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HOLDELE

prin- 
particularitate anume, 

nu poate fi ignorată. Știm 
se edifică o clădire, știm 
se construiește o uzină,

VIITORUL UI
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presta 
la o 
prezență 

nostru a a-’-J

în sudul Olteniei, în peri
metrul județului Dolj, pe o 
suprafață de 53.000 ha, se 
construiește unul dintre cele 
mai mari sisteme de irigații 
ale țării — sistemul Calafat- 
Băilești. De-a lungul a sute 
de kilometri de canale magis
trale și principale și a ante
nelor prin care apa se va răs- 
pîndi deasupra acestor cimpii 
roditoare, peisajul va fi poate 
același, iarba va reacoperi cu 
spuma ei verde pămtntul 
proaspăt escavat, dar, pînă la 
orizont și dincolo de el — prin 
lucrarea înceată a unei na
turi rectificate — aceleași hol
de, aceleași culturi și aceeași 
vegetație se vor resimți, din 
plin, de pe urma unui nou e-

chilibru implantat in sol, de 
pe urma unui echilibru a că
rui arie integrală de cuprinde
re, de o castitate impresionan
tă, se dezvăluie la întreaga-i 
dimensiune prin planurile sta
bilite de partid.

Parte integrantă a planuri
lor prin care țara întreagă, pe 
parcursul acestor ani de la
borioasă activitate, și-a desă- 
vîrșit imaginea de astăzi, pla
nurile în baza cărora se exe
cută sistemul de irigații Cala- 
fat-Băilești se remarcă 
tr-o 
care 
cum
cum ________ _ ....
știm cum se împlinește un ba
rai, dar știm mai puțin

se pot tniîlni, pa suprafețe da 
suie de kilometri pitrați, a- 
ceste miraculoase canale prin 
care apele, circubnd, îp păs
trează nivelul intact, spre toa
te cele patru puncte eerdieaia. 
Particularitatea la care nu re
ferim este reprezentat!, ded, 
de obligația oanteuilor p a ■- 
tilajelor de u conlucra, i« 
pofida distanței care le sepa
ră, ți șantierul care se dătinge 
printr-o astfel de particularita
te, fără îndoieli, se cofutihae 
într-o înaltă țcoalÂ ti 
colective.

Astfel, 
brigadieri 
lucrare — 
care ziarul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
W a primit vineri dimineața dele

gația parlamentară iugoslavă 
condusă de Milentie Popovici, 

• președintele Skupștinei Federale.
Din delegație au făcut parte 

Djuro Kladarin, președintele Ve- 
• cei pentru cultură și învățămînt,

Beno Zupancici, deputat al Ve- 
cei Popoarelor, membru al Comi- 

A tetului de politică externă și se- 
cretar general al Conferinței Fe
derale a Uniunii Socialiste a Po- 

A porului Muncitor din Iugoslavia, 
Viorel Selejan, deputat în Vecea 
Federală, Radmila Lazarevska, 
deputat în Vecea pentru ocroti
rea socială și sănătate, Goiko Ko- 
nievici, deputat în Vecea econo- 
mică, Moma Siliukici, consilier 
la cabinetul președintelui Skup- 

• știnei Federale.
La primire au participat tova

rășii Emil Bodnaraș, Ilie Verdeț, 
• Ștefan Voi tec, precum și Mia

Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Corneliu Mă- 

• nescu, ministrul afacerilor exter
ne, Gheorglte Roșu, președin
tele Comisiei pentru agricultură 

tita și silvicultură a Marii Adunări 
Naționale.

Parlamentarii iugoslavi au fost 
A însoțiți de lakșa Petrici, ambasa- 
W dorul Iugoslaviei la București, și 

de Djordje Popovici, prim-secre- 
• tar al ambasadei.

în cadrul convorbirii, președin
tele Skupștinei Federale, Milen
tie Popovici, și-a exprimat satis
facția și mulțumirea pentru pri
lejul ce i s-a oferit de a cu
noaște nemijlocit aspecte ale ac
tivității Marii Adunări Naționale 
și a comisiilor sale permanente.

Referindu-se la contactele pe 
care le-a avut, la vizitele făcute 
în unități economice, sociale și 
culturale în. București și în țară, 
oaspetele le-a apreciat ca deose
bit de fructuoase și a elogiat 
realizările deosebite obținute de 
poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist, în fău
rirea vieții noi, socialiste. Pre
ședintele Milentie Popovici și-a 
exprimat, totodată, convingerea 
că vizita delegației parlamentare 
iugoslave în România va contri
bui la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor prietenești dintre cele 
două țări și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit conducătorului delega
ției iugoslave pentru aprecierile 
frumoase făcute la adresa po
rului nostru și a realizărilor sale, 
a subliniat importanța legături
lor între forurile reprezentativa 
ale României și Iugoslaviei în a- 
dîncirea prieteniei dintre cele 
două popoare. Înfățișînd aspecte 
din preocupările actuale ale par
tidului și statului nostru, pre
ședintele Consiliului de Stat s-a 
referit la amploarea muncii pe 
care o desfășoară întregul nostru 
popor în toate domeniile pentru 
desăvîrșirea construcției socia
liste. A fost relevată, de aseme
nea, activitatea pe care o depun 
partidul și guvernul român în 
scopul întăririi legăturilor de 
prietenie cu toate țările socialiste, 
de colaborare cu toate popoarele, 
pentru instaurarea unei păci trai
nice în lume.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Ambasadorul Republicii Populare Polone

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, vineri 9 mai 
1969. pe ambasadorul extraordi-

nar și plenipotențiar al R. 
lone la București, Jaromir 
duszko, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut
convorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească.

P. Po- 
Oche*

loc ti

CROSUL TINERETULUI

CARNET 
DIURN

Am fost invitată la unul 
din cluburile de tineret din 
Grivița Roșie, pe numele 
său „Modern-Club', nume 
.bine ales dacă ne gîndim 
că tot ce este legat de ti
neri, de tinerețe, este mo
dern, este adică nou și în
drăzneț. N-am mers cu mari 
speranțe dar am mers cu 
plăcere, cu aceeași plăcere 
și bunăvoință pe care orice 
scriitor tînâr le manifestă 
atunci cînd e vorba să-și în
tâlnească cititorii reali sau 
virtuali. M-a invitat acolo un 
tovarăș regizor care spunea 
că se ocupă de formația 
teatrală a clubului, că în 
privința aceasta, cel puțin, 
lucrurile merg bine, câ tine
rii participă cu entuziasm la 
repetițiile care au loc în fie
care zi. Am să mărturisesc 
cu sinceritate că nu atit e- 
locvența interlocutorului meu 
m-a interesat, cît faptul că 
un regizor profesionist se o- 
cupâ la un club de tineret

FINALA

DE PE MUREȘ

t

de DAN DEȘLJU

imn

Trecînd în aceste zile prin 
piețele orașului Galați te sur
prinde neplăcut lipsa tocmai a 
acelor produse specifice sezo
nului — legumele. Doar cîțiva 
țărani își întinseseră pe mese 
legăturițele de ceapă verde pe 
care o vindeau la preturi des
tul de piperate.

Nici măcar o frunzuliță de 
spanac sau alte verdețuri de 
sezon. Venite după cumpără
turi. gospodinele se retrăgeau 
nemulțumite către cele două- 
trei chioșcuri O.L.F., așezîn- 
du-se la cozi interminabile pen
tru a cumpăra ceva din ceea 
ce oferea săracul sortiment de 
legume adesea de o calitate în
doielnică.

Cum se explică această situa
ție cînd în apropierea orașului 
Galați. în luncile Șiretului $1 a 
Prutului, se află două dintre 
cele mai puternice bazine legu
micole ale tării ?

Am pornit De acest drum in
ter toc hiat al legumelor refacînd 
Itinerarul invers — de la con
sumator spre producător : poate 
nu ajung legumele pentru că._ 
nu sînt ! Așa că de data aceas
ta vom trece peste o verigă : 
O.L.F.. oprindu-ne la organele 
agricole județene îndrumătoa
re. sî în grădini producătorilor. 
La Direcția agricolă (tot așa și 
la U.J.C.A.P.) ne este prezen
tată o epuizantă înșiruire 
scuze.

— Nu avem acum legume 
ni se spune aici — pentru 

material

de

că

de SÂNZIANA POP
de formația teatrala. Îmi fâ- 
cusem de multâ vreme im
presia câ îndrumarea activi
tăților culturale la cluburi
le de tineret se află sub 
conducerea unor oameni 
nepricepuți, că ele stau sub 
zoaia provizoratului.

Nu mi-am putut da seama 
dacă formația teatrală func
ționează bine sau nu pen
tru câ n-am avut prilejul sâ 
asist la vreo repetiție. Fuse
sem invitata pentru o întîl- 
nire cu cititorii, care a de
curs ca toate întâlnirile cu ci
titori mulți, mobilizați alt
fel decît din interesul lor pur 
pentru literatura. De data 
asta era în cauză un com
pozitor de muzică ușoară, 
publicul venise pentru el, 
toate eforturile mele de a 
mulțumi sala au fost, din pă
cate, departe de succes. 
Nu aceasta este însă pro
blema pe care doresc s-o 
yjpun dezbaterii (întîlnirea 
mea cu elevii la „Modern- 
clubul'* din Grivita Roșie a 
fost o acțiune culturală oa
recare), ci tocmai reversul 
problemei și anume, faptul

nu a existat timpul 
producerii.

— Dar ceara si 
spanacul. nuteau fi _________
încă din toamnă. înseși cifrele 
din olanul dvs. de producție vă 
obligau să asigurați însămînța- 
rea unei suprafețe apreciabile, 
operație care în mod nejustifi-

usturoiul, 
semănat’

(Continuare în pag. a 11-a)
_______________________________

cat a fost aminată in bună par
te pentru primă vară.

— Nu ne-am închipuit că 
timnul nefavorabil ae prelun
gește atit de Dar s-au
luat măsuri pentru schimbarea 
în bine a situației- Am însămi'- 
țat cartofi De cele 1 OM hectare 
planificate, s-au amenajat sola
rii pe o bud rafala mai mare cu 
peste 10 hectare decit cea Pla
nificată ; ceapa, usturoiul ma
zărea Dentru Dăstăi le-am nemâ- 
nat de asemenea pe 
rezervate.

Acum se plantează 
răsadurile de varză 
timpurii.

— Ce auprafațl a font pte- 
tată cu lecnme ?

— Circa 3tititi hectare. «La 
5 054 planificate.

Tovarășii de la organele agri
cole județene au omis. în 
schimb, să spună că întârzierile 
înregistrate <n producția de le
gume sint consecința directă a 
faptului că aprovizionarea uni
tăților cu semințe a fc«t mereu 
tergiversată, eă s-a aprobat eu 
destulă greutate schimbarea 
amplasa me aiul ui grădinilor de 
legume din zona Inundată, el 
multi dintre specialiștii direc
ției agricole au adus in teren 
cuvîntul de ordine : toate for
țele la semănatul porumbului 
Si a celorlalte culturi si numai 

pe 
legumicole ; ci in

suprafețe

K-

RAID-ANCHETĂ

A Mîine dimineață la Tîrgu-Mu- 
reș, pe o vreme — nădăjduim — 
cît mai însorită, se va da startul 
în ultima etapă a competiției-re- 
cord, care este Crosul tineretu
lui. Aproape un milion de parti- 

• eipanți an străbătut cărările pri
măverii, în preajma piscurilor 
Încă înzăpezite sau pe litoralul 
bucuros de oaspeți, pentru a de- 
semna pe cei aproape 500 de ff- 
naliști. Numai aceste extreme 
statistice — 1 000 000 și 50Q — ar 

A fi deajuns pentru a consemna 
caracterul ieșit din comun al

ORGANIZAȚIA PIONIERILOR
IN ANII MATURITĂȚII

evta r

- latemd Kstra a VIRGIL RADULIAN.
prrM ti ai riorwOor

dar 
s-au 
l-au

17

după aceea să se lucreze_ 
suprafețele 
acest domeniu îndrumarea 
asigură mai ales prin telefon.

Ne aflăm acum aproape la 
Bfîrșitul primei decade a lunii 
mai Si în județul Galați mal 
bine de 2 001 hectare, din cele 
planificate, sint încă necuZ ti ra
te cu legume, iar la Direcția

Tfaăru: — fost pionier e 
primind mereu alături de ta 
rindursâe utedstilor. piua ieri 
din actuala generade — este 
interesat să știe rum ae nrezin 
U organizația pionierilor sa 
virsta de 21 de ani. deci. a ma- 
tun lății organizatorico ti de 
acțiune.

Tovarășul Virgil Rati alias 
președinte al Consiliului Natio
nal al Organizației Pionierilor 
dm România, adjunct al minis
trului Învăță mintalul, a avut 
amabilitatea să răspundă eitor- 
va întrebări ale redacției iar

«■ta te U MUful
«Mani sactiat — Mtiraoal cW- 
torului nostru.

R : T»vară|« prețeiinte.
> ■■ rari sa ar irătiaii citeva 

•ecrrtele Biaaieresti rezer
vate wbUeititii ea acada s*x- 
bătaririi arg»facaiiri Iar. Fea- 
tra la ce pat. >■ «ari. iasă să 
scUiati eaartiaaaleie activită
ții piaaiereati- sa iafățisați pea- 
lrw ci ti tar cadrai de lacra ia 
care se iaterrează naaifestărjlc 
aaiaciale caasacrate aniversării.

V. R. : Organizația nionie-

ri’or numără 20 de ani. 
ultimii trei dintre aceștia 
detașat prin plusul pe care 
adui vieții pionierești. Cei
am anteriori au stat la funda
mentarea acelui plus la care 
mă refeream, prin experiența 
pe care au oferit-o. prin mare
le volum de învățăminte trans
mise.

Limpezimea sco Durii or orga
nizației de pionieri. precizate 
ae către partid. au dat consis
tență întregii vieți pionierești. 
Organizația Dionierilor are as
tăzi locul său bine precizat, de 
ajutor si colaborator competent

Interviu realizat de 
LUCRETIA LUSTIG

(Continuare în pag. a Vl-a)

tradiționalei întreceri. Dar Cro
sul tineretului — și este meritul 
principal al inițiatorului. Comi
tetul Central al U.T.C. — deține, 
fără îndoială, și un record de 
popularitate, numeroasele sale 
faze desfășurindu-se, practic, 
sub ochii întregii țări.

Este șl firesc ca această re
vărsare de energie, entuziasm și 
de talent juvenil să stârnească 
rezonanțe profunde în rîndurîie 
publicului să pasioneze chiar pe 
cel mai puțin interesați, în ge
nere, de competiția sportivă. 
Astfel, mi se pare semnificativ 
succesul organizatoric înregistrat 
la Galați — unul din cele patru 
județe învingătoare în ediția 
1968, dornic, desigur, să reedi
teze performanța pe malurile 
Mureșului — după cum larga 
participare de la București și 
Cluj demonstrează că marile 
centre atletice sint hotărîte să-și 
la revanșa pentru semi-eșecul de 
acum un an...

Mă gindesc că trenurile care 
se îndreaptă spre Tg. Mureș 
poartă cu ele, în aceste zile, au
turi de victorie, speranțe și 
ambiții din toate colțurile Româ
niei. In același timp finalele de 
miine prezintă un deosebit inte
res pentru cei ce se îngrijesc 
de viitorul atletismului nostru. 
Specialiștii care vor urmări des
fășurarea probelor vor avea pri
lejul să identifice pe eventualii 
succesori ai lui Grecescu șl Mus
tață, ai Ilenei Silai și al altor 
alergători români consacrați p® 
arena internațională — după ce, 
să nu uităm, fuseseră „deseope- 
riți“ cu prilejul unor concursuri 
populare. In ce ne privește, sîn- 
lem nerăbdători să cunoaștem 
numele primilor clasați, precum 
șl detalii asupra pasionantelor 
întreceri care încununează peste 
24 de ore cea mai mare compe
tiție sportivă de masă a anului.

Succes deplin — așadar — fi
nalei pe tară a Crosului tinere
tului, ediția 1969 !

GH. FECIORII.

(Continuare in pag. a VII
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O nouă șarjă la furnalul numărul 1 •— Reșița

EXIGENȚA CLIMAT NORMAL, STIMULATOR
AL TALENTELOR AUTENTICE (D

Viața literară și teatrali a ultimilor cîțiva ani 
s-a desfășurat, în bani măsură, sub semnal a- 
parlției unul important eșalon de noi drama
turgi, care au adus în scrisul destinat scenei 
o emulație a ideilor șl a mijloacelor de expresie 
comparabilă cu cea petrecută în cîmpul poeziei 
și al prozei. Editurile, revistele, cenaclurile, 
unele formații studențești au lansat numeroase 
nume noi, dintre 
destulă autoritate, 
pede că dispunem 
misiuni" cu reală 
unei generații de 
vigoare personalitatea, 
dramaturgi, prezente în toate bilanțurile, 
toate analizele, în toate palmaresurile literare 
(așa incit ar fi de prisos să le mai amintim aici), 
se află destul de rar pe scenele teatrelor.

Cele citeva excepții — studioul Teatrala! „C. 
I. Nottara", studioul plteștean, mai de carînd 
studioul I.A.T.C. și poate încă două sau trei 
anexe ale unor teatre (la care ae adaugă, în 
ultima vreme, cîteva promițătoare începuturi

Opinii despre o relație 
perfectibilă: scena

care citeva s-au impus cu 
Devine din ce în ce mai lim- 
de piese bune, ca și de „pro- 
acoperire in talent, datorate 
dramaturgi ce-și afirmă cu 

Dar numele acestor 
în

fi creafia tinerilor dramaturgi

de drum ale unor scene bucureștene) nu fac 
decît să sublinieze această realitate.

