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Deschiderea sesiunii
Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
La 23 aprilie, la Moscova au în
ceput lucrările sesiunii Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc 
la care participă conducătorii 

«partidelor comuniste și muncito
rești și șefii guvernelor Republi
cii Populare Bulgaria, Republicii

i

i
nom. membru al CC. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, C. Molom, ministrul finanțe
lor, N. Luvsanciultem, membru 
al C.C. al P.P.R.M., ambasado
rul R.P. Mongole în U.R.S.S. ;

Din partea Republicii Popu
lare Polone — W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
(șeful delegației), J. Cyrankie- 
wiez, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri, B. Jasz- 
czuk, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
P. Jaroszewicz, membru supleant; 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, J. Kulesza, 
membru al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării de pe Iîngă Consiliul 
de Miniștri, J. Ptasinski, membru 
al C.C. al P.M.U.P.. ambasado
rul R.P. Polone în U.R.S.S. ; |

Din partea Republicii Socialii - 
te România — Nicolae Ceausescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat (șeful delegației), Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent ' 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Maxim Berghianu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului Economic, Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul României în U.R.S.S. ;

Din partea Republicii Popu-

(Continuare în pag. a Vl-a) J

Ghiurov, membru al C.C. al 
P.C.B., ambasadorul R. P. Bul
garia în U.R.S.S. ;

Din partea Republicii Socialis
te Cehoslovace — G. ’r 1 
prim-secretar al C.C. al 
(șeful delegației), O. 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele Guvernului 
federal, A. Indra, secretar al C.C. 
al P.C.C., F. Hamouz, vicepre
ședinte al Guvernului federal, 
F. Vlasak, ministrul planificării, 
V. Koucky, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace în U.R.S.S. ;

Din partea Republicii Demo
crate Germane — W. Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
(șeful delegației}, 
membru al Biroului 
C.C. al P.S.U.G.,

Husak,
P.C.C. 

Cemik,

Socialiste Cehoslovace, Republi
cii Democrate Germane, Repu
blicii Populare Mongole, Repu
blicii Populare Polone, Republi- 

Icii Socialiste România, Republi
cii Populare Ungare și Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste. 
IDin delegații fac parte :

Din partea Republicii Popu
lare Bulgaria — T. Jivkov, prim- I secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
(șeful delegației), S. Todorov, 
membru al Eiroului Politic, se- 

Icretar al C.C. al P.C.B., T. Țo- 
lov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., vicepreședinte 

Ial Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, S. Dîlbokov, membru 

Ial C.C. al P.C.B., șeful secției de 
plan-tinanțe, comerț și indudtrie 
alimentară a C.C. al P.C.B., S.
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GH. P1NDARU

..Tineretul, prezeață tal Mai activă pc 
le șantiere ale patriei, angajat ea paaaaae 
ruire în opera de edificare a a bir clisele 
de Directivele celui de al LX-len C 

partidului : iată, in esență. ■■■! ds c< 
porianie puncte cuprinse la angajata 
de orț!ni?*ți'l* U.T.C. in iatreeerea e» * dsv 
șoară in cinstea celei de a ÎS-a ac 
Eliberării Veștile ee ne casase, in ace 
pe întreg cuprinsul patriei, sânt eănr* 
hărnicia, entuziasaaul să haCăriren da 
vestite de tineri in reaiîz«a acnaa 
patriotic, expresie a daratei Ier da a-«a 
contribuție tat erti inaltă la i 
a economiei noastre 4aemir*îf-

leri. intr-un cadra tărHlM 
în perimetrul sîsieoEJui de

..23 aprilie. orele 6J0 
Trompeta lui Steliun Buluc — 
aceeași trompetă care a ră
sunat, cu douăzeci și ceva de 
ani in urmă la Bumbețti—Li- 
vezeni, iar apoi pe șantierul 
Orna—Jiu — anunță, la Co- 
vei, în incinta sistemului de 
irigații Calafat—Băi leș ti. adu-* 
narea brigadierilor in primul 
lor careu. Din cele zece eo- 
hane-dormitor și din ..
șantierului, s-au revărsat, la 
pas alergător. î=r* plMoal 
străjuit de catargul pe eire 
flutură în vint steagul narrr:, 
tinerii membri ai unei noi fa
milii a muncit: brigadierii 
primului șantier național al 
tineretului pentru lucrări de 
irigație. împreună cu munci
torii mai virstnîci, care vor 
adăuga entuziasmului tine
resc maturitatea experienței, 
ei alcătuiesc, în această clm- 
pie care-și așteaptă noua pri
veliște, un nucleu din imen-

Baia-Mare este unul dintre o- 
rașele cu tradiție artistică. Fără 
îndoială, la aceasta a contribuit 
într-o bună măsură existența a- 
celei cunoscute „colonii de pictu
ra' înființată aici la sfîrșitul se
colului trecut (1896). împrejuri
mile pitorești, clima blinda, far
mecul costumelor, al obiceiurilor 
localnicilor, în general a unei 
arte populare păstrătoare a for
melor autentice, a făcut din acest 
orășel, în care se întâlneau pictori 
din mai multe țări, un soi de J. 
Barbizon, de Pont-Aven carpa
tic. Această academie liberă, 
unde se cultiva studiul realist al 
naturii, al formelor umane, în
clinat uneori fie către o viziune 
neo-clasică, fie către una expre
sionistă (fără exacefbare grotes- 
că, mai degrabă înclinată către 
simbolistică, către metaforă) a 
contribuit la crearea în aceste 

.părți a unui climat spiritual deo
sebit. Ea a fecundat mai ales 
pentru mediile neartistice o ati
tudine față de artă, a format, un 
gust și o vădită receptivitate față 
de opera plastică. Nu întâmplător 
mulți băimăreni, mai ales mineri, 
au în locuințele lor prestigioase 
lucrări de pictură și grafică în 
locul îndoielnicelor ca gust cro- 
molitografii cu care ne-ati obiș
nuit unele medii mai „elevate". 
Și trebuie să recunoaștem că e 
mult. La aceasta a contribuit soli
citudinea, răbdarea și dăruirea ar
tiștilor plastici care au trecut ori

IZ. - .

l-*r. f-rrrait pe urau 
neri: de lingă r. .-r <V 
Tivig, 18 ani. venit a. 1 
nordul Olteniei, (La eo 
Tismana).

— La perspectivele care -«
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ea inslnmentela vii ale practicii. Cum se 
■aeilesla. la ora de față, accesul tinerilor 
la faptul experimental în domeniul tehnicii ? 

de azi al rubricii .Tehnic-Club" — 
UVW MACOVEANU — ne oferă, 

core unmcia, cHtva observații

O» CSG-

a dr

ce procure ar^cooe cp*..-

1M4 LITIU MACOVEANT

s-au stabilit aci. Astăzi, după a 
existență de aproape 4 decenii, 
colonia nu mai ființează (Rcti 
Istvan. care a consacrat o amplă 
monografie acesteia, se oprește 
cu lista artiștilor înregistrați in 
colonie la anul 1933, deși ea a 
mai ființat cit va timp |i după a-

ARTISTICA
ceastă dată). Artisticește vorbind, 
spiritul ei mai dăinuie intr-o 
formă mai pregnanta sau mai es
tompată, mai conservatoare sau 
mai evoluată in operele unor ar
tiști ca maestrul Andrei Mikola, 
Lidia Agricola, Vasile Weith, Ni- 
colac Vai da, Pop Georgeta, Anto
nia Csikos și alții, opere care in 
esență se scriu tntr-un realism ti-

generații diferite, mire care m- 
mărim cu satisfacție cârca 15 ti
neri absolvenți ai mstituteior de 
artă din București și Chtj, oferi 
astăzi un peisaj artistic divers, 
original, sensibil la complexele 
realității contemporane. Este di
ficilă și le urma urmelor poate 
eronată încercarea de a-i înscrie 
programatic unei viziuni comu-

semneze genul proxim al creației 
unui număr însemnat de artxști. 
Diferențele sint, evident, tot ati- 
tea posibilități de unicitate. Pic
torul Traian Hrișcă este un in- 
drăgostit de folclorul local. In
tr-un^ „Peisaj maramureșean- 
(care se afla pe șevalet intr-un 
stadiu aproape finii), cadrul na
tural sau funcționalul cel mai

cr«r«er<F A 
u te n itfnznr 

xsa da xoda. reir?-
trrir ruoAfr de 
etc. I» piu-r 'pnrfr trr— ■■ ■
te. pnrfr de
cere «■« cicla omi «■-

_Dmu~. darert^e (■■JâfarF-' 
atJăisc* prorotete pmtra «
ofron • z^zzevio^e strtveche, de- 

nn de «dări Ceea ce admiiem 
ca iootrzi poâbdi, veroaiadii £■ 
ftâmfă. au trebuie dujd in artă 
cv Mofodrfc arheologului ci g cu 
intuiția tubtild lucidă a poetu
lui capabilă de asociații infinite 
derchite, complexe. Mai convin
gătoare ne-au apărut acuarelele 
aoic compuse dintr-o inflorescen
ță baroci de detalii, acuarele cu 
calități textile in care „vizualilă
țea" artistului se mișcă mai lejer 
in afară demonstrațiilor care au 
invadat o bună parte a pinzelor 
tale. Folclorul luat ca stilistică 
exterioară se cuvine vehiculat cu 
prudență. Transpunerea exactă a 
invenției sale de forme caloric 
bine definite intr-o operă con
temporană nu asigură în mod 
mecanic o egalitate calorică a 
soluției plastice, ca să nu mai

CORNEL RADU 
CONSTA NTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

TINEREȚIII

Mai de nnlt citisem prin
tre paradoxurile — aceste 
adevăruri aproape pure — 
ale lui Mihail Ralea. unul 
care m-a uimit in chip deo
sebit. cu luate că atunci, 
adolescent fiind, nu pot 
spune că i-am prins întreaga 
rezonantă. Cele cîteva cuvin
te mă măguleau aproape 
personal, cel puțin asta era 
senzația de atunci. Ralea 
inune iu paradoxul lui că 
dintre toate virstele. tine
rețea e cea mai rationalivtă. 
Cum. mă întrebasem, nu e 
mai lucidă si în consecința 
mai ..ratienalistă** virsta ma
turității, sau si deasupra a- 
eesteis. dună ce toate patimi
le și pornirile s-au domolit, 
după ce începe lumina cal-

(Continuare în pag. a TV-a)

W. Stoph, 
Politic al 

președintele 
Consiliului de Miniștri, E. Ho
necker, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
G. Mittag, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., H. Axen, membru su
pleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G., G. Weiss, 
membru supleant al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Con- 

£ siliului de Miniștri, G. Schurer, 
membru al C.C. al P.S.U.G., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei 

Stat a Planificării, S. Bolim, 
membru al C.C. al P.S.U.G., mi- 
nistrul finanțelor, R. Luzkendorf, 
ministru plenipotențiar, consilier 
la Ambasada R. D. Germane în 

• U.R.S.S.;
Din partea Republicii Popu- 

lare Mongole — J. Țedenbal, 
O prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 

președintele Consiliului de Mi- 
• niștri (șeful delegației), D, Mo-

lomjamț, membru al Biroului Po
litic. secretar al C,C. al P.P.R.M., 

a D. Gombojav, membru al C.C.
al P.P.R.M., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, D. Sod-

COLABORA

al C.C. al

TORII NOȘTRI
STUDENȚII

Prof. dr. docent M. A. LUPU
rectorul Academiei de studii economice din București

Pe noi, dascălii, acest forum al 
tinereții care a fost cea de a 
\TI-a Conferință a U.A.S.R. ne-a 
ficat să ne simțim mai tineri, 
mai adine legați de aspirațiile 
celor mai apropia^ colaboratori 
ai noștri — studenții. Le-am cu
noscut ți le-am înțeles mai bine 
preocupările, năzuințele. Trei zile 
de dezbateri fructuoase despre 
răspunderile studenției, analiza 
multilaterală a rezultatelor obți
nute de studenți în pregătirea 
profesională și politică, a muncii 
desfășurate în ultimii doi ani de 
organizațiile de tineret din învă- 
țămintul superior, a contribuției 
acestora la procesul complex de 
formare multilaterală a cadrelor 
cu pregătire superioară, necesare 
dezvoltării soci al-economi ce și 
culturale a țării, mi-au confirmat 
încă o dată, cu prisosință, faptul 
că tineretul nostru universitar 
știe. înțelege cu matură respon
sabilitate ceea ce așteaptă po
porul $i partidul de la el, ca fău
ritor al destinelor de azi și de 
mîine ale patriei. Studenții noștri 
învață cu stăruință, își consacră 
energia, aptitudinile pentru o in
tegrare de înaltă valoare, activă, 
la înșuflețitoarea operă de edi
ficare socialistă a României, pen-

tru continua propășire a tării 
noastre, către cele mai înalte 
culmi ale civilizației. Am con
vingerea că hotăririle adoptate 
de Conferință, după dezbaterile 
fructuoase ale reprezentanților 
celor 145 00(J de intelectuali ce 
ne vor fi, în curînd, colegi, to
varăși de muncă de nădejde, în 
toate domeniile activității socia
le, vor deveni pentru fiecare tî- 
năr specialist în devenire, pen
tru fiecare Asociație Studențeas
ca, propriul program de lucru, 
de natura să aducă îmbunătățiri 
în toate domeniile de activitate 
studențească.

Tn condițiile în care, prin în
țeleaptă politică a Partidului Co
munist Român, în societatea 
noastră socialistă acționează per
severent imperativul perfecționă
rii, vizînd toate sectoarele vieții 
sociale, lucrările Conferinței, la 
care am avut bucuria să fiu in
vitat al studenților, se înscriu ca 
o contribuție majoră. Am consta
tat cu satisfacție cuprinderea 
largă, bine chibzuita, a multitu
dinii problemelor ce stau în fața 
studențimii noastre și a învăță- 
mîntului superior românesc, ma-

(Continuare în pag. a V-d)

Zile de primăvară la „Muzeul Satului" din Capitală
Foto : SORIN DAN
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PRIMUL ȘANTIER NATIONAL
Seminarul national studențesc

„OMUL IN LUMEA 
CONTEMPORANĂ"

Ieri la Biblioteca -centrului 
universitar din Cluj, s-au 
deschis lucrările Seminaru
lui studențesc național ou 
tema : „Omul în lumea con- 
temporană“. în calitate de 
gazde. studenții Facultății 
de istorie-îil-ozofie a Uni
versității „Babeș-Bolyai“ au 
ca oaspeți colegi ai lor de la 
Facultatea de filozofie din 
București si Facultatea de 
istorie-filozofie din Iași.

Inițiativa organizării aces
tei ' reuniuni studențești 
continuă — cu Intenția de a 
promo va o valoroasă tradiție 
a vieții noastre universita
re — genul de colocvii inau
gurat. în acest an. prin Se
minarul național ..Socialis
mul si democrația", organi
zat de Universitatea din 
București. Astfel de mani
festări vin în întimpinarea 
interesului deosebit al stu
denților față de mari 14 pro
bleme ale lumii contempora
ne. de fenomenele social-po- 
litice ale epocii noastre. a 
dorinței lor de a se întîlni 
si schimba opinii, idei, in 
discuții colegiale fructuoa
se. evidențiind opțiunile do- 
Iitico-ideologice ale studen- 
țimiî noastre. atașamentul 
său la principiile politicii 
interne si internaționale a 
partidului și statului nostru. 
Tema reuniunii de la Cluj, 
aleasă fu propunerea studen
ților secției de filozofie, re
liefează. astfel, dorința a- 
cestora de a se înscrie tot. 
mai activ în dezbaterile ac
tualității. pentru 
și soluționarea 
me majore ale 
tre filozofice.

Comunicările 
cutiei sint orientate spre a- 
cele aspecte ale corelației 
dintre om și contemporane.- 
t-ate ce prezintă, teoretic 
practic, un. 
problemele 
înstrăinării

au

ia-
TURISTICE"?

L D. DANCEA

Pentru
candidatii la
namcnul dc

DroDuse di<- Datdiaurcat
interes deosebit: 

umanismului, 
lensului viei ii.

punerea 
unor probie- 
gtndirii noas-

„REZERVELE

RAT TOATE

•o**, r-**

în obiectiv
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■ cvwMa.

Andrei Hantz șl 
Kolozsy. Noul in

se remarci prln- 
lsrg de ac- 
dăunătorilor

itW illj / / J

O nouă 
destinată ,_____. _
a fost obținutâ de colectivul 
alcătuit din acad. Eugen Ră- 
dulescu, cercetătorii Lucreția 
Almași, ' ‘ ‘
Ellsabeta 
aectlcld 
tr-un spectru 
tiune asupra 
culturilor agricole șl liveri-

substanțA chimică 
protecției plantelor

„mnejn nt'itui

Noutățile de sezon enume
rate mai Jos pot fi g iii te ia 
magazinul universal ..Bucu
rești “ (str. Bărătiri, nr. 2) fi 
Ia sucursalele sale : Magizin-I 
de încălțăminte (str. Lipscani, 
nr. 71), Magazinul specializat 
de articole pentru sport si tu
rism (str. Lipscani, nr. 21).

p CONFECȚII PENTRU FE
MEI : rochii din stofe fine ai 
tergalurl din import (Spania), 
în culori pastel, cu prețuri 
între 300—400 lei ; raglane de 
re.on (Grecii), In culori d«- 
chise. cu o croială moderni . 
fuste de piele, indigene sau 
de import (Egipt) ; coatume- 
talor din piele sau din stofă 
de import (Turcia) ; Iurte 
..fantezii", în carouri, ușor e- 

va2ste, eu garnituri de piele.

tfjnemu
• ••••• «««••« ••••••«•••• • w w

PENTRU TIMPUL DV. LO@E&
COMEDIANȚI1 ruleazfi la Patria 

(orele 11 , 14 ; 17 . M). VREMURI 
MINUNATE Li SPESSART ru
lează ia Republica (orele 9.15 ; 
1J,3O . 14 . 16,30 , 16,45 ; 21). ADIO, 
GRINGO rulează la Luceafărul 
(orele 9 ; 11,15 13.30 . 16 ; IW .
20.30) , Feroviar (orele 8,30 . 10.45 ; 
n 15,15 : 17.30 . 20), Excelsior (O- 
lele fl.45 . 12 . 14.15 . 16.30 . 18.43 : 
21). Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13.36 : 
ÎS 18,15 ; 20.30). Modern (orele
9.30 . 11.45 ; 14 . 16.15 . 18.3® . 28.45).
PE URMELE ȘOIMULUI rulează 
la București (orele 8,43 , 11 . 13.15 , 
16 ; 18.30 . 21). Fa/orit (orele 1® • 
13 13 30 . 18 . 20.30). NOAPTEA E
FĂCUTĂ PENTRU... A VISA ru
lează la Festival (orele 9 11.15 :
13.20 , 16 . 13.15 ; 20.30). Gldria lo
re)? 9 . 11.15 . 13.30 . 16 . 18.15 :
20.30) . PIPELE rulează la Victoria 
(orele 9 . 11,15 ; 13.30 , 16 , 18.30 :
20.45) . Gri vița (orele 9 , 11,15 ;
13.30 . 16 13.15 . 20,30). ECLIPSA
rulează la Central (orele 8,30 , 11 ; 
13.S0 . lfl . 18.45 ; 21.15). VÎRSTEI.E 
OMULUI rulează la Lumina (ore
le 9,30—16.30 în continuare , 18.45 ;
20.45) . PENTRU TNCA PUTINI 
DOLARI rulează la Doina (orele
11.30 . 13,45 . 16 . 18,15 ; 20,30), Da
cia (orele 8,30—16.15 in continuare;
18.30 . 20,45). CĂLUGĂRITĂ Șl
COMISARUL rulează la Union 
(orele 14.30 . 16.30 . 18.30 . 20.30).
TOTUL PENTRU RlS rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în conti
nuare) EXPRESUL COLONELU
LUI VON RYAN rulează la în
frățirea (orele 15,15 . 17.45 . 20).
MARELE ȘARPE rulează la Bu- 
zestî (orele 15,30 : 18) RISC URILE 
MESERIEI rulează la Bucegi (o- 
rele 9 : 11.15 . 13.30 . 16 ; 18,15 ;
20.30) , Miorița (orele 9; 11.15 ;
13.30 ; 16 . 18,15 . 20.30). VERA
<?RUZ rulează La Unirea (orele
15.20 . 18 . tandrețe ora 20.30).
CĂDEREA IMPERIULUI ROMAN 
rulează la Lira (orele 15.30 : 19).
PAȘA rulează la Drumul Sării 
(orele 15 ; 17.30 ; 20), Progresul (o- 
rele 15.30 ; 18 ; ȚAR Șl GENERAL 
ora 20,15). LA EST DE EDEN

nrohlemat’ca 
condițiile unor 

M’J 
vi

at

personalității, 
omului in -------------
societăți concrete, omul 
laturi ale vieții umeae In 
ziunea unor gînditori 
secolului nostru etc

în cursul zilei de ieri 
avut loc dezbateri pe bara 
următoarelor referate: ..Con
cepții marxist de «ma- 
ni-an0 (Vasile Constantines- 
cu. Iași) : Masei fi ai 
nism“ (Marin viadimîr. 
București) : ..Semnificația
analizei omului in «Mui- 
scrisele ecanamiee-filaaafi- 
ee ale lai Min»' (Tudor 
Cătinearui. Cluî! ; ..Clteva 
specie filaaafiee ale pra- 
blematieii «mâini eeatempe- 
ran" (Dorin G13van $: loee’. 
Gheorghe. București ■ -F*~ 
Bnmrisl laalriiadrli «ara
tei inuie sl «ragrenl 
eial** (Gbeorghe Mocsnu. 
Iași) ; „Ceatraversa iaMrăl- 
nirli** Ioac Petru, lași. ; 
..Caadlțla |Bui la maele- 
tatea de e«nram>~ tluatie 
Lupu. Cbj’J : -StatataJ 
al defieieatfiPT fa 
eon temperași' (Vaa.a 
da. Cluj'.

