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Succese ale constructorilor
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Proletari din toate tarile, uniti-vă!

tineretului
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• O întrebare izvorită 

din radiografia sălii 

de spectacol:

Imaginar, derulăm un film ale cărui secvențe redaw aspecte 
elocvente, fapte de muncă durabile, mobilizatoare ale celer 
peste 60 000 de tineri ai județului Teleorman, abținute pe Imen
sul șantier unde se înfăptuiesc obiectivele stabilite ea angaja
ment prin chemarea adoptată de Conferința județeană a U.T.C. 
în întfmpinarea aniversării unul sfert de veac de la Eliberarea 
României și a celui de al X-lea Congres al partidului. Ceea 
ce remarc! imediat aici, la cei ce au lansat chemarea la între
cere către toate organizațiile U.T.C. din țară, este efervescența 
creatoare, preocuparea aproape generală a tinerilor de a face 
oit mai curînd posibil realitate din ceea ce deocamdată este d«ar 
angajament.

Iată, așadar, temeiul pentru care am socotit util si Încercăm 
o scurtă „radiografie" a muncii organizației județene a U.T.C. 
de aici, desprinzind cîteva din aspectele esențiale ale stadiului 
de materializare a obiectivelor Întrecerii socialiste ce se des- 
fășoară în acest hot&ritor an al cincinalului.

1. A ACȚIONA PRESUPUNE 
A CUNOAȘTE TEMEINIC

Acest adevăr a fost așezat Ia 
baza întregii activități ce a ur
mat Conferinței. Fiecare dintre 
cele 16 mari obiective au fost 
discutate separat, discuția con
cret iz lud u-se într-un minuțios
plan de masuri. Implicațiile mai 
largi ale chemării la întrecere 
au constituit teme de expuneri 
în ședințele de instruire ale a- 
paratului, ale secretarilor de co
mitete ale U.T.C. și în plenare ; 
în organizațiile și grupele U.T.C. 
din unități economice, șantiere 
Si instituții s-au purtat ample 
discuții despre influența activi
tății celor 
tineri ai ___ ____
bunătățîrea proceselor de 
ducție în ’ L. 1_1_. 
tiere și în cooperativele 
teșugărești. la sporirea

în preajma zilei de 
1 Mal constructorii 
de pe șantierul Sis
temului energetic si 
de navigație de la 
Porțile de Fier în
scrie în agenda de 
lucru noi realizări. 
La 24 aprilie ei au 
raportat 
betonării 
dinspre _ __ ___

tului aval, îndeplinin- 
du-și angajamentul 
cu o lună mai dev’re- 
me. Lucrările la 
construirea podului 
fix din albia Dunării 
pentru executarea

• * • •

de 
îm- 

pro- 
$an- 

mes- 
re-

coltelor de grîu șl porumb, de 
plante tehnice si legumicole, la 
întărirea sectorului zootehnic. 
„Activitatea practică de o zi- de 
la Drăgănești. care, de fapt, a 
cuprins un complex de activi
tăți. a avut darul să lămurească 
la Dartic’panți — activiști ai co
mitetului județean U.T.C.. se
cretari ai comitetelor comunale 
li din unități economice — fe
mele si metodele adecvate de 
prezentare a obiectivelor che
mării la întrecere, de atragere 
■ tuturor tinerilor Ia dezbate
rea. cunoașterea și Întregirea a- 
cestora. In multe comune. în 
cooperative agricole (Vîrtoapele, 
Lunca, Pietroșani. Călinești, 
Bogdana). în întreprinderi in
dustriale (Fabrica de confecții 
Roșiorii de Vede) au fost iniți
ate dezbateri cu participarea u- 
nor specialiști și cadre de con
ducere. tineri cu rezultate bune 
în producție și membri ai comi-

tetelor sau birourilor de grupă 
U.T.C_ al căror subiect era 
întrecerea sodaiistă, obiec
tivele neecterâ. Prin serile de 
calcul, dar mai alea prin inter
mediul graficelor expuse la loc 
vixfljil a-au urezentat. răgești”, 
efectele activității depuse de 
tineri în condițiile mei pregă
tiri profesionale superioare, și a 
unei severe draci ni ine Liber con
simțite. a eu iu—larii in amă
nunt a planarilor de produrtie. 
a angajării cu toată ființa lor 
într-o pasionantă Întrecere so
cialistă.

O anchetă fulger, printre ac
tiviștii Comitetului Județean 
U.T.C. Teleorman a unor secre
tari de comitete U.T.C. (Gh_ Mo- 
canu — Drăgănești-Vlașca, Floa
rea Mircea — Măgura. C-tia 
Baubeanu — Vîrtoapeie. Kieclae 
State — Căi in ești. Aurei Pe’-a — 
Combinatul chimic Tr. Măgu
rele) si mai tmtiti tineri (D-ti 
Radu — C-A-P. Bragadarx O; 
tiriac Neacxti: — C 
chimic Tr. Mir-reie.
Eracrda — I'M A
Alexandru S?-Lti — C AJP. Sjo- 
bari*-Mindra_ D-x» Thxami — 
C.A.&. Bușeam) *e-a «nvlns rit 
de bine sînt omnacuie prevede
rile chemării. Din discuțiile cu 
di ușii am reținut : la «capei ab
ținerii unor rezultate ecanomiee

a Înfrumusețării sate-

PUBLICUL, o 
necunoscută 

in ecuația 
spectacolului 

teatral ?
Anchetâ da 

V. ARACHELIAN
«i I»

H h i I
Inc. GH. FECIOBC
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• București
Mexic

via Lausanne

digurilor de închide
re se afla înaintea 
termenelor stabilite 
inițial. Folosindu-se 
o tehnologie nouă, 
forarea sub apă pen
tru fixarea pilonilor, 
aceștia au fost deja 
montați cu mult îna
inte de termen și se 
fac pregătiri pentru 
începerea montării 
grinzilor la platfor
mă. Totodată partea 
de rezistență a tur
nului de la ecluză 
centru navigație a 
fost terminată, iar

hlocul de montaj 
atins cota finală. în 
cele patru luni de la 
începutul anului an
gajamentul la pro
ducția globală a 
fost depășit. Față 
de 17 milioane lei 
au fost realizate pînă 
la 20 aprilie lucrări 
în valoare 
milioane lei. 
gajamcntul 
planul de 14 000 m.c. 
volum betoane a 
fost depășit cu 1000 
m.c.

v. răvescc

Elena Roza ți Rodica Indrei — două tinere bobinatoare bine cu
noscute prin bunele rezub^e pe care le obțin le locul lor de 

muncă in cadrul Uzinei Electromotor" Timișoara

fi w

dtas <*r

Pe Calea Severinului din Craiova

Lucrările sesiunii CÂE.R.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

La 25 aprilie, conducătorii parti
delor comuniste și muncitorești 
și ai guvernelor, care participă la 
sesiunea Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc, au vizitat Ex
poziția de radioelectronică, pre
zentată într-un institut de cerce
tări științifice din Moscova.

Expoziția a fost vizitată de to
varășii T. Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al
B. P. Bulgaria, G. Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, O. Cemik, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Guver
nului federal al R.S. Cehoslovace, 
W. Ulbricht, prim-secretar al
C. C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de stat al R.D.G., W. 
Stoph, membru al Biroului poli
tic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, J. Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, W. Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., J. Cyrankiewicz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Polone, 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R,, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, J. Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., J. 
Fock, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., președintele 
Guvernului Revoluționar Munci-

toresc Țărănesc Ungar ți mem
bri ai delegațiilor.

împreună cu oaspeții au vizi
tat expoziția tovarășii L. I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., A. N. Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. V. 
Podgornîi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., G. I. Voro
nov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., A. P. Kirilenko, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., D. S. Poleanski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniț- 
tri al U.R.S.S., A. N. Șelepin, 
membra al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintei* 
Consiliului Central al Sindicate
lor, D. F. Ustinov, membru su
pleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., I. V. Ka
pitonov, secretar al C. C. al 
P.CU.S., M. S. Solomențev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., L. V. 
Smimov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., mi
niștri ai U.R.S.S., oameni de știin
ță, ingineri, tehnicieni.

La ședința sesiunii care a avut 
loc vineri după-amiază, a conti
nuat într-o atmosferă de lucru, 
tovărășească, discutarea proble
melor de pe ordinea de zi pri
vind dezvoltarea colaborării eco
nomice dintre
Consiliului de 
Reciproc.

Următoarea
va avea loc la 26 aprilie.

țările membre ale 
Ajutor Economic

jedințâ • iwiunii

FILE DIN ISTORIA MIȘCĂRII DE TINERET 
DIN ROMÂNIA

TREPTELE MATURITĂȚII
Din activitatea Uniunii Tineretului Comunist în anii 1924—1928

Cititorii noștri au urmărit, în 
articolele din numerele ante
rioare ale ziarului, redactate 
In colaborare cu Institutul de 
studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.CJl., pro
cesul — de cîteva decenii — al 
efistalizÂrii și evoluției mișcării 
revoluționare și democratice a 
tineretului din țara noastră, cu 
treptele ei de ascensiune, pînă 
la făurirea organizației comu
niste a tineretului, sub condu-

cerea Partidului Comunist 
Român.

Cum s-a manifestat, după 
1924, Uniunea Tineretului Co
munist, ce acțiuni a întreprins, 
sub flamura partidului, pentru 
mobilizarea tineretului la lupta 
clasei muncitoare, a tuturor for
țelor înaintate ale poporului îm
potriva exploatării și asupririi ? 
Schițînd, în rîndurile care ur
mează, cîteva date despre acti
vitatea U.T.C. în perioada 1924—

ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ, 
FIECARE ORĂ BUNĂ DE LUCRU 
SĂ FIE FOLOSITĂ DIN PLIN!

1928, consemnăm cîtevi linii 
dintr-un tablou complex, bogat 
în evenimente și fapte, în care 
bate, generoasă, inima fierbinte 
a tineretului revoluționar, a ce
lor mai buni fii ai generațiilor 
din „anii de foc“. *

★
Tn etapa istorică de care ne 

ocupăm, viața economică a Ro
mâniei și-a vindecat, într-o mă
sură tot mai vizibilă, rănile pro
duse de primul război mondial. 
In anii 1922—1924, producția și 
comerțul au înregistrat o învio
rare, s-a accentuat evoluția re
lațiilor capitaliste în economia 
țării. România rămînea, însă, 
mai departe, o țară insuficient 
dezvoltată economic,. împovărată

ara, a
cir. rzxi fn a doua 

r. • i u.-'iaarsr- tre- 
in

ti . • '' • ■- Efnrtwrue

sx» cb la ce

CARE ESTE IDEALUL DV. ÎN VIAȚĂ?
O întrerupere — în mare 

parte fortuită — a lăsat în aș
teptare pe aceia, destul de nu
meroși. credem. care 
resc discuția noastră despre 
conturarea unui ideal în viață. 
Scrisorile însă au continuat să 
sosească, multe dovedind că 
semnatarii lor nu îndeplinesc 
doar un formal act de partici
pare Ia o anchetă, dar că o ase
menea discuție îi interesează, îi 
angajează personal, le dă posi
bilitatea să-și exprime concepții 
la care au ajuns, gînduri care 
îi frămîntă, să ceară unele lă
muriri la ceea ce nu le este 
clar. Si. ca întotdeauna, majori
tatea celor ce nu îndeplinesc 
un simplu act epistolar, fac, în 
paginile lor. dovada unor inte
ligențe frumos modelate la fla
căra culturii umaniste, au în
credere in om și în devenirile 
s>ale, se arată a fi spirite sen
sibile. capabile să recepteze da
tele realității în întreaga 
polifonie de nuanțe, 
odată. în măsură să-și 
viața unor scopuri care 
șese interesul imediat, 
dintre-aceeia „care 
vadă / nu doar făina 
ladă...", cum se exprima 
mare poet.

Desigur, treptele de gîndire 
oglindeec treptele de maturi
tate la care se află fiecare sem
natar. O tînără, Maria Tiron. 
elevă Ia Liceul agricol din lo
calitatea Podu-Iloaiei. Iași, că
reia îi mulțumim pentru înscri
erea Ia discuție șl-i apreciem 
sinceritatea, ne demonstrează, 
de pildă, că si-a pus. într-un fel. 
problema alegerii idealului, dar 
că. în fapt, ei nu îi sînt prea 
clare lucrurile fn ace&t do
meniu. „Dacă am un ideal ? 
scrie ea. Da. cred că am să am 
dacă voi munci, acum sînt e- 
levă. iar dacă voi învăța și voi 
munci zi de zi voi putea 6ă-mi

urmă-

lor 
fiind, tot- 

închine 
depă- 

Oameni 
știu ’ să 
lor din 

un

DE CE, PENTRU CE

fac si eu un Ideal, voi 
tehnician agronom, un 
care mi-a plăcut de cind 
mică". Cum spuneam. în 
răspuns sînt conținute aspirații 
nobile, dar si neclarități. Deo
camdată insă (Maria este abia 
în anul I). nimic grav. Profeso
rii. școala, organizația U.T.C. o 
vor ajuta, desigur, să se cla
rifice. să deosebească idealul de 
profesie. întelegind totodată ro
lul muncii si al meseriei 
în împlinirea unui ideal. Vîrsta. 
deși foarte fragedă, după cum 
se vede, permite dezbaterea de 
idei, problema fiind deja pusă, 
(Ar fi interesant de știut ce a- 
nume se va organiza pe această 
temă în școala citată, ia Podu- 
Iloaieî...).

La un pol opus (ca experi
ență de viață), tovarășul Ica 
Cărășanu, din Reșița, ..în ciuda 
vîrstei" (nu ne spune cîți ani 
are. dar crede că viața „nu îi 
mai dă dreptul" la simple visări) 
..încăpățînat oarecum" insistă 
să se considere „încă printre 
cei interesați în căutarea, sau. 
dacă nu. în întreținerea unul 
ideal fără de care — e absolut 
de acord — un om rămîne în 
stadiul primar, de rocă brută

deveni 
ideal 
eram 
acest

sau materie moartă*. N-are stu
dii medii, dar. ne scrie dinsui : 
..toate acestea m-au interesa*, 
le-am purtat în sinea mea sub 
un continuu semn al întrebă
rii".

Ceea ce l-a surprins uitîn- 
du-se împrejur, observînd alți 
oameni, este marea varietate de 
forme pe care le îmbracă idea
lul.

„O promoție de 100 de absol
venți termină Filologia, să pre
supunem această facultate în 
care se discern valori spirituale. 
?i dintre acești tineri care au 
asistat deopotrivă la aceleași 
lecții, 
ceeași profesori, 
fost aruncată în minți 
suflete aceeași sămință. vor ieși 
oameni cu idealuri foarte deo
sebite. uneori diametral opuse. 
Intr-adevăr. unii vor visa să 
fie oameni în sensul pe care 
cultura cea mare îi definește, 
hotărîți să-și închine viața se
menilor, societății ; alții însă 
vor visa — vis ce și-1 consideră 
ideal — cu deosebire mașină,

I — —I /

care au ascultat a- 
cărora Ie-a 

și în

EUGEN FLORESCU

(Continuare fn pag. a VL-a)

VIOREL CALUGARU, 
comuna Corbasca, Ba
cău :

„A-țl propune un 
Ideal, <lupă părerea mea, 
înseamnă a-țl propune 
să realizezi ceva care 
să vină în ajutorul pro
gresului tău, ca om, șl 
a] oamenilor, ca socie
tate. Muncesc ca profe
sor șl sper prin grija 
cu care mă ocup dc 
cel mal tineri, să fiu, 
Intr-adevăr, de folos".

ALTE
RĂSPUNSURI 
LA ANCHETA 

NOASTRĂ

înAri- in Moldova unde
îsrirzjat se afli k ăcrastl dată 
p seaBfcrrt: df pnsxă 
tpC'Câ. îs nxkvtÂi Intre ho- 

câniii Imjntisțs— pîul 
acum un este decit
1? L’ dm snp£»?ața prevă-
suîi. pentru actuala campanie, 

r>îd»»lun nostra con- 
la coochîzia că in multe 

iucun f orța j i aii |k»rde de 
sînt fokeite la ma- 

xunnzm, îarft nici o fereastră 
de timp bvnl de lacra nu 
este pseidutl- La coopera- 

xxrir^t din Ruginnasa. unde 
au debutat pe su- 

pra’ryle situate în panta și ex
pose La soare, această lucrare a 
continuat și pe terenurile mai 
puțin xvintate. semăn in du-se cu 
«nZru. .A mai aștepta zile mai 
bune, ne relata președintele co
operativei, Viorel Burlea, înseam
nă a risca prea mult Unele cul
turi, ca de exempln macul și 
plantele furajere, pot fi foarte 
bine semănate și prin împrășbe
rea manuală". In ritm intens, cu 
toate mijloacele se însâmînțeaza 
și în cooperativele agricole din

TEODORA POPOV, 
muncitoare, Filatura de 
in șl cînepă Fălticeni :

„De curlnd am fost 
primită în partid. Pri 
lej ea să mă glndcsc 
foarte serios la întrea
ga mea viață șl activi
tate. In fața tovarășilor 
din organizația de par
tid am trăit emoția 
a-ml vedea Idealul 
viată recunoscut ca 
Idea! comunist".

de 
de 
un

CONSTANTIN SUCE- 
VEANU, elev sergent, 
școala de ofițeri 
Bălcescu“ :

„Nu întotdeauna 
tre îmbrăcămintea 
care o porțl șl propriul 
ideal se poate face o 
legătură directă. în ca
zul meu, Insă, da : as
pirațiile mele cele mal 
mari sînt legate de apă
rarea cuceririlor po
porului nostru, de vii
torul pașnic al Româ
niei socialiste.

„N.

In- 
po

CARE 
IARTĂ

DaUiești. Horlești. Cozmești, 
Lețeani ; în plutonul fruntaș la 
însămințat avînd realizări ce de
pășesc cu mult media pe ju
deț rituîndu-se alte 10—12 uni
tăți-

Solul fiind încă umed pe anu
mite parcele, în special pe cele 
situate în marginea nurilor, nu 
se poate critica faptul că nu 8-a 
trecut peste tot la executarea 
masivă a însimînțărilor, deși $i 
aid tarlalele atent depistate pot 
fi semănate cu atelaje sau așa 
cum l-a procedat la Ruginoasa 
cu mina. Neconvingătoare apar 
totuși justificările în multe u- 
nități. In condiții asemănătoare 
cu cooperativa din Ruginoasa sînt 
multe unități ca și cele din Si- 
rețel și Tătăruș. Pînă la începu
tul săptămînii însă în timp ce 
prima a reușit să însămînțeze 
mai bine de 300 hectare, celelalte 
două nici nu au început. De ne
înțeles este și atitudinea unor 
specialiști care pe motiv că în 
județ săptămîna trecută au căzut

N. COȘOVEANU
(Continuare în pag. a Vll-a)

f

C. MOCANU
GH. SBÂRNA

Academia de științe
social - politice 

„Ștefan Gheorghiu" 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

(Continuare în pag. a V-a)

CARNET
CHURN

GH. TOMOZEI
Fenomenul O.Z.N. reedi

tează înfrucîtva controverse
le iscate de legenda Atlan
tide! : există „atlantologi* și 
.'Ozeneologi", există oameni 
care te încredințează că 
riști sa fii de o cumplită ab
surditate dacă nu crezi în 
existenta farfuriilor zhură- 
toare și oameni care contes
tă cu violentă prezenta în 
spațiul ce ne înconjură a 
„obiectelor neidentificate".

Dar de ce atîta violență, 
atîta patos, pentru a spulbe
ra mitul recent al farfurii- 

tocmai 
de a 
aduce 

tabăra

BARBU CORINA-DA- 
NIELA, elevă, clasa a 
IX-a, Liceul „Iulia Haș- 
deu“, București :

„Am 16 ani — vîrsta 
marilor întrebări și 
Idealul meu începe să 
se contureze prin com
parația pe care o fac 
zilnic Intre aspirațiile 
personale, Incerte încă, 
șl viața celor dimpre
jur, modelele mele. Să 
fiu un om demn, să fiu 
un om capabil — lată 
proiecte la care mă 
gtndesc cu seriozitate.

COSTEL PASARE, 
Școala tehnică Electro
tehnică, Brad :

„Lucrător în mină, 
am învățat de la mi
neri, tovarășii mei, da
toria de a aborda pro
blemele vieții cu băr
băție, să muncesc bine. 
Toate acestea nu al
cătuiesc probabil, un 
ideal, dar mă ajută fn 
aspirațiile mele de a-ml 
trăi viața pe măsura 
vremii, care este, prin 
excelență, o vreme c 
hărbățiel".

lor ? De mulie ori 
insistența aceasta 
spulbera „farfuriile" 
noi combatanți în ___
celor care cred în, e drept, 
strania lor realitate. In ce 
mâ privește am citit mii de 
pagini care ridiculizează A- 
tlantida dar cred cu sâlbâti» 
cie în pâmîntul scufundat și 
mâ ambiționez sâ caut noi 
și noi dovezi câ Atlantida 
nu și-a înâlțat turlele miste
rioase doar în închipuirea 
lui Plafon. Am mers atît de 
departe cu „cercetările" me
le de amator îneît atunci 
cînd la Constanța a fost gă
sit ocel magnific Șarpe Fan
tastic căruia — la î 
— oamenii de știintă 
găseau pereche și nu-l 
xau" cu precizie în 
l-am imaginat în Sala 
nului din... Atlantis.

Cred în mitul atlant.

începui
* nu-i 

„fi- 
timp 
Trx>-

(Continuare In pag. a Vll-a)



Pag. 2 SCiNTEIA TINERETULUI

UN OBIECTIV CARE INTERESEAZĂ Concursul de admitere in invătâmintul TIMPUL 0V. LIIBER
Noua salbă de lacuri a Capitalei

Noua salbă de lacuri 
a Capitalei — obiectiv 
care concurează, pen
tru anîi ce vin. la ti
tlul de cel mai frumos 
ounct de atracție al 
Bucureștiului — înce- 
oe să-și contureze 
profilul. Sute de ti
neri. angalați cu însu
flețire în competiția 
muncii patriotice, 
atacat din alin. în 
ceste zile, două 
cele trei șantiere 
acestui obiectiv.

Pe o lungime de 
Dtoape 70 de km, rîul 
Colentîna va fi supus 
unor amenajări de 
anvergură. începînd 
de la restaurantul 
..Doi cocoși” — unde 
un baraj va tăia calea 
aDelor si în vecinăta
tea căruia se va ridi
ca un impunător ho
tel — riul se va aduna 
în amonte, formînd 
lacul Străulesti. în 
aval — acolo unde s-a 
deschis Drimul șanti
er al tineretului — va 
lua ființă primul club 
nautic al elevilor din ■ 
Capitală — avînd la 
disnozîtîe o Distă de 
•CO m. In prezent,

au
a- 

din 
ale

de 
o

mare 
bază

m.

ȘTIINȚIFIC j|

-aici, 
d Poarte

mergi nd 
Be firul

gi ei «e lucrează la ta- 
luitaffea malurilor. Ia 
săparea groDilor cen
tru plantarea arbori
lor «î arbuștilor. la 
nivelări- în afara clu
bului nautic vor func
ționa. In această zonă, 
un ștrand 
capa cătate si 
hipică.

De 
mai
anei, noul obiectiv in
clude salba de lacuri 
cunoscute bucureste- 
nllor : Băneasa. He
răstrău. Flor ease a.
Tei. Fundeni si Pante- 
Umori. In continuare 
se va întAxie cel mai 
mare ..lac 
ment" al 
Pantelimon . __ 
suprafață de 208 hec
tare. Pe paztea dreeo- 
tă — acolo unde as
tăzi putem privi, de 
De podul 3OS el ci na
ționale Călărași, doar 
cîteva meandre ale 
rîului — se vor con
strui Dină la anul, un 
nare de distracții, un 
cinematograf în aer 
liber, o bibliotecă, un 
scuar cu jocuri pentru 
copii, țan strand

3 000 de locuri. înaee- 
trat ru o plajă de 2Bfl 
metri lungime- Tof 
aici va lua ființă cel 
mai mare Hub nautic 
al CapitaleL avind o 
Diată olimpică de 
2 000 m. Spitalul Pan- 
telimoc va fi înconju
re t din trei Dărti de 
anâ. oferindu-ae privi
rii într-o inedită ipos
tază decorativi. în 
ava!? de spital un cam
ping 
mot^
vor sta la 
turiștilor.
șantier al
«e vor deschide, ta lfl 
Iunie două tabere de 
muncă patriotică, a-

tineretului, dat 
natural 

adăDOCteste-

MAȘINI DE FERTILIZAT 
SOLUL ?

în Ungaria, în zona nisipu
rilor mobile din regiunea 
Kigkunsăg. se experimentez, 
ză o nouă metodă de sporire 
a fertilității solurilor nisi
poase. Pentru a se micșora 
permeabilitatea straturilor 
nisipoase — principala cauză 
a aridității acestor soluri — 
se recurge la același nisip, 
dar care este măcinat sub 
formă de pulbere fină.

Un strat de nisip măcinat, 
introdus la o adînclme de 
60 cm. retine aproape în în
tregime precipitațiile din 
atmosferă. Ulterior, stratul 
se transformă în argilă, iar 
deasupra lui începe Bă se 
formeze humusul.

Din cercetările oamenilor 
de stiintă maghiari, a rezul
tat că formarea humusului 
pe loturile la care s-a apli
cat un strat de praf de ni
sip are loc de 10 ori mal re- 
Dede decît pe solurile nisi
poase obișnuite. Stratul de 
praf de nisip poate fi pro
dus cu mașini autopropulsa
te speciale, care vor măcțna 
nisipul chiar în soL 1* adin- 
cimea respectivă.

ZIARE PE PICK-UP ?

Dună cum anunța revista 
„Neuheiten und Erfindun- 
gen“. la Tokio, ca și în alte 
orașe japoneze, „citirea acus
tică" a ziarelor cîriigă tot 
mal mult teren. In prezent, 
un număr de 14 ziare ri re
viste editează deja. în mod 
regulat folii imprimata 
acuatlc. Ele conțin extrase 
din ziare si Dot fl „citite- pe 
orice pick-up obișnuit Pri
mul ..ziar acustic” a apArut
— îub forma unot folii ase
mănătoare oergamentulul
— timp de 3 luni. Intr-un 
tiraj de 155 de mii de eiem- 
Dlare. Intenția oamenilor de 
stllntl japonezi este de a 
perfecționa în continuare 
acest sistem. Ei speră >4 
Doati nune în curînd în vîn- 
7«re o ..mașină de citit- sub 
forme unei lămpi de birou. 
Ea va explora foliile acusti
ce care vor fi citite cu voce 
clară.

superior: intre 5 15 iulie

de agre-
Capitalei. 
II. cu o

de vile și un 
ui tramrtdern 

diaporifii 
Pe aceri 
tineretului

«T. GANESCU

Anal acesta, conta rad de admitere fu fnvă|ămIntui superior se 
va dssfățura — pentru toata facultățile, Inclusiv secțiile de sub- 
inginerl — Intra 5 ți U iulie. Concursul prezintă unele noutăți Iu 
divelse discipline, pe care le aducem la cunoștința viitorilor can
didați. Astfel, La secția de toclologie din cadrul Facultății de filo
sofic, la locul examenului de psihologie de pini acum, a fost In
trodusă tema „Elemente de ecdnomle politici". La Facultatea de 
mo te mail că-mecanică, avtndn-se In vedere noua structură a Tnvft- 
(ămtBtului matematic, care prevede specializarea in anul V, va 
avea loe «n srogwr ««Mura, nediferențiat, pentru ambele specia
li că țL

BicaJaureațH care vur dori să dobindeeseă pregătire superioară 
Iu domeniul muzical. po< opta pentru secția de teorie, recent în
ființată fu conservatoare, cu patru specialități : compoziție, muzico
logie. dirijai orchestră ți cor academic.

în atentia candidatilor la concursul
de admitere in liceu

Direcția laviță mia talul de culturi generală din Ministerul Invi
ți mIntuim a făcut cunoscute unele modificări In sistemul de selec
ționare a candidați Iar ce >e vor înscrie la concursul de admitere 
In Ucea. Rpr* de «se toi re de anii precedențl, sesiunea de vară va 
pane la dispoziția candidaților toate locnrlle planificate, Intrucll 
na se var opri lacuri |i pentru exam-uul de toamnă. O a doua 
sesiune ae va arpa nd za numai daci vor rămlne tocuri neocnpate.

In sesiunea din rari, media obligatorie, pentru a fl considerat 
admis tn llewn va fi de f, tar In toamnă de 5.

(Agerpres)

ț<@fnen»f»

de licări

Capitalei

loarei salbe

Macheta vil

Ce vreți să știți despre
viitoarea dv. profesie?

Mecanizarea
și automatizarea

• IUU DUPĂ AMIAZA
• fwt expedia: oțelăriiloi 
patriei im trzn mar>mi for- 
•* - * I* peș
te <**• txie fier •. e--hu Aceas
tă arUvne m însene in an- 
•amblui mani firi Larilor or
ganiza te In cinstea zilei de 
1 Mal de către Comitetul 
municipal Sa tu Mare al 
U.T.C

LÂPBȘTK GHEORGHE

calculului economic

„ZILELE
MINULESCU“

Din inițiativa Comitetului 
județean al V.T.C. și a Co
mitetului pentru cultură Și 
aria al județului Olt, vor avea 
loc. la Slatina, in zilele de 26 
și 27 aprilie a.c., ,,Zilele poe
ziei hii Ion Minulescu*. Fes
tivitatea se va deschide cu 
simpozionul: „Personalitatea 
poetului Ion Mintdescu", la 
care cor participa Ovidiu Pa- 
padima, Șerban Cioculescu, 
Mioara Minulescu, Emil Mâ
nu, Ion Peltz, urmat de reci
taluri de poezie la care-și voi 
da concursul poeții Cezar Bal
tag, Ilie Constantin, Niculae 
Stoian, Mihai Negulescu, Ni- 
colae Oancea, Ionel Marines
cu, Virgil Carianopol și acto
rii LiUana Țicău, Monica 
Ghiuțd, Ludovic Antal, Paul 
Nadolschi, Constantin Vlntilă. 
O „Expoziție Minulescu^ și 
un concurs de poezie destinat 
elevilor vor încheia rrumifetf- 
tările dedicate poetului „Ro
manțelor pentru mai tirziu".

ȘT. G.

ka București «

it pentru

Teatrul Muzical de Stat

„Ștefan Makedonski
Soriți joi seara 

Capitală, cei 180 
membri al Teatrului 
Muzical de Stat „Ște
fan Makedonski- din 
Sofia se pregătesc 
Dentru prima lor 
confruntare cu pu
blicul bucur oștean, 
între 25 și 29 aprilie, 
ei vor oferi «rf?ta- 
torilor noștri — după 
cum ne-a informat 
ieri Dimltăr Koju- 
harov. directorul 11 
conducătorul artis
tic al teatrului —

în 
de

11 din Sofia

i hJ P

• UN SPECTACOL • O CARTE
..D-ALE CARNAVALULUI-

Excelentul spectacol regizat de Lucian Pinti- 
lie continuă să atragă atenția publicului. In 
aceste ultime zile înaintea prezentării sale la 
Paris, pe scena „Teatrului Națiuoilor**. în dis
tribuție pot fi revăzuți în continuare, ca inter- 
preți remarcabili ai rolurilor caragialiene. ac
torii : Gina Patrichi (Mița). Rodica Tapalagă 
(Didina). Grigore Vasiliu-Birlic (Crăcănel). Oc
tavian Cotescu (Nae Girimea). Stefan Bănică 
'Iordache), Toma Caragiu (Pampon). Aurel 
Cioranu (Catindatul) etc. (Sîmbătă. ora 20. ?i 
duminică ora 15. la sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu a teatrului ..Lucia Sturdza Bulandra *).