Pe urmele acestei realități, ancheta noastră — 
care s-a adresat cîtorva reprezentanți ai dra
maturgiei tinere, ai scenei și ai criticii teatrale 
— și-a propus să-i descifreze cauzele șl aă su
gereze remediile. In mod firesc, discuția a por
nit de Ia încercarea de a formula o caracterizare 
definitorie pentru scrisul dramatic al tinerilor, 
sublinilndu-i calitățile, dar neocolind nici pri
mejdiile relevate Ia timpul cuvenit de către 
critică : o anume uniformitate a inspirației, au-

torltate exagerată a limbajului, în paralel cn 
o tendință de standardizare a acestuia, pe linia 
unor influențe incomplet digerate. Fără a hiper
trofia însemnătatea acestor „simptome ale peri
oadei de creștere", ele se cuvin semnalate cu 
sinceritate și înțelese drept un îndemn Ia auto- 
depășire, la o forare profunda și curajoasă a 
problematicii contemporaneității noastre.

Dar, un asemenea^ proces nu se poate petrece 
în chip plenar decît într-un contact strîns și 
continuu cu scena. într-o confruntare deschisă 
cu exigențele publicului teatral. In acest sens, 
ancheta noastră și-a propus să formuleze su
gestii care pot fi utile pentru îmbunătățirea 
relației dintre tinerii dramaturgi și teatre.

La ancheta întreprinsă de ziarul nostru, în 
acest sens, pe care o publicăm în pagina a 5-a, 
și-au dat concursul dramaturgii LEONIDA TEO- 
DORESCU, IOSIF NAGH1U Șl ION OMESCU, 
regizorul LUCIAN GIURCHESCU, studentul 
ALEXANDRU TATOS și criticul DINU SĂRARU,
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Manifestări științifice consacrate tineretului PENTRU TIMPUL ©V. LIBER
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în dezbatere: SÂNĂTATEA, CREȘTEREA

13,30 ;

SI DEZVOLTm S0MAT0 EUNMAIĂ

Ș! PSIHICI 4 ADOIEmȚIlOR
în Capitala au început vi

neri fftmineată lucrările con
sfătuirii științifice cu tema 
„Sănătatea, creșterea și dez
volt area somato-funcfională ți 
psihică a adolescenților ți ti
nerilor", organizată de Ccn 
trul de cercetări pentru pro
blemele tineretului. în colabo
rare cu Ministerul Sănătății- 
Ministerul învățăm în t ului 51
Consilii^ Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport.

La consfătuire iau parte Ion 
Iliescu, prim-secrețar al C.C.

al U.T.C.. 
problemele 
Mareș. adjunct al ministrului 
sănătății. Traian Pop. adjunct 
al ministrului invățimintuJui. 
medici, profesori din invăța- 
mintul de toate gradele, spor
tivi. cercetători științifici in 
domeniul medicinii, sportului 
Si nroblemelor tineretului.

Prima comunicare din agen
da reuniunii a fost susținuți 
de acad. Ștefan Milcu. vice
președinte al Academwa In 
cadrul lucrărilor consfătuirii

ministru pentru 
tineretului. Eugen

tar fi prrz^ntate. timp de 
două zile, mai multe referate 
$i com uni cin 'tunțifice pri

de sănătate a 
populația țirii. dezvoltarea fi
zici a cepelor, principalele 
probleme ale educației sam- 
taae la adolescenți $i tineri, 
unele caracteristici ale dez- 
vohârii capaatitii de efort fi
zic la ^irstgk die 11 — ÎS am. 
partKiLan title cu Hum smă- 
tare a deplor dm bere, 
tianui Eoer r. iLrtfvitarui.

vmd «tarea

A TRAI PENTRU A TRAI, ru
lează ‘
12.15 ; 
lival țurexe ■ ; ii.w ; n.aa ,
17.15 : 59.1S). PARADISUL ÎNDRA-
GOSTITILOR, rulează la Repu
blica (orele 9 ; 11 , 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21.15). IN UMBRA COLTULUI, 
rulează la Luceafărul (orele 1.45 ; 
11 ; 13.15 ; 19 ; 1139 ;
rertl (orele 9 ; 11,15 : u.» j
19.45 : 21) ; Favorit fotele >■ ; 
13 : 15J9 ; IB ; MJ9). APELE PRI
MĂVERII. rulează la Victoria (o- 
rele 1,45 ; 11 ; 13^9 ; 16 ; 19.30 ;
20.43). ECLIPSA, nileizl la Cen
tral (ore'.e «Ji : 11.15 : 15 ; 17.45 ; 
29.39). RIO BR4VO. rulează la Lu- 

(oreie 9.15 : 17.» In conti
nuare 2O.15) CEASUL CAFTTA- 
NUT.U1 ENR1KO, rulează la Doi
na (orele llji : U : 14 JH BUNA 
ZIUA, CONTESA, (orele IC ; 1R.15 ; 
39 JOI. PIPELE, raăeozl la Union 
□-He 15.39; II; 39J9). BOMBOA

NE MUZICALE, LOS MEME. DA
CA O ILBESTL ruleazâ »a Tirs- 
p-_rl Mm «orele 4—21 în eontinui- 
re». PE URMELE ȘOIMULUI, ru- 
eazâ La Feroviar (orele 9 ; 11.15 ; 

IZJI ; IC ; 1U9 ; îl) : Excelsior, 
rr-rle 9 : 11.15 : 0.39 ; 19 : 11.15 ; 
2EJK ADIO GRINGO, rulează la 
r.-Trita «orele 9 : 11.15 ; 1X39 : IC .

L5 . 29J0) ; Aurora (orele 9 ; ------ ]S jg 45 . .
In conți-

lz Patria 
11 ; 17,45 ;

(orele > ;

(orele
M 3») ; 

11,45 ;

9,38
Fes-

14.39 ;

21) ; Bucu-
13.30 ; 19J9 ; 

' ! 19 î

Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
19 , 19,15 : 29.39). CRIMA IN STIL 
PERSONAL, rulează la Volga (o- 
rele 9,39—19 în continuare ; 18,15 ;
29.39) . TATA DE FAMILIE, rulea
ză la Miorița (orele 9.30 ; 12 ; 14,39; 
17,39 ; 29). noaptea, rulează la 
Moșilor (orele 15.30 ; 18 ; 20,30).
ROLLS ROYCE-UL GALBEN, ru
lează Ia Munca (orele 19 ; 18). HO
ȚUL DE PIERSICI (orele 20). RIO 
BRAVO, rulează la Cosmos (ore
le 15,30 ; 19). VERA CRUZ, rulea
ză la Flacăra (orele 15,30 ; 18). 
POST SEZON (orele 20,30). PEN
TRU INCA PUȚINI DOLARI ru
lează la Progresul (orele 15,30 ; 
11) SOARE ȘI UMBRA (orele
29.39) : Vltan (orele 15.30 ; 18).
CU MI1NTLE PE ORAȘ (orele

SÎMBÂTA 10 MAI

Opera "Română : GISELLE 
era 19.39 ; Teatrul Național „I.

AZI ÎN CAPITALA

”.Î5 : ÎL» :
ajff* <orSe 9.30—11.39 
Z.ire ; 1X15 ; 39.39). FELDM ARE- 
S ALA, rulează la înfrățirea (orele 
iElâ ; 17.45 : 30). RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT, rulează la Buzești 
orele 19.39 ; U j M.») ; Viitorul 

•orele iu ; u; aj9). pe pla- 
jrLR LUMII, rotează ’ ~
rele 9.15—K.I9 tn
IL39 : 3R.cn : Glulerti 
11 ; JR JI) VBEMURI

COLOCVIUL NAȚIONAL
STUDENȚESC DE LITERATURĂ1

Organizat de Consi
liul Asociației Studen
țești din Facultatea 
de limba și literatură 
română a Universită
ții București, Coloc
viul va reuni repre- 
zentanti ai tuturor ce- 
naclurilor studențești 
din țaxă. pentru a dis
cuta despre situația 
actuală a literaturii 
scrise de studenți, 
problematica abordată 
de autori, direcția e- 
voluțiel acestei litera
turi, felul In care se 
încadrează în 'contex
tul mai larg al litera
turi} naționale con
temporane. Organiza
torii și-au propus să 
supună unei atente a- 
nalize modul In care 
sînt promovate. în 
creațiile literare ale 
studenților, idealurile 
comune; specifice ti
neretului nostru r-'- 
yersitar — constructor 
cu fapta și curtatul al

noii societăți. In ace
iași timp, se tinde că
tre realizarea unei 
mai profunde cunoaș
teri a activității cena
clurilor literare stu
dențești din întreaga 
țară, se caută modali
tățile unei viitoare co
laborări mal strlnse 
între acestea, dar și 
cu revistele studen
țești, cu presa 
rară.

In cele trei 2lle 
sacrate acestei 
uniuni colegiale,
fi citite lucrări origi
nale — poezie, proză 
șl dramaturgie — con
siderate ca reprezen
tative pentru cenaclu
rile ce le recomandă 
dezbaterii Colocviului, 
urmlrd ca cele mai 
bune ai fie pwbUeate 
.intr-o p^cî-e-Jp ei ia- 
eu șprijtaaă tcatate 
lui 
al C®™ •»

lite-

con-
re-

vor

reprezentanți al revis
telor literare, scriitori 
și critici literari, ca
dre didactice de spe
cialitate vor opera o 
selecție valorică exi
genta. acordlnd pre
mii și diplome celor 
mai bune creații pre
zentate la această pri
mă ediție a Colocviu
lui.

Festivitatea deschi
derii lucrărilor Coloc
viului are loc azi, la 
ora 19, In amfiteatrul 
„Alexandro Odobes- 
cu“, de la Facultatea 
de limbă și literatură 
română. Dimineața 
este consacrată dez
baterilor pe tema 
„Tradiții și inovație 
în creația literară".

După-amiază și •-
«r reie două ziÂk.

trile *e or 
-a ne «cer: 1 

C-*e-. *te ca

FESTIVALUL 
CUIudFAL-SFOrnv 

AL TINERETULUI
Organizat de

U.T.C. al MCtomluj HL Festi
valul cuitural-apcmv al tme- 
retolul — aflat la cea de-a 
doua ediție — ie n deaftat-ra 
azi. 11 mar Ineeplnri da la o- 
rele 11 dimineața R pisă ace
ra la orele Z2.

Festivalul. care cuprinde 
Întreceri de fotbal (băieți și 
fetei, probe atletic**, demon
strații de box, lupte, haltere 
meciuri de handbal, voie: 
curse de dirt-trak. detiazn F 
moto-croa va Încheia eu un 
spectacol la care Lși dau con
cursul ansamblul ..Pennița*. 
orchestra Rolf Albrich. forma
ția „Amiral**, corpul de balet 
„Atlantic-bar*. Festivalul va 
avea loc în incinta complexu
lui sportiv METALUL (Șoseaua 
PanteUmon).

la Diei (o- 
continuare ; 
to re le UJ9 : 
minunați: 

LA SPESMIT, rulează la 
regi tore e 9 Ji ; 12 : 13.31 :
MJFl : Tom iz (orele 9—13.45 
eoHtiA

Ba
ll : 
ta 

ire 1X15 ; 2C.39). PAȘA, ru- 
eaxl la Unirea (orele 15J9), ȚAR

CUL (ora m. LA EST DB EDEN, 
rulează ia Ura (orele 15.31; 1B: 
M 15) : Rabfiva (orele 15JR ; IM. 
PRIMA ZI DE LIBERTATE (orele 
39JB). PIANELE MECANICE, ru
lează la Dramul Sării (orele IX : 
rrji ; an : Pacea (orele 15.39 ; 11 : 
MIS SAMURAIUL rulează la 
Ferentari (orele 13.3a ; 11 : 29.154 
RISCURILE MESERIEI. rulează 
la Cotroeenf (orele 15JR : 1BI. VA
RA CAPRICIOASA (orele »J»t : 
Popular (orele 13JR : II) PROCE
SUL DE LA VERONA (orele 39JBL 
EXPRESUL COLONELULUI VON 
RTAN. rulează la Crinrail (orele 
I5JB : 13: M.IS). COMEDIANTn. 
rulează "a Melodia (orele 19.33 ; 
u : 17 : 2B). Gloria (orele 9 ; 12J3 : 
13: 19,33). NOAPTEA E FAULTA 
PENTRU— A VISA, rotează te 
P'oreaara (orele 3 : II Ji : 1X93 : 
19 : IAU : 31.33) ; Modern 
9Ji : 11,45 ; 14 : 1XU : 1U9 ; ■.«) :

Cra lf.M ; Teatrul Național ,.I. L. 
Caragiale* (Sala Comedia) : BEC
KET — ora 19.M ; (Sala Studio) : 
JOCUL ADEVĂRULUI — ora 
19.M : Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lindra~ (Sala ~ “
FINISH — ora
..C. I- Nottara- (B-dul Magheru) : 
DON QUIJOTE — ora 19.30 ; (Sala 
Studio) : ENIGMATICA DOAMNA 
..M- — ora 2t,M ; Teatrul Ciulești : 
PALARTA FLORENTINA — ora 
ll.M ; Teatrul „Barbu Delavran- 
eea* : BALUL FLORILOR — ora 
M.M : Teatrul Evreiesc de Stat : 
DIBUK — ora M.M : Teatrul „Ion 
Creangă" : NĂZDRĂVĂNIILE LUI 
PACALA — ora 15.M ; Studioul 
IJ4.T.C. : GEMENII — ora 15.M , 
DON QUIJOTE — ora 19.M : Tea
trul Țăndărică (Ca) Victoriei) : 
NOCTURN I : MIRIAM RADUCA- 
XV. GEORGE CACIULEANU, 
VIRGIL OGASANU — ora 21.M : 
Teatrul C. Tănase- (Sala Savoy) : 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO 
— ora 19 M ; (Cal Victoriei) : FE
MEI. FEMEI. FEMEI — ora 19.M ; 
Anaaa'blul Artistic al U.G.S. : 
BALADA OMULUI — ora î
C-.rrwl de Stat : SELECȚIUNI 
PRIMĂVARA — ora 19.M.

— ora 20.00 ; Teatrul „C. I. Notta-
ra ‘ (B-dul Magneru) : LA CIOR
BA DE POTROACE — ora 10,00 ; 
O CASA ONORABILĂ — ora 18.30; 
(Sala Studia) : ENIGMATICA
DOAMNA „M" — ora 18,00 ; ANO
NIMUL — ora 20,00 ; Teatrul Glu
mești : MEȘTERUL MANOLE —
era 10,00 ; CURSA DE ȘOARECI
— ora 15,00 ; VISUL UNEI NOPȚI 
DE IARNA — ora 19.30 ; Teatrul 
„Barbu Delavrancea" : BALUL 
FLORILOR — ora 20,00 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : UN ȘIRAG DE 
PERLE — ora 11,00 : DIBUK — ora 
20.00 ; Teatrul „Ion Creangă" ; 
POVESTE NETERMINATA — ora 
10.00 : EGMOND — ora 18,30 ; Stu
dioul I.A.T.C. : MEȘTERUL MA
NOLE — ora 10,00 ; GEMENII — 
ora 15.30 ; GARDEROBIERELE, 
VIN SOLDAȚII șl EXISTA NERVI
— ora 19.30 ; *" ‘ -
(Cal. 
LUI 
(Str. 
DOI

C Tănase"
FEAUA CU LAPTE DE ADIO — 
ora 19.30 ; (Cal. Victoriei) : FEMEI, 
FEMEI. FEMEI — ora!9,30 ; An
samblul Artistic al U.G.S. : BA
LADA OMULUI — ora 20,00 ; Cir
cul de Stat : SELECȚIUNI DE 
PRIMĂVARĂ — ora 16,00 și 19,30.

Teatrul Țăndărică 
Victoriei) : AVENTURILE 
PLUM-PLUM — ora 11,00 ; 

Academiei) : PUNGUȚA CU 
BANI — ora 11,00 ; Teatrul 

(Sala Savoy) : CA-

»

Studio) : PHOTO
29.09 : Teatrul

DE

DUMINICA U MAI
Opera Română : RĂPIREA DIN 

SERAI — ora ll.M : BĂRBIERUL 
DIX SEVILLA — ora 19.39 ; Tea- 

National „L L Caragiale" 
fSala Comedia) : O SCRISOARE 
PIERDUTA — ora 19 JO : HEIDEL- 
BERCUL DE ALTĂDATĂ — ora 
1LM ; TOPAZE — ara ll.M ; (Sala 
SlJlc PARUNTU TERIBILI — 
ora M.M : TRA\TSTI — ora 15.H 1 
CINE EȘTI TU ’ — ora ll.M : 
Teatrul ..Luda Sxurdza Bulandra" 
Saka Studio) : PHOTO FINISH — 

ora MM șl M.M . Teatrul de Co- 
-edăe : CROITORII CEI MARI 
DIX VALAHI A — ora ll.M j 
N7CNTC — ora 20.09 ; Teatrul Mic :
LR TAREA — ora ll.M ; PREȚUL

STMBATA 19 MAI 1969 
PROGRAMUL I
• 15,36 — Teni3 de cîmp : Ro- 

mânla-Republlca Arabă Unită, In 
cadrul „Cupei Davls“ (partidă de 
dublu) p 17,30 — Telex TV. • 17,35
— Lanterna magică : Baba Do- 
chia ; Aventurile lui Joe « 18,13
— Magazin pentru tineret : Selec-
țiuni din „Festivalul primăverii" 
al studenților din Centrul univer
sitar București p 19,00 — Tele
jurnalul de seară • 19,39 — Re
portaj în... <loi p 28,00 — Tele- 
enciclopedla • 21,00 — într-o sea
ră de mai. Program de romanțe 
p 21,15 — O oră cu Alfred
Hitchcock Ș 22,20 — „Formule
ritmice", emisiune muzical-core
grafică p 23,09 — Telejurnalul de 
noapte.

