde nămeții s-au topit mai re
pede, terenurile zvîntîndu-se, au 
putut trece la executarea în 
cîmp a primelor lucrări din a- 
ceastă camoanie. Așa se face că 
pînă ieri, 28 martie, în coopera
tivele agricole din județul Con
stanța fuseseră însămînțate 8 900 
hectare cu diverse culturi.

Faptul că oamenii de aici sînt 
hotărîți să învingă capriciile 
primăverii, că toate forțele sînt 
mobilizate pentru executarea 
lucrărilor o probează și cele 
16 040 tone îngrășăminte chimice, 
cu 5 370 tone mai mult decît se 
planificase, cu care au fost fer
tilizate în aceste zile culturile 
de grîu, suprafețele de grădină 
și terenurile ce vor fi irigate, în 
special. Zilele acestea, care au 
fost din nou neprielnice lucrări
lor în cîmp, oamenii le-au folo
sit punînd la punct noi tehno
logii de lucru care vizează exe
cutarea în condițiile specifice 
ale acestui an a tuturor lucră
rilor în timpul optim și de bună 
calitate.

Joi — o zi cu ploaie și lapo- 
viță — la Stațiunea experimen
tală Valul lui Traian s-au re
unit într-o consfătuLre inginerii 
din raza întreprinderilor pentru 
mecanizarea agriculturii Valul 
lui Traian, Sihioara, Mircea 
Vodă șl Remus Opreanu. în 
posesia unor date noi cu privire 
la stadiul fiecărei tarlale ei au

VINA!
discutat cu specialiștii stațiunii 
cum este mai bine să însămîn- 
țeze porumbul și floarea-soare- 
lui, în principal, avînd în vedere 
timpul înaintat care a decalat 
epocile de însămînțare.

Fructificarea fiecărei ore da 
lucru pentru terminarea tuturor 
lucrărilor care pot fi executate 
în grădina de legume ar trebui 
să stea în aceste zile în aten
ția tuturor cooperatorilor. De 
fapt și în această privință am 
putea nota unele rezultate mul
țumitoare : s-au însămînțat 321 
hectare cu ceapă, reprezentînd 
deja un procent de 20,3 la sută 
din plan. In general, în grădină 
au fost însămînțate diferite le
gume pe 586 hectare. Eforturile 
cele mai mari se fac însă pen
tru pregătirea solariilor. Este 
un capitol care nu în toate uni
tățile se bucură de atenția cu
venită. Un’tătile din jurul ora
șului Constanța nebeneficiind 
de o sursă termică pen
tru dezvoltarea legumlcultu- 
rii în sere, trebuie să con
centreze eforturile pe produ
cerea de legume și zarzavaturi 
timpurii în solarii. Anul trecut, 
30 de cooperative din bazinele 
legumicole ale județului au fo
losit 21 de hectare de solarii. Ele 
urmau să fie acum reparate și 
puse la punct pentru ca în mo
mentul cînd temperatura va 
permite plantele din răsadnițe 
să fie trecute să se dezvolte șl 
să rodească aici. Avînd în ve-

ION ȘERBU
(Continuare în pag. a IlI-a)

Plecarea

din
Istanbul

ISTANBUL 28. — Trimisul 
special Agerpres, Ion Badea, 
transmite i Vineri dimineața, 
președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și soția, ImpreunA 
cu persoanele oficiale care 11 
Însoțesc, a părăsit orașul Is
tanbul, plecfnd spre Izmir, 
penultima etapă a actualei vi
zite oficiale în Turcia. Oaspe
ții sînt însoțiți de Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul de ex
terne al Turciei.

Pe aeroportul YeșilkOy, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
cu soția au fost salutați de 
Vefat Poyraz, guvernatorul 
vilayetului Istanbul, de pri
marul orașului Istanbul, con
silieri municipali, generali, 
personalități ale vieții politice, 
economice și culturale locale.

Erau, de asemenea, prezenți 
Ilie Tudor, consulul general a! 
României la Istanbul, șefi ai 
consulatelor străine acreditați 
la Istanbul, ziariști români și 
turci. O gardă militară a pre
zentat onorul.

Timpul petrecut în frumosul 
oraș de pe malurile Bosforu
lui a prilejuit întîlniri cor
diale cu populația, care și-a 
exprimat sentimentele priete
niei cu poporul român, discu- 
cuții rodnice cu personalități 
politice din vilayetul Istanbul, 
vizitarea unor vestite monu
mente ale istoriei și culturii 
de pe aceste meleaguri.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția, împreună 
cu persoanele oficiale române 
și turce care îl însoțesc, se 
urcă în avionul care așteaptă 
pe pistă, gata de decolare.

Sosirea 

la Izmir
După un scurt zbor deasu

pra țărmurilor Mării Egee, a- 
vionul special a aterizat pe ae
roportul Cigli din Izmir.

Pe un timp splendid, tipic 
litoralului egeean al Anato- 
liei. aerogara din Izmir, îm
podobită cu drapelele de stat 
românești și turce, primește 
sărbătorește pe distinșii oa
speți români.

In întîmpinarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu au ve
nit Namik Kemal Șentiirk, 
guvernatorul vilayetului Izmir, 
Osman Kibar, primarul ora
șului Izmir, numeroase alte 
personalități locale.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de guverna
torul Namik Kemal Șentiirk, 
trece în revistă garda de o-

La plecarea din Istanbul spre Izmir
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noare și apoi ia loc Intr-un 
automobil escortat de moto- 
cicliști. In drum spre reședin
ța oaspeților români, convoiul 
de mașini străbate una dintre 
cele mai frumoase și fertile 
regiuni ale Turciei.

Izmirul — al treilea oraș 
turcesc ca mărime — locali
tate căreia documentele îi 
consemnează existența încă 
din mileniul III î.e.n. — este a- 
șezat pe coastele golfului cu 
același nume. Cunoscut, în
deosebi ca un mare centru co
mercial (la tîrgul internațional 
care se organizează aici Ro
mânia participă în fiecare an), 
Izmirul este, în același timp, 
și un important port al Tur
ciei, al doilea ca mărime după 
Istanbul. în ultimii ani, ora
șul a înregistrat succese re
marcabile în domeniul dezvol
tării economice.

După un scurt popas la
Izmir, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, 
și persoanele oficiale române, 
Însoțit de ministrul de externe 
al Turciei, Ihsan Sabri Cagla
yangil și oficialități ale vila- 
letului Izmir, a plecat să vizi
teze vestigiile celebrei cetăți 
antice de la Efes, la 77 km de
părtare de orașul Izmir.

Convoiul oficial străbate 
pitoreștile străzi ale Izmirului, 
apoi Bulevardul Națiunilor 
Unite, care urcă în frumoase 
serpentine pînă în Vîrful co
linei Eșrefpașa. De aici se des
chide o frumoasă panoramă a 
orașului. La cîțiva kilometri 
dincolo de oraș, oaspeții trec 
pe lîngă cele trei apeducte ro
mane de la Kîzîl Cullu, apoi 
străbat sate, traversează o de-

minată de o colină pe care 
se zărește fortăreața Noului

presiune ocupată altăda-
tă de Lacul Cellat, asanat
în anii 1934—1938 și după
o oră de mers, coloa-
na de mașini se oprește
în localitatea Selcuk, do-

Efes. Se vizitează muzeul din 
localitate. Aici, sînt expuse 
opere de artă care au aparți
nut cetății antice Efes : vestigii 
ale celebrului Templu al Arte- 
misei-Diana, un altar ornat în 
relief, un cadran solar și nu
meroase statui, între care o 
renumită statuie a Dianei.

In continuare sînt vizitate 
vestigiile Templului Artemi- 
sei — una dintre cele 
șapte minuni ale lumii an
tice — creație a numeroase 
generații și care a jucat un rol 
foarte important în viața e- 
conomică și socială a Efesu- 
lui.

Pe pantele colinei Pion, oas
peții vizitează ruinele Gimna
ziului Vedius, ale Stadionului 
din Efes. ale Termelor lui Port 
și ale teatrului antic pentru 
25 000 de persoane. In acest 
peisaj evocator al unei vechi 
civilizații are loc în fiecare

•
 Apariția pe arena vieții poli
tice românești, în mai 1921, a 
partidului comunist — detașa-

•
 mentul de avangardă al clasei 
muncitoare — a constituit un 
moment de însemnătate istori- 

_  că pentru mișcarea muncito- 
0 rească, pentru destinele poporu
lui român. Crearea Partidului 
Comunist Român a ridicat pe 

A o treaptă superioară lupta revo- 
— lutionară din țara noastră, dînd 

un puternic imbold procesului

•
 de clarificare ideologică și poli- 
-Prvi/-»in reștl. „Incepind din &ccst mo-tic de folclor. ment, clM# munc|t0are sub

Primarul din Selcuk, Mus- conducerea partidului comunist . . " ' " m ,—- a fogț prezenf£ 8j $i-a spus cu-
.1'1 în toate evenimentele 

— mai importante ale țarii, s-a si
tuat în fruntea luptei pentru

•
 progres social", arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea 
la adunarea festivă organizată 

— cu prilejul aniversării a 45 de 
0 ani de la crearea P.C.R. 

Făurirea partidului de tip 
nou. comunist, a marcat, în a-

tafa Cahit Tanman, adresîn- 
du-se președintelui Nicolae A vintni
Ceaușescu a exprimat dorința 
organizatorilor Festivalului ca 
soli ai artei populare româ
nești să participe la această 
sărbătoare și la concursul care 
se va desfășura anul acesta în
tre 1 și 7 mai în marele amfi- A cela'și timp, o cotitură radicală „ în micnoroa vAtrnltifînrtcr?î ci Hp-teatru al bătrinului Efes.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit cu satisfacție in
vitația și și-a exprimat spe
ranța că reprezentanții folclo
rului românesc vor fi concu- 
renți redutabili în cadrul aces
tui festival.

Vizita continuă. Străbătînd
„Strada de marmură", altădată 
străjuită de numeroase monu
mente, oaspeții trec pe lîngă 
Biblioteca lui Celsius, monu-

Invitația la o anchetă despre 
propriile idealuri găsește, și 
este absolut explicabil, nenu- 
mărați „subiecți" gata să-și con
frunte opiniile într-o dezbatere 
deschisă. în general, răspunsu
rile sînt pozitive : ,da, am un 
ideal în viață" ; „chiar dacă nu 
mi-am delimitat complet sfera 
idealului, oricum, în mare, știu 
deja ce voi face în viață" etc. 
Interesante sînt, desigur, și opi
niile celor care n-au încă pre
cizat un scop suprem al exis
tenței, sau ale celor care mal 
caută încă mobiluri ferme pen
tru cele mai mari aspirații de 
care se simt, omenește, capabili. 
Interesante sînt și mărturisirile 
eșecurilor, ale erorilor, rezulta
tele confuziilor, săvîrșite la o a- 
numită vîrstă, hotărîrile de a 
modifica cursul propriilor aspi
rații și atitudini. Un fapt este 
însă constatat : mai devreme sau 
mai tîrziu, tinerii ajung la con
cluzia că trebuie să-și găsească 
propria „stea polară", cum ar fl 
denumit, poate, Nicolae Labiș 
țelul care să-i ducă la mirificul 
tărîm visat al împlinirilor per
sonale, ori acea busolă fără de 
care omul n-ar fl om, ca să sin
tetizăm o fericită formulare a 
idealului simplu, omenesc, dată 
de către filosoful român C. Ră- 
dulescu-Motru.

• „Sînt foarte tînără. n-am 
o experiență bogată, dar cred

(Continuare în pag. a VlI-a)

— în mișcarea revoluționară și de
mocratică de tineret, avînd o 

• influentă hotărîtoare asupra 
dezvoltării si evoluției ei ulte
rioare, a unificării sale într-o 

— organizație unică, comunistă. 
V încă de la primul congres al 

partidului, situația tineretului
s-a situat în centrul atenției, pe 

A ordinea de zi existînd un punct 
special privind „Mișcarea tine
retului"—raport ce urma să fie 

• prezentat, din partea mișcării 
de tineret, de I. Roșianu. Ares
tarea samavolnică a delegaților 

• care au votat pentru crearea
P.C.R. și afilierea sa la Interna
ționala a IlI-a — între care se 
aflau și reprezentanți ai mișcării 

A de tineret — a făcut ca această 
' problemă să rămînă nediscutată.

După congres, întețirea pri
goanei împotriva mișcării co
muniste a dat o nouă și grea 
lovitură mișcării revoluționare 
de tineret, ducînd la dezorgani
zarea organizațiilor locale și fă- 
cînd imposibilă orice activitate. 
Se resimțea necesitatea unei a- 
semenea organizări a mișcării 
de tineret care ar fi putut con
tinua activitatea în noile condi
ții. — lipsa indicațiilor și direc
tivelor necesare — majoritatea 
conducătorilor partidului și al 
mișcării de tineret aflîndu-se în 
închisoare. Cadrelor de condu
cere arestate în timpul Congre
sului I al P.C.R. li se adăugau 
alte cadre de bază ale mișcării, 
ca Elena Filipovici, Timotei Ma
rin. Ion Roșianu, Iosif Kreps, 
C. Dorojan și alții, aflațl în în
chisoare încă înainte de mal 
1921.

Idealurile mărețe de care era 
permanent însuflețit tineretul 
revoluționar român i-au dat, 
însă, tăria și capacitatea de a 
învinge aceste greutăți, de a 
continua cu încredere și comba
tivitate lupta sa revoluționară. 
Cu tenacitate și perseverentă, 
masa tineretului revoluționar, 
avînd în frunte elementele cele 
mai devotate și bucurîndu-se de 
îndrumarea si sprijinul perma
nent al comuniștilor, a trecut 
la acțiuni hotărîte, menite să 
ducă la făurirea organizației 
unice revoluționare. Pe la ju
mătatea lunii iulie 1921, cu a- 
probarea Comitetului Central al 
Mișcării tineretului 
din închisoare, s-a 
Comitetul Central 
(C.C.P.) din care făceau parte, 
printre alții, N. Popescu-Dorea- 
nu, Lucrețiu Pătrășcanu, Stefan 
Teodorescu, și a cărui princi
pală sarcină era să acționeze 
pentru refacerea mișcării de ti-

socialist 
constituit 

provizoriu

PREAMBUL LA ANCHETA NOASTRĂ

„CARE ESTE IDEALUL DV. ÎN VIATĂ?"

ACEA BUSOLĂ 
FĂRĂ DE CARE OMUL

N-AR Fl OM...
că fără un ideal în viață nu se 
poate trăi. Poți mînca bine, te 
poți îmbrăca bine, dar nu poți 
trăi în adevăratul sens al cuvîn- 
tului. Fiindcă nu știi de unde 
vii, nu poți știi unde te duci...". 
(C. M., elevă, 15 ani).

• „Cînd mi-ați pus întreba
rea dacă am un ideal, m-am

gîndlt cum aș arăta dacă nu 
l-aș avea : imediat mi-a venit în 
minte un personaj al lui G. Că- 
linescu din romanul Cartea nun
tii, un bărbat care, necăsătorin- 
du-se, deci rămas fără copii, își 
dă deodată seama că toate legă
turile sale cu viitorul sînt în
trerupte, că este sterp și inutil

ca o creangă uscată și se sinu
cide. Alegîndu-mi un ideal simt 
că am un viitor, știu de ce tră
iesc ziua de azi, sau pe cea de 
mîine. de ce vreau să trăiesc cît 
mai mult...". (M. I., student, 21 
de ani).

Asemenea mărturii sînt, fără 
îndoială, emoționante. Gîndin-
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neret. în pofida greutăților ine
rente începutului, a lipsei 
experiență 
tineri, — 
provizoriu 
că asiduă, 
lească legăturile 
din provincie și să asigure con
dițiile reapariției, la 28 august 
1921, a ziarului „Tineretul so
cialist", prin intermediul căruia 
se putea extinde activitatea de 
educație si propagandă.

începînd din a doua jumătate 
a anului 1921. problema 
creării unei organizații uni
ce, comuniste, a tineretului 
revoluționar, începe să fie 
pusă cu tot mai multă insis
tentă. Curentul de unificare din 
mișcarea de tineret era deose
bit de puternic ; majoritatea co- 
vîrșitoare a membrilor organi
zațiilor. în congrese, conferințe 
sau întruniri, și-au exprimat de 
fiecare dată adeziunea la ideea 
unificării acestei mișcări. Tineri 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, înrolați în 
lupta revoluționară din țara 
noastră, militau pentru unifica
rea mișcării de tineret, con
știent! fiind că în unitatea de

de 
— membrii lui fiind 

Comitetul Central 
a desfășurat o mun- 

reusind să restabi- 
cu cercurile

C. PETCULESCU 
cercetător științific 

Institutul de studii istorice 
și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

(Continuare în pag. a IV-a)

du-se la destinul său, pe care 
și-1 poate construi singur prin- 
tr-un impuls interior în măsură 
să ducă spre un scop aflat în 
concordanță cu scopurile funda
mentale ale întregii noastre so
cietăți socialiste, tînărul își con
struiește, latură cu latură, în
tregul comportament — în mun
că, între semeni, în familie. Țe
lul propus îi alimentează ener
giile, perseverența, îi dă calmul, 
siguranța și tenacitatea atît de 
necesare în nfăptuirea unui 
program important. Cercetarea 
răspunsurilor la o anchetă des
pre ideal, azi, oferă însă și o 
surpriză : unui număr destul de 
mare de tineri, unii dintre cei 
care au absolvit un liceu, chiar 
o facultate, sensul real al no
țiunii de ideal le apare impre
cis conturat. Să ne explicăm. Nu 
este vorba. în cele mai multe 
dintre aceste cazuri, de o inter
pretare eronată, de un sens ne
dorit, ci doar de o înțelegere a- 
deseori limitată a conținutului 
pe care trebuie să-l caute atunci 
cînd a venit vremea să-și ex
prime opțiunea pentru un ideal 
în viață.

Iată o scrisoare, de altfel in
teresantă șl asupra căreia vom

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Vi-a.)

CHEMA
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IERBII
GH. TOMOZEI

-a consumat și 
noaptea echinoc
țiului de primăvară 
în același decor de

noapte polară cu sănii 
trase de reni si banchize 
cu pinguini. Asediul ză
pezilor a fost îndelungat 
și ferestrele orașului par 
încercănate de insomnii. 
Dar primăvara o dată 
venită ne va face să ui
tăm totul. Trăim nostal
gic timpul cireșelor, al 
Funii mai, cu tei emines
cieni pe bulevarde, al 
fructelor.

Dar, înainte de orice, 
avem nostalgia ierbii. 
Iarba, verde, grasă hră
nind din străvechimi blîn- 
dele dobitoace ale pă- 
mîntului, coamă a unei 
mări implacabile pe ca
re plutim — corăbii. Iar
ba . începuturilor. A re
venirii. Iarba genezei lu
milor. In vitrina unui ma
gazin oarecare, cineva a 
însămînfat cu iarbă o 
cană de lut și firele gal- 
ben-verzui au |îșnit din 
cuprinsul adăpostind 
cîndva vinul, devenind și 
ele inima unei miracu
loase licori : primăvara. 
O cupă cu iarbă pentru 
buzele însetate ale unui 
întreg oraș. E prea pu
țin.

O auzim, o știm tăinu
ită în pămînt, gata să a- 
pară, așa cum ne-am în-

(Continuare în pag. a V-a)
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AVEN- 
PE TEREN 
Lumina (o- 
continuare t 
FUGAR ru-

INIȚIATIVA ARE CUVINTUL
APROAPE

5 MINUTE CU

Comitetul jude
țean Bistrița-Năsăud 
al U.T.C. a inițiat, în 
ultimul timp, nume
roase acțiuni desti
nate tinerilor, 
prezentăm, 
cîtcva :

Vă 
succint,

10 000 DE 
comune- 
s-au în- 

membri ai 
comitetului

• PESTE 
TINERI din 
le județului 
tîlnit cu 
biroului 
județean de partid. 
Temele acestor dia
loguri au fost legate 
nu te în anii 
lismului.

In același 
numeroase 
științifice au 
rat în fața a 2 800 de 
tineri din 
Rebrișoara, TIha, Bis
trița Birgăului, Fel- 
dru, Nepos, Ocnlța, 
Negrilești sub for
ma expunerilor, a 
simpozioanelor ur
mate de filme docu
mentare, un tablou 
al ultimelor cuceriri 
din domeniul științei 
șl tehnicii.

realizările obți-
socia-
timp, 

brigăzi 
contu-

comunele

1 N V I

• MECANIZATO
RII din cele 30 de 
secții ale I.M.A. Bis
trița și Șieu-Odorhel 
s-au întîlnit în 8 cen
tre de comună. 
Scopul 
lor 300 
tori a 
celui

de
întîlnirii ce- 

i de mecaniza- 
fost găsirea 
mai bun

comuna ale județu
lui. împreună cu ca
dre ale conducerilor 
unităților agricole, 
tinerii șl-au stabilit 
sarcini concrete a că
ror realizare exem
plară va contribui la 
îndeplinirea indica
torilor planului eco-

sporească fondul fo- 
restler al județului 
cu încă 120 de hec
tare. La șfirșitul săp- 
tfimînil trecute, toate 
pregătirile erau ter
minate. Se așteaptă 
cu nerăbdare timp 
favorabil.

FLORIAN

ACȚIUNI
TINEREȘTI

răspuns întrebării: 
„Cum ne putem 
spori contribuția pen
tru desfășurarea în 
condiții optime a ac
tualei campanii de 
primăvară ?“

Tot zilele trecute, 
s-au încheiat consfă
tuirile tinerilor coo
peratori din 37 de

nomlc pe anul în 
curs al cooperative
lor agricole de pro
ducție.

• DEZVOLTIND 
frumoasele tradiții 
ale muncii voluntar- 
patriotice, tinerii ju
dețului și-au propus 
ca, în acest an, sâ

• VALEA BÎRGA- 
ULUI este de mult 
cunoscută drept păs
trătoare a nume
roase tradiții folclo
rice. Una dintre a- 
cestea — nunta — a 
prilejuit, de curînd, 
o amplă manifestare 
folclorică. Căruțe, 
călăreți, nuntași, mi
rese și miri au par
curs 20 de kilometri 
pînă în Bistrița, unde 
circa 20 000 de spec
tatori înșirați pe 
străzi l-au aplaudat 
pe artiștii amatori. 
Pe scena Casei de 
cultură din localita
te a fost prezentat, 
în încheierea mani
festării, un specta
col cu obiceiuri 
nuntă.

IOAN RUSU

V-am urmărit recent ea 
prezentator al „Disonanțelor", 
o emisiune de varietăți la te
leviziune, remarcabilă atlt prin 

prezențe" (fantezie, dezinvol- 
Liră, bun gust), cit șl prin 
absențe" : lipseau glumele 

proaste, cartonul presat, vul
garitatea...

— Da, erau mal puține... di
sonanțe, decît se intimplă de 
obicei. Deși, emisiunea pe care 
am prezentat-o împreună cu 
Melania Cîrje, era departe de 
a fl perfectă. Poate tocmai de 
aceea am lucrat cu plăcere.

— Mal clar...
— Emisiunea nu putea fl perfecta, pentru că autorii 

debutanțl. Domnița Munteanu șl Iile Emllian, amîndoi absolvenți 
de anul acesta al Institutului de teatru „I. L. Caraglale", deci, 
lipsiți încă de experiență. Doritori, însă, să șl-o cîștige — și să 
fie o experiență fericită, .disonanțele" sînt un semn bun. Părinți! 
mei sînt de acord cu această ultimă afirmație.

— Părinții ?
— Da, de cite ori apar pe micul ecran găsesc noaptea, la în

toarcerea acasă, un bilet din partea lor, în care își expun „ob
servațiile critice". Nu știu dacă sînt destul de obiectivi, dar emi
siunea le-a plăcut.

— Vă urmăresc șl pe scenă 7
— Bineînțeles. Șl 6Înt, ca șl mine, fericiți că — la terminarea, în 

am devenit cel mal tînăr membru
nutresc o veche șl stator- 
Sturdza Bulandra". De alt-

---------

TAȚI rr
I

n | A 1r c.u r L r\ J A I
Credincioși proverbului, 

sau receptivi Ia sugestiile 
publicului, gospodarii de la 
I.C.A.E. se află de pe acum 
într-un stadiu avansat eu lu
crările de amenajare a spa
țiilor de agrement pentru 
mult așteptatul sezon estival, 
în afară de prezența celor 
12 ștranduri publice, care au 
o capacitate însumată de 
70 000 Jocuri, secția de gos
podărire a lacurilor dispune 
de încă 45 000 m.p. de plajă 
(aproximativ cît plaja celor 
două Eforii) amenajată pe 
salba lacurilor Floreasca, He
răstrău. Tei, Buftea, Mogo- 
șoaia. Futineiu, Chitila, 
StrJulești, Cernica, Panteli
mon, Fundeni etc.

Față de anii precedent!, a- 
matorii de soare și apă vor 
beneficia în plus de noi 
amenajări de odihnă și agre
ment cu confort sporit. Ast
fel, în ștrandul Floreasca I 
(Bordei) un spațiu de verdea
ță cu arbori de 3 000 m.p. va 
fi amenajat ca o „zonă a li
niștii". Zona silențioasă, cu 
capacitate limitată, împrej
muită cu gard pentru preve
nirea aglomerației, este do
tată cu 1 000 de umbrare șl 
bordeie din stuf și trestie. 
Bineînțeles, aici nu se va 
auzi decît clntecul păsărilor.

UN NOU SET 
DE CECURI 

DE ECONOMII
SCOLAREs

fiindcă tranzistoareie, magne
tofoanele sau alte cutiuțe 
muzicale, împreună cu min- 
giile de volei, vor rămîne, 
în garanție, la vestiare...

La ștrandul Tei, va fl ame
najată o plajă de nudism 
pentru 2 000 de locuri. Iar 
în incinta ștrandului Bănea- 
sa se fac proiecte pentru re- 
amenajarea plajei, care va 
dispune și de nămol recol
tat tocmai din Techirghiol. 
Ștrandul, peste doi ani, își va 
spori capacitatea la 15 000 de 
locuri, și va fi o mică sta
țiune balneară dotată cu un 
cabinet medical balneologie, 
cu cabine și dușuri cu apă 
caldă.

Paralel cu aceste amenjărî, 
de mare succes la public, se 
va extinde capacitatea plajei 
de la Cernica la 5 000 de 
locuri. Lacul Pantelimon va 
avea în final peste 10 000 de 
locuri pe plajă. In celelalte 

, ștranduri de pe malul lacu
rilor. inclusiv Snagov, se 
vor construi terenuri de 
sport cu jocuri distractive 
pentru copii, chioșcuri ali
mentare, umbrare, oficii pen
tru închiriat obiecte de plajă 
și sport subacvatic etc. Pen
tru reîmprospătarea apel, în 
salba celor 11 lacuri se va 
vărsa derivația Dragomirești- 
Chitila adusă din riul Argeș, 
un spor de apă de 4,5 m cubl 
pe secundă, debit ce dublează 
capacitatea de curgere a 
lacurilor. Anul trecut, prime
le ambarcații au fost date la 
apă la 10 martie. La 20 a- 
prille în ștrandul din Flo- 
reasca se făcea baie... Secția 
de gospodărire a lacurilor și 
în anul acesta este pregătită 
pentru orice eventualitate...

I

I
I

I
I
I

L M.

I

Continuînd acțiunea de 
ditare pentru elevi a unor noi 
seturi de cecuri de economii 
școlare. Casa de Economii și 
Consemnațiuni a pus la dis
poziția celor mai tineri de
punători ai săi un alt set cu 
o tematică interesantă: „Sa- 
vanți români din domeniul 
științei și tehnicii".

Cele 10 cecuri ale noului 
set, ilustrează prin fotografii 
fi texte scurte, viața și acti
vitatea unor remarcabili sa- 
vanți din tara noastră.

Ca fi celelalte cecuri de e- 
conomii școlare, noul set poa
te fi procurat de elevi de la 
școală, de la oricare unitate 
C.E.C., precum și de la uni
tățile poștale. Tot de la aces
te unități ca fi de la școală, 
cecurile de economii se pot 
preschimba după dorința po
sesorilor lor, in sumele de
puse, sau valoarea cecurilor 
poate fi transferată pe librete 
de economii. Fiecare elev 
poate solicita numărul dorit 
de cecuri, ori unul sau mai 
multe seturi complete.

Un singur cec are o valoare 
de 5 lei, deci un set complet, 
care cunrinde un număr de 
10 cecuri, de 50 de lei.

Folosind cecurile de econo
mii școlare, a căror tematică 
se va îmbogăți mereu prin 
introducerea unor noi seturi 
la fel de interesante și de a- 
tractive ca și cele deja exis
tente. Elevii au posibilitatea 
să-și siringă în cursul anului 
școlar banii necesari pentru 
organizarea unor excursii în 
timpul vacantelor, pentru 
completarea bibliotecii cu 
cărți nou apărute, preocuparea 
echipamentului sportiv', a ca
dourilor pentru cei dragi.

e-

• JUBILIAR-7 500
Duminică, 30 martie, Teatrul 

de stat din Tg. Mureș va pre
zenta cel de-al 7 500-lea spec
tacol de la înființarea sa. In 
cei 23 de ani de activitate, a 
căror aniversare a avut loc 
tot în această lună, cortina 
teatrului mureșan s-a ridicat 
în fața a peste patru milioane 
șl jumătate de spectatori.

Cu prilejul jubileului, în lu
mina rampei apare valoroasa 
piesă a Iul Camll Petrescu, 
Act venețlan. In interpretarea 
artistului poporului Kovâcs 
GyBrgy șl a partenerilor săi : 
Farkas Ibolya, Bâcs Ferenc, 
Bartos Ede șl Debreczenl Gabl.

ECHILIBRU
Pietoni tn echili

bru pe strada Ștefan 
Plavăț, în fața blocu
rilor Z-6, Z-5 din
cartierul „Drumul 
Taberei". Lecția de 
echilibristică peste 
apă, pe pietre, se 
datorește faptului că 
edilii, prolectînd stra
da, au construit-o 
sub nivelul terenului 
din fața blocurilor, 
așa că în acest pre
lung anotimp s-a 
transformat în șanț 
de scurgerea apelor. 
Traversarea se face, 
pentru ceî cu condi
ție fizică șl antrena
ment regulat, din 
piatră în piatră.

Mai trebuie să a- 
dăugăm că pe aceas
tă stradă, care leagă 
cele două autostrăzi 
ale cartierului, trec 
zilnic circa 3 000 de

1967, a Institutului de teatru 
al unul colectiv actoricesc față de care 
ni că admirație î cel al Teatrului „Lucia 
fel, am mal lucrat în acest teatru...

— în ce calitate 7
— Ca electrician. Cînd am dat prima 

la Institut, nu am reușit : aveam un defect 
trul meu", cum tl 
lipsi. Așa că...

— Dintre rolurile
— Pe nici unul, 

lucru mă preocupă 
timele datoriei", pe care, peste numai trei săptămînl, va trebui 
să-l joc alternativ cu un actor de talia lui Ștefan Bănică. Intr-un 
răstimp atît de scurt ^tfebule să-l „ajung din urmă" șl să fiu în 
stare să le dau replica fără note false Glnel Patrichi, lui Mircea 
Albulescu, lui Virgil' b’g^șeanu.

— Dorința dumneavoastră cea mal fierbinte 7
— Să fiu demn de teatrul la care joc. E nu numai o dorință, 

cl șl un Ideal. Deviza mea, luată din
are

consideram încă de pe

oară examen de admitere 
de dlcțle. Dar de „tea- 
atuncl, nu mă puteam

pe care-I preferați 7 
interesează. Un singur

pe care le-ați realizat, 
pentru că nu mă mai
— șt tiu fără motiv : rolul polițistului din „Vlc-

sună așa : „Ferice de cel care
„Adolescentul" Iul Dostolevskl, 

un ideal, chiar dacă greșește".

F. M.

MIC GHID
COTIDIAN

persoane, printre care 
șl elevii liceului nr. 
34, locatarii blocu
rilor, pacienții poli
clinicii de copii, cum
părătorii spre maga
zinul Favorit și, de la

1 aprilie, spectatorii 
noului cinematograf 
„Favorit". Traversa
rea se face anevoios, 
în șir cîte unul, fiind 
insuficiente „pontoa- 
nele“. 
ninge,
în continuu. 
]• apelor, 
stradă, vor crește și, 
curînd locatarii vor 
folosi bacul I

Dacă 
și

CE VREȚI SĂ ȘTIȚI DESPRE
VIITOAREA DV. PROFESIE?

SPECIALIȘTI
PETROLIERĂ

„OLIMPIC" 
Șl „VICTORIA" 
VA PROPUNE 

SA CUMPĂRAȚI

mal 
plouă 
cote- 

pe

I. M.

Am fost prin două mari 
magazine pentru a afla 
ce mărfuri noî sînt puse 
la dispoziția cumpărători
lor. Magazinul „Olimpic- 
din Lipscani 21 pu
ne la dispoziția cum
părătorilor articole de 
sport șl turism, un 
bogat sortiment de
bascheți șl tenlși chine
zești, pantofi atletism, sa
coșe voiaj de la 110 la 151 
Iei, canadiene din relon 
pentru bărbați și femei, 
pulovere P.N.A. tip sport 
și biciclete de producție 
indigenă. Nu au fost ui
tați nici pescarii amatori 
pentru care au fost puse 
în vînzare lansete Fiva 
de producție germană Ia 
125 lei și ace și momeală 
de diferite dimensiuni.