...de versuri — ^Vtnrl !■ vuietai vremii- — *1 
una de proză — „Floarea dia prăpastie** — am
bele purtind semnătura lui AJex Philipp ide. 
au apărut, de curind. in colecția ..Biblioteca pen
tru toți-, nr. 499 ri SM. ..Visuri îb vuietul vremii- 
cuprinde poezii din volumele „Aur sterp" (1922). 
..Sîînci fulgerate- (1939). „Visuri in vuietul vre
mi*;- (19391 jj „Monolog In Babilon- (1067). iar 
„Floarea din prăpastie" — fragmentul de roman 
cu aeelasi titlu ii nuvelele ..Drumul- (1920) și 
..îmbrățișarea mortului- (1940). Nerăbdare» cu 
care cititorul a întimpinat întotdeauna cărțile lui 
Al. Philippide. .romantic In armură clasică'*, 
face de prisos orice comentarii.

• UN FILM
• O EXPOZIȚIE

..SALONUL DE DESEN ȘI GR A V URA “
Deschis recent, la sala Dalles, salonul găz

duiește lucrările a numeroși artiști plastici de 
vîrste diferite. Expoziția cuprinde, alături dc 
schite ale unor maeștri cunoscuți. desene, cari
caturi, gravuri ale unor plasticieni tineri. Expo
ziția este deschisă între orele 11—19.

„ECLIPSA*
Filmul lui Michelangelo Antonioni continuă 

a fi capul de afiș al actualității cinematogra
fice. Bogăția limbajului artistic, extraordinara 
plasticitate a cadrelor, jocul magistral al pro
tagoniștilor (Monica Vittl ti Alain Delon) fac 
din acest film o capodoperă a genului, care 
cu greu se poate uita. Filmul rulează la cine
matograful „Central".

cinci spectacole. în- 
globînd „Liliacul- 
de Strauss. ..Tîrg la 
Sofia- de Bogdan 
Korceav șl opera 
bufă „Giroflâ — Gl- 
rofla-.

— Ce recoman
dați, din programul 
dv spectatorilor ti
neri ?

—* în primul rfnd
— ne-a declarat In
terlocutorul nostru
— baletul ..Tîrgul la 
Sofia-. In care ms-

joritatea balerinilor 
sini tineri.

— Cea 
interpretă

— Dacă nu se su
pără nimeni, aș nu
mi-o pe Liudmila 
Techchimedjieva...

...Așadar. notați 
pe agenda dv: astăzi, 
■lmbătă 
puteți 
Teatrul de Operetă 
din București, opera 
bufi „Glroflă-GLro- 
flâ-.

mal bună 
tînărfi ?...

2fl aprilie, 
viziona la

COMEDIANȚII rulează la Patria 
(orele 11; 14; 17; 20). VREMURI 
MINUNATE LA SPESSART ru
lează la Republica (orele 9,19 ; 
11,36 *. 14 ; 16.30 ; 18.46 ; 21). ADIO, 
GRINGO rulează la Luceafărul 
(orele fi ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 16,15 ;
20.30) , Feroviar (orele 8,30 ; 10,45 ;
13 ; li,15 ; 17,30 ; 2fl), Excelsior ta
rele 1.49 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21), Melodia (orele fl ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 , 18,15 ; 20,30), Modern (orele 
B.3Q ; 11.45 ; 14 ; 16,15 , 18.30 ; 20,45). 
PE URMELE ȘOIMULUI 
la București (orele 8,45 ; 11 ; ___
16 ; 18,30; 21), Favorit (orele 10 : 
13 ; 16,30 ; 18 : 20,3(1). NOAPTEA E 
FĂCUTĂ PENTRU... A VISA ru
lează la Festival (orele 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Gloria (o- 
rele S ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) . PIPELE rulează la Victoria
(orele “ '*
20.45) ,
13.30 ; io : in,ia ; zu,mj. v, 
rulează la Central (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15). VTHSTELE 
OMULUI rulează la Lumina (ore
le 9,30—18,30 în continuare ; 18,45 ;
20.45) . PENTRU ÎNCĂ PUȚINI 
DOI.ARl rulează la Doina (orele
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Da
cia (orele 8,30—16,15 în continuare;18.30 ; 20,45). - --------*----- -
COMISARUL 
(orele

rulează
13,15 ;

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 
Grivița (orele fl : 11,15 ;

16 : 18.15 ; 20,»). ECLIPSA 
- - - • - ; 11 ;

CĂLUGĂRIȚĂ ȘI 
rulează la Union 

14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
TOTUL PENTRU RlS rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 tn conti
nuare). EXPRESUL COLONELU
LUI VON RYAN rulează la în
frățirea (orele 15,15; 17,45: 20).
MARELE ȘARPE rulează la Bu- 
zeștl (orele 15,30 ; 1B). RISCURILE 
MESERIEI ruleazfi la Bucegl Io
nele 0 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30), Miorița (orele 9 j 11,15 ;

1N CURIND PE ECRANE t 
riA TRAI PENTRU A TRAI” 

CU YVES MONTAND
Personalitate marcantă 

a cinematografului mon
dial, Yves Montand, ar
tist complet — Interpret 
de cinema, teatru și reci
tal muzical — revine, în 
aceaetă lună, pe ecranele 
noastre In filmul lui Le- 
louch ,,A trăi pentru a 
trăi-. Criticii sînt unanimi 
în a decreta că este vorba 
de „cel mai bun rol" al 
marelui actor.

• 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30). VERA
CRUZ rulează Ia Unirea (orele

• 15,30 ; 18 ; TANDREȚE ora 20,30).
CĂDEREA IMPERIULUI ROMAN

• rulează la Lira (orele 15,30 5 lfl).
PAȘA rulează la Drumul Sării

• (orele 15 ; 17,30 ; 20), Progresul (o- 
rele 15,30 ; 18 ; ȚAR ȘI GENERAL 
ora 20,15). LA EST DE EDEN

• rulează la Glulești (orele 15,30 ;
18 ; 20,30). RIO BRAVO rulea2fi la 
Cotrocenl (orele 15,30 ; 18) BUNA 
ZIUA, CONTESA rulează la Pa
cea (orele 15,45 ; 18 ; 20,15). PE 
TEREN PROPRIU rulează la VI- 
tan (orele 15,30 ; 18). MONTPAR
NASSE 19 (ora 20,30). PE PLAJELE 
LUMII rulează la Floreaaca (orele 
I ; 11,18 l 13,30 ; lfl ; 18,18 ; 20,30),
TOMI8 (orele B—18,45 în continua
re ; 18,18 ; 20,30). TATA DE FA-

• MI LIE rulează Ia Volga (orele 9— 
e 19,45 în continuare j 18,10 ; 20,30).

BECKET rulează la Viitorul (o-
• iela 18,30 ; 19). CRIMA 1N STIL

PERSONAL
(orele
20.30) .
BEN
15,30 ; 
NELE
Popular (orele 15,30 ; 18 ; PRELU
DIU ora 20,30). ASTA SEARA MA 
DISTREZ rulează la Munca (ore
le 18 ; 18 ; NU UITA... GARA LU- 
GOVA1A (ora 20). FELDMAREȘA- 
LA rulează la Flacăra (orele 16,30 ; 
18 ; CENUȘĂ ȘI DIAMANT
20.30) , Rabova
CUȚITUL ÎN 
RĂUTĂCIOSUL 
rulează la Arta (orele 8,45—15,30 
în continuare ; 18 ; 20,15), Flamu
ra (ora 9 ; 11,19 ; 13,30 ; 18 ; 18,13 ;
20.30) . MICUL FUGAR rulează la 
Ferentari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15). 
SAMURAIUL rulează la Crîngasl 
(Orele 15,30 ; 18 ; 20,30). ZIUA IN 
CARE VIN PEȘTII rulează la 
Cosmoa (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

rulează la Aurora 
B ; 11,15 ; 13,30 ; 16 J 18.15 J 
ROLLS ROYCE-UL GAL- 
rulează la Moșilor (orele 

18 ; TATA ora 20,30). P1A- 
MECANICE rulează la

BlMBĂTĂ, 26 APRILIE 1X1
PROGRAMUL I

ora 
(orele 15,30 ; 18 ; 

APA (ora 20,30).
ADOLESCENT

SIMBĂTĂ 26 APRILIE 1989
Opera Română : BAL MASCAT, 

ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale” (Sala Comedia) : BEC
KET, ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
TRAVESTI, ora 16,00 ; PĂRINȚII 
TERIBILI, ora 19,30 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Mflgureanu) : D-ALE CARNAVA
LULUI, ora 20,00 ; (Sala Studio) : 
COMEDIE PE ÎNTUNERIC, ora 
20,00 ; Teatrul Mic : JOCUL IELE
LOR, ora 20,00 ; Teatrul de Come
die : CROITORII CEI MARI DIN 
VALAHIA, ora 
„C. I. Nottara” 
FEDRA, ora 20,00 ;
Iești : VISUL UNEI NOPȚI __ 
IARNA, ora 19,30 ; (Sala Palatu
lui) ; CURSA DE ȘOARECI, ora 
19,30 ; Teatrul „Barbu Delavran- 
cea" : MUȘTELE, ora 20,00 ; Tea
trul Evreiesc de Stat ; DIBUK. 
ora 20,00 ; Studioul L.A.T.C, : 
GARDEROBIERELE ; VIN SOL
DAȚI! ; EXISTA NERVI. ora 
20,00 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
EGMONT, ora 18,30 ; Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei) : PA- 
PUCIADA, ora 17,00 ; NOCTURN 
I — MIRIAN RADUCANU, GH. 
CĂCIULEANU, VIRGIL OGĂȘEA- 
NU, ora 21,30 ; (Str. Academiei) : 
VRĂJITORUL DIN OZ, ora 17,00 ; 
Teatrul satiric muzical „C. Tăna- 
se“ (Calea Victoriei) : FEMEI, FE
MEI, FEMEI, ora 19,30 ; Ansam
blul U.G.S. : SELECȚIUNI ’68, ora 
2O,eo ; Circul de Stat : SELEC
ȚIUNI DE PRIMĂVARĂ, ora 10,30.

• 15,10 Fotbal : Steaua — Pro
gresul ; Rapid — Dinamo Bucu
rești. Transmisiune de la Stadio
nul „23 August” « 19,10 Telejur
nalul de seară. Buletinul meteoro
logic. Publicitate « 19,31 Cadran 
— emisiune de actualitate inter
națională • 20,00 Tele-enclclope- 
dia. în cuprins : Muzeul cinema
tografiei ; Furnica ; Marea (XVIII)
• 21,00 Muzică populară bănățea
nă, interpretată la taragot de 
Remus Bistrița șl Marin Cuibaru
• 21,15 Film serial : Bonanza
• 22,05 Invitații noștri — emi
siune muzicală cu Miluță Gheor
ghiu, Miriam Răducanu, Adela 
Mărculescu, Cleopatra Melldo- 
neanu, Gheorghe Popoviel Foe- 
naru, Cosma Brațoveanu, Gheor- 
ghe Câciuleanu, Dorel Iacobescu
• 22,45 Telejurnalul de noapte 
e 23,00 închiderea emisiunii pro
gramului I,
PROGRAMUL II

20,00 ; Teatrul 
(Sala Studio) : 

Teatrul Giu- 
DE
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Opera Română • TRAVIATA. 

ora 11.00 : CARMEN, ora 19.30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le" (Sala Comedia) : O SCRISOA
RE PIERDUTĂ, ora 10,00 ♦ HEI- 
DELBERGUL DE ALTĂDATA, 
ora 13,00 ; ENIGMA OTILIEI, 
ora 10,30 ; (Sala Studio) : CASTI- 
LIANA, ora 10,00 ; PĂRINȚII TE
RIBILI, ora 15,00 ; ORAȘUL NOS
TRU, ora 18,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” (Schitu M6gu- 
reanu) : VICTIMELE DATORIEI, 
ora 10,30 J D-ALE CARNAVALU
LUI. ora 15,00 : UN ......... ■
NUMIT DORINȚA, 
(Sala *' ‘

TRAMVAI 
ora 20,00 ; 

KFAN, ora 
VARȘOVIA- 

Teatrul Mic ; 
IERTAREA, ora 10,00 ; IONA, 
ora 20,00 ; Teatrul de Co
medie : NICNIC, ora 10,30 ; OPI
NIA PUBLICĂ, ora 13,00 ; Teatrul 
„C. I. Nottara” (B-dul Magheru) 
ECHILIBRUL FRAGIL, ora 
Teatrul GiuleștI : VISUL
NOPȚI DE IARNA, ora 
CURSA DE ȘOARECI, ora 
șl 19,30 ; Teatrul „Barbu 
vrancea” : ION, ora 10,00 ;
TELE, ora 20,00 ; Teatrul Evreiesc 
de Stat : D1BUK, ora 11,00 șl
20,00 ; Studioul I.A.T.C. ! DON 
QUIJOTTE, ora 10,00; Teatrul Țăn
dărică (Calea Victoriei) 1 PAPU- 
CIADA, ora 11,00 ; (Str. Academi
ei) J TIGRUȘORUL PETRE, ora 
11,00 ; Teatrul satiric muzical „C. 
Tănaae” (Calea Victoriei) 1 FE
MEI, FEMEI, FEMEI, ora 19,30 ; 
Anaamblul U.G.S. i 8ELECȚIUNI 
’69, ora 20,00; Circul de Stat: SE- 
IJECȚIUNI DE PRIMĂVARA, ora 
10,60 ; 18,00 |i 19,30.

Studio) : 
MELODIE 

ora 20,00 ;
ora
Teatrul

10,00 ;*
UNEI 
îo.oo ;
15,00 ;
Dela- 
MUȘ-

• 26,69 Telex TV « 20,05 Poezie 
contemporană românească. Ver
suri în lectura autorilor : Eugen 
Jebeleanu, Șt. A. Doinaș, Cicerone 
Teodorescu, Vasile Nicolescu, Flo
rența Albu, Ion Sofia Manolescu, 
Astrig Conert2, Constantin Ahă- 
luță, V. Radu Ghenceanu, Ion 
Crlnguleanu, George Dan p 26,25 
Roman-foileton : Aventurile căpi
tanului Kloss (IV) • 21.15 Reci
talul de sîmbătă seara. In pro
gram : Recitalul violoncelistului 
Cătălin Ilea ; Cîntă corul „Madri
gal” al Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu". Dirijor : Marin Con
stantin • 21,55 Agenda artistică 
• 22,15 închiderea emisiunii pro
gramului II.
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• 8.40 Pentru copil șl școlari. 

Filmul artistic Fata cu balonul — 
o producție a studiourilor sovie
tice. Filmul serial Belle și Sehas- 
tlen (V). Valiza lui Norbert g Ifl.Oj 
Ora satului « 11,65 Caleidoscop
muzical-coregrafic — dansează E-^ 
lena Dacian, Ion Tugearu, Petre 
Clortea. Pantoniimă — Bojidar 
Petrov. Muzică ușoară cu Rika 
Zarai și Gilbert Becaud 12,00 
De strajă patriei • 12,30 Concert 
simfonic. In program : simfonia 
de camerfi cu solo de mezto-so- 
pranĂ de Anatol Vleru. Orchestra 
Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor Mircea Cristescu, solistă 
Martha Kessler. Concert pentru 
plan și orchestră de Andre J oli
vet. Orchestra simfonică a Radio- 
televlzlunli, dirijgr Andre Jollvet, 
fioliat Constantin lorieacu Vov-i
• 13,45 închiderea emisiunii de 
dimineață • 17,60 Duminică spor
tivă — campionatele Internațio
nale de gimnastică ale Romăniei 
— fipaleLe pe aparate • 19,09 Te
lejurnalul de seară ■ 19,36 „Briu- 
leț din Dobrogea” — program sus
ținut de Ansamblul de clntece șl 
dansuri „Brîulețul" din Constan
ța, conducerea muzicală Vasile 
Tânăsescu • 20,00 Desene anima
te • 20,15 Film cu trei stele . 
încurcăturile de la colegiul Nut- 
hourne. o producție engleză
• 21,30 Ambianțe. Emisiune mu- 
zical-distractlvâ de Ștefanla Do
rian. Ișl dau concursul ; ion Di-ț 
chiseanu, Anca Agemolu, Andreea' 
Constantinescu, Victor Vlase, Flo
rin Bogardo • 22,10 Telesport
• 22,35 Telejurnalul de noapte
• 22,15 închiderea emisiunii.
PROGRAMUL II

• 26,00 Telex TV • 26,05 Seară 
de teatru : Tartuffe de Moltere. 
regia ion Finteșteanu p 21,55 Un 
secol de muzică la Viena. Prezin
tă George Sbâreea « 22,30 închi
derea emisiunii
LA CLUBURILE TINERETULUI 

DIN BUCUREȘTI
Ateneul Tineretului (sectorul I): 

Seri distractive cu formația „En
tuziaștii” șl soliștii Radu Tănase. 
Cornel Grigore, Șerban Clurea 
(azi, ora 18 și mîlne, ora 17).

Clubul Elevilor (sectorul IV) 
„Balul de sîmbătă seară" cu for
mația „Antren” șl artiști al Cir
cului de stat (azi, ora 17) ; Serata 
duminicală cu formația „Antren' . 
Gabriela Teodorescu șl Atanasie 
Lambru (mîlne, ora 17).

Tehnlc-Club (sectorul V) : „Ba 
Iul fiăptflmînll" cu orchestra „Ti 
nerețea” și Anda Cfilugăreanu 
(azi, ora 18) ; „Matineu duminical" 
cu orchestra „Tinerețea" (inline 
ora 17).

CANB DE CULTURA
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI • Vougue : ,
ques Brel" ; „Din cele mal 
moașe, cele mai frumoase" — i 
suri (Student-Club, slmbătă, 
20). • Festivalul de primăvară _ 
artei studențești : Spectacolul for
mațiilor Institutului politehnic 
(Sala de spectacole. îlmhătl ora 
19,30) ; Spectacolul formațiilor U- 
niversității (Sala de apectacole. duminică, ora 19.341. « Formația 
„Contrapunct- ; Teatru de cafe 
nea . „Cochilii de melc-* de Alex. 
Popescu (Student-Club, dumlnleă, ora 29).

,,Ja-
fru- 
ver- 
•ra 

k ai

GALATI • Festivalul ,,Primă
vara gălățeană" ; Spectacol de 
estradă prezentat de ansamblul 
Casei de cultură (Sala de specta
cole, duminică, ora 19,36).

IAȘI e Program de varietăți 
(Student-Club-Bar. dumlnltl, ora 
26). • Serba’-e cîmpenească (Fi- 
durea .,Repedea-, duminici, ora 
9—13b • „Dacă războiul va izbuc
ni", de P. Rosse — prezintă for
mația de teatru a Institutului de 
medicină $i farmacie «Sala de 
spectacole, duminică, ora 15,31). p 
Piesa „Vrei să fii nevasta mea 7“ 
de Florin Vasiliu (Sala de specta 
cole, duminică, ora 17,31). e Con 
certul orchestrei de cameră a stu 
deniilor mediciniști și al formați 
ei „Virtuoși- (Sala de spectacole 
duminică, ora 16). « Cîntă „Me 
teor“ șl „Roșu și Negru- (Sala de 
spectacole, dnmlnică, ora 29).

TIMIȘOARA ț Ziua culturală . 
studenților agronomi : „Educare, 
tineretului tn spiritul păcii și în 
țelegeril între popoare” — de vor 
bă cu lector univ. Eftimle Șiris 
nu ; Program artistic Susținut d 
formațiile Institutului agronomi 
(Sala de spectacole, duminica 
ora 26).
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ÎN ACȚIUNEA DE ORGANIZARE 

ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII
ÎN MUNCA • ÎN VIAȚA DE ORGANÎZATÎE1

i

EXISTĂ „ALEȘI" 
Șl „TOLERAȚI" ?

să

Pînă la finele trimestrului II 
a.c., la Uzina mecanică din Cîm
pina, conform planului elaborat 
în acest sens, urmează a fi reali
zate 21 de studii privind organi
zarea științifică a producției și a 
muncii. Dintre acestea, pînă a- 
cum s-au și aplicat 9. în bună 
parte ele nzează reorganizarea 
activității productive din atelie
rul de montaj, reamplasarea ma
șinilor la secția mecanică II, creș
terea capacităților de producție 
ca urmare a raționalizării trans
portului intem și altele.

Nu nc-am propus acum 
urmărim eficiența economică
acestor măsuri. Nici dacă prime
le realizări confirmă prevederile 
inițiale. Doream, în schimb, să 
aflăm în ce măsură tinerii din 
secțiile amintite cunosc schimbă
rile ce urmează să aibă loc în 
organizarea producției, schim
bări oare, evident, le afectează 
munca, făcînd-o mai productivă. 
Mai exact doream să vedem ce 
știu ei despre organizarea pro
ducției și a munneii, cum aprecia
ză eficiența măsurilor preconiza
te de comitetul de direcție și, 
pornind de aici, să aflam rolul pe 
care și l-au asumat organizația 
U.T.C., tinerii în realizarea lor. 
Căci o participare activă la ac
țiunea permanentă de îmbunătă
țire a organizării producției și a 
muncii presupune o cunoaștere 
exactă a procesului de producție 
din secția respectivă, descifrarea 
rolului acesteia în ansamblul în

treprinderii.
în acest sens am formulat pa

tru întrebări de sondaj pe care 
le-am adresat unui mare număr 
de tineri încadrați în cele două 
secții. Redăm în continuare în
trebările și o bună parte din răs
punsurile primite.

I. Ce înțelegeți prin organi
zarea raționala a procesului de 
producție în secția dv. ?

Menționăm că, în marea lor 
majoritate, tinerii cărora ne-am 
adresat sînt încadrați în catego
riile V—VI, de salarizare.

Adrian Spirea (strungar, meca
nică I) : — Eu înțeleg asta cam 
așa: cum să organizăm munca 
pentru a obține o producție de 
calitate.

— Constantin Vrabie (strun
gar, mecanică I) : — Organizarea 

^producției ? E ca piesele să fâ 
terminate la timp.

Gabriel Florea (strungar, me
canică I) : — Are mai multe La
turi... Să nu facem rebuturi.

Gheorghe Moraru (strungar, 
mecanică I) : — Sa nu întîrziem 
și sa nu absentăm nemotivat.

Ion Costea (strungar, mecani
că II) : — Piesele pe care le fa
cem să aibă o formă oarecare.

Petre Sandu (frezor, mecanică 
II) : — Să fie scule la magazie. 
Cam asta înțeleg eu.

Aurel Rădulescu (strungar, 
mecanică I) : — Sa nu ne plim
băm prin secție.

Celelalte răspunsuri, pe care 
nu le mai transcriem, diferă prea 
puțin de cele de mai sus, cir- 
cumscriindu-se în aceeași arie de 
cunoaștere.

tionul ales reprezintă marea ma
joritate a lucrătorilor din cele 
două secții) posedă cunoștințe 
extrem de precare despre una 
dintre cele mai importante acți
uni economice — organizarea 
științifică a producției și a mun
cii — ce se desfășoară de o bună 
perioadă de timp în toate între
prinderile economice, a cărei o- 
portunitate și importanță nu mai 
trebuie subliniată. Răspunsurile 
interlocutorilor noștri vădesc lip
sa celor mai elementare cunoș
tințe privind organizarea fluxu
lui tehnologic, neputința lor de 
a întrevede implicațiile tehnice și 
economice — fie ele cît de mici 
— ale modificărilor survenite în 
procesul de producție. Orizontul 
profesional se limitează strict 
doar la locul lor de munca, la 
piesa sau operația pe care o e- 
xecută. De fapt, la întrebarea su
plimentară : „Știți unde merg 
produsele — evident, la care din 
secțiile productive — de la ma
șina dumneavoastră ?" extrem de 
mulți din numărul celor chestio
nați n-au putut sa dea un răs
puns precis.

Evident, lăsați într-o totală ig
noranță față de măsurile de îm
bunătățire a organizării produc
ției însăși, aplicarea la eficiența 
scontată, a acestor măsuri, devi
ne problematică. Ceea ce este 
mai greu de înțeles e cum tși 
poate permite conducerea acestei 
unități, luxul — fiindcă e un lux 
—■ de a se lipsi, conștient sau nu, 
de aportul creator al unei bune 
părți din rîndurile colectivului 
său ? Nedumerire, la care ingine
rul Gheorghe Grigore, șeful ser
viciului organizarea producției, 
răspunde cu multă seninătate.

— Nu ne-am pus problema ca 
studiile elaborate să fie cunoscu
te de lucrătorii din secții, mai a- 
les că ele au fost întocmite de 
serviciile funcționale ale între
prinderii.

De ce așa cînd directivele de 
organizare a acestei activități, și 
nu numai directivele, dar întrea
ga noastră experiență în con
strucția economică, însăși bunul 
simț îți spun că organizarea ști
ințifică a producției și a muncii 
nu privește doar pe o elită res- 
trînsă de ingineri și tehnicieni (al 
căror rol primordial nu dorim în 
nici un fel să-1 diminuăm) ci în
treaga masă de ingineri, tehni
cieni maiștri, muncitori din în
treprindere ? Mai grav ni se pare, 
însă faptul că, aici, la Uzina me
canică Cîmpina, lucrătorii nu cu
nosc nu numai studiile finalizate 
în ultimul timp, dar lipsa de in
formare de-a lungul anilor a de
terminat o ruptură evidentă între 
perfecționările preconizate de 
serviciile funcționale și participa
rea muncitorilor la îmbunătățirea 
soluțiilor propuse, la perfecționa
rea întregii activități productive 
a întreprinderii.

Ne-am gîndit, însă, ca dacă la 
nivelul conducerii întreprinderii 
s-a făcut foarte puțin în această 
direcție, comitetul U.T.C. și-a 
propus de acum în colo să inter-

vină eficient pentru înlăturarea 
unei asemenea anomalii. Spre 
surprinderea noastră, inginera 
Lucia Voicu, secretara comitetu
lui U.T.C., ne-a replicat: „mun
citorii nu trebuie să cunoască na
tura studiilor elaborate, în fond 
acestea sînt măsuri ce se iau h 
nivelul serviciilor competente*.

Nimic mai neadevărat
Pentru ca muncitorul să parti

cipe la perfecționările tehnologi
ei de fabricație, la modificările 
variantelor vechi de organizare a 
procesului de producție, nu tre
buie să-i fie indiferentă necesita
tea înnoirilor permanente ale fa
bricației, introducerea neîntirzia- 
tă a progresului tehnic în toate 
compartimentele uzinale. F.l tre
buie sa fie pregătit, să cunoas
că, în primul rînd, noțiunile ele
mentare, absolut indispensabile 
unui bun organizator al locului 
de muncă, al fluxului tehnologic, 
să fie capabil de a emite soluții, 
de a propune îmbunătățiri în 
tehnologia de lucru existentă.

Cum s-ar realiza aceasta ? E- 
vident, printr-o abordare serioa
să, de conținut, a problemelor de 
organizare a secțiilor, printr-o 
urmărire atentă a tuturor modifi
cărilor intervenite în procesul de 
producției a relevării tuturor im
plicațiilor acestor schimbări în 
cadrul unor forme de pregătire 
riguros concepute, cu un conținut 
adecvat, corespunzător specificu
lui de organizare și conducere a 
procesului de producție din uzi
nă. Mai concret, este vorba de o 
informare la timp, de o pregă
tire prealabilă, în sensul dorit, 
prin cursurile de ridicare a cali
ficării.

IV. Cîfi tineri lucratori parti
cipa le aceste cursuri, cite lecții 
sînl afectate organizării produc
ției, lacului de muncă ?

La întrebarea de mai sus — a 
patra din chestionarul nostru — 
răspundem noi prin a afirma c& 

cursurile 
unii nici 
alții nici 
așa ceva

tinerii nu participă la 
de ridicare a calificării, 
nu-și amintesc de ele, 
n-au auzit dacă există 
în întreprindere.

Cît privește conținutul temati
cii elaborate, și pe care ne-o 
pune la îndemână tovarășa ingi
neră Voicu, redăm, pentru a ne 
forma o imagine a „oportunită
ții subiectelor alese, a „seriozi
tății- cu care s-a privit problema 
calificării în uzină, cîteva din 
ceea ce s-a considerat că „tre
buie", că e „folositor", pentru per
fecționarea pregătirii tinerilor lu
crători de la Uzina mecanică din 
Cîmpina : fracții ordinare și ze
cimale ; divizibilitatea numere
lor ; descompunerea în factori; 
unități de lungime, de suprafață, 
de volum, descrierea unghiurilor, 
felurile acestora, ș.a.m.d.

Iar secretara comitetului 
U.T.C, adaugă la sfirșitul discu
ției noastre :

— Sinceră să fiu, n-am făcut 
nimic în această direcție. Nu cre
deam că ne întreabă cineva dacă 
tinerii cunosc sau nu probleme 
de organizare a secțiilor...

PETRU G. BRATU

II. Cum este organizată pro
ducția în secția în care lucrați ?

Dobre Stroie (strungar, meca
nică I) : — Mașinile smt așezate 
pe ramuri (PIP) de activitate.

Petre Sandu : — Se tinde să 
se ajungă la o organizare știin
țifică. Așa am auzit eu mai de 
mult.

Gheorghe Popa : — Fiecare lu
crează la mașina lui și își organi
zează lucrul cum crede el.

Aurel Rădulescu: — Frezele 
tntr-o parte, mașinile de rectificat 
într-alta, strungurile... Doar le 
vedeți și dv., ce mă mai între
bați pe mine ?

Constantin Vrabie: — Nu știu, 
nu s-a plins nimeni că nu e o 
organizare bună în secție.

Gabriel Florea : — Vedeți, aici 
avem un sector, dincolo — altul, 
mașini sînt în toată secția.

Ion Costea : — Nu ' 
trebarea...

Sa trecem la cea 
chestiune :

(Urmare din pag. I)

infe/eg în-

<lc a trei*

llk Dacă aducem în secția 
prelucrări mecanice un „berbec" 
de la forjă, unde ar trebui in
stalai ?

Aurel Rădulescu : 
din dreapta al secției, e 
mult loc.

Ion Costea: — Nu văd 
să-l aducă, e prea mare.

Petre Sandu : — Va lucra 
lo unde va fi instalat.

Gabriel Florea: — Dacă are 
loc îl aducem, dacă nu, nu.

Adrian Spirea: — Nu-i toc
mai bine că încurcă fluxul teh
nologic.