Lucrările 
ținui.

L T1ONAC

Ar

dc . «ea 
'!'«** e

lor. In special asupra fînds- 
cuhii de Colorado d abdeloc. 
Insecticidul, b rever at pînâ a- 
cum In Anglia. Beldia. Franța 
ji Italia, ie ridici la nivelul 
celor mai bune preparate ro- 
noacute. artimea de com
batere manifestlndu-ae atît 
prin contact, dt ai prin in- 
gestie.

ruleazl la Gtuteștl (orele ;
11 ; Za^B). RIO BRAVO ruleax* la 
Cotroceni (orele 13.38 . 11) BUNA 
ZIUA. CONTESA rulează Ia P»- 
cea (ore’.e 1S.« . II. a.u>. M 
TEREN PROPRIU ruleazd la Vi- 
Lan (orele 16.38 ; II). MONTPAR
NASSE 19 (ora 2b.M). PE PLAJELE 
LUMII rulează la Floreasea (orele 
I, 11,15; 13.38 ; IC. 11,15;
TOM1S (orele 9—15.45 In continua
re . 11.15 ; 20.38). TATA DE FA
MILIE rulează la Volga (orele *- 
15.45 In continuare . 18.15 . 38J81- 
BECKET rulează la Viitorul (O- 
iele 15.20 . 19) CRIMA ÎN STIL 
PERSONAL rulează ia Aurora 
(orele 9 . 11.15 . 13.38 . IC ; 18-H ; 
M.20). ROLLS ROYCE-UL GAL
BEN rulează la Moților (orele 
15.3® ; 18 . TATA ora 28.38) PIA
NELE MECANICE rulează la 
Popular (orele 15.38 : 11 . PRELU
DIU ora 20.30). ASTA SEARA MA 
DISTREZ rulează la Munca (ore
le 16 18 ; NU UITA... GARA LU-
GOVAIA (ora 20). FELDM \REȘA- 
LA rulează la Flacăra (orele 15.30 ; 
18 CENUȘA ȘI DIAMANT ora
20.30) . Rahova (orele 15.30 ; 18 ; 
CUȚITUL ÎN APA (ora 20.30). 
RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Arta (orele 8.4a—15.38 
In continuare ; 18 . 20.15). Flamu
ra (ora 9 ; 11,15 . 13.30 ; 10 : 18.15 ;
20.30) MICUL FUGAR rulează la 
Ferentari (orele 15.30 . 18 . 20.15). 
SAMUR XIUL rulează la Crîngasl 
(orele 15,30 ; in . 20,30). ZIUA IN 
CARF VIN PEȘTII rulează la 
Cosmos (orele 15.30 • 18 : 20.15).
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Opera Română : LUCIA DE 
LAMMERMOOR, ora 19,30 ; Tea
trul Național ,,I. L. Caraglale** 
(Sala Comedia) : TOPAZE, ora
1S,3O ; (Sala Studio) : CASTILIA-

NA. ora r».3l : Teatrul ^L-eia 
S'.ure» B-Li^dra- 'SefiiW
reaaa) : TANDrUTE 31 ABJEC
ȚIE, ora SbjN ; Teatral Mie : 
IONA, ara 38.W ; Teatrul „C L 
Kottar*" (B-dul HM****' : LOVI
TURA- ora I3J8 ; Teatrul__ Gtu-
l«ti : PĂLĂRIA FLORENTINA,
ora HJ8 : Teatrul Evreiesc de 
Stat : OROLOGIUL DIN PRAG A, 
ora 38,88 ; Teatrul Țăndărică (Ca
lea Vietartel) : ȘORICELUL și 
PAPU9A. ora 17.88 ; (Str Acade
miei) : A FUGTT UN TREN, ora 
17.88 : Teatrul satiric muzical ,.C. 
Tir^se' (Calea Victoriei) : FE
MEI. FEMEI. FEMEI. ora 18.» ; 
Ansamblul U.G.S. . BALADA O- 
MULUL ara 38.88 ; Circul de Stat : 
SELECTIUNI DE PRIMĂVARA, 
ora 13J8.
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PROGRAMUL I

• 11.88 — Limba germană. Lec
ția 52 (reluare) • 11,38 — Pentru 
elevi : Consultații la matematică 
(Cl. a VIII-a). Tema : Probleme 
de sinteză (algebră și trigonome
trie) • 12,88 — închiderea emi
siunii de dimineață • 17,38 —
Telex TV • 17,35 — Pentru elev! : 
Consultații la chimie (Cl. a XTI-a). 
Tema : Zaharldele — structură și 
proprietăți « 18,85 — Limba rusă. 
Lecția 54 • 18,38 — Studioul pio
nierilor. ..Răspundem prezent !“
• 19.80 — Telejurnalul de seară
• 19,38 — Întrebări la care a-a 
răspuns... întrebări la care nu s-a 
răspuns • 28.88 — Seară de tea
tru. Fotografii mișcate (II). Scri
sorile de Iile Păunescu « 21,15 — 
Film TV : „Buchlnițtll" — pro
ducția a studiourilor poloneze

O ÎNTREBAREDE SEZON
ATI EXPLC

M.38 — Prins pLan. Franl
Xavcr Dressier • 2U8 — „Gla
sul primăveri]" — «elecțiuni din 
redtilul clștigă tarilor concursu
lui c festival ului de muzică uțoa- 
Tă de La Galați 1388 « 22JS — 
Lira — «tismne de versuri 
Antoia<ia poeților contemporani 

22.15 — Telejurnalul de noapte
• XLM — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

• 28.88 — Telex TV ■ 28.85 — 
Concert simfonic. în program : 
..Alternante" de Co.nel Tăranu. 
Concert pentru orgă și orchestră 
de Faul Hindemith • 21,85 —
Film artistic : ..împușcături pe 
portativ — producție a Casei de 
fitm Rucu rest • 22,38 — închi
derea emisiunii.

LA CASELE
DE CULTURĂ

STUDENȚEȘTI
BUCUREȘTI e Festivalul de 

primăvară al artei studențești : 
Spectacolul formațiilor Institutu
lui agronomic ..Nicolae Bălcescu" 
(Sala Mare. vineri, ora 19-30). « 
Cvartetul de jazz condus de Ma
rius Popp ; Teatru de cafenea : 
..Escurial-, de Guelderode (Stu- 
dent-Club, vineri, ora 28).

GALAȚI • Deschiderea celei 
de a IV-a ediții a Festivalului 
studențesc de artă „Primăvara 
gălăteanfi" : Muzică, dans, .con
cursuri distractive, momente vese
le (Sala Complexului, fiîmbătă, 
ora 28).

IAȘI • Festivalul studențesc 
„Gh. Asachi". • Spectacol cu 
„Cine l-a ucis pe Carol al 
Vl-lea F*. de Domlnlqua Nohain 

cui tiv firii dragostei de natu
ri. de locurile istorice din țara 
noastră. Rezultate bune a-au 
obținut, în acest sens, în co
munele Berzovla, Mlnrenl, 
Vfiliu^, Carasova, G limbo ca. 
Tinerii din Glimboca, de pil- 
dfi, au vizitat localitățile Deva 
91 Sibiu, au poposit la Sarml- 
7egetusa ai la Muzeul Bruken- 
thal...

K. A. : Din discuțiile pe ears 
le-am avut, ca țl din cousla- 
tirile noastre, a reieșit ci e- 
xistS Inel, In acest jndeț, Im- 
portaita rezerve, care, fructi
ficate. ar putea oferi un piua 
lenaiki! da extindere și «trac
ii vi ta te turismului pentru ti
neret. Renumitele Chel ale 
Nerel, de pildă, eu bogata lor 
fieri submediteranianfi, conți
ne! al fie lut* u sblectiv 
vizitat sporadic de rit re ti
neri. I se adaugi așezi rile de 
pe Cllsura Dunirll. rezervația 
dendrologlei da lingi Biila 
Herenlane etc. La Caraj-Seve
rin, turisnil continui si mal 
fie privit, unsori, ea a simpli 

adiHiata de agrement. M mal 
illn ea un speri veritabil, 
psese. din pregramnl de ac- 

UvftipL mm petiții adecvate, ca 
de pildl. cele de orientare tu
ristei. enncnnnrile pe tema 
letalei vizitat, a fotografiilor 
artiadlen — In apeți, nrmirirea 
efectclnr ednemiva a acestei 
irtlrtitL Experiența acumula
ți pini ta present peste dt- 

Insd. nn substantial sn-
penira a iași arapi a 

netnitlțfl turistice. A mal rl- 
deaz de fleet pasal__

— prezintă formația Politehnicii 
(Sala de spectacole, almbltă, ora
18.38) . • Piesa „Curta de șoareci", 
de Agatha Christie — spectacol 
susținut de formația Institutului 
pedagogic (Sala de spectacole, 
sîmbătă, ora 28,38). • Spectacole 
de estradă ale ansamblurilor U- 
niversitâții și Casei de cultură 
(Sala de spectacole, sîmbătă, 
ora 16). • Bal mascat (Sala Com
plexului „T.V.", sîmbătă, ora
21.38) . • Muzică șl dans — serată 
distractivă organizată de studenții 
Facultății de stomatologie (Sala 
de dans, sîmbătă, ora 28).

TIMIȘOARA • Serată distracti
vă ; Muzică, dans (Sala nr. 21, 
tîmbătă, ora 28,38).

LA CLUBURILE 
TINERETULUI 

DIN BUCUREȘTI
Ateneul Tineretului (sectorul I): 

După-amiază distractivă pentru 
tineret cu formația vocal-instru- 
mentală ,.Entuziaștii" ; Moment 
poetic „Mihu Dragomir" (ora 18).

Clubul Elevilor (sectorul TV) : 
„Dans șl voie bună“ cu formația 
de ghitare electrice „Apollo" 
(ora 17).
Tehnle-Club (sectorul V): 

Cursul „Mozaic științific : „Pa
siunea pentru tehnica nouă" — 
vorbește prof. univ. dr. docent 
Ion Cristea (ora 19,30) ; „Perso
nalități ale culturii românești — 
Gala Galactlon" (ora 19) ; Clubul 
discuțiilor tehni eo-| 111 n țl - 
flce: „Cum va evolua auto
mobilul î“ (ora 17,30).

L TINERETULUI
PENTRU LUCRĂRI DE IRIGAȚII

7

Ln

(Urmare din pag. I) 

stau în față... Nu va fi de loc 
ușor, e nevoie de muncă, de 
hărnicie, dar e prea frumos 
ceea ce am venit să facem noi, 
aici, pentru a nu-ți închina 
toate forțele acestui scop... 
Prin munca noastră vom face 
ca 8 000 de hectare să fie iri
gate cu un an mai devreme — 
deci, să producă mai mult! — 
și asta, zău. nu e de loc un 
lucru oarecare. Apoi, în ce 
mă privește, cînd voî pleca de 
pe acest șantier, voi avea o 
calificare, voi ști o meserie.

...Tovarășul Iosif Walter, se
cretar al C.C. al U.T.C., în mi
nează comandantului de șan
tier, Virgil Teică, Drapelul 
roșu al șantierului național al 
tineretului — Covei. Pe catarg 
este ridicat steagul patriei, 
caro va flutura aici, în mijlo
cul cîmpiei. pînă în octombrie. 
Șefii de echipă prezintă ra
portul șefilor de brigadă, iar 
aceștia raportează comandan
tului de șantier : „Sîntem gata 
pentru deschiderea festivi a 
primului șantier național al 
tineretului din sistemele de 
Irigații **. Tovarășul Adrian 
Ciobolu, prim secretar al Co
mitetului județean Dolj al 
U.T.C., salută pe brigadieri și 
declară deschis șantierul. Gla
surile celor 160 de brigadieri 
se unesc într-un clocotitor

ti de

Moment fntio: m tomlntăză Drapelul ro^u al țantimlui național al tineretului — Cooei

(Urmare din pag. I) 

vor trăda stelele de pe ecran 
în favoarea celor de pe cer...

• CHIMIA constituie pentru 
țara noastră un domeniu cu 
enorme posibilități și pers
pective de dezvoltare. Dar, 
chimia este o știință în care 
partea experimentală are o 
pondere mare. Experiența nu 
se capătă, însă, decît cu 
timpul. Cei pe care îi pasio
nează acest domeniu nu pot 
să realizeze, însă, experien
țe, pentru că nu există ma
gazine în care să se vîndă sub
stanțe chimice (cu toate că, 
și aceasta este paradoxal, a- 
numite unități comerciale pun 
la dispoziția publicului unele 
articole de laborator, în spe
cial sticlărie). Este adevărat 
că de la farmacii se mai pot 
procura unele substanțe, fără 
rețetă, dar nici o farmacie 
nu vinde produse care sint 
fundamentale in nenumărate 
experiențe de chimie, cum ar 
fi acizii sulfuric, azotic, clor- 
hidric, sau baze ca hidroxi- 
(lul de sodiu, de potasiu etc. 
Și totuși, în țara noastră, se 
produc în cantități uriașe 
astfel de substanțe chimice. 
Dacă nu există magazine cu 
produse chimice, cui foloseș
te atunci sticlăria de labora
tor — disponibilă pe piață ? 
Se știe doar că întreprinderi
le au alte surse de aprovizio
nare și recurg mai rar la co
merțul de detaliu, de pe pia
ța curentă.

• ÎN domeniul ELECTRONI
CII se publică foarte multe 
materiale, poate mai nume
roase decît în alte domenii. 
Nici nu este de mirare, deoa
rece electronica are aplicații 
în aproape toate activitățile u- 
mane. Probabil că astfel se 
explică și interesul pe care 
îl acordă tinerii, ca și vlrstnicii, 
electronicii. Dar, ca orice altă 
disciplină cu caracter aplica
tiv, electronica implică și ea 
o bogată activitate experi
mentală, unde se impune o 
varietate destul de mare de 
piese. Ce-i drept, există di
verse magazine în care se 
vînd diferite materiale radio, 

hel-rup, înnodînd din nou, 
peste timp, tradiția generații
lor care au lucrat la Salva- 
Vișeu, la Bumbești-Livezeni, 
Agnita-Botorca, la Bicaz șl la 
Săvinești...

Continuăm ancheta noastră 
fulger:

— Cum vă veți organiza ac
tivitatea zilnică ?

— Muncind, muncind șl Ia
răși muncind... Vreau să se 
simtă munca mea, aici, pe 
acest șantier... Și vreau să 
cîștig bine și să mă calific în 
meseria de dulgher (Emil 
lonescu).

— ...Dimineața pe șantier, 
Iar după amiaza, de două ori 
pe săptămînă, la școala de ca
lificare. Seara, la club (Nico- 
Iae Toporan).

— Cu ceasul și caietul în 
mînă. De ce ? Fiindcă tata, 
care a fost și el brigadier, pe 
șantierul de la Lunca Prutu
lui, mi-a spus, cînd am plecat 
de-acasă, să mă „organizez 
pe ore". Și am hotărît așa : 
zece ore voi lucra în sistem, 
o oră voi face sport, două ore 
le voi petrece la televizor, iar 
două ore le voi rezerva citi
tului... Restul, odihnei. (Ale
xandru lordache).

— Programul mi-1 voi face 
în funcție de normă, pentru 
că, nu uitați, am venit aici să 
muncim, să creăm ceva fru
mos și durabil, și să învățăm 
o meserie (R. Postolache).

dar piesele respective sint 
destul de disparate și au pre
turi în general ridicate, li
nele din prețuri și-ar găsi 
justificare, să spunem, pentru 
anumite articole din import. 
Dar de ce trebuie să se im
porte produse care se fabrică 
și in țarfi, ultimele puțind fi 
puse în vînzare la prețuri in
comparabil mai reduse ?

Dacă se ține seama că în 
producția de tranzistoare apar 
în mod inerent piese care nu 
corespund unui anumit stan
dard, deși piesele respective 
se pot folosi, dar cu perfor
manțe mai reduse, de ce se 
preferă rebutarea și distru
gerea lor in loc de a le pune, 
prin intermediul magazinelor

...Să nu rămînem

doar la teorie!
de specialitate, la dispoziția 
pasionaților electronicii, la 
prețuri acceptabile ? De co, 
de asemenea, multe instituții 
de stat, fabrici, uzine etc. 
casează și distrug diverse ma
teriale electronice sau apara
te, cînd prin depunerea lor, 
de pildă la „Consignația** (sau 
sub o altă variantă), s-ar sa
tisface atît necesarul de ast
fel de materiale pentru tine
rii experimentatori cît și 
realizarea unei mai bune va
lorificări ?

• Am mai putea prezenta, 
în continuarea discuției noas
tre, și alte aspecte.

De ce, de exemplu, nu se 
produc diferite tipuri de tru
se, cum sînt cele pentru BO
TANICĂ ȘI PENTRU MI
NERALOGIE ?