Magazinul „Victoria" 
vă oferă la raionul con
fecții bărbați pantaloni 
din plușcord, pantaloni 
șl costume tropical, că
măși Sparta sport, bluze 
supraelastlce cu mînecă 
scurtă. Cumpărătoarele 
pot găsi canadiene din 
relon matlasate, costume 
foi-taior din velveton 
(material import R.P.U.), 
rochii tricotate din bum
bac etc.

ȘT. GĂNESCU

Mult zgomot pentru nimic — ora 
19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
Egmont — ora 18,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Calea Victoriei) : A- 
venturlle Iul Plum-Plum — ora 
10 ; Nocturn I — Miriam Rădu- 
canu, Gheorghe Căcluleanu, Vir
gil Ogfișanu — ora 21,30 ; (sala din 
str. Academiei) : Punguța cu doi 
bani — ora 10 ; Teatrul satlrlc- 
muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Cafeaua cu lapte de adio — ora 
19,30 ; (sala din Calea Victoriei) : 
Femei, femei, femei — ora 19,30 ; 
Ansamblul artistic U.G.S, : Selec- 
țiunl ’68 — ora 20 : Circul de Stat: 
Circul „Orlon" (R. P. Bulgaria) — 
ora 19,30.

întllnlre* • 10,00 — Ora satului
• 11,00 — Concurs internațional 
de judo • 12,00 — De strajă pa
triei • 12,45 — Concert simfonic. 
Orchestra de studio a Radiotele
viziunii. Dirijor Alfredo Bonavera 
(Italia) • 13,40 — Artă plastică. 
Atelier mila Hălăuceacu • 14,00
— Duminică sportivă ▼ Campio
natul mondial de hochei pe ghea
ță : Cehoslovacia — Suedia ▼ Fot
bal < Caleidoscop tn imagini
• 19,90 — Telejurnalul de seară
• 19,15 — După datina străbună
• 19,45 — Film cu trei stele. Doi 
actori celebri : Marlon Brando și 
David Niven — Intr-un film mo
dern, turnat în anul 1964. O co
medie spumoasă : SEDUCĂTORII
— premieră pe țară • 21,30 — 
Digul — film documentar. Scena
riul șl regla Jean Petrovlcl • 21,40
— „Muzică de cameră... TV“ — 
emisiune muzical-dlstractivă (in
terpretează Migry Avram-Nlcoiau, 
Melania Ctrje, Val Săndulescu, 
Sandu Sticlaru, Petrlcă Popa, 
Comei Vulpe) • 22,20 — Aspecte 
de Ia campionatul mondial de 
hochei pe gheață : U.R.S.S. — Ca
nada • 23,00 — Telejurnalul de 
noapte.

RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Republica (orele fi j 
11,15 ; 13,45 j 16,15 ; 18,45 ; 21,15). 
RISCURILE meseriei rulează la 
Luceafărul (orele 0,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45). PLAJELE 
LUMII rulează la București (orele
9 ; 11 ; 13 ; 15 X 17 t 19 J 21). TATA 
DE FAMILIE rulează la Festival 
(orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 
21). LA EST DE EDEN rulează la 
Victoria (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16;
18.30 ; 20,45). OAMENI ÎMPIETRIȚI 
rulează la Central (orele 12,15 ;
18.45) ; UN BARBAT ȘI O FE
MEIE (orele 10 ; 14,15 ; 16,30 ; 20,45). 
PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR rulează la 
Union (orele 15,30 ; 18 ; 
TURA orele 20,30).
PROPRIU rulează la 
rele 8,20—16,30 în
18.45 ; 20,45). MICUL 
lează la Doina (orele 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; UN OM PENTRU ETERNI
TATE orele 18,15 ; 20,30). PAȘA
rulează la Feroviar (orele 8 ; 12,15; 
în continuare ; 14,30 16,45 ; 19 j
21.15) , Excelsior (orele 9 ; 11,15 j
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15). Modern (o- 
rele 9,30 ; 11,45 i 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) . Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Arta (orele
8,45—16,15 în continuare ; 18,15 j
20.15) . TARZAN, OMUL MAIMU
ȚA ; FIUL LUI TARZAN rulează 
la înfrățirea (orele 15,30 ; 19). 
„...APOI S-A NĂSCUT LEGEN
DA" rulează la Buzești (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). Moșilor (orele
15,30 ; 18 ; 20,30). RIO BRAVO ru
lează Ia Dacia (orele 8,45—14,15 în 
continuare ; 17,15 ; 20). Miorița (o- 
rele 9,45 ; 13 : 16,30 ; 19,45). Flo
reasca (orele 11 ; 14 ; 17 j 20).
ROLLS ROYCE-UL GALBEN ru
lează la Bucegl (orele 9,30 ; 12; 
15,30 ; 18 ; 20,30). Giuleștl (orele
15.30 ; 18 ; 20,30). Aurora (orele
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). UN DE
LICT APROAPE PERFECT rulea
ză la Unirea (orele 15,30 ; 18). 
ASTA SEARA MA DISTREZ (ru
lează 
20,15). 
lează
17.30 ;
18,15 ! 
rulează la Cotrocenl (orele 15.30 ;
18 ; 20.30). PENTRU ÎNCĂ 
ȚIN1 DOLARI rulează 
(orele " -- -- -
20,30).
13.30 ; 
rele
20.30) . 
16 : 18,15 ; 
PE rulează la Viitorul (orele 15,30 j 
18). CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Popular (orele
15.30 ; 19,30). JUDOKA, AGENT
SECRET rulează îa Munca (orele 
16 ; 18). AVENTURILE LUI TOM 
SAWYER ; MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Cosmos (o- 
rele 15,30 ; 19). PIANELE MECANI
CE rulează la Flacăra (orele 15,30; 
16). TAFF1 Șl VINATORUL ru
lează la Vltan (orele 15.30). CASA 
MAMEI NOASTRE rulează la Ra
hova (orele 15.30 ; 18 ; 20.30). EX
PRESUL COLONELULUI VON 
RYAN rulează la Proaresul (orele 
15,30: 18; IN ORAȘUL „8" orele
20.30) . FELDMARESALA rulează 
la Pacea (orele 15,30 : 18 ; 20,30). 
ÎMPUȘCATURI SUB SPINZU- 
RATOARE rulează la Crîngașl (o- 
rele 15.30; 18 i 20.15). DRAGA BRI
GITTE rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 i 20,15). CAMPIONII — 
MÎNDRIA NOASTRĂ} REGELE 
FOTBAL ; PLEDOARIE PENTRU 
VOLEI ; SPORTUL DE IARNA 
TN MUNȚII ROMÂNIEI j CULTU
RISMUL ; PLEDOARIE PENTRU 
BOX ; ATLETISM : DOMNIA SA, 
PIETONUL rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 tn continuare).

e

*

la Lira (orele 15.30 t 18 i 
BUNA ZIUA, CONTESA ru
la Drumul Sării (orele 151 
20) Volga (orele 9,30 ; 16 : 
20,30). CUȚITUL IN APA

PU- 
la Melodia 
18 i 18,15 ; 
9 i 11,15 t 

Gloria fo
ia i 18,15 t

9 ; 11,15 t 13,30 i
Grlvlța (orele

16 i 16,15 | 20,30).
9 ; 11,15 ! 13,30 I
Tomis (orele 9.30 ; 13,30 i

20.30). MAREI.E ȘAR-

^Steutre
SIMBATA, 29 MARTIE 1969

Opera Română : Tosca — ora 
19,30 : Teatrul de Operetă j Lo
godnicul din Lună — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragla
le" (sala Comedia) i Heidelbergul 
de altă dată — ora 15 ; Enigma 
Otiliei — ora 19,30 ; (sala Studio) : 
Travesti — ora 16 ; Jocul adevă
rului — ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — ora 
15 ; Victimele datoriei — ora 20 ; 
(sala Studio) : Phqțo Finish — ora 
15 ; Tandrețe și abjecție — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : Nlcnlc
— ora 20 ; Teatrul Mic î Iertarea
— ora 18,30 ; Teatrul „C. I. Not
tara" (B-dul Magheru) i Lovitura
— ora 19,30 : (sala Studio) : Enig
matica doamnă „M" — ora 20 ;

Glulești : Meșterul Ma- 
ora 10 ; Ullse șl coincl- 
— ora 19,30 ; Teatrul 
Delavrancea" î Muștele — 
Teatrul evreiesc de stat :

matlca 
Teatrul 
nole — 
dențele 
,,Barbu 
ora 20 ; ______  _______ ___ ______
Dlbuk — ora 20; Studioul I.A.T.C.:

Opera Română : Triptic de balet
— ora 11 ; Travlata — ora 19,30 ; 
Teatrul de Operetă : My Fair 
Lady — ora 10,30 ; Sîngo vlenez
— ora 19,30 ; Teatrul Național „I. 
L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Heidelbergul de altă dată — ora 
10 ; Regina de Navara — ora 15 ; 
Idiotul — ora 19,30 ; (sala Studio): 
Travesti — ora 10 șt 19,30 ; Cas- 
tillana — ora 15 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) r Nepotul lui Rameau — 
ora 10,30 ; Meteorul — ora 15 ; 
Contrapunct — ora 20 ; (sala Stu
dio) : Photo Finish — ora 10,30 și 
15 ; Tandrețe și abjecție — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : Nlcnic
— ora 10,30 ; Croitorii cei mari 
din Valahla — ora 20 ; Teatrul 
Mic : Iertarea — ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" : (B-dul Maghe
ru) : Echilibrul fragi! — ora 10 ; 
Călătorie cu scandal — ora 15,30 ; 
O casă onorabilă — ora 19,30 ; 
(sala Studio) : Femei singure — 
ora 16 ; Cînd luna e albastră — 
ora 10,30 ; Anonimul — ora 20 ; 
Teatrul Glulești : Meșterul Ma- 
nole — ora, 10 ; Cursa de șoareci
— ora 15 ; Omul care a văzut
moartea — ora 19,30 ; Teatrul 
„Barbu Delavrancea" : Muștele — 
ora 20 ; Teatrul evreiesc de Stat: 
Orologiul din Praga — ora 11 ; 
Dibuk — ora 20; Studioul 
I.A.T.C. : Gemenii — ora 10 ;
Hedda Gabler — ora 19,30 ; Tea
trul „Ion Creangă" : Cocoșelul 
neascultător — ora 10 ; Egmont
— ora 18,30 ; Teatrul .Țăndărică" 
(Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — ora 11 ; (sala din str. A- 
cademiet) : A fugit un tren — 
ora 11 ; Teatrul satirlc-muzical 
„C. Tănase" : (sala Savoy) : Ca
feaua cu lapte de adio — ora 
19,30 ; (sala din Calea Victoriei) : 
Femei, femei, femei — ora 19,30 ; 
Ansamblul artistic al U.G.S. : Se 
Jecțlunl ’68 — ora 20 ; Circul de 
Stat : Circul „Orlon" (R. P. Bul
garia) — ora 16 și 19,30.

• 20,0# — Telex TV • 20,OS — 
Expediție geografică. De-a lungul 
coastei Pacificului • 20,20 — De
sene animate • 20,30 — Studioul 
mic : „Sanda" de D. R. Popescu 
• 21,05 — Capodopere ale muzicii 
universale. Debussy șl Impresio
nismul. Prezintă G. Teodorescu.

Ateneul Tineretului (sectorul I): 
Seri distractive pentru tineret, cu 
formația vocal-instrumentală „En
tuziaștii" și soliștii Cristian Po
pescu, Radu Tănase, Șerban Clu- 
rea (azi, ora 19, mtine, ora 17).

Universal-Club (sectorul III) : 
„Cu și fără... fotbal", serate dis
tractive cu Stela Popescu, Luigi 
Ionescu, George Bunea (azi, ora 
18, mîine, ora 17).

Clubul elevilor (sectorul IV) : 
„Balul păcălelilor" (azi, ora 17) ; 
Serată duminicală cu Dorina Dră- 
ghlcl, Nicolae Nlțescu, frații 
Menzel (milne, ora 17).

Tehnic-CIub (sectorul V) : „Ba
lul primăverii", cu Luigl lones- 
cu, Dorina Draghlcl și orchestra 
„Tinerețea” (azi, ora 18) ; Matineu 
duminical (mîine, ora 17).

SIMBATA, 29 MARTIE 1961

Modern-Club (sectorul VIII) 
„Caruselul primăverii", program 
distractiv pentru tineret (azi și 
milne, ora 18).

CASE DE CULTURA
PROGRAMUL I

• 17,30 — Telex TV • 17,35 — 
Medicul vă ' sfătuiește. Un medi
cament care nu poate fi înlo
cuit i sîngele • 17,55 — Pentru 
copii șl școlari : „Lanterna ma
gică". Cuprinde filmele : „Aven
tura veselă" și „Cîlne rău" • 18,30 
— în căutarea primăverii — e- 
mislune muzical - coregrafică 
e 19,00 — Telejurnalul de seară 
• 19,30 — Primăverile Aradului. 
Reportaj filmat realizat de A. 
Arion • 20,00 — Tele-enclclope- 
dla : Arta neagră — arta moder
nă. Prezintă : Dan Grlgorescu ; 
Hippy. Prezintă : Eugen Mândrie; 
Marea XV. Prezintă Ing. Mihai 
Lefterescu • 21,00 — 7+1. Fante
zie muzicală • 21,45 — Film se
rial : „Bonanza" • 22,35 — Dan
sează Ileana Iliescu • 22,45 — 
Telejurnalul de noapte • 23,00 — 
Premiul Eurovizlunll. Transmisie 
de la Madrid.

STUDENȚEȘTI
BUCUREȘTI

• Spectacol teatral cu „Visul" 
de D. R. Popescu și „Există 
nervi" de Marin Sorescu — pre
zintă Studioul de teatru al 
I.A.T.C. (Sala Mare, stinb.'lti, ora 
20,30) s ,,Vogue" ; „Tom Jones" 
— prezintă Radu Rupea, exempli
ficări de Cornel Constantin ; 
„Cele mai frumoase, dintre cele 
mai frumoase" — montaj liric 
realizat de studențl al I.A T.C.. 
regla Adriana Plteșteanu (Student- 
Club, simbfttă, ora 20) a Ctntă 
„Coral" ; Seară „Caraglale" — 
regia spectacolului : Bissy Roman 
șl Adriana Piteșteanu (Student- 
Club, duminică, ora 20).

PROGRAMUL TL

TV • 20,05 — 
de muzică u- 
Bebe Prisada 
romanul-folle-

• 20,00 — Telex 
Parada formațiilor 
șoară : orchestra 
• 20,25 — Epilog la 
ton „Forsyte Saga**. Prezentarea
personajelor, a interprețllor șl a 
realizatorilor • 21,15 — Revista
revistelor ▼ Documente literare 
în reviste. Prezintă Ovidiu Pa- 
p.adlma ▼ Ecouri ale literaturii 
române peste hotare. Prezintă 
conf. univ. Paul Cornea • 21,30 
— Recital de sîmbătă seara. 
(Mezzo-soprana Dorotheea Palade, 
pianistul Helmer Petersen — Da
nemarca) • 22,10 — Agenda ar
tistică.

DUMINICA, 30 MARTIE 1989

PROGRAMUL I

• 9,30 — Cum va fl vremea 7 
Gimnastica de înviorare • 8,40 — 
Pentru copil șl școlari ▼ La șase 
pași de o excursie ▼ Filmul se
rial : BELLE ȘI SEBASTIEN (I) 1

CLUJ
• Recital de poezie „Ady En- 

dre“ — prezintă actor! al Tea
trului maghiar de stat (Sala de 
spectacole, duminică, ora 16) 
• Seară distractivă dedicată anu
lui I, Facultatea de fizică (Sala 
Clubului, duminică, ora

GALATI
• Cupa primăverii — 

nală la tenis de masă șt 
iile Clubului, duminică, 
respectiv 18).

18).

faza fl- 
șah (Să- 
orele 10.

IAȘI
• Spectacol de cîntece șl dan

suri — prezintă ansamblul folclo
ric al Casei de cultură (Sala de 
spectacole, duminică, ora 
• „Fructele pămîntulul" de A. 
Glde — spectacol de teatru și 
poezie dansată (Student-Clubul 
„Ollmp", duminică, ora 20).

20)

CRAIOVA
• Concursul cu premii : „Cea 

mal frumoasă serată cultural- 
dlstractivă" — prezintă Facultatea 
de agricultură (Sălile Casei, du
minică, ora 20).

PROGRAMUL DE LA• O EXPOZIȚIE

ATLANTIC - BAR
• UN SPECTACOL

PREMIERĂNOUL MERS AL
AUTOBUZELOR • UN FILM

• O CARTE • UN CONCERT

Șl în acest an, la Institutul de 
petrol din Ploiești, se va desfășu
ra obișnuitul, de acum, concurs 
de admitere pentru cursurile de 
zi ale Facultății de mașini și uti
laj petrolier (durata studiilor : 
5 ani) și ale secției de subingt- 
nerl în specialitatea „electrome
canică petrolieră" (durata cursu
rilor : 2 ani și jumătate).

Facultatea de mașini și utilaj 
petrolier pregătește Ingineri me
canici specializați în proiectarea, 
construcția, exploatarea și între
ținerea mașinilor și utilajelor ne
cesare pentru forajul sondelor, 
exploatarea zăcămintelor de țiței 
șl gaze, transportul, prelucrarea 
șl chimizarea produselor petrolie
re. Absolvenții acestei facultăți 
pot lucra ca Ingineri mecanici în 
institutele de proiectări șl cerce
tări de specialitate, în uzinele 
constructoare de mașini șl utilaj 
pentru industria petrolieră și pe
trochimică. precum șl în uzinele 
specializate în reparația acestui 
gen de utilaj. De asemenea, pot 
fi repartizați la schelele petrolie
re șl de gaz metan, în rafinării

și In combinatele petrochimice, 
ca specialiști in montarea, repa
rarea, exploatarea șl întreținerea 
instalațiilor tehnologice. Pregăti
rea se diferențiază, in anii supe
riori de studii, prin specializare, 
urmtnd o grupă de Cursuri „la 
alegere", in domeniul „schele" sau 
„rafinării". In același mod, se 
realizează specializarea „sublngl- 
nerilor" — cadre de specialiști 
formați ca Intermediari intre In
gineri șl maiștri sau tehnicieni.

Disciplinele de examen : Mate
matici (algebră ; geometrie plană 
și în spațiu — fără demonstrarea 
teoremelor și formulelor ; trigo
nometrie : calcul diferențial si in
tegral) — scris șl oral ; Fizică 
(mecanică ; electricitate ; fizică 
moleculară sl căldură) — scris.

Anul trecut, tn Iulie, au fost 
96 de candidați pentru 50 de locuri 
(la cursurile de Ingineri) ; media 
minimă de admitere : 6.

Adresa Institutului : Ploiești, 
Șoseaua națională Ploiești—Bucu
rești nr. 2 ; telefon 2 31 68.

de sinteză 
parte din 
în ultimii 
recent al

1 Dan Zamfirescu : România, pămînt 
ir și civilizație. Volumul însumează o 
/ articolele tipărite în presa literară. 
/ ani, de tînărul istoric literar, autor 
/ unul apreciat volum cuprinzînd studii consa-
.> erate literaturii române vechi. Actuala carte o-
) feră o viziune globală asupra preocupărilor de 

> publicist ale unul literat preocupat să desco
pere. în spatele cuvintelor tipărite sau printre 
rîndurile manuscriselor, sensurile profunde ale 

r Istoriei noastre, mișcarea ideilor pe teritoriul 
) României, acordul lor cu evoluția generală a 
5 vieții spirituale europene.

In cadrul Ciclului de sonate de Bach, Haendel, 
Beethoven, puteți asculta la Studioul de con
certe la Radioteleviziunii. orele 11. pe Constan
tin Bobescu, la vioară. Maria Fotino, la pian, și 
pe Horst Gehan, la orgă. Programul va cuprin
de Sonata în Mi Minor de Bach, Sonata a IV-a 
în Re Major (cu orgă) de Haendel. Sonata pri
măverii de Beethoven.

Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale șl Aeriene a 
aprobat noul mers al auto
buzelor aparținînd Direcțiilor 
regionale de transporturi 
auto-D.R.T.A., care va intra 
in vigoare la 31 mai a.c.

LA PLOIEȘTI
Aseară, Teatrul de stat din 

Ploiești a prezentat In premie
ră pe țară comedia satirică 
„Vice-versa" de Ștefan Hara- 
lamb. Regia este semnată de 
H. Ellad, decorurile de Vla
dimir Popov șl Ștefan Pădu
reț. Rolul principal îl deține 
Marian Hudac, de la Teatrul 
Național „I. L. Caraglale".

Anonimul de Ion Omescu (Sala Studio a Tea
trului „C. I. Nottara". ora 20) — Recenta pre
mieră a teatrului din Bulevardul Magheru aduce 
pentru prima oară în fața publicului bucureș- 
tean pe unul dintre cei mal înzestrați drama
turgi afirmați în ultima vreme. Ca și piesele 
sale anterioare — Veac de iarnă șl Săgetătorul 
— Anonimul este o meditație filozofică, în care 
istoria constituie cadrul de dezbatere al unor 
probleme cu largă deschidere omenească.

Dimitrie Hîrlescu — Retrospectivă. In grota 
Ateneului mai este deschisă. încă, expoziția pic
torului Hîrlescu — personalitate care s-a mani
festat în preajma primului război mondial. Re
acție în fața spiritului grigorescian vizibil în 
pictura epocii, areația sa vădește remarcabile 
calități plastice și coloristice.

Răutăciosul adolescent — regia Gh. Vitanidis. 
Scenariul Nicolae Breban. Un film - dezbatere 
ale cărui calități au fost semnalate, deja, într-o 
cronică recentă apărută în ziarul nostru. Rulează 

la cinematograful „Republica".

Pe strada Acade
miei la numărul 37 
se deschide în aceas
tă seară „Atlantic 
Bar". Intr-un local 
de o arhitectură mo
dernă, 220 de invitați 
pot să petreacă o 
seară plăcută ascul- 
tînd orchestra con
dusă de Rolf Albrich, 
momentele vesele 
susținute de Horia 
Căciulescu și Nicu

Constantin. în pro
gram, dansuri orien
tale executate de 
Doina și Cornel Pa- 
trichi șl o suita de 
dansuri moderne exe
cutate de corpul de 
balet „Atlantic** în 
coregrafia Adrianei 
Dumitrescu. Surpri
zele serii — nume
rele de cascadori 
cow-boy și apariția 
Doinei Badea.

Ne-a Impresionat 
intimitatea localului 
și linia sa modernă. 
O orgă de lumini a- 
șezată deasupra unui 
ring de dans confec
ționat din sticlă poa
te să lumineze fee
ric un spectacol pe 
care-1 dorim să fie 
la înălțimea localu-

ȘT. G.

HP"® 1*.
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nm ÎN MUNCĂ • ÎN VIAȚA DE OBBANlZAȚlE
Uzina Laminorul din Brăila, 

trece prin momente dificile, tra
versează o perioadă de adinei 
incertitudini. Planul de produc
ție pe luna februarie nu a fost 
îndeplinit, cel de pe luna martie, 
după toate calculele, nu va fi 
deasemenea realizat iar pentru 
lunile imediat următoare nu se 
pot da nici un fel de asigurări 
că se va reuși intrarea în nor
mal. Cauzele neîndeplinirii pla
nului, pentru colectivul între
prinderii respective, sînt într-a- 
devăr. in marea lor majoritate, 
obiective. Prezența lor s-a făcut 
limțită începînd cu primele zile 
ale anului 1969, cînd laminorul 
2, după o reutilare masivă, a 
fost repus In funcțiune. Lucră
rile de modernizare și reprofi
lare pe oțeluri aliate s-au des
fășurat în trimestrul IV al anu
lui trecut în condiții climaterice 
nu prea favorabile pentru ase
menea operațiuni, într-o peri
oadă de timp mai mică decît 
se prevede de obicei în cazuri 
similare, specialiștii uzinei 
apreciază unanim că „totul s-a 
făcut în mare grabă", dar prin 
aceasta ei nu absolvă cu nimic 
pe proiectant și constructor de 
defecțiunile tehnice din prezent, 
defecțiuni care apar frecvent și 
cauzează rămîneri în urmă în 
realizarea planului de producție. 
Ei au intr-adevăr ce. reproșa 
proiectantului și constructoru
lui : nu s-a găsit și aplicat so
luțiile tehnice cele mai fericite. 
Printre acestea se numără : 
amplasarea greșită a unor uti
laje. mașina de extras de la cup
torul cu propulsie nu este mo
bilă, ceea ce nu dă posibilitatea 
intervenției omului pentru a 
folosi mijloacele manuale cînd 
ea se defectează sau se ivesc 
dereglări în funcționarea cup
torului ; la mesele basculante 
se infiltrează apă; motorul prin
cipal a fost montat intr-un Ioc 
foarte îngust, astfel incit nu se 
poate interveni operativ cînd 
apar diferite defecte etc. In 
ziua vizitei noastre (ni s-a spus 
de altfel că așa e din momentul 
reintrării în funcțiune a lami
norului) cîteva din aceste utilaje 
nu funcționau, munca desfășu- 
rîndu-se tot manual, tot prin 
folosirea cleștelui.

Influența acestor cauze strict 
obiective (facem din nou distin
ct' 3 că sînt obiective pentru co
lectivul și conducerea uzinei „La
minorul”, nu si pentru alte or
gane locale sau centrale care a- 
veau datoria și posibilitatea să 
prevadă și să excludă o aseme
nea situație) asupra îndeplinirii 
planului nu poate fi tăgăduită. 
Și totuși nu numai aceste cauze 
trebuie să intre în discuție cînd 
se încearcă stabilirea justă a 
unei anumite răspunderi.

— Pentru neîndeplinirea pla
nului. ne spune Stoica Răhrăia- 
nu. secretarul comitetului U.T.C., 
colectivul uzinei, 
tinerii, nu avem 
De cite ori a fost 
brii organizației 
muncit cu multă 
depus eforturi substanțiale pen
tru îndeplinirea sarcinilor lor, 
deși condițiile nu erau și nu 
sînt deloc favorabile. Putem 
deci afirma că la capitolul dis
ciplină în producție stăm bine.

Ultima afirmație 
mai fost repetată și de alți in
terlocutori. Dacă ea ar fi con
firmată și de realitatea existentă 
în uzină înseamnă că intr-ade
văr, aici, la laminorul din Brăila 
s-a făcut tot ce era omenește 
posibil pentru a diminua, cel 
puțin, rămînerile în urmă față 
de plan. Dar realitatea nu con
firmă o asemenea afirmație. In 
primul rînd fiindcă de la în
ceputul anului si pînă în pre-

zent, la Laminorul din Brăila 
s-au înregistrat aproape 3000 de 
absente nemotivate, ceea ce 
înseamnă, dacă raportăm la nu
mărul de salariați, că fiecare 
muncitor al uzinei a lipsit în 
perioada respectivă aproape o 
oră și jumătate din producție. 
Referindu-ne la tineri, ecuația 
este și mai semnificativă : s-au 
înregistrat aproape 1000 de ab
sențe nemotivate, aceasta însem- 
nînd prin raportarea la numă
rul tinerilor, că fiecare mem
bru al organizației U.T.C. de 
la Laminorul din Brăila a lip
sit din program, în perioada

Rămîne deci o altă parte care 
a continuat să absenteze, să în
calce disciplina de producție. 
Dacă nici prin prima, nici prin 
a doua modalitate nu s-a reu
șit corectarea comportării tine
rilor respectivi, organizația 
U.T.C. cum era și firesc, tre
buia să apeleze și la alte mo
dalități, dintre care nu ar fi 
trebuit exclusă aplicarea sanc
țiunilor statutare. Comitetul 
U.T.C. s-a resemnat însă în fața 
acestor insuccese parțiale, con
venind pînă la urmă conciliant, 
pentru a se automulțumi, că nu 
se poate mai mult.

rea cărora nu există nici o or
dine. Cînd muncitorul trebuie 
să intervină la o mașină, e ne
voit să piardă destul timp pen
tru a păși cu atenție, altfel... 
O asemenea imagine a locurilor 
de muncă de la secția cuie e 
destul de sugestivă pentru re
sursele nefolosite în sporirea 
productivității, a măririi canti
tății de produse atît de nece
sară Uzinei Laminorul.

Fără îndoială, cînd o
prindere sau alta trece prin si
tuații dificile, e necesar să se 
apeleze la întreaga capacitate 
de muncă și de inițiativă a tu-

între-

La uzina „Laminorul" Brăila >

Neîndeplinirea planului acuză

ORGANIZAREA
DEEiCITARA A LO
CULUI DE MUNCA

GENERALIZAREA EXPERIMENTĂRII NOULUI SISTEM DE 
SALARIILOR ÎN ÎNTREPRINDERILE DE INDUSTRIE LOCALĂ

SALARIZARE Șl MAJORAREA 
ALE CONSILIILOR POPULARE

deci șl noi. 
nici o vină, 

nevoie, mem- 
noastre au 
dăruire, au

ne-a mai

respectivă, cel puțin două ore. 
Oare e de neglijat producția 
pe care ar fi putut-o obține 
uzina (într-o asemenea etapă 
deosebit de critică) dacă acest 
timp ar fi fost folosit efectiv 1 
Nu am pus la socoteală învoirile, 
întîrzierile de Ia program, nici 
risipa de 
plimbările prin hale sau prin 
curtea întreprinderii, adică alte 
surse de scurgere a producției, 
mai dificil de stabilit pentru o 
apreciere justă, dar efectiv pre
zente în activitatea întreprin
derii respective.

După această sumară analiză, 
îi amintim secretarului comi
tetului U.T.C. de proporția ab
sentelor nemotivate ale tineri
lor. Ne așteptam să își retragă 
afirmația, dar, ciudat, secondat 
de inginerul Eugen Spulber, 
membru al comitetului U.T.C. 
în cadrul căruia răspunde de 
activitatea profesională, conti
nuă să susțină că „disciplina în 
producție este bună".

— Totuși, încercăm noi si 
continuăm un dialog ca ame
nință să se întrerupă, ce ațf 
întreprins în scopul reducerii, 
dacă nu al lichidării absentelor 
nemotivate ?

— Am folosit 
trimis scrisori 
care absentau ; 
uzină părinții sau soțiile. îm
preună cu comitetul sindical 
am convocat adunări deschi
se ale salarlaților din sec
țiile respective. Așa au fost dis
cutate cazurile unor tineri ca 
Nicolae Tudor, care o zl venea 
Ia uzină și două nu, ale altora 
cum sînt Vaslle Burghelea și 
Aurel Ceparu. în acest mod am 
reușit să determinăm o parte 
din tineri să nu mal absenteze.

minute cauzată de

două căi. Ana 
familiilor celol' 
am invitat la

UZINELE

DE PE PLANȘETĂ
O știre de ultimă 

oră ne vestește apro
pierea fazei finale a 
lucrărilor cu care In
stitutul de proiectări 
de aparataj electro
tehnic și instalații de 
automatizare (I.P.A.) 
colaborează la elabo
rarea documentației 
pentru Uzina de ma
șini grele din Bucu
rești. Pornind de la 
această știre, vă pro
punem un popas de 
fantezie : amintiți-vă 
o întreprindere con
structoare de mașini 
pe care ați vizitat-o, 
revedeți în memorie 
complicatele mașini 
și procese industria
le existente aci șl 
imaginați-vă, în ace
lași timp, cum ar a- 
răta cea mai nouă, 
cea mai modernă u- 
zină de mașini grele 
din tară, care ridică 
la un nou coeficient 
de putere imaginea 
acestei tinere ramuri 
industriale a patriei. 
V-am propus acest 
,tur de imaginație" 
pentru a medita îm
preună la ceea ce un 
Institut de proiectare 
și cercetare trebuie 
— și poate — să facă.

— Contribuția noas
tră la ridicarea aces
tei uzine — ne rela
tează ing. MARCEL 
SlRBU, directorul in
stitutului — cunoaș
te două direcții : re
alizarea — în colabo
rare cu alte institute 
de profil — a unor 
Instalații de automa-

tizare a procesului 
de producție uzinal 
Si, în al doilea rînd, 
asigurarea Instalații
lor de automatizare 
pentru unele produ
se ce le va realiza u- 
zina. cum ar fl gru
pul de 300 megawați.

Pe planșetele aces
tui institut se află, 
alături de instalațiile 
necesare Uzinei de 
mașini grele-Bucu- 
rești, numeroase alte 
noutăți interesante, 
privind automatiza
rea mașinilor unelte. 
Institutul a luat „în 
antrepriză", la acest 
capitol, un număr de 
proiecte sporit față 
de anil precedent!, 
punînd un accent de
osebit pe prototipuri 
echipate cu comandă 
program numerică : 
mașini de alezat-fre- 
zat, strunguri caru
sel etc. Totodată, se 
depun eforturi pen
tru asimilarea în țară 
a unor instalații de 
automatizare necesa
re industriei chimice 
— linii de amoniac, 
acid fosforic, acid a- 
zotic, azotat de a- 
moniu. uree, sodă — 
care pînă în 1975 vor 
trebui predate pro
ducției. împreună cu 
Fabrica de elemen
te de automatizare, 
institutul va asigura 
instalația de automa
tizare a unui tronson 
din viitoarea cale fe
rată electrificată 
Craiova — Orșova — 
Clinic.