Gheorghe Moraru : — Nu știu.
Dohre Stroie : — Face zgomot 

șl cred că e mai bine să-l punem 
lingă ușă. Dar trebuie să adu
cem și cuptorul, și e mai com
plicat, iar dacă-l aducem nu cred 
că-s oamenii de acord, pentru că 
o să fie căldura prea mare.

Lăsăm mai spre final cea de 
a patra întrebare. Ce ne spun 
răspunsurile primite la primele 
trei ? Tinerii c. estionați (eșan-

In colțul 
mai

cum

aco-

conoretizîndu-se, fu fina]. In a- 
tragerea în circuitul agricol a 
I 511 hectare $i amenajarea pen
tru irigații a altor 1 3M hectare. 
308 hectare terenuri in pantă 
vor fi terasate și plantate prin 
acțiunile uteciste iar pe alte 110 
hectare, din fondul silvie, se vor 
efectua împăduriri. Alte obiec
tive : plantarea de plopi în 
aliniament pe o lungime de 40 
kilometri, strânsul a unui va
gon de plante medicinale fi 2 8*0 
tone metale vechi. Contribuție 
la construirea a II cămine cul
turale $i 20 de săli de clasă. Și 
cifrele precizate din instruire, 
sînt tot atît de semnificative : 
Tineretul îșl va aduce contribu
ția la depășirea cu 5 Ml tone a 
cantității de țiței extras, la rea
lizarea suplimentar, a 81 000 mp 
țesături : reducerea consumului 
specific de materii prime si 
materiale cn 1.5 la sută și depă
șirea volumului producției in
dustriale globale cu 24 690 000 
lei

Confruntăm cifrele, acum. în
sumate cu cele publicate în 
Chemarea la întrecere. Numai 
foarte puține dintre ele coincid. 
Cele mai multe sînt superioare 
celor amintite atunci. Sînt su
perioare pentru că

2. DISCUȚIILE CU TINERII AU 
IMPUS MODIFICĂRI STRUCTU
RALE ÎN OBIECTIVELE CHE
MĂRII.

Aducînd pe prim plan cuprin
sul chemării la întrecere adop
tat de conferința județeană, 
organizațiile U.T.C. au analizat 
în adunări lărgite posibilitățile 
de care disr>un în vederea în
făptuirii obiectivelor propuse. 
Din rîndul uteciștilor de la 
cooperativa agricolă din Braga- 
diru a pornit ideea, care în 
scurt timp s-a generalizat în 
cadrul tuturor organizațiilor 
U.T.C. din unitățile agricole ale 
județului : în această primăvară,

fiecare utecist să plantele cel 
puțin zece pomi fi 81 butuci de 
vie — adică o zi plină să efectu
eze activități patriotice. Calculele 
au dovedit că. adoptind aceas
tă hotărire, tineretul din co
mună ar putea planta 5 hec
tare cu pomi și 5 cu 
vie. A fost un calcul 
tărire de ecou care, 
a condus la sporirea 
meniului, la nivelul 
cu mai bine de 150 
plantații noi.

De la calculele simple, la al 
căror temei a fost așezată do
rința de a spori mai mult ca
ratele activității desfășurare 
în nrocesul muncii, au pornit 
si tinerii din cooperativele agri
cole Furculești. Vîrtoapele, 
Lunca. Pietroșani. Bogdana si 
alte aproape o sută cind au luat

vită de 
Si o bo- 
Dreluată, 

anxa-a- 
judetului 

hectare

In secția 3 montai a Uzinei de strunguri din Arad, tinerii montori 
definitivează un nou lot de strunguri revolver 

Foto : O. PLEC AN

S^u, întreprinzător, 
căutărilor 

sMateare, dorința 
schimbărilor în bine, par să 

fie, sau cel puțin se zice că 
sînt proprii unei anumite 
virste. Inginerul DORB 
CRĂCIUN, de la întreprin
derea metalurgică „Energia" 
din Constanța, nu este însă 
de aceeași părere.

— Este mai curînd o pre
judecată, afirmă 
vîrsta tinereții 
peste perioada 
nemulțumirilor 
de noi calități, 
rînd, concepția

el. Nu 
se suprapune 
căutărilor, a 

generatoare 
ci, în primul 

___ , ____ potrivit că
reia ești dator să intervii ori 
de cite ori îți dai seama că 
o asemenea atitudine se im
pune din partea ta. Singura 
tinerețea, fără o profundă 
pregătire, fără aportul hotă
rîtor al educării politice șl 
cetățenești în acest sens ră- 
mîne neputincioasă.

— Cam abstract. Dv.. de 
pildă, sînteți tînăr. în ce ca
tegorie vă situați ?

— Tntr-una foarte precisă. 
Eu sint utecist și asta pen
tru mine are o importanță 
decisivă. Din această calitate 
de membru al U.T.C. decurg, 
în mod necesar, anumite în
datoriri. . ........................ ..
să 
tor 
ta _______ _
temeiază tot ceea ce între
prind, ea constituie suportul

Și sînt hotărît 
râmîn credincios aces- 

îndatoriri. Pe aceas- 
h o țări re a mea se în-

■ rmare a deifășnririi «nor ic- 
țixni eu implicații deosebite a- 
■■pra întăririi disciplinei de 
producție și a ridicării califică
rii profesionale (dezbateri pe 
tema ..Ce înseamnă zece mi
nute pierdute, zilnic, de la pro
ducție-. inițierea concursului 
..Prieten al cărții tehnice", rai
duri fulger la locul de muncă al 
tinerilor — ca să fie amintite 
citeva) este reconsiderat angaja
mentul în sensul că, în 1969. tine
retul va contribui la sporirea 
producției globale și marfă, rea
lizând. pe această cale, cu circa 
• sută vagoane îngrășăminte 
chimice peste plan. Totodată, 
mecanizatorii mai multor între
prinderi pentru mecanizarea a- 
griculturii si din fermele agri
cole. își concentrează, la rin- 
du-le. eforturile în sensul ob-

SOCIETATEA

Ne aflam în fața unei verita
bile arhive tehnice: dosare cu 
planuri de micro-rachete, cărți 
de specialitate, publicații româ
nești și străine. împreună cu ele, 
registre de evidență, planuri de 
muncă, tabele întregi cu calcule. 
Prin geamuri, vitrinele de la du
lapurile așezate alături, lasă să 
se vadă rachete minuscule In 
stare finisată sau in curs de e- 
xecuție, materiale, diverse apa
rate. Este spațiul unde î^i des
fășoară activitatea tinerii con
structori de rachetomodele din 
Tirgoviște, cunoscuți prin pasiu
nea cu care de ani de zile pre
gătesc, pentru traiectorii aeriene 
navele miniaturale. Iar, de puțin 
timp, aici, în laboratorul Liceu
lui nr. 2, își are teședința SO
CIETATEA „ASTRONAUTI- 
CA“. După cum lesne bănuiți, o 
societate tehnico-științifică, cu 
caracter aplicativ, angajînd deo
potrivă cunoștințele membrilor 
săi și priceperea de a construi. 
Membrii societății: elevi din di
ferite licee tirgoviștene.

— Deocamdată, ne spune to
varășul Dumitru Mircea, secre
tar al comitetului municipal al 
U.T.C., pentru că intenționăm 
cuprinderea și altor categorii de 
tineri din oraș. De altfel, spe
răm ca printr-o popularizare co
respunzătoare să-i atragem mai 
ales pe elevii de la școala pro-

CE ÎNSEAMNĂ A FI
spiritului meu întreprinzător, 
de veșnică iscodire, de cău
tare a noului, de continuă a- 
plecare către perfecționarea 
relațiilor în mijlocul cărora 
mă aflu.

execuție tehnologică, el tre
buie să gîndească, să caute 
să afle cit mai multe lucruri 
noi, să devină un tehnician. 
Fiecare din noi trebuie să 
avem o treaptă în avans față

ntotdeauna
in căutarea

noului
— Dați termenilor un înțe

les exclusiv tehnic ?
— Nu. Dar pentru că sînt 

inginer, este evident că mă 
refer între altele și la un a- 
semenea sens, mai mult 
chiar, el ocupă un loc în
semnat în sfera preocupări
lor mele. Să mă explic. Sînt 
specialist tehnolog, domeniul 
meu este circumscris con
strucției de mașini. Este fi
resc să mă pasioneze, în 
condițiile despre care deja 
vorbeam, elementele cele 
mai noi ale ramurii în care 
lucrez. Este un domeniu atit 
de vast, incit muncitorul 
nu se rezumă la simpla

de îndeletnicirea concretă 
dintr-un anumit moment. 
Tehnicianul să fie, la rîndul 
său, un adevărat inginer.

— Iar inginerul ?
— Deci eu, nu-i așa ? Ei 

bine, inginerul, mai ales cînd 
e tînăr, mai ales cînd e ute
cist, trebuie să se situeze, 
prin căutări 
prospectarea 
tehnice oferite unui cercetă
tor, pe coordonatele cele mai 
înalte ale efortului creator. 
Am lucrat aproape doi ani 
la întreprinderea de mașini 
și utilaje din Medgidia. Am 
făcut demonstrații pentru e- 
levil școlii profesionale, în 
secția de prelucrări mecani
ce. pe strungul cu comandă 
program pe care îl aveam, 
insistind asupra necesității 
muncitorului tînăr din indus
trie de a privi mai înainte, 
bizuindu-se pe cunoștințele

proprii, prin 
posibilităților

'fesională, pe tinerii muncitori pa
sionați de tehnica rachetelor.

Crearea societății 
tica“ constituie un

„Astronau- 
răspuns lă 

imperativul educației tehnice și 
științifice a tineretului. Așa cum 
funcționează în prezent, societa
tea, ca formă de organizare ex- 
trașcolară, urmărește să faciliteze 
procesul de fixare a cunoștințelor 
din discipline conexe, să dezvol
te interesul pentru studiu, să 
formeze și să accentueze deprin
derile practice.

Vreți să vă facem cunoștință 
cu membrii societății ? Iată cîte
va nume desprinse din „catalo
gul de evidența ‘ : Valentin Stro- 
escu (președintele societății). Eu
gen Datculescu, Ilie Liviu, Vișan 
Virgil, Cazacio Daniel, Elisabeta 
Stroescu. Victor Donoiu, Vasile 
Tănase. Dacă ne-am fi propus 
să-i menționăm după criteriul in
teresului dovedit pentru construi
rea modelelor de rachete, ar fi 
trebuit practic să-i consemnăm pe 
toți cei 30 de elevi. Cum, însă, am 
preferat a selecta, am acceptat-o 
pe cea operată de „mentorul" în
tregii activități de aici: profesorul 
Radu N. Ion. Prin intermediul 
său, reușim să identificăm și cli
matul în care s-a constituit și ac
tivează societatea „ASTRONAU
TICA".

— Intențiile noastre converg 
către realizarea „educației spa-

UTECIST
tehnlce multilaterale. Am 
realizat, împreună cu alți co
legi din biroul de proiecta
re al uzinei, un agregat de 
alezat carterul transmisiei la 
noile tractoare pentru pomi
cultură, legumicultura, viti
cultură ; mai bine zis am mo
dificat procedeul prin care 
se 
carterul 
n&tătind _______
sului si obtlnînd în plus 
o creștere serioasă a pro
ductivității. Am proiectat 
o transpaletă, un cărucior 
hidraulic pentru moderniza
re transportului uzinal intern. 
Sint poate lucruri mici, dar 
lucrurile acestea mici se nasc 
din forfota gîndirii, din do
rința de a-mi justifica în 
fața conștiinței mele calita
tea de tînăr comunist. In a- 
ceastă ealitate, și nu în aceea 
de tînăr pur și simplu, în
țeleg că oamenilor le poți fi 
de folos gîndind, căutînd 
noul, oferindu-le rezultatele 
imaginației tale neobosite.

Discuția a continuat încă 
multă vreme. Și fiecare nouă 
idee era un argument în 
plus, care demonstra încă 
odată, dacă mai era nevoie, 
un alt aspect al aceleiași 
probleme : necesitatea de a 
fi întotdeauna cu un pas 
înaintea propriilor tale preo
cupări, de a-ți precede fap
tele de ginduri îndrăznețe și 
de a le materializa, apoi, în 
alte fapte, pe măsura căută
rilor întreprinse. Este, poate, 
expresia cea mai fidelă a 
vîrstei unui om, care aparți
ne organizației noastre.

realiza pînă 
transmisiei, 

calitatea

atunci 
îmbu- 

produ-

T. MIRCEA

■
de tineri a fost deja 
Cifrele dovedesc că. 
creșterea animalelor, 
legumelor, activitatea 
najările pentru irigații, planta
țiile viticole și pomicole, in sec
toarele anexă (tîmplărie. fieră
rie etc-î îsi leagă munca peste 
zece mii de utecisti. iar alte 
citeva sute, ca urmare a prețui
rii activității desfășurate, au fost 
promovați in funcțiile de șefi de 
echipa, brigadieri, responsabili 
de loturi etc.

Poposind la Combinatul chi
mic de la Turnu-Măgurele ni s-a 
spus că tinerii au merite deo
sebite pentru obținerea realiză
rilor bune cu care s-a încheiat 
primul trimestru al anului ; la 
Fabrica de Confecții din Roșiorii 
de Vede ni s-a prezentat tabloul 
unor succese demne de subli-

îndeplinii. 
astăzi, de 
cultivarea 
in ame-

extindere al acestui important 
obiectiv al economiei 
naționale o mie de tineri 
600 mai mult decit se 
pusese) urmează cursurile 
ridicarea calificării ; primii 10Q 
de tineri au obținut insigna și 
brevetul de prieten al cărții 
tehnice ; a fost îndeplinit anga
jamentul de livrare a fierului 
vechi. Tinerii combinatului 
executat peste 5 000 ore 
muncă voluntar-patriotică.

• La Fabrica de confecții 
Roșiorii de Vede, prin 
țiunile întreprinse de organi
zația U.T.C., numărul absențelor 
a fost redus cu peste 60 la sută 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. 400 de tineri au ur
mat primele cicluri de lecții în 
cadrul cursului de ridicare a 
calificării ; nici un tînăr nu se

noastre
(cu 

pro- 
de

au 
de

din 
ac-

ACASA LA AUTORII CHEMĂRII
asupra lor amenajarea unui plus 
de 51 hectare solarii, fertilizarea 
cu circa 51 MO hectare mai mult 
decit se prevăzut, amenajarea 
pentru irigații a unei suprafețe 
de teren cu 68 la sută mai mare 
si întreținerea a 2 511 hectare 
pășuni, față de i mal o mie 
cit prevedea angajamentul ini
țial. S-a propus, s-a judecat, 
s-a hotărit. iar acum se înfăp
tuiește. Și, pe măsură ce se în
făptuiește. alte propuneri de 
completare a obiectivelor de 
realizat vin din partea organi
zațiilor U.T.C. De la Combina
tul chimic Turnu-Măgurele și de 
pe șantierul de 
cestul obiectiv 
zilele trecute, 
județean U.T.C.
lor peste 
de a livra. In acest 
vagoane fier vechi 
decât se angajaseră ;

extindere a a- 
s-a transmis, 
la comitetul 
hotărârea cc- 

mle de tineri 
an, cu 20 
mai mult 
că. drept

tinerii unei economii suplimen
tare de 25 de lei la fiecare o 
mie lei cheltuieli de producție.

Șirul exemplelor ar putea fi 
continuat. Esențial ni se pare de 
subliniat : consultarea fiecărui 
tînăr asupra posibilităților ce 
există pentru creșterea apor
tului propriu la realizarea exem
plară a sarcinilor de producție 
din acest hotărâtor an al cinci
nalului, solicitarea și centrali
zarea. unitate cu unitate, a obli
gațiilor asumate de fiecare. în 
cooperativele agricole de pildă, 
dacă întrebi de tineri, ți se răs
punde că-i poți găsi în zooteh
nie, legumicultura, în cîmp, a- 
dică oriunde, acolo unde se 
pretinde meserie. Și, aici se im
pune o paranteză. Angajamen
tul conferinței care prevedea ca 
in acest an, organizațiile U.T.C. 
să îndrume pentru a lucra în 
sectoarele cheie cel puțin o mie

niat : pînă acum, cei aproape 
o mie de tineri din unitate au 
contribuit la realizarea a mai 
mult de o treime din angaja
mentul anual de creștere a pro
ducției globale. Pe șantierul de 
construcții din Alexandria am 
aflat că, prin activitatea depu
să, tineretul a contribuit la de
pășirea volumului de lucrări 
prinse în graficul primelor pa
tru luni ale anului.

3. PRIMELE REZULTATE — UN 
COROLAR AL ACTIVITĂȚII DE 
PÎNĂ ACUM.

Am străbătut, zilele trecute, 
drumuri teleormănene și am 
însemnat în bloc-notes acțiunile 
întreprinse și realizările obți
nute de către tineri. Redăm :

• La Combinatul chimic Tur- 
nu Măgurele și Ia șantierul de

află sub plan.
• La C.A.P. Bragadiru, prin 

acțiunile patriotice, tinerii au 
plantat cinci hectare cu pomi 
și au terasat alte cinci hectare 
ce vor fi plantate cu viță de 
vie. Uteciștii ce lucrează în 
zootehnie au contribuit la creș
terea producției de lapte, de la 
fiecare vacă furajată, cu doi 
litri zilnic. Prin activitatea des
fășurată timp de două zile au 
scos de sub pericolul inundați
ei 80 de hectare cultivate cu 
grîu și alte 100 rezervate legu- 
miculturil și porumbului.

• La C.A.P. Drăgănești-Vlaș- 
ca, tinerii au amenajat două 
hectare solarii, «u fertilizat 
1 050 hectare și au plantat 10 
hectare cu pomi fructiferi și 
viță de vie.

• La I.M.A. Roșiorii de Vede,

tinerii mecanizatori au contri
buit la reducerea consumului 
de carburanți cu 12,5 la sută 
și la îndeplinirea cu aproape o 
lună de zile mai devreme a pla
nului de producție din 
nia de primăvară.

Centralizăm : au fost 
peste 1 580 tone deșeuri 
ce ; au fost împădurite 
tare în fondul forestier, ___
plantat peste 10 800 plopi in ali
niamente. a fost amenajată pen
tru irigații suprafața de 300 de 
hectare, la Islaz și Gorganul 
au fost deschise șantiere 
cale ale tineretului în 
cintele pentru irigații ; au fost 
redate agriculturii 4C de hecta
re prin lucrări de îndiguiri, 
desecări șl terasări. Valoarea 
lucrărilor finanțate și nefinan
țate executate pînă acum depă
șește cu mult cifra de două mi
lioane lei.

Subliniind doar cîteva din as
pectele ce caracterizează, acum, 
activitatea întregului tineret 
din județul Teleorman pe șan
tierul obiectivelor stabilite în 
întrecerea socialistă marcăm cu 
justificată satisfacție eforturile 
ce se depun, experiența poziti
vă acumulată. Elementul esențial 
constă în climatul de intensă ac
tivitate, de preocupări, de efor
turi perseverente pentru perfec
ționarea metodelor și formelor 
de muncă, pentru încărcarea 
fiecărei acțiuni inițiate cu o 
cît mai mare doză de eficacitate, 
cu utilitatea necesară. Ceea ce 
s-a realizat pînă acum în jude
țul Teleorman, după cum re
marca și tovarășul Nicolae Ro
vina ru, prim secretar al Comi
tetului U.T.C., este doar un în
ceput Elanul c’i care se lu
crează, participarea aproape u- 
nanimă a tineretului, ne fac să 
credem ca bilanțul ce se va în
cheia la finele anului va releva 
succese deosebite.

campa-
predate 
metali- 
50 hec- 

s au

lo- 
in-

țiale", dacă o putem numi astfel, 
la tinerii cu care lucrăm. Am în 
vedere faptul că, în cadrul so
cietății, ei au posibilitatea să re
zolve probleme, să găsească răs
puns la întrebările care și le pun. 
Este un mijloc potrivit — după 
părerea mea — pentru a realiza 
legături între diferitele materii 
din școală, cum sînt, de exemplu, 
desenul tehnic, matematica, fizi
ca, chimia. In plus, aici poate 
fiecare să lucreze singur, efec- 
tuind numeroase operații aplica
tive.

— De ce ați ales racheto-mo- 
delismul ?

— Reprezintă, cred eu, un 
domeniu unde se menține strîns 
contactul cu tehnica, într-un do
meniu de mare spectaculozitate. 
Tînărul este obligat să deseneze, 
să calculeze, să construiască. Ast
fel, își tatonează și posibilitățile, 
poate să identifice propria-i în
clinație.

„Astronautica," beneficiază, în 
persoana interlocutorului nostru, 
de un entuziast. „Dirijor" califi
cat al muncii ce se desfășoară in 
societatea tehnico-științifică, el a 
reușit să imprime întregii activi
tăți un sens util, la un nivel ri
dicat de materializare. Așa se face 
că, în momentul de față, se poate 
deja vorbi de o constantă în via
ța societății. O dovedesc rezulta
tele cu care tinerii modeliști par
ticipă la diferite concursuri sail 
demonstrații organizate cu ra
chetele confecționate de ei.

La Tirgoviște, racheto-mode- 
lismul a încetat, de fapt, să ră- 
mînă în perimetrul restrîns al u- 
nut singur grup de tineri. O po
sibilitate de expansiune a expe
rienței acumulate aici o consti
tuie concursurile realizate în oraș. 
Este un nimerit prilej ca membrii 
societății să împărtășească altora 
amănunte din propria activitate 
dar să și capete, în același timp, 
cunoștințe noi. Pe plan județean
— și acest lucru ni se pare foar
te util — se intenționează con
stituirea unei rețele de amatori 
în construcția racheto-modelelor.

Iată ce ne spune. în acest sens, 
tovarășul Cornel Voicu, secretar 
al Comitetului județean Dîmbo
vița al U.T.C.:

— Dorim să creăm cadrul sti
mulativ pentru creșterea calita
tivă a interesului adresat rachcto- 
modelismului. Ne gîndim Ia in
stituirea concursurilor, a întrece
rilor între constructori; vom pro
ceda la dezvoltarea în continuare 
a centrului din Tîrgoviște, respec
tiv a societății „Astronautica", 
constituind, în același timp, fi
liale în celelalte orașe din județ
— Ia Găești, Moreni, Pucioasa.

Planul de care luăm cunoștin
ță exprimă prin sine un punct 
de plecare cu bune șanse de a 
lărgi cercul celor dornici să-și 
consacre parte din timpul lor li
ber acestei delicate îndeletniciri. 
Și nu ne îndoim că vor fi des
tui dintre aceștia. Un argument 
îl constituie pentru noi nenumă
ratele scrisori pe care tinerii 
constructori de racheto-modele 
le primesc din partea colegilor 
lor din întreaga țară. Se cer in
formații despre activitatea socie
tății, sînt solicitate sfaturi teh
nice, indicații privind o latură sau 
alta a procesului de „fabricație" 
a modelelor. Afluența corespon
denței s-a accentuat de cînd, 
prin colaborarea membrilor so
cietății, este întocmit un buletin 
de specialitate — au fost reali
zate deja două numere — bule
tin expediat pe adresa unui mare 
număr de școli din țară. O ini
țiativă mai mult decit lăudabilă. 
Așa cum spuneam, scrisorile s-au 

circulația experienței 
și în acest 

mod. Pentru că tot ceea ce so
sește pe adresa societății devine 
obiect de preocupare pentru 
membrii săi. Este înregistrată în
treaga corespondență, se răs
punde la fiecare scrisoare. Un 
gest de seriozitate în beneficiul 
tuturor celor care doresc ^ă preia 
din avansul înregistrat d ■ rache- 
to-modeliștii din Tîrgoviște.

înmulțit,
devenind posibilă

Constantinescu Magdalena — 
una din tinerele muncitoare 
ale Fabricii de mătase. „Se

lect'1 București

N. UDROIU
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»
« O întrebare izvorîtă din radiografr b sălii de spectacol:aco • oarecum aici de priiot a demon

stra fondul ideatic al metaforei sociale a 
teatrului — trib un â artistica de dezbatere a 
celor mai arzătoare probleme ale contem
poraneității — în schimb nu ni s-a părut de 
loc gratuit a cerceta practic, în unul dintre

orașele cu tradiție culturală ale țârii, Brașovul, compo
ziția unuia dintre cei doi termeni ai spectacolului •••- 
trai t PUBLICUL. Aceasta anchetă își propune «a găseas
că răspuns pe deoparte la a) comoozifia publicului de 
teatru b) opțiunile tinerilor pentru spectacolul scene .■:

;>
1----- ;----------------------------------------------------------------------------—

■

COMPOZIȚIA 
PUBLICULUI
DE TEATRU

PllIUdlo necunoscută in ecuația Anchetă realizată de VARTAN ARACHELIAN

spectacolului teatral ?
Ancheta — evident, fără a a- 

vea pretenfia de a fi exhaustivi 
— s-a desfășurat prin distribuirea 
de chestionare la intrarea în 
teatru în două seri consecutive : 
în seara zilei de 1 aprilie h spec
tacolul Teatrului muzical cu o- 
pereta Silvia de Kâhnan (dirijor, 
directorul teatrului. Maurion 
Vescan) și în seara zilei dt 2 i- 
prilie la spectacolal Teatrului 
dramă cu piesa debutantnhri 
brașovean Emil Poenaru. Clopote 
la zidirea lumii. Dintre chestio-

■■roh d_fuaat» ew «Merd

tarbxrăe ■tetțtibe. a crier dMl

• 500 de tineri din Brașov despre 
teatru * Teatrul in ierarhia pasiunilor
• Pentru cine scrieți, cronicari ai scenei ?
• Agenția teatrală — un apendice la care 
se poate renunța ? • Tinerii n-au nimic 
de obiectat vizionărilor in colectiv * Tea
trul ți criza de timp a tinerilor • Cine 
dțtîgă competiția: teatrul sau televizo
rul ?

«k»*« 
xtM».
Ml». 
tJM»« 
Ml».

a* fota

Teatral ■uneai

virsla •. ••
sub 15 ani 3, «’ • LK’i
între 15 și 20 de ani W.W . 3L67»i
între 20 și 25 de ani JS 15 • . 22.71 • •
între 25 și 30 de ani 1L0*«
peste 30 de ani 2tSS" . WjM".

MJS’, 
ZL22* . 
IU)1. 
17.47 •.
ÎMI*.

O primă observație — ji în 
ceea ce privește cercul constant 
al cititorilor ziarului nostru, îm
bucurătoare — este preponde
rența tinerilor în sala de teatra
la cele două spectacole, cu o 
notă, însă, de insuficienta pentru 
prezența elevilor sub 15 ani. i- 
flați, în perioada anchetei noas
tre, în miezul vacanței de pri
măvară. Insuficienta reprezenta
re a acestei categorii de adoles
cenți este, așa cum dovedesc tes
tele altor întrebări, datorată ți 
frecvenței reduse a vizionau, 
grup, de către aceștia, a specta
colelor locale. Procentele cate
goriilor de vîntă prezente la orie 
două spectacole, aproximativ e- 
gale (cu diferente de riteva pro
cente în plus sau In minus «si 
observabilă însă, orientarea tioa-

Teatrri

în aceeași zi 17.14 1 •
cu cîteva zile înainte 32.81 * ■

Teotroi ±

UBh
4€J2* •

Pornind de la aceste cifre po- 
tem observa : a) cvasi inexisten
ța sălilor pline la spectacolele 
teatrelor locale și de aici per
manenta existentă a biletelor la 
casa teatrului pînă la primul 
gong înainte de începerea spec
tacolului ; h) programarea dia 
timp a unei seri li teatru na a 
devenit n necesitate, o solemnita
te premeditată cu cel puțin cftvi 
timp înainte. Spectacolul de tea
tru — unul dintre „faxurile" 
timpului liber — este iu satirical 
popularizat atit prin oferta hde- 
telor în întreprinderi, cit $i prin 
insuficienta valorificare a rolului 
pe care, teoretic, îl are agenția

soraapt da irnduto 
Sar tMuamte dr boL

Teatrul dt dramăTeatrul ■nxical

de la agenție cn*.
de la locul de munca S7J»».
de la casa de bilete 57.14». 174T».
de la cunoștințe U.6. ■ . im*>

Este remarcabil însă că la 
spectacolul de dramă, spectacol 
cu un dominant caracter patrio
tic, oferta distribuitorilor volun
tari de bilete din întreprinderi 
este mult mai generoasă sublini
ind totodată și caracterul orien
tativ al acestei acțiuni spre spec
tacolul cu pronunțată factură e- 
ducativ-instructivă. Evident, este 
foarte bine că difuzorii voluntari 
de bilete se orientează cu pre
cădere spre spectacolele de fac
tură patriotică, cu un marcat e- 
fect instructiv-educativ dar a- 
ceastă acțiune, ca să contribuie 
la formarea unui public constant

și superior, calitativ, de teatru 
trebuie să ofere posibilități largi, 
dintr-o gamă bogată de specta
cole, tinenlor. Citi cultura tea
trală care face din nevoia pre
zenței In sala de spectacole o 
stringentă necesitate spirituală 
presupun- un contact complex al 
tinărului cu întreg repertoriul 
teatrului- Răspunsurile la urmă
toarele doua Întrebări pot fi 
teste esențiale asupra felului în 
care spectacolul de teatru în
seamnă pentru cei anchetați o 
necesitate spirituală constantă.

A trebuit «ă renunțați la un alt 
program pentru a Fi prezent aici?

txfrw âi tafea prtetre troexii 
lat e^Arg* âe Kiri B *t deseori 
■OH MflBBSCS mzati in propo- 
vada peatra tcatra dosi la na
rea no» a vara alilnr spretatzaf. 
Endro*. a de» teafrid n>- 
te-o pai hogi de ra
tări Aterarf edueatfwe m 
erte reatatoi doar a unor

■nea frfnațn de natura supe- 
noari. Printre aceste motive, pe 
care ana vrut să ie cercetăm Ia 
subiecții noștri, ne-au stat în a- 
tratie bagajul de informații pe 
care le-a avut tu prealabil su
biectul anchetei noastre in mo
mentul In care teatrul a însem
nat opțiunea sa în timpul liber. 
Dar au dtunai atit ci. indirect, 
calitatea culturii teatrale a aces
teia.

Înainte de a fi prezent aici, 
cunofteați obiectul spectacolului 
din lectură, de la radio, T.V. 
etc. ?

Rezultatul acestei întrebări 
merita a fi luat in considerație. 
Dacă în cazul spectacolului de 
dramă, premieră pe țară, opera 
prima a unui debutant, cunoaș
terea prealabilă era limitată doar 
la lectură —• 15,43 la sută, sau 
povestita de altcineva — 21,36 
la suta, în schimb opereta, în li
nia obsrrvației precedente, are 
un public constant superior can
titativ dar și calitativ : 26,78 la 
sută au mai văzut spectacolul, 
33.03 la sută cunoșteau ariile 
prin audierea lor pe disc, sau

pro riruTiirn operetei la T.V. I 
■a n^mei 28.59 la rată erau, 
practic, fn necunoștință de 
tiuă Dorința de a revedea un 
pertacai. de a reesculta, într-o 

altă interpretare ariile cunoscute 
deța ale operetei siot două ar- 
gumeute incontestabile, pentru o 
bună parte din publicul serii an- 

(chetat da noi. care dovedesc 
optianro pentru spectacolul ope- 
retistic ca nefiind întîmplător.