...Șl, !n timp ce pe platou 
se desfășoară festivitățile 
inaugurării șantierului, în vas
tul sistem de irigații Calafat- 
Băilești, întins pe mal bine de 
500 km pătrați, activitatea de 
construcție e în plină desfă
șurare. Se lucrează, simultan, 
în zeci de puncte. Șiragul 
în creștere si conductelor 
montate, brațul în continuă 
mișcare al draglinelor șl ma
caralelor, zgomotele acrepere- 
lor șl buldozerelor, sînt domi
nantele peisajului. Pe acest 
șantier s-a realizat, anul tre
cut și în primul trimestru al 
lui 1969, cel mai intens ritm 
de execuție : în 1968, au fost 
amenajate 15 000 de hectare, 
iar în primul trimestru al 
acestui an valoarea lucrărilor 
executate depășește cu peste 
20 la sută cifra planificată. 
Avansul e considerabil; exis
tă toate premisele pentru ca 
hotărîrea adoptata de oamenii 
șantierului — ale căror forțe 
au sporit acum cu cei 160 de 
tineri brigadieri — să se ma
terializeze : și anume, ca la 
30 decembrie 1969 — deci, cu 
un an mai devreme — lucră
rile să fie încheiate.

Flamura de pe catarg adie 
în boarea subțire a dimineții 
ca un simbol al victoriilor.

Sînt curios s& știu cîți ti
neri de la orașe recunosc cel 
puțin 10 la sută din plan
tele care cresc în țară, vă- 
zîndu-le pe cîmp, în pădure 
sau la munte ? Sau, cîți știu 
să deosebească gresia de gra
nit, ori galena de blendă ? 
Se poate obiecta că toate a- 
cestea sînt prezentate la 
școală și că, deci, n-ar mai fi 
nevoie de asemenea truse. 
Raționamentul nu este just, 
pentru că, de pildă, chiar dacă 
în școli există colecții de 
minerale, acestea nu pot fi 
la îndemîna tuturor elevilor, 
cînd ei pleacă în vacanță, 
spre a le servi ca elemente 
de comparație fată de ceea 
ce vor întîlni în natură.

Un început promițător a 
fost făcut prin înființarea ma
gazinului „Cutezătorii** din 
București, însă ceea ce se o- 
feră acolo este mult prea pu
țin. Nu s-ar putea oare am
plifica activitatea acestui 
magazin și diversifica produ
sele puse în vînzare? Nu 
s-ar putea înființa și alte a- 
semenea magazine ?

Sînt nenumărate întrebări
le care își așteaptă răspunsul, 
în legătură cu posibilitățile de 
a înlesni tineretului stăpî- 
nirea mai temeinică a cu
ceririlor științei și tehnicii. 
Ar fi bine ca aceste răspun
suri să se dea CONCRET, cît 
MAI CURÎND, ÎNCĂ DE AZI. 
Și cred că nu este chiar atît 
de greu...
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de la jocurile copilăriei la maturitate, fără a se 
mai întîrzia in adolescentă ________ _________

Tocmai împiedicarea unui astfel de salt obser-
vat ici-colo în practica primirii tn U.T.C. în

xistâ, desigur, o deosebire calita
tivă incontestabilă între o perioadă 
și alta, între activitățile pe care le 
solicită organizația de pionieri și 
ceea ce are de îndeplinit același 
elev, nu mult mai tîrziu, în organi-

zația U.T.C. Etape ale aceluiași proces educativ, 
ele sînt totuși distinct delimitate, pentru că 
apelează la modalități corespunzătoare unor 
anumite trepte de vîrstâ și tocmai acest fapt 
determina caracterul specific al activității fie- 
câreia, căile evident diferențiate prin care se 
urmăresc aceleași scopuri.____________

Momentul însă, unic prin semnificațiile lui, 
în ca re pionierul își părăsește detașamentul și 
unitatea, pentru a deveni utecist, nu anunță de 
multe ori pr?in nimic modificările calitative ce 
intervin prin această transformare. Proaspătul 
membru al organizației U.T.C află, la început, 
doar din lectura Statutului și eventual din cîte
o întrebare pusă colegilor mai mari sau profe- 
sorilor, cîte ceva despre noile sale îndatoriri 
— și le asimilează mai mult sau mai puțin. 
Abia mai tîrziu, pus în fața unei situații sau
alteia, va începe să le cunoască pe viu, din par- 
ticiparea directă, si nu o dată reacția, explica-
bila, este una de nedumerire dezorientată.
Pentru câ, într-adevăr, ceea ce i se cere acum 

'•> este de multe ori Io o distanța apreciabila de 
\\ îndeletnicirile cu care fusese obișnuit și îi va

trebui, oricum, o vreme pînă să se obișnuiască 
1 din nou, să capete alte deprinderi. Deocamdată,

chiar dacă a fost primit într-o organizație care 
. I - a așezat în rîndul celor „mai maturi", impli-

nindu-i astfel dorința nerăbdătoare, el are, to
tuși, 14 ani, ca și în urmă cu 2—3 luni, cînd
nu-i împlinise încă. Iar trecerea de la o orga- 

>> irizație la alta seamănă cu saltul prea brusc—

CE ȘTIȚI
DESPRE
U.T.C.?

O întrebare care ar tre
bui ca, măcar în cîteva 
puncte mai importante, să 
sconteze pe o anumită 
coincidență a îăspunsuri- 
lor, pe un grad oarecare 
de asemănare între ele. 
în mod firesc, nu pot fi 
prea multe lucrurile pe 
tare să le știi despre 
tT.C., cu atît mai mult 

cît ești elev în clasa a 
șaptea și contactul di
rect cu organizația se află 
încă undeva înaintea ta. 
Dar măcar aceste cîteva 
lucruri este de aștep
tat să fie, totuși, cele 
mai semnificative, să se 
refere la cîteva din di
recțiile principale ale 
preocupărilor organizației, 
la trăsăturile sale spe
cifice, astfel îneît, 
nind cap la 
multe răspunsuri, să obți
nem o definiție, bineînțe
les .cu o doză de aproxi
mație dar, oricum, accep
tabilă, a noțiunii.

Și asemănarea există, 
într-adevăr, însă din pă
cate în sens invers aștep
tărilor firești. Majoritatea 
răspunsurilor nu conțin 
3ecît referiri vagi, ne
sigure într-un teren și 
mai nesigur — iar a- 
ceasta este poate cea mai 
evidentă trăsătură comună 
a lor. Lăsîndu-i la o parte 
pe cei care nu știu nimic 
Jespre U.T.C., pentru că 
sînt și din aceștia însă în
tr-un procent insignifiant, 
sele mai multe din răs
punsuri — peste 30 la 
«ută — definesc organiza
ta U.T.C. drept „o orga
nizație a tinerilor celor 
mai merituoși". O definesc 
n sensul ca acesta este 
lucrul pe care îl știu des
pre ea, ceea ce, trebuie să 
recunoaștem, este prea pu- 
;in. Este prea puțin, nu 
nseamna însă că este si 
leadevărat, dimpotrivă, 
icesta este chiar unul din 
idevărurile de bază care 
ielimitează specificul or
ganizației U.T.C., însă atî- 
:a vreme cît aceasta este 
iingurul lucru pe care îl 
poți spune despre ea, iar 
ntrebarea te invită sa 
>pui tot ce știi, nu mai 
ncape nici o îndoială. 
Mte răspunsuri — și aces- 
ea în procent de aproape 
50 la sută — adaugă două 
îuanțe noi la ceea ce știm 
leja : „organizație de
nașa, în care sînt pli
niți tineri de la 14 ani". 
Precizările sînt, desigur, 
mbucuratoare dar iarăși 
îumai pe jumătate fiindcă 
lin această serie de răs
punsuri lipsește, în 
ichimb, celălalt element, 
u'șligat mai înainte : „cei 
mai merituoși". Pentru că 
subiecții nu-și dau încă 
seama de importanța fie
cărei componente, de lo
cul ei în încercarea de a-șî 
preciza cunoștințele, ci le 
înșiră oarecum la întîm- 
plare, pe sărite, așa cum 
e-au aflat „după ureche". 
Mai mult decît atît, unii 
lin ei (calculul evidenți- 
iză un procent de 20 la 
iuta), consideră U.T.C. o 
organizație în care intră 
toți tinerii, fără nici un

cap
pu- 
mai

criteriu de «elecțiune, nu 
pentru că, desigur, le-ar 
fi spus cineva așa, ci pur 
și simplu pentru că nu 
le-a spus nimeni altfel și 
ceea ce susțin acum este 
doar o părere de moment, 
ca și la lecție, cînd iau la 
rînd mai multe răspunsuri, 
căutînd sa-și dea seama 
după fața profesorului 
care e cel bun.

In orice caz, toate aces
te observații statistice do
vedesc cel puțin faptul că 
pregătirea pionierilor pen
tru un act atît de însem
nat cum este primirea în 

U.T.C. nu se desfășoară 
la înălțimea presupusă de 
semnificația momentului, 
dacă nu dovedesc chiar 
caracterul îndoielnic al 
pregătirii însăși, altfel nu 
se explică de ce un număr 
de 12 elevi socotesc orga
nizația U.T.C. doar „o or
ganizație a elevilor" (Bo- 
aru Mana — Vaslui), sau 
„o organizație a elevilor 
care nu mai sînt pionieri" 
(Arh ir e Romului, Pană 
Dan și alții). $i numai rar 
întîlnești o încercare de a 
ieși din circuitul acesta al 
generalităților printr-o a- 
firmație mai deosebita ; 
„organizație a tinerilor 
comuniști" (Catargiu Ele
na — Suceava), sau „un 
ajutor de nădejde al 
P.C.R.* (Andronic Dorin 
— idem).

Același argument ex
plică însă, îndeajuns de 
convingător, și de ce elevii 
pendulează cu aceeași 
lipsă de siguranță între 
caracterul organizației 
U.T.C.

„U.T.C. este o organiza
ție multilaterală", sună afir
mația elevei Pruneanu 
Carmen din Vaslui, dar 
multilaterală înseamnă aid 
nu chiar înțelegerea com
plexității propriu-zise, pen
tru că după aceea adau
gă : „adică sportivă, cul
turală și în special revolu
ționară". Sa însemne acest 
răspuns că în școlile respec
tive au căpătat un contur 
mai puternic preocupări
le organizațiilor în di
recția activității cultural- 
distractive sau sportive ? 
Oricum, fapt cert rămîne 
că, ajuns în preajma unui 
pas de o asemenea impor
tanța, pionierul știe încă 
prea puține lucruri despre 
organizația care își deschi
de porțile în fața sa. Și a- 
ceasta nu din vina lui. E 
drept, proporția se schim
bă o data cu trecerea la 
clasa a opta. Se simte, la 
acest nivel, o mai mare fa
miliarizare cu noțiunile, 
cunoștințele sînt mai 
meinice și, de aceea, 
exact formulate. Dar 
portant nu ni se pare 
mai modul în care ai
milat aceste idei în urma 
contactului direct permis 
de însuși faptul că te-ai 
alăturat membrilor ei, ci 
și toată perioada de pre
gătire care ar trebui să se 
suprapună peste acea în 
care ești pionier. De a- 
ceasta depinde în cea mai 
mare măsură calitatea de 
viitor utecist. Altfel, sîn- 
teni siliți să recunoaștem 
și noi, odată cu eleva

Ie
rnai 
im- 
DU- 
asi-

organizațiile din școli, se face necesară, pentru 
a înlătura senzația de discontinuitate și a scoate 
în relief, dimpotrivă, continuitatea celor două 
trepte, asa cum e și firesc să fie. Noul membru 
al organizației U.T.C pornește deja de la ca- 
litatea de pionier, și, pentru a nu pierde nimic 
din ceea ce s-o cîștigat pînă acum, cele două 
organizații sînt datoare so iasă, amîndouă, în 
tntîmpinarea momentului amintit, pregâtindu-l 
cu minuțiozitate și anticipînd astfel ceea ce va 
urma.

Preocupări de natura aceasta, legate de mo- 
mentul devenirii unui pionier într-o nouă cali
tate, om încercat să aflăm printr-o anchetă în- 
treprinsă nu de mult în trei orașe din Moldova. 
$i le-am găsit, într-adevor, în unele locuri, în 
altele însă ele nu erau susținute decît prin 
asigurări verbole. O metodă des folosită în 
viața școlii pentru verificarea cunoștințelor, ex
temporalul, dovedea și de data aceasta că 
lecția nu fusese prea bine învățată. Am dat, 
așadar, și noi cite un scurt extemporal la cîteva 
clase a șaptea și a opta din liceele: ,^Mihail
Kogohiceanu8 — Vaslui, „Ștefan cel Mare
Suceova și l'ceul nr. 1 — Fălticeni, iar cele 160 
de răspunsuri primite la întrebările noastre 

ne-au făcut să ne îndoim, dacă nu de existența 
eforturilor pentru a realiza continuitatea de 
care vorbeam, tin orice caz de calitatea lor. 
O simplă privire asupra celor 160 ae extempo
rale constituie cel mai bun argument. Așadar, 
prima întrebare :

I

< a <<
I
8

oasă, despre care ni s-a 
vorbit ca despre o preo
cupare constantă, este 
poate mai curînd o inten
ție decît o realitate. Cel 
puțin în cazul elevilor 
chestionați de noi, 
crurile sînt limpezi : au 
aflat abia atunci, 
preajma intrării în 
ganizație. Se și recunoaște 
de fapt, cu exactitate : 
„Despre U.T.C. am aflat 
pe data de 12 
1969, cînd am fost făcuta 
utecistă. De fapt puțin 
mai înainte" (Crețu Ta
mara — Vaslui) sau : „Cînd 
am
am 
am 
U.T.C. r a ..
pentru a deveni folositori 
patriei" (lacob Carmen — 
Fălticeni).

Așadar, o nouă sursă de 
cunoștințe despre organi
zația U.T.C. — Statutul. 
Bineînțeles, în directă le
gătură cu momentul pri
mirii, deși poate tot atît 
de firesc ar fi fost să se 
apeleze Ia Statut și cu 
o vreme mai înainte, să 
ne fie explicat în fie-

lu-

în 
or-

februarie

fost făcut utecist 
studiat Statutul și 
aflat că organizația 

pregătește tinerii

profesorii diriginți, cu or
ganizația U.T.C., în frun
te cu secretarul ei, Sînt, 
practic, nealiniate. Fapte
le o dovedesc fără putință 
de contestare : în înșirui
rea aceea atît de bogată 
la adresa familiei sau co
legilor, foarte puține vo
turi sînt acordate secreta
rului U.T.C. $i tot atît de 
puține dirigintelui. In to
tal — nici 20 la sută. „Am 
aflat de la secretar", afir
mă vreo 15-16 elevi, însă 
unul din ei îi zice „șeful 
uteciștilor din clasa noas
tră" (Rusu Viorel — Făl
ticeni).

„Am aflat de la tovară
șa dirigintă, la una din 
ședințele U.T.C. Ia care 
am participat" — mărtu
risește cu simplitate Dab»- 
ja Mariana din Vaslui. 
„De la tovarășa dirigintă 
care ne-a vorbit cu entu
ziasm despre această orga
nizație și ne-a îndrumat să 
învățăm bine pentru a 
ajunge membrii ei" (Bruc- 
ștain — Suceava). întreba
rea se ridică însă cu ace
eași încăpațînare : cum 
se face că, în aceeași cla-

CE AȚI
VREA SA

ȘTIȚI DES
PRE U.T.C.?

...E, poate, cel mai bogat 
capitol al anchetei noastre. 
Bogat în întrebări, în 
dorințe care pot fi tot a- 
tîtea sugestii. „înainte de 
a deveni utecistă, excla
mă Gabor Angela din Făl
ticeni, îi priveam pe co
legii mei uteciști cu un 
anumit respect, uneori îi 
și invidiam. De cîte ori 
auzeam ceva despre aceas
tă organizație, îmi venea

multe în- 
afle cîte 
lucru sau

sînt lămuriți nici asupra 
lucrurilor pe care le-ar 
putea întreba.

Dar cele mai 
trebări vor să 
ceva precis, un
altul, pe cît de concret, pe 
atît de ușor de fixat în- 
tr-un răspuns, îneît te și 
miri cîteodata că nu i 
s-a dat totuși răspunsul. 
„Aș vrea să știu cînd poți 
fi utecist" (Hurdubae FIo-

DE PIONIERI LA
ORGANIZAȚIA U. T. C.

DOUĂ ETAPE

rin — Vaslui), deci nici 
atît n-a aflat pînă acum ; 
„Ce scrie în carnetul care 
ți se dă cînd intri în 
U.T.C." (Zidaru Felicia
— Vaslui) ; „Intoricul or
ganizației, apariția, rolul 
ei. Asta aș vrea să știu". 
(Catargiu Elena — Sucea
va) ; 
pierzi 
Florin — ....
mărul uteciștilor din țară 
șt citi ” !
flacon 
ceni); „ 
vitățile pe care Ie între
prinde această organiza
ție sînt instructive și fru
moase dar aș vrea, să le 
cunosc și eu" (Cuțan Olga
— Suceava). Intr-un cuvînt
— „aș vrea să aflu tot 
ceea ce nu știu" — după 
cum zice Volintîr Ionel 
din Vaslui. Sau, mai exact, 
ca să folosim din nou cu
vintele elevei Chîrilă Ce- 
zara din Fălticeni: „Aș 
vrea să aflu cît mai multe 
lucruri. Să cunoaștem bine 
rolul organizației în via
ța școlară, activitatea ei 
de zi cu zi, adică tot 
ceea ce nu este trecut în 
statut, ceea ce diferă de 
la o organizație la alta și 
constituie specificul num^i 
al organizației noastre*.

Lucruri simple, așadar, 
sau, daca nu atît de sim
ple, nici imposibil de a- 
flat. Și cu toate acestea se 
mai numără încă printre 
dorințele multor elevi, 
printre ceea ce n-au aflat 
încă. Pentru că tocmai 
faptul că cer explicații 
asupra lor este cea mai 
hună dovadă că nu li s-au 
dat pînă acum, că nici nu 
se știa încotro se îndreap
tă curiozitatea lor de a 
ști. O singură întrebare 
dacă ar fi pus-o cineva, 
secretarul U.T.C. sau di
rigintele, o întrebare ca 
cea pusă de noi mai sus, 
s-ar fi văzut imediat care 
sînt necesitățile de cunoaș
tere a organizației și s-ar 
fi putut acționa în conse
cință. întrebarea mai aș
teaptă însă și acum, ne
formulată.

,Ce se întîmplă cînd 
carnetul" (Gabor 

— Fălticeni); „Nu-

din ei sînt elevi"
Carmen — Făltî- 

„Am auzit ca acti-

O anchetei Întreprinsă printre elevii din orașele Vaslui, Fălticeni 
și Suceava se transformă pe parcurs intr-o largă confruntare 

.de opinii. O socotim, de aceea, drept o invitație la dezbatere
I

Chiri lă Cezari din clasa a 
VIII-B de la Fălticeni, 
care, fără să știe, fixează 
concluziile unui întreg ca
pital :

„Cred că știm încă 
foarte puțin despre orga
nizația noastră. Adică doar 
ceea ce este trecut în sta
tutul U.T.C.- însă în 
școală nu a avut loc nici 
o adunare pe această temă. 
Singurele adunări au fost

acelea în care au fost pri
miți noi uteciști și aces
tea l-au desfășurat prea 
repede, în grabă, la sfâr
șitul orelor, așa că nu am 
avut prea multe de înțeles" 
$i aceasta este părerea 
unei foarte proaspete ute- 
ciste !