în ceea ce privește 
activitatea de cerce
tare, atenția se în
dreaptă în două di
recții : valorificarea 
cercetărilor realizate 
pînă acum șl elabora
rea unor lucrări cît 
mai eficiente pentru 
producție. Aceasta a 
impus, la începutul 
acestui an, reorgani
zarea întregului in
stitut pe comparti
mente și secții noi. 
Se lucrează acum la 
repere inedite — re
gulatoare automati
zate pentru agrega
tele termice mari, 
sistem unilog siliciu, 
blocuri și aparatură 
de reglare automată 
etc. — care urmează 
a fi omologate, în cea 
mai mare parte, pînă 
la sfîrșitul anului 
1970. In perspectivă, 
introducerea calcula
toarelor în activita
tea de proiectare și 
cercetare a institutu
lui — ți extinderea 
lor la nivelul proce
selor de producție în 
economia industrială.

...Am întrebat, la 
sfîrșitul vizitei, care 
este media de vîrstă 
a lucrătorilor insti
tutului. 26 de ani — 
ni s-a răspuns.

Am meditat atunci, 
pentru a doua oară, 
la Uzina de mașini 
grele și la tinerețea 
plină de forță a unor 
imagini...

i. andreițA

O altă sursă pentru diminua
rea rămînerilor în urmă față de 
plan este sporirea randamentu
lui tinerilor muncitori, a produc
tivității muncii acestora prin- 
tr-o mai bună organizare a 
locului de muncă. Secretarul 
comitetului U.T.C. ne asigură 
că „și la acest capitol stăm 
bine", deci nu a fost necesar 
ca organizația U.T.C., atît cît 
îi stă în posibilități și prin for
mele sale specifice, să intervi
nă. Realitatea nu vrea, iarăși, 
să confirme spusele tovarășului 
secretar. La secția cule, pentru 
a da numai un exemplu, aproa
pe toate căile de circulație de 
la o mașină la alta sînt blocate 
de suluri sau bucăți de sîrmă, 
de diverse materiale în așeza-

turor membrilor colectivului, 
prin aceasta reușindu-se obține
rea unor îmbunătățiri ale pro
cesului de producție, ale mun
cii in general. Organizația 
U.T.C., prin puterea ei de influ
ențare, e unul din factorii care 
are menirea de a stimula ini
țiativa tinerilor. Nu putem spu
ne că la uzina Laminorul din 
Brăila această cale de sporire 
a aportului tinerilor la rezolva
rea sarcinilor 
cunoscută.

— Sesizlnd 
declară Stoica 
cretarul comitetului coordonator 
U.T.C., am apelat la un tînăr 
inginer pe nume Radu Coandă, 
membru al comitetului, pentru 
a efectua un studiu privind fo-

de plan nu este

acest aspect, ne 
Răhrăianu. se-

losirea judicioasă a capacității 
utilajelor, mașinilor și instala
țiilor. Studiul a scos în relief 
unele aspecte cum ar fi neasi- 
gurarea cu material de către 
unii maiștri a locurilor de mun
că, ceea ce creează goluri de 
producție de cite 10—15 minute, 
că -în unele secții, lucrîndu-se 
în flux, apar unele ^strangulări 
deoarece nu se păstrează, la 
toate mașinile, un ritm optim de 
lucru, că unele instalații pre
zintă defecțiuni etc. Concluziile 
noastre au fost aduse la cunoș
tința conducătorilor procesului 
de producție și ele au fost de 
un real folos.

Studiul întocmit de tînărul 
Inginer Radu Coandă, reprezen
ta nu numai o pîrghie de înlă
turare a aspectelor sesizate de 
dînsul (un singur om) ci și mij
locul de depistare a altora 
amintite. Puși în fața acestei 
imagini, cei 400 de tineri mun
citori, membri ai organizației 
U.T.C., ar fi putut, stimulați de 
viziunea prezentată, să desco
pere la propriile lor locuri de 
muncă aspecte asemănătoare, 
sau alte posibilități nepractica
te pentru creșterea producției, 
a productivității.

— Vedeți, mă întrerupe secre
tarul comitetului U.T.C., noi nu 
am procedat așa. Intr-adevăr, 
în modul acesta am fi putut ob
ține rezultate 
mult mai 
respectiv a 
mai într-o 
comitetului

După o asemenea remarcă, nu 
putem conchide decît că' și pe 
această cale s-a mers doar pînă 
la jumătate. Analiza noastră 
poate fi continuată cu examina
rea și a altor resurse pentru 
diminuarea rămînerilor în urmă 
față de plan sau chiar pentru 
îndeplinirea planului. Concluzii
le nu s-ar schimba însă cu ni
mic, deoarece cele trei aspecte 
analizate vizează chestiuni de 
fond : absentele nemotivate
constituie o adevărată plagă 
pentru uzina Laminorul, după 
cum lacunele în organizarea 
locului de muncă și lipsa de 
stimul în îndeplinirea exempla
ră de către tineri a sarcinilor 
de producție favorizează nefo- 
losirea tuturor forțelor pentru 
obținerea rezultatelor posibile. 
Acordînd importanța cuvenită 
cauzelor obiective reliefate la 
începutul articolului nostru, nu 
putem înțelege resemnarea în 
fața lor, dar mai ales accepta
rea unor situații a căror înlă
turare nu depinde de altcineva 
din afară, cl de încordarea for
țelor proprii.

mult mai mari, 
bune. Dar studiul 
fost prezentat nu- 

ședință de lucru a 
coordonator.

I. CHIRIC

pvrrnc imbold pwm
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SUPERIOARE
I.P.A. — București. Colectiv 

surprinzător de tînăr : media 
vîrstel — 16—23 de ani. Ieri, am 
împărtășit împreună cu acest 
colectiv bucuria prilejuită de 
noile măsuri privind creșterea 
nivelului de trai al poporului 
nostru : generalizarea experi
mentării noului sistem de sala
rizare șl majorarea salariilor 
în întreprinderile de industrie 
locală ale consiliilor populare. 
In cuvinte simple muncitorii, 
Inginerii, tehnicienii își expri
mau recunoștința pentru grija 
pe care partidul o poartă oame
nilor muncii, atașamentul față 
de partid în politica căruia 
văd întruchipate năzuințele lor. 
Oamenii își fac calcule, planuri 
stabilind și modul în care pot 
obține rezultate mai bune.

— Salariul mediu pe între
prindere — ne explică tov. ION 
MOLDOVAN, inginer șef, va 
crește cu 8,9 la sută. Ur
mărim traiectoria creionu
lui care se oprește la o 
altă cifră -7- 20 la sută
— coeficient de creștere care 
poate ajunge individual, pe 
muncitor. Principala caracte
ristică a noilor măsuri — con
tinuă dînsul — este aceea că 
va crea un echilibru prin sta
bilirea salariului în funcție de 
cantitatea si calitatea muncii 
fiecăruia. Pe lingă salariul de 
bază muncitorii pot beneficia 
de gratificații și prime.

Alte cifre vin să întregească 
afirmația „O hotărîre de mare 
însemnătate". De data aceasta 
ni le oferă omul cel mai 
temă", tov. ION EFTIMIU, 
ful serviciului 
muncitor de 
VIII-a primește 
lunar de 1316 
aplicarea noului 
poate ajunge 
de vechime) la 1 673 lei. 
exemplu și mai concludent: 
cîștigul mediu lunar cu prime 
era — după vechiul sistem de 
salarizare — 1513 lei. La ni
velul încadrării de bază va 
ajunge la 1 673 lei; pentru mun
citorii cu vechime șl pregătire 
profesională superioară poate

„în 
șe- 
Un

a
salarizare, 
categoria 

un salariu 
lei. După 
sistem el 

(fără spor 
~ ' Un

fl pînă la 2 030 lei. Iată dar de 
ce muncitorii își fac planuri. Ei 
vor cîștiga mai bine, își vor re
zolva mai ușor o seamă de ce
rințe.

La întrebarea :„Ce reprezin
tă pentru activitatea dv. 
noile măsuri ?“ ne-au răspuns 
multi tineri. Consemnăm doar 
cîteva :

ELENA COCEA : Salariul 
meu va crește în medie cu 9 la 
sută. Sînt mai tînără ; lucrez de 
2 ani, dar am înțeles că econo
misind materia primă, alte 
materiale pot beneficia de gra- 
tificații de economii, 
gîndesc ce rezerve am. Le 
găsi !

DOMNICA STANCIU : 
crez pe aceeași mașină cu 
cea. La cele spuse de ea adaug 
posibilitatea 
ganiza mai 
că. care în 
mii, deci o 
noaștere a 
ții muncii noastre.

MARIA ARDELEANU : O 
dublă satisfacție : ca munci
toare. ca elevă în clasa a IX-a 
voi avea mai multe posibilități 
materiale.

Cele trei tinere fac parte din 
secția condusă de tov. NICO
LAE ION1ȚĂ. „în primul rînd, 
remarca dînsul (lucrează de 
peste 20 de ani) noile mă
suri vor 
vitatea întregului 
vor deschide cîmp larg ini
țiativei. Noi vom 
toate eforturile pentru înde
plinirea exemplară a îndato
ririlor ce le avem. Conduc un 
colectiv tînăr. Mă bucur că po
sibilitățile materiale ale tineri
lor vor fi mai mari, mă bucur 
de avantajele personale.

Ideea care s-a desprins din 
discuțiile purtate la întreprin
derea de produse alimentare 
din Capitală a fost aceea că 
există posibilități pentru suc
cese mai mari. Oamenii înțe
leg că în munca lor se află 
elementul esențial pentru un 
cîștig mai mare. Constantin Ca- 
llniuc și Alexandru Costin. me

Mă șl 
voi

Lu- 
Co-

noastră de a or- 
bine locul de mun- 
final înseamnă pre- 
mai exactă recu- 
cantitătii și calită-

dînsul 
de 

impulsiona 
colectiv,

acti-

depune

canlcl frlgotehniștl, Vaslle Do- 
bre șl Gheorghe Daneș, maiștri 
la antrepozitele Obor au insistat 
asupra avantajelor ce le oferă 
noile măsuri tinerilor.

— Sigur, preciza tehnicianul 
Mihai Gheorghișor, locțiitor al 
secretarului comitetului U.T.C., 
noua hotărîre înseamnă un pu
ternic imbold. Vom continua să 
sprijinim pregătirea profesiona
lă a muncitorilor prin cursurile 
existente, vom folosi formele 
cele mal adecvate pentru mobi
lizarea activă a tuturor tineri
lor în producție. Stabilirea sa
lariilor tarifare de încadrare a 
muncitorilor pe categorii și 
trepte șl a personalului tehnlc- 
administrativ pe funcții și gra
dații este un element cu totul 
deosebit care va stimula capa
citatea noastră si puterea noas
tră de muncă.

Personalul T.A, — o categorie 
însemnată. Am apelat la calcu
lele tov. inginer șef. Ce înseam
nă noul sistem de salarizare în 
această categorie ?

— Pe întreprindere creșterea 
va fi de 8,9 la sută. Pentru unii 
salariați. în funcție de vechi
me. pregătire profesională, ca
tegorii de salarizare, creșterea 
poate ajunge pînă la 20 la sută. 
O dactilografă cîștlfiă 960 lei 
și poate ajunge pînă la 1 300 Ici 
salariu de bază ; un tehnician 
I poate ajunge de la 1 500 lei 
la 2 000, un inginer de la 1 200— 
1 600 lei plnă la 1 720—2 300 lei 
iar un șef de serviciu, econo
mist pînă la 2 950 lei prin apli
carea gradațiilor. Colectivul de 
la I.P.A. și-a exprimat într-o 
telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., personal tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de
plina adeziune la politica in
ternă și externă a partidului, 
recunoștința pentru grija cu 
care este înconjurat poporul 
nostru sl hotărîrea unanimă de 
a îndeplini exemplar sarcinile 
ce îl revine.

LIDIA POPESCU

imagine de la Uzina de țevi din Roman
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Primim zilnic zeci, sute de 
scrisori. Și nu e poate nici una în 
care corespondenții noștri, in- 
formîndu-ne despre o acțiune 
sau alta a tinerilor dintr-un anu
me loc de muncă, să nu men
ționeze și numele secretarului 
U.T.C. întotdeauna, „la loc de 
frunte", „printre cei ce au avut 
inițiativa”, „printre cei mai des
toinici" „care au constituit un 
exemplu" etc. Nu arareori cores
pondenții au ca singură temă 
chiar portretul unor asemenea ti
neri, promovați de încrederea 
colectivelor în fnintea organiza
țiilor, evidențiindu-le calitățile 
deosebite, profilul moral-politic, 
pasiunea și dragostea de muncă, 
rîvna lor în bunul mers al acti
vității organizațiilor. între scri
sorile nu demult primite se află 
însă și cea a unui grup de ti
neri din comuna Ivești, județul 
Vaslui. Primele rînduri sînt la 
fel ca oricare altele, trimise din 
cine știe ce colț de țară : „Noi 
ne-am gîndit să vă scriem des
pre cele ce se petrec în comuna 
noastră”.

în virtutea obișnuinței ne aș
teptam să aflăm în continuare 
vreo acțiune interesantă, vreo 
nouă realizare a uteciștilor din 
această comună. Ne pregăteam 
s-o consemnăm, ca întotdeauna, 
cu satisfacție și promptitudine. 
Numai că scrisoarea constituia o 
excepție de Ia regulă, faptele pe 
care le nara erau în totală con
tradicție cu ceea ce știm de obi
cei despre tinerii investiți cu ase
menea atribuții.

„...în fruntea organizației noas
tre U.T.C. a fost pus tovarășul 
Viorel Sava care este secretar pe 
comună. Acest tovarăș nu merită 
să fie exemplu pentru noi. Se 
îmbată mereu și tinerii din sat nu 
au ce să învețe de la el. Este și 
bibliotecarul comunei și nu-și 
face datoria nici acolo... împre
ună cu hunul său prieten, Ale
xandru Nichita, directorul cămi
nului cultural, poate fi văzut de
seori la bodegă bătîndu-se cu 
pumnul in piept și !ăudîndu-se 
că o să-i cunoască pc ei lumea 
din sat. Și am început să-i cu
noaștem, tovarăși. Nu demult ei 
i-au bătut pe cetățenii Ion Cos-

tache (a Iu’ Fieraru) și Gică Tu
lei. Unuia i-au rupt dintele și 
celuilalt i-au rupt sau i-au sucit 
o mină. Tinerii au și ei parte de 
amenințări din partea lor. 
atita am vrea să știm : 
un asemenea om să ne 
secretar ?“

Răspunsul nu poate 
unul singur : nu, nu merită 1 Dar 
nu ne venea să credem că o 
asemenea situație ar putea exista 
în realitate. Ne îndoim, de aceea, 
de autenticitatea și buna inten
ție a relatărilor. Și, minați de a- 
ceastă îndoială, am hotărît

Noi 
merită 

fie nouă

fi decît

si

CU PLANUL
ÎNDEPLINIT

(Agerprez)

• Zece întreprinderi industriale din județul 
Brașov și-au îndeplinit planul pe primul trimestru 
al anului, atît la producția globală cit șl la 
producția marfă. Printre acestea se află Uzinele 
„Rulmentul" din Brașov, Uzina chimică din Rîș- 
nov. Fabrica „Muncitorul" din Cristian. Fabrica 
de zahăr Bod și Fabrica „Răsăritul" din Brașov. 
Colectivul Fabricii de zahăr din Bod a livrat 
peste prevederile planului aproape 3 000 tone 
de zahăr.

• Alte întreprinderi de interes republican din 
județul Prahova, Dîmbovița și Buzău au anunțat 
vineri îndeplinirea planului trimestrial. Printre 
acestea se află I.S.C.M. — Brazi, fabricile de be
ton celular autoclavizat din Doicești și de ci
ment din Comarnic, Uzinele de mase plastice 
din Buzău ș! de mecanică fină din Sinaia șl 
altele. In această perioadă. Fabrica de beton ce
lular autoclavizat de la Doicești și cea de ci
ment din Comarnic au produs, peste plan, ma
teriale de construcții din care se pot clădi circa 
200 de apartamente.

NU
fnlăturăm la fața locului ceea 
bănuiam a fi o calomnie.

li recunoaștem,.» *
acesta e Sava..

c®

Prima persoană căreia ne-am 
adresat a fost tovarășul Iacob 
Sava, secretarul comitetului co
munal de partid. Și iată prima 
surpriză : 
scrisoarea 
de întru 
în came și oase.
Sava, așa cum ni l-au descris ei. 
Părerile altora nu fac decît să a- 
dauge și să întărească mai mult 
umbrele :

— Crescut ca în puf, i s-a a- 
dus întotdeauna cafeluța la pat; 
arogant peste măsură. Ca biblio
tecar nu deschidea biblioteca 
săptămîni întregi. E un client o- 
bișnuit al bufetului. Convoacă 
comitetul U.T.C. și el este cel

portretul conturat de 
tinerilor corespun- 

totul originalului 
Așa e Viorel

NU NUMAI
TIMPUL

E DE VINĂ!
(Urmară din pag. I)

câre lipsește pentru că se află 
la bufet.

— Nu-i place să muncească. 
E neserios. Aceeași comportare a 
avut-o și ca activist la pionieri.

— Un copil alintat prea mult, 
neobișnuit cu treburi serioase. I 
s-au făcut toate mofturile și a 
fost mereu încurajat din rău în 
mai rău, cu toate că la 30 de 
ani ai lui ar trebui să gîndească 
și singur.

în ultima vreme i-a venit ideea 
să ajungă profesor. Veți spune : 
aspirație întrutotul lăudabilă și 
de înțeles totodată. Numai că el 
încearcă s-o facă nu ca toată 
lumea, învățînd, ci altfel. Pentru 
că nu are studii — și nu are 
pentru că a abandonat rînd pe 
rînd școlile de calificare la care 
s-a înscris — caută să ocupe un 
post în rîndul cadrelor didactice,

tate. Realitate este pînă și ceea 
ce ni so părea de domeniul ab
surdului : anume ca un tînăr cu 
asemenea comportări să fie se
cretar U.T.C. Viorel Sava este, 
într-adevăr, și secretar U.T.C. și 
încă al organizației comunale.

De curînd, din postul de bi
bliotecar a fost scos ca necores- 
punzător. Secretar U.T.C. conti
nuă să fie, deși pentru asta e și 
mai puțin potrivit. Și așa a fost de 
la bun început. Cum se explică 
atunci că a fost ales în această 
muncă de răspundere ? Ce mi
racol a putut atunci, în aduna
re, să-i mistifice înfățișarea în- 
tr-atît, îneît tinerii să săvîrșeas- 
că o asemepea eroare și să-l a- 
leagă în fruntea organizației lor ?

Din capul locului trebuie pre
cizat că Viorel Sava nu a fost 
ales ci, așa cum se exprimă ti-

MERITA !
fo- 
de

de

cu cele 7 clase elementare și 
losindu-se de alte metode : 
ceea ce se cheamă abuz.

— Cînd are cite un pahar 
vin în cap, amenință, înjură,
bruschează. Cu profesorii: „dau 
eu cu voi de pămînt I”, cu săte
nii : „vă dau afară din sat l“.

Vorbele sale nu rămîn adesea 
simple amenințări. Dintele rupt 
al Iui Ion Costache nu l-am vă
zut, dar mîna lui Gică Tulei 
am văzut-o. Și ne-am convins. 
In încercarea de a „stinge" con
flictul, s-a convenit, pare-se, să 
fie luat totul drept o glumă. 
Ciudată glumă !

Să stăm drept și
să judecăm drept

Așadar, ceea ce ni se părea la 
început o posibilă calomnie, o 
nedreptate la adresa unui tînăr, 
se dovedește a fi o tristă reali-

nerii în scrisoare, pus secretar. 
Pus în adunare, cu formalitățile 
de rigoare îndeplinite punct cu 
punct, însă" cu o singură omisiu
ne : opinia uteciștilor. Peste a- 
ceasta s-a sărit cu o regretabilă 
dezinvoltură. Alegerea lui Sava 
se datorește unor „insistente re
comandări” din afara organizați
ei. Tinerii sînt receptivi, și e nor
mal să fie, la îndrumările, la 
sfaturile celor mai vîrstnici — 
și deci cu mai multă experiență 
— cu atît mai mult cu cît ele 
veneau de data aceasta din par
tea unei persoane cu o responsa
bilitate demnă de toată încrede
rea : Alexandru Nichita, directo
rul căminului cultural. Era, de
sigur, și de datoria lor să anali
zeze bine propunerea dar, cum 
ea a fost susținută și de repre
zentantul comitetului județean 
U.T.C., au acceptat-o : „ne-am 
gîndit că îl cunosc dînșii mai 
bine dacă ni-1 propun secretar". 
Așa au decurs atunci alegerile. 
Ca uteciști, tinerii poartă și ei 
în mare măsură răspunderea pen
tru faptul că, datorită ușurinței

de atunci, activitatea organizați
ei lor este în prezent foarte 
slabă.

în ceea ce privește grava imix
tiune în treburile organizației nu 
poți să ocolești o întrebare: 
cum 
șui Nichita asupra 
pe care o recomanda ?
rul este însă că nu s-a înșelat 
deloc, sau s-a înșelat cu bună 
știință. El știa foarte bine ce fel 
de om este Viorel Sava, doar sînt 
prieteni buni, din copilărie, prie
teni de petreceri, de mașină, pri
eteni de familie. „O prietenie 
cam ciudată, ca să nu spun 
mai mult” — e de părere se
cretarul de partid. Abuzînd de 
funcția pe care o are, Alexandru 
Nichita a încercat să-și înscău
neze în postul de secretar un 
prieten.

S-a făcut o greșeală — aveau 
să constate, nu după multă vre
me, organele județene U.T.C. 
S-a făcut o mare greșeală, recu
nosc și acum obligate de faptul 
că situația se răzbună pe toate 
planurile în activitatea organiza
ției U.T.C. din comună. Ceea ce 
nedumerește însă e că situația 
s-a prelungit peste măsură de 
mult. S-a prelungit într-atît, îneît 
tinerii și-au pierdut încrederea 
că va mai fi rezolvată de cei 
datori s-o facă. Și s-au adresat 
ziarului, după cum ne-au mărtu
risit, fiindcă nu vedeau altă re
zolvare.

Concluziile anchetei ne aparțin 
nu numai nouă, ci și comitetului 
județean U.T.C. La ceea ce știa 
deja, comitetul județean va tre
bui să adauge și alte amănunte, 
pe care le-a reținut o dată cu 
noi unul din secretarii săi, în 
deplasarea în care ne-a însoțit.

Cel mai important lucru este 
să ia măsurile cuvenite. în inte
resul organizației U.T.C. din 
Ivești, al tinerilor din această 
comună. Fiindcă și întrebarea 
atît de precisă din finalul scri
sorii lor trebuie să primească un 
răspuns la fel de categoric.

de s-a înșelat tovară- 
persoanei 

Adevă-

ION CHIRIAC
D. MATALA

dere pe de o parte succesel 
bune înregistrate în anii ante 
riorl cit ți cererea sporită d< 
zarzavaturi timpurii, cooperat! 
vele și-au stabilit să realized 
în plus, anul acesta, încă 24. 
hectare de solarii. In multe un: 
tăți, așa cum remarcam mai înt 
inte, acțiunea a fost bine con 
cepută și mai ales în. aceste zii 
în care oamenii n-au putut li 
era în cîmp, toate forțele s 
fost concentrate pentru term 
narea construcțiilor de noi st 
larii. De altfel, Direcția agricol 
stabilise în acest sens termeni 
de 25 martie. Cooperatorii di 
Anadolchioi au acum pregătii 
6 hectare de solarii, Agigea 
hectare. Dar nu așa stau lucru 
rile peste tot. La Tariverde, Cc 
gealac, la Cumpăna și în alt 
părți, amenajarea solariilor est 
mult rămasă in urmă, iar con 
siliile de conducere manifest 
lipsă de Interes. La Cumpăn; 
de exemplu, pe cel 10 000 de me 
tri patrați care trebuiau să fi 
acum solarii gata să primeasc 
plantele, s-au montat doar nișt 
stîlpi. La Tariverde nu au fos 
procurate nici toate ramele ne 
cesare. La Cogealac tehnicianu 
Uniunii județene, special trimis 
încearcă și acum să-i conving 
pe conducătorii unității să trea 
că la executarea lor. Unități dir 
imediata vecinătate a litoralulu 
care din totdeauna s-au bucura 
de o climă mai caldă continui 
să ignore și acum executare: 
solariilor. Șl cam tot ași 
stau lucrurile șl la 23 August 
la Moșneni și la Techirghiol 
Unii conducători ne-au spus c# 
nu au primit încă tot materia 
Iul necesar. Ciudat este că îr 
acest sens este greu să stabi 
Iești cu exactitate care este rea 
litatea. N-am înțeles nici scun
de ce de răsadnițe se ocupi 
Uniunea județeană a cooperati
velor agricole, iar de solarii Di
recția agricolă. Cert este că ier 
cînd, dacă vremea ar fl fos: 
bună, plantele trebuiau de mul! 
timp să fie în solarii, se repa
raseră doar 17,4 hectare de bo- 
larii, iar din cele 24,6 hectare 
planificate a fl realizate anul a- 
cesta, sînt gata doar 16 hectare

Probleme ce se cer a fl ur
gent rezolvate apar șl în legă
tură cu răsadurile. Nu în toate 
unitățile au fost asigurate pîrri 
la ora actuală răsadurile pentri 
suprafețele înscrise în plan. In 
glnerul Florea Neagu, șeful ser
viciului horticultură de la Di
recția agricolă indică ca rezol
vare, preluarea de răsaduri de 
la cooperativele din Agigea ș 
Techirghiol care, potrivit scrip- 
telor sale, ar avea plusuri im
portante. Am fost șl noi In a 
ceste unități și ne-am convin: 
de contrariu. Nicolae Lețu, pre
ședintele cooperativei agricole 
din Agigea, ne spunea că mate
rialul săditor pe care-1 posed: 
de-abia asigură necesarul pen 
tru cele 40 000 de metri patraț 
solarii construite în această pri 
măvară. O situație similară an 
întîlnit și la Techirghiol. A 
ceasta ne îndreptățește să afir
măm că există pericolul ca < 
parte din solarii să rămînă ' 
goale, neexistînd material sădi
tor. Important este ca nepien- 
zîndu-se din atenție volumul 
mare de lucrări care trebuie e- 
xecutate în cîmp la semănat, să 
se pună ordine cît mal rapid ți 
în grădina de legume.
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stă 
cele 

celor 
revoluționare 

(structurate

acțiune, în lupta comună 
rezolvarea aspirațiilor lor 
mai vitale. Conducerile 
trei organizații 
de tineret (structurate pe 
criterii teritoriale), unite prin 
comunitatea de interese și 
țeluri, au menținut o per
manentă legătură între ele, in- 
formîndu-se și consultîndu-se re
ciproc asupra liniei de conduită 
ce trebuiau s-o urmeze. Teroarea 
regimului burghezo - moșieresc, 
cum și condițiile specifice în ca
re îșl desfășurau activitatea cele 
trei organizații au făcut ca în
ființarea organizației unice de 
tineret să se înfăptuiască în ca
drul unui proces complex, mai 
îndelungat, a cărui finalitate a 
reprezentat încununarea efortu
rilor depuse de militanțl înain
tați ai mișcării muncitorești și 
de tineret.

Un moment important în șirul 
acțiunilor duse pentru cunoaș
terea reciprocă, pentru stabili
rea unei colectivități de lucru 
între organizațiile de tineret îl 
marchează conferința prelimi
nară a reprezentanților Comite
tului Contrai provizoriu al Miș
cării tineretului socialist din ve
chea Românie și al Uniunii Ti
neretului Muncitor din Transil
vania si Banat, de la Brașov, din 
octombrie 1921, cu care prilej a- 
ceștia au căzut de acord, în prin
cipiu, asupra realizării unificării 
mișcării de tineret din întreaga 
țară, urmînd ca, pînă la con
gresul general, stabilit pentru 
1 martie 1922, el să acționeze în 
această direcție.

în primele luni ale anului 
1922, tineretul a continuat, cu 
aceeași vigoare, prin interme
diul ziarului „Tineretul socia
list". ca si al organului de pre
să de limbă maghiară al Uni
unii ■ Tineretului Muncitor din 
Transilvania și Banat. „Ifjumun- 
kas" („Tînărul muncitor" apărut 
la 1 ianuarie 1922), să desfășoare 
o intensă campanie pentru orga
nizare șl front unic, pentru a- 
iutorarea Rusiei Sovietice șl 
împotriva terorii antimuncl- 
torești, dar, mai ales. să 
se ocupe de pregătirea Congre
sului general. Convocarea aces
tui congres era, însă, sistematic 
împiedicată de organele sigu
ranței. care refuzau să dea a- 
probarea de rigoare.

în aceste condiții, 
Central provizoriu

vitatea pînă la convocarea con
gresului.

Discuțiile Pe marginea unifi
cării au scos în relief dorința 
unanimă a delegaților de a rea
liza cît mai repede cu putință 
unificarea, de a se stabili o 
strînsă colaborare și cooperare 
între organizațiile de tineret din 
întreaga țară. Ca atare, confe
rința a hotărît ca în Comitetul 
Central provizoriu de la Bucu
rești să intre și doi reprezen
tanți ai U.T.C. din Transilva
nia și Banat, iar o comisie for
mată din delegați ai tineretului 
socialist din provincii să se ocu
pe de pregătirea lucrărilor con
gresului general de unificare.

Conferința generală a tinere
tului socialist din martie 1922 a 
evidențiat unitatea de vederi a 
tineretului socialist, hotărîrea 
Iui fermă de a se unifica și ac
tiva cu aceeași dăruire șl pa
siune, pe baza principiilor ideo
logiei revoluționare a clasei 
muncitoare, sub conducerea si 
îndrumarea Partidului Comu
nist Român. Luînd în dezbatere 
probleme fundamentale ale vie
ții și activității tineretului so-
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Comitetul 
„_______ hotărăște

convocarea la București a unei 
conferințe generale a tineretu
lui socialist, pentru zilele de 
19—20 martie 1922, conferință 
care, prin natura hotărîrilor 
adoptate, avea să fie momentul 
nodal în procesul complex șl 
îndelungat de făurire a organi
zației unice de tineret, punctul 
de plecare în opera măreață de 
așezare pe baze revoluționare, 
comuniste, a mișcării de tineret 
din tara noastră.

Conform indicațiilor Comite
tului Central provizoriu, în în
treaga tară s-a desfășurat o in
tensă muncă de pregătire teo
retică șl practică a acestei con
ferințe. In coloanele organelor 
de presă ale mișcării de tineret 
— „Tineretul socialist" sl 
„Ifjumunkas" — au fost publi
cate ordinea de zi a conferinței, 
precum și o serie de articole 
care sintetizau principalele 
probleme pe care conferința era 
chemată să le rezolve. „Stînd 
pe terenul realității — se spu
nea într-unul din aceste arti
cole — conferința va trebui să 
puie bazele organizatoare ale 
mișcării noastre, bazele unei 
organizații sistematice, fără 
exagerare de forțe Inexistente, 
dar cu o înțeleaptă utilizare a 
celor ce există". Siguranța bur- 
ghezo-moșlerească, conștientă 
de importanța politică a acestei 
conferințe, a luat măsuri pen
tru urmărirea îndeaproape a 
felului cum decurg adunările 
generale de alegere a delegați- 
lor. care aveau loc în orașele 
unde existau organizații de ti
neret. cum si a întregii activi
tăți de pregătire a conferinței.

La 19 martie 1922 s-au deschis 
în Capitală lucrările conferinței 
generale a tineretului socialist, 
care a reunit, pentru prima 
dată, reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret din întreaga 
tară. In sală se aflau prezențl 
18 delegați, plus 5 cu mandat 
consultativ, reprezentînd 19 or
ganizații locale. Printre partici
pant! la această conferință se 
numărau Lucrețiu Pătrășcanu, 
N. Popescu-Doreanu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Teodorescu, M. 
Covaci, Solomon Iosif. Dumitru 
Mihai si alte cadre de bază ale 
mișcării revoluționare de tine
ret din tara noastră.

Rapoartele Comitetului Cen
tral provizoriu si ale delegații
lor secțiunilor, discuțiile în spi
rit revoluționar, comunist, pur
tate pe marginea lor, au eviden
țiat succesele obținute de miș
carea revoluționară de 
după primul război 
dorința 
de 
sa 
te. 
de 
Pe 
cil _
muncitori și ucenici, să îmbună
tățească radical activitatea pro
pagandistică și de educație co
munistă în rîndul tinerilor pro
letari agricoli, al elevilor, stu
denților si tinerilor din armată, 
în apelul lansat de conferință, 
intitulat : „Către muncitorimea 
ttnără din România", tineretul 
socialist — conștient de îndato
ririle ce le avea fată de clasa 
muncitoare si întregul popor 
român — era chemat să-și adu
că contribuția la organizarea șl 
consolidarea mișcării de tineret, 
la lupta generală împotriva ex
ploatării capitaliste. pentru 
drepturi și libertăți democrati
ce, pentru progres si civilizație. 
De asemenea, a .fost adoptat 
„Regulamentul de reorganizare 
a mișcării tineretului socialist 
din România" ■— document pro
gramatic cu caracter statutar, 
în baza căruia mișcarea revolu
ționară de tineret din tara noas
tră avea să-si desfășoare acti-

ELENA F L POVIC

LUCREJiU PĂTRĂȘCANU

a

N. POPESCU-DOREANU

tineret 
mondial, 

unanimă a tineretului 
a unifica si clădi organizația 
pe baze noi. marxist-Ieninis- 
Pentru aceasta, organizațiile 
tineret trebuiau să acorde, 
viitor, o atenție sporită mun- 
de organizare a tinerilor

cialist, ea a cimentat legăturile, 
colaborarea sinceră și princi
pială între organizațiile de ti
neret de pe tot cuprinsul tării, 
creînd un cadru prielnic dez
voltării și afirmării în 
nuare a mișcării 
si democratice 
România.