PROGRAMUL II
® 21,M — Telex TV • 20,05 — 

Film serial „Aventurile Căpltanu-. 
lui Kloss' (VI) ® 20,55 — Trei me
lodii pe sâptămînâ. Prime audiții 
de rtuzlcă ușoară românească. 
® 21,05 — Filmul artistic „K.O." 
— producție a Studioului cinema
tografic București.

O NEÎNFRICATA
LCPTATOARE
COMUNISTA

25 de ani de la asasinarea 
Olgăi Bancic

lor în mijlocul maselor munci
toare. Urmărită de agenții sigu
ranței, -- - ■
tată în 
nafă la

După eliberarea 
soare, Olga Bancic pleacă 
Franța, unde, împreună cu alti 
comuniști români, desfășoară o 
susținută activitate de spriji
nire a luptei eroice a poporu
lui spaniol, ajutîndu-i pe vo
luntarii români să ajungă dp 
fronturile de luptă ale republi
cii spaniole, în 
naționale.

In anii celui 
război mondial, 
rii hitleriști au 
tul Franței, numeroși luptători 
comuniști români, care se aflau 
aici, s-au încadrat în mișcarea 
de rezistentă a poporului fran
cez. In ianuarie 
li se alătură si 
Sub numele conspirativ de „to
varășa Pierette1*, ea lucrează 
la început, în aparatul tehnic 
al mișcării de rezîstentăj iar, 
ulterior, în unul din detașa
mentele sale combatante. După 
o serie de 7 ’
în care și-au găsit moartea nu
meroși 
reușește să dea de urma deta
șamentului. La 16 noiembrie 
1943, împreună cu alți 22 com
batanți, aste arestată și 
Bancic. Procesul aduce 
damnarea la moarte a celor 23 
de luptători. Olga Bancic. ain- 
gura femeie din acest grup, a 
fost transportată în Germania, 
supusă la noi torturi, judecată 
din nou si condamnată la moar
te prin decapitare. Sentința a 
fost executată la 10 mai 1944 
la Stuttgart — în ziua în care 
luptătoarea comunistă împli
nea 32 de ani.

Cinstind memoria lui Olga 
Bancic, poporul nostru, tinere
tul aduc un pios omagiu jnili- 
tantilor comuniști care a” 
luptat fără preget pentru libe^^ 
tatea României, pentru catbrT 
socialismului.

Olga Bancic face parte din 
pleiada militanților care, cres
cuți și educați de partidul co
munist, și-au închinat întreaga 
viață, cu devotament și abne
gație. cau2ei clasei muncitoare, 
purtînd, pînă dincolo de hota
rele țării, mesajul sentimente
lor internaționaliste și al dra
gostei de pace și libertate a po
porului nostru.

A văzut lumina zilei la 
10 mai 1912, fiind cel de-al șap
telea copil al unei familii de 
mici funcționari. Abia împli
nise 14 ani cînd a 
ucenică, la o fabrică

Aici, Olga Bancic 
contact cu mișcarea 
rească. participînd, pentru pri
ma data, la o grevă — greva 
muncitoarelor textiliste ; tot 
aici, ea află de existența și ac
tivitatea organizației tineretu
lui comunist. în 1927, Olga 
Bancic devine membră a orga
nizației comuniste de tineret, 
căreia I se consacră participînd 
cu însuflețire la acțiunile re
voluționare desfășurate în anii 
crizei economice de către cla
sa muncitoare, sub conducerea 
partidului comunist, pentru 
drepturi economice, libertăți 
democratice și cetățenești.

Activînd cu dăruire și pa
siune în mișcarea comunistă 
ilegală de tineret, luînd parte 
la acțiunile greviste și reven
dicative organizate de partidul 
comunist și sindicatele profe
sionale muncitorești, Olga Ban
cic își cîștigă prețuirea si în
crederea tovarășilor sal de 
luptă. Ca o înaltă apreciere a 
calităților ei, a devotamentului 
pentru cauza clasei muncitoare, 
a poporului. Olga Bancic e pri
mită în 1932, la vîrsta de 20 de 
ani, în rîndurile partidului co
munist.

Ani în șir, tinăra luptătoare 
comunistă acționează în apara
tul tehnic al partidului, contri
buie la tipărirea manifestelor, 
broșurilor și a celorlalte mate
riale propagandistice ale parti
dului comunist, ale organizații
lor sale de masă, la difuzarea

intrat, 
textilă.
intră 
muncito-

ca

în

Olga Bancic este are«- 
1935, judecată, condam- 
2 ani de detențiune.

din inchi- 
ln

brigăzile inter-

de-al doilea 
cînd cotropito- 
invadat p&min-

1942, acestora 
Olga Bancic.

acțiuni îndrăznețe,

invadatori, gestapoul

Olga 
con-

DUMINICA 11 MAI 1909
• 9,45 Sfatul medicului Ce este 

convalescența ? • 9 Ora satului • 
9,51 Muzică populară românească 
• 11,15 Pentru copii și școlari. La 
șa»e pași de o excursie — emisiu
ne concurs • 11,15 
Belle și Sebastien 
Concert simfonic.
larmonlcii din Berlin • 12,39 Cin- 
tec mindru-n țară auzi. Muzică 
populară românească • 13 închi
derea emisiunii de dimineață • 
14 Duminică sportivă • 11 Tele
jurnalul de seară • 19.39 „De pe 
strune de vioară". Program susp- 
nut de orchestra de muzică pop-j 
iară . Doina ArgeăuPX'* Piteșu a 
a Fam eu trtn iretr Dracoate 
tirade- Cu Frederic March si 
Novak « lua Dta imr.Lnk u- 
ma Er«%u£on~ O) L*o®anL prii
tul operetei • 3-H Te]«sport «
£2,45 TelejurraU de noapte.

Film serial : 
(VII) • 11,45 

Orchestra Fi-

M. V.

Pa-

îurt'j-

CASE DE CULTURĂ 
STUDENȚEȘTI

CONCURSURI ȘCOLARE

7*- • ■

Mart Tw

MAI MULT DECIT CINCI MINI

ROLF ALBRICH

prnira copii și tinerel 
Televiziune inițiază in 
patriei un ciclu de e- 
elevi din licee și școli

competitiv.
ale stațiilor de

10—13 minate iute forma unui program

STUDIOUL ELEVILOR RETRANSMITE...
‘Ciclu de «Misiuni realizate de colective de elevi)

«in .taraeter 
ale revistelor școlare.

Editura pentru literatură

V. Em. GalAX : 
Sfintului Nu . leî

Hori a Faaaite«ra : 
ești. EH * lei 1.T5

Cernelin $erbu : 
lei 4.25.

Ladaric Brack» ie ia 
nopticum“. lei 2.5B.

Vircll Xemauaa : 
tome", iei 4.TS

Editura Tîaerateiui
Ion Gheercbe : ^Caraierj.

Trac-, lei ®-50.
Jeifl Bart : „Dup*

lei 2J5

— In ultimele zile, formai-^ 
dumneavoastră a lipsit P*
afișul muzical al Capita.ei Ao- 
sența ne-a apărut cu atit mîi 
evidentă cu cit ne obun 
să vă intilnim — m »punem a?- 
— la tot pasul : un recitai in 
compania Margaretei Pwlaru. 
pe scena Cerbului de aur. la te 
leviziune, ca să nu mai vorbim 
de afișele care inundaieră 
Bucui estiul anunți nd desezede- 
rea barului Atlantic unde 
menționa cu litere 
^vea să cinte 
Albrich... Ce

— Molirnl acestei ab-eile are 
(K explicație scurtă : Diploma de 
aur obținută la leativalil națio
nal de muzica ușoară din l.P. 
tngară. organizat la 
jan și unde im 
reprezentanți al

grout — 
formația Bfti' 

s-a intimptet

"1 Salgotaz- 
participst ea

-- ---------------- -
Artistic >1 Cniunit Tinerrt»l»i 
Comunist.

— Ce ne mti puteți spune 
de pre acest Festival ?

— A reunit pe scena din Sal- 
rntarjan la cea de a H -a edi
ție a sa 68 de formații extrem 
de valoroase, selectate din 2 ttt 
formații care au candidat pen
tru această întrecere. Este unul 
din Festivalurile unde toiul gra
vitează nu în jurul interpretu
lui vocal sau al compozitorul0!- 
ei in jurul orchestrei, luate ca 
tin întreg, considerată ca însăși 
un interpret. Noutatea mi 
pare cu totul salntari si 
menită a stimula nu numai 
eforturile soliștilor vocali 
care au devenit vedete la modă 
— ci și ne cele ale instrumenta
ților. ade’cori eroi anonimi 
succeselor si laurilor culeși 
interpret!.

Au fost nrezente formații 
o personalitate morcantă. 
au interpretat la un 
atit muzică heat. Jazz < 
polbeat (muzică al cărei 
are pronunțat r—• 
: — Ce atl cintal ----------
Ară în cadrul Festivalului din 
Salgotarian ?

— Te Ungă bucăți din Jazz-ul 
traditional am cintat muzică
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CLUBUL DE TINERET
(Urmare din pag. I)

cea PTrjna etA-
Etiiesxare de *et=* -*ei are loc 
SoLieș’J r 1^ IR0L ee4e mal

formații aîe ebmiar dm li
cee v «eoiile profesorul le numai 
ale mu nici pi ului Bucvregtj. Pe 
scena Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra". «ala Studia, Mi do 
elevi, artiști amaton, Iși dispută 
intfielatex

PROGRAMUL II
• te.M Telex TV « 29.95 Seatl 

de teatru : Sase personaje In cău
tarea unui autor. De Luigi Piran
dello (reluare)® 21.33 Tele-cinem- 
teca umorului® 22,29 Capodopere 
ale muzicii universale. Ciclul 
lieduri. ..Viată și dragoste de 
mei- de Robert Schumann.

de 
fe-

arii

Ia • • ; -« reflectării in emisiunile radiofonice a rom pi* vei activi
tăți a ele«ilar din licee și școli profesionale, pentru a stimula parti
ciparea acestora la elaborarea emisiunilor ce le slot dedicate și a 
inteasiflea activitatea stațiilor de radiosm plită rara din școli. Secția 
-c»h a C.C. al L’-T.C. și Redacția emisiunilor 
dn cadrul Consitetdlui de Radiodifuziune și 
eimstea celei de-a 2S-a aniversări a eliberării 
mxsioAj realizate de colective redacționale de 
profesionale.

Participarea la acest ciclu are
Colectivele redacționale 

amplificare, care doresc să pariicipe Ia concurs, trebuie să elaboreze 
o emisiune ea durata de " " ‘
scris care să un depășcaacl 5—< pagini dactilografiate.

Aceste emisiuni inspirate din activitatea și preocupările școlare și 
extra școlare ale elevilor, vor fi trimise comitetelor Județene ale 
U.T.C. cu mențiunea ptntru ciclul de emisiuni „Studioul elevilor 
retransmite-, pini la 1 iunie 1M9.

Cele mai reușite programe de emisiuni vor fl premiate de către 
C.C. al U.T.C. șl Înregistrate cu sprijinul tehnic >1 redacției emisiu
nilor penm tineret de la Radiodifuziune, urmlnd să fie transmise 
In cadrul „Studioului elevilor1.

BUCUREȘTI e Spectacol de 
din opere — interpretează studenți 
ai Conservatorului ..Ciprlan Po- 
rumtercu*- (Sala Mare, JumlitlcA 
ora 21,39) • Recital de pînn. sus
ținut de Valentin Perciun ; Tea
tru de cafenea : ..Carnaval de Ve
nezia... lume, lume" ; Microrecital 
de dans, cu Simona Ștefârescu și 
Adina Cezar (Student-Club, dumi
nică, ora 20).

CLUJ • ..Spectacolul absolven
ților" : Cornelia Bioos, Nicolae 
Cuțlu șl Valentin Kallos în „Ulti
ma oră", comedie în 3 acte de Mi
hail Sebastian (Sala de spectaco
le, duminică, ora 19).

CRAIOVA • Seară distractivă
— muzică, dans (Sălile Casei, du
minică, ora 21).

IAȘI • „Concertul cristalelor"
— spectacol de estradă prezentat 
de Tealrul muzical din Brașov 
(Sala de spectacole, duminică, ora 
20) a Varietăți (Student-Club-Bar,

"elVlarieă Maghiar*, tovrăti «•« 
te pretai la uri 91 pe 
le-aa» pre!aerat ii uitai ■■uri

— Si care e*;e rzl-l dxnsea- 
T

— Bieălile de i*tar* 
laad De eiriad *■ iic«P«l ** 
atoardăm stilai aaal rara are 
multe paiele eemaoe ra iin-«L 
e te raaieaaparaa ca acesta, dar 
n a !•»» desrepent ia ■anca 
ac agri decit tearte rece al Arc 
• (ermila ritmică ce *c repeU 
obsedant si realizeoM • teoM»- 
ne interimară paleraieă

— Alte jmoresu dm 
Festivalului ’

— Farm ați a apastră a test
primită ei prie’eiie li eâidira 
iacă din prinsele ai le. Dnpâ ee 
am eviliat pe scena F«tirata
tei am arienii numeroase etoffii. 
Fram iprîîi in halii kalelilii. 
in sala FestiralitiL pe străzile 
■rașnlni pentru a ni se adresa 
felicitări «an penira a n| se sn- 
licita antpgrafe. Cronicarul mi- 
■ieal al unui ziar a scris despre 
formația a• aștri 
-Fe liiri riun si 
familia rămână 
excelentă mișcare 
poale eon 4 ti tai a
pentru multe formații de 
ca nsaară"

Ce să mai spin? Amintirile 
si bucuriile culese acolp 
mult prea bucate peitrn H 
tele unui intervii

— Care sînt proiectele forma
ției dumneavoastră ’

— Slnt lezate de contracte — 
turnee in R D.G.. Suedia. Nor
vegia. Finlanda. ■ F G Peste 
citera iile plecăm Ia Bratislava 
împreună cu Margareta Pîslani 
pentru a participa la un alt fes
tival de muzică ușoara, iar ia 
anrust vom nlcca însoțiți tat de 
Margareta Pîslaru ți împreună 
eu ansamblul U.T.C. în U.R S.S 
pentru un turneu mai lung.

— Dorinfî ?
— Să SCrltf un music-hall ro

mânesc.

câ in activitatea cluburilor 
noastre de tineret sînt înscri
se mult mai des asemenea 
acțiuni oarecare fi, mult mai 
rar. ocțruni realmente inte
resante. reabeiente pasionan
te ți capabile a atrage aten
ția

Oricitâ bunăvoința ar •- 
xista. oricit s-ar strădui in
structorii culturali sau direc
torii de cluburi fie ei chiar 
si cu studii de specialitate, 
să influențeze într-un fel 
sau altul masa de tineri, lu
crul acesta va fi posibil nu
mai în măsura în care tine
rii înșiși vor vădi zonele că
tre care tind singuri a se 
lăsa influențați. Acolo unde 
nu exista interes, pledoarii
le, activitățile, oricîr de rațio
nal organizate, sînt nule. Pu
tem să înființam la nesfîr- 
șit cercuri ale gospodinelor 
și cercuri ale mîinilor harni
ce, cercuri de aeromodelism 
și cercuri de agricultură, ele 
nu vor avea nici un fel de 
efect atîta vreme cît tinerele 
fete sau tinerii băieți nu vor 
manifesta ei înșiși dorința a- 
prigâ de-a învăța gospodă
ria, sau broderia, sau agri* 
cultura.

Psihologii de ce nu par
ticipă la selectarea activită
ților pentru tineret ? De ce 
nu întreprind anchete, teste, 
acțiuni de interogare a unui 
mare număr de tineri în ve
derea depistării adevărate-

lor preferințe, a adevărate
lor zone pe care casele de 
cultură să le pună apoi în 
forme organizatorice cît mai 
atractive, cît moi variate și 
cu un aport de originalitate 
cit mai sporit ?

Ce s-ar întimpla dacă 
dincolo de activitatea lor 
teoretica, desigur, saluta
ră și cu concluzii pline de 
optimism, și-ar face un 
punct de merit și de glorie 
din studierea reală a moda
lității în care activitățile cul
turale cu tineretul se pot îm
bunătăți ? Pentru că entu
ziasm și bunăvoință există 
și de o parte și de cealaltă : 
sălile cluburilor și caselor 
de cultura numără întotdea
una un public cu sute de 
participanțî, a căror bună
voință dacă nu și pregătire, 
nu poate fi pusă Io îndo
iala, după cum există și acel 
corp de conducere alcătuit 
din oameni tineri, absolvenți 
aî unor institute de învâtâ- 
mînt superior, gafa să con- 

inteligența și 
la formarea

tribute prin 
pregătirea 
tineretului.