Odată cu afirmațiile ei, 
ajungem fdsă la o noua 
întrebare a extempca^ulm 
nostro, și anume :

ÎN CE ÎM
PREJURARE
AȚI AFLAT

CEEA CE
ȘTIȚI ?

Iar aici părerile încep 
deja să fie foarte împăr
țite. Să fie acesta semnul 
că și împrejurările au fost 
la fel de diverse ? Se pare 
că nu. Mai curînd impre
siile sau amintirile cu care 
a rămas fiecare despre ți
nui și același moment, 
cînd li s-au spus tuturor 
cam aceleași lucruri, s-au 
înregistrat, ca și o lecție o- 
bișnuită. la unii într-un 
fel, la alții în alt fel. Unii 
din ei, nu mulți, e adevă
rat, își amintesc că au a- 
flat într-o „recreație" și 
aceasta nu e de loc 
o glumă, ci confirmă mai 
degrabă părerea elevei de 
la Fălticeni în legătură cu 
adunările făcute prea fa 
grabă, la sfîrșitul orelor. 
Fiindcă se pare că cea 
mai des întîlnită sursă de 
a alia rămîne tot aduna
rea, ședința. Așa se explică 
de ce mulți din elevi au 
aflat, oarecum indirect,

firi si-i prnească pe ri 
personal, fa momentele 
cînd au fost pri=rip alții 
în U.T.C-, colrgn lor: 
„Cu ocazia primirii în 
U.T.C. a estona coiep dh 
clasa noastră. Atonei am 
aurit de la tovarășa di
rigintă si de la cri primit)'* 
(Gologan labada — Su
ceava). Iar atita vreme dt 
n-ai fost martorul unui ase
menea prilej, posibilitățile 
de a lua cunoștință se re
duc dintr-o dată și te măr
turisește ca ceva foarte fi
resc : „Nu știu în ce îm
prejurare fiindcă eu nu 
sînt utecist Dar am 
aflat de la colegii, mei" 
(Crăciun Petra — Fălti
ceni).

De aceea nici nu mi s-a 
mai părut ciudat că pen
tru cei ce sînt de acum 
uteciști, momentul In care 
au aflat despre U.T.C. se 
confundă cu cel al primi
rii lor, ceea ce dovedește 
că pregătirea aceea seri-

care din paragrafele sa
le, să se poarte 
cuții pe marginea 
și nu să le fie dat 
lectură : atunci repede, la 
fel de repede cum s-a ținut 
apoi și adunarea de pri
mire, ^într-o recreație" : 
„Am aflat ceea ce știu cu 
ocazia pregătirii pentru a 
fi primită în U.T.C., căci 
mîine voi fi primită în no
durile acestei organizații" 
(Coraaană Adriani — Su
ceava) ; . De la colegi, de 
la prieteni. Dar a»i «ies 
din statut. Știți fa rarînd 
vot fi si eu utecist" (Țam- 
brie Miaan — Suceava!

în felul acesta. aionre-m 
b o alta posibilitate de a 
crmoaște ede ceva despre 
U.T.C.: colegii, prietenă. 
Unii n menționat b *- 
cest cap^d si piesa în
deosebi -Scânteia tinere
tului și sperăm că aceas
ta nn se datora Drezenfri 
noastre, ci consemna ® 
realitate, insă cele mai 
multe din răspunsuri, 
sensibil egale in ceea <« 
privește sfera de cuprin
dere. și toate la un loc în- 
sumînd 80 b sută din to
tal. se referă in aceeași 
măsură la doi factori exte
riori : colegii, prietenii — 
pe de o parte, iar pe de 
alta oarte — părinții, fra
ții, famîlix „Acasă. Tn- 
tr-o discuție cu părinți]", 
sau „de la sora mea care 
e utecistă", și chiar _de 
la o vecină _£are a fost pri
mită 
ani"
care 
Nu 
nici o ________ r_.r__
din faptul, evident, că fa
milia și colegii se află oe 
același plan în oferirea 
propriilor lor cunastin»e 
celor ajunși, la rîndol kw, 
în pragul vîrstei de ute
cist — la urma urmei nici 
n-are vreo importantă 
dacă cei doi factori își 
dispută întîietatea în a- 
cest sens. Dimpotrivă, am 
zice, cu atît mai bine pen
tru familie. Ceea ce tre
zește, totuși, nedumeriri 
este faptul că în această 
competiție, școala, cu 
toate organele sale, cu

dis- 
lui, 

spre

în U.T.C. acum trei 
— sînt argumente 
re^-in cu frecven li. 
wm să trage*n 

concluzie pripită

să fiind, cîțiva au aflat de 
la secretar sau dirigintă 
iar ceilalți, cei mai mulți, 
nu ? Nu li s-a vorbit tu
turor odată ? Pentru că, 
în afară de clasa a opta a 
liceului din Suceava, unde, 
desigur, tovarășa dirigin
tă a fost mai convingătoa
re. deoarece își amintesc 
mai mtilți elevi interven
țiile sale, în celelalte cla
se subiecții își amintesc 
mult mai repede ce le-a 
spus un frate, un văr, o— 
vecină chiar, decît cuvin
tele secretarului sau diri- 
gfateJm lor. Si explicația 
am găsit-o. în cele din 
armă. Tot tn acele ședin
țe, in ocaziile «nai mult 
sau mai puțin festive: 
.rând an avut loc primiri 
în U.T.C. ale pionierilor 
dw clasa noastră* (Vsati- 
t Radi ea — Vaslui k Și 
ah a atunci le-au vorbit — 
comandantul de pionieri, 
muh mai rar. sau secreta
rul U T XL, san dirigintele. 
Așadar, tocmai 
motivația, că Ia asemenea 
wnpreîurân nu participa 
de fapt toți, ci numai cei 
crtrvi ..aleși" Sau, p mai 
plauzibil : chiar dacă 
sint orrzenți toți elevii 
clasei, cri mai multi sînt 
simpli spectatori, nrim- 
pfecați direct, deci pot să 
asculte sau nu ceea ce se 
spune. De vorbit. se vor
bește mai mult pentru cei
lalți, cri care sînt în cen
tru] 
adresate 
tocești.

Iată de 
activitate : 
xx cum 
pionierului 
rea în U.T.C-, nu se poate 
limita Ia cites a ședințe 
solemne, organizate din 
cînd in cînd, ci acestea 
trebuie întregite printr-o 
muncă de continuitate, 
de comunicare firească, 
cu caracter 
care să fie 
pârtiei panți 
elevii nnei

asta este

atenției. Iar le sînt 
cuvintele sărbă-

ce credem d o 
atît de comple- 
este pregătirea 

i pentru intra-

cotidian, în 
cuprinși, 
activi, 

clase, într-un
proces de cunoaștere in
tim, neîntrerupt

ca 
toți

în gînd aceeași întrebare : 
eu voi deveni utecistă ? 
§i, dacă da, voi fi demnă 
de titlul acesta ?“

întrebare firească, ce 
trezește o curiozitate la 
fel de firească, în legătu
ră cu profilul viitoarei or
ganizații, cu specificul ac
tivității sale. De aid — 
șî o anumită nerăbdare 
de a afla. Din păcate, 
însă, dorințele exprimate 
de interlocutorii noștri 
rămîn de cele mai multe 
ori simple dorințe. nra- 
COperite prin răspunsul 
cerat de întrebare. Dinco
lo de respectul lizibil al 
pionierilor față de colegii 
lor uteciști. dincolo de Ne
răbdarea discretă de a le 
semăna. se formulează 
uneori p reproșuri Ea a- 
dresa lor, tocmai în 
acest sens : „Nu-nri pla
ce faptul că colegn 
noștri uteciști nu-j iniția
ză ne toti elevii în tainele 
(subl. m.) oirEanizației lor" 
•Purcărea Liliana — Vas- 
hnV

Se face. în felul acestall 
un apel limpede la o în
cercare de apropiere di-

9 3 excluzînd in terme- 
diarit dirigintii sau fami
lia. o invitație b discuție 
nemijlocită intre cri direct 
implicați- Iar direcțiile n- 
cestei discuții sînt enu
merate fără zgîrcenie prin 
dorințele exprir’-’te de 
maiori ta tea ele^ ches
tionați. O simpla înșiruire 
a lor poate servi drept un 
profund subiect 
ditatîe.

Unii ar srea 
fie dacă se fac 
sau reuniuni 
Doina — Vaslui), 
nici ’ . ___
puțin decît „cu ce 
ocupă" sau „munca _ _ 
care o denun ei în orga
nizație" (Ghelețiuc Emil 
Vaslui, Vieru Elena — 
Fălticeni). Mai sînt și unii, 
destul de mulți, care nu 
știu pur și simplu ce ar 
vrea să afle, ceea ce, ia
răși, scoate la iveală amă
nuntul, deloc neglijabil, 
că nici nu știu, de fapt, 
ce știu acum, odată ce nu

de me-

si a- 
excursii 

(Ponoasă 
alții 

mai mult, nici mai 
se 
De

PIONIER
UTECIST:

UN DIALOG
LA CÎT MAI

MICĂ
DISTANȚĂ

Discuțiile pe care le-am tire să se pornească nu 
purtat, paralel cu extern- de la nivelul specific pio-
poralele date la clasă, în ■ merilor, ci de la cel al 
cele trei orașe, cu cadre 
didactice și activiști 
U.T.C., au scos în eviden
ță și cîteva modalități 
concrete de intervenție, 
rostite la un mod impera- 
tiv-optativ : „ar trebui 
să". Ceea ce înseamnă nu 
numai o recunoaștere im
plicită a faptului că ase
menea încercări n-au 
prea răspuns la apel pînă 
acum, ci în același timp 
Si o dorință reala, frămîn- 
tată, de a scurta în vreun 
fel distanța 
două etape 
pionierului la 
membru al 
U.T.C. Iar 
care a constituit punctul 
de plecare a fost tocmai 
acela ca cele două etape 
sînt porțiuni ale aceluiași 
drum iar pe un drum 
drept nu au ce căuta în- 
tortochierile inutile. Poate 
de aceea secretarul Co
mitetului orășenesc U.T.C. 
Vaslui, Constantin Holer
ca, era de părere ca în 
procesul acesta de pregă-

„ar

dintre cele 
ale trecerii 
calitatea de 
organizației 
argumentul

viitorilor uteciști, să so 
imprime, cu alte cuvinte, 
o anumită perspectivă în 
eforturile de formare a 
lor, perspectivă a cărei ab
sentă o acuză deocamdată.

„Cu atît mai mult, a- 
dauga el. cu cît. într-ade- 
văr, organizația U.T.C. 
are un specific al 1 său, 
care trebuie cunoscut din 
timp, încă din clasa a șap
tea, eventual, pentru a sti
mula familiarizarea. Mă 
gîndesc, de pildă, la ini
țierea unor acțiuni cu ca
racter metodic, a unor 
forme de un nivel superi
or celor ce se fac în mod 
obișnuit în fiecare detașa
ment, iar pentru realiza
rea lor, obligațiile le-ar 
avea în egală măsură atît 
organizația de pionieri, 
cît și cea a U.T.C.".

Profesorul Ion Moraru, 
îndrumătorul organizației 
U.T.C. de la liceul „Miha
il Kogălniceanu" era și el 
de aceeași părere, dar și 
dintr-un alt punct de ve
dere : „în organizația

U.T.C. li se cerc elevilor 
cît mai multă inițiativă 
proprie, li se cere să de
vină organizatorii proprii
lor activități și tocmai cu 
acest lucru nu sînt obiș- 
nuiți — iar de aici apare 
fenomenul atît de frecvent 
al solicitării profesorului 
cu fiecare prilej. în orga
nizația de pionieri trebuia 
cultivată, de aceea, iniția
tiva proprie și încurajată 
consultarea opiniei lor, 
iar acțiunile metodico 
propuse mi se par o mo
dalitate utilă în acest 
sens*.

O asemenea idee lansea
ză însă o alta, strîns le
gată de ea, sau poate o 
alta latură a aceleiași 
chestiuni. Ea implică ne
cesitatea organizării unor 
activități comune, în sen
sul unui efort pornit din 
partea fiecărei organiza
ții de a ieși una în întîm- 
pinarea celeilalte, singu
ra posibilitate certa de 
altfel de a se cunoaște 
reciproc în intimitate, ds 
la cea mai mică distanță. 
Ea ar permite, în plus, și 
o anumită interferență de 
preocupări, lucru nu nu
mai recomandabil, ci și 
presupus într-un mod de 
la sine înțeles, odată ce 
scopurile educative ale 
organizațiilor sînt identice.

Profesoara Elsa Dithflrt 
din Fălticeni, de pilda, 
afirma că în comparație 
cu organizația de pionieri, 
U.T.C. are un registru mai 
puțin bogat de activități, 
iar absența unei bune cu
noașteri din afară îl sără
cește și mai mult. O anu
mită continuitate în tre
cerea de la o etapa la alta 
impune, deci, sporirea ac
tivității acțiunilor inițiata 
de U.T.C. și diversificarea 
lor, astfel îneît să trezeas
că interesul și curiozitatea 
tuturor. Iar Cornelia Ju- 
garu, activistă a Comite
tului municipal Suceava 
al U.T.C., apelînd la pro
pria sa experiență căpăta
tă în munca cu școlile, 
susținea că n-ar fi de loc 
rău ca, așa cum organiza
ția U.T.C. recomandă ti
nerilor pentru primirea în 
partid, o recomandare ase
mănătoare să fie dată și 
de organizația de pionieri 
la primirea în jU.T.C.» 
ceea ce ar presupune, bi
neînțeles; și o mai mare 
atenție dată pregătirii 
prealabile pe care pionie
rul trebuie s-o facă tot în 
organizația sa. De aseme
nea, o alta propunere pre
ciza că actualele adunări 
festive organizate cu prile
jul părăsirii organizației 
de pionieri, ar trebui com
pletate cel puțin într-un 
singur 
cravatei 
primirea 
încheia 
susținea 
colaborării: „__
ar trebui ca pionierii _
fie mai des invitați la ac
tivitățile organizate

sens; predarea 
să coincidă cu 

carnetului. Și 
într-un fel care 
aceeași idee a 

„In orice caz, 
să

- de 
U.T.C. și chiar să lucreze, 
alături de uteciști, la con
ceperea lor".

In unele locuri însă a- 
ceste păreri și propuneri 
n-au rămas la același sta
diu teoretic, ci au început, 
treptat, să treacă de 
optativul imperativ la 
dicativ prezent, ceea 
sugerează soluții la fel 
de valabile și în alte părți. 
La Comitetul județean 
Suceava al U.T.C. ni s-au 
relatat, de pildă, preocu- 

organizare a 
de teme la li- 
Vatra Domei,

la 
in- 
ce

pările de 
unor cicluri 
ceele din ____  ______ _
cicluri organizate pe cla
se, la a șaptea și a opta, 
conduse de profesorii diri
ginți și propunîndu-și să 
dezbată teme legate de 
conținutul activității 
U.T.C., de istoricul și dez
voltarea organizației, de 
cunoașterea aprofundată 
a Statutului U.T.C. Stră
daniile au, fără îndoială, 
meritul lor, pentru efortul 
de înlesnire a cunoașterii 
cîtorva din trăsăturile 
fundamentale ale U.T.C.» 
cu observația, totuși, că 
acesta trebuie considerat 
abia începutul. Familia
rizarea cu principiile teo
retice nu poate rămîne o 
lecție ca oricare alta, ori- 
cît de bine ar fi predată, 
ci trebuie să-și găsească 
aplicarea practică și să 
se întregească in activita
tea de fiecare zi, prin an
trenarea cit mai intimă a 
tuturor elevilor la între
gul proces de concepere 
și desfășurare a muncii 
educative. Un exemplu în 
această direcție am întîl- 
nit tot la Suceava unde,

> la acțiunile 
în cadrul unui 

„Club U.T.C." sînt invitați 
să participe nu numai 
utecistii, ci. alături de ei, 
si cei mai mici decît ei 
dar care nu pesle multă 
vreme vor fi alături întru- 
totul. Astfel de exemple, 
repetate cît mai des și în 
formele cele mai diverse, 
sînt de
din
de
te.

dc regulă, 
ințiate

ce
noi

natură să aducă 
în ce mai aproape 
rezultatele sconta-
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tru a însemna ceea, pentru a a- 
vea o semnificație și nu alta. Ro-" 
manele nu sînt unice prin talent, 
prin vocaRa de a crea, ci prin- 
tr-un artificiu conștient prelucrat, 
singularizator. E o realitate para
doxală : produsă de o polemica 
cu schemele care „clarificau" via
ța oricît ele încurcată, această li
teratură devine tot mai mult o 
schemă urmărind distrugerea nu 
a clarității dar a clarificării. A 
spune cît mai mult — dacă se 
poate chiar totul — în marginea 
unui pretext anecdotic încă nu 
este cel mai rău lucru. A folosi

de un adevăr ferit de rigiditatea 
verificării aritmetice. Iată de ce, 
acceptînd cu ușurință că viața nu 
este așa cum pare ea Unui sin
gur (unic) ins, e mai greu, daca 
nu imposibil, să admitem că viața 
este, preconcepută. Aceasta este 
tulburătoarea impresie pe care 
ne-a lăsat-o lectura romanului 
,.F" de Dumitru Rădu Popescu. 
Este curios că unui scriitor de ta
lentul căruia s-a vorbit atît de 
mult — justificat dealtfel — și 
care scrie un roman „realist" foar
te bine construit i se poate, cred, 
reproșa facilitatea tonului în ciu-

Proliferarea acestei realități — a 
cărei posibilitate nici n-o putem 
contesta — produce, prin conven
ția numită, o distrugătoare aca
parare a simbolicului, a semnifi
catului. Romanul are două pla
nuri care se anulează reciproc 
pentru că ori toată viața satului 
care se revelă cu prilejul și în 
jurul morții bătrînei își conține 
propria semnificație ori viața în
săși e falsă și trebuie abia inven
tată alta în spiritul semnificațiilor 
ce reies din cea de a doua par
te, ancheta pe care un Tică 
hamletic o întreprinde asupra 
faptelor deja prezentate. Recu- 
noscînd abilitatea tehnică a con
strucției romanului, nemulțumirea 
noastră privește falsificarea prin 
artificii a substanței acestui foar
te contradictoriu roman. El poate