Rezultat al 
perseverente si neobosite desfă
șurată timp de peste trei ani de 
activiști de frunte ai mișcării 
de tineret, ca Elena Fllipovici, 
Lucrețiu Pătrășcanu, N. Popes- 
cu-Doreanu. Gheorghe Stoica, 
Alexandru Buican, Stefan Teo- 
dorescu, Iosif Kreps și multi 
alții, conferința a pus bazele 
ideologice si organizatorice ale 
organizației comuniste de tine
ret, a marcat — după cum a- 
preciază majoritatea documen
telor vremii — „începutul uni
ficării definitive a mișcării de 
tineret din România". Apreciind 
însemnătatea deosebită a aces
tei conferințe, ziarul „Tineretul 
socialist" consemna, în numărul 
său din 25 martie 1922 : „Rezul
tatele conferinței sînt imense : 
unificarea care le dă organiza
țiilor noastre forțe și viață, uni
ficarea reală a început... Dar 
nu numai aceasta a fost opera 
conferinței noastre. Bazele și 
directivele noi, organizatorii, au 
fost date mișcării tineretului".

Activitatea ulterioară a miș
cării revoluționare și democra
tice de tineret, desfășurată sub 
directa conducere si îndrumare 
a partidului comunist. de
monstrează conținutul revolu
ționar, comunist, imprimat or
ganizațiilor de tineret din Ro
mânia de conferința din martie 
1922. „Comunismul, ca țel și ca 
principiu, a călăuzit atît pe 
conducătorii cit șl pe membrii 
Uniunii Tineretului Socialist — 
aprecia ziarul «Tineretul socia
list». Manifestările, atît în 
truniri cît 
insuflețite 
comunist".

Procesul

contl- 
revolutionare 

de tineret din
unei activități

in
și în gazete, au fost 
totdeauna de spiritul

de cristalizare a or-

ganizației comuniste de tineret 
din țara noastră, de creștere, a 
maturității sale politice, a con
tinuat cu și mai mare intensi
tate în perioada ce a urmat 
conferinței din martie 1922. 
Mișcarea tineretului socialist, 
fiind o organizație de educație 
si luptă bazată 
luptei 
vină o 
masă, 
durile .. .
neretului român. în acest sens, 
o atenție deosebită a acordat 
Comitetul Central provizoriu 
muncii organizatorice, educati
ve si propagandistice în rindul 
tineretului studios si al tineri
lor proletari agricoli, atragerii 
acestora în organizațiile tinere
tului socialist. Ca urmare a ac
tivități! desfășurate de Mihai 
Macavei, Lucrețiu Pătrășcanu șl 
de alți intelectuali comuniști, au 
fost constituite, în vara anului 
1922, la București și apoi la Iași, 
două cercuri de studii sociale 
ale studențimii socialiste, care 
au devenit importante focare 
de educație și cultură.

Colectivul de lucru constituit 
de conferința din martie 1922, 
întreg activul mișcării de tine
ret, în adunări generale, întru
niri, prin organele sale de pre
să, au desfășurat o muncă in
tensă, pentru convocarea con
gresului general al tineretului. 
Congresul U.T.M. din Transilva
nia și Banat, din 4—5 august 1922, 
ca șl conferințele reprezentanți
lor organizațiilor de tineret din 
Întreaga țară, convocate la Bucu
rești la 18 august și, respectiv, 
9 septembrie 1922. au analizat 
și dezbătut în spirit comunist, 
principial, hotărîrile șl măsurile 
luate în direcția realizării de 
fapt a unificării, stabilind sar
cinile concrete ce le reveneau 
în pregătirea lucrărilor congre
sului. Cu toate străduințele de
puse, acest congres, fixat în 
mai multe rînduri pentru toam
na anului 1922, nu a putut fi 
convocat, din cauza măsurilor 
represive luate de guvern.

Un însemnat pas înainte pe 
linia desăvîrșirii procesului de 
unificare, a creării unei organi
zații unice revoluționare, l-au 
constituit lucrările plenarei C.C. 
ai Mișcării tineretului socialist 
din 11 martie 1923, de la Bucu
rești. Reflectînd creșterea ma
turității politico-ideologice a 
mișcării de tineret, rezultatele 
pozitive obținute în activitatea 
practică de realizare a centra
lizării organizațiilor de tineret, 
plenara a hotărît schimbarea 
denumirii „Mișcării tineretului 
socialist" în „Uniunea Tineretu
lui Socialist din România" — 
măsură care a impulsionat și 
mai mult mișcarea de tineret, 
grăbind desăvîrșirea procesului 
de unificare.

în cursul acestor ani, organi
zațiile revoluționare de tineret 
au militat cu perseverență pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață, pentru 
cucerirea și apărarea dreptului 
de organizare și întrunire, mo- 
bilizînd masa tineretului fă 
participe, alături de cei vîrst- 
nici, la acțiunile economice re
vendicative, la marile întruniri 
și demonstrații politice de masă 
ale muncitorimii din România, 
în mod deosebit se remarcă 
participarea tineretului munci
tor la acțiunile greviste ale 
proletariatului, care, începînd 
din a doua jumătate a anului 
1922, cresc în amploare și in
tensitate.

Situîndu-se mereu alături de 
clasa muncitoare, animat de pu
ternice sentimente patriotice, 
de ideile mărețe ale socialismu
lui? tineretul revoluționar a slu
jit cu devotament și abnegație 
partidul comuniștilor, interesele 
majore ale întregului popor ro
mân. Evidențiind contribuția 
organizației de tineret la lupta 
pentru cucerirea revendicărilor 
imediate, la lupta politică gene
rală a proletariatului din țara 
noastră împotriva 
burghezo-moșieresc, 
drepturi și libertăți 
ce. organul central _____
„SOCIALISMUL", sublinia că în 
focul luptelor de clasă „...tine
retul muncitor, mulțumită ati
tudinii lui curat muncitorești, a 
ciștigat încrederea și sprijinul 
muncitorimii din România".

Din cauza teroarei care dom
nea în tară, Congresul general 
al tineretului nu a putut fi con
vocat decît ilegal. în cea mal 
strictă conspirativitate, la în
ceputul anului 1924, la Sibiu, la 
el participînd un grup restrîns 
de cadre de bază ale mișcării 
de tineret. Analizînd situația 
existentă în țară în acel mo
ment, eforturile depuse pentru 
realizarea centralizării organi
zațiilor de tineret existente, con
gresul a hotărît schimbarea de
numirii Uniunii Tineretului So
cialist în Uniunea Tineretu
lui Comunist și a decla
rat organizația afiliată la 
Internaționala Comunistă a 
Tineretului. Aceste hotărîri 
corespundeau tntrutotul voinței 
și dorinței unanime a masei ti
neretului comunist din țara 
noastră.

Numărul din 1 mai 1924 al 
„Tineretului socialist" — unicul 
ziar comunist care a apărut în 
acea perioadă — editat cu mul
tă greutate de Alexandru Mi- 
hăileanu, Gh. Cristescu*) și alți 
tineri comuniști, anunța în mod 
oficial afilierea Uniunii Tine
retului Socialist la Internațio
nala Comunistă a Tineretului și 
adoptarea denumirii care cores
pundea De deplin conținutului 
său — Uniunea Tineretului Co
munist.

Astfel a luat ființă Uniunea 
Tineretului Comunist — organi
zație care timp de două decenii 
de luptă ilegală, sub conducerea 
si îndrumarea încercatului 
Partid Comunist Român, avea 
să se situeze, alături de cele
lalte organizații de masă din 
tara noastră. în fruntea luptei 
pentru libertate, democrație si 
progres social, pentru dezvolta
rea si înflorirea națiunii ro- ■ 
mâne.

pe principiul 
de clasă, trebuia să de- 
mișcare revoluționară de 
care să includă în rin- 
sale toate categoriile tl-

regimului 
pentru 

democrati- 
al P.C.R.,

•) Fiul lui Gheorghe Cristescu 
— fost secretar general al 
P.C.R. pînă la Congresul al 
III-lea.

I

I

;! 
J

i

5
;•
I

1»> 
i

.■

>

<

I

l’

»

H
I

„BOSSA MATEMATICII" 
a decedat — sau e pe cale 
— unii i-gu și anunțat moar
tea clinică, alții îi inoculea
ză ultimele argumento-mi- 
cine pentru a-i prelungi ago
nia dar, oricum, nimeni n-o 
mai ia în serios.

Nu vom mai putea afla în
clinația elevilor spre calcu
lul diferențial pipăindu-le 
pur și simplu cutia crania
nă. Nu-i vom mai putea 
consola pe corigenții la al
gebră spunîndu-le : „n-ai 
încotro, îți lipsește bossa".

Dispărînd. celebra deni
velare a scoarței tinde să 
provoace un cataclism gene
ral al bosselor chimiei șl 
fizicii, mecanicii și astrono
miei, creierul nemaioferlnd 
nunti de inteligență încer- 
caților psihologi-alpiniști și 
pedagogilor. Dar dacă încli
nația spre științele foarte 
exacte sau doar exacte nu 
se poate localiza prin umflă
turi. dacă integralele nu iz
vorăsc din bigudiurile ma
teriei cenușii, unde trebuie 
căutată, atunci, originea lor?

Ne-am obișnuit ani de-a 
rîndiul — zeci de ani — sub 
dulcea ploaie a argumente
lor umaniștilor, să socotim 
pasiunea pentru științele 
exacte ca pe o deformație, 
epatîndu-ne în fata ei încă 
din întîia primară. Ne-am 
obișnuit să includem printre 
talente iscusința de a ex-

zeci de întrebări în patru 
sute opt zeci de minute, că 
puteau asimila o strofă pe 
zi și un cîntec pe săptămînă. 
Ei uită că ii uimeau pe cei 
din jur cu întrebări precoce, 
că logica lor funcționa ire
proșabil, chiar neiertător 
pentru adulții copilăriei lor 
— și că numai lipsa unui 
pedagog nu i-a aruncat din 
fragedă pruncie în brațeSe 
cristaline ale geometriei des
criptive.

Oroarea lor pentru știin
țele exacte și mai ales pen
tru înghețatele culmi ale 
matematicii pornește poate 
de la primul contact cu În
vățătorul sever și stîngaci. 
Poate că implacabila pre
zentă a tablei înmulțirilor 
li s-a părut că le amenință 
basmul și jocul, eînd — o 
Știm cu toții — una din ce’.e 
mai pasionante ramuri ale 
matematicii moderne se o- 
cupă tocmai de teoria jocu
rilor. Poate că legile inflexi
bile ale aritmeticii acuzau 
un sol de destin riguros, în 
care trebuiai să fii exact 
fără a te putea refugia în 
imaginație.

Din păcate însă calculatoa
rele cer — si în ~urînd vor 
impune — nu numai com
pleta matematizare a știin
țelor, dar se vor oferi este
ticii și chiar creației artis
tice. Fără algoritmi poetica 
se va transforma într-o poe-

i
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Ecouri la ancheta noastră POPULARIZAREA

VALORILOR ȘTIINȚIFICE
ÎN RINDUL TINERETULUI

I

In contextul dezvoltării științei și tehnicii 
contemporane, al transformării sale tot 
mai pronunțate în forță de producție, edu
carea științifică a tineretului, răspîndirea și 
popularizarea valorilor științifice se impun 
ca un imperativ educativ de prim ordin.

în dorința de a găsi noi modalități, de a 
înlesni o largă circulație formelor de îmbo
gățire continuă a acestei activități educative 
de maximă importanță în dezvoltarea socie
tății noastre socialiste, ziarul nostru a inițiat 
o discuție pe această temă. Sugestiile și pro-

punerile care se vor desprinde din acest co
locviu vor avea, fără îndoială, urmări fertile 
în perfecționarea procesului de formare a 
unui mod de gindire materialist-științific în 
rindul tineretului.

Continuînd dezbaterile începute în numerele 
trecute, publicăm astăzi opiniile unor activiști 
pe acest tărîm, reînnoind totodată invitația a- 
dresată factorilor responsabili ai acestui pro
ces educativ de a prezenta în coloanele 
ziarului părerile și propunerile lor, experiența 
acumulată în acest domeniu.

ROLUL MAJOR AL UNIVERSITĂȚILOR POPULARE

trage radicali și capacita
tea de a intui legile împăr
țirii. La o sută de copii, 
trei ne păreau dotați pen
tru înmulțirile corecte, res
tul de nouăzeci și șapte tre
buind să se consacre disci
plinelor în care cifrele func
ționale erau înlocuite prin 
cifre moarte — asemenea na
turilor moarte.

De curind insă experiența 
unor pedagogi străini — o 
experiență de mari proporții, 
care vine de altfel în 
întîmpinarea 
studii, 
tente — 
această 
rigorilor, 
turizantă 
mii de 
jur de 
putut 
matematice de ordinul ce
lor care se predau în primii 
ani de facultate. Copiii au 
Intuit teoria mulțimilor iar 
calculul probabilităților nu 
i-a făcut să izbucnească !n 
plîns.

Cele cîteva mii de copil 
n-au fost selecționați după 
bosse și nici după notele ob
ținute la aritmetică In ulti
mii ani de studiu — întrucît 
în ultimii ani studiaseră 
pronunția corectă a formu
lelor „ta-ta“ și „ma-ma". 
Adulților — îngroziți de bi
nomul lui Newton — toate 
aceste le pot părea de do
meniul fanteziei, poate chiar 
de al coșmarelor.

Adulții uită — bieții adulți 
— că preșcolari fiind, puneau 
(după mărturiile ultimelor 
statistici) patru sute opt

de altfel 
unor ipoteze, 

demonstrații exis- 
- infirmă complet 

gupraestimare 
această litera- 
imagine a lor : 

copii avind în 
4 (patru) ani au 

asimila cunoștințe 
ordinul

a

zie a poeziei, iar cronicarul 
muzical 
inte de 
numai 
puterul.

Devenit, în lumea mate
maticii de peste un deceniu 
sau două, „homo mathemati- 
cus“ adultul își va pipăi spe
riat craniul și va constata 
că-i lipsește bossa de spe
cialitate. Si întrucit nici un 
frenolog nu i-o va putea 
crea Drill ciacănire și nici 
un chirurg nu i-o va puica 
fixa printr-un transplant 
de cerebel, el se va vedea 
silit să învețe calculul inte
gral cu aplicația cu care se 
descifrau hieroglifele îna
intea lui Champoillon. îngro
zit de toate acele „d“-uri 
simbo’izînd diferențialele, 
de toate acele alfa, beta, 
gama indicind puncte pe 
curbe sau operații de efec
tuat, el își. va aminti impla
cabila tablă a înmulțirii, și 
va jura că matematica nu-i 
e dată oricui. .

Ceea ce 
mă. Și ceea ce el nu va pu
tea infirma încercînd să re- 
învete derivatele pe nerăsu
flate.

Dacă nu cumva va începe 
să învețe de pe acum.

De la șapte ani. 
De la șase ani. 
De la cinci ani. 
în locul poeziilor asimila

te păsărește și pentru că toți 
copiii normali pot s-o facă 
dacă cineva Ie trezește cu
riozitatea. dacă le poate ară
ta magia limpede a lui „doi 
ori doi fac nat.ru".

CAM1L BACIU

îșl va qonsulta, îna- 
a da verdictul, nu 
emoțiile ci și com-

<•

experiența inflr- 1

înființată în toamna anului 
1962, Universitatea populară 
din București reprezintă, la 
ora actuală, una dintre cele 
mai prestigioase „firme" 
viața cultural - științifică 
Capitalei. Cei 10 000 
cursanțl permanent! și 
cîțiva zeci de mii de partici
pant! ocazionali la manifestă
rile publice evidențiază, cred, 
acest lucru.

în cadrul manifestărilor de 
educație științifică organizate 
de universitatea noastră, se 
prezintă săptămînal pagini din 
istoria cunoașterii, probleme 
de biofizică și biochimie, de 
sociologie și filozofie a cultu
rii etc. Unele cursuri au chiar 
un pronunțat caracter prac
tic ; printre acestea se numără 
cele de radiofonie, de elec
tronică, de desen tehnic, de 
fotografie, de stenografie, de 
limbi străine, de matematică 
de fizică și de chimie. La 
ultimele trei cursuri participă 
în special tinerii care ur
mează să susțină examenul de

Prof. A. DINESCU
Directorul Universității 

populare București
în 
a 

de 
cel

admitere la facultate sau exa
menul de bacalaureat.

Foarte instructiv se anunță, 
de asemenea, clubul discuții
lor pe teme ateist — științifice, 
în cadrul expunerilor prezen
tate aici, astronomi, biologi, 
fizicieni, medici de renume 
vor dezbate împreună cu ti
nerii teme privind cunoaște
rea științifică a lumii și socie
tății. S-a mai experimentat, de 
asemenea, un cerc de dezbateri 
pe teme științifice șl etice la 
Clubul ’ 
această 
donată 
bilizări 
organizațiile U.T.C. respective. 
Consider că organizațiile 
U.T.C. trebuie să acorde o mai 
mare atenție unor astfel de 
acțiuni.

Universitatea noastră orga
nizează și alte asemenea ma

elevilor. Din păcate 
acțiune a fost aban- 

dm cauza slabei mo- 
a tineretului de către

nifestări tn colaborare cu Co
mitetul municipal U.T.C. 
Printre acestea se evidențiază 
rubrica permanentă intitulată 
„Caleidoscop științific" de la 
Clubul tehnic al tineretului și 
rubrica „Cronică științifică 
contemporană" inaugurată Ia 
începutul Junii ianuarie în 
sala de conferințe a Muzeului 
de Istoria Partidului.

Transpunînd în practică i- 
deile consemnate de cei opt 
oameni de știință care au des
chis ancheta „Scînteii tinere
tului" am putea organiza în 
școli și facultăți, în uzine și 
la sate o serie de cluburi care 
să dezbată viața și opera unor 
renumițl înaintași ai științei 
și tehnicii românești, care au 
dus o permanentă activitate 
de popularizare a valorilor 
științifice și de educare știin
țifică a maselor. Desigur, s-ar 
putea înființa un club al na- 
turaliștilor pe lingă Muzeul 
,,Antipa“ din București sau pe 
lingă celelalte muzee de isto
rie naturală din [ară.

DE CE S-A NEGLIJAT FILMUL DOCUMENTAR?
in activitatea mea am putut 

constata, nu o dată, interesul 
constant și în continuă creș
tere al tinerilor pentru reali
zările științei și tehnicii con
temporane. Este sarcina noas
tră — sarcină de importanță 
majoră — să răspundem aces
tui interes, să satisfacem aces
te năzuințe.

Aș vrea să subliniez impor
tanța deosebită pe care tre
buie să o acordăm, după pă
rerea mea, în procesul educa- 
tiv-științific, filmului docu
mentar.

Ca mijloc modern, atractiv 
și eficace de propagandă ști
ințifică de masă, documenta
rul de știință răspunde, cred, 
în cea mai mare măsură, ne
cesităților și preferințelor li- 
neretului. Personal, am con
statat în repetate rînduri 
succesul pe care îl au în rîn- 
dul tinerilor din comuna noas
tră documentarele de știință.

C. POPESCU
Director al Căminului cultural 

din comuna Voluntari

Dar, deși există o bună ex
periență în acest domeniu, 
deși arhivele noastre filmo- 
grafice au Ia dispoziție un 
fond valoros de astfel de fil
me documentare, folosim cu 
totul insuficient, după păre
rea mea, acest important mij
loc de propagandă.

Există, de asemenea, la unii 
funcționari culturali, un mod 
ciudat de a aprecia calitatea 
filmelor difuzate în mediul 
rural. S-a acreditat ideea ca 
„piața" culturală de la sate 
poate „înghiți" orice. Datorite 
existenței acestei optici, s-au 
difuzat uneori filme vechi, cu 
o slabă valoare educativă și 
de multe ori, aproape deterio
rate. Alteori, au fost progra-

® O Q • O O

mate filme documentare a că
ror tematică era extrem de 
îndepărtată de sfera interesu
lui tinărului de Ia sate. Evi
dent, prezentarea unor filme 
de interes general, care con
tribuie la lărgirea orizontului 
de cunoștințe tehnico-științifi- 
ce al tinărului este salutară. 
Dar este, fără îndoială, mult 
mai necesară difuzarea unor 
documentare apropiate ca te
matică de interesul imediat al 
tineretului din mediul rural, 
de problemele și specificul 
muncii sale cotidiene.

Pentru a potoli setea de cu
noaștere a tineretului, pentru 
a răspunde exigențelor lui tot 
mai ridicate, este necesar, 
cred, ca filmul documentar de 
știință, să devină, în și mai 
mare măsură, un factor esen
țial de propagare a valorilor 
■științifice, de educare a tine
rilor în spiritul marilor idei 
ale veacului nostru.

A.

STRUCTURI Șl RELATU SOCIALE//!/ SOCIALISM(m)
Orîndulrea socialistă, rezultat 

al unor transformări revoluțio
nare, politice, economice, so
ciale și spirituale esențiale ge
nerează o nouă structură de 
clasă, noi raporturi între dife
ritele categorii sociale. Desigur, 
tabloul social al fiecărei țări 
care pășește pe calea socialis
mului nu este străin de înde
lungata evoluție a fiecăreia din
tre ele. poartă amprenta parti
cularităților dezvoltării istorice 
proprii. Referindu-ne la tara 
noastră, trebuie avut în vedere, 
că, pînă la revoluția populară, 
peisajul social era determinat 
de existența și relațiile comple
xe dintre capitaliști, moșieri, 
mica burghezie orășenească, 
clasa muncitoare, țărănime (cu 
diferitele ei pături) și intelectua
litate. Transformările funda
mentale Intervenite după victo
ria acestei revoluții au dus la 
schimbări atît de nivel macro- 
social, prin modificarea de an
samblu a structurii de clasă 
(desființarea claselor exploata
toare, schimbarea poziției în so
cietate a clasei muncitoare, ță
rănimii și intelectualității), cît 
și la nivel microsocial, în Inte
riorul fiecărei clase șl pături so
ciale. Astfel, s-au dezvoltat 
clasa muncitoare și țărănimea 
cooperatistă, care au devenit 
clasele fundamentale ale socie
tății românești, sudate printr-o 
puternică alianță sub conduce
rea clasei muncitoare ; a cres
cut ponderea muncitorimii In 
ansamblul populației, s-a produs, 
pe baza trecerii treptate la ma
rea producție socialistă, organi
zarea socială a țărănimii; au 
sporit numărul și proporția in
telectualității în viața societății.

Numărul de muncitori a cres
cut de 2,8 ori, iar numărul de 
salariat! de 2,2 ori în perioada 
1950—1968. După cum se vede, 
și în tara noastră ponderea 
muncitorilor crește în ansam
blul populației. Clasa muncitoa
re cunoaște totodată profunde 
modificări în interiorul ei, ceea 
ce-i dezvoltă capacitatea de a 
conduce întreaga societate. Ca
pătă un rol tot mai accentuat 
acele detașamente ale muncito
rimii care acționează în princi
palele ramuri ale industriei (me
talurgie, chimie, construcția de 
mașini), un rol de stimulent 
al progresului întregii economii. 
Totodată s-a schimbat structura 
profesională de ansamblu : circa 
80 la sută din muncitori sînt

calificați și se dezvoltă acele 
profesii care țin de introducerea 
științei și a tehnicii înaintate în 
procesul de producție, de auto
matizarea, mecanizarea comple
xă și chimizarea producției. 
Este, de asemenea. în curs de 
extindere activitatea clasei
muncitoare în agricultură (pe 
măsura mecanizării si a intro
ducerii unor procedee industria
le), în sfera serviciilor, crește 
numărul muncitorilor în cerce
tarea științifică, îndeplinind 
funcții auxiliare, dar de califi
care tot mai înaltă.

Un alt proces caracteristic 
pentru realitatea socială din tara 
noastră este diminuarea relativă 
și absolută a ponderii populației 
agricole. La sfîrșitul anului 1968 
aproape 50 la sută din popu
lația activă era ocupată în sfe
ra activității industriale.

Desigur, acest proces este 
complex, are multe implicații 
economice șl sociale, desfășura
rea și dirijarea lui solicitînd

lor publice, a economiei națio
nale, și, firește, în mod deose
bit, a agriculturii cooperatiste. 
Nivelul de conștiință al țărăni
mii este în continuă creștere. 
Din rîndurile țărănimii se ridică 
conducători ai cooperativelor de 
producție, cadre pentru organi
zarea si îndrumarea procesului 
de producție ; fii de țărani in
tră în învățămînt.ul superior, 
devenind, apoi, cercetători ști
ințifici, cadre didactice peniru 
toate eșaloanele învățămîntului, 
medici, Ingineri, conducători al 
întreprinderilor industriale.

Un loc tot mai marcant în 
societatea noastră îl ocupă inte
lectualitatea. Socialismul este de 
neconceput fără știința si teh
nica cea mai înaintată. Una din 
trăsăturile esențiale ale epocii 
pe care o trăim o constituie am
pla revoluție științifică - teh
nică, condiție prealabilă a ori
cărui progres. în anii care au 
trecut de la Eliberare, România 
a făcut un pas imens înainte în

tice și istorice, însușindu-și po
litica partidului comunist, parti
cipă activ la opera de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, 
îmbogățind patrimoniul spiritu
al al poporului român cu noi va
lori, sporind contribuția științei 
Si culturii românești la circula
ția universală de bunuri spiri
tuale.

Noua structură socială a de- 
termmat și o nouă dinamică 
socială, noi raporturi de clasă, 
fundamental deosebite de cele 
din trecut. Lichidarea exploată
rii a înlăturat antagonismele 
sociale, relațiile de producție 
bazate pe proprietatea obșteas
că, au generat raporturi de co
laborare și ajutor reciproc, de 
prietenie între toate clasele și 
grupurile sociale din societatea 
românească. Interesele comune 
construcției socialiste, piogresul 
material si spiritual, asigurarea 
suveranității si independentei 
naționale au dus la închega
rea unității tuturor oamenilor

Mic manual de știință politică
și bucurîndu-se din plin de aten
ție din partea forurilor compe
tente. El prezintă unele aspecte 
negative cum ar fi o anumită 
reducere a numărului de tineri 
care muncesc în unele unități 
ale agriculturii, ceea ce are con
secințe nefavorabile asupra pro
ductivității muncii în această 
ramură. De asemenea, există 
uneori tendința ca o parte din 
numărul bărbaților să pă
răsească agricultura pentru 
alte ramuri ale economiei. 
De aceea, pentru a nu crea 
teren unor fenomene negative, 
procesul progresiv de reducere 
a populației agricole se cere 
îndrumat cu atenție, inclusiv cu 
participarea activă a organiza
țiilor U.T.C., în scopul păstrării 
echilibrului necesar progresului 
economic, al ridicării continue 
a nivelului de trai general.

Schimbări esențiale s-au pro
dus în situația și structura ță
rănimii : nu numai că nu mai 
este exploatată de moșier, chia
bur, cămătar, negustor, dar ea 
este cu adevărat stăpînă asupra 
pămîntului si. în același timp, 
alături de celelalte categorii so
ciale, proprietară asupra celor
lalte principale mijloace de pro
ducție. Țărănimea participă 
direct la conducerea treburi-

crearea unui puternic detașa
ment de intelectuali : aproape 
200 000 de cadre didactice (față 
de 55 000 în 1938), peste 100 000 
de ingineri (față de 8 000), peste 
31 000 de medici (față de 8 200) 
circa 25 000 de cercetători știin
țifici ș.a. Generalizarea învătă- 
mîntului de 10 ani, extinderea 
învățămîntului mediu și univer
sitar vor determina, în perioada 
ce urmează, sporirea continuă a 
numărului de cadre de specia
litate cu pregătire medie și su
perioară.

Dezvoltarea bazei materiale a 
învățămîntului, științei, a activi
tății editoriale, impulsul pe care 
Congresul al IX-lea al partidu
lui l-a dat schimbului de opinii, 
confruntărilor de păreri, pc 
baza concepției marxist-leninis- 
te, mai ales solicitarea din plin 
a tuturor capacităților creatoare 
de către însăși vasta operă con
structivă ce se desfășoară în 
patria noastră, contribuie la o 
Puternică efervescentă spiritua
lă.

Intelectualitatea, sub influen
ța concepției mai . diulec-

muncii, fără deosebire de națio
nalitate, la întărirea coeziunii 
întregii noastre națiuni socia
liste.

Expresia noilor relații sociale 
o constituie Frontul Unității So
cialiste, organism politic care 
înmănunchează toate clasele și 
categoriile sociale. El este 
menit să stimuleze desfă
șurarea energiilor creatoare ale 
tuturor cetățenilor spre realiza
rea telurilor comune de progres 
și prosperitate a patriei socia
liste.

Factorul hotărîtor care cheta- 
șuiește forța, trăinicia si coezi
unea orînduirii socialiste este 
conducerea potelcă a întregii 
societăți de către detașamentul 
de avangardă, marxist-leninist, 
al clasei muncitoare — Partidul 
Corn”-’ . Român. Politica sa 
izvoina din necesitățile vitale 
ale dezvoltării societății noas
tre, reflectînd interesele funda
mentale nle tuturor oamenilor 
muncii, întemeiată pe principiile 
marxism-lenlnismuhil. este ur
mată cu încredere si devota
ment de toate clasele șl pătu
rile societății.
. Studiind în permanență rea- 

că’ăuzît de un nrr ,nd 
s'.i'.-'t. cras’or. partidul desfășoa
ră o vastă muncă de elaborare

științifică a soluțiilor impuse de 
evoluția societății, de noile ele
mente ce apar în procesul de 
desfivîr.șire a construcției socia
liste. Este cuprinsă în aceasta 
una din determinările principale 
ale creșterii rolului conducător 
al partidului în etapa actuală. 
După cum sublinia tovarășul 
Nleolae Ceaușescu, ,.e caracte
ristic în etapa actuală faptul că 
rolul conducător al partidului 
se manifestă eu putere crcscîndă 
în absolut toate sferele vieții 
sociale — în producția de bu
nuri materiale, in activitatea 
ideologică și politică, în perfec
tionarea relațiilor de producție, 
a raporturilor socialiste dintre 
oameni. în știință, artă și cul
tură, în activitatea de formare 
a conștiinței socialiste a ma
selor".
. Vorbind despre relațiile socia

le în orînduirea socialistă, sa 
ridică o problemă : pot exista 
contradicții între diferite clase 
si categorii sociale în condiții
le inexistentei proprietății pri
vate asupra mijloacelor de pro
ducție ? După opinia noastră, pe 
fundalul raporturilor de colabo
rare și ajutor reciproc, caracte
ristice pentru viața socială nouă, 
se pot manifesta unele contra
dicții care țin de o serie de 
factori obiectivi si subiectivi 
cum ar fi deosebirile între for- 
meie de proprietate, dintre oraș 
și sat. dintre munca fizică și 
munca intelectuală, deosebirile 
între gradul de dezvoltare a 
conștiinței socialiste la diferite 
pături și clase sociale.

Esențial este, însă, faptul că, 
pe fundamentul unor relații de 
alianță si colaborare, in condiții
le cind partidul marxist-leninist 
are posibilitatea să sesizeze la 
timp aceste fenomene sl duce o 
politică științifică de dezvoltare 
armonioasă a industriei si agri
culturii, cînd tine seamă de ten
dințele majore ale evoluției so
cietății noastre, șceste con- 
tradlsțif pot fi preîntîmpi- 
nate sau rezolvate. Tocmai ar
fe] procedează Partidul Comu
nist Român prin politica de in
dustrializare socialistă, de dez
voltare a bazei tehnice mate
riale a agriculturii, de nerf—’- 
tionarea continuă a organizării 
conducerii vieții socialo în toate 
compartimentele sale, de intro
ducere consecventă a principii
lor echității.