Șî, pentru că am îneeput 
acest articol pe 
fesiv, relating 
vizită la _____
din Grivifa Roșie, să mi se 
îngăduie, pe aceeași cale și 
în același ton, să mulțumesc 
conducerii sus-numitului club 
pentru 
aparte 
pinat.

lor

un ton con- 
recenfa mea 

.Modern-Clubul"

solicitudinea cu totul 
cu care m-au întîm-
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Reportaj de 
MIHAI PELIN

mele capitole, festivitatea 
a trecut firesc în muncă, 
o munca efectivă, însufle
țită. neîntreruptă, din 
care nu lipsesc nici greu
tățile, dar o muncă cu 
consecințe spectaculoase, 
atît în ceea ce privește 
dimensiunile materiale ale 
lucrării în care se închea
gă cît și în ceea ce pri
vește mutațiile pe care le 
provoacă în spiritualitatea 
tinerilor.

Unul dintre primii tineri 
pe care i-am cunoscut în 
incinta complexului de ba
răci ale lotului Covei, Ma
rin Șt. Toporan, originar 
din comuna Lipov, din a- 
propierea orașului Segar- 
cea, dulgher, va împlini 27 
de ani aici, între oamenii 
cărora li s-a alăturat. A 
fost, de altfel, unul dintre 
primii care au răspuns a- 
pelului prin care a luat 
ființă acest șantier național 
al tineretului, șî motivele 
gestului său sînt comple
xe, nu se epuizează printr-o 
simpla referință la entuzi
asm, la avîntul vîrstei etc. 
etc. Valoarea etică a ges
turilor tuturor acestor ti
neri se întemeiază în cel 
mai adine filon al ființei 
lor. în sentimentul certi
tudinii față de perspecti
vele generației lor, în în
crederea pe care le-o in
suflă realitățile socialiste 
ale patriei.

— Lucrez pe șantiere de 
10 ani — se destăinuie Ma
rin Șt. Toporan. Am lucrat 
la Mamaia, în cadrul 
I.S.C.M., la Mangalia, ca 
angajat al întreprinderii 
T.C.H., la Palas, în aceeași 
regiune... Am bătut primul 
țăruș la fabrica de cașca
val din Cîlnic... Am, de alt
fel, o meserie despre care 
nu se poate spune că nu 
are căutare, și faptul aces
ta a avut pentru mine o 
semnificație deosebită, mai 
ales atunci cînd am aflat 
că este nevoie de dulgheri 
și în apropierea locurilor 
în care m-am născut, într-o 
zonă rurală în care marile 
construcții — cu care 
m-am familiarizat în cei 10 
ani despre care v-am vor
bit — încă nu apăruseră. 
Astfel, cînd am aflat des
pre perspectiva înființării 
la Covei a unui șantier na
țional al tineretului, mi-am 
făcut transferul de la Con
stanța și, sînt convins, ges
tul meu nu se înscrie în 
ceea ce economiștii numesc 
fluctuație nejustificată a 
forțelor de muncă...

— Motivele pentru care 
am asistat la un veritabil 
aflux de tineri pe acest 
șantier sînt, intr-adevăr, 
deosebit de complexe — 
ne spune și tovarășul Ilie 
Cliircă, șeful lotului Co
vei, tehnician cu vastă ex
periență în lucrări de iri
gații. Unii tineri, asemeni 
lui Marin Șt. Toporan, vin 
aici ca să se tragă mai a- 
proape de casă, alții vin 
să se califice într-o mese
rie, unii vin pur și simplu 
pentru că aici se cîștigă 
mai bine decît în alte 
părți, în medie 50 de lei 
pe zi, și, în sfîrșit, există 
mulți care vin numai și 

numai datorită faptului că 
au fost educați să răspundă 
necondiționat la apelurile 
de a-și închina munca, e- 
forturile, unei cauze mari. 
La scurtă creme după ce 
au venit, unii au părăsit 
șantierul, dar numărul a- 
cestora este infim... Insă, 
ceea ce vreau să cd spun 
este că, dincolo de orice 
motivație concretă, un ob
servator atent poate între
zări și o altfel de motiva
ție, poate mai abstractă, 
dar infinit mai elocventă. 
Cu alte cuvinte, toți tinerii 
vin aici pentru că sînt oa
meni ai timpurilor noastre, 
dedicați muncii constructi
ve, educați în spiritul ide
alurilor societății noastre 
socialiste.

încrederea pe care tova
rășul Ilie Chircă o înves
tește în tinerii sosiți la Co
vei — asemănătoare, în
tr-un fel, cu încrederea sa 
în sporul viitor de fertilita
te al acestor pămînturi — 
se dovedește a fi pe măsu
ra sarcinilor pe care a- 
cești tineri și le-au asu
mat. In acest an, planul 
lucrărilor pe care le vor 
executa prevede 7 stații de 
pompare-punere sub pre
siune, dintre care stația 
principală va pompa 42 
m.c. pe secundă, un canal 
magistral și 18 canale prin
cipale, toate însumind a- 
proximativ 100 de km. Și, 
la data la care șeful de lot 
își mărturisea încrederea 
în tineri, 28 km din cana
lul magistral erau deja pre
gătiți pentru invazia ape
lor, iar pe al ți 12 km lu
crările erau atacate... Cele 
8 000 de hectare care vor 
fi irigate cu un an mai 
devreme, numai prin mun
ca acestor tineri, adăugîn- 
du-se celor 15 000 care au 
fost amenajate, tot aici, 
în anul 1968, vor aduce 
economiei naționale un 
spor considerabil de pro
ducție agricolă. Inchein- 
du-și lucrările cu un an 
mai devreme, și anume la 
30 decemhrie 1969, șan
tierul, dincolo de ceea ce 
va materializa, va permite, 
eliberind forțe de muncă 
și utilaje, deschiderea unor 
alte șantiere de irigații. In 
acest sens, cu un an mai 
devreme înseamnă, la sca
ra întregii țări, mai mult 
grîu. mai multă pîine.

Pînă la sfîrșitul anului, 
acești tineri vor realiza, 
prin munca lor, lucrări în 
valoare de peste 10 milioa
ne lei....

Cei care
deschid
drumul • ••

Pe șantierul de irigații 
Calafat-Băilești, cum ne-a 
convins la Covei, cei care 
deschid drumul utilajelor, 
al celor care le mînuiesc 
și al celor care finisează 
lucrarea utilajelor, sînt to
pometrii. Pe porțiunea de 
canal magistral care cade 
în sarcina tinerilor și pe ca
nalele principale C.D. 11, 
C.D. 12 și C.D. 13, cei 
care deschid drumul se 

num«c Teodor I. Tică, A- 
tanasie Mitu și Ion Stoica. 
Sub supravegherea directă 
a șefului de lot, ei gabari- 
teaza și trasează direcțiile 
în care vor lucra dragline- 
Ie și, în urma draglinelor, 
echipele tinerilor briga
dieri. Imaginea întoarsă 
din teodolite, teodolitele 
înseși și mirele, le-au de
venit familiare aici, la Co
vei. Mai precis, fiecare are 
o altă calificare. Meseria 
de topometru au deprins-o 
de la tovarășul Ilie Chir- 
că, șeful de lot.

Teodor I. Tică, șeful to
pometrilor, originar din 
Covei, sosit aici pe 5 mar
tie a.c., a terminat în au
gust 1968 școala de șoferi 
din Rîmnicu-Vîlcea și, pîna 
cînd s-a hotărit să se ală
ture tinerilor de pe șantie
rul național, a lucrat la 
Rovinari. Șoferia este, în 
ceea ce îl privește, a doua 
sa calificare, iar topome
tria a treia. Anterior a ur
mat o școală tehnico-sani- 
tară de instalatori. Atana- 
sie Mitu, născut și el în 
Covei, a lucrat ca moto- 
pompist la C.A.P.-ul din 
localitate, iar Ion Stoica, 
din Leu. a fost mecanic 
auto la I.R.A. 8 din muni
cipiul Craiova, capitala 
unui județ a cărui agri
cultură reprezintă benefi
ciarul nemijlocit al lucră
rilor care se execută în 
zona Calafat-Băilești. Toți 
trei au sosit aici în aceeași 
zi, la data de 5 martie a.c. 
și, recalificîndu-se, existen
ța lor profesională, fără în
doială, cunoaște un r
si

Fotografiile : FL. ROȘ O GA

substanțial de semnifica
ții.

In ceea ce-i privește pe 
topometri, o zi de muncă 
înseamnă n zi de măsură
tori complicate, meticu
loase, executate pe kilome
tri întregi, de-a lungul a- 
xelor canalelor. Cuvintele 
prin care își descriu acești 
tineri munca sînt, însă, 
mult mai simple :

— Astăzi, după ce tova
rășul Chircă ne-a trasat 
axul — ne explică Teodor 
I. Tică — am trasat și 
gabaritul în prelungirea 
canalelor C.D. 12 și C.D. 
13. Gabaritarea se execu
tă pentru a se stabili 
înălțimea platformei pînă 
la care vor face screperele, 
umplutura, în micile de
presiuni care survin pe 
traseu. Mai precis, astăzi 
am trasat și gabaritat ca
nalele amintite pe o dis
tanță de 6 km înaintea dra- 

glinelor „Progresul* și 
Novas'...

Tradiția muncii briga
dierilor, al cărei aci de 
naștere s-a semnat cu două 
decenii in urmă, în acele 
opere de rezonanță 
conștiința noastră care se 
cheamă Agnita-Bot orca,
Salca-Vișeu sau Bumbești- 
Livezeni, s-a constituit ca 
o tradiție a pionieratului, 
a „deschiderilor de drum" 
in domenii de activitate vi
tale pentru economia 
noastră. Și mi-a plăcut să-i 
văd pe tinerii topometri 
— pionieri ai unei munci 
de pionierat, pe cel dintîi 
șantier național în dome
niul irigațiilor — conștienți 
de această tradiție și deciși 
s-o îmbogățească prin fap
tele lor.

Entuziasm
SI

maturitate
Văzute de departe, dra- 

glinele înaintează lent, cu 
mișcări sacadate, ritmice. 
Oamenii nu se văd, 

crează în canale, taluzează 
pereții de pămînt care co
boară uneori pînă la peste 
Îjatru metri sub nivelul so- 
ului și numai în pauze se 

ridică pe grămezile de ma
terie excavată, să fumeze 
o țigară, să discute despre 
munca lor și, evident să se 
cunoască, pentru că, ori ce 
s-ar spune, de ziua în care 
s-a deschis șantierul ne 
despart numai trei săptă- 
mîni. Cuvintele lor con
turează biografii, definesc 
aspirații, reflectă credințele 
lor cele mai intime, și, tot
odată, valoarea socială și 
etică a acestor credințe. 
Spiritul de întrecere se 

JEj In MUNCĂ «iN VIAȚA DE ORGftHiZATiE

împletește, aici, armonios 
cu spiritul de întrajutorare 
tovărășească ; destinele se 
împlinesc pe măsura idea
lurilor, în vasta școală a 
șantierului care continuă, 
în timp, începuturile e- 
pocii marilor construcții 
ale socialismului, la un alt 
nivel, mai înalt, mai eloc
vent în ceea ce privește 
realitatea de astăzi a pa
triei, perspectivele ei.

Prima echipă la care 
poposim este cea condusă 
de Constantin Căldăraru, 
născut în Rast, care, pînă 
la sosirea lui aici, a lucrat 
ca muncitor la D.R.I.F.O.T. 
La Covei a venit să se 
califice ca fierar-betonist, 
asemeni tuturor celor din 
echipa pe care o conduce, 
originari toți din aceeași 
comuna. Este vorba de ve
rii Ion și Ștefan Segărcea- 
nu, Florea Costache, Radu 
V. Moldoveanu, Aristică 
Căldăraru, Gheorghe I. 
Gruia, Iancu I. Dianu, 
Aurel P. Mihuț și Ion 
Gruia, singurul dintre ei 
care are o meserie, aceea 
de tractorist, pe care a 
practicat-o în comuna din 
care provine. Au descins 
aici pe 22 aprilie a.c., în 
ajunul inaugurării șantieru
lui național al tineretului. 
Toți sînt utrciști, și tova
rășul Ilie Cliircă este de 
părere că echipa lor este 
una dintre cele mai har
nice. Fiecare cîștigă, în 
medie, 50 lei pe zi, norma 
zilnică de muncă fiind, în 
estimație valorică, de 40 
lei, dar principala proble
mă care îi preocupă este 

pu- 
trei 
de 
de
?i 

cli-

aceea a calificării spre care 
aspiră, a meseriei pentru 
care se pregătesc. Tuturor 
li s-a promis că, începînd 
cu data de 15 mai, vor 
tea participa, timp de 
ore pe zi, la cursuri 
calificare în meseriile 
dulgher, fierar-betonist 
sudor. Și toți așteaptă 
pa aceea cu nerăbdare, sa
tisfacția actului creator în
treprins pe un astfel de 
șantier — un șantier na
țional al tineretului — le- 
gitimîndu-se și prin cali
tatea muncii, a profesiona
lizării ei tot mai înalte.

Tmbrăcați în salopete 
curate, oamenii sînt veseli, 

în discuție nu recurg la 
fraze de prisos. Cei mai 
mulți dintre ei sînt agri
cultori, cei mai mulți din- 
tre ei au familii, familii 
cărora, acum, dincolo de 
banii pe care-i cîștigă a- 
cești tineri, posibilitatea 
calificării lor într-o mese
rie cu căutare în țară le 
deschide perspectivele sta
bilității și unui plus de 
bunăstare materială. Mai 
mult, contactul tonic și 
instructiv cu tinerii din 
alte colțuri ale țării 1i a- 
jută să-și definească mai 
bine condiția, atît cea ac
tuală, cît și cea a cărei 
perspectivă li se oferă.

— Cu ajutorul dragline
lor — ne informează șe
ful echipei din Rast, Con
stantin Căldăraru — am 
săpat astăzi aproape 50 m 
liniari, la adîncimi care va
riază sub minima de 3,26 m. 
In ceea ce ne privește, se 
pare că și ziua de astăzi, 
ca și cele care au trecut 
de la inaugurarea șantieru
lui, a fost o zi hună...

Părăsind echipa a 4-a 
din brigada a IlI-a, ne în
dreptăm spre canalul ma
gistral C.A., și apoi, de-a 
lungul lui, spre canalul 
principal C.D. 13. Alte ma
șini răscolesc pămîntul, alți 
oameni le desăvîrșesc lu
crarea, cei mai mulți ti
neri. De data aceasta, e- 
chipa care ne atrage aten
ția — echipa a 2-a din 
brigada a IV-a — se com
pune din oameni diferiți 
ca origine, proveniți din 
locuri mai depărtate, sosiți 
aici în virtutea unor alte 
impulsuri. Șeful echipei, 
Gheorghe Chirilă, mecanic, 
a venit din Hunedoara, 
Gheorghe Brandovici a 
venit din Filiași, unde a 
lucrat ca tractorist, Marin 
Bălăci a turnat betoane în 
comuna Bistreț, iar Gheor- 
gbe Cioplan din Gorj, 
Baia de Fier, Ștefan Mo
lia, Gheorghe Boroș, Ion 
Mocanu și Vasile Pop din 
Satu Mare sînt necalificați.

— Am venit aici ime
diat după ce m-am lăsat 
la vatră, și, după ce am 
citit în Hunedoara un afiș 
care-i invita pe uteciști la 
Covei — ne spune șeful 
echipei, Gheorghe Chiri
lă. Deși sînt calificat în
tr-o meserie care are cău
tare, nu mi se pare că 
„merg în jos* dacă pun 
mina pe lopată alături de 
ceilalți. O activitate atît 
de importantă ca aceea pe 
care o întreprindem noi, 
fertilizînd această parte din 
cîmpia Olteniei, înnobi
lează orice muncă, îi dă o 
altă dimensiune. Desigur, 
cînd vom trece la finisa
rea ultimă a canalelor, 
munca va fi mai intere
santă ; esențial, însă, ră- 
mîne scopul ei. Asta este 
părerea mea și, sînt con
vins, și a oamenilor pe 
care-i conduc. Cum altfel 
poate fi explicat faptul că 
brigada a patra, din care 
face parte și echipa noas
tră, este considerată drept 
cea mai bună brigadă din 
șantier ?

— Lucram în Filiași, ca 
tractorist — repetă Gheor- 

I

ghe Brandovici. Hotărîrea 
de a veni aici am luat-o in 
zilele în care am avut pri
mul contact cu delegații 
instructori care
oameni pentru șantierul 
național al tineretului, lată, 
mi-am zis, o muncă, tn 
care știi că realizezi ceva...

— Satu Mare, e drept, 
este cam departe — surî- 
de Gheorghe Boroș. Dar 
pămîntul pe care-l săpăm, 
fără îndoială, este același...

— Ctmpiile de la noi 
sînt mai puțin întinse — 
ne asigură rotindu-și pri
virile în spațiul vast care 
ne înconjoară, Gheorghe 
Cioplan din Baia de Fier. 
Toate se • ■ proptesc^ fără 
milă, în munte...

— Foarte curînd va veni 
timpul în care vom turna 
și aici betoane — ne spu
ne Marin Bălăci, din Bis
tre ț.

Toate aceste replici au 
fost rostite simplu, fără 
patos exterior. Patos tul — 
dacă se poate spune ast
fel — aparține mai mult 
peisajului, răscolit și co
rectat pe suprafețe întin
se, aflat într-o continuă 
mișcare și transformare. O 
mișcare și transformare 
care comunică direct, fă- 
cînd inutile cuvintele, cu 
oamenii, cu mîinile și gîn- 
d uri le lor.