DUMITRU RADU
Mai curînd decît din adevărul 

vieții, romanele izvorăsc dintr-o 
anumită voință de a semnifica. 
Există în proza de azi o neobiș
nuită ambiție a semnificatului în 
dauna, adeseori, a semnificantu- 
hii. Una dintre marile ambiții ale 
prozatorului modem „ideal" — 
adică așa cum și-1 imaginează 
spiritele înfricoșate de tradiționa
lism — este de a spune cît mai 
mult în marginea unui pretext oa
recare. A fi modem începe tot 
mai mult să însemne — fără să 
fie neapărat așa — a pune în sea
ma actelor, faptelor vieții semnifi
cații pe care acestea nu le presu
pun numaidecît ci le acceptă da
torită abilității scriitorului. Se ivesc 
scriitori care știu ce știe toată 
lumea însă par a spune —- a sem
nifica I — altceva decît Se știe. 
Neliniștea firească nu izvorăște 
deci din limitarea vieții care in
tră în roman dar dintr-o tălmă
cire fastidioasă, tocmai de aceea 
lipsită de mai mari ambiții. Fap
tele sînt puse să mărturisească, 
să pledeze necondiționat și irever
sibil pentru un sens unic, pentru 
o semnificație unică. Nu este vor
ba de mai multe — infinite — 
puncte de vedere — în fond rela
tive cu cît sînt mai multe — ci 
de o cursă după semnificații ine
dite, autorii părînd a se teme 
ca de foc de eventuale puncte de 
contact. Așa se ajunge în impasul 
unei enorme (generale) artificia
lizări a realului. Orice iluzie dis
pare, totul fiind făcut anume pen-

POPESCU

drept pretext o serie de fapte în
deobște recunoscute ca posibile 
— iată de unde începe falsifica
rea sub pretextul celor mai nobile 
intenții. înțelegem că o creație a- 
devărată își caută sensul în ea 
însăși, invenția romanescă își 
mărturisește printr-o calitate spe
cială a sa semnificațiile. Ele sînt 
conținute, există în măsura în care 
există creația însăși. Sîntem de
parte de faza echivalențelor di
dactice în care un act ori un 
simplu gest — oricare act și ori
care gest — era obligat cu nece
sitate să-și acorde, prin semni
ficația atribuită, o anume sanc
țiune morală. Firește că toate ac
țiunile noastre se pot coordona cu 
o unică atitudine însă de aici 
nu se poate deduce că și o ati
tudine inițial fixată urmează a se 
exprima prin fiecare gest ori ac
țiune. Sîntem, cu alte cuvinte, ou 
mult mai mult decît ne propu
nem și găsirea echilibrului care 
să ne exprime în chip rezonabil 
implică o melancolie ce se re
zolvă în literatură. Fără a-i fixa 
acesteia sarcini minimale îi pu
tem acorda privilegiul de a ne 
exprima mai exact, mai aproape

F
da numeroaselor și lăudabilelor 
constatări adevărate pe care le 
transcrie în acest roman. Dacă li
bertatea scriitorului este nemăr
ginită teoretic, creația se folo
sește de acestă libertate, aservin- 
du-și-o. Un scriitor nu poate fi, 
în chiar creația sa, total liber față 
de epica pe care o dezvoltă. Per
formanța lui D. R. Popescu în a- 
cest roman este de a găsi fie
cărui act, fiecărui gest al perso
najelor echivalentul simbolic. Nici 
un personaj nu acționează con
form unei logici imanente a per
sonajului ci în vederea uțurdrii 
misiunii pe care și-o ia scriitorul 
de a construi destinul eroilor săi. 
EI are în vedere un cifru al fie
căruia pe care îl va divulga 
în cea de-a doua parte a 
romanului. In acest fel — 
trebuie să se recunoască : in
genios și inteligent — „realitatea" 
se încarcă de un sistem de sem
nificații pe care nici nu le mai 
conține. în chip cu totul parado
xal ea se concenționaiizeazâ (p 
nu invers !) ; cu cit devine mai 
reală, mai concreta cu atît obli
gația" coavenționalizăriî

fi cu greu luat în serios din cau
za lipsei de gravitate reală cu care 
sînt privite lucrurile pe care fe 
conține. Credem că se poate ve
rifica încă o dată — de data a- 
ceasta printr-o construcție în care 
profesionismul este incontestabil 
— că un roman (ca orice creație, 
de altfel) adevărat, dincolo de 
gradul său obiectiv conventional, 
își păstrează o gravitate auten
tică pe care acesta nu o ai« 
decît în Tare momente și, anume, 
în acelea în care -adevărul" vie
ții curente este depifit pri’ »*- 
ziune și poezie (întunecată, tra
gică, ori suavă, purificatoare . 
„Grădina raiului" și episodul cu 
arca hri Noe — nu Unguitle — 
dnt dinhe acestea ca și. In geneva! 
tot ceea aa nu intri !n viața pw- 
sâriîă j preconcepută) nume spre 
a se Intooras puternic împotriva 
semnifica Hdor auchrtn mbepriB- 
se de proomru- T>câ- Azcsăe 
semnificații m se rcw~â intr-o 
creație de viată d afrfwi de acea
stă creație. Defectai peste care m 
se ponte traco esfc? ct itflti W 
aceteiașz 
mămnîe

cum este în stare să rupă unita- 
tea organică dintre semnificant și 
semnificat, geparindu-le exagerat 
și necreator. Acest din urmă caz 
îl reprezintă romanul lui D. R. 
Popescu. Judecind mai larg, înțe- 
legem mai bine că un asemenea 
roman-ancheta a cărui modă se 
poate deja constata (N. Breban 
cu Animale bolnave, Mircea Cio- 
hanu cu Martorii etc.) nu se sus
ține decît în măsura în care creea- - 
ză personaje \iabile, indiferente 
in forța lor de a exista fața de 
demonstrația in care sînt intro
duse. Din acest punA de vedere 
din romanul lui D. R. Popescu, 
în afara unor constatări făcute 
cu talent de expresie, nu se pot 
reține adevărate personaje ci 
tipuri demonstrative, figuranți fă
ră personali late reală pentru că 
reală și autentică este doar voința 
prozatorului de a le demonstra 
inconsistența, de fapt inexistența. 
Or, w știe, o viață distrusă, 
o existență falsă are. mă
car în literatură- autenticitatea 
dacă nn chiar inconștiența sa. Ea 
se produce ca ța cînd ar fi cu a- 
desarat ceea ce se arată a fi ; 
distrueem. revelarea falsității e- 
xistenței fmd in acest caz peni
bilă ori tracici dar nu ea insisi 
falsă 1 Carte compusă dintr-un is
cusit montai de fapte posibile, 
romanul hn D. R. Popescu nu 
conțxse nid tm personaj adevărat 
(adevărat poate fi și nn personaj 
ca a ensiaatft falsă dar trăită cu 
■n hutiart al vieții ireductibil'. 
iMmafe ®ceeași schemă, Q

are mentid mdismtabd de a în- 
zestra hftentaea ca ateva perso- 9 
naye di irtra care aad memorabil. 
Dacă aerat lei de a dndi h’tera- 
taaa — ea a paaihiktate de a V 
med-ti pe raargxw vieții ți por- 
afed <ie îa ea — iță are rațiunile 
sa2e de a fcsarea să existe, șan- V 
■ MWf ■» Mi to

«

lectivitate. Nu aș fi uitat că tot 
ce ține de individ, de senti
mentele sale, de atașamentele 
față de lucrurile din jur, se 
realizează pentru acest poet 
într-un cadru etic ideal, con
siderat ca propriu zilelor 
noastre. Aș fi notat acele 
dulci îneîntări, reverii care 
l-au cuprins periodic, reamin- 
tindu-i pămîntul natal — loc 
de refugiu în visare, unde 
simte totdeauna, cu acuitate 
dureroasa, pulsînd sevele is
toriei : „Aici primit-am laurii 
sărac / venit din țărmul lumii, 
din soarele iberic, / și-am al
toit în mine un cînt elegiac ! 
în dulcea cadențate a ritmu
lui homeric". Dar, oricîtă în
semnătate ar avea aceste as
pecte ale poeziei sale, nu pe 
ele sînt tentat sa le evoc, în 
primul rind. Ci pe omul Mihu 
Dragomir — frate mai mare 
al tuturor poeților tineri ce 
l-au cunoscut, ascultătorul a- 
tent al atîtor dactili stîngaci, 
comentatorul discret care, cu 
tact răbdare nemaiîntîlni- 
tă, a îndrumat atîția pași șo
văielnic pierduți prin labirin
tul muzelor. La cinci ani 
după dispariția lui, simt, a-

Tn urma cu aproape un de- 
i cernu, cînd numele lui Mihu 

Dragomir începuse să îmi de
vină mai familiar, nu am pu-

1 tut bănui ce va însemna exis
tența sa pentru mine, așa cum 
poate însemna pentru atîția 
alți scriitori foarte tineri, ti
neri sau încă tineri. Fără cu
noștința noastră, întîi indi
rectă apoi directă, persoana 
sa mi-ar fi rămas în memorie 
ca o reprezentare abstractă, 
ascunsă de patosul unei poe
zii în spatele căreia se putea 
ghici cu ușurință o existență 
traumatizată care simțea insă 
prin toate fibrele sale oulsul, 
zvîcnirea inimii unei ere noi. 
Fără cunoștința noastră aș ti 
scris astăzi despre Mihu Dra
gomir cu detașare rece, cu 
obiectivitate, referindu-mă ex
clusiv la o operă care închide 
în ea semnificații multiple a- 
supra răstimpului istoric în 
care s-a produs elaborarea ei. 
Aș fi vorbit despre dînsul ca 
de6pre un poet al cetății, ca 
despre un creator ale cărui 
versuri erau făcute cu știința 
faptului că ele trebuie sa îm
bărbăteze, să anime, să fie 
recitate de la tribună ca un 
crez al mulțimi
lor, așa cum în 
vremurile antice 
erau recitate de 
pe lespezi înal
te versurile care 
au adus Athena 
la redobîndirea 
Sal aminei. Aș fi 
vorbit, evident, 
despre fervoa
rea sentimentu
lui patriotic, 
despre pasiunea 
cu care poemele 
consacrau un f- 
cfeal scump tu
turor, despre aerul pur al 
partinității respirat de versu
rile sale. Aș fi vorbit 
despre acel poet plenar, ten
tat aă își înfringă angoasele, 
pe care, la atîția ani 
după dispariție, le bănui pro- 
iande. O și spune, undeva, cu 
mmm ta te : ..Destul am fost 
dear U un pas de-nfrîngeri / 
Acum sînt en pe stinca vieții 
_A13£ăiortl] ! / Și dară hrazii 
vor să urie-n noapte plîngeri, / 
e ireaba lor 1 Eu n-am ce 
pfege. Știu ce-i zborul Aj 
fi vorbiL desigur, despre acea 

• aynștnnți a proiecției fericite
a individulni in ^xilDE, pe care 
o afirmă in majoritatea rîndu- 

A < -r scrise. Ideea La peire- 
" c-tat desigur, jl ea revine 

perxBfec. mtegrinfe-se în rit- 
de toihărbă-
-1 csar

S M cr d r 
«toW. t e f! w 

totref" Sw 
£toă îndoială, aăcî 

ale poezri de dra- 
aate tot de acela^ 

spmt, al apartenenței la co-

Mihu
Dragomir
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a cărui măsu- 
propria com- 
sale cresc ar- 

fără țintă, 
într-o strînsă

iții ca
praoin tșa 

(IX E1L

sta nici o piedică, 
matur, dimpotrivă.

atîtor scriitori aflațî nu doar la 
prima carte. Se poate presupune 
că scriitorul își ascultă cu atenție 
povestirea, scriind-o (mai potrivit: 
lucrind-o) în tonul potrivit Fireș
te. nu descoperim mri dmnr. 
conștiințele nu tint zgndoite de 
transformări ori evoluții tnlburâ- 
toare deși un s-ar zn ea acarul

L > C*- 
d r-srrâ eV la

tunci cînd mi-1 amintesc, o 
dureroasă pierdere. Omul care 
m-a debutat, fără să mă cu
noască, în revista „Luceafă
rul", de unde a lansat atîtea 
„nume noi" și „stele fără 
nume", a avut generozitatea, 
de la moartea Iui întîlnită 
foarte rar în presa literară, 
să-mi dea un „certificat de 
talent", cum a făcut cu mulți 
alții înaintea mea. Mă simt 
dator, am asupra mea o po
liță semnată în alb, pe care 
aș fi bucuros sa o onorez. 
Nu-i pot cita, desigur, pe toți 
care au 
favoare.
ultimul, 
postura,
mea descifrez 
zant de ordtoeț 
au capotat va 
nat poezia. Unu insă m află
piiutie numele deja soeore ale 
fcieâ noastre. Mihu Drago- 
mir a mizat curajos, sincer, 
pe destinul literar al fiecăruia 
si iată că nnele se împlinesc. 
Nu citez nume aproape de

beneficiat de această 
En am fost, cred, 

urmînd al ți doi, girați 
Oricum, înaintea 

UF ȘÎT ÎDBpO- 
xrator. Mrdp 
i m abmdî>

Roagă-te 
pentru nun

în seria de mult incertă a co
lecției „Luceafărul" am avut sur
priza să descoperim un debut 
deosebit : Vasile Văduva. Ti- 
nărul prozator are o siguranță ca
re se cîștigă greu. Semnul talen
tului său ieșit din comun trebuie, 
cred, identificat în justețea re
marcabilă a tonului mai tuturor 
povestirilor. Nimic exagerat, lip
sește poza, afectarea, stingăciile

I 
I
I 
II I

VASILE
VĂDUVA: ”ROAGA-TE

PENTRU MINE

RESPONSABILITATEA

mă, crepusculară, nu stă mal 
<«nină si mai ..raționaliști" 
înțelepciunea senectuții î 
Iată că, încet, încet mi-am 
dat seama că ceea ce spune 
Halea c adevărul pur. €« 
timpul s-a inchexat. dacă 
vreți, si ..demonstrația". • 
demonstrație pentru uzul 
meu personal. Omul tînăr e 
raționalist intr-adevăr, pen
tru că premisele tuturor 
KÎndurilor si acțiunilor lnl 
sînt re erate la absolut. 
Omul tînăr nu acceptă com
promisul, pentru că lui abso
lutul 1 se pare posibil. In 
dragoste, omul tînăr crede 
in eternitatea dragostei. In 
fata căreia nu poate fi $i nu 
poate 
omul 
crede si face pe cît posibil 
tot ce poate pentru a pre
lungi cît mai mult vremelni
cia ei. Omul tinăr crede cu 
toată tăria că el poate să fie 
un geniu într-un anume do- 
men’u, omul matur, chiar 
cînd e geniu, se îndoiește ca 
este, se privește ne sine si 
posibilitățile sale într-un 
mod mai relativist. Poate că 
foarte puțini, unul, doi, din 
geniile lumii au murit cre- 
zînd cu o clîpă înainte că 
ei au fost genii intr-adevăr. 
De regulă cred lucrul acesta 
ceilalți, ambițioșii, orgolioșii. 
Cînd un tînăr ne nronune o 
idee noua, cel mai rău lu
cru e să ne facem că nu o 
auzim. Ideea lui nu-i altceva 
decît un mesager al vîrstei 
lui viitoare. E. dacă vreți, o 
nostalgie inversă pe care 
tinerețea lui de acum o tri
mite maturității sau senec
tuții sale. Oricum am privi 
lucrurile, deocamdată avem 
mai muiți tineri decît genii. 
Mai mult. geniile umblă 
printre noi. puține cite or fi.

dar nn prea sti 
identificăm Tinerii iasă aim 
evidențe indubitabile, ii re- 
cnatactem îndată ănpă fac
tura Ier erelugă. deed citai 
lor subțire ne car» Mind lai 
Adam &e miței frenetic. ii 
ranoaștem dnpă ochii lor 
Iar» deschiși, ei cresc chiar 
sub ori vi rile noastre, ii re
cunoaștem chiar si da*ă vir- 
stă... Dar nn nonă doresc să 
adresei îndemna] meu de 
a-i încuraja, de a-i laa în 
serios, de a-i nane la treabă, 
de a-i lăsa să faeă minnei. 
Lor vreau să le spun ci te va 
cuvinte ; noi știm molie dar 
tot de multe nu ținem sea
ma Credeți. prietenii mei 
tineri. în vei înșivă, venlți 
cu ideile voastre si vesteji- 
ti-le ne cele anemice născu
te din rutină. Cînd vedeți 
suflete chircite. înrhetate, 
topițt-le. cum licea Călines- 
cu. cu flacăra entuziasmului 
vostru.

Am scris aceste rînduri ca 
să fie citite și de prietenul 
meu C. El. după ce a absol
vit facultatea, s-a izbit pe 
șantierul unde a fost repar
tizat de niște piedici. In 
scurt timD. a uârăsit șantie
rul. Deunăzi îmi spunea că 
ceea ce preconizase el atunci 
a fost acum. dtiDă doi ani. 
luat in seamă, prinde, cum 
se zice, realitate. Draga 
ai pierdut tu si noî (căci 
adevărul tău nu m-am 
doit niciodată), și odată 
noi. șantierul — doi ani.
tem acum de altceva : dacă 
acel adevăr îti mai aparține. 
Tot Ralea spunea, dacă nu 
mă insei, că o ideie pentru 
care nu ne batem, nu ne a- 
partine în numele prieteni
ei noastre îți spun că ideea 
aceea nu tl-a aparținut șl 
nici nu trebuie să-țl aparți
nă. Ea e a acelora care s-au 
luptat pentru ea.

r dz Reiat ee-
prricrej ! crrrfi'tfXf.
iascr.? rL- z-: cri. cere f ea 
a jr>Mir Se oiriș-

adezzz o dz^ere mi de- 
» Z anîrirjro-

retorici 5 «md lttc»- 

azzze mre Uirr etc. m-

tir ■■ aa«—jre r to
uvișg: ararefo* inadnxof. sfraza 
ipirUudu poptdar. Sculptorul 
Dumitru Ciocotițan, de pddă, 
fere <e definerte ca o natură ro- 
bttțră. mrMd de ritmurile derora- 
tke ele sculpturii (decoredirism 
evident nu ruimai in detalii ci fi 
ir. zpclul insistent la trafor). 
terpreteazd" in majoritatea hicrâ- 
rilor sale un obiect casnic țără
nesc (durgălăul). Antropomorfi
zarea este destul de rimplitiă, 
iar repetiția o transformă intr-un 
• >» de leit-motiv puțin obonior, 
deți citeva încercări de acest gen 
sînt demne de reținut. „Geneză", 
„Fîntîna fetelor"). O altă iposta
ză, evident pornind de la alte 
premise, eete aceea de a poetiza 
lumea satului prin individ, de a 
releva puritatea și adincimea su
fletească a acestuia. Pictorița 
Grigore Natalia ne propune o 
austeră „Țărancă" într-o atitu
dine de infinită noblețe din care 
nu lipsește cu intenții simbolice 
un anumit accent metafizic (re
gretam că această tânără artistă 
foarte talentată care s-a stabilit 
în împrejurimile Băii-Mari, la 
Tg. Lăptiș, nu produce mai mult, 
că nu o întâlnim frecvent în ma
rile expoziții colective organizate 
în Capitala). O încercare notabi
lă de integrare a spiritului popu
lar în contemporaneitate o întâl
nim și la un alt tânăr pictor, IIie 
Cămărășan care, pe urma artei 
populare, creează o pictură naivă, 
ușor fantastică, dar care se deta
șează net de datele unei stilistici 
anume reușind să creeze o expre
sie originală, pregnantă de o ele
vată spiritualitate („Transilvania 
1848", „Baladă"). înclinația sa 
Către simbol, către polivalența de

cw peraMoje, cu plante, cu 
ta care regnurile se me- 

teree-. brează. ia care unduirea 
vazitsrutd demne ha principiu vi
tal. ywMitc. Încerci in fața 
lor leductsa pe care o încerci in 
ief j crnnteior grădini ale lui 
Kire Co grru te pefi desprinde 
din lor, din atmosfera
lor fronted p cdinc omenească. 
Apostol „uixa' voit în aceste lu
crări tot ceea ce impune ca limi
tă materială genul. Compoziția e

tinzind m wud adesea din 
cadru, e timită uneori in tonuri 
de diafană plutire, de imateriali
tate, allemiud cu tonuri crude, 
senzuale, ceea ce pune evident 
probleme noi de spațialitate, de 
concurență a formei plastice cu 
suportul care este zidul. Ci nd o 
„saga" nu se termină, e conti
nuată cu-aios dincolo de cadru. 
O mina, un picior se pot conti
nua pe celălalt perete, in unghi 
drept, intr-o metafizică arcuire 
aeriană. Desigur că ar trebui re
venit cu alte prilejuri asupra u- 
nor asemenea lucrări care tind să

căruia îi recunoaștem remarcabi
le calități de animator artistic, 
trece printr-un tnoment de dilu- 
ție (în comparație, evident, cu 
ceea ce enunțasem pînă acum) 
pe care l-am vrea și de concen
trare, de acumulare totodată pen
tru un stadiu superior în viitor. 
O analiză lucidă a datelor reali
tății ne propune Imola Varhely 
care abordează subiecte rustice

teamă să nu comit Impietatea 
de a omite pe cineva. Arta de 
a fi bun dascăl se moștenește 
și sînt aproape sigur ca peste 
cîțiva ani, dintre cei care au 
primit cu generozitate înves
titura poetică de la Mihu 
Dragomir, se va ridica cine
va care va avea nu numai 
dorința, ci și vocația de a fi 
un spiritus rector.