ConȚ. vr.ir.
I. ȘERBĂNESCU

nat.ru
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Î
n termeni specifici și arta 
plastică cunoaște o pro
blematică a personajului, 
în general a prezenței u- 
mane în operă. Constanța a- 
cestei prezențe definește una 

dintre trăsăturile fundamen
tale ale artei, implicit ale 
unei atitudini estetice. Evi
dent, unghiul din care epoci di
ferite au relevat această pre
zență este și el diferit. Tudor 
V.-anu, adîncind o idee a lui 
H. Nohl, disocia pornind de la 
exemplul artei bizantine, al celei 
renascentiste și al celei fla
mande, cîteva tipuri caractero
logice reprezentative pentru ra
portul de superioritate, de co
ordonare și, respectiv, de infe
rioritate ivit între orizontul ar
tistic, spiritual, al epocilor res
pective și orizontul lor practic. 
Din aceste observații. se 
impune idcea fundamentală că 
personajul este expresia con
densată a unul univers u- 
man. încercarea de a sta
bili o matrice fizlonimic-tlpolo- 
gică unică, inflexibilă, devine 
mal ales în contextul artei con
temporane, inoperantă. Nu se 
poate realiza un singur portret 
cu intenția (șl subsumat pre
tenția) de a reprezenta chipul 
omului contemporan și a-1 pro
pune inevitabil ca pe un model 
„reproducerii" epigonice. Chipul 
omului contemporan nu poate 
fi realizat decît printr-o recom
punere multiplă, dinamică a 
gîndurilor și aspirațiilor sale, 
înțelese ca expresie a unei e- 
manații colective, a unei nece
sități dense, caracteristice. Arta 
contemporană, care suscită in
finit mai complexe și diverse 
aspecte estetice și nu numai 
estetice, în comparație cu arta 
secolelor trecute, manifestă o 
justificată oroare de arhetip, de 
tot ceea ce poate să-i frîneze 
evoluția, dialectica devenirilor. 
De aceea se poate spune mai 
propriu că portretizarea omului 
contemporan înseamnă, de fapt, 
portretizarea spiritului său, a- 
diacent biografiei artistice a 
epocii, a realității în care tră
iește și creează.

O viziune umanistă, antropo
centrică, nu se traduce prin re
lația rudimentară personaj- 
lipsă de personaj într-o operă 
de artă. Este posibil (și istoria 
artelor poate oferi suficiente 
exemple) ca un peisaj ori o com
poziție fără personaje să poată 
fi mai adinei umane, mai bo
gate In semnificații. în senti
ment, decît unele „însuflețite" 
de personaje, siluete meschine, 
nesemnificative, „eroi" ai unul 
teatru caduc de umbre. Viziu
nea umanistă nu e condiționată 
nici de intransigente determi
nări stilistice. O expresie sinte
tică în artă — și e suficient să 
cităm aci numai pe Brâncuși — 
poate fi mai elevată, mai cuprin
zătoare în sensuri și nuanțe, 
decît una apropiată unor pre
cepte naturaliste. Desigur, și în 
această direcție absolutizările 
devin stînjenitoare. Este inadec
vat ca. în numele cîtorva exem
ple prestigioase, să se codifice 
anumite expresii stilistice, semn 
al unei personalități deosebite, 
inimitabile, să se refuze diver
sitatea de viziuni șl stiluri, să 
se declare anumite genuri îm-

bătrînite, incapabile să mai re
tină atenția artistului și, prin 
el, a publicului. Concepții este
tizante, puriste, încearcă uneori 
să ne sugereze că portretul, de 
pildă, constituie o modalitate 
încheiată, compromisă, pentru 
contemporaneitate- și, în egală 
măsură, pentru viitor. Parcă 
pentru a infirma slabe și rigide 
temeiuri teoretice (între care și 
condiționarea de anumite norme 
formale, care se dovedesc, în 
practică, nu chiar atît de lip
site de .maleabilitate) realitatea

plicațil în istoria și cultura unui 
popor. în aceeași categorie s-ar 
cuveni amintite și portretele 
istorice ori compozițiile cu per
sonaje istorice, prin care ar
tistul contemporan își redl- 
mensionează aspirațiile, locul 
și efortul său într-o ie
rarhie de valori spirituale. 
Nevoia lui de istorie se tra
duce ca o necesitate de jalo
nare, de stabilitate, de tradiție. 
Perenitatea unor anumite ge
nuri nu poate fi pusă la îndoială 
atîta vreme cit în fiecare popor

marchează, de fapt, în anumit® 
cazuri, o mai accentuată obiec
tivare a artistului în operă, o 
cerebralizare și intelectualizare 
ale actului creator. Or, în aceas
tă ipostază artistul își trăiește 
epoca, in fiecare lucrare pu- 
nînd ceva din fiorul setei de cu
noaștere, de informare, de cer
titudine și de limpezire, sub 
semnul cărora înaintează arta 
secolului nostru. Există, în ope
rele lor. o pasiune pentru ana
liză, pentru rigoare, o Imensă 
necesitate de orizonturi noi, de

la oră. Trebuie să recunoaștem 
și să analizăm lucid rostul în
cercărilor, al experiențelor, să 
cercetăm cu discernămînt tra
iectoria temerarilor. E drept, e- 
voluția artelor poate fi uneori 
sinuoasă, poate cunoaște drama
tice momente de contradicție, 
dar ea trebuie înțeleasă ca un 
dat real, ca un fenomen obiec
tiv. Opere călduțe, dulcege, me
diocre, născute cuminte și arti
zanal, nu ne reprezintă epoca, 
o epocă de profunde și tumul
tuoase transformări. Respingem

ne oferă, ca un temeinic argu
ment, numeroase exemple de 
realizări notabile în acest dome
niu, realizări pe care publicul 
nostru nu le-a îndepărtat din 
sfera interesului său. Portretul, 
pot obiecta unii, există mai ales 
prin interesul pentru analiza psi
hologică, iar rămînerea prea în
delungată în aceste zone înseam
nă o renunțare deliberată la mul
tiplicitatea căilor de abordare, 
de investigare a unei realități 
atît de diverse cum este cea 
contemporană. Interesul pentru 
psihologie, însă, nu a dispărut. 
A evoluat. Dacă interesul pen
tru psihologii particulare (fie 
ele și foarte interesante) a scă
zut neîndoios și fenomenul este 
explicabil în arta contemporană, 
nu același lucru se poate spune 
despre psihologiile-simbol, psi- 
hologiile-mit, ca să folosesc cu
vintele unui tînăr plastician. A 
face un portret Iui Mihail Emi- 
nescu înseamnă psihologie la 
scară universală, cu adinei im-

nu va dispărea dorința firească 
de a-și celebra, de a-și redi- 
mensiona și valorifica perma
nent, .prin prisma contempora
neității sale, valorile spirituale. 
De aceea, se poate afirma că 
una dintre trăsăturile caracte
ristice, dintre ciștigurlle artei 
noastre contemporane constituie 
lărgirea și nuanțarea conceptu
lui de prezență umană.

O altă mutație valorică, pe 
care arta contemporană o înre
gistrează sensibil, este și aceea 
manifestată în direcția adinciril 
relației artist-personaj. Cu fie
care operă nouă, artistul se 
dezvăluie pe sine. O natură 
moartă sau un peisaj pot fi, în 
sensul propus, niște autoportre
te. Efortul vizibil al artistului 
modem se îndreaptă către dila
tarea propriului eu, către iden
tificarea sa cu puncte de ve
dere multiple. într-un anumit 
fel, asplrînd către condiția ge- 
neralizantă a umanității. Ceea 
ce poate părea despersonalizare,

spații cucerite pe harta noului, 
de năseînde șl temerare zbo
ruri.

In concurentă cu știința, care 
a influențat imens arta, cu ma
nifestarea unei avidități, uneori 
nefirească, în dobîndirea noului, 
a insolitului, a originalității, în 
aprqpierea și mlădierea unor 
posibilități formale, artiștii pot 
exagera, pot sărăci .un conținut, 
o semnificație profund umană, 
le pot schematiza, le pot refuza 
intuiției șl sentimentului. Este 
de datoria criticii, a unei critici 
conduse de criterii ferme, de a 
disocia între ceea ce se contu
rează ca non-valoare, ca dorin
ță exterioară de modernitate, ca 
mimetism, și ceea ce se defi
nește ca o inadecvare parțială 
și poate Inevitabilă, ivită în e- 
fortul sincer, intens, de a ex
plora noul, de a oferi un chip 
adecvat realităților noi. Istoria 
artelor nu este o istorie a ca
podoperelor, acestea nu se pot 
naște izolat, spontan, de Ia oră

zîmbetul confecționat, așa cum 
respingem șl grimasa unei false 
disperări. Istoria artelor noas
tre, mal ales în ultimele dece
nii, este istoria unor eforturi de 
analiză lucidă, de înțelegere șl 
decantare artistică a realității 
noastre. Putem afirma, în spirit 
marxist, că tocmai prin această 
activitate sinceră, pasionantă, ea 
se realizează pe sine deplin.

Arta noastră contemporană 
are oroare de vid. Prezenta u- 
mană, robustă, stenică, nefalsi
ficată, este una dintre trăsătu
rile sale, dintre constantele sale, 
constantă pe care prezentul o 
înțelege șl în continuarea unor 
străvechi impulsuri folclorice. 
Această prezență, împlinită în 
cele mal diverse ipostaze, caută 
relevarea esenței umane, pola
rizarea a tot ceea ce înseamnă 
viață șl, implicit, o poziție față 
de fascinația malefică a unui 
mediu dezumanizant, a obiec
tului șl a mașinii. Adînca ne
voie de poezie, de lirism, ne

voia celui mai vag suport figu
rativ, chiar în opere aparținînd 
unor modalități plastice mai 
sintetice, și numai aparent mai 
obscure, se înscrie tot ca o per
manență umană. Anxietatea pe 
care unele lucrări de acest gen 
o presupune, o înțelegem în mă
sura în care viața cuprinde și 
anxietate, în măsura în care a- 
ceasta nu ne caracterizează și 
ne domină existența, în măsura 
în care istoria artelor noastre 
nu este o istorie a anxietăților șl 
a disperărilor individuale. Pro
blema nu este numai una de 
dozaj, cit și una, poate în pri
mul rînd una de calitate. Așa 
cum într-o pînză în care ni se 
sugerează o interpenetrație, o 
osmoză a regnurilor, unul poate 
fi sentimentul de împlinire cos
mică, de pulsație și corespon
dentă universală a existențelor 
și altul — cel de degradare a 
speciilor superioare, prin simi
litudine cu cele primare, gene
ralizarea instinctului etc. Arta 
noastră cultivă, prin personaj, 
fabulosul, o invitație la visare, 
în fond, așa cum basmul și fol
clorul nostru o înțelege, de la 
care arta contemporană știe să 
asimileze lecția de expresivitate 
vizionară, valorile poetice și 
simbolice ale fantasticului, în 
năzuința sa de a penetra mal 
profund, mai complex o reali
tate mal dificil de exprimat.

Arta noastră respinge, în a- 
celași timp, fantasticul confec
ționat, ilogicul, o exacerbare a 
libidoului, a visceralului, a teri
fiantului de panopticum. Rațio
nalismul artei noastre, moștenit 
am zice, ca o coordonată defi
nitorie a valorilor noastre spi
rituale, („nu cunoaștem nimic 
mai de preț decît omul condus 
de rațiune", scria Spinoza, în 
timp ce Diderot prefigura pre
ceptele noastre prin afirmația 
că „omul e singurul punct de la 
care trebuie să pornească totul 
și la care să se întoarcă totul"), 
se arată a fi interesat de pre
zența umană, de valorile perene 
pe care aceasta le generează. 
Prezența umană, viziunea an
tropocentrică în general în arta 
noastră, luminează o concepție 
adine și consecvent umanistă.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

Sculptorul PETER BALOGH și arhitecțll ION DUMITRESCU 
și IRINA ROSETTI : Proiect pentru monumentul feroviarilor 
(Același colectiv a realizat și o altă variantă a acestui proleot 
pe care am reprodus-o în coloanele ziarului nostru ou alt 

prilej)

(Urmare din pag. I) 

văjat, pe neașteptate, re
licvă scumpâ îngropată 
de vreun voievod înainte 
de restriște, oseminte 
plăpînde de prunc al le
gendelor, tipar stelar, al 
cîntecelor.

Iarbă I
Există pe lîngă ierbu

rile care cresc peste ora
șe (peste Ninive, să spu
nem) ierburi care pîlpîie 
sub tălpile de granit ale 
metropolelor, niciodată 
văzute, dar fiinjînd acolo

pentru a da statornicie 
pietrei și oțelului. Altfel 
nu se poate. Totul începe 
cu iarba. Pe patul ierbii 
se zămislește Timpul.

Iarbă I Cosmos fertil 
de raze verzi purtînd în 
ele duhul pămîntului, pă- 
strînd voci de. demult, 
ale copilăriei ori ale dra
gostei. Iarbă, memorie li
căritoare a oamenilor, 
sipet în care ne cade 
umbra trecătoare. Cunosc 
iarba care crește din 
stîncă, din boabe de tă- 
rînă nevăzute, din nevă
zute semințe. Cunosc iar
ba crescută din ciutura 
fîntînei pe drumurile cu 
soare vechi ale vacanței, 
iarba crescută din rănile 
statuilor venerabile, cu 
bronz tocit. Iarba cres
cută pe trunchiuri de ar
bori. Iarba de pe mor
minte sublime.

Fiindcă' doar ea nu 
mocre. Ea se înalțe cu 
nobile staturi pentru a se 
dărui mai deperte, vieții.

Te oșiepf cu inima des
chisă, iarbă a primăve
rii.

Fire de iarbă — ver
suri pe care niciodată 
n-am să le scriu.

BAIA MARE : Holul cinematografului Patria oferit cu ospita litote unei expoziții a elevilor din licee, 
școli profesionale și școli de specialitate, în cadrul unui concurs de artă plastică

•p

'• CINEMATOGRAFIC •

DOUĂ COMEDII )

Nanni Loy e ceea ce se chea
mă un „regizor B“, categorie ce 
include pe bunii profesioniști ai 
unei cinematografii, aflați în ime
diata apropiere a starurilor — 
cuvînt care numește nu numai 
actori, ci — de curînd — și re
gizori de film de mare vogă. A- 
dică în grupul celor care urmea
ză lui Antonioni, De Sica, Fel
lini, Rossellini...

Filmele lui Nanni Loy, „O zi 
ca leii“, „Cele patru zile ale o-

tui prelungit și decolorat neo
realism.

Filmul, „curățat" de gesticula
ția comică, și cu puține și apă
sate sublinieri dramatice, poate 
aduce aminte de o aceeași cro
nică familiară ca și în „Suspine 
pe stradă", unul din primele fil
me prin care au cunoscut specta
torii noștri școala cinematogra
fică italiană de după război.

Acum, istoria acestei cronici

voie de prezentări în plus: Nino 
Manfredi, Leslie Caron, Claudine 
Auger, Vgo Tognazzi.

„PE TEREN PROPRIU", fil
mul regizorului maghiar Gyorgtj 
Palasthy, ne prilejuiește doar 
plăcute aduceri aminte: exce
lenta comedie satirică — reali
zată tot de cineaștii maghiari — 
„Toată lumea pe stadion", re
member ce deservește actuala 
producție, lipsită de pretenții, 
superficială și fără pic de umor.

roșului Napoli", „Made în Ita
ly" au fost bune producții, prin 
care cinematograful italian își 
continuă o tradițională valoare, 
trezind mereu un constant inte
res din partea spectatorilor.

„TATĂ DE FAMILIE" nu e, 
propriu-zis, o comedie, filmul în- 
scriindu-se intr-un gen foileto- 
nistic din care nu lipsește nici 
umorul, unul bonom și puțin a- 
mar, nici drama. Tot italienii au 
mai realizat asemenea filme, de 
exemplu, pentru a aminti doar 
pe cele mai bune: „Viață difi
cilă", „învățătorul din V igevano". 
Chiar mozaicul scheciurilor din 
..Made in Italy", regizat de Loy, 
se încadra în atmosfera aces-

familiare încearcă și o temă mai 
puțin sau deloc proprie neorea
lismului : incomunicarea. Dar, 
fără succes. Dincolo de realită
țile sociale ale Italiei contem
porane, realități care condițio
nează existența soților Marco și 
Paola, apare și o aventură extra- 
conjugală — a bărbatului — pen
tru a face narațiunea mai inte
resantă. Dar acest „interesant" e 
pur exterior, fals tezist și zadar
nic pendulat între melodramă și 
comic de situații.

Oricum, finalul salvează filmul 
și „repedea ochire", în ciuda pre
zentării vesele, reliefează o mică 
și autentică dramă familiară. In 
distribuție, actori care n-au ne-

suficientă, chiar fără indicarea 
expresă a unor preferințe sau 
orientări pentru a sistematiza 
acest stelaj de incadratură, în
tre ale cărui laturi prozatorul 
fixează materia ce-i convine. 
Rezultatele depășesc de cele 
mai multe ori mediocrul, dar 
alinierea în serie, raportarea la 
un termen de referință dat, Ie 
acordă o dispensă de intențio
nalitate, de liber arbitru, de 
atitudine. Scriitori diferiți, care 
vor evolua fiecare altfel, își 
impun acum o comunicare de
viată spre canalele temelor de 
folosință obștească. Prudența 
epica și nonconformismul în 
egală măsură, sînt ambalate în 
pelicula subțire a unor subiecte 
comune. Fixîndu-și țintele foar
te aproape de posibilități. tî- 
nărul scriitor ciștigă senti
mentul securității, exersîndu-se 
pe un teren verificat. Preci- 
zindu-și obiectul, el are avan
tajul de a-și concentra efortul 
în unică direcție : prezenta de
cisă în cimpul cuvintelor, capa
citatea de a formula pregnant. 
De aceea cei mai mulți se arată 
a fi in primul rind buni profe
sioniști față de un bagaj de co
municare redus și, adesea, indi
ferent.

Dacă lucrurile stau așa atunci 
cînd încerci să faci media pen
tru a caracteriza aspectele ge
nerale, de aproape, varietatea 
nuanțelor devine perceptibilă. 
Există astfel mai întîi o zonă

mal subtile, Eugen Lumezianu 
(Mersul ciudat al lucrurilor) 
restaurează tot un motiv tra
dițional, frecvent vizitat altă
dată de prozatori : mica velei
tate nesatisfăcută. Autorul are 
•însă bune deprinderi moderne, 
în concizie și sugestie. El nu 
desfășoară subiecte, nu schi
țează caractere, ci notează mici 
gesturi semnificative, frînturi 
de monolog interior, care con
figurează o stare. Clarificîndu- 
și înclinația și începînd s-o cul
tive consecvent, Eugen Lume
zianu ajunge uneori la piese de 
virtuozitate în domeniul său. 
Cu o pagină mai dificilă, mai 
compactă, Mircea Constantinescu 
(Ciudățenii de familie) persistă 
în același perimetru al micului 
fapt cotidian. Impresia de stu
fos pe care o lasă textul vine 
dintr-o sistematică echivalare a 
observației cu metafora, mai 
mult ornată decît expresivă, 
acoperind scheletul epic cu un 
limbaj liric luxuriant. Oricît de 
imprevizibilă ar fi evoluția unui 
prozator, operele ulterioare ale 
acestor debutanți nu vor fi pro
babil mult neasemănătoare pri
melor lor prezențe tipografice.

De cealaltă parte stau cîteva 
experiențe de reevaluare a pro
zei din interiorul ei. Cea mai 
interesantă dar și cea mai în
chisă (de aceea vom și insista 
asupra ei) e a lui Dumitru Di- 
nulescu (Robert Calul). Falsele 
povestiri ale acestuia sînt forme

cul, dîndu-1 aparențele semnifi
cației. Prozele lui D. Dinulescu 
sînt un divorț de literatură, 
poate prea grăbit, neperseve
rent în efort, respingînd înainte 
de a încerca și căile cele mai 
simple.

Nicolae Mateescu, alt foarte 
tînăr debutant (Vedere de pe 
balustradă) recurge la o expe
riență asemănătoare, mai puțin 
radicală, la nivelul atitudinii, 
nu al limbajului. Eul-personaj 
adoptă comportamentul fron
dei. al absurdului, al incomuni- 
cabilității, numai pentru a le 
pulveriza din interior, pentru 
a le mima prin parodie. Forma 
pare încă solidă, funcțională, 
dar ea nu e menținută decît 
pentru că autorul nu și-a des
coperit încă reala factură ex
presivă. Deconcertantă mi se pa
re manieral lui Nicolae Krassovkj 
(Aplauze), probînd sinteza va
lorilor picturale și sonore pen
tru o reprezentare totală a fe
nomenului interior și exterior. 
Experimentarea simultaneității 
în limbaj nu a ajuns încă aici 
la un echilibru convingător. 
Toate aceste încercări care își 
divulgă de la început precari
tatea pot avea dezvoltări și con
secințe greu de prevăzut.

Există însă și un filon mai 
substanțial, mai cert, care își 
alege o arie restrînsă, o apro
piere și tinde s-o epuizeze prin 
aprofundare. Nu rezultatele sînt 
importante aici, ci sentimentul 
că ne aflăm în fața unor indi
vidualități care își edifică în 
proză un profil personal. Lite
ratura, în cazul lor. vrea să de
vină un mod de existență, de 
clarificare interioară. în volu
mele lui Gheorghe Suciu (Oul) 
Tudor Octavian (Povestiri dife
rite), Ștefan Stoian (Pe malul 
fluviului, departe...) e depista- 
bil un eu care face din litera
tură o funcție a sa esențială. 
Pentru Gheorghe Suciu, crea
ția e singura cale de acces și 
inițiere în misterul atavisme- 
lor. colective. Fraza se încarcă 
de materia grea a cuvintelor 
care invocă obiectele și cultele 
secrete ce le înconjoară. Pîinea, 
oul, focul, plugul, trînta sînt 
simboluri ale unei antropoge- 
neze sociale, care nu-și des
chide tainele decît purității in
fantile. Proza lui Tudor Octa
vian mediază între paroxis
mul interior șl luciditate. Arta 
poate deveni în astfel de situații 
un interesant, mod de cazuistică 
discretă. La Ștefan Stoian e re
marcabilă aplicarea de a strînge 
și înțelege inefabilul blind al 
unei atmosfere, al unor lucruri, 
al unei umanități. EI poate a- 
junge la totalitate prin simpa
tie. printr-o încercare de comu
niune și interpătrundere cu 
universul, însușire atît de rară 
în proza noastră.

Ca să distingem, am suprali
citat de multe ori aspecte abia 
aparente. Dar orice relief se 
ridică pe un fond. comun care 
disimulează disocierile : invazia 
faptului banal, a micului inci
dent de biografie. Acesta e scos 
din contextul său, cîntărit din 
toate părțile, cercetat pentru a 
i se descoperi posibilele semni
ficații particulare, apoi așezat 
intre frazele bine lustruite ale 
unui text minuscul. Scriitorul 
își face centre gravitaționale 
din puncte de interes periferic, 
pe care le alternează, le în
locuiește. Micul fapt, mica 
proză nu numai că modifică 
perspectivele, ascunzînd ma
rile teme, observația detaliată, 
desfășurarea de concepție : Ia 
un moment dat ele încep chiar 
să stînjenească, tăind elanul 
epic (la Gh. Suciu) sau obligînd 
la definitivări prea lucrate, a- 
proape rigide (la Tudor Octa
vian). Regimul fragmentelor 
pare însă s-o avantajeze deo
camdată pe Ioana Orlea (Calul 
de duminică) bună observatoare 
a senzorialului acut în momen
tele de tensiune nervoasă. Po
vestirile ei sînt niște regizări 
dramatice sub pretextul cărora 
se transmite numai un nucleu 
concentrat de intuiție auten
tică. Tn genere însă, selecția a 
dat un aer de seriozitate exce
sivă, de scop în sine unor exer
ciții utile oricărui începător, dar 
care îl puteau verifica și prin 
simpla circulație în reviste. Ea 
a reușit astfel să fixeze, per- 
petuindu-o ani întregi, o situație 
care nu trebuia să fie decît pro
vizorie. Și nu e semnificativ că 
debuturi dintre cele mai discu
tate (nu discutabile) au avut loc 
în afara, colecției ?

roza, spre deosebire de 
poezie, solicită sedimenta
rea a vaste depozite de 
timp trecut și acțiunea 

A unui principiu de organizare
clarificat. Se înțelege deci că 
debuturile în proză sînt mai tîr- 

• zii, mai puțin numeroase șl mai 
puțin concludente decît cele 
de poezie. Starea de excepție 

• pare a caracteriza orice de
but poetic ; poeții mari se vor 
alege dintre confrați care, 
în faza incipientă, păreau egal 
înzestrați. E posibil totuși ca 
și o generație de prozatori care 

_ începe prin manifestări incerte, 
9 probeze mai numeroase con

sacrări ulterioare decît o gene
rație poetică ce, debutînd ex- 

A cepțional, nu reușește să con- 
firme în totul valorile promise. 
Proza e un fenomen de evoluție, 

• poezia — unul de explozie. De 
aceea, în fața unui cîmp literar 
care nu trădează încă, în nici 
un fel, mișcările orogenice spec- 

A taculoase de mai tîrziu, resem
nările premature nu-și au ros- 
tul. 1968 a dovedit-o.

0 Cei care s-au declarat deza
măgiți de prozele editate anul 
trecut în colecția Luceafărul 

Â au fost, în mare măsură, în- 
dreptățiți s-o facă. După cele 

• cîteva nume lansate în anii 
precedents lăsînd să se între
vadă tocmai aici un reviriment, 

— impresia generală, în special a- 
V ceasta, era de gol dezolant. 

Peisajul nu se arată atît pustiu 
(numărul titlurilor fiind abia 
mai mic decît cel de la poezie) 
cit uniform, fără accidente de 
relief și variație de culoare. 
Primul element care determină 
această estompă e neuniiatea 
interioară a volumelor. Scrise 
și publicate de-a lungul mai 
multor ani prin reviste, poves
tirile n-au fost gîndite pentru 
a figura într-un ansamblu. Se
lecția lor sau numai simpla ală
turare (fără înlăturări exigente) 
prezintă mai ales prin cantitate 
pe autor, cnumerîndu-i compe
titiv diferitele posibilități, mai 
puțin dindu-i o identitate pre
cisă. Lipsa de unitate interioară 
se agravează prin uniformita
tea externă, rezultată din frec
ventarea acelorași teme. Pre
zența temelor e realitatea pa
radoxală a prozei tinere.
s-au acumulat treptat, fie prin 
degradarea sau revigorarea 
dernizată a unor motive foarte 
circulate odinioară (război, sat, 
sugestie folclorică, veleitarul 
provincial), fie prin „vulgari
zarea" unor inovații recente, 
care șocînd în urmă cu cîtăva 
vreme, au intrat acum, prin re-

e
Filmul și-a propus, rînd pe «a, 

rînd, o satiră și la adresa tabie- ™ 
turilor provinciale, și la fanatis
mul suporterilor și la birocrația gf. 
unor membri ai aparatului admi- ” 
nistrativ... etc., etc. Dar, nici unul 
din aceste obiective n-a fost 
îndeplinit și pentru a salva fil
mul s-a încercat un final cqnfuz, @ 
pe tema proastei planificări din- 
tr-unul din sectoarele industriale.

Soluția nu a dat nici un re
zultat și filmul a eșuat. N-au ră- 
mas decît regrete pentru excelen- W 
tul actor Zoltan Latinovits, dacă 
nu chiar pentru o distribuție „o- Q 
bligată" la interpretarea unei par
tituri mediocre.

Ele
mo-

petiție, în obișnuit, într-unul 
din modurile comune de a per
cepe literatura (psihologia in
fantilă, discontinuitatea, 
dia speciei literare, 
parabola).

Repertoriul tematic 
cesta, dar tot atît de 
tea fi și altul. Temele (și tocmai 
aici stă paradoxul), în formele 
pe care le-au luat acum nu 
funcționează decît în perime
trul restrîns pe care, artificial, 
și l-a creat colecția, și nicăieri 
altundeva. Dar nu pentru că 
astfel ar caracteriza spiritual și 
estetic o generație. Ele au pier
dut aproape total capacitatea 
de a fi expresive și reprezen- 
tative, 

TUDOR STANESCU SU"P>Ș
4» ratura.
® cîtorva

paro- 
absurdul,

este a- 
bine pu-

transformîndu-se în 
pretexte de a face lite- 
Existcnța colecției, a 
volume model a fost

*) „Tată de familie" și „Pe te
ren propriu".
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în care raporturile dintre scrii
tor și literatură nu sînt nici 
foarte complicate, dar nici foarte 
adinei. Cei doi termeni au sta- 
biv Tații de egalitate cordială. 
Scriitorul nu problematizează, 
nici măcar nesistematic, „con
diția materială și spirituală" a 
artei ; el adoptă vechiul prin
cipiu al reprezentării prin cu-' 
vinte, crede în soliditatea 
funcției epicului de a nara. Aici 
sînt încă în vigoare teme tra- 
diționalizate, foarte ușor agre
mentate stilistic pentru sincro
nizarea cu momentul literar. 
Volumul lui Stelian Gruia 
(Simbăta morților) e tipic pen
tru mentalitatea de povestitor. 
Proza e atît de înfeudată evocă
rii, urmărind paralelismul strîns 
dintre fapte și reflexul lor lite
rar, îneît inhibă orice tentativă 
de invenție în planul subiectului 
sau intuiției psihologice. Litera
tura e doar depozitarea memo
riei factologice. Proza lui su
gerează fidelitatea față de eve
niment, apelînd la încredere, 
nu la sancționarea estetică. Si 
Ion Topolog (O parte din conti
nent) e un narator, dar cu o 
mai mare libertate față de in
venția epică. Volumul lui e un 
caleidoscp tematic, putînd po
vesti aproape orice. Crisparea 
lui Stelian Gruia și degajarea 
lui Ion Topolog sînt desigur 
manifestări ale unor tempera
mente creatoare diferite, dar 
rezultatele, foarte , apropiate în
tre ele. derivă dintr-o atitudine 
comună față de literatură : 
subordonarea cuvîntului ilus
trativ unui scop (consemnarea 
sau didactica). Sub aparențe

t

de neîncredere în literatură. 
„Făcătorul" de cuvinte încearcă 
inițial să încifreze în limbaj o 
realitate totală. Dar cuvîntul 
scapă ascultării și, alcătuind un 
conglomerat omogen, auto
nom, nu mai poate fi ra
portat la punctul de ple
care. Scriitorul nu se mai re
cunoaște în reflexul său. Re
curge atunci la prelucrări suc
cesive, la filtrări repetate, joacă 
cuvintele, le așează în rime, 
asonante, vrînd să dea acestui 
material o formă pliată pe cea 
a lumii exterioare. Lăsîndu-se 
forjat după legi proprii, cuvîn
tul se dovedește flexibil, malea
bil, dar cu cit se insistă mai 
mult asupra plasticizării lui, cu 
atît forma rezultată se distan
țează de realitate. Proteic, lim
bajul e neadecvat. Permițîndu- 
și să îmbrace orice formă, el 
nu mai exprimă nimic sau se 
exprimă doar pe sine. Scriitorul 
încearcă stări contradictorii, de 
uimire și dezabuzare în fața 
posibilităților nesfîrșite ale cu
vîntului de a spune altceva și 
altfel decțt ar presupune-o 
confluența cu intenția. Intr-un 
Reportaj, de exemplu, sînt a- 
cumulate relatări asupra unor 
dosare penale ; informația se 
înghesuie nudă, opacă, teribilă, 
creînd un strat dens de urît și 
turpitudine. Dar acestea sint 
numai cuvintele, viața pe care 
ele au încercat >-o sugereze în 
cîteva fraze ale finalului, cu 
irizările ei de bunătate și obiș
nuință rămînînd alături și alt
fel. Priveghiul e demonstrarea 
ultimelor consecințe ale acestei 
mecanici de vocabular irespon
sabil. care creează golul ilogi
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povești sentimentale
Sînt o fire slabă, recunosc. Nu mă simt în stare, 

de pildă, să refuz o ființă care iubește și e nefe- 
ricita. Se spune că îndrăgostirii sînt singurii oameni, 
alături de muribunzi, care cred în imposibil Chiar 
și atunci cînd iubirea vieții lor este o ruină, chiar 
și atunci ei cred că mai e posibilă o minune în sta
re să încropească din nou ceea ce s-a prăbușit. Au
torii scrisorilor sentimentale pe care le-am primit 
zilele acestea sînt convinși că eu îi pot ajuta pu- 
blicîndu-le scrisorile, că în felul acesta ființele iu
bite de ei vor fi mișcate și le vor acorda un semn 
de bunăvoință. Prima scrisoare este primită din Con
stanța și este semnată R.S.T. Vă rog să aveți răb
dare s-o citiți pînă la capăt.

„Intr-un oraș X, un bă
iat pe nume R, in vîrstă 
de 19 ani, cunoaște în- 
timplător o fată, într-o 
sîmbătă seara, lși scriu ci
te o scrisoare, hotărăsc să 
se întîlnească, lucru care-l 
Și fac imediat. In sîmbăta 
următoare, băiatul R cine 
la fată acasă, cunoaște pe 
mama și pe sora ei mai 
mică G, care este în cla
sa a IX-a. Menționez fap
tul că fata, prietena lui 
R, se numește D și este 
in clasa a Xll-a. Merg 
împreună la teatru, film, 
la dans. Băiatul are im
presia că a găsit fata cu 
care să lege o prietenie 
sinceră și dezinteresată. 
Dar, curios lucru, după 
primele două-trei vizite, 
stînil și discutind cu D, 
băiatul simte că-i lipsește 
ceva. La început nu bă
nuiește despre ce este 
vorba, apoi a trebuit să 
recunoască în sinea sa că 
situația este foarte com
plicată : era îndrăgostit de 
sora mai mică a fetei cu 
care era prieten. Este in
tr-o mare încurcătură. Să 
vorbească cu mama fete
lor? Sd le ia pe amin- 
două deoparte și să le ex
pună problema așa cum 
era ? Să spună tot ce are 
pe suflet micuței care i-a 
trezit pentru prima dată 
cu adevărat nobilul senti
ment al iubirii sau să ex
pună direct prietenei lui 
situația ?