Faptul că interlocutorii 
mei provin din localități 
diferite — unele aflate la 
sute de kilometri depărta
re — faptul inegalității în 
calificare și faptul că, fie
care în parte, nutrește as
pirații distincte, nu izbu
tesc să se transforme în 
factori de stratificare, ci, 
dimpotrivă, în prelungirea 
acelei „unități de mișcare"* 1 
pe care-o notam mai sus, 
se constituie ca tot atîteâ 
elemente ale unei osmoze 
vii, care impresionează. Ii 
unește, desigur, credința 
comună că munca lor de 
acum, în viitorul apropiat, 
se va dovedi mult mai fo
lositoare decît cea pe care 
o puteau presta în altă 
parte, sau că, în orice caz,

în urmă cu două săptă- 
mîni, cînd ziarele anunțau 
pe prima lor pagină eveni
mentul inaugurării primu
lui șantier național al ti
neretului pentru lucrări de 
irigație, la Covei își înce
peau prima zi de muncă 
în noul cadru 160 de tineri 
brigadieri. In aceste zile, 
numărul lor a crescut la 
240 și, în viitorul apropiat, 
se va ridica la 500. Din
Satu-Mare și din Suceava, 
din județele Dolj, Olt, 
Rîmnicu-Vîlcea și Gorj, 
240 de tineri, răspunzînd 
chemărilor organizațiilor 
U.T.C. de a se înscrie în 
întrecerea ce se desfășoa
ră în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a Eliberării, au 
venit la Covei pentru a se 
integra într-un colectiv de 
muncă ale cărui prime roa
de le întîlnim deja în cîm- 
pia Olteniei, de-a lungul a 
zeci de kilometri. Au găsit 
aici dormitoare, instalații 
edilitare și electrice, can
tine — un întreg complex 
de lucrări dotate cu tot 
ceea ce este menit să im
prime timpului lor liber și 
odihnei lor însemnele civi
lizației. Au adus cu ei so
lidaritatea din totdeauna a 
oamenilor tineri, entuzias
mul lor și hărnicia moște
nită de Ia părinți — în ma
rea lor majoritate țărani — 
au adus dorința de a-și 
teme semnăturile pe 
operă de proporții și 
prestigiu, concepută 
partid pentru înflorirea 
rii.

La 23 aprilie, cînd pri
mii 160 de brigadieri din 
Covei intonau, sub drape
lul desfășurat deasupra 
careului, cîntecul prin 
care se revendicau urmașii 
și continuatorii brigadieri
lor de la Bumbești-Live- 
zeni, Salva-Vișeu și Cer- 
na-Jiu, reporterul care 
consemna evenimentul 
scria, de fapt, introduce
rea la marea carte a mun
cii în care se angrenaseră 
cei pe care îi asista. In 
săptămînile care au tre
cut au fost scrise și pri-

Mentalifafi diverse, a- 
partinînd unor oameni ti
neri și inimoși, a căror 
educație s-a desâvîrșit în 
anii socialismului, se re
găsesc și revendica un 
loc în iureșul aceluiași 
elan. Termenul generație, 
în ceea ce-i privește, este 
impropriu. El nu poate fi 
folosit mecanic atunci 
cînd ne referim la totali
tatea oamenilor care lu
crează în cadrul șantieru
lui de irigații Calafat-Bă
ilești, fie și numai pentru 
simplul motiv că se află, 
aici, și vîrstnici, unii din
tre ei, foști brigadieri pe 
primele șantiere naționa
le ale tineretului (S-ar pu
tea scrie pagini întregi 
numai despre acești oa
meni, care, cîndva ado
lescenți, au deschis ochii 
spre viață pe și prin aces
te șantiere, de care s-au 
legat pentru totdeauna). 
Totuși, la Covei, distin- 

contribuția faptelor lor de 
acum este o dedicație 
foarte concretă, foarte e- 
xactă, pe pagina unui vii
tor apropiat și plin de 
forță. In preajma lor, o 
răsucire pe loc ne oferă 
imaginea draglinelor care 

Te deschid drumul și, din
colo de dragline, imaginea 
aceluiași cîmp, larg, vălurit, 
pc umerii căruia holdele 
se pregătesc să primească 
cea mai colosală infuzie de 
seve de care a beneficiat 
vreodată pămîntul acestui 
ținut. Deocamdată, pămîn
tul acestui ținut beneficia
ză de munca tinerilor bri
gadieri din cadrul șantie
rului național al tineretului, 
primul de acest gen, în 
ceea ce privește lucrările 
de irigații.

...Ne. îndreptăm încet, 
peste pămîntul arat și re- 

.Tnvelat de“- șenile, spre 
dragline — excavatoare cu 
cupe trase. Ilie Combei din 
Leu, lucrează pe draglina 
5 088 „Progresul”, fabrica
tă la Brăila- Iun D.răgușin, 
din apropiere de Bechet, 
acționează cupa draglinei 
11 323 „Novas“, de fabri
cație gerniănă. Lopata e 
sprijinită de unealta mo
dernă, ca o simbolică îna
intare spre viitor. Sub fie
care lovitură a cupelor, 
pămîntul geme prelung, și 
fisura adîncă, intenționat 
provocată de aceste puter
nice mașini, înaintează 
lent, dar egal, spre ori
zontul îndepărtat. Atenți la 
mișcarea rotundă a brațe
lor de oțel, a articulațiilor 
și a cablurilor care le pre
lungesc propriile brațe, 
dragaliniștii ne acordă mai 
puțină atenție. Impresio
nați de Spectacolul la care 
asistăm, pe, mulțumim să 
urmărim îndelung mișcări
le ample, mecanice, prin 
care pămîntul se desparte 
de sine pentru ca, aproape 
simultan, să se reunească 
cu sine, în clipa în care 
cupa descarcă pămînt din 
pămînt peste același pă
mînt.

gem, ca pe cea mai masi
vă și mai pregnantă pre
zență a locului, o gene
rație, un val între valurile 
prin trecerea cărora pă
mîntul din sudul Olteniei 
se pregătește să-și poten
țeze germinațiile. Ea este 
generația celor care, en
tuziaști și îndrăzneți, au 
venit aici pentru a 
sluj! o operă de primă 
însemnătate pentru eco
nomie, pentru țară, neo
colind greutățile și califi- 
cîndu-se în meserii de a- 
cută necesitate, la îndem
nurile partidului. Este ge
nerația celor care, în în
soțire cu etica cea mei 
înaltă — etica societății 
socialiste — și cu tehnica 
de cea mai autentică mo
dernitate, conferă muncii 
omenești acel prestigiu al 
creației de anvergură, 
deschizătoare de noi ori
zonturi.



Pag. 4 SClNTElA TINERETULUI

MARI PERSONALIEĂJ!

LUMII CO NIEMPORANE

INTERLOCUTORII NOȘTRI prof. dr. doc. PETRE VANCEA,

membru corespondent al Academiei, și conf. dr. doc, MIRON

S. MIRON vă prezintă o interesantă experiență științifică:

uman se datorează constantei cre$-

TINERI Șl TINEREȚE
ANCHETĂ INTERNĂȚldîÎALĂ organizata de CAROL ROMAN

I

I
I

do- 
an 
cu 

Do
se

unui sim- 
desfăinrat

prnf dr 
laureat 

Nobel. 
..Fun

din

TISELIUS
în vlrril d* S7 de
ni, prnf. dr Arne 

Tiselius laureat al 
Premiului 
președintele 
da+iri Nobel" 
Stockholm, se află la 
apogeul unei cariere 
științifice de presti
giu. cb largi ecouri 
in cercurile de soe- 
cialisti. In anul 1913. 
lucrările sale in 
meniul chimiei 
fost răsplătite 
Premiul Nobel 
meniul de care 
Bcună : stabilirea
permeabilității struc
turilor de ruprafală 
1 elementelor vii. 
Aplicațiile practice 
ale studiilor savan-

tulnl suedez au dus 
la purificarea hor
monilor 
diferite 1 
metodele 
Intre anii 
au 
eoperirea 
glnhtilinelor.

Prof. dr. Arne Ti- 
selliis a desfășurat o 
sastinutft 
științifică 
de după 
seamă de 
biochimici 
dlcinii Iți 
rapida lor dezvolta
re al datorită meto
delor de separare 
elaborate de savan
tul suedez.

folosiți in 
tratamente: 

elaborate 
i 193S-1933 

determinat des- 
eamma-

activitate 
si In anii 
război- O 
ramuri ele 
li biome- 

expliei

Prof. dr. Arne Ti- 
selias este docto- 
honoris caus» ■ 11 
universități raropr- 
ne si americane 
membru al academii
lor suedeze li a 33 
de academii si im
portante societăți 
științifice din Întrea
ga lume

Prof. dr. Arne Ti
selius ne-a rlaitat. 
no de malt. (art. cU 
prilejal 
pozion 
sub egida Academiei 
Republicii Socialis
te România >< Aca
demiei Regale Sue
deze de Științe 
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îmbătrînirea ochiului 
teri a volumului cristalinului, care începe la naștere și nu 
se oprește decit la moarte — sint de părere specialiștii Insti
tutului de oftalmologie din Londra. Straturile de celule sînt 
depuse unele peste altele, în așa fel incit cristalinul sfirșește 
prin a fi comprimat, în timp ce culoarea sa trece de la ce
nușiu pal la galben. Aceste alterări diminuează puterea de 
acomodare a ochiului, ca și facultatea de a percepe culorile 
in toată strălucirea lor.

Cercetătorii englezi s-au străduit să descopere mecanismul 
care determină creșterea normală a cristalinului. Experien
țele efectuate pe iepuri au stabilit că la aceste animale cris
talinul încetează să se dezvolte la vfrsta de 18 luni. Ulterior, 
ei au observat că șobolanii și caii sînt și mai favorizați din 
acest punct de ledere. Cercetătorii s-au orientat deci, spre 
studierea nu atit a factorului care declanșează creșterea, cit 
mai ales asupra celui care o oprește. Ei au presupu*- că tre
buie să existe, fie în ochi. De ia ecrp. • substanță care se 
află ia originea acesta! fenomen șt in eon el orie, aa ho ti rit «ă 
extragă proteinele conținute in țesuturile cristalinului, sepa- 
rindu-le intr-un anumil număr de fracțiuni, după care 
încercat să determine efectele acestor fracțiuni proteice asu
pra celulelor cristalinului. Această experiență ridica dificul
tăți 
turi 
una
au constatat că una dintre ele. denumită -Salon*, jura 
de reglare a creșterii celulelor. De fiecare dată cînd această 
fracțiune proteică a fost adăutată la cultură, celulele au 
încetat se dtsidă.

Este oare prezent salonul în ochiul uman ? Și dacă da. '■ 
ce proporții ? Deocamdată, nu se poate răspunde decit la una 
din aceste două întrebări. Oamenii de știință au descoperit 
șalon in ochiul uman, dar le mai rămine să afle și ia ce 
cantitate. Evident că aceasta este una dintre cele mai inapor- 
tante probleme, deoarece ei Consideră că rapiditatea iaabă- 
trinirii depinde de cantitatea de salon prezentă in ochi. Dară 
ar fi posibil ca ea să fie mărită, s-ar putea. prababiL inr-rna 
îmbătrînirea cristalinului. în așa fel incit am putea a>mge 
la o virstă înaintată fără a fi obligați să purtăm aebetan.

în dorința de a oferi cititorilor noștri unele dale sJipHmea- 
tare prisiloare la interesantele experiențe al- cercetători Ier 
englezi, am solicitat părerea unor cunoscuți oameni de stiintă 
români, specialiști în acest domeniu. Publicăm mai jos opi
niile interlocutorilor noștri.

considerabile, deoarece erau necesare experiențe pe <ml- 
de țesuturi, in eprubetă. Adăugind fracțiunile proteice 
cite una pe țesutul cristalinului .cultivat'! cercetătorii 

ral

ÎMBĂTRÎNIREA
OCHIULUI VA PUTEA 

FI ÎNTlRZIATĂ?
Prof. dr. doc.

PETRE VANCEA

In ciuda multiplelor melfe 
preocupări, însăși ideea de a 
mă adresa tinerilor — pe o te
mă ca tinerețea înskși — mă 
însuflețește, Dintr-un motiv 
lesne de înțeles : cu eît te în
depărtezi mai mult de acei ani 
de „aetas aurea44 a vieții, cu 
atît te preocupă mai intens a 
ceasta etapă cînd, mai mult 
decît orieînd. ai fost tu însuți, 
o data cu înaintarea In vîrstă 
intrînd în tine un întreg uni
vers, care, uneori, te poate 
face sâ uiți de tine...

în ceea ce mâ privește, sînt 
un om care a călătorit mult 
prin lume. Nevoile științei, ale 
activității mele, m-au obligat 
ca. în decursul aceleiași luni, 
sâ mă a.Iu și la Stockholm, și 
la New-York pentru ca altă 
dată să fiu și la Londra, și la 
Buenos Aires. Spun aceste 
lucruri nu din dorința de a 
impresiona, ci pentru că mi 
se pare că în acest fel pot 
justifica cuvintele pe care le- 
am mai spus în legătură cu ti
nerelul, cu acest tineret pe 
care am avut prilejul să-1 în- 
tîlnesc de atîtea ori în călăto
riile mele și. care nu o dată, 
m-a îndemnat la meditație.

Socotesc că nu poate exista 
o calitate umană mai mare 
a unui tînăr decît aceea de a 
fi înzestrat ru minunata apti
tudine de a ști să-și facă prie
teni. Și sînt numeroase căile ce 
provoacă și atrag prietenia : 
un comportament 
cupări superioare 
solidaritate umană 
re. cedare a prisosului de ener
gie și cunoștințe în favoarea 
unei alte ființe umane. Pentru 
ră un asemenea gen de relații 
între oameni exclude surpriza, 
înlătură tot ceea că i-ar putea 
înstrăina pe indivizi unul de 
altul.

Și — de ce să n-o spun ? — 
mi se pare că epoca de tinere
țe a omului este cea mai pro
pice din punct de vedere natu
ral, biologic, pentru crearea

unor afecțiuni depline între 
oameni.

Noi. cei ce predăm la cate
drele universităților, știm din 
proprie experiență cit de va
loroasă poate fi o prietenie hi- 
ni înțeleasă între un profe
sor și un discipol al sau, cînd
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ales, preo- 
ce solicită 
și înțelege-

această prietenie se bizuie pe 
coloanele de granit ale sti
mei și respectului, ale dorinței 
de a prelua ceea ce este fru
mos și nobil de la înaintași. Evi
dent, pot exista situații în care 
studentul să surprindă la ma
gistrul său slăbiciuni omenești... 
Dar oare aceasta trebuie să-l 
determine să se îndoiască de 
oameni, să-l arunce în situa
ția — atît de nefirească — de 
a-șî anatemiza cu orice prilej 
pe cei de la care capătă o pro
fesiune și chiar titlul de inte
lectual ? Eu cred că nu. Toc
mai pentru că tinerețea este 
dreaptă, generoasă, tocmai 
fiindcă ea este o vîrsti a în
țelepciunii naturale, este o o- 
bligație fundamentală a tînă- 
rului aceea de a privi în jur 
cu ochii larg deschiși, cu ini
ma fierbinte, judecind atent 
tot ceea ce este bun și solid 
în gindirea. comportamentul

și actele înaintașilor, a cejor 
care. într-o necontenită po- 
muniune de generații, au 
creat civilizația noastră. După 
cum sentimentul de prietenie 
al tinerilor, o dată trezit și 
cultivat, îi va uni pe oameni, 
indiferent de profesiune, ge
nerație ori crez filozofic, în
tr-o Uriașă comuniune umană 
ce stă la baza înțelegerii între 
popoare.

Și iată cum, referindu-mă 
la tineri și tinerețe, mă aflu în 
situația de a aminti cîteva
din acțiunile pe care ni le pro--® 
punem Id cadrul „Fundației-^ 
Nobel".“tocmai în scopul sti- 
mulâr ii Uh țeserii și prieteni
ei între Q&mehli de știință. îh 

Si 
ti-

rîndul cărora acționează 
numeroase contigente de 
neri. și savanți care, prin înal
ta lor ținută științifică sau eti
că. s-au impus în ochii genera- ’ 
ției tinere. Mai multe simpozi
oane. mai multe dezbateri des
chise larg, la care să participe 
cercetători din toate colțurile 
lumii, îi vor apropia pe toți 
aceștia între ei. Consemnez. în 
acest sens, simpozionul. din 
septembrie a.c„ cu participa
rea personalităților din cele 
cinci domenii de activitate în 
care se acordă Premiul Nobel. 
Această importantă manifesta
re. avînd ca 
Alfred Nobel 
barea lumii", 
și pe tineri, deoarece lumea • 
de mîtne nu poate fi concepu- e 
tă fără ei. Printre tinerii de 
azi se află deja viitori condu- •

•

B

temă „Ideile lui 
privind schim- 
îi vizează direct •

cători ai lumii. în toate pla
nurile activități) umane, fapt 
care nu ne poate fi indiferent. 
Pentru că. Ia urma urmei, de 
ei depinde viitorul planetei 
noastre, a! patrimoniului pe 
care l-au lăsat înaintașii. Am 
mare încredere în generația ti
na ră și sînt convins că ea va 
fi. și pe plan etic, pe planul 
conviețuirii umane, la nivelul 
acestei epoci, atît de spectacu
loasă prin cuceririle științei.

<•
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e Misterul imbâtrinirii cristalinului

• Efectul miraculos al „țalonului11

• Reglarea creșterii țesuturilor ?

O Vom putea citi fără ochelari pină

la o virstă înaintată?