Erie locul, aici, de a sublinia 
insuficienta punere la dispoziția 
marelui public a celor mai cunos
cute piese, de actualitate imediată, 
in repertoriul stagiunii prezente 
sau viitoare ale teatrelor noastre.

1 Publicarea pieselor originale (și e- 
vident, nu numai a acestora), în 
revista de specialitate este insufi
cientă dacă avem în vedere exis
tența caietelor trimestriale cu șla- 
gfce de muzică ușoară trase în i 
tiraje de masă care, în cele mai 
dese rinduri. mor înainte de ieși
rea de sub teasc a acestor am
bițioase antologii. Nu e aid vorba 
nuniri de necesitatea informării 
prealabile a publicului de teatru, 
un fel de cunoaștere nuanțată a 
partiturii, realitate existentă în 
rindul melomanilor, ci de dezvol
tarea culturii teatrale, a degrevă
rii spectatorului de efortul absolut 
necesar acomodării, în sala da 
spectacole, cu textul dramatic în
că necunoscut Mai mult decît 
atlt, experiența dovedește că pu- | 
blicul constant al teatrului este 
acest public, cel avizat asupra 
piesei pentru care a optat să fie 
prezent la reprezentație- Nu e 
firesc ca între tirajele de masă 
ale șlagărelor de muzică ușoară, 
gen artistic care nu necesită vre
un efort de pregătire prealabilă, 
sau a fasciculelor de literatură 
științifico-fantastică. deseori de o 
valoare imponderabilă, să-și gă
sească loc publicarea oportună a 
principalelor „fixuri" din reper
toriul viitor stabilit de teatrele 
noastre ?

In sfîrșit, un ultim element ur
mărit de noi în această direcție, 
dar nu periferic, ci esențial, pen
tru condiționarea acestei alegeri, 
ridică din nou problema publi
cității absolut necesare pentru 
teatru și spectacolele sale.

A) Cine v-a recomandat acest 
spectacol ?

Foto: O. PLEC AN

TEATRUL Șl TIMPUL 
LIBER AL TINERILOR
BRAȘOVENI

da 
nu

Teatrul muzical

37.50 •
62.50 •/•

Teatral de dramă

•5,04 ♦ •
34.96 ■ •

Teatrul Muzical 
prieteni, colegi, școală, familie 52.67 •/• 
cronica și informațiile presei 8,03 •/•
inițiativă personală exclusivă 39,30 •/•

Fără a mai insista, e necesar 
totuși să remarcăm necesitatea 
adecvării publicității teatrale și 
în funcție de diversitatea ele
mentelor care influențează a- 
ceastâ alegere. E de reliefat aici 
că teatrul, după fotbal și cine
matograf deține (sau trebuie să 
dețină printr-o puhlicitate bine 
dirijată) un loc de frunte printre 
temele conversațiilor particulare. 
După cum se vede și din acest 
ultim teat peste jumătate dintre

Teatrul de dramă
59.22
10.68* •
30,10* •

subiecții noștri au ajuns rn sala 
de spectacole la recomandarea 
celor din preajma lor, ceea ce 
divulgă locul pe care-l ocupă lea 
și intensitatea de influență) a 
discuțiilor cu prietenii, profeso
rii, familie despre teatru în ca
zul nostru, despre determinare! 
opțiunilor în general. Iată con
firmarea :

Cine a fost cu ideea de a fi in 
astă seară prezent aici ?

Teatrul Muzical Teatrul de dramă
subiectul 31,25 •/• 25J24» .
familia, soțul, soția 26,78 15,44 •/.
colegul, prietenul, prietenii 39,28 •/• 47,57 •/.
întimphrea 2,69 •/• «,S1 •/.
nici un răspuns —- 1,94 •/.

Am continuat ancheta noastră 
în cîteva întreprinderi și 
în Institutul politehnic din Bra
șov propunîndu-ne să sondăm 
locul pe care-l ocupă spectacolul 
de teatru în timpul liber al tine
rilor. Au r&spuns anchetei noas
tre 285 de tineri din următoare
le locuri de muncă : Uzina de 
autocamioane Brașov — 87. Uzina 
de tractoare — 76, Fabrica de 
tricotaje — 38. Fabrica de stofe 
— 34, Institutul Politehnic — 
50. Din cei 285 de tineri ches
tionați 164 sînt posesori de tele
vizor sau cu posibilitatea să vi
zioneze (la cămin sau facultate) 
programele de televiziune. De 
altfeL într-o schiță sumară a 
timpului lor liber iată cite ore 
revin sâplăminal televizorului : 
55 subiecți nu urmăresc, practic, 
nici o oră la televizor, 86 urmă
resc săptămînal între 2 și 4 ore, 
58 între 4 și 6 ore, 49 între 6 și 
10 ore. 27 peste 10 ore și numai 
8 peste 20 de ore săptăminale. 
(Cei care nu urmăresc nici o oră 
la televizor provin în majorita
te din cei 87 de tineri, în afara 
studenților chestionați, care ur
mează cursurile serale ale liceu
lui sau facultății și n-au practic 
timp pentru așa ceva). O buna 
parte din timpul liber al aces
tora, inclusiv al tinerilor care 
urmează cursurile serale la dife
rite grade de învățămint, este 
dedicată literaturii belestristice. 
La întrebarea ..Cite cărți ați ci
tit în ultima lună ?“ am primit 
următoarele rezultate : 55 de ti
neri n-au citit nici o carte ; 160 
au citit între o carte și 3 cărți ; 
39 au citit între 3 și 5 cărți, 31 
peste 5 cărți. Remarcînd ca inex
plicabilă, prezența numeroasă a 
studenților printre cei ce n-au 
citit nici o carte beletristică în 
această perioadă iată și o moti
vație comună acestei categorii 
de tineri : „Niciuna. N-am citit 
și n-o să citesc pînă la vară. 
N-am timp“. în sfîrșit, să în
cheiem această sumară schiță a

felului în care tinerii își împart 
timpul lor liber. La întrebarea : 
„Ce pasiuni în afară de profesie 
aveți ?“ indicînd următoarele 
preocupări extraprofesionale : 
sport, filatelie, cinematograf, li
teratură, teatru, fotografie, am 
primit din cele 277 de răspun
suri (8 s-au abținut la această 
întrebare) : cinematograful — 
194 voturi, sportul — 150, lite
ratura — 138. teatrul — 111, 
fotografia —- 32 ; alte pasiuni — 
18 ; filatelia — 9. O ierarhie a 
opțiunilor care subliniază, de 
altfel, locul meritat pe care-l o- 
cupă spectacolul scenei în rindul 
tinerilor brașoveni. 8 la sută din
tre eî au vizionat un astfel de 
spectacol în ultima săptămînă, 
32 la suta în ultima lună, 18 la 
sută au fost ultima oară la tea
tru în urmă cu peste o lună, 21 
la sută de mai multe luni, cate
gorie din care, probabil că fac 
narte și cei 21 la sută dintre su
biecți care n-au dat nici un răs
puns la această întrehare. Cei 
266 de subiecți chestionați ți9 
n-au răspuns la următoarea în
trebare : Ce gen de spectacole 
teatrale preferați ? ne-au indi
cat următoarele preferințe : 174 
pentru comedie, 82 pentru dra
ma, 68 pentru estradă, 45 dintre 
subiecți preferă oricare gen tea
tral.

Pentru a avea o imagine mai 
exactă asupra gradului de 
maturitate a spectatorilor 

de teatru proveniți din rindul ce
lor chestionați de noi ne am adre
sat acestora cu cîteva întrebări 
care sa verifice existența sau ine
xistența unei pregătiri prealabile 
pentru spectacolul de teatru. La 
întrebarea : „Preferați să vedeți 
un spectacol după ce ați citit 
piesa sau opera dramatizată ? 
152 de tineri au răspuns afir
mativ, 113 negativ iar 20 s-au 
abținut de la orice răspuns. Iată 
cîteva motivații la răspunsurile 
din prima categorie : „Da, deoa

rece îmi pot da seama de fac
tura spectacolului și-l pot înțe
lege mai ușor“ (Stancu Șerban, 
electrician); „Prefer să văd spec
tacolul după ce am citit piesa, 
verifieîndu-mi astfel părerile" 
(Iv. Aurel, lăcătuș) ; „Prefer să 
văd spectacolul după ce am ci
tit opera pentru a putea com
para și înțelege44 (Baier Hans- 
Erhard, termist-1 rat amen tist; „De
sigur că aprofundez mai bine 
opera44 (Vasile Percec, tratamen- 
tist) ; „E cel mai recomandat, 
căci te obligă să confrunți spec
tacolul cu ce ai citit44. (Mihai 
Cristea, lăcătuș) ; „Da, pentru 
a cunoaște și înțelege mai bine 
piesa" (Plocsis Gheorghe, tini
chigiu) ; „Da și nu. Da, pentru a 
vedea cit de bine e pusă în sce
nă și nu, pentru că uneori îmi 
înșeală așteptările"' (Anei Ion, 
student).

Tinerii care au răspuns nega
tiv la această întrebare, ca
re nu preferă deci, o cu

noaștere directă și prealabilă 
a textului își motivează ast
fel opinia : „înainte de a 
citi piesa vreau să văd spec
tacolul ca să nu-i văd de
fectele". (Oroș Vasile, șlefuitor) ; 
„Prefer să nu știu nimic — îmi 
place ineditul, surpriza". (Iosif 
Ion, ajustor). „Nu vreau să 
cunosc subiectul înainte de 
spectacol". (Temelie Florica, 
modelator) ; „Nu, deoarece cu
nosc astfel tema, acțiuni
le44 (Vata Tibe.riu, strungar) ; 
„Nu, cunoscînd acțiunea nu mai 
sînt atras". (Bogdan Glierasi, 
strungar) ; „înainte de a citi o- 
pera deoarece dramatizarea e 
mai slabă de obicei44. (Vasile 
Nlărceanu, strungar) ; „Nu fiind
că nu mai e atractivă44 (loan 
Moncu, matrițer-sculer); „Nu 
deoarece mă plictisește" (Mioara 
Gb. Gherasim, muncitoare) ; 
„Nu, mă decepționează" (Iones- 
cu P. Ignațiu, student); „Nu mai 
trezește un așa mare interes" 
(M. Ana, studentă) ; „Nu pentru 
că de obicei realizarea nu întrece 
imaginația" (Dimoftache Con
stantin, student).

Cum în multe fișe de an
chete tinerii au mărturi
sit, direct sau indirect, 

criza de timp în care, prin 
natura preocupărilor lor, se 
află, am considerat în bună par
te răspunsurile la ultima între
bare ca o opțiune explicabilă. 
De aceea am considerat infor
mația teatrală de presă ca un 
substitut parțial în lipsa timpului 
necesar lecturării textului drama-

1 tic. Cronicile (sau notele de spec
tator) din presă vă ajută în ale
gerea spectacolelor pe care le 
vizionați ? 86 la sută au răspuns 
afirmativ, șapte la sută au răs
puns negativ și tot atîția n-au 
nici o părere. Iată cîteva răspun
suri din prima categorie : „Da. 
pentru că mă ajută să-mi verific 
apoi propriile mele păreri" (Iv. 
Aurel, lăcătuș) ; „Ne ajută foar
te mult" (Niță Gheorghe, trara- 
mentist) ; „Ne ajuta foarte mult 
dar mai ales prin înștiințarea 
programului de teatru" (P. 
Gheorghe, tinichigiu-auto); „Da, 
obișnuiesc să citesc cronicile din 
ziar și după aceea vizionez spec
tacolul" (loan Bucur, strungar) : 
„Da, ajută deoarece din cronici 
îți poți da seama de valoarea 
spectacolului" (loan Bencz, mun
citor) ; „Mai mult ma ajută, 
după ce am văzut spectacolul, 
la aprecierea generala" (Potyo 
Bela, muncitor) ; „Uneori sînt 
într-adevăr un ghid pentru 
mine" (Ștefan Orban, sculer) ; 
„Da, și sînt indicate" (L. Cotoi, 
tehnician textilist) ; „Da, mai fl
ies recomandările și calificările 
date de unii specialiști, deși une
ori se înșeală și aceștia" (Beldea 
Cornel, student) ; „Da și nu ; de
pinde de cronicarul respectiv" 
(Horia Boldura. student); „Nu 
la toate piesele" (Gh. Dumi-
trache, student) ; „Atunci cînd
timpul îmi permite să citesc a- 
ceste cronici, da-. (Vasan Ticu- 
șor, strungar).

Interesul acordat de cit<> 
rul de ziar cronicii și in
formației teatrale obligă, 

în linia eforturilor făcute pînă 
în prezent de gazetarii spe
cializați în această direcție, la în
țelegerea faptului că ponderea in
tervențiilor, a opiniilor clare tre
buie să fie, în principal, unul 
orientativ pentru publicul cititor 
și în mai mică măsură unul de a 
pune epitete lîngă numele inter- 
preților cutăror spectacole. Aflat 
în criză permanentă de timp, ci
titorul modem cere cronicii și in
formației teatrale un diagnostic, 
— evident competent și nuanțat 
— o busolă orientativă care-l in
teresează cu precădere, un ghid, 
o selecție pentru timpul său li
ber.

Cum este evidentă, ca și la 
penultima întrebare, nevoia ti • 
nerilor de a-și confrunta păreri
le, ne-am adresat acestora cu 
întrebarea : „în general ajungeți 
la aceleași concluzii cu părerea 
cronicarului teatral ? 73 Ia sută 
au răspuns afirmativ : „Ajung la 
aceleași concluzii, dar de multe 
ori criteriile sînt diferite" (Aurel 
L, lăcătuș) ; „Fiecare are păreri 
personale, dar de multe ori a- 
jung la aceleași concluzii cu cro
nicarii" (Hans Baier, termist-tra- 
tamentist): „Da, însă nu în toa
te cazurile" (Ciohodani Nicolae, 
muncitor) ; „îmi place să anali
zez piesele prin prisma de ve
dere proprie. Accept însă nota 
informativă" (Poschină Aurelian, 
muncitor) ; „Mai puțin, pentru 
că diferă punctele de vedere" 
(Barontea Nicolae, rectificator) ; 
„De la caz la caz" (Aura M., stu
dentă) ; „Aproape" (R. P„ stu
dent) ; „în general da, dar de 
multe ori își spun cuvîntul și 
preferințele" (Zahan Gheorghe, 
strungar) ; 23 la sută au răspuns 
negativ : „Nu mă interesează" th 
(Thelman Andi, modelor) ; „Une
ori cronicarii se eschivează de 
la o părere limpede formulata" 
(N. F., student).

In sfîrșit, o nuanța în plus, 
absolut necesară discuției de 
față, pentru sondarea exactă a 
felului în care spectacolul teatral 
este pentru tinerii brașoveni o 
necesitate spirituală de prim or
din, cîteva dintre răspunsurile 
primite la întrebarea „Există un 
avantaj al spectacolului teatral 
față de lectura unei cărți sau vi
zionarea unui spectacol la tele
vizor ? sînt edificatoare în aceas
tă direcție : „Prezentarea perso
najelor în realitate" (Vasile Per
cec, tratamentist) ; „Tntr-un timp 
foarte scurt reușești să cunoști mul
te și să trăiești din plin emoțiile 
personajului44 (Vasile Marceanu, 
strungar) ; „In primul rînd fac 
economie de timp și în același 
timp trăiesc scena mai din plin, 
mai cu adevărat" (Tiberiu Ke- 
rester, frezor); „îmi place să vi
zionez teatrul deoarece te face 
să trăiești clipe emoționante ală
turi de artiști" (Bucur loan, 
strungar); „Teatrul e mai in
structiv" (Constanța Dumitrescu, 
studentă) ; „La vizionarea unui 
spectacol îmi rezerv 3 ore iar la 
citirea unei cărți cîteva zile. Iată 
avantajul 1 (Fodor Bela, student); 
„Cartea o citesc dar nu văd per
sonajele ; înțeleg mai bine piesa 
prin gesturile și limbajul inter- 
preților, prin decorul piesei" 
(Pop Raica. funcționară) ; „A-
vantajul scenei" (Iosif Ion, ajus
tor) ; „Singurul avantaj că xăd 
ceva real" (Constantin Sofletea, 
modelator) ; „Citind o carte îmi 
imaginez numai, dar teatrul îmi 
redă personajul real" (Chitea 
Aurel, frezor) ; „Trăiesc mai in
tens acțiunea și-mi rămîne înti
părit în memorie jocul actorilor 
și totodată îmi verific imagina
ția proprie" (Căciulă Gheorghe, 
lăcătuș) ; „Teatrul e mai natu
ral, parcă acțiunea trăiește real" 
(Otto Hellbutsch, sculer) ; „Sînt 
martor ocular la acțiunea piesei 
jucate" (Titus Stoica, frezor).

Procent ui foarte mare al 
spectatorilor de la Teatrul de 
dramă care au renunțat la un alt 
program ar putea induce în e- 
roare dacă am face abstracție că 
79,62 la sută dintre ei benefi
ciază de un televizor acasă și !n 
seara aceea programul TV ten
ta prin recitalul cunoscutei cîn- 
tărețe Amalia Rodriguez, anun
țat însă în aceeași zi. De altfel, 
doar 9,8 la sută dintre spectato
rii acestei seri, beneficiari de 
televizoare proprii, și-au procu
rat bilete de la casa teatrului în 
aceeași zi. Ar fi riscant, deci, să

desprindem concluzia existenței 
unui public constant al Teatrului 
dramatic dar nici inexistența sa 
totală : „Nu am renunțat la un 
alt program pentru că am fixat 
de mult seara aceasta pentru 
teatru". (N. Grigore, lăcătuș la 
Fabrica de șuruburi) ; „Am pre
ferat să vin aici deși la televizor 
cîntă Amalia Rodriguez" (M. A., 
funcționar) ; „Odată hotărît să 
văd un spectacol de teatru mă e- 
liberez de orice alt program41 (N. 
Stoenescu, student) etc.

Cind ați văzut ultimul specta
col teatral ?

La capătul acestei anchete cîteva observații pot fi făcute celor 
interesați.

ÎN ATENȚIA TEATRELOR :
a) transformarea spectacolului de teatru într-o solemnitate care 

să-1 diferențieze esențial de vizionarea unei emisiuni de televi
ziune sau de vizionarea unui film nu mai poate fi considerată 
un lux, un ce de la care ne putem abține în continuare. De aceea, 
a pregăti, astfel, funcțional, ambianța solemnă proprie actului de 
receptare a operei de artă, a spectacolului teatral se înscrie deja 
în obligațiile profesionale ale decoratorului sau scenografului, ale 
specialistului ;

b) transformarea agenției de bilete într-o activă, stimulatoare 
prezență î>i publicitatea repertoriului ar fi numai ea de natură 
să justifice cheltuielile care grevează asupra regiei acestei insti
tuții mai ales în instituțiile de profil din provincie ;

c) teatrul, prin secretariatul său literar, prin regizorii și actorii

săi de mare popularitate, are datoria de a face în întreprinderile 
și instituțiile mari o propagandă activă asupra rostului și rolului 
social al teatrului. Nu e aici vorba de un vag act cultural, ci de 
creșterea cantitativă și calitativă a publicului, partener de neîn
locuit al unui spectacol teatral.

IN ATENȚIA CRONICARILOR TEATRALI: După cum se 
vede din ancheta de față, cronica și informația teatrală e o rubrică 
citită de tineri. Un avantaj care obligă mult. A pune etichete 
actorilor — cum practică cronicile uneori, e o trudă fără finali
tate orientativă. în plus, nevoia unei opinii clare despre spectacol, 
a unor judecăți de valoare personale ale cronicarilor e o necesi
tate acut reclamată de tînărul cititor. In sfîrșit, nevoia de anecdo
tică a acestuia poate fi satisfăcută superior recomandînd prin in
terviuri, reportaje din culisele teatrului, spectacolele de cea mai 
înaltă calitate artistică și civică. O cunoaștere exactă a psiholo
giei spectatorului de pregătire medie e o necesitate profesională 
absolut necesară, însă. In definitiv, de ce cronicarii de teatru n-ar

dialoga direct cu publicul căruia i se adresează iau ar trebui să 
i se adreseze cu precădere ?

ÎN ATENȚIA ORGANIZAȚIILOR U.T.C. DIN ÎNTREPRIN
DERI : Din chestionarele cu care am sondat opiniile tinerilor 
despre teatru s-a reliefat nu numai conștiința acestora ca teatrul 
este o modalitate artistică cu un pregnant caracter instructiv-edu
cativ, dar și faptul că, deseori, un spectacol bine ales de dv. poate 
ține locul cîtorva acțiuni trase la indigou sau a unor ședințe în 
care se vorbește mult și despre toate, fărfi o finalitate clară. De 
ce n-ați încerca să limpeziți unele dintre problemele care-i fră- 
mîntă pe tineri vizionînd în colectiv un spectacol, ce răspunde 
corespunzător întrebărilor esențiale pe care și le pun ? în orga
nizațiile U.T.C. se insinuează ideea că tinerii sînt refractari 
vizionărilor în grup. Ancheta noastră dovedește contrariul. Un 
rezultat însă care nu poate fi valorificat decît prin lărgirea ga
mei de spectacole recomandate acestora.
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Mari personalități 
ale lumii contemporane
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VI
NlBcatI In Romi- 

nl* In 1828, Virgini* 
Zeani te stabilește. 
In anul 1947 In Ita
lia, pentru a t« 
perfecționa In «tu- 
dlile Începute la 
București. Ișl conti
nui cu auccea stu
diile universitare u- 
manlstlce In Italia. 
Cariera sa, treclnd 
dintr-un singur salt examenul exigentu
lui public din Pir- 
ma, Reggio |1 Bo
logna, a Însemnat 
un șir de eonsacrirl 
succesive fn toate 
capitalele europene, 
In America Latină, 
in Statele Unite, în 
B-A-V.v în Africa de

RGINIA ZE
sud pentru a strl- 
lucl, în ecle din ar
mă în Italia, - -
artista s-a 1 
de succese 
toare la 
Scala din 
Teatrul do 
din Roma t _ 
fitaatxoper din Vle- 
na, sub bagheta lui 
Herbert von Kara- 
Jan, Virginia Zeani 
a feat — după apre
cierile criticii muzi
cale vieneze 
Violeta ideali* .
nedepășit ca prota
goniști a , ,Tra via
tei ", grația vacii el, 
naturalețe! Jocului 
scenic, recreării fi
dele, totuși marea

k, unde 
bucurat 
rlsuni- 
Teatrul 
Milano, 

O peri 
etc. La

originale, a perso
najului Iul Verdi.

Tn prezent, vocea 
sa, intr-o continui 
ascensiune fi rafi
nare, se Indreaptl 
spre repertoriul li
ric verdian, mențl- 
nlnd agilitatea șl 
profunzimea svneta- 
lar din operele Iul 
Bellini șl Donizetti.

Numeroasele angajamente europene 
ale VlrgtnJel Zeani 
trebuie si sa îmbi
ne cu angajamentele 
fn America, unde a 
rlsptmi solidtlrtler 
teatrelor fi televl- 
zlnnll, darnice do 
a-fi asigura excep
ționala preznțA a

frumoasei extrem 
de dotatei clntlrețe. 
Debutul tiu ameri
can, la Phlladelfia 
cu American Opera 
Society, a fost un a- 
davlrat triumf — 
dupl cum a scrii 
cel mal mare ziar al le cu] al, subliniind 
clasicitatea stilului 
ar tilt el. Virgi
nlei Zeani l-an par
venit |1 numeroase 
oferta din partea ca
selor de film de la 
Hollywood. Pe a- 
cestea le-a refuzat, 
pentru a nu renun
ța la Opert. clrela 
II consacri tot ceea 
ce este mal bun din 
extraordinarul 
talant artistic.

Deseori m-am surprins căutînd în
delung, în anii de viată pe care 
l-am trăit, fapte șl întîmplări de 
care să-mi aduc aminte cu plă

cere șl care să-ml ofere prilejuri de cit 
mai adinei reflecții privind tinerețea mea. 
Si nu cred să exagerez cîtusi de puțin 
atunci cînd afirm că aș avea de scris sute 
de pagini despre tinerețea mea : și aceas
ta. atît la timpul trecut, cit și la cel 
prezent, deoarece socotesc că tinerețea 
mea nu s-a terminat încă, și — sper 1 — 
nici nu se va încheia vreodată.

De altfel, nu cred că am fost vreodată 
„copil", după cum nu cred să fi avut o 

.„adolescentă" în accepția consacrată a 
termenului. Si aceasta. deoarece, după 
cum îmi place să le spun prietenilor mei, 
am fost „mare de mică" iar acum, cînd 
sînt ..mare", mă consider încă „mică"... 
Sensul acestor cuvinte vrea să exprime 
acel adevăr al vieții mele, potrivit căruia, 
încă din cea mai fragedă vîrstă, mi-a 
plăcut să cînt ; am îmbrățișat cu toată 
ființa mea această pasiune, devenită uni
cul sens al vieții mele. De altfel, între 
amintirile, mele, care sînt foarte multe, 
o importanță cu totul covîrșitoare o acord 
șansei de a fi avut „voce" încă de la cea 
mai fragodă vîrstă. Unele rude si prieteni 
de familie mai vîrstnici spun că am în
ceput să cînt chiar de cînd m-am născut... 

Pe aceștia ii ascult cu un zîmbet bine
voitor. deoarece, la drept vorbind, îmi 
face plăcere.

Numai că n-am avut parte de o sănă
tate cît de cît robustă. Copilă, și apoi 
adolescentă, am suferit mult din pricina

unei sănătăți șubrede. La 13 ord începu
sem să studiez canto și mi se prezicea, 
de pe atunci, o carieră frumoasă. Numii 
că, în acea epocă, medicii mi-au consta
tat o boală de natură bronnopulmonară, 
fără speranțe de vindecare. Vă imaginați 
cu ce simțămînt am luat cunoștință. In 
zorii vieții, de interdicția totală a medi-

...St AM 
IZBÎNDIT!

cilor de a mai ciuta, fiind oprită de la 
orice studiu.

M-am străduit, însă, să nu disper nici 
o clipă ; și nici o clipă nu m-am îndoit 
de destinul meu artistic. La început, pe 
ascuns, apoi cu aprobarea tacită alor 
mei. am continuat să muncesc metodic, 
ore in șir, zile, luni, căutînd să-mi cultiv 
vocea, cu migală, cu perseverență. Au 
fost, acești ani tineri, ani ai unei munci

imeiue. în care Întreaga mea ființă nu 
exista dedt prin voce li pentru voce. Am 
terminat liceul la 18 ani ; am plecat 
apoi în Italia, la un curs de perfecțio
nare ; după un an am debutat în opera 
„Tra viata*. avind un succes nesperat : 
aplauze la scenă deschisă.

Acum, după zeci de roluri Interpretate 
pe marile scene ale teatrului liric. îmi 
dau seama că am reușit Intr-o carieră 
extrem de dificilă si că, în același timp 
— lucru la fel de important — am izbutit, 
datorită unei voințe de fier, să mă vin
dec. învingi adu-mi boala. Această izbîndă 
este. în primul rînd, una personală, apar
ține tinereții din mine, care a înțeles că 
în bătălia vieții izblndesc doar cei teme
rari.

Acaste cîteva rînd'Jti ar putea, cred, 
lă vă explice — chiar șl pe scurt — ceea 
ce poate o ființă umană atunci cînd își 
găsește intr-adevăr, un ideal în viață și 
luptă să-1 îndeplinească. Pentru că întrea
ga mea biografie îmi demonstrează. în 
primul rînd mie, că nimic nu poate fi 
mai puternic decît forța spirituală. Prin 
muncă continuă și perseverentă poate fi 
înving orice obstacol, tinerețea ajutîn- 
du-ne. creîndu-ne permanent speranța, 
construindu-ne necontenit viitorul.

iar tinerețea, mereu regenerată spiri
tual. poate fi conservată veșnic. Atît timp 
cît vom găsi în noi motive de entuziasm 
și de bucurie, tinerețea nu ne va lăsa. 
Ea ne va întovărăși pînă ce vom trece 
Styxul.

Personalități 
si momente din A 

istoria mișcării 
muncitorești

Colecția „Evocări", editată de 
Editura pollticfi, ne oferă o 
serie de apariții recente con
sacrata unor personalități 
dintre cele mal remarcabile 
care s-au afirmat In cadrul 
mișcării muncitorești șl demo
cratice din patria noastră.

Cele trei volume pe care le 
prezentăm astăzi — „Ștefan 
Gheorghiu și epoca aa“, de 
M. Gh. Bujor, „I. C. Frlmu", 
de N. Petreanu și D. Baran, 
Si „Gh. M. Vaillescu", de 
M. C. Stănescu — dincolo de 
faptul că na Introduc în uni
versul intim al celor trei per
sonalități. în biografia lor 
plină de fapte pilduitoare, 
eroice, dezvăluie amploarea 
relațiilor care le-au condițio
nat activitatea, măsura în 
care, ca oameni al timpului 
lor, au depistat legitățile dez
voltării sociale și s-au înscris 
în curentul larg al celor pen
tru care schimbarea orînduirii 
bazată pe exploatare s-a Im
pus ca o sarcină primordială, 
în acord cu necesitatea dialec
tică a evoluției Istorice, cu In
teresele vitale ale poporului.

Evocînd figura luminoasă a 
lui I. C. Frimu, autorii reali
zează, totodată, un vast pa
noramic al mișcării muncito
rești de la începutul secolului 
nostru. Pregnantă, această 
tendință ae face remarcată, cu 
un plug de acuitate, în car
tea regretatului M. Gh. Bujor, 
elocvent intitulată „Ștefan 
Gheorghiu și epoca sa", Tn 
sfîrșlt, M. C. Stănescu, în 
monografia dedicată lui 
Gh. M. Vasllescu, ne dezvă
luie — pentru întila oară în
tr-o carte — profilul unui pa
sionat luptător pentru cauza 
clasei muncitoare, al unui mi
litant care, încă în anul 1923, 
își manifesta convingerea că 
partidul comunist „va fi 
steaua călăuzitoare șl din rln- 
durile lui vor țlșnl energiile, 
voințele oțellte și curajul ne
temător care vor însufleți lup
ta muncitorimii".

Integrate prezentului, tradi
țiile revoluționare, afirmate în 
paginile volumelor din aceas
tă colecție, își revendică, o 
dată mai mult, valoarea edu
cativă, capacitatea de a oferi 
exemple dintre cele mai eloc
vente din istoria de luptă și 
aspirațiile spre progres social 
ale poporului nostru.