Timpul trece și R. nu 
face nici un pas. Continuă 
să facă vizite (foarte rar, 
o dată pe săptămînă). To
tuși lucrurile nu puteau 
rămîne mult timp așa, 
nesigure. Începe să nu a- 
corde atenția ceh mai ma
re prietenei lui. Flacăra 
vieții lui, a unui tînăr de 
19 ani, ardea pentru sora 
prietenei lui, pentru G. 
Micuța G. nu știa insă 
nimic din frământările lui 
R sau cel puțin nu tră
da cu nimic faptul că ar 
bănui ceva. Ultima sîm- 
bătă a lui februarie care a 
marcat și ultima mea vi
zită (pentru, că trebuie să, 
vă spun că acel R nu este 
altul decît autorul acestei 
scrisori) la fosta mea prie
tenă îmi aducea o nouă 
cunoștință din sinul cin
stitei familii a acestor fe
te. Este vorba de sora mai 
mare a G și D care se nu
mește M. In această seară, 
de față cu toate trei suro
rile, se duc o serie de dis
cuții pe diferite teme. R 
își exprimă dragostea pen

tru viața de marinar. Trist, 
povestește surorilor clipe 
petrecute în copilăria nu 
prea fericită pe care a a- 
vut-o. Pe parcursul po
vestirii R își dă seama că 
vorbește numai pentru G, 
că toată ființa lui este în
dreptată spre ea, dar nu 
poate face nimic, nu poate 
cruța pe D de la aflarea 
adevărului mărturisit fără 
nici un cuvînt, ci numai 
din priviri, din mimica fe
ței etc. Întreaga lui ființă 
este îndreptată spre G că
reia nu a apucat să-i măr
turisească tot ceea ce are 
pe suflet. Seara tîrziu pă
răsește casa celor trei su
rori, deznădăjduit. Nu-și 
mai poate ascunde iubi
rea, trebuie să-i vorbeas
că fetei. Dar lucrul acesta 
nu se întîmplă nici in 
săptămînă următoare. Pen
tru a o vedea pe micuța 
și totuși marea lui dragos
te, pentru a nu apare în 
postura de om lipsit de 
bună creștere față de fata 
pentru care nu avea de
cit o prietenie simplă, 
sîmbăta următoare o vi
zitează din nou. Acesta 
este momentul culminant. 
G nu apare în acea seară. 
R este deznădăjduit, nu 
are răbdare. Ar vrea s-o în
trebe pe D de sora ei G, 
dar nu o face. Pînă la 
urmă părăsește casa îm
preună cu D, avînd inima 
plină de tristețe, abătut. 
Durerea îl copleșește, nu 
poate să-și îndeplinească 
îndatoririle de însoțitor și 
partener, de aceea, în în
țelegere cu D părăsesc 
sala de dans și pentru pri
ma dată nu o conduce de
cit pînă la autobuz. A 
fost primul semnal de a- 
larmă al rupturii ce avea 
să se producă oficial. In 
cursul următoarei săptă- 
mîni se produce și inevita
bilul : face pasul hotărîtor 
scriind prietenei sale D li 
descrie cum a avut loc și 
de ce ruptura dintre ei. 
li dă de înțeles că cea pe 
care o iubește este chiar 
sora ei mai mică, lși cere 
scuze pentru orice greșea
lă pe care a comis-o. D îi 
trimite un răspuns super
ficial dat categoric ; o foa
ie de hîrtie cu un singur 
cuvînt pe ea — „Adio". 
Se mai scurg două săptă- 
mîni. R se gîndește zi și 
noapte la ființa iubită. 
Face al doilea pas și-i 
scrie, li expune lui G si
tuația pe înțelesul unei 
copile de 16 ani, pentru 
a fi in cunoștință de cau
ză. R așteaptă mult și bine

răspunsul la scrisoare. To
tul este zadarnic. In cu- 
rînd va pleca pentru mult 
timp, departe de ființa pe 
care o iubește mai mult 
ca orice pe lume. I se 
pare insuportabilă despăr
țirea și face o nouă încer
care. Intr-o duminică sea
ra trimite două prietene 
ale G pentru a o chema 
afară la plimbare. Dar a 
fost de ajuns ca G să-l 
zărească pe R pentru a 
fugi imediat în casă. Nu 
aș putea descrie durerea 
din inima lui. Mai are în 
față o săptămînă și apoi 
va pleca. Va reuși oare să 
atragă atenția ființei dragi 
asupra lui ? Va reuși să-i 
mărturisească focul inimii, 
îl va asculta ea oare vreo
dată ? In disperare face al 
treilea pas și-i trimite un

bilet, o nouă încercare de 
a-i explica cum trebuie să 
privească gestul meu față 
de sora ei. Speranțele sînt 
însă foarte reduse. R nu 
are timp să mai ajungă la 
ea, în curînd va pleca de
parte. Și totuși omul spe
ră. Este de datoria lui de 
a face din orice un punct 
de sprijin atunci cînd se 
află la grea cumpănă, in
clusiv de a recurge la a- 
jutorul dumneavoastră. 
Sper ca răspunsul dum
neavoastră să fie pe mă
sura așteptărilor mele : cu 
ajutorul iui voi putea mă
car în ultima clipă, înainte 
de despărțire, să-i dove
desc că nu sînt vinovat, 
sau în tot cazul prea pu
țin vinovat în raport cu 
ceea ce am eu în suflet 
pentru ea".

El este trist că în comentariul meu l-am ironizat, 
amuzîndu-mă de povestea care i s-a întîmplaț. 
„Dumneavoastră ați suferit vreodată din dragoste ?" 
mă întreabă el, iar eu îi răspund : „Oho 1 de cîte 
ori 1“ De aceea mă și grăbesc să-mi cer scuze, dra
gă prietene, pentru micile răutăți pe care mi le-am 
permis în răspunsul meu de acum două săptămîni. 
Dumneata scrii acuma : „Poate veți rîde iar de mine, 
dar o iubesc ca nimeni altul și orice ar fi voi în
cerca să-mi recapăt pe Maricica înapoi, chiar dacă 
ar fi să fac imposibilul". Nu numai că nu rîd de 
dumneata, dar îți urez succes. M-aș bucura să te 
știu împăcat și fericit.

Care este idealul 
dumneavoastră

in viață ?

Dragă R.S.T.,
Povestea dumitale, în care este Implicat aproape 

jumătate din alfabetul limbii române, m-a convins 
că suferința care te chinuie nu este dintre cele mai 
mici și mă grăbesc să te compătimesc sincer. Sigur 
că încurcătura în care ai intrat îți înnegurează su
fletul, acum, la plecarea într-o lungă călătorie (bă
nuiesc că ești marinar și pleci într-o cursă) și sînt 
convins că nu-ți va fi prea ușor. Dar — iartă-mă 
că ți-o spun — ai fi putut totuși să te porți mai 
matur și mai nobil cu acea fetiță de 16 ani, al că
rui suflet fragil cred că l-ai zdruncinat serios cu 
asalturile dumitale disperate. I-ai dat o dată de 
înțeles că o iubești, ai ținut să știe asta, dar de 
ce insiști atît de perseverent ? Ce răspuns vrei dum
neata, în definitiv, să primești de la o adolescentă 
de 16 ani ? Să-și lase școala și să fugă după dum
neata pe mare sau să rămînă pentru totdeauna cu 
obsesia tulbure că i-a răpit fericirea sorei ei mai 
mare ? Toată povestea dumitale trece, pe ici, pe 
colo, peste limitele decenței și îndemnul meu prie
tenesc este să păstrezi din toată întîmplarea ceea 
ce a avut farmec și să te retragi cu noblețe. Mai 
tîrziu, cine știe cum vor deveni lucrurile și evolua 
sentimentele. Călătorie fericită.

„TAUR U SOAIir 
SAU DESPBE PICTURA 

ABSmCTIONISTĂ

A doua scrisoare este, de asemenea, nesemnată 
și vine din partea unui grup de elevi din clasa a 
Xl-a. Ei povestesc următoarea întîmplare :

„In clasa noastră există 
un băiat și o fată despre 
care știam cu toții că se 
iubesc. Amîndoi sînt foar
te inteligenți, excelenți la 
învățătură. Prietenia din
tre ei ni se părea tuturor 
demnă de admirat. Iată 
însă că într-o noapte, în 
timp ce se plimbau pe stra
dă s-au certat, el reproșîn- 
du-i ei că nu-l iubește su
ficient. Atunci ea, ca să-i 
dovedească ce mult îl iu
bește, s-a descălțat și a

mers desculță pînă acasă 
prin zăpadă, circa un ki
lometru. Ca să-i dovedeas
că și el, dragostea lui, bă
iatul s-a descălțat și a 
mers, de asemenea, des
culț prin zăpadă pînă aca
să. Rezultatul ? El nu a 
pățit nimic, fiind foarte re
zistent, în timp ce ea este 
grav bolnavă de două săp- 
tămîni. Se pare că conse
cințele gestului nesăbuit o 
vor costa mult. Ce părere 
aveți despre această în
tîmplare ?“

„Pentru că vă ocupați 
de o arie foarte întinsă de 
probleme, v-aș ruga să mă 
lămuriți și pe mine asupra 
unei chestiuni mai puțin 
dezbătute în cadrul rubri
cii dv. Este vorba despre 
arta plastică din curentul 
suprarealist. Am fost re
cent la expoziția de artă 
plastică americană „Dispa
riția și reapariția imaginii" 
deschisă la Cluj. Vă măr
turisesc că mare mi-a fost 
consternarea păzind erme
tismul unei astfel de 
„arte". Pete de culoare îm
prăștiate haotic, linii drep
te și frînte în culori țipă
toare, panouri uriașe pe 
care vedeam doar niște 
fragmente de imagini — 
iată modalități de a picta 
cu pretenția că spun ceva, 
înfățișează ceva. Eu, ca și 
ceilalți vizitatori, nu ne 
uitam prima dată la ta
blou, ci la eticheta pe care 
scria titlul tabloului și a-

bia ne urmă căutam să 
stabilim corespondența în
tre titlu și ceea ce era pic
tat pe pînză. Vă mărturi
sesc că am rămas surprins 
ce diferențe pot exista în
tre ceea ce apare pe pîn
ză și ceea ce este indicat 
pe etichetă. „Grădina cu 
flori" este un tablou în 
care nu apare nici o floa
re, ci doar niște mîini (mai 
bine-zis niște palme) în 
suspensie; „Plimbare" în
fățișează niște dreptun
ghiuri colorate care se do
resc oameni; „Taur la 
soare" — un cap negru ce 
seamănă prea puțin a taur 
etc. Propun o soluție : 
ce-ar fi să nu mai punem 
sub tablouri etichete ? Să 
vedem atunci ce vor zice 
vizitatorii, ce titluri vor 
da ei tablourilor ? Ce pă
rere aveți ? Ar fi foarte 
amuzant să vezi cit de a- 
muzantă poate fi uneori 
arta..."

La prima lectură, scrisoarea mi-a trezit simțul 
umorului și eram gata, gata să vă răspund cu o 
ironie. Am recitit-o însă și m-am cutremurat. Poves
tea cuprinde și sublimul, adică acea nesfîrșită ge
nerozitate a adolescenței, dar și semnalul alarmant 
al inconștienței care tulbură adesea o minte tînă- 
ră. Cunosc și eu cîteva întîmplări incomparabil mai 
triste decit cea relatată de voi și vă mărturisesc că 
niciodată nu mă simt mai dezolat decît atunci cînd 
descopăr ce teribile sînt ravagiile pe care le face 
fanatismul, atunci cînd reușește să înfrîngă rațiu
nea umană. Deci atît vă pot tăspunde la întrebarea 
voastră : că sînt dezolat. Atît.

Din Rîmnicu Sărat îmi scrie o tînără de 18 ani, 
elevă în clasa a Xll-a, care mă roagă, cu lacrimi în 
ochi, să-i dau un sfat, dar fără ironie, deoarece tînă- 
rul pe care îl iubește a părăsit-o, iar ea nu mai 
poate învăța.

Nu fac nici o ironie, iată că mă abțin, dragă B. 
Viorica, dar nu știu cum se poate uita omul iubit, 
care e soluția sau medicamentul care v-ar putea 
lecui de această suferință. Sînt convins că iubirea 
dumneavoastră este cea mai mare și mai arzătoare 
de pe lume, dar asta nu trebuie, zău, să vă îm
piedice să învățați și să vă pregătiți pentru exame
nul de admitere la facultate. N-o fi el acest P. Du
mitru vreun Alain Delon, unic și superb, în stare 
să vă pustiască sufletul definitiv, să nu mai fiți în 
stare să iubiți din nou. Luați-vă de învățătură, nu 
vă riscați viitorul. Dacă greșesc, pe mine să mă 
blestemați.

Tot la acest capitol am să introduc și răspunsul 
la cea de a doua scrisoare a lui Costel din Huși.

Stimate Mircea Constantin Minai. Scrisoarea dv. 
(pe care o prețuiesc pentru seriozitate și decență) 
mă pune pe gînduri. îmi cereți să vă lămuresc a- 
supra picturii abstracte. Nu spun că sînt total ne
priceput în respectiva materie, că nu am trecut, cu 
prilejul călătoriilor peste hotare, prin multe din 
marile muzee ale lumii și că nu aș fi în stare să 
demonstrez — desigur, într-un limbaj modest — ce 
intenții are un tablou intitulat „Grădina cu flori' 
în care nu apare nici o floare. N-aș vrea să apar 
însă în ochii dumneavoastră ca un diletant. Ca să vă 
răspund serios la întrebare ar trebui să mă pun 
eu însumi cu burta pe carte și să citesc tot ce s-a 
scris în ultima vreme despre pictura abstractă. To
tuși, ca să vă satisfac curiozitate, deschid dicționa
rul filozofic Larousse și citesc pentru dumneavoas
tră următoarea definiție : „Arta abstractă izolează 
elementul afectiv sau sentimental al percepției de 
orice element figurativ. In realitate există, de pildă, 
o „persoană" sau un „leu" care ne înfricoșează ; 
arta abstractă nu va reprezenta un leu sau o per
soană, ci va încerca să exprime direct „sentimen
tul de frică" printr-un simplu joc de culori și de 
proporții ; este vorba adică de „arta nonfigurativă .

E suficientă această propoziție ? Ați înțeles acum 
de ce artistul n-a pictat o grădină cu flori, ci numai 
ideea, sentimentul respectiv ? Dumneavoastră veți 
răspunde, probabil, că preferați în locul sentimen
tului grădina propriu-zisă și de aici discuția se poa
te întinde la nesfîrșit. Dar cred totuși că rubrica 
noastră nu este locul cel mai potrivit pentru o dis
cuție teoretică despre artă. Aș sugera de aceea re
dacției ideea instituirii unei astfel de rubrici, la care 
să-și exprime opiniile despre literatură și artă atît 
cititorii, cît și specialiștii cei mai autorizați. Aceasta 
nu mă împiedică să menționez încă o dată că in
tervenții de ținuta și decența scrisorii dumneavoas
tră demonstrează sincera dorință de a elucida lu
crurile, izvorăsc din dorința sinceră de a ști, de- 
monstrînd — aș snune — și capacitatea de a re
cepta. Ceea ce, evident, mă bucură.

(Urmare din pag. 1)

reveni cu altă ocazie, scrisoare 
expediată de o tînără din Titu. 
„Idealul meu, scrie tînără, este 
să devin profesoară". Idealul, 
pentru ea, este, deci, constituit 
dintr-o profesie. Altă scrisoare : 
„Idealul meu este să termin 
cu bine clasa a Xll-a și să in
tru la o facultate din primul an, 
adică de anul acesta"... (Elev, 
clasa a Xll-a). Pentru alții idea
lul se constituie din scopuri 
Imediate : cumpărarea unei ma
șini, organizarea unei excursii 
etc. „Idealul meu, scrie altci
neva, este să lucrez în oraș, la 
Constanța"...

Dar este, merită să ne între
băm, idealul egal cu o profesie 
sau cu o adresă la care vrei să 
locuiești ? Se reduce un ideal de 
viață, la o meserie ? Orlcît de 
importantă este profesia pentru 
un om, celor mai mulți dintre 
noi ne este limpede că a avea 
un ideal în viață înseamnă a-țl 
propune mult mai mult decît a 
obține o calificare sau a trece, 
în termen de trei luni, două 
examene foarte grele, fie ele 
chiar hotărîtoare pentru viață. 
Și profesia, și examenele fac 
parte dintre mijloacele, poate 
esențiale, oricum însă, mijloace, 
care, reunite într-un întreg an
samblu, îl pot duce pe om spre 
îndeplinirea unui ideal.

Este, după părerea noastră, 
rezultatul unei lacune a progra
melor școlare, în primul rînd, 
faptul că la un număr destul de 
mare de tineri, chiar după 12 
sau 17—18 ani de studii, persistă 
neclarități în ceea ce privește 
sensul unor termeni atît de frec
vent uzitați adesea de. către 
școala însăși. Intr-adevăr, am 
încercat să aflăm unde anume, 
pe parcursul atîtor ani de în
vățătură, se rezervă tînărului 
spațiul și atenția necesară pen
tru a-1 ajuta, dacă nu să gă
sească „busola" despre care vor
bea Rădulescu-Motru cu atîta 
insistență, încă acum o jumă
tate de secol, măcar să afle sen
sul noțiunilor în discuție. Măr
turisirea profesorilor : nu există, 
practic, o asemenea prevedere 
specială în programa școlară. 
De multe ori, sensul noțiunii de 
Ideal în viață nu este explicit 
nici unor cadre didactice, ele 
însele absolvente ale unor 
cursuri la care nu s-au dat ase
menea răspunsuri. Nici un ma
nual, nici cel de psihologie (cla
sa a Xll-a) nu-l ajută pe tînăr 
să-și însușească termenii (nece
sitate elementară !) pentru ca 
de la această cunoaștere să în
ceapă a se orienta. Nu ne vom 
mira, deci, că din zece tineri, 
șapte-opt dau cu regularitate in
terpretări limitate noțiunii de 
ideal, că reduc idealul la un 
scop imediat sau la o profesie. 
Ne-am gîndit că, poate, lucru
rile sînt rezolvate de literatura 
de specialitate. Dar volumul 
„Adolescența", de St. Zisulescu, 
apărut în 1968 pune, indubitabil, 
semnul egal între a alege un 
ideal în viață și a alege un mo
del (întruchipat într-o persoa
nă). — vezi voi. citat, pg. 205, 
paragraf final al cap. „Idealul 
preadolescentei șl adolescenței". 
Volumul „Pedagogia", manual 
pentru institutele pedagogice ed. 
a III-a, 1964, menționează nece
sitatea ca școala să-i ajute pe 
elevi în formarea unui ideal 
pentru întreaga viață, dar lasă 
la liberul arbitru înțelegerea a- 
cestei noțiuni. Recent apărut, 
„Micul dicționar filozofic" con
tinuă. într-un fel, „tradiția" : 
deși explicitează mai pe larg ce 
se înțelege prin idealul estetic 
și idealul moral, uită să facă a- 
celași lucru cînd este vorba de 
idealul social-politic, primordial, 
după cum se știe, între consti
tuentele noțiunii de ideal în an
samblu.

Constatările de acest fel ni 
se par ciudate (sîntem în anul 
1969 !), întrucît de un sfert de 
secol termenii au intrat în lim
bajul comun, iar unii cercetă
tori (I. Dumitrescu, P. Bărbu-

lescu, V. Fllipescu etc.) au de
monstrat în ultimii ani, pe bază 
de anchete „o însușire empirică 
a noțiunilor morale" de către ti
neri, susținînd că, și în școală, 
„în bună măsură, conținutul 
idealului este legat de alegerea 
profesiunii, cu slabe preocupări 
pentru o motivare mai amănun
țită" („Revista de pegagogie" nr. 
1, 1967, pg. 26-27). Este drept, 
aproape totdeauna s-a sugerat, 
cam prea puțin energic, că 
școala „are și ea un rol" în elu
cidarea problemelor (de fapt, 
școala are principalul rol, și încă 
unul atît de important încit de
vine imperativ).

Dar ce înseamnă a avea un 
ideal în viață ? Ce să înțelegem 
că trebuie să căutăm atunci cînd 
noi înșine am ajuns la vîrsta 
aflării unui ideal ? I-am rugat 
pe cîțiva specialiști să ne dea 
cîteva sugestii în această pri
vință.

„Idealul în viață, spune cer
cetătorul Leon Țopa, nu poate să 
se nască decît ca o filozofie, însă 
este vorba de o filozofie alimen
tată din unicitatea fiecărei per
sonalități, din profilul genera
ției, din marile aspirații ale na
țiunii". Afirmația nu este nouă, 
încă înainte de Eliberare, so-

POȘTA ANCHETEI: In 
numerele noastre viitoare, 
cititorul va găsi o parte din 
răspunsurile, însoțite de fo
tografii, la chestionarul an
chetei, publicat în ziua de 
25 martie 1969. Discuția fiind, 
in continuare, deschisă, aș
teptăm și alte răspunsuri, 
ca ți opinii, meditații, gîn
duri sau concluzii personale 
pe marginea colocviului 
despre ideal.

ciologul Petre Andrei, deși nu se 
situa pe o poziție marxistă, im
presionat de forța în luptă, de 
energiile și spiritul de dăruire, 
de tăria morală și spiritul tovă
rășesc, adînc uman, al revoluțio
narilor comuniști, scria în pre
fața la „Sociologia generală" : 
„ceea ce îi ținea pe toți aceștia 
legați laolaltă era o ideologie, o 
comunitate de ideal". O cre
dință în ceva mare, care-l de
pășea, poate, pe individul luat 
singular, dar care-l făcea să as
pire și să se lupte nu numai 
pentru perfecționarea relațiilor 
sociale, dar și a omului însuși. 
Acest om și lumea în care aveau 
să trăiască el deveneau ideal de 
viață, un ideal adevărat, demn 
de oin și de acțiunile sale. Era, 
acest ideal, o invenție nouă ? 
Firește că nu. Idealurile de 
pace, de fericire, de egalitate, 
de desăvîrșire morală, de socia
lism etc. există de mult.

„...Noi nu ne prezentăm în 
fața lumii ca niște doctrinari, cu 
un principiu nou : iată adevărul, 
cădeți în genunchi în fața lui 1 
Noi dezvoltăm lumii noi prin
cipii din propriile el principii". 
Sînt cuvintele lui Marx. Ele 
vorbesc despre aceea că socia
lismul nu face decît să-1 ducă 
spre om, spre ceea ce el însușA a 
visat : să trăiască pe măsura 
demnității sale de om. Dar să-și 
și propună aceasta, să fie făcut 
conștient de cea ce poate fif să 
fie ajutat să-și descopere idea
lurile, spre care poate și trebuie 
să tindă.

„Conceput astfel, ne spune so
ciologul Fred Mahler, idealul de 
viață nu mai poate fi redus la 
idealul profesional (deși acesta 
este o componentă importantă a 
sa) ci se axează pe idealul so
cial și moral".

Unii tineri, mal ales în con
dițiile societății noastre noi, de
mocratice, cînd multe dintre 
problemele de ordin social și în 
primul rînd cele esențiale (des
ființarea exploatării etc.), au fost 
rezolvate, își concentrează aten
ția doar asupra unor laturi, de

rul Interpol „Heroină pentru 
America", a venit de la Roma. 
Cei doi vizitatori de pe Lager
strasse au și la Roma o adresă 
pe care o frecventează des, 
cam cu aceeași frecvență cu 
care îl vizitează la Ziirich pe 
domnul Schlegen, rentierul tih
nit. De data aceasta, adresa ro
mană are o transparență vizibi
lă si pentru un neprofesionist:

să treacă la vamă — se aude 
vocea crainicii de la aeroport. 
Doi pasageri se privesc cu aer 
complice. Ridicînd cu indife
rență umerii, cei doi pornesc 
spre vamă, flancați imediat de 
doi comisari în civil.

— Nu faceți nici o mișcare 
în plus... Mergeți încet spre 
birourile vămii — le șoptește 
unul din comisari.

— E interzis? întreabă obraz
nic Francesco.

Controlul de pe aeroportul 
din Roma făcut celor doi elve
țieni, Kaiser Otto și Herman 
Iosif la sosirea din Istanbul 
este, de asemenea, infructuos. Și 
aceștia au valize cu fundul du
blu în care insă poliția a găsit... 
portocale. Urmează comunicări 
urgente între birourile națio-

(Urmare din nr. 6172)
Da. aceasta era într-adevăr o 

pistă.
Era a cincea afacere ameri

cană cu stupefiante ale căror 
ite duceau spre Ziirich. De data 
aceasta. departamentul stupe
fiante de la secretariatul gene
ral putea alarma fără nici o 
teamă că greșește. Biroul Națio
nal din Elveția.

„Către Biroul Național Elve
țian Berna — comunicare albas
tră — Edward Moore, cetățean 
britanic, a călătorit ultima oară 
Ia Ziirich la 17 martie — im
plicat în trafic de heroină. Sta
biliți legăturile sale".

Restul era rutină, truda cîi- 
nească a polițistului subaltern 
care trebuie să umble din stra
dă în stradă, din hotel în hotel 
sau local pentru a întreba de 
sute de ori pe zi arătînd o fo
tografie : „Cunoașteți această 
persoană?

După o săptămînă. portarul 
unui hotel l-a recunoscut.

— Desigur că îl cunosc. Este 
clientul nostru. Domnul Moore, 
textile și confecții din Liver
pool.

Dosarul Moore creștea cu fie
care zi pe masa comisarului de 
la Biroul Național Elvețian al 
Interpolului. semnalînd frec
venta cu care tcxtîlistul englez 
vizita locuința unui anume

Schlegen Hans, comerciant de 
pe Lagerstrasse din Zurich.

Au urmat alte plicticoase si 
banale operații de rutină poli
țienească și anume supraveghe
rea zi și noapte a casei de pe 
Lagerstrasse, unde proprieta
rul. domnul Schlegen Hans, du
cea traiul liniștit al unui negu
țător retras din afaceri și care 
se bucură dîn plin de tihna vie
ții de rentier.

Perseverenta politiei a fost 
însă curînd răsplătită. Domnul 
Schlegen era foarte des vizitat 
de un electrician pe nume Kai
ser Otto și de un oarecare Her
man Iosif. De data aceasta e 
rîndul Biroului Național din 
Ziirich să trimită Ia secretaria
tul general Interpol o comuni
care albastră : „Ce știți despre 
numiții Kaiser Otto și Herman 
Iosef". Comisarului de serviciu 
de la camera „S" numele celor 
doi 1 se păreau cunoscute. Cău- 
tînd _ în fișe a constatat că nu 
s-a înșelat. Cei doi erau bănu
it! a fi intermediari în trans
portul stupefiantelor pe ruta 
Istanbul — Roma — Zurich dar 
nu s-au putut găsi niciodată do
vezi împotriva lor. Alertă la 
Istanbul. Ziirich șl Roma din 
clipa în care prin antena Inter
polului pleacă spre birourile 
naționale turc. Italian și elve
țian comunicări verzi pentru 
punerea sub observație.

Prima piesă decisivă în dosa

HEROINĂ
PESTRU AMERICA

casa de pe Via Lucullo, vizavi 
de garajele cu autoturisme 
de locație „Hertz" aparținînd 
lui Gamba Luciano, proprieta
rul unui laborator farmaceutic. 
Din nou lovitură de teatru Ia 
secția „S“. Pe Via Lucullo vin 
la fel de des Severino Mario, 
Pirino Francesco — ambii cu 
condamnări de cîte 6 luni pen
tru trafic de stupefiante. Cer
cul se strînge mereu și urmă
torul episod al afăcerii are loc 
pe aeroportul din Istanbul. 
Crainica aeroportului anunță 
plecarea în zbor a unui Dou
glas DC 8, iar pasagerii pentru 
cursa 204, Roma, Ziirich, Paris 
prezentau pașapoartele pentru 
viză.

— Domnii Severino Mario 
Șl Pirino Francescp sînt rugați

Cei doi se supun, zîmbind 
ironic. Vameșii controlează va
lizele. Nu găsesc nimic compro
mițător. Urmează controlul 
corporal. Cei doi sînt dezbră
cări pînă la piele. Nici un re
zultat.

— Să vină cei de la tehnic 
— ordonă unul din comisari.

Tehnicul controlează valizele 
șl găsește la amîndouă fund 
dublu. Speranțele mijesc în 
ochii vameșilor si ale polițiști
lor. Fundul dublu e deschis și 
uimirea e generală. Ascunse 
între pereții de piele ai valize
lor se află... rufe murdare. Cei 
doi gangsteri izbucnesc în ho
hote de rîs.

— De ce țineți lenjeria mur
dară acolo ? întreabă enervat 
comisarul ce părea a fi sef.

nale și secretariatul general al 
Interpolului.

— Abandonăm afacerea ? — 
întreabă cineva din serviciu] 
„S“.

— Nicidecum — se încăpățî- 
nează șeful serviciului stupe
fiante. Birourile naționale să 
continue supravegherea.

Următoarea veste a sosit la 
Interpol de la Biroul Național 
Turc. Cei patru suspecți de la 
Roma și Ziirich sînt prieteni cu 
Hatatoglu Ismet Aii. negustor 
bogat din Istanbul. Triunghiul 
drogului pentru America era 
de acum clar : Istanbul — Ro
ma — Ziirich. Dar unde sînt 
verigile ? Cum transportă con
trabandiștii drogul ?

Atenția Interpolului se con
centrează asupra lui Hatatoglu

și Gamba : „Cu toată discreția 
cuvenită să li se controleze 
conturile la Bancă și să se în
registreze sumele de bani de
puse în contul lor".

După a lună, de la Ziirich 
se comunică urgent că în con
tul lui Hatatoglu au fost depuși 
50 000 franci elvețieni. Din nou 
alertă la Istanbul, Roma, Zu
rich. O sumă atît de mare de
pusă la bancă nu putea însem
na decît un transport iminent 
de marfă. După eșecul suferit 
în controlul căii aeriene mai 
rămîneau căile ferate, automo
bilele.

Unui comisar de la Biroul 
Național Italian i se părea ciu
dată apropierea casei lui Gam
ba de garajul Hertz pentru lo
cații de autoturisme. După cî
teva zile, el constată că Berti 
Francesco, chimistul principal 
al lui Gamba, a închiriat un 
Ford, deși mașina sa Fiat se 
află în bună stare. Berti e filat 
discret pînă la Trieste. Aici, 
Berti are o întîlnire galantă 
într-un hotel. Comisarul verifi
că identitatea femeii în regis
trul hotelului și stupoare : este 
chiar soția Iul Berti. Laura 
Berti, care tocmai s-a înapoiat 
dintr-o croazieră cu iahtul pro
priu, făcută în Adriatica. In re
gistrul de bord al iahtului, co
misarul constată că Laura Ber
ti a stat cinci zile în Salonic. 
Unul din marinari îi spune că 
la Salonic doamna s-a întîlnit 
cu o prietenă din Istanbul, o 
doamnă frumoasă cu un nume 
complicat : Hagagoglu sau cam 
așa ceva. Comisarul nu are 
timp de pierdut. Joacă totul pe 
o carte și ordonă o descindere 
la bordul Iahtului. Poliția din 
Triest îl avertizează că dacă 
dau greș o pățesc căci domnul 
Berti este un om influent, cu 
relații politice. Comisarul de

la Biroul Național Italian își 
asumă răspunderea și descin
derea are loc. Printre sticlele 
cu vin roșu de Chianti din că
mara. iahtului, cele mai prăfu
ite sînt mai grele. Desfăcute, 
din pîntecele întunecos al fla
coanelor curge un praf cu mi
ros înțepător. La analiză se 
constată că este morfină, aproa
pe 5 kilograme de morfină 
bază, care urma să fie trans
formată în laboratoarele Iul 
Gamba în heroină.

Curînd are loc procesul. 
După mărturisirile trafican- 
ților, reiese că în 3 ani „gan
gul" Gamba a vîndut în Ame
rica 35 kg. heroină a cîte 6 mi
lioane lire sterline kilogramul. 
Contrabanda era perfect organi
zată. Hatatoglu primea din 
Liban opiul pe care îl trans
forma în morfină bază. Opera
țiunea cea mai complicată, 
transformarea în heroină, se fă
cea în laboratoarele „medicale" 
ale lui Gamba. Transportul 
Istanbul—Roma era asigurat 
prin iahtul soției lui Berti și 
cu autoturismele de locație. In 
ceea ce îi privește pe cei 4 
intermediari de stupefiante, 
cunoscuți la Interpol, aceștia 
aveau misiunea de a deruta po
litia, mascînd printr-un etern 
du-te vino aerian, adevărata 
cale a drogului, avînd misiunea 
de a fi mereu suspectat! dar 
niciodată prinși. Așa s-a în
cheiat unul din numeroasele 
dosare Interpol. In reușita a- 
cestei acțiuni și-a spus un cu
vînt decisiv colaborarea perfec
tă dintre Birourile Naționale 
elvețian, italian și turc pre
cum si coordonarea calificată, 
operativă a secretariatului general.