— Cercetările medicilor 
englezi cu privire la influ
ența probabilă a șaloniior 
din ochiul omenesc asupra 
procesului de îmbătrînirea 
o hiului îmi sint cunoscute. 
Ele prezintă un interes deo
sebit in oftalmologie, deoa
rece încearcă să elucideze 
influenta unuia din factorii 
multipli care determină di
minuarea vederii o dată cu 
virsta.

Această problemă consti 
• . * astăzi preocuparea 
r.r.v^nU a numeroși oftal
mologi din întreaga lume.
S-8 stabilit cft îmbătrînirea 
ochiului este un proces 
complex și fără îndoială eă 

depinde nu numai de 
raniitaiea de șalon prezen
tă îb ochi, ci și de numeroși 
alți factori. La recentul 
i r-pvion de oftalmologie 
c? »j Bonn, de exemplu, s-a 

că pentru stabilirea 
exa :ă a metabolismului 
rri*linului — de rare d£- 
P’-'z'-' in ultimă instanță 
pfctr.irea transparenței sale 
— eite necesari runoaște- 
rr< a sw puțin de

â vîr^ei $; a
rrrr.ă' .leu - 
o-' z -otâ’ a atiBâ para
metri

Aș-îdar. ictere tpr-
teză =•*
englezi cu ia rarul-
tatele fav» -rao:îe ale rraabt*- 
rii cantității ce țadon ic 
ochiul omenesc nu reprr 
zinli decit o incer?=*r de 
rezolvare a iwau dir.tre 
numeroșii faeton ce care 
de.- '5e c<'
lor D*, âJiJeL o oArrr* pr*-

ei să asupra eficacității unui 
tratament ca acela preconi
zat de către medicii englezi 
nu se poate formula decît 
după ce se va stabili cu 
precizie cantitatea do șa- 
loni din ochiul omenesc, 
care este repartiția acestor 
substanțe între diferitele 
părți ale ochiului și care 
dintre ele beneficiază mai 
mult de pe urma acțiunii 
lor. Numai dacă cristalinul 
se va dovedi beneficiarul 
principal al creșterii con
centrației acestor proteine, 
se va putea stabili dacă 
prezența lor va favoriza 
menținerea transparenței 
acestui organ.

Consider, însă, că această 
ipotează ar putea explica 
acțiunea favorabilă, consta
tată în timpul cercetărilor 
noastre, a extractului total 
dc ochi (ETO) în formele 
incipiente de cataractă. A- 
cest medicament, pus la 
punct de colectivul nostru 
în decursul a numeroși ani 
de experiențe, ar putea con
ține o cantitate de șaloni, 
fapt care ar explica efec
tul său favorabil prin opri
rea evoluției leziunilor sau 
chiar ar determina regresul 
lor.

Conf. dr. doc.
MIRON S. MIRON

— Experiențele cercetători
lor de la Institutul de oftal- 

din Londra, care ou 
sd iro/rt* din diferitele 

ala cristalinului a 
hccțnnu ce pare sâ împiedice 

f-.brtlor aarriui Or- 
de tm reci intend i'i 

cadad ctectttrdee cete v tac 
pe pian pentru

elucidarea cauzelor cate duc 
la îmbătrînirea vederii. După 
cum arată specialiștii englezi, 
cristalinul nu-și va mai pierde 
elasticitatea datorită acțiunii 
de inhibare a diviziunii celu
lelor exercitată de fracțiunea 
de proteine respectivă. In
tr-adevăr, celulele cristalinului 
se divid în interiorul unui 
spațiu închis, al linei capsule. 
Celulele moarte, în loc să se 
elimine, sînt împinse spre 
centrul cristalinului. Ele i?i 
pierd, cu timpul, structura ji 
formează o masă dură, a- 
morfă. Acest fapt provoacă 
presbitisiftul, începind de la 
virstă de aproximativ 45 du 
ani.

Fracțiunea proteică identi
ficată pare să joace un ral de 
reglare a ciefterii celulelor. 
Deocamdată, în ochiul ome
nesc s-au descoperit cantități 
foarte mici dc salon, astfel că, 
pentru moment, nu se poate, 
opri îmbătrînirea cristalinului. 
Dacă se va putea realiza o 
creștere a cantității de șalort 
suficientă pentru a împiedica 
diviziunea celulelor cristalinu
lui, se va putea realiza dezi
deratul propus : vom putea 
citi fără Ochelari plnă la o 
virstă înaintată 1

Dar îmbătrinirM ochiului, 
ca și a întregului organism, se 
datorează, foarte probabil, u- 
nor factori enzimatiei încă 
nelămtirifi. Fracțiunea pro te 
că studiată de cercetătorii & 
glezi pare $d reușească, așa 
cum au arătat experiențele pe 
animale, m împiedice apari
ția presbitismului. Aceasta nu 
rezolvă insd ceilalți factori ai 
îmbătrinirii ochilor. Majorita
tea acestor factori «bit de na- 
fură vasculară și, deci, nu pot 
fi influențați de concentrația 
acestei fracțiuni proteice în 
ochi.

Opinii consemnate de 
PETRE JUNIE

Micirianual destiintă politică
Proliferarea ocupațiilor inte

lectuale este un fenomen care 
preocupă asiduu pe sociologii șj 
politologii epocii noastre. De la 
up grup rcstrînfi de privilegiat!, 
cadrele de specialitate devin, 
fot mai mult, factori de sea- 
•mfi î,n organizarea $i conduce
rea vieții sociale moderne. Lu
cru cu totul firesc în condițiile 
revoluției științifico-tehnice care 
domină lumea contemporană, ale 
exploziei de informații, ale po
sibilităților toi mai largi ca 
știința să devină promotorul 
producției, o temelie puternică 
a activității In cele mai dife
rite domenii.

, Foamea de specialiști41, a 
născut. în țările capitaliste, acel 
fenomen tipic unei lumi domi
nate de mirajul banului : 
..Brain-drain*', goana după inte
ligența umană, care alarmează 
cercurile conducătoare din Ma
rea Britanje, R.F.G.. Franța — 
ca și din unele târî slab dezvol
tate — care r.u pot rezista con
curentei monopolurilor ameri
cane în remunerarea si asigura
rea condițiilor de lucru pentru 
specialiști.

Sporirea numărului, a pon
derii intelectualității în viata 
socială contemporană, a impus, 
în același timp, și întrebarea în 
jurul căreia se consumă nume
roase discuții în presa lumii : 
care este, in epoca noastră, ro
lul politic al intelectualității ?

.Jtljșcarea revoluționară a cla
sei muncitoare a acordat din- 
Idtdfiauna o deosebită atentie ro
lului intelectualilor in viata so
cială, a căutat cele mai adec- 

^Vflte mijloace de antrenare a 
lor în luptele sociale, s-a spri
jinit pe Activitatea creatoare a 
.intelectualității în lupta de

transformare a societății. Inte
lectualii militanți care s-au 
alăturat claselor progresiste, au 
fost, dîntotdeauna, numeroși, 
multi dintre ei consacrîndu-și 
inteligenta, cultura, întreaga lor 
activitate, luptei pentru o viată 
mai bună, pentru progres so
cial. Socialismul științific, arma 
de luptă a clasei muncitoare, a 
fost elaborată ți dezvoltată de 
intelectuali care s-au identificat 
cu interesele fundamentale ale 
muncitorimii, ale maselor largi 
populare.

In condițiile Tn care clasa 
muncitoare se afirmă ca prin
cipala clasa revoluționară a so
cietății, intelectualii cu vederi 
progresiste, dornici de a se eli
bera de constnngerile materiale 
și de ordin ideologic pe care le 
impune burghezia monopolista, 
limitînd activitatea lor creatoa
re sau deplasîndu-i sensurile, 
caută alianța cu clasa munci
toare, cu celelalte forte demo
cratice, înaintate, ale societății. 
Numeroși oameni de cultură în
țeleg tot mai limpede că prin 
lupta clasei muncitoare, a parti
dului marxist-leninist, pot să-ți 
valorifice tot mai larg valențele 
lor spirituale. în rîndurile par
tidelor comuniste din numeroase 
tari se găsesc intelectuali de 
prestigiu, figuri de seamă ale 
științei, culturii, artei.

Poziția intelectualității în a- 
ceastă luptă nu este, însă, omo
genă, dată fiind structura inter
nă a acestei categorii sociale, 
diversificarea ei din punct 
de vedere economic ți so
cial. înseși raporturile sale 
cu viața socială sînt diferite. 
Sint, de pildă, profesii intelec
tuale exploatate direct de ma
rele capital, sau care simt ne

mijlocit frustrările și inechită
țile societății monopoliste (tehni
cienii. cadrele didactice univer
sitare, cercetătorii științifici), în 
timp ce altele se iluzionează 
încă asupra libertății pe care 
ar oferi-o această orînduire, ne- 
fiind implicate direct in me
canismul economico-social (ar
tiștii. literații). Aceasta creează 
terenul pentru apariția. în rin- 
dul intelectualității. • unei di
versități de mentalități șl atitu
dini.

SF1DÎND
fidind Apocalipsul, oa
menii discută cu me
reu mai multă dezin
voltură despre anul 
2080 Primim Infor
mații din secolul 

XXI ca si cuci 
timpul s-ar derula invers — dai 
dacă datele oe-ar fi furnizate 
numai de locul ut opul ax ne-air 
plictisi

Știința însă extrapolează — 
ea desenează o curbă, apoi o 
prelungește puțin, dincolo de 
ultima coordonată măsurată 
contemporană. Nu e nici un pe
ricol ca. In realitate, curba să 
cadă brusc, sau să facă un salt 
uluitor — ruperile acestea, re- 
brusmentele sînt de mică dio- 
babilitate. Nu putem spune ri
guros care va fi chimia urmă
torilor cincizeci de ani — există 
descoperiri care zguduie funda
mentele științei — dar înainte 
ca ele să explodeze plutesc In 
jurul nostru încă neconturate 
dar neliniștitoare. Nu putem deci 
spune riguros care va fi chimia 
următorilor cinci decenii. dar 
putem spune destul de multe 
despre a anilor *90 ți foarte 
multe despre aceea de peste un 
deceniu.

Cu cit sfera e mai largi, ex
trapolarea devine îndoielnică.

dar dacă Aooentul • mărginit, 
dacă avem in vedere ramuri în
guste ale Kirtei. nrectria ererte 
Astfel patern rrîsța perspecti
vele tnmparfeMV' se cerni de 
aer — an rum a făcut-c C. S. 
Cockerell răspandnd. în urmi 
cu cinci ani. anchetei ziarului 
..New ; putem descrie
„Televjzfcaaea privată în locul 
călătoriilor*, cum a flcut-o 
J. R. Pierce : Dutem descrie vi

APOCALIPSUL
plgonism. Dar golul rămjne, 
extrapolările de peste decenii 
nu-si mai întorc fata către noi 
pentru conversația săptămînală.

Secolul XXI e Insă aci. îl sim
țim. nu numai pentru cfi litera» 
tura stiințifico-fantastică îl im
pune, dar pentru că pasul ro
boților se aude din ce în ce mal 
greu. îar descoperirile efectuare 
In micro, macro și mega-cosmos 
ne copleșesc.

de cibernetică, de paleastronau- 
tică (cuvînt atît de bizar In
cit a fost cules ca „palecastro- 
nautică"). Cenușăreasă încă a 
literaturii noastre — în ciuda 
unul premiu distribuit anul a- 
cesta — literatura de anticinație 
formează unul din obiectivele 
noului cerc și poate că aci va 
fi discutată serios, fără pedan
teria cronichetelor care o po
menesc din timp în timp încer-

nune» noastră asupra vii toru
lui chimiei si organjsznelor vil", 
după exemplul lui KoichJ Ya
mada : putem reface adică, în
treaga anchetă mai sui nome- 
nită imp:n<:ndu-l limitele nu 
numai pini in 1989. dar plnă 
In anul 95 sau *90.

Din păcate, aia cum am mai 
spus. lucida, ainetica si pasionan
ta cronică a anului 2808. nu mai 
apare In „Contemporanul-. Eia 
o rubrică sui generis care nu și-a 
găsit imitatori în restul presei 
noastre si. Intr-un fel. e bine 
că ti-a fost compromisă prin e-

Poate de aceea, poate în acest 
context, înființarea ..Cercului de 
anticipație" în cadrul „Tehnic- 
Clubului" bucureștean e aproa
pe simptomatică.

E adevărat — această idee 
„plutea în aer“ — se făcuseră 
cîteva încercări, s-au constituit 
pare-se și unele cenacluri avînd 
un obiectiv similar, iar de ani de 
zile s-au tot purtat discuții a- 
supra oportunității apariției 
unei reviste care să îmbine 
„science“-ul cu „science-fiction" - 
ul. Și iată — cercul a apărut 
anunțind prelegeri de biologie.

cînd o trecere în revistă de la 
Platon la Jules Verne și de la 
Cyrano la Bradbury — poate, 
într-adevăr, se va înțelege că e 
vorba de literatură și nu de 
o foarte literaturizantă popu
larizare a științei — iar cei caie 
vor face expuneri nu vor fi 
Cronicari plastici improvizați de 
facto sau falși cronicari literarifacto sau falși ______ _________
expunînd cu morgă „regulile 
genului".

Există toate
tuziașmului „anticipatorilor4 __
mențină discuțiile într-un plan 
pur și ardent, șl n-ar fi deloc

condițiile ca en-
U

exclus ca în teiul aeeetor dez
bateri să ie emită Ipoteze per
sonale viabile, asupra dezvoltă
rii ciberneticii și geneticii.

Și, la urma urmei, de ce n-ar 
prelua cercul ștafeta unor dis
cuții internaționale — pentru că 
asemenea Investigații cil carac
ter mai mult sau mai puțin 
senzațional se fac în toate ță
rile —- de ce, deci, n-ar prelua 
întrebările la care mari eavanți 
ai lumii au răspuns de ce n-ar 
încerca să traseze niște curbe 
pe care, apoi, ar putea să le 
compare cu altele asemenea, nu 
numai pentru a avea un con
trol al fanteziei, dar pentru a 
construi în paralel cu „toți ti

nerii (sau maturii) din lume" 
imaginea începutului secolului 
XXI.

E adevărat că elevii și stu
denții de azi vor avea atunci 
între patruzeci și cincizeci de 
ani — dar nu există nici uo 
motiv ca anul 2000 să nu fie 
anul „apei vii" și al „tinereții 
fără bătrînețe".

51. oricum, atunci, ei, poate si 
fiii, sau chiar șl nepoții lor, vor 
deveni membri fondatori ai 
„Clubului anului 2100".

CAMIL BAC1U

studentî sau liceeni, locuri în 
cadrul cărora problemele fun
damentale ale vieții wciale se 
pun cu o deosebită acuitate. 
Numeroși intelectuali vin mai 
ușor In contact cu frămlntările 
muncitorilor, cunosc mal direct 
aspirațiile lor. ceea ce creează 
condiții tot mai prielnice pentru 
alianța dintre muncitori si in
telectuali.

Pentru prima dată în istorie, 
există, astfel. perspectiva ca 
raportul dintre clasa muncitoa
re si intelectuali să se trans
forme într-un raport între mase 
de intelectual! și mase de mun
citori. ca urmare a evoluției so
ci o-profesiona le din lumea con
temporană. Dată fiind ponderea

tehnice. se impune nu numai a- 
lianța dintre muncitori și ță
rani, ci și dintre muncă și ști
ință. Astfel, Partidul Comunist 
Francez, care a subliniat cu di
ferite prilejuri, această teză. își 
propune ca o sarcină de primă 
însemnătate de a-i ajuta pe in
telectuali să participe, alături de 
clasa muncitoare. în construirea 
viitorului. La Congresul al XII- 
lea al Partidului Comunist Ita
lian, problema rolului intelec
tualității In luptele sociale a 
fost pe larg dezbătută, subliniin- 
du-se necesitatea unei suduri 
între luptele clasei muncitoare 
și aspirațiile spre progres uman 
ale intelectualității.

Socialismul dă o nouă di

Ultimul sfert de secol a înre
gistrat, în tara noastră, alături 
de celelalte transformări de e- 
sentă petrecute în structura so
cietății. creșterea tot mai accen
tuată a ponderii intelectualității 
în ansamblul populației acti
ve. în rîndurile acestei cate
gorii sociale au pătruns și pă
trund, ca o infuzie Duternică din 
plasma poporului, mii și mii de 
tineri dotați, proveniti din rîn
durile clasei muncitoare, ale ță
rănimii și ale celorlalte pături 
de oameni ai muncii, ridicate în 
acești ani la cultură, la știință, 
la cunoaștere.

Partidul Comunist Român a- 
cordă cea mai mare grijă și pre
țuire activității intelectualilor.

v. INTELECTUALITATEA ÎN 
LUMEA CONTEMPORANĂ

Dar capacitățile revoluționare 
ale intelectualității constituie un 
potential de luptă de care miș
carea progresistă din fiecare 
tară are absolută nevoie. Ro
lul tot mai accentuat, in eco
nomie, al Inteligenței umane, 
creșterea ponderii științei în an
samblu] vieții sociale, necesități
le unui larg orizont de cultură 
impuse de lumea modernă, duc 
la lărgirea numerică a oame
nilor de știință, a tehnicienilor, 
a corpului didactic, care își 
schimbă chiar modul de viață. 
Activitatea lor se desfășoară în 
mari uzine. în mari insti
tute de cercetări sau în insti
tute de învătămînt mediu ori 
superior care cuprind mii de

științei în viața socială, în eco
nomie, contradicția dintre dez
voltarea acestei ramuri a cu
noașterii umane și orînduirea 
socială capitalistă devine un do
meniu al luptei de clasă. Spiri
tul de radicalizare al intelectua
lității. fenomen pregnant în nu
meroase țări occidentale, are 
nevoie, mai mult ca orieînd, pen
tru a-și spori virtuțile și efi
ciența, de o direcționare clară, 
care poate veni prin însușirea 
concepției revoluționare a par
tidului marxist-leninist.