Cînd l-am cunoscut, cu 
mai puțin de un an înainte 
să dispară, Ia puțin timp după 
ce îmi făcuse cinstea de a 

mă încuraja, am 
Tămas uluit. Se 
apropia atît de 
firesc de felul 
de a gîndi al 
celor care ca și 
mine aveau a- 
tunci în jurul 
respectabilei vîr- 
ste de două de
cenii, urmărea 
cu atîta seriozi
tate preocupări
le, lecturile fie
căruia îneît era 
imposibil să îți 
limitezi senti

mentele față de 
el la stimă și respect. 
In spatele ochelarilor săi 
fumurii ghicesc și acuio o 
privire blîndă, puțin ironi- 
că, iscodind în partenerul dis
cuției resurse, disponibilități, 
conflicte. Căuta poezia peste 
tot și viața sa, cu destule e- 
venimente tragice, îl învă
țase că aceasta nu este de 
căutat decît în oameni. Cînd 
a murit, m-am gîndit imediat 
cine îi va hi a locul. Acesta 
e vacant. Silueta sa discretă 
nu se mai strecoară printre 
pereții sălilor, unde sa țineau 
ședințele vreunui cenaclu 
obscur, pentru a se convinge 
la fața locului de existența 
unui poet tînăr $i încă necu
noscut lui și publicului. De 
cinci ani. de cînd ne-a pă
răsit felul hri de a fi generos 
se (tovedește immitibiL Sint 
tufimriL E sfînitul lui apri- 
be. Doar cu Mihu Dr*^G±mr 
aș putea sta acum tntr-un- w t 
loc, nn mai contează 
rrviHrwl âHr'nti <1.-. F 
si Blaga, așa cum am fio^r 
într-o zi asemănătoare, acum 
cîțiva ani, în aprilie, nu mai 
știu cînd.

grigore arbore

NICOLAE APOSTOL N. Bilcescn

nism — trebuie 
creația unui viguros și 
artist ca Iosif Balia. Balia e mai 
puțin ermetic decît pare la pri
ma vedere. Cîteva personaje, o 
casă, un măgăruș aduc prin cu
loare. prin deformarea decisă a 
figurilor, o atmosferă intens dra
matică, tragică chiar, o anxietate 
pe care știe să o convertească în 
poezie. în majoritatea pînzeloi

să amintim șt 
talentat

BAIA MARE - VATRĂ ARTISTICĂ

și al luminii" și cele două ample 
lucrări de frescă (cea realizată în 
holul Teatrului din Baia Mare și 
cea — în stadiu de realizare — 
de la spitalul de boli pulmonare 
din același oraș), lucrări despre 
care regretăm că s-a scris atît de 
puțin, deși s-ar cuveni amintite și 
remarcabilele portrete ale lui Ni- 
colae Bălcescu. Nicolae Apostol 
pare un fantast care se mistuie 
ardent, fără limite, 
ră o oferă numai 
bustie. Solilocviile 
borescent, aparent 
fără demonstrație, 
și perfect justificată adeziune 
plastică, într-o riguroasă ordine 
formală. Totul e un peisaj fan-

înnoiască genul frescei. Mihai 
Olos, care se revendica de la un 
fabulos de baladă, în ultimele 
sale lucrări s-a îndepărtat cert 
de acesta în favoarea unui ges- 
tualism exacerbat (tablourile au 
aspectul unei veșnice și fervente 
mișcări vegetale asemănătoare 
unui peisaj semnat de Magda 
Mihaly), a unor căutări de ordin 
formal cum o vădește și ultimul 
său proiect de artă-monumentală 
pentru holul cinematografului 
„Dacia", un proiect care utilizează 
precumpănitor calitățile optice 
ale expresiei plastice, ale mate
rialului. Avem senzația că acest 
tînăr artist, de mari și ușor ne
stabile disponibilități spiritualet

tratîndu-le în planuri ample geo- 
metrizante, accentuînd expresiile, 
atitudinile prin acuzate linii de 
forță, printr-o subliniere grafică 
(„Primăvara", „Porumbeii"). Ten
dința către o mai mare expresi
vitate a planurilor și a culorii o 
întâlnim și la pictorul Alexandru 
Șainelic, mai desprins parcă de 
narația strictă, mai pictural în 
pastă, de un vizibil filon poetic 
care uneori se diluează surprin
zător, apare șovăitor, indecis și 
prin aceasta neconvingător. 
(Peisaj", „Echilibru", „Odih
nă"). Adîncind aceste posibilități 
— care definesc o altă coordona
tă a artiștilor băimăreni, tocmai 
această tendință spre expresio-

pictează de fapt idei, reflexii, 
„filozofii" care în ciuda aparen
tei literaturizări au în cadrul ex
presiei plastice o mare forță de 
convingere și, evident, o adecva
re. („Omul care pictează luna", 
„Strada Valea roșie", „loc de a- 
nul nou").

Sculptura băimăreană numără 
și ea artiști de talent. Am 
cita pe sculptorița Valentina 
Boștină cu robuste lucrări din 
care am nota un proiect de mo
nument consacrat Eliberării, o 
compoziție în piatră pe linia a- 
celot sculpturi lirice, expuse la 
București în 1966. Alături de a- 
cestea am întâlnit în atelierul său 
și alte lucrări care vădesc preo-

Ctipări diverse greu de bănuit, și 
care vădesc o structură artistică 
foarte receptivă noului, exploră
rii materialului divers. Am re
marcat astfel două ample compo
ziții decorative în forme robuste 
amintind prin sugestia elementu
lui natural de marele compoziții 
ale lui Henry Moore, un proiect 
al unei fîntîni, numeroase proiec
te de panouri decorative. Dintre 
sculptori ne-a mai atras atenția 
Gabor Toros care se înscrie a- 
cum într-o etapă evident nouă 
prin interesantele sale compoziții.

Reținem pe Maria Gyerkd 
cu monumentala sa lucrare 
„La izvor" și pe un alt tînăr 
sculptor ca Traian Moldovan, 
aflat, de asemenea, într-o etapă 
nouă mai pregnant decorativă 
(„Gemenii", „Umbra apei") în
clinat către expresivitatea volu
melor, înscris într-un sentiment 
stenic al artei populare. Ceea ce 
se poate remarca la o trecere în 
revistă oricît de sumară a artiș
tilor băimăreni este în general a 
potențare artistică a realității. 
Înnoirile se fac structural. Se vă
desc atenți la ceea ce se relevă 
ca peren în existență. Baia Mare 
ne-a apărut ca unul dintre cen
trele artistice interesante pe cate 
îl așteptăm într-o amplă și con
vingătoare expoziție a filialei la 
București, la o întâlnire cu publi
cul bucureștean, poate nu numai 
pe această cale și, de ce nu, în 
mai numeroase expoziții persona
le pe care calitatea multor artiști 
le recomandă.
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HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
privind generalizarea experimentării noului sistem 

, de salarizare și majnrarea salariilor in întreprinderile 
din industria materialelor de construcții

Printr-o hotărîre, Consiliul de 
Miniștri a aprobat generalizarea, 
cu începere de la 1 mai a.c., a 
experimentării noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor 
în întreprinderile din industria 
materialelor de construcții.

Conform prevederilor hotărîrii 
salariile muncitorilor, inginerilor, 
economiștilor și funcționarilor 
din aceasta ramură urmează să 

* fie majorate In medie cu 10,5 la 
sută, împreună cu majorarea sa
lariilor mici, care a avut loc în 
1967, se asigură pe ansamblu o 
creștere de 11,5 la sută în 1969.

De această majorare a salarii
lor vor beneficia atît colectivele 
unităților producătoare de mate
riale de construcții de sub îndru
marea și controlul Ministerului 
Industriei Construcțiilor și a ce
lorlalte ministere, cît și cele ale 
Consiliului popular al municipiu
lui București, în total peste 
63 000 de salariați ale căror ve
nituri anuale vor fi mai mari cu 
circa 107 milioane lei, compara
tiv cu cele realizate înainte d« 
1 august 1967.

Trecerea la generalizarea ex
perimentării noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor sa 
face în urma cunoașterii rezul
tatelor obținute de cele 7 unități 
producătoare de materiale de 
construcții, la care experimenta
rea noului sistem de salarizare a

început de la 1 iulie 1963. In 
aceste întreprinderi, indicatorii de 
plan au fost realizați la un nivel 
superior celorlalte unități cu pro
fil similar.

Salariile muncitorilor și perso
nalului tehnic-administrativ din 
întreprinderile producătoare de 
materiale de construcții vor fi 
stabilite pe baza principiilor ge
nerale ale noului sistem de sala
rizare, a specificului și comple
xității muncii în diferite sectoare 
în funcție de cantitatea, calitatea 
și răspunderea în muncă a fiecă
ruia. Prin includerea în salariul 
tarifar a celei mai mari părți din 
adaosurilor variabile (premii și a- 
cord), ponderea salariului tarifar 
în salariu] total al muncitorilor 
va crește de la 76 la circa 93 la 
sută.

Și lucrătorii din industria ma
terialelor de construcții, la fel ca 
cei din celelalte ramuri indus
triale în care s-a generalizat noul 
sistem de salarizare, vor benefi
cia de sporuri de salarii pentru 
vechimea neîntreruptă în aceeași 
întreprindere, de gratificații a- 
nuale pentru depășirea prin efort 
propriu a beneficiilor planificate, 
precum și de premieri în timpul 
anului pentru rezultate deosebite 
obținute în activitatea lor.

Industria materialelor de eon- 
i truc ții este a șasea ramură la 
care a-a aprobat generalizarea

noului sistem de salarizare și ma
jorarea salariilor. Aplicarea nou
lui sistem va crea noi condiții 
pentru a stimula colectivele în
treprinderilor din această ramu
ră în mai huna folosire a capa
cității instalațiilor existente, în 
scopul depășirii producției de 
ciment, cărămizi, prefabricate, 
materiale de izolații, geamuri 
etc., în creșterea rentabilii;' i și 
a eficienței economice a fiecărei 
unități. Ea va constitui ub pu
ternic imbold în înfăptuirea pre
vederilor dndnalului privind 
sporirea producției de matmale 
de construcții. îmbunătățirea ca
lității și diversificarea acestora, 
precum $i pentru mai buna apro
vizionare a șantierelor patrM ș> 
a populației cu astfel de produse. 
Totodată, va contribui la perma
nentizarea ÎB na*l mare mfcori 
a lucrătorilor în această ramură 
indii»; trials

Noua hotărîre a CnaufluAd de 
Miniștri rine să confirme tft» 
nou conseo^rața eu rare tint 
înfăptuite prevederile Hdtirîni 
Plenarei Conaletnltri Central al 
Partiduhri Comunist Român dm 
octombrie 1967. en privire 
îmbunătățirea nte cănim de sa
larizare si maionrea talarizlar * 
ale celtri de-al DC-ien Gmrres 
11 partidului. referitoare la ridi
carea miituim de trai ai oane

(Agerprr»’

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a transmis 
Excelenței sale Dr. NOUREDDIN EL-ATASSI. șeful statului 
Republicii Arabe Siriene, o telegramă cu următorul con
ținut :

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Arabe Siriene, in 
numele Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței 
Voastre felicitări cordiale. împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres 
poporului sirian prieten.

<
telegrama de răspuns sa spune i

Ițumesc Excelenței Voastre, în numele poporului și gu
vernului Republicii Arabe Siriene, precum și în numele meu 
personal pentru amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat cu 
prilejul sărbătorii naționale a țării mele.

Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite Excelenței 
Voastre și poporului român cele mai bune urări de fericire 
și prosperitate.

• DELEGAȚI K DE ACTI
VIST! ai Pai ti dotei Cora*xnr4 
al Uniunii Sovietice. cooâosâ de 
tovarășul NP Mahala. prwa- 
adjunct ai rendm Secției Omne 
Afkmnistrative a CC aJ P.C-L S. 
care ne-a vizitat țara la nrritsții 
CC. al P.CJL. a părăsit 
la amiază Cațatah. Srabeptin* 
du-sc spre patrie.

• MIERCURI SEARA »-a 
înapoiat In Cața'ală, venind de 
la Moscova. conrere-'traruJ «n*- 
vmitai doctor Otiten RaAro, 
directorul de ctsce-
tiri pratru iwiilih 1 in frwT 
hn. care, la hreitatia Comtek-IM 
Central al t’naad T i 11 rehJ 
Comunist Lenrinst. a SfcrT • 
vizita In URS-S. La soarea pe 
aeroportul Bănea<a au fost de 
față tovarășul Nice lac Crista- 
che, adjunct de șef de secție la 
C C. al U.T.C. și activiști ti 
C C. al U.T.C.

• MIERCURI S-A ÎNAPO
IAT în Capitală ing. Cens taurin 
Iftodi, vicepreședinte al Umnuri 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, care a parti
cipat la CongreattJ A hanței Na
ționale a Țăranilor din Italia.

Vizitele delegației parlamentare
sovietice in

De la trimisul Agenției Ager- 
pres, Theodor Mateescu :

Miercuri dimineața, membrii 
delegației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au plecat într-o călăto
rie prin țară. în timpul călători
ei, delegația este însoțită de 
Gheorghe Necula, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Vi
sile Potop, secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, George Marin, direc
tor în Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și de I. K. Tomî- 
șin, consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

Un prim popas a fost făcut la 
C.A.P. Văleni, județul Argeș, unde 
membrii delegației, au vizitat o 
parte din întinsa podgorie a co
operativei. în continuare oaspe
ții s-au oprit la Combinatul de 
vinificație Ștefănești. Au fost vi
zitate cramele, stația de îmbuteli- 
cre, cu o capacitate de peste 
25 000 de sticle pe schimb și alte 
secții ale modernului combinat.

Apoi membrii delegației au 
fost oaspeții colectivului combi
natului de industrializare a lem
nului, din Pitești unul din cele 
mai mari combinate de acest gen 
din țara noâstră. Parlamentarilor 
sovietici le-au fost prezentate ca
racteristicile celor 10 fabrici ale 
combinatului, care prelucrează 
complet și superior aproape 
400 000 m c masă lemnoasă pe 
an. Ei au vizitat o expoziție cu 
mostre ale zecilor de produse fa
bricate aici, au urmărit procesul 
de producție desfășurat în sec
țiile uscatorii rapide, fabrică de 
cherestea, de rășinoase și în fa
brica de mobilă.

în continuare, membrii dele
gației au luat parte la un mi
ting al prieteniei româno-sovieti- 
ce ce, s-a desfășurat în între
prindere.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Alexandru Popescu, 
prim-seoretar al Comitetului 
municipal de partid Pitești, pri
marul municipiului.

La miting au luat cuvîntul 
Gheorghe Năstase, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid Argeș, președintele Con
siliului popular al județului, Vic
tor Chelu, directorul combinatu
lui și secretarul Comitetului de 
partid, Constantin Androaie și, 
în numele delegației Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., Gheor-

județul Argeș
ghl Alexandrovid lulcov, co
mentator politic al ziaruhd 
^Pravda".

Vorbitorii au zubliniat c* re
lațiile de prietenie și colabora
re dințre Republica Soda bată 
România și Uniunea Sovietic* 
ie dezvoltă multilateral. In in
teresul ambelor țări, al cauzei 
•ociaHsmulul și păcii în lame.

In Încheierea mitingului. <ne- 
dncătaral delegației, G. S. 
Dzotenidze, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a mulțumit cn călduri 
pentru primirea frățească, oferind 
în dar eolectixnilui combinatului 
o statuetă a lui lladimir Ilid 
Lenin.

★

Cu prilejul vizitei delegației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.,

Gheorghe Năstue, prim-recretar 
al Comitetidw județe» P.CJL 
Arges, președinte'- ComAahri 
popular al județului Arg^ a 
oferit un dejun Îb ii ti na de
legației Sovietului Supran al 
UJLS.S.

In timpul di junlnl. Ghoor* 
gbe Năstue și G. S. Dzotexadzo 
au toastat pentru prietema M 
colaborarea dintre popoarele ro
mân și aovietăe. dintre partido- 
le, guvernele pariammtele ce
lor dc^i șkx

Dejnoul a-a deaflșui ai lntr-« 
atnorfer* yriteaaaac*

•
Ib aoeeaș: de- egați* aa-

vtetie* a am In jadețol Do*. 
Oaspeții an fort saluți ți da 
Gheorghe PePeacs. prim-iBcr»* 
tar al Crawlrt uhn județean de 
partid Dolj, președintei Cea- 
sibaltri popaler iodețeaa și ce 
alți reprezentanți ai orraaeaT 
locale de partid șâ de «tat.

DOUĂ COMPETIȚII DE MASĂ ÎN ACTUALITATE
CROSUL TINERETULUI
LA ETAPA A DOUA

PROMOVĂRI SI „PROMOVĂRI
9 JJ

6L

în piața centrală a orașului 
Craiova mii de tineri au fost 
prexenti la faza municipali a 
C racului tineretului. Rlnd pe 
rind, la start s-au aliniat cîș- 
tigători ai fazelor pe școli, în
treprinderi, instituții. Caracte
rul sârbă toreac și de dispută al 
acestei îndrăgite competiții de 
mas* a fost întregit de prezența 
la locul întrecerii a fanfarei 
gropului școlar C.F.R. și a unei 
asistențe numeroase care a ve
nit aă-i încurajeze pe concu
rența Locul I a revenit tineri
lor : Mariaan Călin eseu — Li
ceul pedagogic fMt metri femei), 
laeici laaaaes — Școala sanita
ri (Ml m. junioare, 17—ÎS anD, 
Mierlea DnmllreL ilidJeti — 
M m. femei pate 19 anii. Ma
rian OiTăura — Grupul școlar 
auto C MS m. bărbați). TaaDe 
Cuanta utin — Grupai școlar 
chimie fl SM aa. bărbați) șl 
Aurel Freda — Eleetropțrtere

dat atenția 
prealabile a 
competiție. însăși selecționarea 
concurenților nu s-a făcut în 
toate cazurile conform preve
derilor regulamentului. Notăm 
rfteva declarații ale unor con- 
curențl în acect sens : „Na s-a 
făcut Bici ■■ fel de selecțio
nare. Șl ulei un antrenament. 
Ni a-a ipu eWir s* mal adu-

cuvenită pregătirii 
tinerilor pentru

• Bis pentru

fanfară, dar nu fi

pentru.„ restul

organizam

• „Racolaje" care

puteau fi evitate

• Atenfie la faza

pe județ!

r.

s

a

I
I
I
I
I
I

alergat de astă toamnă. Tova- 
. rășul profesor de educație fizi
că a fost plecat cu echipa de 
fotbal la Pitești. Și nu s-a mal 
organizat nici faza pe școală**. 
(Florin Stolea, Grupul școlar 
chimie).