M. C.
... I-. , |

Ștefan
(îh<‘or<»hii j

Instantaneu cotidian într-o bibliotecă studențească
Foto t SORIN DAN

® IDEI Igg REPERE 1
Prospecții într-un univers al valorilor formative

„Dicționarul de etică 
pentru tineret"

în zilele următoare, va apare, sub egida Editurii 
politice (redacția pentru tineret) un DICȚIONAR DE 
ETICA PENTRU TINERET, cuprinzînd aproape nouă 
sute de termeni. Elaborat de un colectiv alcătuit 
din cercetători științifici și cadre didactice universitare (A- 
loxandru Băduiescu, Gheorghe Berescu, Ion Biberi, Maria 
Costiner, Marin Diaconu, Florin Georgescu, Fred Mahler, 
Gheorghe Neacșu, Paul Popescu-Neveanu. Stelian Stoica, 
Aurelian Tache, Ovidiu Trăsnea, Cătălin Zamfir : coordona
rea lucrării : dr. Ovidiu Trăsnea), Dicționarul de etică se 
propune, în mod deosebit, interesului cititorilor tineri, atît 
sub aspect informativ, cit și prin valențele sale educative.

Pentru a oferi cititorilor noștri posibilitatea unei priviri 
globale asupra lucrării, a țelurilor pe care și le propune, 
nc-am adresat tovarășului GHEORGHE BERESCU, cercetă
tor științific principal, membru al colectivului de redactare 
a dicționarului.

ART BUCHWA
In care tră-

pri-

servituțile 
tineretul, 

relații-

de sud.

Urmează studiile 
Ia Universitatea din 
Carolina

Art Buchwald, re
numitul ziarist a- 
merican, 
care 
este 
zant
la Mark 
coace".

despre 
se spune că 

„cel mai amu- 
american de 

Twain în- 
a-a născut 
octombrie 

Statele L-

Anii războiului fi 
găsesc făcîndu-șl 
serviciul militar 
în cadrul forțe
lor de infanterie 
ale marinei ameri
cane. Articolele sa
le sint publicate, 
aproape zilnic, în 
350 de ziare șl re
viste din întreaga 
lume.

Ca și Twain, Art 
Buchwald își

compatrioțil 
cu detașarea obiec
tivă a unui locui
tor de pe altă pla
netă. pus in fața 
unor moravuri greu 
de înțeles pentru 
ci. Buih’vald nu 
este »in răzvrătit, 
nu oferă soluții, se 
mulțumește să ob
serve șî să pună 
sub a lupa mă
ritoare cusururile

Dintre temele sa
le preferate : poli
ticianismul, influ
enta televiziunii a- 
supra vieții de fa
milie, 
modei, 
problema 
lor conjugale, mo
ravurile comerciale, 
snobismul, dorința 
de a epata...

Iata o pagină despre tinerețea mea, pe 
care v-o pun la dispoziție.

Lumea obișnuiește să mă întrebe de ce 
am devenit umorist. Nici că se poate mai 
simplu ! încă de mic mi s-a părut că umo
rul constituie unicul mod de supraviețuire.„ 
La 6 ani am fost băgat intr-un orfelinat ; 
după aceea am fost plimbat prin mai mul
te internate... adică prin o sumedenie de 
case străine care consimțiseră sâ-mi asigure 
traiul, fără, însă, a avea posibilitatea de a 
mă adopta. Nu peste mult am descoperit 
că această situație este ridicolă și de aceea 
m-am hotărît să iau totul ca pe o glumă 
proastă.

La școală am fost umoristul clasei, ceea 
ce se subînțelege clar că întotdeauna am 
fost în opoziție cu profesoiul meu. Chestia 
e : îi făceam să se prăpădească de ris pe 
ceilalți băieți 1 — asta era cea mai bună 
recompensă pe care o doream.

Am trăit într-o lume de fantezie. în 
America, copiilor le place să se gîndească

DE CE AM 
DEVENIT 
UMORIST
la faptul că vor avea putința, cândva, 
compere casa cea mai Înnoiri din îm

prejurimi. în Hollis. Long Island, unde lo
cuiam eu sta o asemenea casă miraculoasă, 
care mi tenta și care aparținea lui Judge 
Marvin. Vfcul mm cel mai fcndraxneț era 
de a devcai stăpinol case și. apei
de a-i invfta acolo pe toți ca ce știau că 
am fact ne copaj de pripas. Difl pâcaîe, 
:tu tni-aro putut realiza această ambiție, 
ia friumb am descoperit că umărul ackiee 
profituri d te face acceptabil societății. 
Ceea ce ne m-a împiedicat să-mi privesc 
t—rirțea cu oarecare ostilitate- Drept 
minare am început să primesc o sumede
nie de scriaori, printre care se află și cea 
expediată de dumneavoastră. In care mi 
întrebați despre primii mei ani de viața-

$i dacă cei din București doresc să afle 
aseasenea lucruri despte subsemnata!, 
atunci știa că botârfrea mea de a mă de
dica umorului a fost răsplătită.

I. C. 1 rimii

H
< ih-XL 
\a«ilescu

— După cile ttim. Dicționarul 
de etică pentru tineret constituie, 
la noi, o noutate in literatura de 
specialitate. Care sînt grupele de 
probleme la care dicționarul ofe
ră răspunsuri, și care au fost cri
teriile stabilirii acestor grupe ?

— Colectivul de autori a avut 
în vedere faptul — atît de preg
nant în realitatea noastră — că 
perfecționarea relațiilor sociale, 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
a poporului, participarea sa la 
realizarea marilor obiective ale 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
reprezintă, totodată, un progres 
al normelor morale, o îmbogă
țire a profilului moral al omului 
nou, în lupta cu ceea ce este 
vechi și înapoiat. Dicționarul de 
etică încearcă să reflecte tocmai 
aceste procese, să dezvăluie co
ordonatele noțiunilor etice, va
lorile și atitudinile înaintate — 
sau lipsa de valoare a unor prin
cipii ale vechii morale.

Crupele sau categoriile de no
țiuni analizate in Dicționar re
flectă problematica morală șt 
complexitatea acesteia, reliefînd 
— cum este și firesc — implica
țiile in sfera educației tineretu
lui. Evident, problemele tratate 
se adresează interesului tuturor 
ca tei; -riilor de cititori : în pre
fața lucrării, acad. C. I. Gulian 
subHruază. de altfel, faptul că 
viața morală . are tocmai acest 
specific de a nu reprezenta doar 
0 virată Fn evoluția noaatra spi
rituală, ci permanența eforturi
lor noastre spre împlinirea anno- 
oiaaaă a personalității-. însușirea 
unor valori ale eticii în anii ti
nereții rămine. Insă, de cea mai 
■nare importanță pentru orienta
rea și evoluția noastră, pentru 
susținerea eforturilor de autode- 
pâșue pe iatreg parcursul vieții.

Rrfaâod. in noțiunile anali 
rate, elementele specifice de or

din moral, autorii lucrării s-au 
străduit să țină seama, în perma
nență, de faptul că între morală 
și celelalte sfere ale conștiinței 
sociale există o strinsă legătură, 
în acest sens, un loc important 
este acordat analizei raporturilor 
dintre etic și politic, etic și ju
ridic, artă și morală, religie și 
morală. Sînt subliniate influen
tele relațiilor sociale și rolul po
liticii științifice a partidului în 
dezvoltarea moralei, rolul drep
tului și al artei. Totodată, un ac
cent special este pus pe comba
terea principiilor moralei burghe
ze și a celei religioase.

Pornind de la realitatea rapor
turilor în care muncesc și tră
iesc oamenii societății noastre, 
dicționarul definește principiile 
și atitudinile caracteristice rela
țiilor morale în muncă, în acti
vitatea socială, în viața de fa
milie și personală a oamenilor, 
în scoală și în relațiile de prie
tenie.

O altă grupa deosebită a ter
menilor cuprinși în dicționar este 
aceea a implicațiilor educative 
pe care le au alte noțiuni decît 
cele etice, și anume : categorii 
ale sociologiei, economiei, psiho
logiei și psihologiei sociale, artei 
și culturii etc.

— Ce s-a acut Tn vedere a- 
tunci cînd au fost cuprinse in 
dicționar ji alte categorii decit 
cele etice ?

— Ne-am gindit, în primul 
rind, la influența politicii. a 
științei și culturii, in stimularea 
valorilor morale. In același timp, 
s-a avut în vedere faptul că o- 
mul. ca ansamblu al relațiilor so
ciale (după expresia lui Marx), 
poate să se dezvolte ca persona
litate multilaterală doar în con
diția în care nu izolează con
cepțiile sale etice, atitudinile și 
comportările sale, de celelalte

relații și valori ale culturii. Pe a- 
ceastă bază, am urmărit să de
terminăm o eficiență educativă 
mai amplă a dicționarului, să o- 
ferim un instrument de cunoaș
tere și, în același timp, să înfă
țișăm imperativele moralei socia
liste, sistemul de exigențe care 
se manifestă în muncă, în acti
vitatea instructiv-educativă și în 
celelalte activități, insistînd asu
pra problemelor specifice tinere
tului ; este subliniată, în paginile 
dicționarului, necesitatea însușirii 
conștiente a ceea ce e pozitiv în 
istoria moralei și a elementelor 
noi ale eticii socialiste. în acest 
scop, sînt puse în valoare sensu
rile unor citate și maxime apar- 
ținînd unor gînditori celebri, pre
cum și strălucite exemple ale 
concepției despre viață a po
porului nostru, cristalizate în pro
ducții folclorice, în proverbe și 
maxime.

— In cadrul „grupelor mari 
de probleme", la care v-ați refe
rit, cum este pus în evidență 
ceea ce este „bine" din punct 
de vedere moral — și cum este 
reliefată nocivitatea unor elemen
te sau atitudini morale „rele"» 
negative, înapoiate ?

— Un loc de bază îl ocupă 
explicarea valorilor etice ale 
muncii, disciplina, etica profe
sională, grija față de avutul ob
ștesc, patriotismul și internațio
nalismul, cinstea, prietenia, loia
litatea, bravura, corectitudinea, 
curajul, eroismul, onoarea, ones
titatea, sinceritatea, modestia, 
datoria, inițiativa, bunătatea, u- 
manismul etc. De asemenea, an 
fost explicate noțiuni care sînt 
opuse valorilor eticii socialiste, 
subliniindu-se rolul lor dăunător 
și necesitatea do a lupta împo
triva amoralismului reflectat în 
asemenea categorii de atitudini 
ca : avariția, alcoolismul, arivis
mul, bigotismul, birocrația, cinis
mul. denigrarea, egossmul, indis
ciplina, îngîmfarea, vanitatea, 
carierismul, cupiditatea, delațiu
nea, filistinismul, lenea, ipocri
zia. trufia, parvenitismul etc.

Prezentarea grupelor de cate
gorii relevă, o dată cu tendin
țele de perfecționare a omului, 
necesitatea permanenței eforturi
lor consacrate acestui scop. Spe
răm ca Dicționarul de etică pen
tru tineret să constituie, prin a- 
ceasta, un ajutor în activitatea e- 
ducativă, atît pe planul social cît 
și pe cel personal.

T. NICOLAE• ••••••••
(Urmare din pag. 1) 

de rămășițe feudale în agri
cultură. Ponderea economică și, 
implicit, politică a moșierimii a 
scăzut simțitor după realizarea 
(chiar și cu inconsecvențele cu
noscute) a reformei agrare din 
1921, în sistemul regimului poli
tic crescînd locul și rolul bur
gheziei industriale și bancare. 
Ca urmare a dezvoltării capita
lismului, a crescut forța numeri
că și politică a clasei muncitoa
re ; la trei-patru ani după răz
boi, numărul lucrătorilor sala- 
riați ajunsese la 500.000 în indus
tria prelucrătoare, extractivă și 
în transporturi.

Cum se înfățișa, în epocă, si
tuația tineretului, în special a 
celui muncitoresc ? Exploatați 
nu numai ca muncitori, ci și ca 
tineri, ucenicii și lucrătorii din 
ateliere și fabrici erau supuși 
unor condiții de muncă și viață 
dintre cele mai grele. Documen
tele vremii sînt elocvente. în
tr-un articol din „Tînărul leni
nist", organul central al C.C. 
al U.T.C., intitulat „Situația ti
neretului muncitor din România 
și sarcinile U.T.C.". aceste con
diții sînt denunțate pe larg, cu 
argumentele faptelor. La fabrica 
metalurgică „Dumitrescu" din 
București existau, relatează zia
rul. 26 de ucenici între 11 și 17 
ani, din totalul de 50 muncitori. 
20 de ucenici locuiau chiar în 
fabrică, dormind toți într-o că
măruță de 3/4 metri. Regimul

de lucru : 14—15 ore pe zi. La 
Atelierul de bobinaj din șoseaua 
Basarab. scrie același ziar. ..uce
nicii (o jumătate din lucrători), 
toii copii de tirani, sint ținu li 
în cea mai neagră mizerie, dorm 
în curte, nu capătă nici o asis
tență medicală si capătă, pentru 
14—15 ore de muncă pe zL 
salariuL. 1 leu și o pîine“. 
Este epoca în care inspec
toratul regiunii Cluj, de pil
dă. își informa zuperiorii asupra 
faptului că ucenicii din fabrici 
„lucrează 12—13 ore. fără repaus 
la amiază sau peste zi. dorm cei 
mai multi in atelier, pe mesele 
de lucru- : e«te epoca in care, în 
mine, erau folosiți numeroși ti
neri în vîrstă de 13—14 ani. deși 
legile statului interziceau, for
mal. acest lucru Si astfel de 
exemple ac pot cita din belșug.

în contextul mișcării tineretu
lui muncitor și democrat pentru 
apărarea drepturilor sale, pentru 
o viață eliberată de exploatare, 
organizația tineretului comunist 
din România s-a distins prin ac
tivitatea sa susținută de organi
zare a tinerilor, prin cutezanța 
acțiunilor, prin intransigența sa 
revoluționară. constituind un 
ajutor de nădejde al Partidului 
Comunist Român. In condițiile 
grele ale ilegalității, fn care a 
trebuit să acționeze încă din 
1924. U.T.C. nu a abdicat nici o 
clipă de la principiile care stă
teau la baza activității sale, de 
la sarcinile de înaltă răspunde
re ce-i reveneau.

„Cu toate loviturile burghezie!,

— se «erie Intr-un manifest din 
fl apriHe 1RM — noi vom conti
nua să rămiaem la posturile 
noastre, și dacă in lupta ea asu
pritorii noștri vom cădea, ne 
vor înlocui noi luptători pentru 
cauza comunistă, care ealc cau
za proletariatului". Rlmînind 
ferm pe locul său de acțiune. 
Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist sub condu
cerea partidului, a luat toate 
măsurile pentru ca organizația 
și lupta ei să continue. In duda 
ilegalizării și a cortegiului ei de 
măsuri represive (interzicerea

în acest sens. Congresul a! 
II-lea al U.T.C.. ținut în octom
brie 1924. a hotărît trecerea la 
reorganizarea Uniunii Tineretu
lui Comunist pe baza celulelor 
de fabrică și respectarea cu 
strictețe a normelor activității 
conspirative (folosindu-se. tot
odată, în măsura posibilului, 
formele legale, politice sau cul
turale). Baza întregii construc
ții interne a U.T.C. era celula, 
sau. cum se mai numea. ..nu
cleul". Celula se constituia In 
fabricile, uzinele, minele, la mo
șiile. fermele, căile ferate, in

treprinderi a celulelor rmiclee- 
lor) organiza ties Această activi
tate. fiind strict conspirativă, a 
lăsat puține urme documentare. 
Se știe. insă, din documentele 
existente, că asemenea celule 
U.T.C. au activat la Atelierele 
C.F.R. „Grivița-. la fabricile 
metalur<î^e .Vulcan*. -Lemai- 
tre“. din București, precum și 
fn fabrici din alte orașe, in în
treprinderi petrolifere ca ..Ro
mă no-Americana". _Astra“-Plo- 
iești. la Șantierul naval din Ga
lați, la fabrica .Textila* si la 
alte fabrici din Iași, la univer-

FLACĂRA VIE A TRADIȚIEj
întrunirilor, sigilarea sediilor, 
suspendarea presei, arestarea 
conducătorilor, schingiuiri la po
liție și în beciurile siguranței, 
închisoare, tortură etc.).

Principala problemă care stă
tea în fața organizației era, în 
aceste condiții, dezvoltarea cons
trucției organizatorice în noile 
împrejurări, statutarea princi
piilor de activitate, asigurarea 
formelor și metodelor de muncă 
potrivite momentului, în funcție 
de scopurile revoluționare ale 
organizației.

facultăți și licee, unde erau cel 
puțin trei uteciști ; organizațiile 
mai mari, pentru a-și putea des
fășura mal bine munca, se îm- 
părțeau în subnuclee. Toate ce
lulele dintr-o localitate consti
tuiau organizația locală, iar or
ganizațiile locale dintr-o zonă a 
țării formau organizația regio
nală a Uniunii Tineretului Co
munist.

îndată după Congresul al 
II-lea, în principalele centre ale 
țării și, în primul rînd, la Bucu
rești, s-a trecut la reorganizarea 
U.T.C., la formarea în unele în-

sitățile din București. Iași, Cluj, 
la o serie de licee din Capitali 
și din alte orașe, pe moșii etc.

încă din anii 1921—1024, ele
mentele de dreapta din mișca
rea muncitorească încercaseră, 
fără rezultate însemnate, să 
întemeieze organizații separate 
de tineret. în timpul care 
a urmat, mai ales după 
constituirea, în 1927, a Partidu
lui Social-Democrat, s-a format, 
în dauna unității mișcării tine
retului, organizația social-demo- 
crată de tineret. Ca urmare, în 
fața Uniunii Tineretului Comu
nist s-a impus, ca sarcină per-

manentA. lupta pentru refacerea 
unității tineretului muncitor, 
încheierea unui front unic. Aces
tei prabtane li era acordată 
atenție încă din perioada din 
1921—1923 ; într-un articol inti
tulat ^Frontul unic", publicat 
în „Tinemul socialist* din 29 
aprilie 1123. citim următoarele 
rinduri : „Tineretul a lansat pa
rola Frontului Unic pentru 1 
Mai. E mai mult decît o parolă, 
e o tactică, o grea sarcină care 
este astfel înscrisă printre dato
riile de căpetenie ale organiza
ției noastre*.

în condițiile ilegalități!, rolul 
propagandei politice a crescut ; 
presa. ca armă principală de 
manifestare politică-ideologică, 
a stat în centrul atenției Parti
dului Comunist Român șl al or
ganizație) sale de tineret. în po
fida măsurilor represive ale ofi
cialității, a interzicerii presei 
comuniste, s-au găsit, mereu, 
printr-o activitate plină de sa
crificii. noi soluții pentru a se 
asigura editarea și răspîndirea 
presei partidului și a U.T.C. 
„Prigoana aceasta împotriva ga
zetelor noastre — se scrie în
tr-un articol din „Tînărul mun
citor* — ne arată din ce în ce 
mai clar că presa muncitorească 
este unul din cei mai mari și 
mai temuți dușmani ai clasei 
burgheze". Activiștii Uniunii 
Tineretului Comunist au tipărit, 
au tras la gheștender, au scris 
cu mina, cu cerneală sau cu cre
ionul, zeci de ziare ilegale, se-

milegale sau legale (unele dintre 
ele răminind. practic, aceleași, 
Insă cu titulaturi schimbate.

Uniunea Tineretului Comunist 
a șapiragrafiat, la puțin timp 
după ilegalizarea ei, în decem
brie 1924. „Tînărul leninist", ziar 
central al organizației. „Tînărul 
leninist" a apărut în formatul 
mic al ziarelor comuniste ilega
le. fiind imprimat, adesea, noap
tea, pe ascuns, pentru a nu că
dea în miinile agenților sigu
ranței si ai poliției. Acest nou 
organ de presă a constituit o im
portantă armă de luptă cu aju
torul căreia U.T.C. a mobilizat 
tineretul muncitor din România 
în jurul lozincilor partidului co
munist. împreună cu alte cîteva 
ziare ilegale de tineret, care au 
apărut în diferite orașe ale țării, 
„Tînărul leninist" a transmis, 
permanent, linia partidului co
munist, în rîndurile tineretului 
muncitor, avînd un important 
rol organizator și mobilizator.

în articolele din aceste publi
cații — centrale sau locale — 
este demascat regimul burghezo- 
moșieresc, esența sa profund 
reacționară, sînt relevate condi
țiile grele de muncă șl viață ale 
tinerilor din fabrici, din scoli, 
din cazărmi, sînt popularizate 
lozincile revoluționare de luptă, 
sînt descrise acțiuni politice în
treprinse de tineri, evenimente 
revoluționare din România și 
din alte țări. Tn astfel de artico
le, ca și în alte documente ale

organizației de tineret, se gă
sesc, în această perioadă, și une
le teze eronate, privind situația 
României, stadiul ei do dezvol
tare, structura națională a tării, 
raporturile Partidului Comunist 
Român cu alte partide, intro
duse mecanic de Internaționala 
a III-a do Comitetul Execu
tiv al acesteia. Se afirma, de 
pildă, în mod greșit, că Româ
nia a devenit, după 1918, un 
„stat de naționalități", un „con
glomerat de națiuni", creat pe 
baza ocupării de teritorii străi
ne. Lozinca „autodeterminării 
pînă la despărțire de stat", care 
nu se potrivea României, a creat 
confuzii, dezorientări, a dus la 
îndepărtarea de mișcarea comu
nistă a unor oameni ai muncii, 
vîrstnici sau tineri.

Sfîrsitul perioadei de stabili
zare relativă a capitalismului, 
momentul cînd încep să se ma
nifeste simptomele crizei econo
mice, semnele noului val revo
luționar al maselor largi, au 
găsit Partidul Comunist Român 
și organizația sa de tineret în 
situații dificile, de grele încer
cări pentru forța ei de luptă 
Pe măsura lichidării acestor 
stan de lucruri și în noile con
diții social-politice ale etapei 
care urmează, Uniunea Tinere
tului Comunist își va întări, sub 
conducerea partidului, rîndurile, 
înscriind contribuții noi, tot mai 
însemnate, la lupta clasei mun
citoare, a poporului, pentru li
bertate și progres social.
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OAMENI 
SĂRMANI

Scrisorile pe care le voi publica mai jos sînt tri
mise de patru oameni sărmani, aflați în momente de 
mai mica sau mai mare nefericire, care cer un sfat 
sau un ajutor. Le acord prioritate, rugîndu-vă să le 
citiți cu răbdare.

„Sînt născută tntr-o co
mună din județul Buzău. 
Sîntem ca toții zece frați. 
Eu atn avut nefericirea să 
fiu printre primii. Tata 
este un om aspru, neînțe
legător și ti place prea 
mult băutura. Muncește 
pe unde apucă. Nu are 
nici o meserie. De cîte ori 
ia banii nu mai dă cite 
trei zile nici pe acasă, nici 
pe la muncă. Mama n-a 
cunoscut mîngticrea. A 
fost iot timpul bătută și 
insultată, ca și noi toți. 1n 
casa noastră nu au existat 
aniversări, zile onomastice, 
sărbători. Anul Nou îl fa
cem plîngînd și tremurînd 
de frică. Aceasta este a 
tradiție. Dar să urmăm 
mai departe cursul vieții 
mele.

La virsta de doispreze
ce ani am fost luată la 
București de un unchi din 
partea tatei. Nici aici nu 
am dus-o prea strălucit. 
După terminarea celor 
șapte clase elementare 
m-au ținut la dinții (drept 
fată în casă) cu scopul de 
a mă căsători cu un om 
„așezat". Dar eu aveam 
atîtea gînduri pentru vii
tor 1 Cu toate greutățile de 
acasă am învățat bine și 
croiam cu orice risc să 
merg mai departe. Am do
rit atît de mult să urmez 
liceul și apoi să merg la 
facultate I îmi place lite
ratura. Citeam și citesc și 
acum foarte mult. Am 
reușii după doi ani de la 
terminarea școlii generale 
sa mă înscriu la o școală 
profesională (bineînțeles 
pe ascuns) și pentru aceas
ta oasele mele au avut 
destul de suferit. Au vrut 
să-mi retragă dosarul, dar 
era prea tîrziu. A doua zi 
începeau examenele. Am 
dat examen și am reușit. 
Cred că a fost cea mai 
mare bucurie din viața 
mea. (Iertați-mă, că rog, 
dacă n-o să vă spun ce 
școală am urmat. Vreau să 
fiu cit se poate de discre
tă. N-aș vrea să am neplă
ceri). Am stat în continua
re la dinții încă un an. -Mi 
s-a părut o veșnicie pen
tru că în fiecare zi eram 
jignită și umilită. De acasă 
primeam scrisori de la ma
ma cu vești pe care eu le 
bănuiam. Cît eram de ne
fericită ! $i totuși nu dis
peram. La școala eram 
foarte veselă și prietenoa
să. Colegii mă iubeau 
foarte mult, dar eu nu a- 
veam încredere in nimeni, 
nu mă pltngeam nimănui, 
îmi era rușine. în anul 
doi, cei care aveau medii 
de la șapte tn sus, au fost 
primiți în cămin. Am fost 
primită și eu. Am suferit 
mult $i aici. Aș fi dorit și 
eu să am o rochie frumoa
să și o pereche de pantofi. 
Dar ce-mi trebuiau mie ro
chie ți pantofi din mo
ment ce aveam uniformă 
școlară ? A trecut și asta. 
Am terminat școala cu 
bine. Am venit la Buzău. 
De cînd am venit aici nu 
am avut o clipă de ferici
re. Am vrut să urmez li
ceul seral. Nu am putut. 
Părinții nu-mi dau voie, 
în special tata. Nu o dală 
mi-a spus : „N-ai învățat 
destul ? Acum ești mare, 
trebuie să-ți faci cîteva lu
cruri și să te măriți cu un 
băiat din sat”. Acum fac 
naveta. îmi e foarte greu. 
Pentru mine nu-mi fac 
mai nimic. Am prea mul
te de făcut pentru cei 
mici. Mi se rupe sufletul 
cînd văd că nu au nimic. 
Tata e la fel ca și îna
inte, iar ei, sărmanii, au 
atîta încredere și speranță 
în mine / Ce să fac acum ? 
Să plec de aici în alt oraș, 
să-mi completez studiile ș‘ 
în felul acesta să-i deza
măgesc pe ei, sau să stau 
aici să continui să trăiesc 
așa și după o perioadă de 
timp să m3 căsătoresc și

să deț in pur ți simplu ne
vastă ? Mă cutremur la 
gîndul că voi trăi așa și 
că viața mea nu va însem
na nimic, lnvățați-mă, td 
rog, ce pot să fac ? Am 
douăzeci de ani. Cnii oa
meni spun că aceasta este 
virsta cea mai frumoasă. 
Poate că au dreptate, dar 
cite nu se pot petrece în 
sufletul unui tinăr de 
douăzeci de ani. Ca orice 
tinăr, aș vrea și eu să tră
iesc, să plec în eioursti, 
să învăț, să mă distrez. 
Dar eu oaie de ce nu am 
acest drept ? Singurii mei 
prieteni credincioși sini 
Rebusul, cărțile și ziarele. 
Vă rog încă o dată să-mi 
răspundefi fi să mă inci
tați ce pot face ca td fiu 
mai fericită". C. 201 A".

A doua scrisoare :

„Mă numesc CON
STANTIN H. CORNEL, 
am paisprezece ani, ling 
din orașul Mizil, strada 
Mircea Vodă nr. 5 și de 
aproximativ un an sint 
fără tată. Pe tatăl meu il 
chema Constantin V. Ho- 
ria, acea 37 de ani, de 
profesie fost gestionar la 
un magazin alimentar. 
Poate că mă ceti întrebe 
de ce am scris că pe tatii 
meu îl chema. Am scris 
așa. deoarece pentru mine 
nu mai există, a murii a- 
proape de un an. Am mai 
scris „de profesie fost ges
tionar la un magazin ali
mentar", fiindcă tatăl meu 
a făcut tei ani închisoare, 
deoarece a ieșit lipsă apro
ximativ paisprezece «ui 
lei. Ce a făcut cu acest» 
bani ? Mama mea fi eu nu 
știu, acasă nu a adtu «i 
Un ban și nici un obiect 
cel puțin in coloare de 
cinsi lei. Cit a stat în »*- 
chiseerg* mama mea (Ma
rinara) tot timpul numai a 
olins. nu era seară si nu 
ne gîndim la dinsul. mama 
mergea a dată pe lună cu 
pachet la ?L După ce e 
fost either at. neam mutat 
la Buzău. Tata a lucrat pe 
șantier ca mecanic. Am 
stat aproximativ doi ani în 
Ru zău. unde am dus o 
fiafă liniștită fi plăcute. 
Dar deodată tata a plecai 
fără cel puțin să ne a- 
nunfe. 11 așteptam si se 
întoarcă, dar noi nu știam 
că dinsul a plecat cu o to
varășe de pe șantier care 
orc 23 de ani și o cheamă 
Cotei Ceorgeta. Attmci cu 
fi cu mama am venit îna
poi la Mizil. Tata oare t-e 
gîndit că are un băiat de
14 ani fi că mama l-a 
așteptat pe dinsul trei 
ani 3 Aceasta ii este răs
plata ? Dar toc. Cotei 
Georgeta s-a gindit că eu 
sufăr ca să fie dinse feri
cită ? De ce tata nu-nu 
scrie cel puțin ? Oare e- 
ceastâ tovarășe i-a interzis 
*ă-și cadă propriul fiu sau 
să-i scrie măcar un rind ? 
Eu am nevoie de dinsuL 
șt mama la feL Noi U iu
bim mult. Iar eu i-a, ierta 
totul dară s-ar întoarce. 
Oare dinsul e mulțu
mit că-mi trimite pensia 
alimentară de 225 lei lu
nar și s-a întrebat vreoda
tă dacă eu pot trăi cu a- 
cești bani, știind că mama 
nu are sercici ? Eu vreau 
cel puțin să se întoarcă 
numai pentru cîtva timp 
Li noi. Vă rog să publicați 
această scrisoare și să mă 
sfătuifi cum să-mi regă
sesc tatăl. Dacă dinsul nu 
mă vrea, îl vreau eu pe 
dinsul, și vă rog să nu mă 
lăsați. (Sublinierea mea — 
1. B.). Cititorii care vor 
afla că tatăl meu Constan
tin V. Hor ia există pe un
deva, să-l facă atent că ara 
un băiat care il roagă cu 
lacrimi în ochi să se re
întoarcă la el. Cu mii da 
mulțumiri, Constantin H. 
Cornel".

Cea de-a treia scrisoare vine tot din partea until 
copil. Este vorba de HORI IOT OVIDIU, în vîrslă 
de opt ani, din Mediaș, strada 8 Mai, numărul 14.