(Va urma)

ATANASIE TOATA

preferință profesiunea („Idealul 
ipeu este să fiu foarte bun în 
profesie"), iar alții, pe o treaptă 
superioară de înțelegere, cir
cumscriu în sfera aspirațiilor și 
idealul moral („Vreau să fiu 
demn, cinstit, să iac bine, să nu 
provoc nimănui rău"). Sînt me
morabile, cuvintele date în re
plică de Plehanov celor ce as
piră numai ]a a fi buni, a nu 
face rău etc. „...Criteriul moral 
al idealului, scria el, se dove
dește nesatisfăcător nu pentru 
că sentimentele morale ale oa
menilor pot fi neglijate sau dis
prețuite, ci pentru că aceste 
sentimente încă nu ne arată ca
lea cea dreaptă în vederea slu
jirii intereselor semenilor noș
tri. Pentru medic nu este 
de-ajuns să-și compătimească 
bolnavul (...). Dacă medicul s-ar 
gîndi să se mulțumească cu in
dignarea morală față de boală, 
el ar merita să fie obiectul iro
niei celei mai necruțătoare".

A avea un ideal înseamnă, 
astfel, a porni de la realitățile 
imediate (tu — cu dorințele, ca
litățile și imperfecțiunile tale ; 
lumea înconjurătoare — cu 
ceea ce este și poate să devină) j 
a-ți construi o imagine, o pro
iecție în viitor (a ta și a lumii 
în care trăiești) ; a-ți alcătui un 
plan de organizare a vieții și 
un mod de a trăi care, ajutin- 
du-te să te perfecționezi conti
nuu, să te apropii cit mai mult 
de ținta umană către care as
piri.

Desigur, la această sinteză, 
propusă mai sus, se mai pot 
adăuga multe (facem precizarea 
că oricine dorește să-și spună 
părerea va fi bine primit în 
cadrul dezbaterii noastre). O 
problemă merită însă, în mod 
deosebit, să fie menționată : 
aceea a raportului dintre mo
dul în care fiecare dintre noi 
înțelegem rostul nostru în 
lume, sensul vieții noastre, și 
propriile idealuri. Desigur, 
dacă vreunul crede că există 
pe pămînt numai ca să fie cît 
mai bine hrănit. îmbrăcat șl 
distrat, atunci îi vom vorbi de
geaba despre căutarea unui 
ideal. El va deveni un simplu 
„mâncător" și va visa pe măsu
ra acestui proiect, se va com
porta aidoma. Razele stelelor îl 
vor lăsa indiferent, la apelurile 
umanității va rămîne inert. In- 
trebîndu-ne ce idealuri ne ale
gem în viată va trebui, credem, 
să ne întrebăm totodată ce sens 
dăm vierii noastre pe pămînt.

Doi cercetători, N. Kallos șl
A. Roth, fac remarca că ceea 
ce dă sens vieții umane sînt 
valorile pe care le creează omul. 
Prima valoare este viața în
săși. „Pentru a putea fi creator 
de valori, pentru a putea apre
cia. contempla si fructifica va
lorile, omul trebuie să trăias
că ; viața omului constituie în 
și prin sine temelia valorizării 
sale. Insă numai temelia, spre 
a avea valoare, viata trebuie 
valorizată, deci umplută cu sens 
specific omenesc". Dîndu-ne o 
sugestie, cel doi cercetători ima
ginează o situație extremă : un 
om care, accidentat, deși rămî
ne viu o vreme oarecare, își 
pierde complet conștiința de 
sine și deci orice capacitate de 
a acționa omenește, de a crea 
ceva, existenta sa redueîndu-se 
la o funcționare a sistemului 
vegetativ. „Are o asemenea via
tă. în afară de speranța reve
nirii la normal, valoare pentru 
individ, pentru cei apropiat! lui 
sau pentru societate ? (...) Viața 
are valoare dacă e trăită în 
condiția umană, dacă e lumina
tă de conștiința de sine a omu
lui, dacă dobîndește un sens". 
Sens pe care nu-l poate căpăta 
decît în activitatea creatoare de 
valori. Animalul poate avea o 
simțire a plăcerii de a trăi pro
vocată de echilibrul biologic 
al organismului, dar omul poate 
simți bucuria de a trăi numai 

-fiind conștient de existența sa 
omenească, știindu-se părtaș 
al unor relații social-omenești. 
Astfel el ajunge să trăiască în
tr-un mod demn de om. Pentru 
aceasta el are nevoie de un mi
nim de condiții materiale (fără 
de care, sublinia și filozoful 
D.D. Roșea, demnitatea existen
ței ar fi anulată), dar nu se li
mitează la ele, ci începe cu ele, 
pentru a favoriza dezvoltarea 
pe toate laturile a aptitudinilor 
și capacităților omenești, și în 
special a capacității de creație. 
Dînd sens vieții sale, făcînd-o, 
adică, creatoare de valori (pe 
măsura posibilităților indivi
duale de care dispune și stră- 
duindu-se să le perfecționeze 
continuu), omul ajunge să tră
iască la alt nivel satisfacțiile 
decît ca o sumă de bucurii pro
vocate de împlinirea unor do
rințe mărunte, imediate, nece
sare și ele. firește. Acest fel 
deosebit de satisfacții, spun fi
lozofii. dau starea de fericire 
reală (animalele, nota Engels, 
nu sînt nici fericite nici nefe
ricite,^ ci pur șl simplu biologic 
satisfăcute sau nesatisfăcute). 
„De aceea, năzuința spre feri
cire nu poate fi identificată cu 
goana dună plăceri (...) Ferici
rea este legată de năzuințe si 
idealuri, de creație și luptă 
pentru realizarea acestor idealuri".

careStabilind 
vom depune 
ne desăvîrși 
stabilindu-ne, adică, idealuri de 
atins, dînd, totodată, sens vie
ții noastre, stabilim șl un coro
lar al activității 
de perspectivă, nul - - -
fel. 
muncim și ne luptăm să ne 
realizăm pe plan 
direcționează 
în viata socială 
față de familie, 
spre cultură, i 
l^ar l..„. L'Jd.e, uu
ideal real îndeamnă la acțiune, 
la activitate în numele și pen
tru înfăptuirea unor obiective 
care să facă viața omului dem
nă dc om.

direcțiile în __
eforturi pentru a 
ca personalități.

ideal 
direct

diurne și 
Existența u- 

influențează, ast- 
modul în care

profesional, 
comportamentul 

i Si .. .. ...
ne îndreaptă 

spre civilizație, 
mai presus de toate, un

atitudinea
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VIZITA ÎN TURCIA
A IWȘMTRIi! «ILIilLUI OL STAT 
Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

In vizită la Efea Tele foto : AGERPRES

(Urmare din pag. I)

mentală construcție din secolul 
al IX-lea e.n., împodobită odi
nioară cu minunate statui ale 
înțelepciunii, Fericirii, Știin
ței și Virtuții, ce au rămas pes
te veacuri în memoria omenirii 
ca simboluri ale năzuinței per
petue a omului spre progres, 
civilizație și pace.

De aici, distinșii oaspeți ro
mâni s-au îndreptat spre reșe
dința de la Hotelul „Buyuk 
Efes".

Trecerea președintelui Con-

DINEU
DE GUVERNATORUL
VILAYETULUI IZMIR

IZMIR — Trimișii speciali 
Agerpres, Ion Badea și 
Al. Cîmpeanu, transmit: Pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, îm
preună cu persoanele oficiale 
române care îl însoțesc, au 
participat vineri la un dineu 
oferit în onoarea lor de către 
guvernatorul vilayetului Izmir, 
Namik Kemal Șenturk. Din 
partea turcă au fost prezenți 
Ihsan Sabri Caglayangil, mi
nistrul afacerilor externe, pri
marul orașului Izmir, consili
eri municipali, generali, perso
nalități ale vieții politice, eco
nomice și culturale locale.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă 
cordială, prietenească, au fost 
rostite toasturi. Lulnd cuvîn- 
tul, guvernatorul Izmirului, 
Namik Kemal Șenturk, a spus i 
„Ne-a bucurat foarte mult că

DIRECȚIA NAVIGAȚIEI 
CIVILE-CONSTANTA

FRUNTAȘĂ 

PE ȚARĂ
Deținători de trei ani con

secutiv al titlului de unitate 
fruntașă pe ramură, marinarii, 
docherii, muncitorii, mecani
zatorii, funcționarii șl cellalfl 
lucrători din portul Constanța 
și-au Încununat activitatea 
desfășurată anul trecut cu o 
înaltă distincție : Steagul roșu 
și Diploma de unitate frunta
șă pe țară, acordată de Consi
liul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor.

La festivitatea care a avut 
loc vineri, în sala „Fantasio* 
din localitate, au luat parte 
tovarășii Gheorghe Petrescu, 
secretar al Consiliului Central 
ai Uniunii Generale a Sindica
telor, Ing. Nicolae Stere, ad
junct al ministrului transpor
turilor auto, navale și aeriene. 
Alexandru Grecu, președintele 
Comitetului Uniunii sindicate
lor din ramura transporturilor, 
reprezentanți al organelor lo
cale de partid șl de stat.

Cu puternică însuflețire, 
participant» la festivitate au 
adoptat textul unei telegrame 
adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal.

(Agerpres) 

siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, prin orașul Izmir 
a fost salutată cu simpatie de 
mii de cetățeni al frumosului 
port egeean. Ei și-au exprimat 
cu multă cordialitate sentimen
tele de stimă față de șeful sta
tului român ; se aud aplauze, 
se fac semne prietenești. Pri
mirea caldă făcută președinte
lui Consiliului de Stat al 
României de populația acestui 
oraș a constituit încă o mani
festare a prieteniei care se 
adîncește între popoarele ro
mân și turc.

OFERIT

In timpul acestei vizite ați 
trecut și prin orașul Izmir. A- 
ceasta ne-a dat un simțămînt 
de mare satisfacție. Aș vrea să 
exprim cu acest prilej priete
nia pe care populația orașului 
Izmir o poartă poporului ro
mân, prietenie care crește din 
ce în ce mai mult.

Spre satisfacția noastră, an 
de an, România participă cu 
tot mai multe produse la Tîr- 
gul internațional care are loc 
în acest oraș. Cu credința și 
speranța că întrevederile ofi
ciale pe care le-ați avut la An
kara cu președintele țării 
noastre și cu președintele Con
siliului de Miniștri vor con
tribui ta dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor de priete
nie dintre țările noastre, ridic 
paharul In cinstea excelenței 
voastre, în cinstea stimatei 
dumneavoastră soții, doamna 

Din noul peisaj al crațului Tul cea

Ceaușescu, în cinstea colabo
ratorilor dv., pentru prietenia 
dintre poporul turc și poporul 
român.

Răspunzînd guvernatorului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Doresc în primul rînd 
să exprim calde mulțumiri 
pentru primirea plină de cor
dialitate ce ni s-a făcut la 
Izmir și pentru cuvintele spu
se aici la adresa noastră și a 
poporului român. După vizita 
de astăzi la Izmir — cu adevă
rat destul de scurtă — trebuie 
să vă spun că am fi regretat 
dacă în program nu ar fi fost 
inclus și acest frumos oraș. 
Puteți fi siguri că convorbi
rile dintre noi și conducătorii 
Turciei s-au încheiat cu re
zultate bune. Ele se vor o- 
glindi și în comunicatul co
mun. Sînt convins că aceste 
rezultate se vor reflecta în 
dezvoltarea vitoare a cola
borării multilaterale dintre 
România și Turcia.

în încheierea vizitei noastre 
în Turcia, aș dori să mulțu
mesc domnului ministru de 
externe și doamnei Caglayan
gil care ne-au însoțit și au 
făcut totul ca vizita noastră 
să fie foarte plăcută. Știam că 
domnul ministru de externe 
este un diplomat excelent, dar 
ne-am convins că este și un 
om excelent, care a depus 
multe eforturi ca vizita noas
tră să se desfășoare cît mai 
bine.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre țările noastre, între o- 
rașul dumneavoastră, Izmir, și 
orașele din România și spe
răm că participarea noastră 
la Tîrgul din Izmir va fi tot 
mai bună și se va reflecta și 
în dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre.

Ridic paharul în sănătatea 
domnului guvernator și al so
ției sale, a domnului ministru 
de externe și a doamnei Ca
glayangil, a domnului primar 
al orașului Izmir, în sănătatea 
dumneavoastră a tuturor".

Solemnitatea
inminării unor ordine și medalii

Ea Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România a 
avut loc vineri dimineața so
lemnitatea inminării unor 
ordine și medalii.

înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., membru 
al Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat.

Pentru activitate îndelun
gată în mișcarea revoluțio
nară, cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 75 de ani a fost con
ferit Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" cla
sa a Il-a tovarășului Marin 
Popa.

Recent, a avut loc ședinja Comitetului federației române de 
fotbal care, prin dezbaterile și mâsurile adoptate, a redimen- 
sionat atribuțiile Biroului federal, ale perspectivei dezvol
tării activității fotbalistice din țara noastră.

Dată fiind însemnătatea acestor măsuri, în contextul respon
sabilităților mai mari în dirijarea destinelor fotbalului nostru, 
om solicitat răspunsuri la întrebări care vizează problematica 
actuală a acestui domeniu, noului președinte al Federației 
române de fotbal.

— Este ședința Comitetului 
federal — prin măsurile 
adoptate, bineînțeles — un 
punct de răscruce in fotbalul 
nostru ?

— E foarte greu de spus. In 
primul rînd, pentru că cele 
cîteva lucruri realizate cu acest 
prilej reprezintă, de fapt, finali
zarea unor idei la aplicarea 
cărora pornisem încă de la 
Conferința pe țară a C.N.E.F.S. 
Mă gîndesc că s-a fixat, pe o 
structură nouă, o federație cu 
posibilități mai largi de acțiune, 
cu responsabilități majore și 
precise, s-au stabilit relații mai 
optime, datorită unei autonomii 
mai mari, între C.N.E.F.S.. fe
derație și celelalte organisme și 
unități sportive în subordine. 
S-au precizat mai bine îndato- 

Irirlle cluburilor, secțiilor de fot
bal, asociațiilor care au meni
rea. dar și posibilitatea de a 
hotărî acțiunile determinante 
pentru sporirea contribuției lor 
într-o autentică redresare a 
fotbalului nostru. Toate acestea 
sînt prevăzute în noul statut 
al Federației care o absolvă de 
mentalitatea unor tutelări mă
runte șl-1 acordă latitudini în 
problemele majore. La fel, noul 
regulament de transferări, statu
tul jucătorului de fotbal, radical 
îmbunătățit — s-a introdus ter
menul transferurilor limitate, 
s-au simplificat formele de 
transfer, facilitîndu-se jucători
lor o activitate continuă — re
glementează multe inconvenien
te care erau, pînă nu de mult, 
sursa unor fenomene negative 
șl anomalii în relațiile club- 
jucător.

In al doilea rînd. e greu de 
spus dacă acest moment va în
semna un punct de răscruce în 
fotbalul nostru, pentru că ră- 
mîn, în continuare, probleme 
mari de rezolvat. Șl nu m-aș 
încumeta să dau sentințe fără 
drept de apel.

— Oricum, îmbunătățirile a- 
duse structurii organizatorice 
a Federației credem că sînt 
de natură să dea mal multă 
certitudine în rezolvarea 
problemelor pe care le ridică, 
pe etape, fotbalul nostru.

— Să sperăm I
— Tocmai de aceea, vrem 

s& întrebăm cum se vor 
resimți toate oceste noi mo
dalități de organizare, asu
pra a ceea ce vedem noi, 
duminică de duminică, pe 
micul ecran și pe stadioane 
— spectacolul fotbalistic 7

— Graba a fost întodeauna 
unul din marile păcate ale 
fotbalului nostru. Pentru a

BASCHET: SCORURI MARI 
ÎN TURNEUL FINAL

Lipsă de interes din partea ju
cătorilor, indiferență din partea 
spectatorilor, iată ce a caracteri
zat prima zi a turneului final de 
baschet din acest an. Și e nor
mal să fie așa cînd, indiferent de 
rezultate, primele două locuri sînt 
dinainte cunoscute.

în primul meci, Steaua 8-a ,Ju
cat" cu rapidiștli și, fără să for
țeze, a depășit ușor suta (116—89), 
performanță pe care „steliștil" au 
realizat-o foarte rar în campionat. 
Antrenorul C. Herold a rulat în
tregul Iot și, chiar și atunci cînd 
în teren evoluau rezervele, adver
sarii tot nu au putut echilibra 
jocul.

Dlnamoviștli au început tare, 
distanțîndu-se chiar din start de 
Politehnica București — minutul 
fi ■. 16—4. Albu, Novac șl Dragomi- 
rescu — foarte bun Ieri — au 
înscris coș după coș reușind să 
aducă echipei lor un avantaj de 
18 puncte la pauză : 51—33. La
reluare studenții își revin. Haneș 
și Popa, profltînd de faptul că 
antrenorul Dan Nlculescu a In
trodus rezervele, punctează în se
rie reușind în minutul 35 să mic
șoreze handicapul la numai șapte 
puncte : 72—79. Dar, în ultimele 
cinci minute, reintră Novac șl 
R. Dlaconescu care calmează jo
cul și în final dlnamoviștli cîștl- 
gă cu 91—81.

ș. B.

Pentru merite deosebite în 
muncă, cu prilejul împlinirii 
a 20 de ani de la înființarea 
ziarului „Neuer Weg“, au fost 
conferite „Ordinul Muncii" 
cls. a IlI-a, Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste Româ
nia" cls, a V-a, ordinul „23 
August", cls. a V-a și Medalia 
Muncii unui număr de 15 lu
crători ai cotidianului de limbă 
germană.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și al Consiliului de 
Stat, tovarășul Emil Bodnaraș 
a felicitat călduros pe cei 
distinși.

A mulțumit, în numele ce
lor decorați, pentru înaltele 
distincții acordate, Heinrich 
Lauer, șef de rubrică la ziarul 
„Neuer Weg“.

în încheiere, tovarășul Emil 
Bodnaraș s-a întreținut cu cei 
decorați.

(Agerpres).

schimba ceea ce vedem dumi
nică de duminică, pe stadioane 
sau In fața televizorului, tre
buie acționat asupra organizării 
fotbalului pînă la celulele sale 
de bază. Acest lucru a început 
— după cum afirmam și ceva 
mai înainte. Dar trebuie conti
nuat cu aceeași perseverență, cu 
aceeași înțelegere din partea 
tuturor celor interesați. Se im
pune stabilirea unor relații și 
obligații mai clare între club și 
jucător, mai ferme șl stimula
tive. E vorba, apoi, de aplicarea 

Interviu acordat ziarului

„Scînteia tineretului" de noul

președinte al F.R.F., tovarășul

MIRCEA ANGELESCU

mal consecventă, pe întreaga 
scară a acestei munci, a princi
piilor echității și eticii sportive. 
Nu cunosc în lume vreun exem
plu în care fotbalul să-și fi 
schimbat înfățișarea, la eșa
loanele sale superioare, Intr-un 
timp așa de scurt cum se aș
teaptă la noi, adică peste noap
te. E nevoie de timp, de chib
zuință, de luciditate șl rațiune 
In tot ce întreprindem. Dar îmi 
cereți garanții : nu se poate 
vorbi de așa ceva. Se poate 
vorbi, însă, de hotărîrea Fede
rației de a acționa energic în 
problemele fundamentale ale 
fotbalului, de a elimina cu 
desăvîrșire preocupările limi
tate la activitatea curentă, la 
echipa națională. Și pe urmă, 
nu trebuie uitat că astăzi atri
buțiile și răspunderile sportului, 
deci și ale fotbalului, se află, po
trivit legii, în mîlnile unor or
ganisme, organizații șl instituții 
care, prin însuși locurile pe 
care le ocupă ele în viața socie
tății, în structura statului nos
tru socialist, garantează împli
nirea unor deziderate majore în 
acest domeniu de activitate.

— Dincolo de modificările 
structurii, ce se modifică în 
climatul muncii Federației 7 
Cu alte cuvinte, care-s prin
cipiile după care se va ghida 
întreaga activitate a Federa
ției, a organismelor ci șl 
care vor .sta la baza legături

HOCHEI:
CEHOSLOVACIA - U.R.S.S.: 4-3

Aseară la Stockholm, în 
meci retur contînd pentru 
campionatul mondial de ho
chei pe gheață s-au întîlnit e- 
chipele U.R.S.S. și Ceho
slovaciei. Hocheiștii ceho
slovaci au obținut victoria cu 
scorul de 4—3 (2—0, 0—2, 
2—1). Astăzi au loc partidele : 
Canada — Finlanda și Suedia 
S.U.A.

Program 
competițional

VOLEI : Meci retur în C.C.E. 
Ia volei feminin : Rapid — Dina
mo Moscova, sala Giulești, sîm- 
bătă de la orele 19,30.

FOTBAL : Etapa a XX-a a cam
pionatului diviziei A : cuplaj pe 
stadionul ,,23 August" : orele 14,15 
Steaua — „U“ Craiova ; orele 1G 
Rapid — U.T.A.

BASCHET : Turneul final al 
campionatului categoriei A (mas
culin) : sala Floreasca, sîmbătfi șl 
duminică, de la orele 17 și 17,15.

JUDO : „Cupa României" — con
curs internațional ; sala Floreas
ca, sîmbătă și duminică, de la 
orele 9,30.

LUCRĂRILE PRIMEI SESIUNI A COMISIEI 
MIXTE ROMÂNO-CUBANEZE DE COLABO 
RARE ECONOMICĂ Șl TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

La Consiliul de Miniștri au 
început vineri la amiază lucră
rile primei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-cubaneze de co
laborare economică și tehnico- 
științifică.

Delegația guvernamentală ro
mână este condusă de Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
iar delegația guvernamentală cu

FOTBALULUI
lor șl colaborării cu forurile 
ajutătoare 7

«— Tindem să facem, prin toa
te măsurile, ca munca noastră 
să se desfășoare pe principiile 
responsabilității sociale, a echi
tății șl a eticii socialiste. Vom 
face totul ca cluburile, în 
primul rînd. să simtă răs
punderea majoră pe care 
o au în dezvoltarea fotba
lului, îmbunătățirii calității 
acestuia și instaurarea clima
tului necesar de sportivitate. Ne 
vom preocupa, evident, ca ele 
să aibă și condițiile necesare 
pentru a face față acestor răs
punderi. Prevederile Statutului 
federației, ale regulamentului 
de transferări, recent adoptat, 
studiul care se efectuează în 
prezent privind reglementările 
pe baza cărora urmează să-și 
desfășoare activitatea cluburile, 
raporturile club-jucător, toate 
sînt menite să ducă la întrări- 
rea cluburilor noastre, la creș
terea răspunderii tuturor fac
torilor de bază, la crearea unor 

condiții mai bune. Federația va 
asigura un cadru mai larg, un 
teren mai fertil pentru dezvol
tarea inițiativei cluburilor, a a- 
sociațiilor și, în același timp, va 
demonstra o exigență neabătută, 
va efectua un control perma
nent asupra modulul cum se 
valorifică aceste posibilități. 
Totodată, consider că acestea 
sînt, de fapt, și condițiile pentru 
crearea unui climat sănătos de 
muncă, astfel încît să nu-și gă
sească locul pozițiile privilegia
te. intervențiile, aranjamentele 
de culise, neprincipiale și dău
nătoare.

— Dumneavoastră, ea vice
președinte ai Federației, ați 
răspuns, intr-o perioadă, de 
etajele de bază ale edificiului 
fotbalului : copii și juniori. 
Acum sinteți președinte ! A- 
veți, cum se spune, deci mal , 
plenar răspunderea asupra 
destinelor acestor generații 
de fotbaliști. V-ati putut da 
seama că viitorul fotbalului 
stă pe umerii lor. O să-i ui
tat!, oare, pe aceia care tre
buie să făurească gloria vii
toare a fotbalului nostru 7

— Problema copiilor șl junio
rilor, problemă cheie, de care 
depinde într-o măsură radicală 
progresul în acest domeniu, se 
va afla pe primul plan al pre
ocupărilor Federației. Vom con
tinua acțiunile, deja inițiate, le 
vom consolida și dezvolta mal 
departe.

Un început s-a făcut. Biroul 
federal a intensificat colabora
rea cu organizațiile și departa
mentele care, corespunzător Le
gii sportului, au răspunderi în 
acest sens. Ca urmare a măsuri
lor întreprinse în anul 1968, 
după ani îndelungați de absență 
din calendarul competițional al 
Ministerului învățămîntului, 
fotbalul a pătruns în tot mal 
multe școli. Edificator în această 
direcție este faptul că la ediția 
din 1967—1968 a campionatului 
republican școlar, în etapa pe 
clase, au participat peste 100 000 
elevi ai școlilor generale, 40 000 
de liceeni, iar în etapa pe loca
lități 1260 echipe reprezenta
tive de școli generale și 354 
selecționate din licee. In cam
pionatul școlilor profesionale au 
fost cuprinse circa 400 de echipe.

Preocuparea Federației pen
tru crearea secțiilor de copii și 
juniori și, totodată, trecerea lor 
în cadrul secțiilor de fotbal di
vizionare, măsurile stabilite de 
Conferința F.R.F. s-au dovedit 
eficiente. Din rândul tinerilor 
formați în aceste centre, în anul 
1968 au fost promovați în lotu
rile echipelor divizionare A un 
număr de 47 jucători, iar alți 
124 în echipele de tineret. Cu 
toate acestea, în multe unități 
instruirea fotbaliștilor continuă 
să fie deficitară ; cantitatea de 
lucru în antrenamente este scă
zută ; «tăpînirea elementelor 

baneză de Carlos Rafael Rodri- 
guez, membru al Secretariatului 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, președintele Comisiei na
ționale de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

La lucrări participă și amba
sadorul Republicii Cuba la Bucu
rești, Jesus Barreiro Gonzalez.

Cu acest prilej se discută po
sibilități de dezvoltare în conti
nuare a colaborării și cooperării 
economice, științifice și tehnice 
dintre cele două țări.

(Agerpres)

tehnice și a principalelor ac
țiuni tactice nu se face întot
deauna în concordantă cu ce
rințele dezvoltării fotbalului 
nostru ; unii antrenori își iro
sesc timpul cu elemente neco
respunzătoare și plafonate; o 
bună parte a secțiilor de fotbal 
nu au asigurat încă terenurile 
și nici echipamentul necesar 
instruirii superioare a copiilor 
și juniorilor.

Biroul federal consideră, însă, 
că pentru îmbunătățirea aces
tui domeniu de activitate este 
necesar ca secțiile de fotbal, 
precum și unele comisii județe
ne să pună capăt vorbăriei în 
jurul fotbalului școlar și să 
treacă la fapte, la îndeplinirea 
hotărîrilor Federației.

Dar aici e, însă, mare nevoie 
de sprijinul altor factori cu res
ponsabilități în sport. Avem, în 
primul rînd, stringentă nevoie 
de terenuri, de baze sportive 
simple, pentru practicarea fot
balului. Propun ziarului „Scîn- 
teia tineretului" să organizeze o 
acțiune de largă amploare în 

care să angreneze nu numai 
forțele tineretului ci, mai ales, 
sprijinul eficient, moral și ma
terial, al consiliilor populare, 
Ministerului învățămîntului, 
consiliile sindicale și. bineînțe
les, al organizației U.T.C,

— Fiindcă a venit vorba, 
ce părere aveți : U.T.C. poa
te ajuta la dezvoltarea și 
îmbunătățirea activității fot
balistice 7

— Fără îndoială. In primul 
rînd prin contribuția ce șl-o 
poate aduce la dezvoltarea ba
zei materiale, prin acțiuni de 
muncă patriotică închinate ame
najării unor terenuri și baze 
simple pretutindeni acolo unde 
există condiții și unde factorii 
cu responsabilități în acest sens 
întîmpină cu interes și înțelege
re asemenea acțiuni.

Dar însemnătatea rolului 
U.T.C. în îmbunătățirea fotba
lului decurge din faptul că or
ganizația tineretului are răs
punderi, îndatoriri precise toc
mai în școli, compartiment că
tre care, după cum ați reținut, 
se îndreaptă din ce în ce mai 
mult preocupările Federației. 
Din cite știm, de altfel, chiar 
pentru această primăvară, U.T.C., 
împreună cu alte foruri, urmea
ză să organizeze în școli o inte
resantă competiție de fotbal în 6, 
începînd cu etape de masă, pînă 
la finală pe tară, întrecere do
tată cu diferite trofee la toate 
nivelurile de desfășurare.

Aș vrea să menționez însă 
că întrucit problemele sînt mult 
mai complexe, în următoarea 
perioadă vom pune la punct un 
plan mai vast de dezvoltare a 
fotbalului la copii și juniori.

Deci U.T.C. este consi
derat un ajutor de nădejde, 
împărtășiți o opinie similară 
și în ceea ce privește presa 7

— Sînt convins că presa va 
juca un rol însemnat în îm
bunătățirea fotbalului nostru. 
Avind mereu același ochi treaz, 
atent asupra necazurilor de zi 
cu zi, asupra aspectelor cotidie
ne ale fotbalului, în același 
timp, trebuie, împreună, să ne 
concentrăm atenția, eforturile 
în rezolvarea marilor probleme. 
Biroul federal va întreține uri 
dialog permanent cu presa. Și 
nu va avea nici un secret. Vom 
discuta deschis, absolut toate 
problemele, ne vom întîlni la 
toate ședințele biroului, la con
ferințele de presă special orga
nizate, pe coridoarele Federației, 
și pe terenurile de fotbal. Deci, 
pe teren, nu în fața televizoru
lui !

— Ori ne calificăm pentrn 
turneul final al C.M. din Me
xic — ori nu, valoarea fot
balului nostru rămîne ace
eași. împărtășiți și dumnea
voastră această opinie 7

Carlos Rafael Rodriguez, 
membru al Secretariatului 
C.C. al Partidului Comunist 
din Cuba, președintele Comi
siei naționale de colaborare 
economică și tehnico-științi
fică, care se află în țara noas
tră pentru a participa la lu
crările primei sesiuni a comi
siei mixto româno-cubaneze, 
a vizitat zilele acestea Fabri
ca de mașini-unelte și agre
gate ^București, Combinatul 
siderurgic de la Galați, Com
plexul chimic din Brăila.

în timpul vizitei, oaspetele 
a fost însoțit de Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare eco
nomică și tehnică, și de Jesus 
Barreiro Gonzalez, ambasa
dorul Republicii Cuba la 
București.

A APĂRUT
LUPTA DE CLASA 

Organ teoretic și politia 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Seria a V-a Anul XLIX nr. 3 

martie 1969

— Mal întîl, în mod normal, 
nu se poate ca rezultatele în
tr-o asemenea competiție de cea 
mal înaltă anvergură să nu re
flecte destul de aproape reali
tatea șl nivelul pe oare l-a atins 
fotbalul nostru. Din acest punct 
de vedere, ultimii ani nu au adus 
decît puține elemente pozitive. 
Această constatare, asupra că
reia cred că sîntem cu toții de 
acord, elimină de la început al
ternativa unei încrederi exage
rate. Tot atît de adevărat e însă 
că datoria Federației este de a 
valorifica la maximum posibili
tățile actuale, de a face tot ce-i 
stă în putință ca selecția și 
pregătirea lotului reprezentativ 
să conducă la rezultate cît mai 
bune. Biroul federal a adoptat 
de mai multă vreme planul da 
bătaie în această privință.

— Vă gândiți cumva la a- 
ducerea antrenorului TeaȘcă 
în Federație 7

— Sîntem prea săraci în spe
cialiști ca să ne permitem să-i 
ținem departe de fotbalul nos
tru. Trebuie să adunăm în ju
rul Federației, nu neapărat în 
Federație, tot ce avem mai bun 
în fotbal.

— Avem, la ora actuală, una 
dintre cele mai tinere repre
zentative de fotbal din lume. 
Echipele studențești, și ne 
gîndim în primul rînd la 
„U“ Cluj, beneficiază și ele 
de acest atribut. Tinerețea 
„naționalei" și rezultatele ei 
ne îndeamnă să punem a- 
ceastă întrebare : Credeți că 
va ieși campioană o echipă 
studențească 7

— Din elementele de care dis
pun la ora actuală, socotesc că 
este puțin probabil. în general 
vorbind, fotbalul universitar nu 
dispune de organizarea, de mij
loacele și climatul necesar cate 
să-i confere posibilitățile dă a 
obține mari performanțe.

— Apropo de... tinerețe, aș 
vrea să vă pun încă o între
bare : cum apreciază și ce 
intenții are Federația în le
gătură cu echipele de tineret 
— rezerve 7

— E un lucru util. Promovă
rile. despre care ziarul „Scinteia 
tineretului" a scris, atestă va
loarea acestui gen de campionat. 
Cum pregătea echipa Steaua, pe 
jucătorii Ștefănescu și Iordă- 
nescu ? Unde ? Cum poți să 
constațl valoarea unor elemen
te tinere dacă nu le vezi evo
luând în meciuri oficiale 7 Ne 
gîndim la îmbunătățirea, perfec
ționarea acestei competiții ca să 
devină șl mai interesantă și sti
mulativă.