Aceste declarații sînt conclu
dente în ceea ce privește respon
sabilitatea organizatorilor — 
comitetele U.T.C. din școlf, co
mitetul municipal al U.T.C. Cra
iova — pentru organizarea fazei 
de masă a competiției.

Repetăm/ faza pe municipiu 
a fost relativ bine organizată, (cu 
semnalările amintite) șl nu lipsi
tă de oarecare spectaculozitate. 
Sperăm că organizatorii vor 

.învăța din observațiile critice, 
iar aspectele negative, cum sînt 
cele amintite mai sus. nu se vor 
mai întîlni la următoarea etapă 
a competiției — faza județeană.

Continuînd seria inițiativelor 
privind organizarea unor compe
tiții sportive de masa pentru ti
neret, C.C. al U.T.C., prin sec
ția de specialitate, inițiază o 
nouă și atractivă întrecere spor
tivă, sugestiv intitulată : „Cupa 
școlarului la fotbal în 6“. Ori
ginala întrecere fotbalistică, așa 
cum se subliniază, de altfel, 
și în regulamentul ei, este des
tinata elevilor din licee și școli 
profesionale. Ea are drept scop 
să ofere posibilități tuturor ele
vilor care îndrăgesc fotbalul să-l 
practice pe o scară cît mai larga, 
contribuind prin aceasta la im
pulsionarea activității fotbalis
tice în unitățile de bază care al
cătuiesc, de altfel, pepiniera țării 
pentru fotbalul de performanță.

în legătură cu modul de or
ganizare și prevederile regula
mentului, i-am solicitat tovară
șului SEPTIM1U TODEA, ad-

această lună și va continua să se 
desfășoare în cursul lunii mai. 
Programul întrecerilor se stabi
lește de către organizatori în 
funcție de condițiile concrete din 
fiecare școală, structura anului 
școlar, calendarul sportiv al șco
lii ele. In localitățile cu mai 
multe școli, comitetele munici
pale și orășenești ale U.T.C., cu 
sprijinul inspectoratului școlar și 
al consiliului pentru educație fi
zică și sport, pot organiza după 
desfășurarea competiției în școli 
și o etapă la nivel de localitate 
la care vor participa echipele 
cîștigătoare din fiecare școala.

Cîteca detalii despre modul de 
constituire a elevilor în echipe: 
se alcătuiesc selecționate pe clase 
și ani sau echipe dintr-un grup 
de colegi, ori prieteni care-și ma
nifestă această dorință. Lotul va 
cuprinde 6 jucători și 3 rezerve 
— deci maximum 9 jucători —

„FOTBAL ÎN 6"
PENTRU ELEVI

Ol «*l

v. kAvescu

în întreg județul Sibiu s-a 
desfășurat Crosul tineretului, 
faza a Il-a pe centrele de co
mune. orașe si municipii. Peste 
1 Mi de tineri din totalul celor 
14 Mi de băieți și fete prerenți 
la startul etapei de masă, gru
pați pe cele trei categorii de 
virsti, d-iu disputat cu ardoare 
Intiietatea. Primii trei calasatf 
din orașe, de la fiecare catego
rie. împreună cu primii trei 
cl axă ți pe centre de romunS — 
•i care iu primit premii și di
plome — vor participa la etapa 
jatețeanl a crosului care va 
avea Ioc Ln ,J*ancul sub Arini- 
din Sibiu, duminica 27 aprilie.

Prwf. NICOLAE PETROVTCI

funct al secției sport, turism 
și pregătire militară a C. C. 
al U.T.C., să facă, pentru tineri, 
o succintă ,.schiță biogtafica“ a 
noii competiții.

— Cupa școlarului la fotbal 
în 6“, care va îmbogăți calenda
rul activităților sportive de masă 
pentru tineret — ne spune 
interlocutorul — se organi
zează la nivel de școală de 
către comitetul U.T.C. prin co
misia sportivă, cu sprijinul condu
cerii școlii și al cadrelor didac
tice de educație fizica sau de alte 
specialități care îndrăgesc ace>t 
sport și manifestă interes. pa
siune pentru astfrl de activități. 
Facem aceste sublinieri pentru a 
le aduce la cunoștință tuluro* 
factorilor cu răspunderi și înda
toriri m acest sens — stabilite, 
bineînțeles, de organele de re
sort — spre a evita. pe viitor, 
declinam acestor obligații.

\oaa competiție debutează tn

A • 0

a 
c ■ «-M

MERIDIAN

• SELECȚIONERUL Geer- 
Rnnlncne a alcătuit eehi- 

*a Franței rare va întîlni la 
M aprilie in nocturnă la Pa
ris in meci amical reprezen
tativ* de fotbal ■ României. 
Iată componenta echipei : 
Chiuveta (Lyen). Djorkaeff 
(Minilia). Leraerre 
Nevi (Marsilia).
(Monaco). Michel 
Bro is a ard (Redan).
(Nhil. Revellî (Saint 
nne). Herlaville (Quevilly) și 
Bras (Valencîenes). Rezerve
le echipei sînt Gallina (An
ger*). C«merini (Sain Etie- 
■■el. Heck (Strasbourg). Be
re eta (Baiat Etienne) și La- 
vweer (Sedaa).

(Sedan). 
Rostagnl 
(Nantes), 

Lonbet 
Etie-

I
I
I
I
I
I
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pentru a da posibilitate să par
ticipe cît mai multe echipe. în
scrierea în competiție o face că
pitanul echipei. O dată înscrise, 
laturile nu mai pot suferi schim
bări. Fiecare echipă trebuie să 
aibă o denumire pe care o pro
pun componența lotului și o 
aprobă comisia sportiva. Din lot 
nu pot fdee parte elevii ce cons
tituie reprezentativa școlii sau 
participă la campionatul național 
de juniori, ori cei care sînt legi~ 
litnați la diferite asociații și clu
buri.

Jocul se desfășoară pe terenu
rile de handbal și baschet din 
curțile școlilor, sau pe alte tere
nuri și baze sportive din incintă 
care trebuie 
dimensiuni: 
25—50 m; 
m : poarta : 
cui mare: 
cercul mic : 
asemenea spații și amenajări nu 
există, ele trebuie neapărat 
create. Și în aceste acțiuni un rol 
primordial îl au, desigur, înșiși 
beneficiarii. O partidă se desfă
șoară pe distanța a două reprize 
a cite 20 de minute fiecare și 
o pauză de 5 minute. In caz de 
egalitate, urmează prelugtrile 
cu două reprize a cite 10 mi
nute. Dacă victoria nu se tran
șează nici în acest caz, se exe
cută de către fiecare jucător cite 
o lovitură de la... 7 m, iar în 
ultimă instanță se recurse la 
sorți.

Indiscutabil, inițiativa este 
deosebit de valoroasă și sperăm 
că ea va fi întîmpinată de către 
toți factorii vizați cu interesul 
și înțelegerea necesară reușitei de
pline.

M aihâ 
lungimea, 
lățimea : 
3/2 m ;

9 m; semf
6 m. Acolo unde

aceste 
, între 

15—30 
semicer- 

semi-

£

v. cAbulea

(Agerpres /■ acnte ade da primdcari, pa Mecardele Capitalei

(Urmare din pag. I)

turitatea cu care au fost aborda
te diferite aspecte ale aplicării 
soluțiilor de perfecționare elabo
rate de partid pentru continua 
dezvoltare și modernizare a șco
lii noastre superioare. Astfel, 
s-au făcut referiri îndreptățite, 
de care se cuvine să ținem sea
ma, legat de încetineala cu care 
se rezolvă unele probleme ale 
învațămîntului superior, desele 
modificări privind o serie de la- 
ttiri ale desfășurării procesului 
de învățamînt, ca și referitor la 
necesitatea de a se realiza cu 
mai multă consecvență prevede
rile Directivelor Comitetului 
Central al partidului privirtd ni
velul științific al învațămîntului, 
predarea cunoștințelor de specia
litate pe baza celor mai avansa
te cuceriri ale științei și tehnicii. 
De altfel, propuneri concrete, ju
dicioase, privind desfășurarea 
procesului de învățămînt, ne sînt 
comunicate frecvent în Senat și 
consiliile profesorale. Celor mai 
multora dintre ele le-am dat 
curs spre rezolvare, altele urmea
ză să fie soluționate — și vom 
căuta modalitățile cele mai ope
rative — fie că e vorba de pro
grame, orarii, calitatea cursurilor, 
ritmul editării manualelor, dota
rea si programul de funcționare 
a laboratoarelor, de activitățile

obștești, cultural-educ-^.c xs 
de problemele sociale rtwVa 
țești — burse, cămân. ArteptăM 
și în viitor de la colectivâMte 
studențească asemenea propuneri 
mature, argumentate. Mai eenlt. 
vom stimula afirmarea lor, fa>- 
trucît sîntem interesați de per
fecționarea propriei pregătiri- cu 
„atu-ul“ spiritului novator carac
teristic vîrsteî, studenții pot fur
niza soluții surprinzătoare ca va-

i£a»p d- nidețde ai progT2n»hn 
de desâxinxre a construcției ao- 
txahste in țara Boastră. aa 
Aâbăhit ca un fir conducător 
raportul, dezbaterile, documente
le a^ptate la Conferință, drrec- 
dmd. pe deplin, că nimic nu-i 
«Se străin studentului generației 
de azi din ceea ce îi angajează 

tn consens cu idealurile 
aooahste ale întregii na ți uni. 
Aceasta vine să confirme că

mentali de a se face utili operei 
de înfăptuire a țelurilor nobile 

Partiduhii Comunist Român, 
formîndu-se ca intelectuali de 
baivJi perspectivă — oameni noi, 
răsțamzînd cerințelor unei socie- 
tăti structural înnoite, care s-a 
încadrat ferm pe calea progre- 
suluî.

Participarea conducerii de 
partid și de stat în frunte cu to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU,

’nrrir

ORATORII
NOȘTRI - STUDENȚII

loare, asupra cărora merită să 
reflectăm, adăugind „atu-ul" ex
perienței noastre.

Căutările, preocupările de 
complexă varietate pentru dobîn- 
direa unei înalte pregătiri teore
tice și practice, a unui larg ori
zont științific și cultural, pentru 
participarea activă la îmbunătăți
rea procesului instructiv-educativ, 
la înfăptuirea Directivelor Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și ale Legii învă- 
țămîntului, la formarea personali
tății intelectualilor comuniști, mi-

rtudențimea noastră știe i* 
folosească In mod adecvat, 
eficient, condițiile de învă
țămînt și de trai ce i-au fost 
acordate prin eforturile generoa
se și grija permanentă a partidu
lui și statului, a întregului nos
tru popor. Tinerii din amfiteatre 
fac astfel dovada că apreciază e- 
fortul care le face pentru buna 
lor pregătire, pentru a le înlesni 
aspirațiile de afirmare plenară a 
personalității, răspunzîndu-le prin 
munca pasionată, plină de dărui
re, călăuzită de dorința funda-

lecretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, la încheierea lucrărilor 
acestei Însuflețitoare manifestări 
a tineretului nostru studios, a 
constituit o confirmare a impor
tanței deosebite pe care au do- 
bîndit-o lucrările Conferinței a 
VII-a a U.A.S.R., o nouă dovadă 
de înaltă prețuire pentru studen- 
țime. Cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu, apre
cierile și îndemnurile adresate 
itudențimil și organizației sale, 
recomandările făcute în legătură

cu necesitatea perfecționării u- 
nor aspecte ale activității Minis
terului Învățămîntnlui, senatelor 
și consiliilor profesorale, pentru 
grăbirea ritmului de aplicare a 
Directivelor partidului și a pre
vederilor Legii invățămîntului, 
au multiple semnificații pentru 
noi toți cei care ne ocupam de 
formarea studenților de astăzi ca 
intelectuali comuniști, devotați 
poporului, obligă la sporirea e- 
forturilor, la îmbunătățirea mun
cii de pregătire a specialiștilor 
prin care să se înfăptuiască po
litica partidului, care să contri
buie la triumful socialismului și 
comunismului pe pămîntul 
României.

în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în Rezoluție, 
în Chemarea adresată întregii 
studențimi și în celelalte do
cumente ale celei de a VII-a 
Conferințe a U.A.S.R., studenți
mea noastră are un emoționant 
program de muncă. Acesta este 
însuși programul nostru, al ca
drelor didactice, pentru că țelu
rile sale sînt în egală măsură aid 
educatorilor, dau sens și măsură 
nobilei noastre munci instructiv- 
educative, se pot înfăptui mimai 
prin colaborare apropiată, prin 
armonizarea permanentă a acti
vității dascălului și a studenților 
săi, ne stimulează potențialul 
creator.
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București 
bulevardul Muncii 250, sect. 3

angajează de urgență muncitor? 
NEFAMiLIȘTi, calificați în meseriile 
de :

Strungari

Bohrwerk-iști

Coordonatiști — categoria 5—S

Frezori portali și universali, ca-
tegoria 5—8

• Rabotori, categoria 5—7

• Rectificatori universali, ghidaje 
și plan, categoria 5—8.

Cazarea se asigură în Blocul-că- 
min al fabricii.

Informații suplimentare se pot lua 
de la serviciul personal, telefon 
21.46.30., interior 135 și 189.

; •

• ’

::

>

$

• **«***«■■• v«re

joi ultima zi la
LOTO



Deschiderea sesiunii
Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc

(Urmare din pag. I)

lare Ungare — J. Kadar, prim- 
aecretar al C.C. al P.M.S.U. 
(șeful delegației), J. Fock, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc-
Țărănesc, A. Apro, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Munci to-
resc-Țarănesc, R. Xyers, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al 
membru al 
ambasadorul
U.R.S.S.

Din partea 
lor Sovietice
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S. (șeful delegației', 
A. X. Kosîgbin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, A. P. Kirilenko, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
N. K. Baibakov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, V. A. Kirillin, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, M. A. Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
K. V. Rusakov, șef de secție 1» 
C.C. al P.C.U.S.

Cuvîntul de deschidere a se
siunii a fost rostit de L. I. Brej-

secretar al
P.M.S.U., J. Szipka, 

C.C. al P.M.S.U.,
R. P. Ungare în

Uniunii Republici- 
Socialiste — L. I.

nev, șeful delegației Uniunii So
vietice. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.

După aprobarea modului da 
desfășurare a sesiunii partici- 
panții au trecut la discutarea 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi.

La ședințe au luat cm*ri*d 
A. X. Kosighin, membru ai Bi
roului Politic al C.C. al PCL5, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S-S., V Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al PAf.VT. 
W. Ulbricht prim-secretar ai 
C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stat al R-D.G, 
J. Kadar. prim-secretar ai CC- 
al P.M.S.V.

Ședința de dimineață a fiocr 
prezidata de L. I. Brejnev. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S 
iar cea de după-amiazi — de 
T. Jivkov, prim-secetar al CC 
al P.CJL președinte* Clanu
lui de Miniștri al R-P. Baieari

Sesiunea se desfășoară *=!_--* 
atmosferă de lucru, tDvăxâsmcă
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IRLANDA DE NORD. Aspect din timpul recentelor incidente din Londonderry

r Incidente sîngeroase
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rachi, secretarul general 
Asociației internaționale 
atudii sud-«t europene.

• LA PLOVDIV, unul dintra 
cele mai importante centre a’.a 
■culturii trace, și-a început 
miercuri lucrările Simpozionul 
international consacrat etnoge
nezei popoarelor balcanice, or
ganizat de Comisia arheologici 
51 lingvistică de pe lingă Aso
ciația internațională de studii 
«ud-est europene în colaborară 
cu Academia Bulgară de Științe.

La simpozion stat prezenU 
oameni de știință din I 
via. Turcia. Bulgaria. Ungaria, 
U.R.S.S., Marea Britani®. S.UJL 
etc. Delegația tării noastre as'.e 
condusă de acad. Emil Condu- 

*1 
de

REUNIUNEA
CABINETULUI JAPONEZ

r«-• LA TOKIO a ivit lac ■ 
uniune a cibinetalai japanei 
consacrată eliminării atitudi
nii guvernului american fată d« 
situația creată. în urma daba- 
rîrli de către R.P D. Coreeană 
a unui avion-spion al STA. 
In Marea Japoniei an fast tri
mise în arma acestui incident 
nave de război americane, care, 
potrivit hotăririi preyedintelsl 
Nixon, vor asignra zharurile 
avioanelor «le recunoaștere ale 
S.U.A. în această 
nistrul afacerilor 
Japoniei. Kiichi 
cuvîntul în cadrul 
tunetului, a cerut 
te nu creeze tensiune
taraf1 în Marea Japoniei. Tot
odată. el a subliniat necesitatea 
unor măsuri care să garanteze 
securitatea navelor Japoneze de 
pescuit in această zonă.

regiane. Mi- 
externe al 

Aichi. Juînd 
renaianii ca- 
Stateter Uni- 

iili-

Cancelarul cest-germen Kurt Georg Kiedager i-a pronunțat pen
tru continuarea colaborării cu Partidul Social-Democrat după ale
gerile generale de Ia 23 septembrie. El a declarai. „Sper că nu 
vor acea loc îatre nu dispute nmecesart‘. Această precizare este 
interpretată de observatorii pobiici ca un răspuns indirect la cri
ticii? formulate de liderii sodal-democrați La adresa atitudinii 
adoptate de reprezentanții Uniunii Creștin-Democrate, in special 
în privința colaborării creștin-democraților cu partidul de extremă 
dreaptă notional-democrat. Dar, criticile social-democrate nu au 
găsit ecou, după cum se cede, ți reînnoirea oficială a propunerii 
de colaborare m cadrul guvernului .jnerii eonii fii" deschide dife
rite ipoteze m viața politici vest-germani. ținind seama in special 
de teama U.C.D. cd in cazul unui avans in alegeri al social- 
democraților s-ar putea crea o coaliție a acestora cu partidul liber 
democrat.

Ca in fiecara primăvară, la secretaria
tele colegiilor și universităților americane 
a început obișnuitul pelerinaj al părinți
lor și candidațilar la examenele de admi
tere. Oricît ar părea de curias, majorita
tea întrebărilor ce sînt puse nu se referă 
atît la condițiile examenului respectiv, cit 
la taxele ce vor trebui să fie plătite in 
cei patru ani de învățămînt. Or, foarte 
multi părinți află că costul invâțămîntu- 
lui universitar depășește posibilitățile lor. 
„Costul educației într-un colegiu se apro
pie toț mai mult de 4 000 dolari pe an și 
aceasta numai pentru un singur copil — 
scrie săptămînalul U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT. Familia în care se află 
trei sau patru copii, va trebui să plăteas
că pentru educația lor universitară între 
50 000 și 60 000 dolari !". După cum a 
declarat revistei un inginer din Westches
ter (California), laxele universitare acțio
nează „ucigător" asupra bugetului fami
liei. Intr-adevăr, bursele sînt în număr 
foarte mic și ajung să fie acordate, în 
majoritatea lor, unor sportivi faimoși, aleși 
pentru a face „reclamă" respectivului in
stitut de învățămînt superior, sau unui 
procenl extrem de redus de studenți cu 
venituri foarte modeste. Restul, trebuie să 
se descurce cum pot...