în documentele a numeroase 
partide comuniste și muncito
rești din fările capitaliste, se 
subliniază că, în prezent, în 
condițiile revoluției știintifîce-

mensiune activității $1 rolului 
creator al intelectualității. Prin 
integrarea acestei categorii so
ciale in opera de făurire a unei 
societăți avansate, de ridicare a 
nivelului de cultură a întregului 
popor, misiunea socială a inte
lectualului își capătă o nouă 
strălucire. Victoria, în patria 
noastră, a socialismului, ca o- 
rînduire a celei mai înaintate 
culturi, întemeiată pe cele mai 
noi cuceriri ale științei, pe con
cepția revoluționară despre na
tură și societate — materialis
mul dialectic și istoric — a creat 
cele mai favorabile condiții 
pentA punerea în valoare a ca
pacităților creatoare a celor mai 
diferite categorii de intelectuali.

creează condiții tot mai bune 
pentru dezvoltarea spiritului 
creator, pentru valorificarea ma
ximă a capacităților fiecărei ca
tegorii de oameni de știință și 
cultură. Prețuirea acordată in
telectualilor în țara noastră își 
găsește expresia în participarea 
tot mai largă a diferitelor cate
gorii de Intelectuali la conduce
rea vieții publice, a economiei. 
Reprezentanții uniunilor de 
creație fac parte, din conduce
rea Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă ; în cadrul 
Frontului Unității Socialiste, ei 
participă intens la activitatea

politică a tării. Consiliul Na
tional de Cercetări Științifice 
organizează șl dirijează nu nu
mai activitatea de cercetare ști
ințifică dar și pătrunderea ei în 
economie, avînd rolul unui ve
ritabil factor conducător al a- 
cestui dublu proces. însuși fap
tul că. în actuala etapă de dez
voltare a țării noastre, condu
cerea societății a devenit o con
ducere științifică, bazată pe cu
noașterea aprofundată a fenome
nelor sociale și a legilor care le 
guvernează evoluția, sporește 
sensibil rolul culturii, al facto
rilor vieții spirituale, în peisa
jul României contemporane.

De o înaltă prețuire din par
tea partidului, a poporului nos
tru. se bucură corpul didactic, 
cel mai numeros detașament de 
intelectuali al țarii, Recentele 
măsuri, exprimate în Directi
vele C.C. al P.C.R. privind dez
voltarea învâtămîntului, Legea 
învățămîntului, Statutul cadre
lor didactice, îmbunătățirea sa
larizării etc., reprezintă elemen
te organice ale politicii consec
vente a partidului și statului de 
stimulare a muncii intelectuale. 
O societate care proclamă școa
la drept „principalul factor de 
cultură și izvor de civilizație a 
națiunii", desfășurînd intense 
eforturi pentru escaladarea cul
milor civilizației și progresului, 
oferă intelectualității cele mai 
largi orizonturi de manifestare, 
de creație și afirmare.

Intelectualul tării noastre, an
grenat în procesul unor profun
de mutații sociale, economice, 
spirituale și umane, are azi, 
drepturi mari și, în același 
timp, mari răspunderi față de 
societate, față de poporul său. 
Această trăsătură a fizionomiei 
morale a intelectualului socialist 
capătă expresie materială prin 
preocuparea sa de a contribui la 
dezvoltarea economică a tării 
noastre, la racordarea tot mai

puternică a culturii românești 
la ritmul impetuos de evoluție a 
culturii mondiale.

Sprijinul partidului si al «la
tului nostru, ca si responsabi
litatea socială tot mai mar
cată a intelectualității pentru 
destinele actuale și viitoare ale 
tării, au generat, în rîndul aces
teia, o puternică efervescență 
politică si spirituală. în climatul 
favorabil creat de continua dez
voltare a democrației socialis
te, se desfășoară ample schim
buri de idei, de pe pozițiile îna
intate ale materialismului dia
lectic și istoric, în cele mai va
riate probleme ale activității ști
ințifice, didactice, artistice.

Un fenomen specific ritmului 
accelerat de formare a intelec
tualității românești în ultimele 
decenii este ponderea considera
bilă a tinerilor in ansamblul a- 
cestei categorii sociale. Orice 
domeniu al creației spirituale, 
oricît de dificil și de nou ar fi 
el, se dovedește deschis iniția
tivei, îndrăznelii, spiritului no
vator al tineretului. Tinerei ge
nerații de intelectuali a Româ
niei socialiste îi revine, astfel, 
o mare răspundere sociala în as
censiunea continuă pe culmile 
cunoașterii umane, condiție 
esențială pentru asigurarea unui 
progres cît mai rapid al științei 
și culturii naționale. A duce mai 
departe tradițiile înaintate ale 
științei românești, a contribui 
din plin la înflorirea economiei 
și culturii noastre, la îmbogăți
rea patrimoniului national și 
mondial cu noi valori, purtînd 
stema României socialigte, con
stituie pentru tînăra generație 
de intelectuali a patriei, un 
stimulent și o înaltă datorie pa
triotică, chezășia însăși a dez
voltării ei viitoare.

Conf. Hniv.
I. șerbAnescu
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Ioana Manoleacu ți Emil Hossu în ,Anonimul" de Ion Omescu 
la Teatrul „C. I. Nottara"
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UN GEST NECREATOR
ÎMPRUMUTUL DE TEME

SI MODALITĂȚI
J J

afirmării tinerilor 
mi se par a fi a-

Condițiile 
dramaturgi 
cestea : manifestările să nu fie 
sporadice, apariția lor sfi nu fie 
înlesnită doar pe scara de ser
viciu a teatrelor ; la rîndul lor, 
tinerii dramaturgi să nu rămî- 
nă închiși într-un turn de fil
deș. ci. alăturîndu-se celorlalți 
slujitori ai scenei, să pună pa
siunea dezbaterii proprie tea
trului în serviciul oamenilor 
cărora li se adresează. Numai 
apropierea cu ardență și pa
siune. dar și cu exigență, de 
textele dramaturgilor aflați la 
primii pași, poate veni, nemij
locit în sprijinul tinerilor autori 
dramatici. Sintetizind cele două 
premise, ajungem în fond Ia i- 
celași numitor comun, dezbătut 
cu alte ocazii, și care, mă tem. 
într-o viitoare anchetă va fi 
din nou adus în discuție : nece
sitatea unei scene unde tinerii 
autori, regizori și actori să se 
poată intîlni si manifesta Poa
te ar fi prea mult să cerem u- 
nui teatru, care e supus unui 
anumit profil, plan normativ și 
schemă a salariaților. să-și a-

ie exprime — servitutile tine
reții — la același diapazon cu 
ceea ce-și propune. Asta nu în
seamnă că gama nu poate fi 
extinsă, exiști nd încă loc su
ficient pentru abordarea unor 
perspective noi >1 pentru ana
liza mal profundă a obiectivelor 
descoperite. Limbajul a căpătat 
In teatrul universal funcții 
complexe, destrămînd tiparele 
tradiționale. Căutlnd să fie In 
pas cu vremea si să accepte 
modalități cit mal diverse, ti
nerii noștri caută să exploa
teze limbajul în multiplele lui 
posibilități. Eate Insă foarte a- 
devărat că nu totdeauna ajung 
să-1 stăpineaacă. mergind piuă 
la a-1 face scop în sine. Devine 
de-a dreptul supărător cînd în 
unele lucrări sînt încorporate 
diferite modalități fără ca au
torul ii cunoaecă A.B.C.-uI 
limbajului clasic. Picasso, îna
inte de a-și abstractiza arta, 
învățase să deseneze la perfec
ție un cal. Pe de altă porte, ori
care ar fi procedeul de limbaj 
folosit, acesta nu capătă valoa
re decit dacă e un mijloc în

cei care se căzneau iă-1 imite 
pe Brecht, scriind teatru angajat 
fără să aibe pasiunea adevărului, 
sau compun „â la maniere" So- 
rescu fără să fi pătruns amara 
științĂ a ironiei.

Exemplul marilor culturi ne 
arată că în aceeași perioadă de 
timp s-au înregistrat opere cu 
parametri total deosebiți a căror 
coexistență a fost nu numai 
posibilă dar deosebit de rodnică 
și a creat o adevărată școală 
a hunului jțest. a măsurii — în
sușire dhiiaă între toate — obli- 
gîndu-1 pe consumatorul' de cul
tură la o înaltă gimnastică a 
spiritului.

Singura modalitate pentru un 
dramaturg <le a se împlini — și 
spun acum o sfintă platitudine

DINU SARARU

— este de ■ lua un contact 
riguros cu ființa sa esențială șj 
cu limitele ei.

Cel născut sub semnul gra
țiosului va scrie un teatru pe 
măsura lui, indiferent dacă îri- 
tîlnește — deocamdată — mai 
multă sau mai puțină înțelegere. 
Cel frămintat de vremea în care 
trăiește se va regăsi într-un tea
tru dominat de problematica mo
rală, a raporturilor cu omul. Și 
toți împreuna, exprimîndu-se au
tentic, vor oglindi pilduitor epoca 
în care au viețuit.

Atunci vom realiza acea uni
tate și diversitate de care vor
bește Geo Bogza în ultimul său 
articol din „Contemporanul", ar
ticol pe care l-aș da la școli spre 
învățare pe de rost, așa cum se 
făcea odinioară cu rugăciunea 
domnească.

nescu nu e mai puțin foarte 
modern după cum inu e mai pu- _ 
țin foarte clasic ofjera e în' 
ultimă instanță shakespeariană. 
Ea .exprimă Toarte modern și 
foarte riguros clasic în ultimă 
instanța o realitate spirituală a 
timpului și a lumii în care tră
iește dramaturgul.

Pentru a exprima destrăma
rea spirituală a acestei lumi, 
Ionescu. dau mereu exemplul 
lui Ionescu pentru că e un.clasic 
al inpvatiei teatrale în lumea 
noastră modernă — a stpelat Ia 
anume mijloace, deosebit de 
expresive pentru intenția sa.

Putem noi oare apela la ace
leași mijloace, sau la acele la 
care apelează. IȘecket. să.șțtti- 
nem. pentru a surprMdS ’ pre#*, 
nant imaginea • lumii rrtoastre 
spirituale ? Sail e mdapârat ne
cesar un proces de sdtedție ?

Relev, cu încredere, talentul 
unor Soreacu, D.R. Popescu, 
Omescu. Leonida Teodorescu, 
Naghiu.

Ridic. în încheiere, o ultimă 
întrebare.

înainte de a discuta, despr 
cînd. cum. unde jucăm anum 
piese, discuție altfel foarte în 
dreptățită — dar nerealist d 
generalizat asupra atîtor pro 
ducțiuni-lmitație — n-ar 1 
mai bine să supunem unei an« 
lize lucide fenomenul însusi

Ce și cum se scrie ? Pen.tr 
că. iată, piesele lui Everac s 
joacă, ale Iui Lovinescru se joa 
că. ale lui Omescu se joacă, al 
lui Leonida Teodorescu au în 
ceput să se joace.

Și atunci țțoate că altfel ar 
pune întrebarea, sau poal 
n-am mai pune-o, directorilo 
de scenă sau teatru, de ce nu- 
joacă pe Chitic ?

Adevărul stă în imperativii 
epocii noastre, al timpului nos 

. tru. al realității noastre : piesi 
românești, despre lumea româ 
nească de astăzi, despre adevă 
rurile fundamentale ale acesta 
lumi, piese care să răspundă 
prin ceea ce comunică, prii 
cum comunică, exigențelor rea< 
le, ale spectatorului de azi. cui 
tivat. informat, avizat.

DRAMATURGIA ORIGINALĂ
SE
PE

finiră

LUCIAN GIURCHESCU

POATE ÎNTEMEIA
IMITAȚIUNE"

dramaturgieNoua sau _____ __________ „
— de fJDt nici umil din termeni 
nu exfrimS eu exactitate reali
tatea fenomenului nostru dra-

pentru a-și adecva, deci, mij
loacele la ideea de expunere cît 
mai realistă — nu vă speriați 
de termeni, teatrul lui Ionescu

EXIGENTA
LEONIDA TEODORESCU

UN TEATRU DE DEZBATERE
AUTENTICA

CONDIȚIA ÎNDRĂZNELII
.5:

CREATOARE: RECEPTAREA 
PULSULUI GENERAL AL EPOCII

Adevărul este că debutul în 
dramaturgie este infinit mai 
dificil decit debutul în proză sau 
în poezie. Cunosc dramaturgi 
care au scris timp de vreo zece 
ani, ca lă debuteze cu totul în- 
timplfitor cu piese care s-au 
plimbat ani de zile pe Ia diver
sele secretariate literare.

Ceea ce 
rerea mea, 
remarcabil 
numai pe 
este dorința de a face un teatru 
de autentică dezbatere, de me
ditație mai ales. Este foarte in
teresant de remarcat că acești 
tineri dramaturgi nu constituie 
un grup, și ca atare tendința ge
nerală spre o dramaturgie de 
calitate, metaforizată mi se pare, 
mai presus de toate, un act 
simptom. Nu se poate vorbi, de
sigur, despre o omogenitate va
lorică, însă chiar oamenii mai 
puțin dotați nu coboară sub o 
anumită limită si asta mi se pare 
deosebit de important.

Din păcate, însă, exceptînd 
teatrul „C. I. Nottara". teatrele

constituie, după pă
un fenomen cu totul 
șl care angajază nu 
dramaturgii tineri,

burureștene nu prea manifestă 
interes față de dramaturgia ro
mânească contemporană. Faptul 
că în stagiunea din toamnă in 
București n-a avut loc nici o 
premieră românească contempo
rană. mi se pare unic in istoria 
teatrului. In partea a doua a sta
giunii lucrurile s-au mai îndrep
tat. au apărut spectacole pe 
texte de Ion Băieșu. Teodor Ma- 
zilu. Ion Omescu, Marin Sores- 
cu. Teatrul Mic — Îndeosebi — 
s-a dovedit din ce în ce mai re
ceptiv. dar toate acestea nu 
schimbă decit parțial datele pro
blemei. Fapt este că asistăm la 
o adevărată frenezie a montări
lor diverselor piese străine, care 
din ce în ce mai des au o va
loare îndoielnică.

Nu exagerez cu nimic cînd 
afirm că traducătorii au un ac
ces mult mai lesnicios pe sce
nele teatrelor bucureștene decit 
dramaturgii. Cred că a venit 
timpul ca politica de repertoriu 
a multor teatre să fie reconsi
derată.

IOSIF NAGHIU:

NOUTATEA IN ARTA 0

CONTINUARE A CELOR MAI
VALOROASE CUCERIRI ALE

TRADIȚIEI
Există un număr de tineri dra

maturgi talentati care se apro
pie cu respect, dar și degajare, 
cu pioșenie, dar și îndrăzneală 
specifică vtrstei, de scrisul dra
matic. Se spune că tinerii vin 
întotdeauna cu „experiența îna
intașilor Și cu ceva în plus", și 
se pare că acest adevăr se con
turează tot mal pregnant in 
fondul de piese românești con
temporane. Grija pentru conti
nuitate își arată roadele, si după 
strălucitele confirmări din proză 
și poezie, iată că și de plutonul 
„consacraților" dramaturgiei ro
mânești se apropie tînăra gene
rație după ce anî dc zile aceas
tă fuziune a fost doar o teorie 
fără acoperire în nume.

Circulă tot mai des. si nu doar 
în discuțiile specialiștilor, nu
mele unor tineri dramaturgi ca 
Marin Sorescu, Leonida Teodo
rescu, Dumitru Solomon, Radu 
Dumitru, Mihai Neagu Basarab, 
Peul Cornel Chitic, și de ce nu 
am include în lista aceasta și 
pe „bătrînul" Băieșu.

Respettînd scrisul înaintașilor 
noștri și preluînd de la ei, în
cercăm s& ne desăvîrșim scrisul 
într-un proces de distilare a 
ceea ce este profund românesc 
cu ceea ce reprezintă cîștigul 
teatrului universal. Evident, 
liantul acesta dintre specificul 
național și modul în care se 
poate transmite acest specific 
întregii omeniri fără pierderi de 
fond — să nu uităm că în cazul 
acesta este vorba și de un lim
baj — nu este 
Cred că este 
căutăm atunci 
treagă vorbește 
școala noastră
de marii noștri regizori.

ușor de găsit, 
obligatoriu să-1 

cînd lumea în- 
cu admirație de 
de interpretare,

Pentru mine e clar că tot ce 
poate fi mai absurd este o piesă 
proastă, indiferent de canonul în 
care a fost scrisă, tot ce poate 
fi mai departe de mine este o 
piesă despre omenie scrisă cu 
lipsă de har. De ce trebuie să 
ne ferim mai mult ; ...de ulti
mele forme ale teatrului mo
dern, sau de ismele vechiului 
teatru bulevardier care clștigă 
teren de desfășurare, contami- 
nînd prhi sita din ce în ce mai 
rară a exigenței față de tradu
ceri, autorii și spectatorii ?... S-a 
discutat despre mimetismul o- 
perelor unor autori tineri. Nu 
spun că această acuzație este 
total gratuită, dar cred că in 
opera fiecărui scriitor 
momente de influențare, 
sau mai puțin vizibile, 
vorbind, cu toții suferim 
nia marilor modele, tiranie bi
nefăcătoare de altfel, Exemplele 
se pot duce pînă în antichitate. 
Putem noi concepe teatrul con
temporan fără rfștigurile de con
cepție pe care le-au adus marii 
dramaturgi ai secolului ?... Asta 
nu înseamnă că trebuie să ne 
mulțumim cu încercarea de a 
scrie ca ei, ci doar că trebuie 
să trecem prin ei ca printr-un 
pui^atoriu necesar, obligatoriu, 
ca apoi să putem privi în jur cu 
ochii noștri, dar cu un abecedar 
bine însușit.