„Mie îmi plac păsările, 
tn special porumbeii, fiind
că sînt foarte frumoase. 
Am început să-i îndrăgesc 
răztndu-i în orașele man

prin care am fost în va
cantă. De asemenea, i-atn 
văzut în transmisiile de la 
televizor. în vacanțe am 
fost la Cluj, Timișoara ți

Am lipsit doar o 
aăptămină din Bucu
rești (ca să văd me
ciul de fotbal de la 
Atena) și iată-mă i- 
cum cu un maldăr 
de scrisori in fată, 
aproape o sută de 
oameni așteptind de 
la mine sfaturi, min- 
gîieri sau sprijin. 
N-am să-mi iert nici
odată această absen
tă. în plus, alt ne
caz : un tip care pre
tinde a se numi Va
llie Bâieșită, locuitor 
pe strada Grădinari 
numărul 17, în Bucu
rești, Îmi dă de în
țeles cum că această 
rubrică, de la un cap 
la altul, nu este de- 
cît un pretext pentru 
a-mi face populari
tate ieftină. Ceea ce 

enervat >1 l-a 
din minți pe

l-a
ICOS
aus-numital este fap- 
twl că redacția i«l

de ION BĂIEȘU

publica Intr-a vreme 
fotografia in 
rubricii. Pe chestia 
asta. Visile 
tare cu ironia |i zice: 
,.fă în ața fel ea din 
cînd In tind al mai 
schimbi fotografia : 
■nceri să fie bnst, ■- 
■rari întreg. poate 
ai vrenna călare pe 
cal. san de cînd fă
ceai serricinl militar. 
Cea mai mare >11- 
eere ai face-a citito
rilor dnmitale dacă 
al pitea piblica —* 
U loca! itint — o 
fotografie ficați, 
«tio ea. chiar in 
mcatal cînd con
cepi ..răspaniarile** 
acelea adinei ii tfte- 
te. date ^de la la

vîrtnl

trace

i«-

V« alt teant lr«- 
Bfat i-a atee at la

alte orașe care rin/ împo
dobite cu nth de porum
bei. în vacanța de ceri 
am primit de la verișorul 
meu o pereche de porum
bei care în prezent aa oui 
ți aștept ai-mi acoati pm. 
Fiindci rinf «n elec bom 
și am htaî premial l, tota 
mi-d ficat o cafd fru
moasă, pusd pa ■■ 
de fier, U th^i da W- 
50 metri da I* curtea
m care locaâeac mm
multe foamsx. Nrște oa
meni care aa iabeac mr 
maleie fi pimnle m» re
clamat la rimui popaim, 
care apoi »a-a apa» ai dea- 
fiintim porumbeii. Noi vi 
rugim ai n« acrietâ daci 
putem aa tmem pnrnmhes 
Mu na fi ci rag^ aa aa 
ajutai ditcuSad ca em da 
la Coasihul Fopedar. fmi- 
d la fcoaiâ aoi bacițbm 
M iubim fi ai ințripm pi- 
aâriie. Vi trimit un pbc 
timbrat pentru a *nmn 
rdrpnns*

Jid nnmcK C1NDA- 
CIOIU FLO91EA — mea- 
pe tikxma acnaoma — dea 
comuna Bușoraa^ amari 
Rogdânești Gara Vm, ja- 
dețal Bimnaca-Vdcea. Sbm

în etate de 81 de mâ fi 
din anad 1M7 văduvi. Ana 
«■ fia cu mimdr de Gm- 

icioui Gheorghe pe care 
l-am creacut cu multă tru
dă, fbad servitoare pe la 
copii prm orașul Rimnicu- 
ViJm. L-am așutat la ter
minarea eoei dia ban a- 
gOfiitifi de mine, i-em tra
ced o cameră, i-am ficat 
aobi fi oiieie. Am atat m 
casă doar doai bou cir
ca. dapi care venea noap
tea bem acaai, da ca p- 
Ciond m upd. imrinriu-nad

daci na plec imâ rape a 
arini fi sm pidor. Astfel 
« fam scorii rn piec da 
neant fi ai ian o cameră 
cw chine. 1-mn denebu ac- 
p ane i-^câA^eaaci pen
tru P-mi ciftigp dreptul 
meu oaupra smaii sfert dia 
mere pi nm ciffișgm. Dor 
el nu vrea ai tecmnoaaoi 
betririrea rudedtoreanct, 
anaamfia^mant oitn tara 
mmi rintd md oi priade 
pe dreptei meu. atit d, ci 
H nora mei Fbmheta Ga- 
drioom Rcg mult a hm 
nbafprea mea n rrmaido- 

p d md omde\

Iată pntm «tfezicMi tare te cfaeumi să meAtem 
eu nesfinată tristeți am^n mmpăwtei amine O tuta 
de demămei de ani cure ■■ p pante nrma cm ml 
firesc aJ sietu. penăm că toarne să aleasa Intre n 
esadare față, cu părfcrirri a nouă fra{j in bmfefa 
nutri tată deaoeittat. p prapna sa mdepamfas(ă w 
fericire . ua copd de pnripreaece am care tp contă 
cu disperare tatăl care l-a Dtaasl Ură na o expli
cație ; un copâll de opt ani a cănn modestă si nobt- 
lâ pasiune de a crește păsări este stmttâ de anâ- 
mul $i indiferența celor din pu ; o bătrlnă de opt
zeci și unu de ani pe care propriul fin crescnt cn su
ferință ți tnidi o arnncă on casă și o nmemmtă os 
moartea. A încerca să comentezi pi să Mrxrrdrri a- 
ces’e nenorociri e o im priite. Xb e nesoăe decfl să 
le înțelegi ți să treci tâtefasul lor prin propna ta 
ființa. Ce ne famine lotuși de făcut ? Să vor^stâm 
doar cn trisiete că e încă malU mârșăvie s bcăloțre 
pe lume, Încă multă ipnrantă p grosufame 3 Xu e 
sufkâenL Putem, cred, «ți o cbpă din cenad pn>- 
pniior noastre gri* pentru nn gest de hunh rență și 
omenie- L’a cm de suBei ar putea, de pddă. con- 
vingr lămâii Zoin — p pnn familie ra pn-
mul rind cepul famdâei — să o-r incăndă dramul mtei 
fete care aspiră la mai mnk, acri _mn ■ull'* care 
este în fond dieptul ei, al gentizbei ei : cei care 
știu unde se află taLăl coodnlui pfeisit dm Mtzil 
P0< intaatce pe acfâ£a ca fa(a spre irimi>nre : ia 
sfirșit. hnoczatn de fa cnnsiKnl poposi dm Sibiu 
care au interzis Mai copri să crească porumbri pot 
fi indiiiaj iostitu >1 poate pune fa punct pe 
fiul barbar care fcp ameai- mm cu moartea. Căci 
stă in puterea si m datorii no.*rtră de a face bine. Ta 
vecinătatea aefericini si amărăclunh. propria noastră 
fericire devine rerăni

„UN CURCUBEU 
DEASUPRA 

LUMII SUFLE
TULUI MEU

(N. LABIȘ)

Neînchipuit de mulți rint îndrăgostiți! și îndrăgos
titele care se îndreaptă spre limanul rubricii noastre. 
Neînțeleși sau părăsiți, dezamăgiți sau disperați, ei 
mi se adresează ca unui salvator de la care așteap
tă o izbăvire sau măcar un sfat. In naivitatea și dis
perarea loi, ei își închipuie că eu le pot fi, intr-a
devăr, de folos. Nn vreau sâ le risipesc amăgirea 
și am să le răspund la toți, pe scurt.

GII. ROMENCT — Si
biu : Mă întrebați ce este 
marea iubire. O fată v-a 
pus această întrebare și nu 
știți ce să-i răspundeți. Eu 
aj putea să vă răspund 
pe Ioc, spunînd că iubirea 
e... un lucru foarte mare, 
dar nu e suficient. Sau am 
pulea lua la repezeală ce

lebrul vers al lui Emines- 
cu în care se spune că a- 
morul e un lung prilej 
pentru durere. Sau am 
putea numi iubirea cu 
metafora Ini Nicolae La- 
biș, pomenită în titlu, mai 
sus. Adevărul e că nici 
eu nu știu exact ce 
este marea iubire. Poa
te setea noastră dis
perată dc nemurire, poate

Alba Iulia fi ie nu
mește Tiberiu Tra
ian T. Turturică. Nu
mele e cam lung, dar 
nu contează atunci 
cînd trage după el 
un talent de paro
diat. Turturică îmi 
adună ultimele ca
zuri comentate te 
face din ele o cari- 
catiră. fiind foarte 
mulțimit că a reușit 
aă ia peste 
niște oameni 
li nefericiți.

Nici
■■-mi
iaa acum .,in

picior 
■faceri

■

•'
•'
«t

prin 
trece

ea*
1 nu 
bețe" 

en Tirtnrică si cn
Vaiile Băiețiță. E 
drepții lor că in le 
placă rnbriea fi să 
protesteze. Iar dacă 
gestil lor e însoțit 
te de ■■ pic de omor, 
ew atit mai bine. In 
ee mă privește. te 
fie limpede : ■■ mă 
aipăr pe nimeni.

»

►

aspirația noastră cea mai 
sinceră spre poezie. Cău
tat*. în orice caz. răs
punsul în b te râturi In 
bteratnra clasică. mai 
ales. Toți marii scriitori 
dana i-ao ocupat foarte 
pe larg și temeinic de 
dragoste : Eminescu. Sa- 
derveanu. Camil Petres
cu. Tolstoi, Dostoievsld, 
Shakespeare. Balzac, Goe
the etc. Leap de acolo 
răspunsul pe care îl cău
tat* ri nu '■* '*> acoza ni- 
mem de plagiat.

L. M. — Sighetu Mar- 
mafăetIubiți un băiat 
care e student la Ouj ri 
vă e ruține să-i spuneți 
că-1 iabip. Vreți ca el să 
afle ■■înmiiți veste prin 
în termed] ni rubricii noas
tre. Iată că totul «-* a- 
ranjat.

F . K- — Rimnicu-Sâmt : 
V-a indignat ironia cu ca
re am răspuns scrisorii în
durerate a hxi Coatel din 
Huși, cel părăsit de Mari- 
cica_ îmi dați de înțeles 
că-1 cunoașteți personal pe 
respectivii] nefericit că ați 
luat parte la suferințele 
Ini neînchipuite si îmi ce
reți ajutorul. întrebin- 
dn-mă mm să-1 facem s-o 
uite pe Marido. Zău. cre
deri -mă nu stin cum coa
te fi tetaU femeia iubită 
D«eă w «a ji tj ține nu
mai pentru mme acest se
cret t amina as fi demn 
de thsprețul tatrerri 'rent. 
Dz? BO-I ^ju.

S. C \\ — Vetrițnma, 
lari : Iubiți o fată vă to- 
tflniți cu ea. vi nlimhați 
țî tăceți Tăceți dumnea
voastră tace si ea Tăceți 
împreună N« știti ce să 
faceți ea să ruoeti tăcerea 
cam să vă dessăto-j’ti 
Vreți de la mine un dat 
nrietenesc. -fără n»H o 
doză de ironie* Sfatoî 
rei e să nu vă afarroati 
Na e nici n neiiMiicire 
dacă vă iubiți rn îăcere. 
Credeți că vorbde ar adu
ce mare lucra în nlus ’ 
Tmnortant e ca iubiri <ă 
W*lea<| ceea ce treb*re 
A»n tăcerea Anmere>*<va»- 

Ca un om *¥o-
Fund. meditativ. refi-viv, 
care nea agreați nJîăxTă- 
erafa- Tn nici un caz na 
trehme să tnteleigă invers. 
M ap priceput ?

LAÎ’RFNTIA MARIA 
— C*ortețti : Prietenul 
dumneavoastră v-a scris 
recent următoarea scri
soare :

^Dregi Lastra.
De ce emiți ai-mi chn- 

festi «ierta me»disid n 
g'mdul (periodic) filozofic 
prin astfel de scrisori tris
te mii rețele, hingi wi te
legrafice. ohtrurr cau «ea- 
timenîalr. morbide tmt er- 
tnziante * Ce-i cu tine 3 
S-ru mai prerii re rre» ? 
Crezi ci tint drer. hi^er 
M»| ci mă iubești 3 Te în- 
feb. mi se pere, in toate. 
Tonte cele bune. Miki".

Dumneavoastră nu ați 
priceout nimic din rfnriu- 
rile de mai sus ți mă ru
gați pe mine, ca soecialirt. 
s-o descifrez. Vă mărturi- 
nesc că am sucit-o pe toa
te părțile si că în cele din 
urmă am ajuns la urmă
toarea concluzie ferma : 
lisati-1 pe Miki în pace : 
lasați-1 să-și facă siesta 
metafizic : dacă a por
nit-o el pe panta asta, e 
greu să-1 mai Întoarceți 
înapoi.

mai dau ? Să nu mai lu* 
erați pe viitor, cînd e vor
ba de astfel de afaceri 
gingașe, cu intermediari. 
Dacă nu ați citit pînă a- 
cum o carte care se nu
mește „CyTano de Berge
rac-, s-o citiți. E acolo 
o poveste asemănătoare. 
Deosebirea e că a scris-a 
un nume nemuritor: Ed
mond Rostand.

MAR1LENA P. — Mî- 
neciu, jud. Prahova: A- 
cum cîteva zile mi-ați scris 
ca v-ați certat cu iubitul 
și mă rugați să vă împac 
eu prin intermediul rubri
cii, pentru ca azi să mă 
anunțați telegrafic să nu 
mai public scrisoarea de
oarece v-ați împăcat. Dar 
de ce nu vă gîndiți mai 
bine înainte de a-mi 
scrie ? Dacă apucam de 
publicam între timp scri
soarea ? Cine știe ce dan
dana mai ieșea. Zău, fiți 
și dumneavoastră mai 
chibzuită. Nu vă apucați 
să-mi scrieți imediat cum 
se uită chiorîș iubitul la 
dumneavoastră. Așteptați, 
poate își revine. Dacă 
nu-și revine, bineînțeles 
că atunci trebuie neapă
rat să-l dați pe mîna mea 
ca să vi-1 cumințesc. Pe 
curind.

L. AN1ȘOARA, — Al
bești: V-ați îndrăgostit
de un băiat fără să-1 cu
noașteți, adică prin cores
pondență- El de asemeni. 
Totul a mers bine atîta 
timp cit iubirea s-a menți
nut la distanță. Cum ați 
avut de-a face direct, lu
crurile au început să scîr- 
țîie (iertați-mi expresia). 
Acum sînteți supărați, 
dumneavoastră i-ați cerut 
fotografia înapoi, el nu vă 
mai scrie. Totuși, cugetînd 
mai profund, ați vTea să 
vă împăcați. Vă împiedică 
însă orgoliul : nu vreți să 
fiți dumneavoastră prima 
care să întindeți o mînă. 
Sfatul meu e să vă căleați 
pe inimă și să-i scrieți. 
Intre a fi mîndni (adică 
orgolios) și a fi fericit eu 
aleg întotdeauna a doua 
variantă. §i-mi merge bine.

MARIA C. — Constan
ța : „Stimate îndrumător, 
aș dori ca în aceste rin- 
duri ai vă vorbesc de cea 
■Mi triști iniimplare din 
viața mea. Era temi, pe 
ziua da 14 februarie IM9- 
=i ut cart ae topUa zăpa
da. Mi plimbam riduri 
pe moda Gririui. «■ e- 
tam fa canaiM, ci tocatei 
la perioada tezelor. Mi 
dusesem M-au teu rezul
tatele unor analiza ți pen
tru ■■ control fa un doc
tor specialist. Plimbin- 
du-mi de una singură, 
deodată ua ftetei _Lulu~ 
«d mlreabi : „Miorița, de 
unde ne ctmoaetem noi 
dot In nici m caz nu 
eveem de unde M ne cu- 
norsștem. Ne-am împriete
nit totuși repede, era ora 
zece fi juntătnie cînd 
ne-am cunoscut. Lulu, 
foarte amabil. mă invită 
M merg cu el acasă pen
tru a asculta o muzică. 
Am refuzat, nu acea nia 
■a rort ca eu. elevă să-mi 
atribui încrederea intr-un 
băiat de pe strada. Pină la 
urmă, ocină fa dispoziție 
doar a ori pină a se da 
bonurile pentru consulta
ta. am plecat spre Vraja 
■terii, unde am admirai va
lurile furioase care parcă 
veneau spre noi. Timpul 
trecea foarte repede, Lulu 
ere foarte nervos. De ce ? 
Nu ftiu. Pină fa urmă nu 
șî-a putut păstra calmita- 
tea |i aci-a pleznii „o pal
ma'. Nu știu alie motive 
de ce decit că .jiu i-am 
dat oaie te md sărute și 
pentru d nu am vrui să 
w*er» la el acasă". M-a 13- 
vit singură, dar chiar să 
fi vrut să md conducă 
pînâ la poticlinică nu era 
el omul in cere sd mai am 
încredere. Oare Aurica a- 
cea dreptate să nu mai ai 
încredere in nici un băr
bat ? Vă mg să-mi spti 
neți de ce totuși a luai 
această atitudine față de 
mine ? Aștept părerea 
dumneavoastră".

(Urmare din pag. I) 

titluri, supraaprecieri, glorii, 
bani, femei etc. De unde, dar, 
această proveniență de deose
biri în felul de a idealiza un 
scop al vieții I-. se întreabă 
dinsul.

Mai întîi, tovarășe Cărășeanu, 
credem că porniți de la o ob
servație nu întocmai exactă 
atunci cînd vă referiți la iden
titatea condițiilor în care s-au 
format, să zicem, cei 100 de ti
neri la care vă referiți stabilind, 
foarte corect, deosebirile dintre 
aspirațiile . lor. Credeți, oare, că 
este îndeajuns faptul că o sută 
de tineri. între 18—23 de ani. au 
citit aceleași cursuri, au ascul
tat aceiași profesori ? Dar la 18 
anî ei au venit în facultate 
cu mentalități deja formate sau 
măcar prefigurate, oină la a- 
ceastă virată ei au parcurs deja 
o bună parte din procentul edu
cativ și formativ prin care trece 
un tînăr : anii de acasă (șapte, 
sau. uneori, după cum știți! 
mult mai puțin !) ; au deprins — 
de la părinți, din mediul în
conjurător — într-o măsură mal 
mare sau mai mică, deci inegal, 
dragoste de muncă, spiritul de 
cinste, de demnitate, iar apoi 
școala, anii de preadolescentă 
și adolescență le-au format 
într-o măsură tot așa de inegală 
caracterul, le-au sădit, mai mult 
sau mai puțin, în inimi cre
dința în ceva mare, sau dimpo
trivă convingerea că o duci 
mai „liniștit" aflîndu-te. sub 
vreun obroc, consumîndu-ți de 
unul singur dulceața aflată la 
îndemînă. La același curs, pă 
același profesor — în universi
tate — îl ascultă, de fapt, tineri 
cu o educație foarte inegală, di
ferit formați, și uneori — dato
rită. desigur, și lipsurilor exis
tente în învățămînt, lipsuri ce 
fac să nu fie depistate golurile 
din educația unora, se întîmpiă 
oa parte din ei să plece în viață 
cu diplomă de specialist, dar 
fără să-ți poată răspunde măcar 
corect la întrebarea : „Ce înțe
legi prin a avea un ideal ?“

Explicindu-ne, pentru a nu 
ne tot mira inutil această 
realitate — conceperea diferen
țiată a idealului, chiar de către 
tineri ce ies de pe băncile ace
luiași institut superior — noi 
socotim mai util a se duce lupta 
pentru a-i face pe ei în
suși conștienți de nevoia 
de a aspira către ceva superior 
în viață, pentru a nu rămîne, 
cum, dumneavoastră scrieți, „o 
simplă materie moartă, sau cel 
mai mult în stare vegetativă cu 
chip de oameni". La 22—25 ani 
se poate discuta profund cu un 
tinăr. mai ales dacă are o cul
tură. poate fi determinat să-și 
cerceteze propria-i educație, 
să-și propună a îndrepta ceea 
ce n-a crescut drept, cum tre
buia.

Dar este foarte bine că v-ațî 
pus întrebarea, după cum la 
fel de interesante ni s-au părut 
meditațiile dv. cu privire la 
conceperea idealului, deopotrivă 
in planuri materiale și spiritu
ale. Se acceptă, oare, a fi un 
ideal al materiei și un ideal al 
conștiinței ? vă întrebați dv. 
observi nd aceleași deosebiri 
dintre apirațiile celor din jur. 
Răspunsul corect l-ați găsit insă 
singuri : .aceste varietăți si di
formități de scopuri în sine, ia 
favorul materiei, nu sint accep
tate ca idealuri, ci ca mijloace 
imediate, de existență”. Ceea 
ce putem adăuga este ci, în 
esență in această privință gîn- 
diti ca unii dintre cei mai buni 
filozofi (profesorul si filozoful 
D. D. Roșea făcea, de pildă. încă 
de acum cîteva decenii această 
demonstrație — vezi voi. ..Punc
te de sprijin" — 1M3). Si mal 
interesantă ni se pare întreba
rea pe care o puneți după 
aceea : constatind că. la unii, 
fdealul nu depășește satisface
rea unor nevoi materiale ime
diate. nu cumva, ziceți, aceste 
ființe (umane) sint incapabile 
a-și formula idealuri ?. ..Dacă 
totuși conștiința generează ade
văratul ideal sî dacă idealul nu 
este cu desăvîrșire in favorul 
materiei (a te îmbrăca, distra, 
mînca etc.), atunci cum s-ar 
concepe ca. conștiința. produs 
al materiei, să-și neglijeze si 
sâ-$i vitregească originea ?" 
Adică, vreți să spuneți, s-o lase 
fără a asDirație demnă de o 
viată într-adevăr omenească, 
dacă depinde de ea ?

Vă vom mărturisi că există 
autori care răspund afirmativ la 
această întrebare. Da, spun a- 
ceștia, se nasc ființe care nu-și 
pot crea adevărate idealuri. 
Unii o fac convinși de înapoie
rea naturală a unor oameni, de 
diferența dintre oameni sub 
aspect biologic, iar alții puneau 
această incapacitate pe seama 
lipsei de cultură, pe rămînerea 
în starea analfabetă, mărginită 
fortuit de condițiile subumane 
de dezvoltare.

In ceea ce ne privește, mai 
ales astăzi, și cu deosebire în 
rîndul tinerilor, care au în to
talitatea lor posibilitatea să se 
întîlnească cu școala, cu cartea, 
cu cinematograful, cu teatrul, 
televizorul si radioul, care iau 
parte cel puțin odată săptămî- 
nal la o formă de propagare a 
culturii — asemenea condițio
nări, asemenea „blesteme" de a 
nu depăși destinul inconștient 
al cîrtiței, nu mai există. De
pinde, în cea mai mare parte, 
de noi, de fiecare, depinde de 
familia în care creștem, de 
școala în care ne formăm, de

xiatențel, îl repugnă angajarea 
într-o cursă de acest fel, de 
cele mai multe ori, cum spu
neți și dumneavoastră, care pro
duce îndepărtarea de alte țeluri. 
Am vrea să știți însă că feno
menul nu se manifestă, acum, 
pentru prima dată. încă înainte 
de cel de al doilea război mon
dial, vorbind despre idealul de 
viață al generațiilor din acea 
perioadă, profesoral și filozoful 
D. D. Roșea sesiza diformitățile 
pe care Ie producea în conștiința 
unora, „mitul utilului". faptul 
că astfel de oameni au ajuns la 
convingerea că „sensul vieții 
trebuie căutat și găsit în argu
mentarea nesfîrșită a trebuințe
lor economice". „Din scop ce 
era. scria D. D. Roșea, viața a 
devenit mijloc, iar mijloacele de 
trai au devenit scop. Omul a de
venit sclavul mijloacelor de 
trai și și-a pierdut viața propriu- 
zisă, pierzîndu-și pînă și gustul 
de viață, putința de a-și trăi 
viata în profunzime".

Și, încă, referința se poate 
duce mai departe : scriitorul 
francez Georges Perec și-a inti
tulat romanul său, care î-a adus

DE CE, 
PENTRU CE 

TRĂIM ?
colectivul în care trăim ca să 
„facem ochi" — cum se spune 
în popor — să vedem rostul 
nostru și dincolo de a bea bine 
și a mînca bine. Din acest punct 
de vedere, aproape fără excep
ție, toți cei ce ne-au răspuns 
la ancheta inițiată, la întreba
rea : „cit depinde de dv., cît de 
societatea în care traițl, ca să 
vă împliniți idealul propus ?“, 
afirmă că, în cea mai mare par
te, responsabilitatea pentru îm
plinirea aspirațiilor revine, în 
primul rînd, fiecăruia, că în 
condițiile care le sînt create, 
efortul principal trebuie să-1 de
pună ei înșiși.

Asta nu înseamnă că omul 
modern, omul socialist, privește 
sau trebuie să privească cu dis
preț satisfacțiile materiale. Dai 
ele își au locul și rolul lor în
tr-o viață. (Dv. spuneți că tre
buie să fie vorba „de o desăvîr- 
șire îngemănată a celor două la
turi vitale — materie și spiritua
litate". ceea ce ni se pare foarte 
exact).

De unde, dar, vă mai între
bați. această goană după împlini
rea unor scopuri materiale per
sonale. goană care-i face pe unii 
te uite de aspirațiile majore ? 
Nu cumva viața modernă este 
vinovată de acest fapt ?

întrebarea dumneavoastră, to
varășe Cărășeanu. surprinde. în
tr-adevăr. o realitate. în proce
sul, firesc, de sporire a bunuri
lor sociale și personale, proces 
pe deplin susținut de societatea 
socialistă, scopul său fiind de a 
crea tuturor oamenilor condiții 
superioare de viață, se fac sim
țite — la unii — și. asemenea 
mentalități potrivit cărora goana 
după lucruri este lucrul cel mal 
important în viață. Dacă ne vom 
uita mai atent la el, vom obser
va că. pe cei mat multi. îi îm
boldește de la spate un arc a] 
egoismului personal : de obicei, 
aceștia vor să fie măcar cu doi- 
trei pași înaintea celorlalți. Să 
aibă ei niște fotolii în plus, să 
apuce ei găina cea mai grasă 
din galantarul „Alimentarei", să 
ciupească măcar cîteva locuri 
spre mai sus. pe lista viitorilor 
posesori de autoturisme... Omu
lui în viața căruia dictează ra
țiunea unul plan superior al e-

consacrarea mondială. „Lucrurl- 
le“, demonstrînd, prin istoria a 
doi tineri care fac din bunurile 
materiale și din goana după ele 
„idealul" lor, subjugarea și iro
sirea la care îi conduce, ca oa
meni o asemenea filozofie de 
viață.

Pînă aici, deci, de acord cu 
dumneavoastră. Cu un amenda
ment : și din scrisoarea pe care 
ne-ați trimis-o, ca și din alte o- 
pinii despre „idealul modificat", *• 
sau despre „lipsa de ideal" — ca
racterizări înglobînd, uneori ca
tegorii mult mai largi decît e- 
chivalentul lor real, rezultă, du
pă părerea celui ce semnează 
acest răspuns, și o prea largă 
etichetare a fenomenului, și o 
admonestare pe nedrept. La ce 
ne referim ? Fără a nega faptul, 
că există destui „dătători din 
coate" întru îngrămădirea de 
mobile, care-și fac din asta un 
ideal de viață, să nu exagerăm 
în sens invers. să nu anulăm 
posibilitatea de a trăi potrivit 
unui ideal superior, dacă ne do
rim, în colțul camerei, o lam
pă. cu nu știm ce fel de lumi
nă. un covor mai frumos, sau 
un frigider.

Cit despre ..fenomenul nega
tiv" — aici trebuie să intervină, 
după părerea noastră, rolul edu
cației, al acelei educații care să 
așeze lucrurile, fiecare, pe sca
ra lor de valori, să desființeze 
fetișul pe care-1 joacă în viața 
unora ..obiectele". Concomitent ■ 
cu sprijinirea eforturilor de ri
dicare materială a societății $1 
a fiecărui cetățean în parte, cel 
în măsură s-o facă trebuie să 
desfășoare, într-adevăr, și o ac
tivitate educativă corespunză
toare acestor noi situații, trebuie 
explicat si iar explicat, mai ales 
tinerilor, trebuie să le formăm 
deprinderi și să le cultivăm o 
filozofie care să nu-i lase în o- 
pacitatea pe care le-o poate da 
simpla strădanie (firească) de a 
trăi materialicește mai bine, 
să-i convingem că nu-țl poți 
măsura dimensiunile Idealului de 
viață după marca unei mașini, 
că altele sînt (clădite, evident, 
pe un trai normal. îndestulător), 
ceea ce filozofii denumesc „no
tele definitorii ale unui ideal de 
viață cu adevărat omenească".

SATIRA» UMOR-SATIRA-UMOR

SANDU C. — Breaza .■ 
Iubeați o fata, dar vă era 
rușine sa-i spuneți că o 
iubiți. L-ați rugat atunci 
pe cel mai bun prieten să 
vă facă acest serviciu. 
Prietenul s-a înlîlnit cu ea 
de vreo două ori, după 
care v-a adus la cunoștin
ță că s-a îndrăgostit de 
ea, că și ea îl iubește și că 
sînt foarte fericiți amîndoi. 
Acum eu ce sfat pot să vă

Dragă Maria, eu ca „în
drumător” găsesc ca foarte 
neplăcută întîmplarea pe 
care mi-ai relatat-o. Dar 
de aici nu trebuie să tragi 
totuși concluzia că nu me
rită sa mai ai încredere în 
nici un bărbat. în primul 
rînd pentru că nu este o- 
bligaloriu ca pe viitorul 
dmnitale bărbat ideal să-1 
cunoști pe stradă, între 
două analize la policlinică, 
și în al doilea rind pen
tru că nu sînt toți băr
bații de teapa lui Lulu. 
Fii optimistă. Ai cîștigat o 
experiență de viață in 
plus. In legătură cu palma 
primită, aici nu mai e nimic 
de făcut. Ai luat-o, ai 
luat-o. Zi „doamne ferește 
de mai rău".

EPIGRAME
Iul Geo Șerhan, autorul 

volumului de maxime „Idei 
trăite" :

Tot stîvuind „Idei trăite”
Și ospătîndu-mo din ele
îmi este greu sâ pot admite 
Că nu sînt numai ale mele.

Octavian Cotescu susține 
în „Tandrețe șl abjecție" 
un adevărat recital actori
cesc :

De cînd cu Tanta și Cosfel
N-a dat tandrețea peste el.
Dar ce pâcat, îl împresoară
Abjecții prea din cale-ofarâ...

Lui A. Storin pentru pie
sa într-un act : „Vizita* :

Cu „Vizita* un Ca rog ia le
A stors atîtea osanale.
Și tot cu „Vizita”, Storin
Ar vrea ceva, dar mai ... peșin.

VAL BUCURO1U
— Din castraveții ăștia faceți pelinul ?

Desen de V. TIMOC

SACRIFICII
Ea : „Viața e plină de 

țreutăți și de sacrificii. Eu 
de exemplu, trebuie să gă
tesc în toate zilele".

El : „Mai greu e pentru 
mine ca trebuie să le și 
mănînc".

LA ORA DE ZOOLOGIE
Profesorul : „Gigei ce este 

o vulpe ?“
Gigei : „O vulpe este ne

vasta vulpoiului".
NEDUMERIRE

Băiatul : „Unchiule, de ce 
ai părul alb șl barba nea
gră ?“

Unchiul : „Foarte simplu 
dragul meu. Dărui de De cap 
e mai bătrîn ca barba cu 10 
ani".