Felului cum ..reușesc să se descurce" ma
joritatea familiilor americane care au un 
copil sau doi într-un institut de învățămînt 
superior, i-a consacrat un studiu-anchetă 
revista U. S. NEW AND WORLD RE
PORT. „Oamenii care trebuie să facă fală 
unor multiple cheltuieli pentru educație — 
scrie revista — au de ales din mai multe 
alternative. Dacă economiile lor îndelun
gate se dovedesc a nu fi suficiente, ei 
trebuie să aleagă între : ipotecarea casei 
pentru a obține bani lichizi, un împrumut 
de la o bancă, prestarea unor munci în 
cursul serii sau înscrierea capiilor la co
legii puțin renumite, unde laxele sînt mai 
mici".
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1 UNERETULUr

Povara
taxelor

ancheta in „U. S. News
and World Report" despre 
costul ridicat

universitare

Raportării revistei 
persoane, aparținînd

al
in

educației
S.U.A.

adresat unors-au
așa-zisei „clase mij

locii" americane : ingineri, ziariști, corner- 
cianfi, funcționari guvernamentali, ale că
ror venituri sînt oricum cu mult superioa
re acelora ale muncitorilor. Și chiar în 
aceste condiții, dificultățile sînt enorme, 
după cum o atestă răspunsurile primite. Un 
ziarist din Texas, de pildă, care a decla
rat că întregul salar al soției sale merge 
pentru plata taxelor universitare ale fiu-

în Irlanda de nord
0 hotănre de ultim moment

DetJercfie pnmuki ministru 
ai Irlandei de Nord, Terence 
O'NedL ci iți ca prezenta demi
sia programul său de acor
dare treptată a drepturilor cics- 
le minorităiii catolice, nu ca fi a- 
doptat, a determinat în cele din 
■ ■■i majoritatea grupului parla
mentar al Partidului unionist sd 
zccepte principiul „Un om. un 
tot“. După cinci ore de dezba
teri (marți ți miercuri) 28 da 
pariamentari au cotat in favoarea 
propunern hii O'Neill iar alți 22 
s-eu pronunțat împotrivă. (In 
baza actualului sistem electoral 
dm Irlanda de nerd, aproximație 
2^ ODE1 de rK- ? -irlandezi, in ms- 
joritate catolici, sînt privați de 
dreptul de cot pe criteriul vetust 
ei averii — A’Jt.J.

.Victorie" primului ministru a 
fast ieai ohfiMrfJ în momcnfel 
âmd pe stoezik Belfastului ți in 
ake ornțe nord-iriandeze se in- 
registrau aoi inadeate singeroe- 
se intre maaifestanții catolici H 
f ifiioilte veotntaați, ciocniri 
soidaăe cu uamen^ rănsți «rit de 
a parte ți de rud^'

Aprobarea de drir grvpvf

ULI I HI ALA 23 (Agerpres) 
Trimisul special al agenției 
„France Presse". care se 

această
mică

, anunță câ 
au intrat 

bia- 
la 

Umuahia,

află
lo

dis-
pe aeroportul din . 
calitate, situată la 
tanță de Umuahia, 
trupele nigeriene 
miercuri în „capitala" 
freză. Lupte grele au loc 
periferia orașului 
mari pierderi fiind semnalate 
de ambele părți.

lui mai mare, a ținui să precizeze că va 
trebui să facă un împrumut la bancă pen
tru al doilea fiu, care va intra la toamnă 
in universitate. Un funcționar din Riverside 
(Connecticut) a arătat că pentru a ține cele 
două fete ale sale într-un colegiu, mama 
Iar muncește ca bibliotecară într-o școală, 
iar fetele, în perioada cînd au fost eleve 
la liceu, au lucrat după-amîaza ca biblio
tecare sau telefoniste, pentru a putea stri'n- 
ge o sumă de bani.

Un funcționar superior la o firmă elec
trică din Los Angeles a ținut să mențio
neze că, pentru cei trei copii ai săi, a 
încheiat cîte o poliță de asigurare încă de 
la naștere, care intra în vigoare la împli
nirea vîrstei de 18 ani. Aceste polițe tre
buie să asigure plata taxelor universitare 
dar chiar și în aceste condiții, după cum 
a spus el, soția sa și-a luat un serviciu. 
Datorită creșterii taxelor universitare, po
lița încheiată în urma cu 18 ani, a servit 
numai la plata taxelor primului an de stu
dii al copilului cel mai mare, care a intrat 
deja într-un colegiu.

Răspunsuri asemănătoare au fost date 
reporterilor revistei americane și de alte 
persoane chestionate, printre care un în
vățător din Old Greenwich (Connecticut) 
și un comerciant din Houston. Este semni
ficativ că U. S. NEWS AND WORDL RE
PORT nicî nu a tinut să se adreseze unor 
familii de muncitori sau fermieri, deoare
ce, pentru imensa majoritate a acestora 
învățămîntul universitar al copiilor lor este 
un lux. Dar, chiar și în condițiile arătata 
mai sus, relevă revista, „pentru majoritatea 
părinților problema se prezintă identic : e- 
conomii, luptă, împrumuturi sau slujba su
plimentare pentru a face față costului în 
creștere permanentă al educației universi
tare".

privind legislația electorală
Faulkner i> fostul ministru da 
interne Wiutam Craig. Incepind 
de miercuri acestora li s-a alătu
rat ți ministrul agriculturii Jamas 
Chichester Clarke, care a demi
sionat.

Defi poziția lui Terence 
(TNeill este sprijinită de gitver- 
nul,britanic, ața cum a reieșit in 
timpul dezbaterilor din Camera 
Comunelor consacrate situației 
din Irlanda de nord, o eventua
lă demisie a lui O’ Neill nu este 
exclusă. Această posibilitate a 
fost, de altfel, precizată la 23 a- 
prilie ți de purtătorul de cucînt 
al guvernului nord-irlandez, care 
a menționat că dacă Consiliul 
permanent ce refuza să accepte 
hotărirea adoptată de grupul 
parlamentar unionist. Irlanda 
de Nord se ta afla in fața „celei 
mai mari crize, care, prin am
ploarea ei. ar putea depăși toa
te recentele neînțelegeri poliii- 
ce“. La toate acestea se adaugă 
faptul că holărirea adoptată 
miercuri de grupul parlamentat 
unionist nu a fost primită cu prea 
muh entuziasm nici chiar de 
..Mișcarea pentru drepturile civi
le' cart coasideri aceste coace- 
si .xeaita prea tirziu și reduse* 
astfel ci sb ai pot aatistace re- 
rnAcMr făețri ți b^amar ele

pentru referea de structuri assdt

GENEVA 23 — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : Miercuri seara au 
luat sfîrțit la Geneva lucrările 
celei de-a 24-a lesiunl a Co
misiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa. Au fost adop
tate un număr de rezoluții, 
între care cinci prioritare, ini
țiate de delegația română, cu 
privire la cooperarea tehnică- 
știintifică. cooperarea indus
triali, programul de lucru pe 
termen lung și organizarea 
activităților Comisiei, stabili
rea de informații statistice și 
aniversarea a 25 de ani de la 
înființarea O.N.U.

Rezoluția privitoare la coo
perarea științifică și tehnică 
conține documentul inițiat de 
țara noastră în 1967. Anul tre
cut delegația română a deter
minat luarea în considerare a 
acestei probleme, ca avînd un 
caracter prioritar. Rezoluția a- 
doptată în ședința de înche
iere de miercuri seara subli
niază caracterul permanent al 
cooperării tehnico-științifice 
și solicită pe secretarul execu
tiv al Comisiei să ia măsurile 
necesare în vederea punerii în 
practică a recomandărilor Re
uniunii experților guverna
mentali cu privire la coopera
rea științifică și tehnică. Ea 
cere, de asemenea, convocarea 
unei a doua Reuniuni a exper- 
ților guvernamentali în 1970— 
1971, avînd ca mandat să rea
lizeze schimburi de experien
ță între guvernele membre în 
domeniul științei și tehnologi
ei. inclusiv în cel al previziu
nilor : avansarea de propuneri 
vizînd promovarea cooperării 
internaționale în materie de 
știință și tehnică.

Rezoluția cu prjvire la coo
perarea 
că la cea de-a 23-a sesiune a 
Comisiei s-a recomandat a- 
doptarea mijloacelor potrivite 
pentru cooperarea industrială 
in regiunea Comisiei Econo
mice OJf-U. pentru Europa 
pe baza principiilor suverani
tății naționale și avantajului 
reciproc- Rezoluția subliniază 
importanța acelei cooperări 
ca factor de promovare a re- 

j -sțiilor economice și comer
ciale. De asemenea, invită Co
mitetul pentru dezvoltarea 
comerțului și alte organe sub
sidiare interesate, xâ stxzdieze 
în mod deosebit măsurile

ția cu privire la coo- 
industriaîa, amintește

Pe măseră ce tree 
Iulie «i te apropie 
197C — an in care, po
trivit declaraților
■ale președintele Ra- 
livlei. generala! Rene 
Barrie at ai, va renuta 
la in nea mandat pre
zidențial ■— in capi
tala țării. La Fax. se 
petrec reerientări pe 
«crna pe ti ti cA. w în
mulțesc conflicte le in
tre principalele gru
pări militare. Și toate 
acestea, pe fudalal a- 
nei stări de eentinnă 
nemoltamire a pnpa- 
latiel.

Încă la Începutul a- 
nului. in țară a fe«t 
decretată starea de ur
gentă, an fast suspen
date garanțiile consti
tuționale. au fMt im
puse interdicții de cir
culației. in timpul 
nopții, in capitală. Nu
meroși lideri ai parti
delor de opoziție — 
intre care se află si 
Mișcarea Națională 
Revoluționară — au 
fost arestați, pe ma- 
tiv că ar fi complo
tat împotriva regimu
lui. Printre cei sus
pectați se afla și Juaa 
Lechin, fostul vice
președinte al țării, in
terior, un atentat la 
viata lui Barrientos — 
atentat despre care nu 
s-au furnizai amă
nunte — a prilejuit 
operarea altor ares
tări. In cadrul cabine-

practice menite să 
intensificarea cooperării 
dustriale in vederea îmbună
tățirii relațiilor economice și 
comerciale între țările mem
bre.

Rezoluția asupra programu
lui de lucru pe termen lung și 
organizarea activităților Co
misiei propune să se acorde o 
atenție deosebită problemelor 
de natură a determina îmbu
nătățirea ți lărgirea cooperă
rii în cadrul Comisiei Econo
mice O.NU. pentru Europa, 
cum ar fi promovarea schim
burilor, îndeosebi între Est și 
Vest, cooperarea științifică și 
tehnică, proiectările și plani
ficarea economică pe termen 
lung, ca și problemele mediu
lui de viață.

O altă rezoluție recomandă 
Conferinței statisticienilor eu
ropeni să continue a studia cu 
prioritate utilitatea, eficacita
tea și modalitățile de aplicare 
a metodelor celor mai moder
ne de stabilire și de tratare a 
informației statistice, îndeosebi 
folosirea în acest scop a me
todelor de calcul electronic.

Cea de-a cincea rezoluție, 
inițiată de România reafirmă 
convingerea ca Comisia Eco
nomică O.N.U. pentru Europa 
va rămîne un organ pentru in
tensificarea cooperării econo
mice, științifice și tehnice in
ternaționale și decide ca ea să 
celebreze, în conformitate cu 
hotărîrile Adunării Generale 
a Națiunilor Unite, cea de-a 
25-a aniversare a O.N.U.

GENEVA 23. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, transmi-

te : Șeful delegației române la cea 
de-a 24-a sesiune a Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Euro
pa, Mircea Malița, adjunct d 
ministrului afacerilor externe, • a 
avut întrevederi cu directorul 
general al Oficiului Națiunilor 
Unite la Geneva, Vittorio W’wi- 
speare Guicciardi, David A. Mor
se, directorul general al Orga
nizației Internaționale a Muncii ; 
dr. M. G. Ganaau, directorul ge
neral al Organizației mondiale a 
Sănătății ți D. A. Davies, secre
tarul general al Organizației Me
teorologice Mondiale. în timpul 
întrevederilor au fost abordate 
probleme privind participarea Ro
mâniei la activitățile respectivelor 
organizații.

GENEVA 23. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : Șeful delegației 
române la cea de-a 24-a se
siune a Comisiei Economice a 
Națiunilor Unite pentru Eu
ropa, Mircea Malita, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, a adresat președintelui 
Comisiei, acad. Evghenii Ma
tveev, o scrisoare prin care 
reafirmă poziția Republicii So
cialiste România cu privire la 
necesitatea de a se recunoaște 
existența cedor două state 
germane — Republica Deir. Â 
erată Germană și Republi 
Federală a Germaniei — re
cunoașterea aceasta constituind 
una dintre premisele raționale 
și eficiente ale păcii și secu
rității europene. El cere ca 
scrisoarea să fie considerată 
drept document oficial al Co
misiei Economice O.N.U. pen
tru Europa.

Orientul Apropiat
e ODD BULL LA CAIRO e ÎNGRIJORARE EXPRIMATA <

LA LONDRA Șl WASHINGTON
• Setul misiunii de observa

tori a OA’.U. In Orientul Apro
piat, generalul Odd Bull, a so
lit miercuri după-amiază la 
Cairo anunță agenția MEN El 
urmează să discute cu oficia
litățile R-A.U. ultimele 
den te

A ■ 
naiului Suez între 
egiptene și cele israelierj^^

inci- 
survenite in zona Ca-

dl Jeecl ■■ rel de 
pria er4in !■ via (a 
paliiieă helÎTia*a si ar 
pofta. !■ riitar. să-fi 
Impoă propriul can
didat la președinție. 
Șl aceai candidat, 
dopă anii, ar fi chiar 

indaotel armatei, 
Ovande

tei 
general nl 
Candia...

In fața 
tei mai pnternice ale 
minerilor de la Catavi 
Sieglo Viente, Lalla-

presianiler

INCERTITUDINI
BOLIVIENE

tăreaseă aruaala. Iu 
circa trei ani. efecti
vele militare au sporit 
de la 9 OM de uameai 
la circa 3U UM !■ IMS. 
In aceeași periaadă. 
soldele militarilor au 
crescut de TREI ori. 
Evident, întărirea apa
ratului militar, urmă
rea in primul riad, a- 
sigurarea continuității 
regimului. Numai 
armata 
manda 
vando 
întărit

gna (Bolivia e ana din 
marile producătoare 
de cositor), ale țăra
nilor. ale stadențimii. 
Barrientos a promis că 
viitoarele alegeri se 
vor desfășura in con
dițiile respectării con- 
Ktitnției. Ultimele știri 
sosite din La P12 »- 
nanfau că Barrientos 
■ n va sprijini pe ni
meni la alegerile pre
zidențiale din iunie 
1979. dar consideră 
..prematură" orice 
dezbatere in legătură

eu aceste alegeri. A- 
eeastă veste a atîrnit 
confuzie in cercurile 
politice din Bolivia, 
căci, deși multi se în- 
doiau de ..relațiile 
bune" existente între 
Barrientos și Candia. 
erau, totuși, putini cei 
înclinați să creadă că 
i-ar fi produs o ase
menea ruptură, care 
ar retrage sprijinul 
actualului președinte 
acordat eventualului 
candidat al armatei. 
După cit se pare, mi
litarii sînt în aștep
tarea prezentării can
didaturii opoziției, ur- 
mînd ca, 
adopte o poziție pro
prie. în acest sens, 
sini semnificative zvo
nurile privind inten
ția fostului președinte 
Estenssoro de a obține 
un nou mandat. Refe- 
rindu-se la această in
tenție, Barrientos a 
afirmat : „Dacă dl Es
tenssoro va ciștiga 
alegerile, îi voi remite 
puterea". Numai că, 
pe de altă parte, gu
vernul bolivian de
pune toate străduin
țele pentru a împie
dica revenirea în țară 
a fostului președinte.

Anul preelectoral 
bolivian este un an al 
incertitudinilor ce 
adaugă altor ani 
dezamăgirii.

• DEPARTAMENTUL de stat 
al S.UA. a dat publicității o 
declarație în care deploră „vio
lările repetate ale armistițiului 
de-a lungul Canalului de Suez", 
menționînd că încălcarea încetă
rii focului „întîrzie și împiedică" 
eforturile reprezentanților per 
manenți la O.N.U. ai celor patru 
man puteri, în vederea găsirii 
unei soluții pașnice a conflictului 
din Orientul Apropiat.

• Intr-un comunicat prin 
care își precizează poziția 
față de raportul cu privire la 
Orientul Apropiat, ^dresat

ulterior, să

Orientul _f ______
Consiliului de Securitate de 
secretarul 
U Thant, 
Externe _______
za că împărtășește îngrijo
rarea ' ' ■ o_____ ;
față de situația din regiunea 
Canalului de Suez și din va
lea Iordanului. Exprimîndu-și 
speranța ca părțile intere
sate vor lua măsurile necesare 
pentru evitarea unor noi con
flicte în aceste sectoare, guver
nul britanic atrage atenția 
asupra faptului că aceste con
flicte sînt de natură să zădăr
nicească eforturile internaț 
nale în vederea unei regie- < 
montări pașnice a crizei din 
Orientul Apropiat.

general al OJJU- 
Ministerul 

britanic

secretarului

de
sublinia-

general

• Un conflict armat a opus 
vineri forțele de ordine liba
neze și refugiați palestinieni 
care au încercat să manifes
teze la Saida, localitate situată 
în sudul țării. In urma acestui 
incident trei persoane și-au 
pierdut viața, Iar alți zece 
manifestanți au fost răniți. 
Autoritățile militare au decis 
aplicarea imediată a unor in
terdicții de circulație.

se
ai— sub 

generalului 
Candia — 
atît de mull IOAN TIMOFTE

• MIERCURI dimineața, 
a avut loc la Moscova ver
nisajul expoziției de fotogra
fii „România — (ară turisti
că". Cu acest prilej s-a ținut 
si o conferință de presă. Or
ganizată de Oficiul Național 
de Tnrism cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a elibe
rării României de sub jugul 
fascist, expoziția din holuri
le cinematografului „Ok- 
tiabr" prezintă numeroase 
fotografii infățișînd frumu
sețea peisajelor României, 
realizări ale țării noastre în 
dezvoltarea regiunilor turis
tice. monumente istorice șl 
de artă.

La vernisaj au participat 
P.Z. Gusikov vicepreședinte 
al Direcției generale pentru 
turismul internațional de 
pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.. V.K, Boi- 
cenko, președintele organi
zației ..Inturist", funcționari 
superiori din M.A.E. al 
TJ.R.S.S. precum și Ion Cio- 
botaru, ministru-consilier 
al Ambasadei române la 
Moncova.

Șantierele navale de Ishikawajima Harima construiesc primul vas nuclear japonez
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