— Cu permisiunea dum
neavoastră, o ultimă între
bare în legătură cu climatul 
sportivității, cu fair-play-ui. 
Se impune o asemenea în
trebare prin faptul că tot 
mai dese sînt, în ultima 
vreme, manifestările anti- 
sportive, fenomenele de a- 
bateri disciplinare și săvîr- 
șirea unor acte imorale din 
partea jucătorilor, antreno
rilor, arbitrilor. Ce între
prinde Federația pentru în
sănătoșirea climatului de 
sportivitate, pentru reinstau- 
rarea spiritului de cinste și 
cavalerism, de echitate în 
fotbal 7 Cu alte cuvinte, in
tenționați să redat! jocului de 
fotbal, de fapt adevăratele 
lui dimensiuni umane, de 
Joc din plăcere, de motiv de 
satisfacții pe care să le sim
tă plenar și „artiștii" de pe 
gazon șl spectatorii din tri
bune 7 Trebuie să fiți de 
acord că pentru aceasta e 
nevoie ca să alungăm, din 
mentalitatea tuturor, in pri
mul rînd ceea ce se numeș
te psihoza punctelor, a rezul
tatului în sine. Sigur, rezul
tatul nu e o cantitate negli
jabilă, dar el să fie obținut 
prin bucuria de a munci și 
plăcerea de a te dărui, să fie 
obținut pe calea firească a 
sportului, într-nn climat 
normal, neviciat de nimic și 
de nimeni dintre aceia care 
formează lumea fotbalului, 
de cercurile care gravitează 
în jurul lui.

— Sub pretextul unei între
bări, ați făcut bine o pledoarie 
pentru fair-play, ați depistat și 
cauzele spiritului de nespor- 
tivitate așa că nu-mi rămîne de
cît să adaug că Biroul federal 
s-a ocupat în ultima vreme, de 
cîteva cazuri ale unor jucători 
certați cu etica sportivă, dar că 
pe viitor va obliga cluburile să 
se ocupe de asemenea probleme, 
ce vizează mai întîi de toate 
educația sportivilor. Vom lua 
măsuri drastice, ene-gice, împo
triva oricăror încălcări ale dis
ciplinei, moralei și eticii sporti
ve, indiferent de autorii lor, 
vom fi împotriva tolerantei ati
tudinilor îngăduitoare față de 
asemenea manifestări sanctio- 
nînd prompt și sever orice aba
tere mică sau mare. Un climat 
sănătos de sportivitate este o 
componentă a civilizației socia
liste.

Interviu realizat de 
VASILE CĂBULEA



Declarația purtătorului de cuvint
al t.\ F. din Vietnamul de sud

SAIGON 28 (Agerpres). — 
într-o declarație dată publici
tății de agenția „Giai Phong", 
un purtător de cuvint al Comi
tetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud respinge recenta 
„propunere" avansată de admi
nistrația saigoneză, în legătmă 
cu organizarea unor „convorbiri 
particulare" între administrația 
de la Saigon și F.N.E.

Această așa-zisă propunere a 
administrației marionetă a lui 
Thieu-Ky, a menționat purtăto
rul de cuvint, a fost făcută 
după ce trupele americano-sai- 
goneze au suferit mari înfrîn- 
geri în urma acțiunilor ofensi
ve ale F.N.E., și ea nu urmă
rește decît să abată atenția de 
la problema esențială a situației 
vietnameze, și anume retragerea 
trupelor S.U.A. și ale aliaților 
lor din Vietnamul de sud.

Calificînd „propunerea" sai
goneză ca o manevră „destina
tă să înșele opinia publică mon
dială", purtătorul de cuvînt a 
denunțat caracterul agresiv al 
prezenței americane în Vietna
mul de sud și sprijinul fără re
zerve pe care i-1 acordă ad
ministrația marionetă a lui 
Thieu-Ky. El a subliniat „că 
singura cale pentru soluționatea 
justă a problemei vietnameze o 
reprezintă programul în cinci 
puncte al Frontului Național de 
Eliberare și cel,în patru punc
te al Republicii Democrate Viet
nam".

HANOI 28 (Agerpres). — Tn- 
tr-un comentariu referitor la de
clarația făcută la conferința cva- 
dripartită de la Paris de către 
conducătorul delegației saigone- 
ze, că această delegație este dis-

ACORD DIFICIL 
LA TRATATIVELE 

HISPANO-AMERICANE
Ministrul de externe al Spa

niei, Fernando Maria Castiella, 
s-a reîntors vineri la Madrid ve
nind de la Washington, unde a 
avut convorbiri cu oficialitățile 
americane privind reînnoirea a- 
cordului de apărare dintre cele 
două țări. Imediat după sosire, 
el a informat guvernul spaniol a- 
supra rezultatelor convorbirilor 
saic.

Intr-o scurtă cuvîntare rostită 
la aeroport, ministrul a arătat că 
negocierile pentru reînnoirea a- 
cordului vor mai dura încă mult 
timp. El contrazice astfel rela
tările presei americane, potrivit 
cărora reînnoirea acordului, în 
baza căruia Statele Unite dispun 
de baze militare în Spania, nu 
mai comportă nici o dificultate.

La Washington, cele două țări 
au căzut de acord asupra unei 
extinderi provizorii a acordului, 
care a expirat cu două zile în 
urmă, în așteptarea desfășurării 
unor negocieri detaliate privind 
reînnoirea lui. Oficialitățile spa
niole au ținut să sublinieze că 
„Castiella nu a semnat nimic la 
Washington".

Operațiunea 
„pui de foca"

Ar fi greu de explicat precis 
de ce opinia publică — agitată 
de fapte, evenimente și pro
bleme „de viață șl de moarte" 
_  s-a oprit cu atita insistență 
la tragedia focilor. Poate pentru 
că masacrarea lor este singura 
vînătoarc de mari proporții 
care are ca obiect puii abia 
născuți ai unor animale ori
cum blinde. prietenoase și lip
nite de apărare ; poate pentru 
că în acest măcel cruzimea mer
cantilă îmbracă un aspect re
voltător, imaginile publicate în 
marile reviste fiind cu adevă
rat greu de privit; poate că, în 
■fîrșit, este vorba de dispariția 
unei specii și de scopul final al 
Întregii operații : pe de o parte 
profituri substanțiale, pe de alta 
diverse articole vestimentare de 
lux.

Nn știm care dintre aceste 
posibile argumente a atirnat 
mai greu în balanță. Fapt este 
că în prezent împotriva opera
țiunii „pui de focă" se desfă
șoară o campanie de proporții, 
am putea spune, mondiale.

Marile reviste și cotidiene din 
Franța, Belgia, R.F. a Germa
niei, Norvegia, Anglia, Canada 
etc. denunță cu violență măce
lul. La redacțiile acestora so- 
aeso zeci de mii de scrisori care 
cer încetarea lui (dintre sem
nături ne vom mulțumi să amin
tim două : Yehudi Menuhin șl 
Eugen Ioncscu). Persoane parti
culare și asociații constituite cer 
femeilor să boicoteze mantou- 
rlle de blană de focă, comercian- 
ților să renunțe Ia vînzarea lor, 
guvernelor interesate să ia de 
urgență măsuri.

In ce constă de fapt vînătoa- 
rea ? In fiecare început de pri
măvară, circa 260 000 de pui 
abia născuți sînt uciși (asta in 
ccl mai fericit caz) sau numai 
amețiți ou lovituri de bită și 

pusă să ducă „convorbiri parti
culare" cu reprezentanții F.N.E. 
din Vietnamul de sud în scopul 
instaurării păcii în Vietnam, zia
rul „NHAN DAN" arată că prin 
aceasta se urmărește inducerea în 
eroare a opiniei publice, făcîn- 
d-o să creadă că Conferința de 
la Paris poate progresa, re- 
curgîndu-se la „convorbiri parti
culare". Pe de altă parte, scrie 
ziarul, prin această propunere se 
urmărește să se ascundă intenții
le S.U.A. de a eluda problema 
esențială a conferinței, și anume 
încetarea războiului de agresiu
ne și restabilirea păcii în Viet
nam.

Trebuie să arătăm limpede, 
scrie „NHAN DAN", că dacă 
conferința de la Paris nu pro
gresează, aceasta nu este din cau
za formei convorbirilor, ci din 
cauza conținutului acestora, în- 
trucît S.U.A. continuă să spriji
ne administrația saigoneză, care 
nu reprezintă pe nimeni.

• •••••••••• • ••••••«•••••••••••••a
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• DELEGAȚIA RADIOTE- 

LEVIZIUNH ROMANE con
dusă de Valeriu Pop, președin
tele radioteleviziunii. care se 
află într-o vizită în Marea Bri- 
tanie la invitația guvernului 
britanic, a purtat convorbiri cu 
membrii conducerii B.B.C., la 
postul de televiziune I.T.A. și 
la Central Office of Informa
tion. Delegația română a vizitat, 
de asemenea, întreprinderi ale 
firmelor Marconi. Pyc, Emi- 
electronics Limited, Rank Bush 
Murphy Limited, precum și 
centrul universitar Cambridge. 
Delegația a avut o întrevedere 
cu Anthony Wedgwood Benn, 
ministrul tehnologiei.

• In sala „julio anto
nio MELLA" din capitala Cu
bei s-a deschis, sub auspiciile 
Universității din Havana, ex
poziția de fotografii „Imagini 
din Republica Socialistă Ro
mânia". La deschidere au fost 
prezenți prof. dr. docent Jean 
Livescu, rectorul Universității 
București, dr. Jose Myar, rec
torul Universității din Havana, 
Severo Aguire. membru al C.C. 
al PC. din Cuba, decanul Fa
cultății de agrozootehnie, mem
bri ai corpului didactic, stu
dent!.

„Apartheidul" 
legiferat in Rhodesia
• GUVERNUL ILEGAL DE 

LA SALISBURY, prezidat da 
Ian Smith, a elaborat un pro
iect de lege menit să introducă 
în Rhodesia apartheidul. Con
form acestui proiect, populația 
de culoare din Rhodesia, care 
reprezintă majoritatea covirși- 
toare, ar urma să trăiască în 
„rezervații" create în regiunile 
cele mai puțin fertile. Totodată, 
populația de culoare nu va avea 
dreptul să desfășoare nici un 
fel de activitate în regiunile lo
cuite de albi.
• STATELE UNITE au ac

ceptat să înapoieze, în scurt 
timp, Japoniei un număr de 9 
baze militare de pe teritoriul 

apoi jupuiți, adesea de vii, sub 
ochii mamelor care încearcă, 
cum pot, să-și apere singura 
progenitură pe care natura le-o 
dăruiește în timp de un an. 
Animalele — povestesc martorii 
— se apropie de călăii lor pline 
de încredere. Ceea ce urmează 
ține de coșmar.

Pînă relativ de curînd „ope
rația" s-a desfășurat in cel mal 
deplin anonimat. Nimeni nu 
știa amănunte concrete, toată 
lumea era mulțumită. Acum 
vreo cinci ani însă doi cineaști 
din Montreal au avut ideea să 
facă un film pe această temă. 
Nu se așteptau să vadă și să 
filmeze un spectacol atit de a- 
troce. O dată cu prezentarea 
filmului — deși scenele cele 
„mai tari" fuseseră tăiate — 
a izbucnit scandalul, care a tre
cut curînd granițele Canadei, 
ajungînd azi să reprezinte o 
amenințare reală pentru firmele 
specializate în comerțul cu blă
nuri de focă.

Și, în timp ce In Canada șl 
Norvegia se desfășura — și anul 
acesta — tradiționala vinătoare, 
primeam un reportaj trimis de 
agenția „Keystone". Era vorba 
despre echipajul unul vas care 
capturase un grup de foci pen
tru a le transporta la marele 
oceanarium „Marineland" de 
lîngă Los Angeles. Se relata 
cum animalele sînt înfășurate 
în plase speciale, duse către 
vas cu maximă atenție ca să nu 
sufere nici cea mai mică vătă
mare, supuse acolo unui regim 
alimentar special, pentru ca a- 
poi. puțin dresate „aceste ființe 
drăgălașe" să delecteze miile de 
vfzitatorl, copil și adulțl, al o- 
ceanariumului Californian. Mal 
există, deci, și foci fericite.

D. Ș.

Wilson 
la Lagos

Primul ministru britanic, Ha
rold Wilson, aflat în vizită ofi
cială la Lagos, a avut o întreve
dere cu șeful guvernului federal 
al Nigeriei, generalul Yakubu 
Gowon, în legătură cu posibili
tățile de reglementare a crizei ni- 
geriene. Expunînd poziția guver
nului său, generalul Gowon a 
declarat: „Poarta rămîne deschi
să negocierilor, dar dacă o solu
ție pașnică nu va fi posibilă, a- 
tunci vom fi obligați să intensi
ficăm operațiunile militare, pînă 
cînd rebeliunea biafreză va fi 
înăbușită".

Deși Wilson însuși a subli
niat că nimic spectaculos nu 
trebuie să se aștepte de la în
trevederile sale cu generalul 
Gowon, șeful statului federal ni
gerian, vizita pe care primul 
ministru al Marii Britanii o în
treprinde la Lagos constituie u- 
nul din principalele evenimen
te la ordinea zilei pe conti
nentul african.

acestei țări. Acordul a fost rea
lizat în urma unei ședințe a 
Comitetului consultativ de se
curitate japono-american, ți
nută joi la Ministerul Afaceri
lor Externe al Japoniei.

Potrivit agenției Associated 
Press, acest acord w bazează 
pe un plan al S.U.A. de a îna
poia Japoniei aproximativ 50 
de baze șl instalații americane 
situate pe teritoriul nipon.

• LA SOFIA a fost semnat 
acordul cu privire la transpor
turile rutiere între Bulgaria și 
Franța. Documentul prevede o 
serie de înlesniri în vederea 
transportului de mărfuri și pa
sageri între cele două țări.

AUSTRIA. — V.d.r» din 
Innsbruck

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că la 26 martie un avion 
militar american a pătruns in 
spațiul aerian al R.P. Chineze 
într-o zonă situată In provincia 
Kiangsu. La 27 martie, o navă 
de război americană a pătruns 
în apele teritoriale ale R. P. 
Chineze în zona Insulelor Tam- 
kon din provincia Guandun.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
a fost autorizat să adreseze un 
avertisment în legătură cu a- 
ceste acțiuni provocatoare.
• PREȘEDINTELE NIXON a 

anunțat crearea unei comisii 
care să facă propuneri în vede
rea înlocuirii actualului sis
tem al recrutărilor în armata 
S.U.A. cu sistemul voluntaria
tului.

Comisia „va elabora un plan 
cuprinzător pentru eliminarea 
incorporărilor și crearea unei 
armate formate din militari de 
carieră". Acțiunea se înscrie în 
cadrul promisiunilor făcute de 
președintele Nixon în timpul 
campaniei sale electorale din 
toamna anului trecut, pentru a 
evita ampla campanie a tine
retului american, care se îm
potrivește recrutărilor obliga
torii de militari pentru a fi tri
miși să lupte In Vietnam.

Misiunea lui „Mariner-7“
• JOI A FOST LANSATĂ de la Cape Kennedy sonda spa

țială „Mariner-7“, destinată să 6tudieze dacă este posibilă o 
formă de viată pe planeta Marte. Lansarea a avut loc la o lună 
după ce o sondă de același tip, „Mariner-6“, care cîntărește 
383 kg., s-a îndreptat, la 28 februarie, spre Marte. Această sondă 
va ajunge la 31 iulie la o distanță de 3 200 km de „planeta 
roșie". „Mariner-7“, avînd aceeași greutate, va ajunge la 5 au
gust la o distantă asemănătoare de obiectivul propus.

Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a precizat că cele două 
sonde spațiale sînt destinate să procedeze la studiul științific 
cel mai complet realizat pînă în prezent asupra planetei 
Marte. Ele vor constitui, de asemenea, bazele viitoarelor expe
riențe și cercetări cu privire la viata extraterestră.

„Mariner-7" va furniza comunității științifice internaționale, 
de cîteva zeci de ori mai multe informații decît cele transmise 
de „Mariner-4", lansat în urmă cu patru ani. Cele două ca
mere de televiziune cu care este prevăzută sonda vor retrans
mite pe Pămînt 91 de -fotografii ale „planetei roșii", spre deo
sebire de camerele similare de pe „Mariner-6“ care vor re
transmite numai 24 clișee. Cele două sonde vor măsura, de ase
menea, temperatura solului și atmosferei planetei Marte cu aju
torul a două radiometre cu raz» lnfraroșii.

R. S. CEHOSLOVACA — Uzina siderurgica „TRINEC" de lîngă 
Ostrava

e VINERI a fost semnat la 
Tunis acordul de asociere a 
Tunisiei la Comunitatea Eco
nomică Europeană. Comunica
tul dat publicității cu acest pri
lej precizează că acordul a fost 
încheiat pe o perioadă de cinci 
ani.

• FRACȚIUNEA PARTIDU
LUI Uniunea Populară din Is
landa a prezentat în Parlament 
un proiect de rezoluție prin 
care se cerc ieșirea Islandei din 
N.A.T.O. și anularea acordului 
militar încheiat cu Statele Uni
te în anul 1951, pe baza căruia 
o bază americană staționează la 
Keflavik. în rezoluție se subli
niază că aceste măsuri ,cores
pund intereselor poporului is- 
landez Și ar contribui la destin
derea internațională și la întă
rirea principiilor coexistenței 
pașnice. Măsurile preconizate, se 
adaugă în rezoluție, ar da Is
landei posibilitatea .de a urma 
o politică externă independentă.

„Cosmos-275"
IN UNIUNEA SOVIETICĂ a 

fost lansat vineri satelitul ar
tificial al Pămîntului „C'osmos- 
275“ destinat cercetărilor cos
mice în conformitate cu pro
gramul anunțat anterior. Apara- 
tajul de la bordul satelitului 
funcționează normal.

• IN REGIUNEA SAHAREI, 
care aparține Libiei, a fost des
coperită de curînd o sursă de 
apă subterană atît de bogată în- 
cît „ar putea să asigure curge
rea Nilului pe o perioadă de 
200 de ani". Corespondentul zia
rului englez „Daily Mail", care 
a vizitat oaza libiana Kufrah, a- 
rată că prima recoltă de grîu a 
Saharei este coaptă. Importanța 
economică a acestei descoperiri
— cea mai mare de acest fel fă
cută vreodată în Orientul Apro
piat — este accentuată de eco
nomicitatea exploatării zăcămîn- 
tului descoperit. „A fost nevoie 
de forarea a numai 8 puțuri și 
de o rețea de aparate de stropit
— pentru ca 25 000 de acri de 
deșert să fie transformați într-o 
pajiște verde", scria, ziaristul 
britanic. Specialiștii agronomi 
au calculat că recoltele de grîu 
de la Kufrah vor putea asigura 
în viitor necesitățile întregii 
țări.

Reorganizare 
administrativă 

a teritoriului S.U.A.
• PREȘEDINTELE NIXON a 

promulgat joi o lege cu privire 
îa reorganizarea administrativă 
a teritoriului S.U.A., care fu
sese adoptată, mai înainte, de 
Congres. în baza acestei legi, te
ritoriul Statelor Unite va fi îm
părțit în 8 mari regiuni admi
nistrative, grupînd fiecare cîteva 
din cele 50 de state ale S.U.A. 
Ea conține și un număr de dis
poziții, cea mai importantă din
tre ele referindu-se la regrupa
rea reprezentanțelor regionale 
ale diverselor ministere în opt 
mari orașe. S-a precizat că 
noua diviziune administrativă 
urmărește să permită economisi
rea de timp, energie și de fon
duri publice.

„Afacerea 

Otepka"
Recenta numire a lui Otto 

F. Otepka ca membru al 
Consiliului pentru urmări
rea activităților subversive 
(Subversive Activites Con
trol Board — S.A.C.B. —) a 
declanșat o furtună de pro
teste, care pot crea dificul
tăți președintelui Richard 
Nixon (LE FIGARO). După 
aprecierea unor cercuri po
litice americane semnătura 
prezidențială pe un act care 
reintegrează la S.A.C.B. pe 
Otepka. cunoscut pentru ve
derile sale antidemocratice, 
readuce în actualitate epo
ca puțin glorioasă din istoria 
Statelor Unite de care se
natorul Joseph McCarthy 
și-a legat numele său.

Consiliul pentru urmări
rea activităților subversive, 
organism federal autonom 
care se bucură de aceleași 
drepturi ca și comisia pen
tru energia nucleară sau 
Agenția pentru operațiuni 
spațiale (N.A.S.A.) a apărut 
prin anii 1950 sub auspiciile 
faimoasei legi McCarran. 
Acest consiliu a primit drep
tul de a ancheta grupuri 
de oameni sau indivizi izo
lați, suspectați de așa-zise ac
tivități subversive și de a 
le cere înregistrarea ca ata
re. Programul a declanșat la 
timpul său renumitele „vînă- 
tori de vrăjitoare" ce au 
permis răfuiala autorități
lor cu persoanele socotite 
drept adversare ale politicii 
oficiale americane. Ca ur
mare a protestelor opiniei 
publice, activitatea Consi
liului a fost limitată și rede- 
finită, în special datorită 
unor hotăriri ale curții Su
preme care caracterizau 
anchetele întreprinse de 
S.A.C.B. ca fiind contrare 
constituției. După mai mulți 
ani se părea că activitatea 
acestui organism se va di
minua pină Ia dispariție. 
Potrivit ziarului LE FIGA
RO numeroase voci „au ce
rut în Congres suprimarea 
pur și simplu" a S.A.C.B. 
Cu toate acestea, indemni
zațiile membrilor Consiliu
lui au crescut de Ia 28 000 
dolari la 36 000 dolari anual. 
In 1953 Otepka devenise un 
marc specialist în „vină- 
toarea dc vrăjitori" printre 
funcționarii Departamentu
lui de Stat unde el fusese 
însărcinat cu evaluarea do
sarelor „de siguranță". 
10 ani mai tirzlu, el fusese 
suspendat din funcție de 
Dean Rusk, deoarece frîna- 
se aplicarea unui ordin al 
președintelui Truman da- 
tind din 1948 interzicind cir
culația „documentelor ad
ministrative" la persoane 
neautorizate. In această îm
prejurare „persoana neau
torizată" era senatorul Ja
mes Eastland, președintele 
Subcomitetului senatorial 
pentru securitatea interioa
ră. un alt organism apărut 
in epoca mccarthysmului. 
Susținut de Eastland, pre
cum și de prietenii săi din 
sud, elementele cele mai de 
dreapta ale partidului repu
blican au lansat pe atunci 
„afacerea Otepka", prezen- 
tîndu-1 pe cel destituit drept 
victima... foștilor săi anche
tați. Deși ulterior Otepka a 
fost încadrat, postul încre
dințat era mal puțin impor
tant decît precedentul.

Recenta numire a lui Otep
ka intr-un post, cu un venit 
anual de 36 000 dolari a fost 
apreciată de cercurile de 
dreapta ca o biruință. „In 
sfîrșit, justiția a triumfat" a 
declarat senatorul Eastland. 
Dar se așteaptă ca ratifica
rea în Senat a acestei nu
miri să dea naștere unei 
vii rezistente. Revista ameri
cană TIME a lansat un apel 
către senatori pentru a anu
la decizia președintelui. Re
vista sublinia că „numele 
Iui Otepka reînvie amintirea 
absurzilor ani ai ere! Iul 
Joseph McCarthy".

IOAN TIMOFTB

Evoluția 

situației 

in Pakistan
Generalul Yahia Khan, șeful 

administrației militare care a 
preluat puterea In Pakistan, a 
anunțat desemnarea tn noul gu
vern a trei consilieri speciali în
sărcinați cu problemele apărării, 
administrației fi afacerilor exter
ne.

Postul de radio pakistanez a 
transmis că situația se normali
zează in întreaga țară. Marea 
majoritate a unităților industria
le, a fcolilor fi colegiilor și-au 
redeschis cursurile atît în Pakis
tanul de est cit și în Pakistanul 
de vest. Noile autorități au a- 
cordat, începînd de joi seara, un 
noi termen de 24 de ore în ve
derea predării de către cetățenii 
din Pakistanul oriental a armelor 
de foc. La Dacca, principalul 
oraș din Pakistanul oriental, situa
ția este calmă. O dată cu insti
tuirea legii marțiale, prețurile la 
principalele produse alimentare, 
printre care orezul, au scăzut. 
In timpul celor patru luni de in
cidente, sub vechea administra
ție, producătorii au stocat cea 
mai mare parte a produselor ali
mentare, creînd mari lipsuri pe 
piața de desfacere.

Cuvântarea lui
Alexander Dubcek

PRAGA 28 (Agerpres). — La 
Praga a avut Ioc Congresul de 
constituire a Uniunii luptătorilor 
antifasciști din Cehoslovacia. 
Luînd cuvîntul la Congies, Ale
xander Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
apreciat că trebuie făcut totul 
pentru instaurarea înțelegerii re
ciproce cu popoarele din Europa 
occidentală, care, Ia fel ca și 
noi, a spus el — vor să trăiască 
în pace și nu să moară sub rui
nele războiului. Nu cred că vor
bele tari ar putea să oprească 
imperialismul, a subliniat Al. 
Dubcek, după cum nu poate fi 
apreciată poziția antiimperialistă 
după cantitatea și forța cuvinte
lor rostite.

Noi considerăm că o cale spre 
pace pe continentul european o 
constituie încheierea tratatului 
de securitate colectivă. Este îm
bucurător să constatăm, a spus 
Al. Dubcek, că într-o serie de 
țări vest-europene și chiar în 
R.F.G. răsună glasurile oameni
lor care se pronunță pozitiv în 
legătură cu apelul adoptat la 
Budapesta de Comitetul Politic 
Consultativ, al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

Crearea sistemului de securita
te colectivă europeană nu numai 
ță ar întări coexistența pașnică 
și colaborarea tuturor statelor, 
Indiferent de sistemul lor social, 
în Europa cît și în întreaga lume; 
dar acest sistem ar fi chiar în 
folosul R.F.G., i-ar permite să 
dezvolte contacte avantajoase 
multilaterale cu țările socialiste, 
ceea ce ar avea o mare însemnă
tate în primul rînd pentru R. S. 
Cehoslovacă, în a cărui nemijlo
cită vecinătate se află.

Vorbitorul a arătat că progre
sul relațiilor reciproce dintre Est 
și Vest reprezintă cel mai puter
nic și cel mai prețios sprijin pen
tru forțele păcii din Occident, le 
permite să dea o dovadă prac
tică și sesizabilă a faptului că 
singura politică de nădejde pen
tru popoarele lor o constituie po
litica de coexistență pașnică, iar 
nu revanșismul și războiul.

Imagine din Tîrnovo

Insucces laburist 
in alegerile par fiule

Alegerii» parțiale desfășurate in trei circumscripții brl« 
tanice au marcat o nouă înfrîngere a laburiștilor. Atît tn 
circumscripția Walthamstow East (pină acum tradițional 
laburistă), cit și în circumscripțiile Weston-Supermare și 
Brighton (deținute și pînă acum de conservatori), victoria • 
revenit candidaților partidului conservator.

Dacă, în genere, aceste ultime 
confruntări electorala reflectă 
ceea ce comentatorii denumesc, 
de obicei, „uzura partidului a- 
flat la putere" (amintim că din 
1966, Labour Party a pierdut în 
alegerile parțiale 12 locuri), se 
impune constatarea că actuala 
înfrîngere este — așa cum sem
nala presa britanică de ieri — 
cea mai grea înregistrată în a- 
cest secol de un partid aflat la 
putere. Se remarcă faptul că, în 
cele trei alegeri parțiale, avansul 
conservatorilor a fost între 14 
și 17 la sută, veritabil avans re
cord în termeni electorali nor
mali, între două legislaturi.

Numărul mare al abținerilor, 
chiar pentru acest fel de scru
tin (53,4 la sută în cele 
3 circumscripții), a scos în e- 
vidență faptul că alegătorii 
laburiști au preferat să nu 
se prezinte la vot, demonstrîn- 
du-se astfel dezaprobarea față de 
politica actualului guvern. La 
Weston-Supermare, înfrîngerea 
laburistă a fost cu atît mai du
reroasă cu cît candidatul acestui 
partid s-a plasat abia pe locul 
trei, fiind depășit și de candida
tul liberal.

Amploarea pierderilor suferite 
de partidul laburist e explicată 
de creșterea valului de nemulțu-

Politica noastră externă, a a- 
rătat Al. Dubcek, va acționa în 
conformitate cu apelul Comite
tului Politic Consultativ și de 
aceea noi sprijinim în cadrul in
teracțiunilor cu aliații noștri 
pregătirea programului de pași 
concreți pentru întărirea secu
rității europene. Considerentele 
noastre cu privire la soluționarea 
problemelor securității europene 
au un caracter politic. Dar atita 
timp cît există N.A.T.O., noi tre
buie să ne îngrijim și de efici
ența Tratatului de Ia Varșovia. 
De aceea, între apelul la confe
rința pentru securitatea europea
nă și măsurile pentru întărirea 
comandamentului unit al Trata
tului de la Varșovia nu există o 
contradicție. Măsurile militare 
nu ascund în ele o primejdie 
pentru țările europene, ele ex
primă doar necesitatea unui sis
tem care să funcționeze în mod 
sigur, care să permită tuturor 
membrilor Tratatului de la Var
șovia să participe în mod egal 
la rezolvarea tuturor probleme
lor comune importante.

Noi nu sîntem adepții blocurilor 
militare, dimpotrivă, ne pronun
țăm pentru lichidarea lor, a de
clarat Al. Dubcek. Dacă ne în
grijim de asigurarea puterii de 
apărare a Tratatului de la Var
șovia, aceasta este numai pen
tru faptul că există puternica 
grupare militară a N.A.T.O.

Poziția noastră în problem» 
politice internaționale, a spus în 
continuare Al. Dubcek, este con
secvent întemeiată pe principiile 
internaționalismului proletar, so
lidarității socialiste, colaborării 
reciproce pe baza egalității în 
drepturi și suveranității între 
țările socialiste și toate forțele 
revoluționare. Vrem să întreți
nem relații tovărășești, pe bază 
de egalitate în drepturi, cu 
toate țările socialiste și să fău
rim aceste relații în primul rînd 
pornind de la ceea ce ne unește, 
a subliniat primul secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 

mire ca urmare a împovărătoarei 
politici de austeritate economică 
promovată de guvern. Șubrezirea 
pozițiilor laburiste se datorește, 
în bună măsură, nerealizării pro
misiunilor făcute cu privire la 
restabilirea echilibrului balanței 
de plăți și redresarea întregii si
tuații economice a Angliei. Ape
lurile laburiste la „înțelegerea 
necesității austerității" au o au
diență din ce în ce mai redusă 
la un corp electoral care și-a 
pierdut răbdarea in așteptarea 
unui reviriment.

Dar, dacă în tabăra laburistă 
se afirmă că este vorba de un 
„eșeo relativ" și „oarecum nor
mal", cauzat de „măsuri nece
sare, dar nepopulare" ale guver
nului, conservatorii au găsit un 
bun prilej pentru accentuarea 
presiunilor pe care le exercită în 
vederea organizării unor alegeri 
anticipate. Conducerea partidului 
conservator a cerut ieri din nou 
dizolvarea Camerei Comunelor și 
organizarea rapidă de noi alegeri 
generale. O hotărîre în acest 
sens fiind exclusiv de competen
ța guvernului, este, desigur, ex
clus, cel puțin în actualele cir
cumstanțe politice din Anglia, ca 
alegerile să aibă loc înainte de 
expirarea mandatului legislaturii 
în curs (adică înainte de sfî ■ 
tul anului 1970).

Totuși, șirul aproape neîntre
rupt de eșecuri răsunătoare îți 
pune amprenta pe preocupările 
statului major laburist ți unii 
dintre fruntașii lui Labour Party 
se întreabă, așa cum făcea zilele 
trecute fostul ministru de exter
ne Brown, „dacă nu cumva stra
tegia politică laburistă e greșită 
ți dacă împingerea pentru mai 
tîrziu a unor inițiative pozitive 
nu va duce la o deteriorare fa
tală a popularității partidului". 
Brown critica direct, faptul că e- 
chipa guvernamentală a amînat 
pentru sesiunea legislativă 1969— 
1970 (adică în imediata apropiere 
a alegerilor generale din toamna 
lui 1970) o serie de inițiative im
portante în domenii esențiale, 
inițiative menite să atragă apro
barea ți, deci, voturile cetățeni
lor. Procedeul este destul de 
lipsit de originalitate ți el 
comportă evidente riscuri. Riscu
rile unor pierderi foarte accen
tuate de teren în rîndul corpului 
electoral, pierderi care să nu mai 
poată fi recuperate. S-ar putea 
ca în lumina ultimelor alegeri 
parțiale, la Whitehall să se ia 
mai în serios butada în circulație 
actualmente la Londra: „încă 
vreo treizeci de alegeri parțiale 
ți guvernul va fi la pămînt". 
Pentru că, dacă nu există peri
colul pierderii majorității în ac* 
tuala legislatură a Camerei Co
munelor, există, în schimb, pri
mejdia pierderii potențiale a vii
toarelor alegeri generale. Pericol 
evidențiat de creșterea continuă 
a nemulțurrt^ii corpului electoral 
britanic față de politica promo
vată de echipa guvernamentală 
laburistă.

E. R.
• -----------------------------

Dwight Eisenhower 
a încetat din viață

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — Vineri la orele 19,25 
generalul Dwight Eisenhower a 
încetat din viață la spitalul mi
litar Walter Reed din Washing
ton în urma unor tulburări car
diace. El s-a născut la 14 octom
brie 1890 în localitatea Denison, 
statul Texas. în timpul celui 
de-al doilea război mondial Ei
senhower a deținut funcția da 
comandant suprem al forțelor 
aliate care au debarcat în iunie 
1944 în Normandia. Dwight 

. Eisenhower a fost timp de 8 ani 
președintele Statelor Unite.
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