CE NOROC
Gigei : „Tată, a intrat în 

bucătărie o pisică albă"
Tata : „Foarte bine, zise el. 

pisicile albe aduc noroc".
Gigei : „Ce noroc, că ne-a 

mîncat friptura".

LA ȘCOALA

Profesorul : ..Cum recu
noști acidul Drusic de altă 
substanță ?“

Elevul : „Dacă miroși
Drofund din sticlă si mori pe 
loc. înseamnă că este acid 
Drusic".

★
Un distrat intră într-o li

brărie și zice :
— Vă rog 2 kg. de cărți...
— Dar. cărțile nu se vînd 

Ia kilogram...
— Foarte bine ! dațl-ml 

atunci două litre de cărți.

SATIRA» UMORtSAT|RA»UMPR'
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Vizita delegației
Sovietului Suprem al U. R. S. S

De la trimisul Agenției „A- 
gerpres“, Theodor Mateescu :

In continuarea vizitei prin țara 
noastră, vineri, delegația Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., condu
să de G. S. Dzotemdze, vicepreșe
dinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a sosit în ju
dețul Mehedinți. în aceeași zi, 
oaspeții s-au întîlnit cu membri

ai Consiliului popular jnâețexa 
Mehedinți, la sediul Tr. Se
verin al CGniîhnlm popular ju
dețean, cu care pnlej Constantin 
Drăgoescu. pnm-secrrtar al Co- 
mttetului județean de partid. pre- 
yedfaalele ConsiHnlm popular al 
județnliri. a prezentat o seria de 
probleme actuale și de perspec
tiv* ale dezvoltării tânărului ja-
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEALȘESCU. Președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO. Pre
ședintele Republicii Cuba, următoarea telegram* : •m | tiiiai al fUX m

Vă mulțumesc în mod profund pentru căldurosul dv. meni de 
felicitare trimis cu prilejul zilei mele de naștere ji. la rinds] meu, 
vă exprim convingerea ci relațiile de prietenie și de mMtrihă 
dintre cele două țări ale noastre se vor întări tot mai mult

Saara. otapvțxi 
ta Cap» LaâAPrimire la C. C. al P. C. R.

Vineri, tovarășul Dumitru Po
pescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit pe tova
rășul E. Thornton, membru al 
Comitetului Centra) al Partidului 
Comunist din Australia, cores
pondent international al ziarului

La Ura M iutii.
A pmtx-ipet tovarășul Aadrei 

Stefan, yna Ufart du șd <M 
mU U CC ai PCIL

Atlantis - 
0. I. I.

Vineri seara, s-a înapoiat in 
Capitală delegația condus* de 
tovarășul Petre Lupu, minis
trul muncii, care a participat 
la Consfătuirea conducătorilor 
departamentelor muncii din 
ț£fr*ile membre ale C.A.E.R., 
desfășurată la Budapesta.

La sosire, pe aeroportul Ră- 
neasa. erau de față membri 
ai conducerii ministerului, 
precum și reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Ungare la 
București.

Ieri dimineață a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Viena, 
o delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de Cheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., 
care, la invitația Tineretului Liber 
Austriac (F.O.J.), va face o vi
zită în Austria. La plecare, pe 
aeroportul Băneasa, delegația a 
fost condusă de Iosif Walter, se
cretar al C.C. al U.T.C., și acti- 
ciști ai C.C. al U.T.C.

La invitația C.C. al U.T.C., a 
■ în Capitală o delegație a 
J.mu ti ii Tineretului Comunist 
din Norvegia (N.K.U.), formată 
din Rolf Galgerud și Jon Pelle 
Kjellstroem, membri al secreta
riatului C.C. al N.K.U., care va 
face o vîxită în țara noastră.

Ieri dimineață a părăsit Capi
tala, îndreptiudu-ae spre Cairo, 
delegația Uniunii Generale a Stu
denților din R.A.U., condus* do 
Abdel Mahmoud El Arab, vice
președinte al Uniunii, care, 1* 
invitația U.A.S.R., a făcut o vizi
tă în țara noastră.

La plecare, delegația a fost 
condusă de Mihail Stoica, vice
președinte al UA.S.R., și activiști 
ai U.A.S.R.

Cu prilejul vizitei In țara 
noastră a secretarului general 
al Comunității europene a 
scriitorilor (C.O.M.E.S.), Gian

carlo Vigorelli. președintele 
industriei de librării. tipogra
fii și edituri din Italia. Uniu
nea Scriitorilor a organizat, 
vineri după-amiaz*. o întilni- 
re prietenească

Au luat parte Pom pil iu Ma- 
covei. președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitori
lor, scriitori, critici de artă, 
ziariști.

Sub auspiciile Institutului ro
mân pentru relațiile cnlhurale CQ 
străinătatea. mineri ■ avat foc U 
Casa de culturi a I.R.R.C.S. o 
sear* culturală organizata re 
prilejul Zilei naționale a Japo
niei.

După cuvîntul de deschidere, 
rostit de Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.CS., 
ziaristul Adrian Dohotaru a îm
părtășit impresii dintr-o recent* 
călătorie în Japonia. A urmat un 
recita] de muzică și poezie japo
neză, susținut de Magda lancn- 
lescu și Octav Enigărescu. artiști 
emeriti, actorii Adela Mărcules- 
cu, Aimee Iacobescu. George 
Paul Avram și compozitoarea 
Hilda Jerea cu formația „.Musica 
nova".

Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, studenții Studioului de 
teatru al Universității din 
Kansas (S.UA.) au fost vineri 
oaspeții studenților de la Insti
tutul de teatru din Tg. Mureș. 
Tinerii americani au prezentat, 
cu acest prilej, In sala „Stadie" 
a Institutului, un rpectacol inti
tulat „Caleidoscop-.

A apărut ; 
ANALE DE ISTORIE

Editata da Institutul da studii 
istorica fi social-politico da 

pa ling* CC ol P.CL 
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ABSENTE PE CAPE 
TIMPUL NE LE IUITĂ’
{Urmare din pag. I) 

mari precipitații de apă își pe
trec timpul pe străzile lașului. La 
Bălțați, de plidă, unde deși se pu
tea lucra foarte bine și în legu- 
micultură, livada de pomi și vie, 
toți cei trei ingineri ai coopera
tivei erau absenți. Se retrăseseră 
la Iași de la orele 9 dimineața; 
singurul dintre cadrele mai com
petente care a străbătut atît cît 
a putut terenul cooperativei, 
dînd indicații cum să se lucreze, 
a fost președintele Constantin 
Tudose.

Necesitatea prezenței specia
liștilor în unități este indiscuta
bilă. Problemele pe care aceștia 
trebuie să le soluționeze cu ma
ximum de operativitate sînt mul
tiple. In județul Iași sînt la a- 
ceastă oră sub inundații peste 
14 000 hectare și pericolul viitu
rilor de ape nu a trecut, digurile 
și barajele se pot rupe. Inter
vențiile în astfel de situații tre
buie făcute imediat, o oră de 
nesupraveghere poate costa mult.

Dacă totuși ritmul însămînțatu- 
lui la nivelul întregului județ ar 
părea în vreun fel discutabil, (ar 
părea spunem, pentru că, oricînd 
se vor găsi oameni să spună că 
din moment ce stația Institutului 
Meteorologic din Iași a înregis
trat în ziua de 20 aprilie 31 litri 
$nă pe metru pătrat și deci mal 
mult nu se putea face), lucrările 
de desecări, lucrările din vii ți 
grădinile de legume, curățirea 
și întreținerea pășunilor, atît He 
rămase In urmă, iar altele nici 
măcar începute. în nici un chip 
nu mal au justificări. Repicatul

răsadului nu s-a executat decît 
pe 14 la sută, iar viile sînt tăiate 
pa numai 60 la sul* din cît tre
buia.

In privința pășunilor, se cuvi
ne să stăruim ceva mai mult. Am 
văzut pe izlazurile $i pajiștile din 
toate satele prin care am trecut 
îndeosebi în zona Pașcanilor că 
oile au fost scoase la pășunat. Pe 
nici un hectar de pășune ■ | 
nu a trecut picior de om, pe»- 
tru a le curăța, deși c«lo 
limpede că acest lucru rn» 
posibil. „E drept că așa 
cum s-a putut însămînța »c 
putea face și în această pri
vință ceva, ne spunea directorul 
direcției agricole, tovarășul ingi
ner Lucian Hatmanu ji poate că 
aici tinerii ne puteau ajuta în 
mod deosebit, această acțiune 
puteau s-o preia singuri". In le
gătură cu aceasta, ziarul nostru a 
și făcut apel la comitetele jude
țene ale U.T.C., la toti tinerii. 
O vom face și la adresa la
șului pentru c* și Comite
tul județean de aici s-a an
gajat să curețe și să întrețină 
12 000 Hectare, dar deocamdată 
nu a întreprins nimic în acest 
sens. Intr-o singură duminică. în 
satele județului au fost mobili
zați 30 000 tineri, toți însă nu
mai pentru acțiuni de înfrumu
sețare a comunelor. Este drept, 
și această acțiune este necesară, 
utilă, dar la fel de Importantă, 
poate chiar mai mult, ni se pare 
a fi — acum cînd lucrările agri
cole sînt atît de presante — și 
curățitul șl întreținerea pășunilor 
pe care animalele deja acum le 
calcă.

Crodfe O-LM
Dor na «vw H r -.- ■*>- 

odo*0 aOB W 
chior da vo fi -*1 ffc 
vnxx? iâ trtb «ac O do “ co
re nu mo« «re î 
rin yq popo* spa*eăa _»■ 
nor ce+âți o*e Affca’=âeL 
ce î rundei W» trer-*s»cn. **- 
burotoareo c-rXMfcw care ne 
implici pe în e^seMal 
Atlsatide: iubesc - 
taleo acMor c
fvTjfmrwroc, «MhbW 
tt l Trec—-a »4 •
pvAm toaPt wla a 
«â pcX’ hrâ-- cu
SU&.-1 hii <ara eăem '■cm5*OC- 
sd de umbre. Ce enerj» cu
rate declanșează în noi fe
brila cercetare a direlor fos
forescente pe care le-a lâwt 
în urma nâruirii ei Atlan
tida.

Sîntem dezlegați de spai
ma misticâ și nu avem mo
tive sâ ne îngri|orâm în „vi
zitele absurda ala ipOMtrce- 
lor blide zburătoare dor, îs 
aceiași timp, m coâa &â ne 
refuzăm dreptul da a con
testa fenomenul O_Z_N. de 
pe pozițiile terestre ala încă 
necunoscutului. Gne se pre- 
nuntâ cu ușurințe din vîrfu 
limbii, despre „farfurii*, one 
vorbește cu (odaran vulga
rii) voluptate despre neh.ntc 
lor. pu"e sub semn Wurw- 
cat chiar viwl. dreptul fc 
vis.

Dreptul la Poezia.
Și aș vraa co basmul — 

dacă a basm — să nu sa ts- 
prărvoască a dală cu no> 
Generații după genera* * «5 
u re". Area sc â cerul albastr^ 
ori oceanul a'bastru cu eo
les*A bucure.

Speoal îștii duc un rtkzbc 
tenace de prezumții și le ur- 
mârim cuvîn«e>9 cu inferos
purfind ac chip un car gnr* 
dar si im suris care nu ■
rțimteitor a Superior — com- 
pfice_

Trebu'e sâ recunocr»~
câ umcnrtolea 
consacra unor

s-ar o--«oc 
studii tohate

întru dezlegarea en gmelor 
ca o t ta hi Intr-o Iu—e firâ 
războaie, într-o Urne a li
niștii.

Și credeți că există om 
care sâ nu poarte în el cio
burile sublime a<e unei A-
tlanfide 1
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Meciul de U Atena continuă să fie comentat în fel $1 chip. 
r*ii găsesc por tării noastre merite — $i an in vedere rezul
tata! de egalitate — alții defecte. Observația celor din urmă este 
eă echipa aaastră * Jucat lent și n-a forțat victoria — posibilă 
de reaJInl. atît in prima repriză, cît și după ce-a de-a doua 
egalitare. Dreptate au și unii și alții. Dar, acum, nu e timpul 
și siti c*nl să despicăm firul în patrn. Am ratat la Atena o 
victorie pasibili. Am obținut, în schimb, prima egalitate din 

ii m! u*r-* caafrwatare internațională oficiala.

solicitate într-o confruntare 
cu miză, se poate, deci, conta.

ECHIPA ARE O BUNĂ 
OMOGENITATE. în actuala 
structură, cu foarte mici 
modificări, cauzate de indis
ponibilități motivate, repre
zentativa noastră a jucat, 
permanent, de la 23 noiem
brie 1968 (meciul cu Anglia).

ECHIPA ARE UN GRAD 
DE TEHNICITATE care-i 
permite să aibă și să-și afir
me o personalitate distinctă 
în jocurile internaționale.

Aceste trăsături — oricine 
își poate da seama — sînt 
ideale pentru orientarea e- 
chipei spre un joc avîntat,

echipei naționale să țină sea
ma de acest fapt și să pre
gătească In consecință me
ciul. Antrenorii noștri au de 
făcut, în alcătuirea echipei, 
anumite opțiuni : intre Ră- 
ducanH-Ghiță, Radu Nun- 
weiller-loneseu, Sătmăreanu- 
Anca, Dembrovschi-Năstu- 
turescu. Ar fi de preferat sâ 
se ia în considerație, în toate 
cazurile, posibilitatea creș
terii potențialului de viteză 
și, prin el. de joc ofensiv. 
Ceea ce ar trebui hotărît — 
dar foarte repede I — este 
titularizarea sau nu * Iul 
Ion Ionescu, pentru ca. în 
raport de această hotărîre, 
să 1 se creeze posibilitatea 
participării la meciurile de 
verificare. Personal cred că 
fostul rapidist, chiar dacă 
n-a dat cel mai bun randa
ment Ia Atena, întrunește 
cel puțin trei calități care-1 
fac apt pentru echipa națio
nală : acoperă o mare rază 
de acțiune, imprimă jocului

Un comentariu despre șansele echipei 
noastre reprezentative de fotbal de a se 

califica în turneul final al C.M.

tehnic, ofensiv. E adevărat 
ci jocul ofensiv depinde și 
de replic* adversarului. Elve
țienii vor ataca, se Înțelege, 
de la început, și atunci e 
normal să răspundem, pen
tru a-i scoate din ritm, cu 
tartiea tenp«rix*rii jocului. 
D*r această tactică să fie de 
conjuctură. de moment, și 
nu ideea de bac*, de con
cepție, valabil* pe durata în
tregului meci cum «-* în
tâmplat la Atena. Ca să nu 
mai vorbim ci a*t* ofensivă 
o pot imprima, chiar de la 
începui, jucătorii noetrii.

Am obeervat la Atena c* 
jucătorii noștri, e adevărat 
într-un grad mai redus de- 
tit altădată, an Început me- 
cfsl cu complexe In fața gaz
delor. In felul acosta, indi
rect. am înlesnit grecilor 
idee* tactică pe care o pre
gătim astrenanîl Ghecrgbi- 

— *fen*Jva di* start. El- 
Tecenii ar putea Z r^rprinși 
toccaa: priotr-e mar'evr* tac- 
G*1 iawrsă.

Reralta^I meeinlul de la 
La ; sar ne va fi 4eds atît de 
jocul de ansamblu — func- 
n 3ca2ta tea mnparthnen 1 e- 
loe —. dar x! de rapacitatea 
ecHpeîor de a-si purta *c- 
tâun3e rea =ai mare vi
teză. Aj Eten antrenorilor

viteză întrucît nu ține deloc 
mingea si este un bun mobi
lizator în joc datorită expe
rienței pe care a căpătat-o 
în meciurile grele (nu aie, 
element foarte important, 
psihologia învinsului, chiar 
atunci cînd echipa este con
dusă). Ion Ionescu. la Atena 
a fast cel care a „chemat1* 
echipa la încredere în pro
priile forțe după ce grecii 
au deschis scorul). N-aș vrea 
să se creadă că pledoaria 
pe care am făcut-o pentru 
Ion Ionescu este împstriv» 
titularizării lui Radu Nun- 
weiller. Cred că meritul an
trenorilor ar fi cu atît mai 
mare dacă, pentru randa
mentul echipei, i-ar putea 
titulariza pe amlndoi.

în timpul cît a mai ră
mas pină la meciul de la 
Lausanne ar trebui, după 
părerea mea. să se studieze 
atent și s* se găsească solu
ții pentru rezolvarea (sau a- 
tenuarea) următoarelor defi
ciente semnalate în meciul 
de Ia Atena.

I. Procentul mare de ra
tări.

Jucătorii noștri au în
scris Ia Atena numai două 
goluri dintr-un număr de cel 
puțin 9 ocazii care, în mod 
normal, nu se ratează. Reac-

țiă jucătorilor noștri în fata 
unor faze de finalizare, cu 
șanse mari de gol, nu este 
aceea a unei responsabilități 
maxime.

2. Cultivarea mentalității 
pentru gol.

Ziariștii greci l-au numit 
pe Dumitrache ..satana care 
nu iartă golul". Comparația 
este deosebit de sugestivă 
pentru că ea reprezintă men
talitatea lui Dumitrache. El 
nu concepe faza din fața 
porții fără ideea golului și 
pentru această încearcă to
tul : voie, lovituri cu capul 
forțate, șuturi liftate etc. 
Ceilalți’jucători nu simt, or
ganic nevoia, și aș adăuga 
răspunderea, de a marca, de 
a angaja șutul-gol. Or, Dinu, 
Ghergheli, Lucescu, Dem- 
brovschi, Nunweiller sînt 
cunoscut! și pentru forța șu
turilor, și pentru posibilită
țile tehnice de care dispun 
pentru a-și crea poziții de 
fut.

3. Specializarea jucătorilor 
pentru executarea lovituri
lor fixe.

Echipa română a dispus la 
Atena de cîteva lovituri li
bere în apropierea porții 
care aveau șanse mari de a 
putea fi transformate în gol. 
Am asistat, de fiecare dată, 
la două surprize : nu există 
un jucător specializat în ast
fel de lovituri (și atunci se 
ofereau... candidați ad-hoc) 
iar aceste execuții — fără 
specializarea necesară — 
n-au pus niciodată în peri
col poarta adversă.

Aducînd în încheierea rîn- 
durilor de față aceste cîteva 
observații, n-am vrut să fac 
altceva decît să demonstrez 
că echipa are Încă mari „re
surse interne". Eu cred că 
meciul de la Lausanne va 
fi, în cele din urmă, un 
meci psihologic. Jucătorii 
noștri care vor intra pe te
ren cu gîndul - - - ■
vețienilor am 
cu 7—1, și nu 
a învinge, ar 
cinstiți și să 
participe la joc. Accidentele 
în fotbal au valoarea... acci
dentelor. Diferența între noi 
și elvețieni n-a fost nicioda
tă a acelui 7—1. Actuala e- 
chipă are în palmares re
zultate în fața unor adver
sari mult mai puternici (An
glia, R.F. a Germaniei) care 
obligă la circumspecție chiar 
șt pe viitorii noștri parteneri 
de întrecere. Am deplina în
credere — si publicul va șt! 
să-1 răsplătească — că băieții 
noștri se pot întoarce de la 
Lausanne cu fruntea bus.

că în fața el- 
pierdut odată 
cu gîndul de 
trebui să fie 
ceară să nu
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• JUCĂTORII ROMANI Ion 
Tiriac fi Ilie Năitaae au obținut 
Ieri două victorii în proba de 
dublu din cadrul campionatelor 
intarnationale de tenis ale Italiei 
car* *u Ioc la Roma. în primul 
joc. el au învins cu 8—1. 8—3,
7—g. 8—4 pe Koudelka (Ceho- 
i. o var fa) — Drosaart (Belgia), 
iar !n cel de-al doilea au eli
minat eu 8—4 I—3 8—2 pe Pa
ruri. Falriir (Noua Zealand!).

• UNIUNEA EUROPEANA de 
fota*] a aprobat ealandarul ce
hii de-al 12-lea turneu U.E.F.A., 
rezervat echipelor de juniori. 
Meciurile vor avea loc Intre 
It—30 mai In diferit* arase din 
R. D. Germani. Echipa Roml- 
n’el, repartizat! tn grupa A, va 
Iaca 1* 1* măi eu Turcia (1*

Riesa), la 20 mai cu Portugalia 
(In orașul Karl Marx Stadt) și la 
22 mai (la Zwickau) cu formația 
U.R.S.S. Semifinalele. pentru 
care se califică echipele clasate 
pe primul loc în cele patru gru
pe, se vor desfășura Ia 24 mai, 
Iar finala și meciul pentru locul 
3 la 26 mai.

• ASOCIAȚIA GENERALA a 
federațiilor sportive internațio
nale se va Întruni între 31 mal 
— 2 Iunie 1* Lausanne, urmînd 
i* discute printre altele și pro
punerea de a ie organiza, la fie
care patru ani (In Intervalul 
dintre Jocurile olimpice) Jocu
rile mondiale ale tineretului, o 
întrecere de mare anvergură a 
„speranțelor olimpice11.

• ••eeeeeeee
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— Dumnezeule, dar ăsta pare 
să fie un Manet... exclamă sur
prins baronul în clipa in care 
mina de expert a domnului Ar
mand a descoperit primul ta
blou...

Domnul Armand a privit tri
umfător spre prietenul și cole
gul sau :

— Ce-ți spuneam, Carlo ? Este 
expertul numărul unu al Eu
ropei...

Baronul zlmbi măgulit, apoi 
vorbi rar :

— Domnule Armand... dum
neata ești un vulpoi și jumăta
te... Dar eu știu foarte bine că 
de cîte ori mă flatezi, Îmi ceri 
apoi drept revanșă un serviciu...

— Excelență... se poate ? se 
scuză umil dar flatat, domnul 
Armând.

Baronul von Lunchausen lu* 
tabloul din mîlnlle sale, apro- 
piindu-1 de ochi.

— Bineînțeles... Este un Ma
net... Necunoscut pin* acum ca- 
talogurilor oficiale... Șl pe cu- 
vlntul meu, este cel mai reușit 
autoportret al lui Manet din 
toate cele trei pe care le cu
nosc eu...

Baronul așez* tabloul ling*

fereastra și îl rugă pe Carlo «* 
stingă iluminatul electric.

— Nimic nu pune mai bine 
în valoare culorile, umbrele si

Domnul Armand si Carlo 
schimbau Intre ei priviri com
plice, înțelegi ni că aveau in 
față o afacere bună.

Văzind că dsnnul Carlo vrea 
să vorbească, baronul U opri :

— Nu. domnule.. Nj vorbiU— 
Lăsați-mă pe mine să ghicesc— 
Da... este un peisaj— Un exce
lent peisaj, îmbibat de soare— 
Este piața San Marc, văzută 
parcă de la fereastra uneia din 
clădirile din jur— Dacă nu mă 
înșel, văzută din direcția pala
tului Dogilor... Pare însă neter
minat— Nu este semnat dar In 
stilul acesta nu putea lucra de-

FOTBAL : Sîmbătă cuplaj D« 
Stadionul ..23 August" — ora
15.15 ! Steaua — Progresul — 
ora 17 : Rapid — Dinamo Bucu
rești, Duminică — Terenul Stea
ua (Ghenceș) ora 10 : Steaua — 
Progresul (tineret — rezerve).

— Stadionul -Giulești, ora 10: 
Rapid -=“ Dinâma București 
(tineret — rezerve).

— Stadionul Politehnica, ora 
11 : Politehnica București — 
Metalul București (divizia B).

— Terenul Electronica ora 
lî : Electronica Obo- Flacă
ra Moreni (divizia B).

— Terenul T.U.G. ora__ 11 ! 
Autobuzul 
ra roșie

— Terenul Sirena 
Sirena București 
București (divizia C).

— Terenul Voința. 
Voința București 
unelte București (divizia C).

— Terenul Laromet ora 11 : 
Tehnometal București — C.I.L. 
Rm. Vîlcea (divizia C).

GIMNASTICĂ : Campionatele 
internaționale — sala Flpreas- 
ca. sîmbătă orele 10 și 17 și du
minică de la orele 10- Gimnasti
că artistică.

ATLETISM: Concursul re
publican de primăvară — ju
niori oat. I. stadionul Dinamo, 
sîmbătă și duminică de la orele 
16 si, resnectiv. 9.

HANDBAL : Universitatea — 
Confecția (fem.) si Universitatea
— Dinamo (ma.se.) teren. „Tine
retului". sîmbătă de la orele
16.15 și, resnectiv, 17,15 : Rapid
— Progresul (fem.) Stadionul 
Giulești. duminică, de la orele 
17.

VOLEI Dinamo — Rapid 
(fem.) și Steaua — Dinamo 
(mase.) sala Floreasca, dumine
că He orele 17.30.

CICLISM : Camoionaful mu- 
nîciriiulni București (proba de 
fond). Startul de la km 7 al 
șns^ei Rucuresti-Ploi^ti (va
rianta Buftea), duminică, de la 
orele 9,30.

T.U.G.
București — Flacă- 

București (divizia C). 
ora 11 : 

T.U.G.

ora 11 : 
Mașini

MONDIALELE
DE TENIS DE MASA
e REPREZENTANTELE 

NOASTRE ÎNVINGĂTOARE 
IN PRIMUL TUR

Campionatele mondiale de 
tenis de ma9ă au continuat ieri 
Ia Milnchen cu desfășurarea pro
belor de simplu. La feminin, 
jucătoarea engleză Pauling Pid- 
dock a realizat o mare surpriză, 
învinjfînd-o cu 21—13. 22—20,
16—21. 21—16 pe japoneza Mori- 
sawa. campioana lumii. Repre
zentantele României au trecut 
cu bine primul tur, Mihalca a 
învins-o cu 3—fl pe Bergeret 
(Frahta). Crisan a eliminat-o eu 
3—0 pe Martinez (S.U.A.) 
Maria Alexandru s-a 
întreț:în,d-o cu 3—0 
(R.F. a Germaniei).

în proba de dublu 
Maria Alexandru și 
Mihalca au învins cu’ șco-rui de 
3—0 pe Diana Scholer, Wiebe 
Hendriksen (R.F. a Germaniei).

. iar 
calificat 

pe Ruhl

feminin, 
Eleonora

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 17

(etapa din 27 aprilie 1969)

1. Rapid — Dinamo Buc.
2. Steaua — Progresul
3. „U“ Craiova — Poll, lăți
4. U.T. Arad — Vagonul 
" A.8.A. Tg. Mureș —

Petrolul 
Jiul — Farul
Dinamo Be. — F.C. Argeș 
„U“ Cluj — CrlștJl

9. Atalanta — Napoll 
II. Lanerosal — Juventus
11. Palermo — Florentina
12. Pisa — Bologna
13. Roma — Vareaa

8.
fl.
7.
8.

eeeeeeee O

SÎMBATĂ ULTIMA

PRONOSPORT
în vjj’.L. Trebuia a* știi s-o 
prin?- .la tâ-np.

— Da, excelentă... vorbi ' cu 
țiasai sabtiat de emoție Carto- 
Este un peisaj de
Guarcti— Pictat de Guardi in 
17M. chiar de La fereastra lo
cuinței fam:liei căreia îi aparți
ne tabloul— Guardi nu l-a 
lerminat. p’eclnd urgent Ia Mi
lano. motiv pentru care nici 
T:j l-a ecranat. socotind c-o va 
face ia înapoiere, clnd urma să 
dea ultimul retuș picturii. Din 
nenorocire Insă. puțin timp 
după plecarea sa precipitată. 
Guardi a murit. A fost ultima

ce vreți dumneavoastră, numai 
să nu mă refuzați. Prietenul 
meu Carlo, vâ roigă prin mine 
— el nu îndrăznește — să vă 
puneți girul de cunoscător pe 
cele dou* tablouri.. Va fi pen
tru el cea mai bună carte de 
vizită în fața eventualilor cum
părători...

Baronul părea că se gîndește.
— Andre...
— Da. excelență... — Tînărul 

secretar îl asculta cu atenție.
— Cum stăm cu timpul zile

le acestea ?
— Un moment, excelență, sâ 

controlez... — Tinărul a scos

BARONULUI II PLĂCEAU ORIGINALELE
penumbrele dintr-un tablou de 
Manet ca lumina soarelui. Pri
viți și dumneavoastră, domni
lor... Nu-i așa că arată altfel 
decît înainte ?

Abia după ce-1 contemplă 
mal bine de zece minute, ba
ronul von Lunchausen își dez
lipi ochii de tabloul lui Manet, 
prlvlndu-1 întrebător pe dom
nul Armând :

— Piesa cealaltă ?
— Priviți, excelență... cu ges

tul unui prestidigitator, domnul 
Armand ridică din spatele său 
tabloul, așezlndu-l In fața ba
ronului, care II privea admira
tiv.

— Domnilor... dumneavoastră 
aveți în mllnl o mic* avere,,.

cît un singur om. Și omul ace
la era an maestru al peisaju
lui... Da, domnilor, pînza aceas
ta. înfățlșînd o vedere a Pieței 
San Marc eu o semnez Guardi... 
Am dreptate 7 Francesco Guar
di... Este un San Marc destul 
de asemănător cu cel aflat în 
posesia lui National Gallery din 
Londra — cotat* drept una din 
cele mai bune piese ala Iul 
Guardi...

Carlo 11 privea pe baron stu
pefiat, In timp ce domnul Ar
mand jubila', ochi! s*l mici pă- 
rlnd a-1 spune prietenului său : 
„El, ce-țl spuneam eu țle, Car
lo 1 Asta e omul de care al ne
voie pentru a te umple de hani. 
O dată In viaț* Iți sare șansa

sa pînz*... Familia ținea foarte 
mult la ea... Aveau și un mo
tiv special pentru asta... Dar, în 
fine, s* lăsam amănuntele ne
plăcute...

Baronul a alăturat peisajul 
lingă portretul lui Manet, așe- 
zlndu-se apoi pe un scaun tapi
sat, în fața celor două pinze. 
Părea a fi intrat cu totul In 
lumea pictată de Guardi în 
Piața San Marc il nările fine 
ale baronului palpitau.

Domnul Armând i! Carlo 
s-au retras în fundul magazinu
lui, șușotind clteva minute, apoi 
s-au înapoiat, făcîndu-și discret 
semne unul celuilalt.

— Excelență... ați avut drep
tate... Sînt un vulpoi, lînt tot

o agendă din mapa de care 
nici o clipă pină atunci nu se 
despărțise și a început să ci
tească...

— Marți : dimineața, discuție 
cu directorul de la Luvru. După 
amiază, vizită la prințul de Sa
voia Marchetti. Miercuri : dimi
neața fntllnire cu reprezentan
tul fundațiilor Carnegie ; după 
amiază : cokteil la consulul
Statelor Unita. Joi : dimineața, 
golf...

— Stop, Andră... Tale golful 
de joi dimineața al trece Intll- 
nlrea cu directorul Luvrului. 
Telefonează-! azi schimbarea șl 
d*-i o explicație oarecare...

Apoi, zîmblnd către cel doi 
anticari :

I
1
1
1
1
1
1
1

X 
X 
2 
1
1

— Domnilor... Am !a dlspozl- 
ție o dimineață întreagă pentru 
dumneavoastră... Mîine la prînz 
puteți veni să luați tablourile 
de la reședința mea. Domnul 
Armand cunoaște adresa.

O jumătate de oră mal tîrziu, 
baronul, contesa și tînărul se
cretar părăseau magazinul de 
antichități. Cele două tablouri, 
împachetate în pînză imper
meabilă și prinse cu un miner 
de plastic, le purta secretarul 
Andre. Din prag, domnii Ar
mand și Carlo își luau rămas 
bun de la cei trei, mulțumin- 
du-i pentru amabilitate baronu
lui von Lunchausen.

A doua zi la prînz însă, cînd 
Armand și Carlo s-au dus la 
baron să ridice tablourile, vilq 
de pe via Doria era goală. Ba
ronul, mama sa și tînărul se
cretar dispăruseră. bineînțeles 
odată cu autoportretul lui Ma
net și vederea Pieței San Marc 
de Guardl.

Alarmată, politia italiană a 
încredințat cazul Interpolului.

Seara, telet<rafista de la se
cretariatul general ducea pe 
masa comisarului de serviciu o 
circulară roșie care cerea ares
tarea și extrădarea imediată a 
numitului baron von Lunchau
sen și a complicilor săi.

— Trimiteți semnalmentele la 
fișierul general — a spus co
misarul, adăugind gînditor — 
deși nu cred că mai e nevoie 
să întrebăm creierul electro
nic... După manieră, trebuie să 
fie bfitrînul escroc Gallțin...

atanasie toma
— va urma —

S.UA
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GUINEEA-BISSAU. O unitate a forțelor patriotice de eliberare primind ordinul de plecară 
la luptă împotriva colonialiștilor portughezi

A

In Irlanda de nord La Tirgurile 
internaționale

celui de al ll-lea
Congres național 

al Partidului
Comunist Chinez

se menține tensiunea
de la Dijon
si Bruxelles

din Irlanda de nord s-a agravat joi, cînd, în ciu-Situațîa - ----------------------------- - -------- „ .
da inițiativei Comitetului Executiv al „Mișcării pentru drep
turile civile" de a anula toate " x 
tru sfîrșitul acestei săptămîni 
ciocniri, grupurile extremiste 
acțiuni teroriste.

manifestațiile prevăzute pen- 
in scopul de a se evita noi 
protestante au recurs Ia noi României

„Șocul" 
de la Harvard

Pentru a treia oară în cursul 
acestei săptămîni a fost arun
cat în aer un bazin colector 
de apă potabilă, care alimen
tează orașul Belfast. Cabinetul 
nord-irlandez, întrunit joi sea
ra într-o ședință extraordinară 
a luat noi măsuri de securi
tate pentru protejarea acestor 
instalații vitale. Poliția a fost 
Întărită cu contingente supli
mentare de voluntari și s-a a- 
pelat la intervenția elicopte
relor britanice pentru suprave
gherea conductelor de apă și 
a liniilor de înaltă tensiune.

Acțiunile extremiștilor pro
testanți sînt Încurajate de ad
versarii politici ai premierului 
O'Neill, care și-au intensificat 
campania după ce Partidul u- 
nionist guvernamental s-a pro
nunțat în sprijinul proiectului

său de modificare a actualei 
legislații electorale, menit să 
înlăture parțial discriminările 
impuse populației catolice.

în timp ce criza din Irlanda 
de nord se adîncește, fostul 
ministru de externe britanic, 
George Brown, sprijină. în- 
tr un articol publicat joi de 
ziarul londonez „Evening Stan
dard", ideea unei unificări a 
celor două Irlande (Irlanda de 
nord și Republica Irlanda),

Unităti militare britanice cu 
un efectiv de 500 oameni vor fi 
dizJocate în Irlanda de nord, a 
anunțat Ministerul britanic al 
apărării. Aceste unităti sînt sta
ționate în prezent în Essex. Ele 
se vor alătura celor deja exis
tente in Irlanda de nord $î care 
asigură paza instalațiilor esen
țiale si a punctelor strategice.

ORIENTUL APROPIAT
Demisia guvernului libanez

România participâ anul 
acesta cu un pavilion !a Tîr- 
gul internațional de la Di
jon, (Salonul internațional 
de vinuri și alimentației. 
Este expusă o gama largă 
de produse alimentare și 
vinuri. Cu prilejul Zile: Ro
mâniei la târg, președintele 
Comitetului de a»ducere 
al târgului a oferit un de
jun. A luat parte Constantin 
Flitan. ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Paris, precum și membri ai 
ambasadei române.

Ziarul Je Bîcn Publi- 
que“. marele cotidian din 
regiunea Bourgogne, a elo
giat PavlUoriK’ României- a- 
rătând că el se nur'âri pr t- 
tre cele mal reușite ia edi
ția din acest as> a îiryi-"

PrimarJ
dl. We jet. a oferit ș
recepL* " ... oarea

2 MedÂlti o*

--.-1 ‘.Veu.eî

tMM» a rcâsuâor tem IX-
- ș,: - = ora*e - frâ;.«e.

PEKIN 25 (Agerpres). Agen
ția China Nouă anunță că la 
24 aprilie s-au încheiat lucră
rile celui de-al IX-lea Congres 
național al Partidului Comu
nist Chinez. Potrivit comunica
tului secretariatului Prezidiu
lui Congresului, în ultima șe
dință plenară a fost ales Co
mitetul Central alcătuit din 
17V membri și 109 membri su- 
p lean ți. în Comitetul Central 
au fost aleși vechi membri de 
partid, precum și membri din 
generați mai tânără, cadre de 
conducere din diferite domenii 
de activitate, muncitori din u- 
zine. de pe ogoare, reprexen- 
tanți ai Armatei Populare de 
Eliberare, comuniști care lu
crează în domeni-’. activității 
culturale și științifice, repre
zentanți ai diferitelor naționa
lități.

Tovarăf Mao Tze-dun a 
fost rea.es președinte al CC 
al P.C CL.inez. iar tovaxășu’ 
Lin Biac, vicepreședinte al 
CC

Dup* eum se subliniază !n 
Comunicat Congresul a sinte
tizat v.cariile experie.-ța de 
pină acum și a boțârit sarcinile 
și politica p2= i-îcx. atât pe 
plan inteiu d: si pe pu.. in
ternațional. gg-jri —
se arau !~ — că
după In^hs’ier^ Cangresur— 
vor C obținute victorii și mer 
mari In întreagă țară.

Ambasadorul român
la Paris primit

de Michel De bre

• GUVERNUL LIBANEZ A 
demisionat in cursul reuniunii 
de vineri a Consiliului de Mi
niștri al Libanului, Președintele 
tării, Charles Helou, a acceptat 
demisia cabinetului prezidat de 
Rashid Karamt. După cum ■-* 
anunțat, Rashid Karame și-a 
motivat hotărirea prin aceea că 
„nu a găsit în parlament1 spriji
nul scontat în situația dificilă 
prin care trece tara".

Demisia guvernului Iui Kara- 
me intervine după recentele 
ciocniri ce au avut loc între 
forțele de ordine libaneze ți 
grupuri ale refuglatâlor palesti
nieni la Beirut si în alte loca
lități ale Libanului.

Președintele Libanului. Char
les Helou, urmează să înceapă 
sîmbătă consultările în vederea 
desemnării unui nou prim-mi- 
nistru.

între timp, președintele Came
rei Deputaților (parlamentul li
banez). Sabri Hamade, a

▼•cat liderii diverselor grupuri 
parlamentare >■ vederea exa
minării pasibili Li (ilar unei re
glementări a crixei prin stabili
rea ..unei politiei naționale în 
unanimitate acceptate cn privi
re la problema organizațiilor de 
rezistență palestiniene".

•GENERALUL ODD BULL, 
șeful grupului de observatori 
al O.N.U. In Orientul Apro
piat, a prezentat joi Națiuni
lor Unite un raport cu privire 
la incidentele de la 23 aprilie 
dintre trupele israelier.e și e- 
giptene In zona Canalului de 
Suez.

Generalul Bull consemnează 
în raport faptul că un post de 
observatori O.N.U. a fost su
pus unei rafale de mitralieră.

ci-ui de-a!
ea TLrz ;.~îfcmaț3a&ai d* .i 
R-reales, Ia 23 apr.be a . 
vut loc RocoAniri".
Cu această ocscee. ar.bi»- 
dorul Republicu Socialiste 
România la Bruxelles. A- 
lexandm I^âzăreanu, !'SC‘h 
de Ștefan N.ță, sefnâ 
îiei comerciale, și Tos 
Boambă. directorul pav3k- 

românesc, au fost pri
miți de L Coc remans - pri
marei orașului Bruxelles ?i 
președinte al Tîrgjl 
alte cCciaiitâți 
îr.alții oesp^’.i au 
precieri elog-.-se 
prei«*>area. gama
tea mărfurilor expuse la 
pavilionul românesc.

sprijină

con

s! de 
beig-ene 
făcut - 
pri'. îiid 

și calîta-

15 000 de studenți de Ia Harvard au de
clarat o grevă în semn de protest față de 
pătrunderea în universitate a 400 de poli
țiști chemați de președintele Nathan Puscy 
să restabilească „ordinea" în rîndul studen
ților care, în cadru] unor adunări repetate, 
s-au manifestat hotărit împotriva recrutării 
lor pentru războiul din Vietnam. Intervenția 
poliției s-a soldat cu 45 de studenți răniți 
și 197 arestări. A urmat ocuparea clădirii 
administrației de către studenți și invitarea 
celor 9 decani să părăsească localul.

Din 1965 de cînd au „explodat" pe scara 
națională nemulțumirile studenților față de 
războiul dus de S.U.A. în Vietnam această 
universitate n-a cunoscut o grevă de o ase
menea amploare, ci numai un incident me
morabil : o conferință pe care Robert 
McNamara intenționase să o țină aici nu a 
avut loc din cauza protestelor studenților. 
„Pentru America șocul a fost brutal... scrie 
revista L’EXPRESS — deoarece Harvard 
este școala națională de administrație și nor
mală superioară”. Aspecte importante ale 
societății americane au zguduit viața studen
țească din această „megaversity". Liderii 
studenților acuză conducerea universității că 
întreține legături cu Pentagonul și C.I.A. și 
cer abandonarea contractelor științifice cu 
„complexul mili taro-indus trial”. Studenții 
protestează și împotriva recrutării lor siste

matice de către anumite 'irme care furni
zează material de război trupelor americane 
din Vietnam (printre ele fiind societatea 
„Dow Chemical" care produce napalm). Pe 
de altă parte, răsfoind dosarele administra
ției, studenții au descoperit că un profesor 
binecunoscut Ia Harvard a primit 100 000 de 
dolari din partea Pentagonului pentru un 
studiu asupra „Intervențiilor contrarevoluțio
nare", ceea ce a stârnit indignarea lor. Ne
mulțumire le-a provocat și bugetul prezen
tat de președintele Nixon prin care se de
cidea reducerea cu 10 la sută (369,6 mili
oane dolari) a fondurilor destinate învăță- 
mîntului, în timp ce fondul uriaș de SO mi
liarde dolari folosit în scopuri militare a fost 
redus cu numai... 1 miliard de dolari. Co
mentând evenimentele de Ia Harvard, ziarul 
britanic TIMES remarca că „Harvard ar fi 
în pericol să se numere printre institutele 
din America (Berkeley, San Francisco, Co
lumbia) unde cursurile și activitatea de cer
cetare se găsesc sub supravegherea perio
dică a poliției". Intr-adevăr, ca urmare a 
grevei de la Harvard, conducerea națională 
a colegiilor și universităților care reunește 
28 de președinți a dat publicității o decla
rație în care se scrie că : „forurile acade
mice au responsabilitatea să acționeze 
prompt și direct în cadrul evenimentelor", 
continuînd cu avertismentul : „studenții să 
nu se aștepte la blîndețe din partea legii 
sau a celor răspunzători pentru păstrarea 
disciplinei" ceea ce indică, remarcă și 
NEWSWEEK, că se va recurge tot mai des 
la intervențiile polițienești.

O conferință de presă care urma s-o țină 
Robert Fînsh, însărcinat cu problemele edu
cației, despre programul administrației de 
rezolvare a așa-numitelor „violențe și inci
dente studențești" a fost contramandată, iat 
observatorii de presă apreciază că data fiind 
importanța problemei, însăși președintele 
Nixon va face cunoscut programul adminis
trației „în viitorul iminent". Se crede că 
programul respectiv va include mai mult ca 
sigur întărirea legii care permite anularea 
ajutorului federal acordat acelor studenți 
care participă la demonstrații „ilegale" în 
universități, cu eliminarea lor în cazul în 
care „prin violența împiedică universitatea 
să funcționeze nestingherit64 (INTERNA
TIONAL HERALD TRIBUNE). Nici locul 
conferinței pe care o va ține președintele 
Nixon na a fost ales întâmplător: Califor
nia — teatral onor manifestări studențești 
rvpckale h Bericelev și Saa Francisco. Inăs- 
prârea hgiriațieâ împotriva demonstrațiilor 
■tadkM|eyti oaia eoflridenlă da tinrrrtnl noi- 
veiritw ci ■■ MBMOkec in treburile înlenM

DOINA TOPOR

Atli

europene
HELSINKI Î5 —

*r.’r-ua arti.'t'1 public A? in re- 
v-»sta mir.ișînj’ a-
faserilor externe al Finlandei.

Willy Brandt
despre

politica externă
Generalul Stroes

sner gtăpîncște Ia A- 
suncion de 15 ani. A 
ajuns la putere ase
meni multor predece
sori ai uăi cu sau fără 
epoleți (în 62 de ani 
Paraguayul a avut 32 
de președinți). O cla
sică lovitură de stat, 
cu tancuri în stradă și 
urlet asurzitor de a- 
vioane a transformat 
un general oareeare 
într-un președinte ce 
dorește să perpetueze 
regimul său. Desigur, 
Stroesrbier este invi
diat de aițl generali 
ncvoițl să părăsească 
palatele prezidențiale 
după o domnie zbuciu
mată de cîteva luni. 
Generalul de la Asun
cion și-a înlăturat 
fără milă adversarii 
mai întâi îi azvîrlea din 
avioane în desișul pă
durilor, pe urmă — 
după ce a devenit stă- 
nin iar pușcăriile s-au 
transformat într-un 
fel de proprietate per
sonală a sa — ii arun
ca pe 
nîțc 
scria 
rican, 
lucru 
it ca si lepra",

Paraguayul lui Stro- 
o 

re- 
Ănalfabetis- 

mortalîtatea in- 
, lipsa de nă-

oponent! în tem- 
unde, precum 

un ziarist ame- 
..moartea e un 

la fel de obișnu-

essner a devenit 
tară a tragicilor 
corduri.
mu], i 
fantilă, 
mint fac ravagii. „In
dustrial _ 
sa." 
dețin 
nuri cuprlnzînd o su
prafață de TREI ORI 
mai mare decît cea a 
ÎNTREGII țărănimi 
din Paraguay. Roman
cierul Graham Green 
relata in „Corriere 
della sera" impresiile 
sale din Paraguay : 
„Subnutriția domne?-

Paraguaya 
și „Casado ș.a.“ 

împreună tere-

peste tot. 
Ură : •
si vedea

te aproape 
în întreaga 
poți întâlni 
printre barăcile im- 
plasate ne colinele ro
tii ale Asnncionulul. 
la umbra bastioanelor 
campaniei Shell, ca 
niște bordeie lipite 
de pereții unui cas
tel medieval”. O trei
me din nopaiatij tării 
a preferat să emirre- 
zc. Unii iu fost 
găti de mizerie 
de persecuțiile 
ticnești.

Protectorii lui

alnn- 
altii 

poli-

Stro-

pretinde că ..legile re
presive au dispărut". 
Este adevărat. în puș
cării a scăzut nnmiral 
detinntilor politiei.
Această scădere nu 
este. insă, consecința 
unei îmblînziri a re
gimului ci urmarea 
dramatic* n externii 
nării. Lichidindu-șl 
a 1 versorii. Stroessne 
va palei ajunge «ă 
declare că temnițele 
sale sînt... -oale. O l- 
cum ..democrația" 
generalului este con
cludent ilustrată «l

Dictatorul
în impas

essner par incomod fi 
de procedeele bruta
le ale generalului. Cu 
15 ani in 
încurajat 
represive, 
deamnă 
„moderatoare", 
turj de

urmă i-an 
pornirile 

Acum îl in
ia gesturi 

Dicta- 
genul celeîa 

de la Asuncion sînt o 
Dovară pentru politi
ca latino-americană a 
Washingtonului. Dar. 
totodată. Departa
mentul de Stat se 
teme de o răsturnare 
cu consecințe impre
vizibile. De aceea pre
feră, ccl puțin pentru 
moment, un 
sner convertit 
mocrație.

Generalul a 
să vorbească 
„liberalizare"

Stroes- 
la... de-
început 
despre 

și chiar

de asediu 
in multe

prin stares 
promulgată 
provincii

Stroessner 
cultătî crescinde 
Încercarea de a 1 
aparenta 
rii“. Nu este vorba 
doar de opoziția forțe
lor democratice, a 
mișcării de eliberare 
care a supraviețuit 
tuturor persecuțiilor, 
dovedindu-șî vitalita
tea, 
pentru starea 
din Paraguay 
solidarizarea 
dc regim. La 
vîrfurile 
s-au mulțumit să în
curajeze apariția unul 
săpfămîna! cu opinif 
opoziționiste. Protec
ția pc care biserica a

are difi- 
‘ in 
crea 

..liberaUză- 
este

Simptomatică 
de spirit 
este de- 
bisericii 
început, 
bisericii

acordat-o ziarului
„Comnnidad" l-a per
mis acestnia să rezis
te tentativelor de in
terdicție. Cum obser
va „Le Monde", aces
ta a fost „primul mo
tiv de ceartă între 
episcopat ei guvern". 
Biserica a mers mai 
departe eerind ca pri
zonierii politici să 
fie judecați pentru a 
se stabili dacă au sau 
nu vreo vină. O scri
soare a fost remisă 
lui Stroessner. Secre
tariatul guvernamen
tal pentru presă a în
cercat zadarnic să ne
ge existența acestei 
scrisori. In sfîrșit, o 
nouă sursă de încor
dare a fost înregistra
tă la Universitatea ca
tolică din Asuncion, 
al cărei rector este 
numit de Stroessner. 
O reuniune desfășu
rată la Asuncion cu 
participarea unor pre- 
sonalități religioase 
și universitare, a ce
rut demisia rectoru
lui. Un grup de preoți 
și studenți au decis să 
ocupe rectoratul.

Tensiunea a atins un 
punct neliniștitor.
Stroessner. înfrigurat, 
caută sprijin peste ho
tare. Generalul pare 
mai puțin aigur de el 
si se temer" tti protec
torii de ieri ar putea 
să-1 
mai 
de extremă dificulta
te. Deocamdată, chi
nuit de neliniști, con
tinuă arestările si ex
terminările, pronun- 
tind periodic profe
siuni de credință... 
democratică. Semn 
sigur că dictatorul se 
află în impas.

vest-germană

L^n. s-a pronun
țat favora^l față de ideea 
convocării tme» conferințe 
re'Trj sec’ariiâ’va e-ropeană. 
'51-istru! a arătat
?â Ir-ainte de a se realiza o a- 
somenea CiXiierințâ. va fi însă 
nevoie să âf lămurească încă 
multe probleme importante. 
Karjalamen a declarat: „Dacă 
părțJe interesate manifestă 
tuflrienîă răbdare, bunăvoin
ță și tenacitate In a împinge 
înainte un astfel de deziderat, 
el va sfinți prin a fi realizat".
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nărăsească toc- 
într-un moment

M. RAMURA

BONN 25 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvîntul vineri în Bun
destag, Willy Brandt, ministrul 
vest-german al afacerilor ex
terne. a subliniat că realizarea 
unei înțelegeri cu Uniunea So
vietică „râmîne pentru poli
tica vest-germană un obiectiv 
primordial, pentru care nu e- 
xistă nici o soluție de schimb". 
Referindu-se Ia Apelul de la 
Budapesta al statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia cu privire la convocarea 
unei conferințe pentru proble
mele securității europene, 
Willy Brandt a arătat că Ia 
recenta reuniune a Consiliului 
ministerial al N A T O, s-a con
turat o poziție pozitivă fa;ă de 
această propunere, dar condiți
onată de mai mulți factori : 
lipsa unor condiții prealabile, 
o pregătire minuțioasă a con
ferinței, participarea Statelor 
Unite, existența unor perspec
tive întemeiate de realizare a 
unui progres. în încheiere, mi
nistrul de externe vest-german 
s-a pronunțat împotriva unei 
„poziții pur negative" a occi
dentului față de propunerea 
unei conferințe pentru securi
tatea europeană.

• POTRIVIT DECLARAȚII
LOR unor comentatori militari 
din Lagos, citați de agenția 
United Press International, for- 

le 
de

telor federale nigeriene nu 
vor fi necesare mai mult 
trei luni pentru a infringe re
zistenta ’ ' ' “ ”
Ionelului 
lează în _ ____ __ __ _____
avînd laturile de 97 șl 32 km și 
se află în defensivă, deși, po
trivit relatărilor agențiilor de 
presă, și-au consolidat pozițiile 
la Owerrl.

blafreză. Trupele co- 
Ojukwu mai contro- 
prezent un teritoriu

Represiuni 
la Bangkok
Atunci cînd, la începutul actualului an 

universitar, demonstrațiile studenților 
pentru democratizarea învâtâmîntului su
perior au luat o mare amploare, autori
tățile tailandeze anunțaseră într-un co
municat că guvernul va reacționa drastic 
pentru curmarea agitațiilor studențești. 
Tn materie de represiuni, autoritățile do 
la Bangkok sînt reputate ca fiind și ruti
nate și operative. Nimeni dintre cunos
cătorii scenei oficiale din Tailanda nu 
s-a îndoit câ amenințările proferate vor 
fi traduse în viața. Deși nu sînt novici în 
materie, specialiștii organelor represive 
tailandeze, în frunte cu faimosul general- 
minisfru de interne Amsarit, au preferat 
— probabil din comoditate — sâ apeleze 
la o destul de proaspătă „experiența" 
a colegilor lor sud-coreeni.

Tn urma cu cîteva săptămîni a fost 
publicat la Bangkok un decret „cu pri
vire la perfecționarea ordinei în univer
sități". Este, în fapt, aproape o copie a 
legislației represive similare intrată in 
vigoare în primăvara lui 1967 la Seul 
(despre care am relatat la timpul respec
tiv în coloanele ziarului nostru).

Ne găsim în fața unuia dintre cele mai 
draconice ansambluri de măsuri represive 
transformat în literă de lege. Că proas
păta legislație de la Bangkok constituie 
o mostră aproape inegalabilă în materie 
e un lucru evident. Este, însă, tot atît de 
evident câ recurgerea la sancțiuni variind 
între trei luni și cinci ani închisoare pen
tru simpla lectură a unei cărți și publi
cații neincluse pe lista oficială aprobata 
de Ministerul Instrucțiunii, nu poate înă
buși mișcarea democratică a studenților. 
Autoritățile tailandeze ignorează un aspect 
esențial al „experienței* colegilor lor de la 
Seul care pare să-i fi inspirat. Perioada 
care a trecut de la intrarea în vigoare a 
legislației universitare draconice din Co
reea de sud s-a caracterizat printr-o interi 
sificare a mișcării protestatare a studer^j- 
lor sud-coreeni. Puternicele demonstrași 
studențești din primăvara anului trecut 
împotriva participării sud-coreene la răz
boiul din Vietnam, închiderea universității 
din Pusan timp de două luni (ianuorie- 
februarie a.c.) ca urmare a boicotului stu
denților, demonstrațiile de masă studen
țești din martie a.c. de la Seul (soldate 
cu răniți și zeci de arestări) au relevat 
nu „domolirea" ci întețirea luptei studen
ților sud-coreeni pentru revendicări de
mocratice.

Există toate șansele ca autorii noii le* 
g slații universitare tailandeze să trăiască 
dezamăgirea omologilor lor de la Seul.

F. NTCOARA

TANZANIA. Noul centru universitar din Dar es-Salaam

MIRCEA MAL1JA LA VIENA

• LA INVITATLA ministrului 
de externe al Austriei, Kurt 
Waldheim. Mircea Malița. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a făcut • scurtă vizită 
la Viena. Vineri, ministrul aus
triac a avut • întrevedere cu 
oaspetele român. Cu acest pri
lej aa fast trecute în revistă 
relațiile bilaterale româno-ius- 
triece, precum șl posibilitățile 
pentru continua lor dezvoltare- 
S-a efectuat totodată un schimb 
util de păreri asupra unor pro
bleme internatianale și a coope
rării dintre statele europene.

luate in ziua precedentă, pri
vind anularea prescrierii ur
măririi șl judecării crimelor de 
omor și genocid, inclusiv cri
mele comise de naziști în cursul 
ultimului război mondial. Cabi
netul a adoptat proiectul de 
lege respectiv, prezentat de mi
nistrul justiției. Horst Ehmke și 
elaborat de predecesorul său, 
Gustav Heinemann, care între 
timp a fost ales președinte al 
R.F a Germaniei. Pe baza sta
tutului prescrierii, dreptul or
ganelor judiciare de a judeca 
pe criminalii de război naziști 
urma să înceteze la 31 decem
brie a.c.

Pura, a avut loc o puternică de
monstrație în cursul căreia par- 
ticipanții s-au pronunțat în fa
voarea dreptului la autodeter
minare al teritoriului, în pre
zent parte componentă a Indo
neziei. Intervenția poliției s-a 
soldat cu incidente violente ■ ■ 
uciderea sau rănirea mai mul
tor persoane.

---------------------------------------------•

Sărbătoarea
Tanzaniei

• VECEA FEDERALA a Skup- 
știnei Federale a R.S.F.I. a ho- 
tărît ca în funcția de secretar de 
stat pentru afacerile externe să 
fie numit Mirko Tepavat, fost 
președinte al Comitetului pro
vincial Voivodina al Uniunii Co
muniștilor. Ca adjunct a! secre
tarului de stat pentru afacerile 
externe a fost numit Anton Vra- 
tușa, reprezentantul permanent 
al Iugoslaviei la O.N.U.

Mișo Pavicevîci, fost secretar 
de stat ad-interim pentru aface
rile externe, a fost eliberat din 
funcție, fiind propus pentru 
funcția de vicepreședinte al Ve- 
cei Executive Federale.

HOTARIREA GUVERNULUI 
VEST-GERMAN

CABINETUL vest-german, în
trunit în noaptea de joi spre vi
neri într-o ședință extraordi
nară, a decis punerea în apli
care a hotărîrll de principiu

Declarația
M. A. E. al

R. D. Vietnam
HANOI 25 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o de
clarație în care se arată ca la 23 
aprilie, avioane americane au a- 
tacat cu rachete școala primară 
din satul Khanh Thanh, din pro
vincia nord Vietnameză Nghe 
An, în tâmpul orelor de curs. Un 
elev în vîrstă de șapte ani și-a 
pierdut viața. In declarație se a- 
rată de asemenea că între 14 și 
19 aprilie avioane americane au 
atacat mai multe localități popu
late din provinciile Quang Binh 
și Ha Tinh.

• CAMERA de punere sub 
acuzație din Paris a respins ce
rerea de eliberare provizorie a 
lui Francois 
rul inculpat 
viei".

Magistralii 
fă indicii de 
triva lui 
acuzat de 
sinarea lui Stefan 
secretarul l'__ 
mitului actor de cinema Alain 
Delon.

Marcantoni. singu- 
în ..cazul Marko-

apreciază că exis- 
culpabilitate împo- 

Francois Markantani 
complicitate în a'.a- 

Markovlci, 
particular al ren-’-

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
agenția Associated Press, In 
capitala Irianului de vest. Djaya

• LA MOSCOVA a avut ioc o 
consfătuire so vieto-franceză, 
convocată în conformitate cu 
acordul de colaborare dintre 
cele două țări în domeniul cer
cetării și folosirii spațiului cos
mic în scopuri pașnice. După 
cum a declarat delegația fran
ceză la consfătuire, dificultăți 
financiare silesc Franța să înce
teze lucrările asupra proiectului 
satelitului artificial „Roșeau". 
Tn legătură cu aceasta, s-a căzut 
de acord să se studieze posibili
tățile înfăptuirii unor experi
ențe prevăzute de proiectul 
„Roșeau" prin instalarea de a- 
parataj francez pe satelit! arti
ficiali sovietici. U.R.S.S. a con
simțit, de asemenea, ca Franfa 
să poată lansa mici satelit! au
tonomi cu ajutorul unor rachete 
purtătoare sovietice. <
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Poporul Tanzaniei lărbă- 
iorește astăzi cea de a cin- 
cea aniversare a creării sta
tului tanzanian. Piatra de 
temelie a noului stat a fost 
pusă in 1964, cînd, dind cnrs 
dorințelor și voinței maselor 
populare, conducătorii din 
Tanganica și Zanzibar an 
hotărit unirea celor donă 
țări. Prin ratificarea de că
tre forurile supreme din cele 
două țări a acestui act isto
ric la 26 aprilie 1964, noul 
stat african. Tanzania își 
începea existența în condiții 
și cu șanse mai bune de a 
înainta pe calea dezvoltării 
pașnice și independente.

Ca mai toate statele conti
nentului african, Tanganiea 
și Zanzibarul au cunoscut o 
îndelungată perioadă de do
minație colonială, care a lă
sat urme adinei in viața lor 
economică și socială și le-a 
menținut despărțite în cinda 
numeroaselor afinități și 
destine comune.

Lupta împotriva jugulni 
colonial a populației din 
Tanganiea și Zanzibar avea 
să devină însă principalul 
ciment al unirii. La nnmai 
2 ani după ce Tanganiea și-a 
proclamat independența (la 
9 decembrie 1961), în Zanzi
bar avea să izbucnească in
surecția armată (ianuarie 
1964) care spulbera reginw 
monarhic aservit metropolei, 
proclama independența țări, 
și stabilea legături directe 
prioritare cu guvernul Tan 
ganicăl, care aveau să dne 
in scurt timp la actul unirii 
din 26 aprilie 1964.

în cei cinci ani care au 
trecut de la această dată, po
porul Tanzaniei a făcut pa?: 
importanți în dezvoltarea e- 
conomică și socială, pe cale? 
consolidării independent: 
sale. Printr-o serie de acte, 
statul tanzanian a favoriza 
progresul economiei și creș
terea nivelului de trai social 
și cultural al populației, va
lorificarea mai intensă a 
propriilor resurse.

Poporul român urmărește 
cu interes și simpatie efor
turile Tanzaniei în dezvol
tarea sa economică și socia
lă, în consolidarea indepen
denței sale. între Românie 
și Tanzan’a au avut loc 
schimburi de vizite la di
verse nivele, iar în anul tre
cut ele au convenit să stabi
lească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă.

Poporul și tineretul român 
urează poporului Tanzaniei, 
cu prilejul zilei sale națio
nale, noi succese pe calea 
progresului său economic și 
social.

BAZIL ȘTEFAN
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