De altfel, depășirea stadiului 
mimetic depinde in mare mă
sură și de rolul activ al teatre
lor, al publicațiilor literare. De 
ce teatrele se ocupă prea pu
țin de tinerii dramaturgi, de ce 
revistele care au posibilitatea să 
lanseze 52 de nume noi pe an, 
nu lansează un dramaturg prin
tre atiția poeți sau prozatori ?

există 
vizibile 
Sincer 

de tira-

climat normal, 
stimulator,
al talentelor
ante n tic e 1

OPINII DESPRE O RELAȚIE PERFECTIBILĂ
SCENA SI CREAȚIA TINERILOR DRAMATURGI
• • •

aceistă 
suficiobt

• • a • • • • • • • • • • • • • •

obligație. Este 
să amintim că

sume 
în«ă ------------
mai există si alte posibilități, că 
atitee scene ale caselor de cul
tură și cluburilor nu dnt po
trivit folosite, că sint destui 
tineri actori nedistribwtL că 
pasiunea si inventivitatea tine
rilor creatori pot rezolva, cu 
un minim de cheltuieli, acest 
deziderat. încercările studioului 
Teatrului ..C. I. Nottara- sau 
recentul cenaclu al tinerilor 
dramaturgi de pe lingă Casa de 
cultură a sectorului VT (care în
mănunchează unele din cele mai 
înzestrate condeie), oferă per
spective. cu condiția să nu ră- 
mină doar începuturi, să pri
mească tot sprijinul în ciuda di
ficultăților sau a eventualelor 
insuccese pa care le implică mi
zarea pe nume inel ipotetice 
ca importanță pentru dramatur
gia viitorului. Cred că tînăra 
dramaturgie e receptivă in sur
prinderea fenomenelor si eve
nimentelor ce condiționează 
viața noastră de astăzi, chiar 
dacă nu reușește totdeauna să

plus de-a sublinia ideea. O se
rie de piese par neinteligibile 
și pentru faptul că nu spun ni
mic. E firesc. în această ordine 
de idei, ca formarea unei per
sonalități artistice să fie mar
cată la începuturile ei de re
ceptivitate pentru anumite in
fluențe ; cred însă că pericolul 
de ..modă" subzistă. Se apleacă 
prea mult ochiul spre curentele 
dramaturgiei străine si se îm
prumută teme și modalități fără 
sorți de aclimatizare cu concep
ția noastră despre viată și artă 
și fără să existe afinități cu 
forul intim al autorului respec
tiv — ca să nu mai vorbim de 
problematica, preocupările. u- 
ni versul uman al publicului 
spectator. Tema absurdului, de 
pildă, care în literatura occi
dentală e investigată în regis
trele el cele mai profunde și 
tragice, e adusă uneori forțat 
pe meleagurile noastre. în as
pectele ei exterioare, dînd naș
tere la lucrări hibrid și pueril 
confecționate.

sau 
nu 
in 

din

ION OMESCU

DRAMATURGIA Șl PANTOFII
CU BOTUL PATRAT

m a turcie actual, pentru că din
colo de tentativele inovatoare, 
cu caracter experimental, ade
vărul II reprezintă ideea de 
continuitate — s-a impus prin 
ci te va nume de la care mai 
ales se așteaptă, mult sau foar
te mult. Observ cu acest prilej 
ți o bună doză de involuntară, 
cred, ipocrizie, din partea unor 
factori teatrali — reeiwri 
directori de teatru — ce 
nierd oeexia aă amintească 
diverse împrejurări citeva
aceste nume, patru sau cinci, 
dar pe care altfel nu se vrea 
grăbesc să le însceneze

Am încercat să incurajez, 
prin publicare si cronici, citeva 
din aceste soerante cărora na le 
Dot spune tinere decit In mă
sura în care formula acoperă 
ideea de debut. La 37 de ani, un 
dramaturg ca Leonida Teodo
rescu. nu mai e tinăr si mi se 
pare că nu mai e tinăr nici sub 
raportul experienței scriitori
cești. Scrierile sale atestă un 
anume echilibru, o anume se
veritate profesională si. ceea 
ce mi se pare eu deosebire po
zitiv. o anume gravitate pro
blematică.

Nu mai e tinăr nici Naghiu, 
al cărui debut in dramaturgie 
s-a produs cu aproape un an in 
urmă. După cum nu mai sînt 
tineri Sorescu. D.R. Popescu, 
Omescu, Dumitru Solomon etc., 
etc.

In paginile revistelor apar 
adesea, de la o vreme mai ales 
în revistele din tară, diverse 
bucăți dramaturgice. ale unor 
debutanți care bat la ușile revis
telor literare de teatru.

Cee* ce se poate remarca de 
la început este înclinația spre 

nebuloasă, necul- 
cititor 
ideea

e un teatru de 
capacitatea lui 
de a cuprinde 
se întemeiază, e adevărat 
apelul la metafore, de un anu
mit tip. Ia proiecția in coșmar 
dacă rre*i. dar toate aceste mij
loace sînt subordonate tocmai 
acestei idei de a diseca realita
tea si de a-i surprinde esența. 
ace.«e nijlaace na tandac îl 
evaxiaaea din realitate — res
tul e teorie literară, speculație 
teoretică.

Suportă realitatea noastră, 
sau mai exact, solicită, impune, 
determină realitatea noastră 
un astfel de apel ? Fără îndoia
lă că scriitorului ii sînt perfect 
libere căile de alegere a mij
loacelor. dacă acestea răspund 
convingerilor sale, năzuințelor 
sale, ambițiilor sale, structurii 
sale interne si intelectuale. Dar 
realitatea noaslră spirituală nu 
ne poate fi indiferentă, după 
cum nu-i poate fi indiferentă 
autorului.

Aici nu e vorba dacă ne-am 
însușit cu mai multă sau mai 
puțină îndemînare. aplicație, 
subtilitate etc., etc., anume mij
loace. ci dacă am izbutit să 
surprindem esența acestei rea
lități.

Si e vorba de realitatea social- 
istorico-psihologică româneas
că. actuală, de esența acestei 
realități.

în „Regele moare" Eugen Io-

un realism crud, 
de a reprezenta, 
realitatea epocii 

pe

A vorbi despre o dramaturgie 
„nouă" este riscant) • din două 
puncte de vedere i primul, ad
jectivul „nou" ar putea stîrni 
supărări celor cere, ar avea im-- • 
presta că sînt luați drept „vechi’’, 
șt deci s-ar putea risca un con
flict gratuit, adică j-ar putea 
inventa un conflict ; al doilea, 
pentru că s-a abuzat dintotdeau- 
na de termenul „nou", uitîndu-se 
că in mod normal și necesar fie
care generație aduce ceva nou. 
Deci ar fi mai bine poate să 
vorbim de debutanți sau de cel 
care-și așteaptă debutul. Nu este 
vorba despre un grup omogen, 
ți asta datorită înclinațiilor di
verse, cit și diferențelor de 
vîrstă între debutanți. Se vor
bește în același timp de Leo
nida Teodorescu și Mihai Neagu 
Basarah. Ceea ce mi se pare in
teresant la tinerii dramaturgi

• este sinceritatea gîndului și 
a expresiei. în pofida unor stîn- 
găcii inerente. O dorință de di-

• versificare stilistică pornită la 
cei mai mulți dintr-o necesitate

• de exprimare a gindurilor. Se 
vorbește mult desnre modă, epî- 
gonism sau împrumut de for-

• muie : este adevărat că. în unele 
cazuri, sub o crusta de sinceri-

• Tate și inedit ce a?cUSd‘ produse 
e care n-au altă calitate decît a-

ceea a imlUției abile. Asta însă
• nu trebuie «ă ne ducă la con

cluzia, greșită §i forțată că ori-
• ce asemănare cu un exemplu ilu- 
e stru trebuie blamată. Trăim în-

UH’â' mijloacele dfi 
MpHfcăeaie. >A:mlează distantele 
fi dîîCrihflil fă nu înțelegem- 
că o anumită osmoză se petrece

• în ciyda acestor distanțe, că, 
- deși" flecare popor vine cu con-

tribuția sa specifică, aceasta nu 
este, contribuția, xinor inși izo-

• iati cî a unor oameni care per- 
cep si poartă pulsul general al

• epocii* pe care o trăiesc. De a- 
ceea, ’apropiindu-ne cu atenția 
cuvenită de gsemenea încercări

• re *«•- înrudesc cu oncre create 
aiurea, nu putem fi de acord, cu., 
respingerea lor anriQri Aceasta

• nu af fi un act de^ cultură, cî 
cel mult unul de miopie cultu-

• rală.
a Anul trecut. Teatru! ,,C. I 

Nottara" a avut o -inițiativă.
• care, cu toate carențele ei, răs- 

pundea unui imperativ, acela dc
• a crea și pentru dramaturgi un 

fel de cenaclu. Un cenaclu pen
tru dramaturgi nu este similar 
cu unul pentru poezie și proză, 
și asta pentru că o lucrare dra
matică este destinată în primul 
rînd reprezentării ei. Ea poate 
fi judecată cu adevărat numai in 
aceste condiții. Or. pentru reali
zarea acestui deziderat este ne
voie de o scenă, de un grup de 
actori profesioniști și de con
diții materiale necesare unui 
spectacol. Să nu ne speriem, 
nu este yorba de sume exorbi
tante. ci doar de mici cheltuieli 
iără de care rimînem mereu la 
improvizație. Cred că tocmai a- 
ce»t lucru n-a fost exact înțeles 
anul trecut de către unii dintre

Și dacă mim? seară, ieșind pe 
bulevard mm baga de seamă că 
se poartă pantofi cu botul rotund, 
mi-i voi lăsa într-un fund de 
ladă pe cei cu botul pătrat cum
părați astă iarnă și-mi voi căuta 
alții. Voi renunța și la pantalonii 
fără manșetă dacă se demodează 
între timp.

Dar piesa de teatru nu e nici 
țoala nici piele tăbăcită, este ex
presia unei experiențe de viața. 
Ea topește, în ființa ei, întreaga 
noastră biografie. Nu mi-o pot 
nici înstrăina, nici axvîrii cu plic
tis. Ar însemna să refuz propria 
mea ființă, pentru a o împrumuta 
pe a cui ? $i chiar dacă anumite 
modalități de expresie sau anu
mite zone ale realității înregis
trează la bursa artei o scădere

temporară de preț, e cu totul 
lipsit de înțelepciune să ne sba- 
tem după cele străine firii noastre, 
doar pentru motivul că au mai 
multă căutare și pînă cînd ?

Una din maladiile cele mai 
raspîndite astăzi în dramatur
gia noastră — și cu atît mai afu
risită cu cît nu scapă de ea nici 
cei care semnalează — este cred
— zic eu — mimetismul. Ionescu 
scrie piese absurde. Să scriem și 
noi, așa dar, una. Chiar daca 
nu vom fi personali în raport 
cu ilustrul model, ne vom con
stitui — totuși — într-o poziție 
proprie față de dramaturgia au
tohtonă. Dar iată că ceilalți ra
ționează la fel și că piesa noastră
— pe care o doream unică, măcar 
pe aceste meleaguri — se re
cunoaște în altele o sută, apărute, 
între timp. La fel s-a petrecut cu

experimente, 
tivată chiar, iar unui 
avizat nu-i poate scăpa 
de joc- faci), de imitație sterilă.

. la unii dintre debutanții care bat 
Ia ușile revistelor literare aau la 
ale secretariatelor literare ale 
teatrelor. îneît din acest „nou 
val“ nu se pot. deocamdată, dis
tinge promisiuni, nici chiar 
vagi uneori.

Nu putem face o apă si un 
pămint din toate aceste produc- 
tiuni și din aceasta să tragem 
o concluzie.

O dramaturgie originală nu 
se poate întemeia pe imitațiune. 
pe împrumutul de dragul îm
prumutului al unor formule Ia 
modă pe o scenă sau alta, în 
fata unui public sau altul, re
crutat din cercuri de obicei 
restrînse.

O privire atentă ne - arată că 
un Eugen Ionescu a spart niște 
canoane pentru a exprima o 
anume realitate soci al-istorică ț

acela al căror concurs ne esK 
prețios. Adică faptul că avem d< 
a face cu un „oenaclu-laboratori 
și jj.y, cu up tfi^țru de repertoriu 
eăMnitiotoriP erau convinși d 
Wf riscuri, că trierea inițială ni 
era definitivă Tdar că se ofere] 
posibilitatea afirmării unor dra 
măiurgi >cara*aă învețe ceva di] 
confruntare^.'Textului cu imagij 
nea lui pe scenă. M-am refenij 
la experiența „Nottara" pentri 
că este singura și cea mai pre] 
fesionistă, și care putea răspun^ 
de nevoii de afirmare a tăiem 
telor dramaturgice, chiar dac] 
procesul lor de maturizare nj 
era încă încheiat. Fapt cu a ti 
mai important, cu cît, față d] 
sarcinile multiple care le stau 
în fată, scenele obișnuite nu s] 
pot dedica exclusiv, ci doar apo] 
rădic, unor asemenea experiența 
de laborator. Cred că ar fi nej 
cesar ca astfel de inițiative sa 
se reia, mai bine-zis să se pew 
manentizeze, pentru că am con] 
vingerca că’ un adevărat laboral 
tor nu poate fi rezultatul uno] 
acte administrative, planificata 
din birou pentru un anumit tea] 
tru șj pe care teatrul le-ar în] 
deplini formal, Cred că trebuii 
să existe în instituția respectiva 
o dorință, preocupări și mai a] 
Ies un crez.

Nu este vorba aici de expel 
riențe formale, de experiment 
tare (ce cuvînt demonetizat -I 
de dragul experimentării, ci dl 

* un gen de- școală 
sperie. n im Bal, n-am 
propun vreo formă 
pentru dramaturgi), ___
încadreze în chip firesc în ani 
samblul mișcării noastre tea 
trale, asumîndu-și îndatorire 
normală de a promova o dra 
maturgie cu un înalt crez umaj 
nist. cu o funcție educativi 
hine precizată, pusă în sluj» 
idealurilor societății noastre so] 
cialiste. Într-o asemenea con] 
cepție, se înțelege că raportul 
..lahoratorului teatral" cu pul 
blicul său. este fundamental, n] 
numai în ce privește dezvolta 
rea receptivității spectatorilo 
față de noi mijloace ale arte 
scenice, dar, în primul rînd, î] 
ce privește „transportul de idei'] 
cantitatea de adevăruri fundal 
mentale ale acestui timp și all 
acestui loc pe care scrisul tine] 
rilor dramaturgi o va propun] 
publicului. In felul acesta, ad 
tul de verificare a talentelor] 
de lansare pe căi normale — șl 
nu lăsate la voia întîmplării -I 
a noilor autori dramatici se vi 
întemeia pe un program ideo] 
logic și estetic ferm, izvora 
dintr-o înaltă responsabilități 
morală față de sensurile artei.l 
Ca director de teatru doresJ 
firește, introducerea în repertol 
riu a acelpr bucăți valoroasl 
din dramaturgia româneasol 
actuală, capabile să reprezinți 
spiritul epocii noastre. Publicul 
așteaptă de la teatru să readuci 
pe scena un fragment de viata 
reală, o încărcătură afectivă șl 

ideî în care să își recunoasl
;â aspirațiile. j

(să nu st 
de gînd si 
de cursuri 
care să s<

Anchetă realizată de 
STERE GULEA

nfervențiile publicate în pagina de fala nu 
epuizează, firește, reperele discuției pe care 
am inifial-o. Pentru ca relația din titlul an
chetei noastre să se perfecționeze cu adevă- 
raf o judecare întemeiata pe criterii și argu
mente solide e necesar a fi întreprinsă asu

pra ambilor termeni : SCENA și CREAȚIA. Analizarea 
c.r®°j1*1 *țn®nlor dramaturgi, a conținutului ei, a moda
lităților și caracteristicilor arlisfico-ideologice, a gradtdui 
în care răspunde comandamentelor majora ce slau în fața 
dramaturgiei românești — ca parte importantă a frontu
lui creației artistice — este operația io care invităm, i« 
continuare, sâ participe dramaturgi, directori de teatru, 
regizări, critici. Bineînțeles, redacția își rezervă dreptul 
de a-și formula, în încheierea dezbaterilor, opinia sa 
asupra problemelor abordate în cursul anchetei noastre.

Dumitru Furdui ți Levpoldina Bălănuță tntr-o scenă dip „Iertarea* de Ion Băieșu (Teatrul Mic)
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CICĂ A ÎNVINS
O scrisoare deosebit de îngrijită și citeață mi-» 

atras azi atenția din vraful celor foarte multe pe car® 
le-am primit în ultima vreme. Spre uimirea și since
ra mea emoție, respectiva misivă era scrisă de un 
om fără mîinrl De necrezut! Regret că nu putem 
da scrisoarea facsimilată, pentru că, într-adevăr ar fi 
meritat s-o vedeți.

•5
„Tovarășe redactor,
La 13 aprilie 1962 am 

suferit un grav accident tn 
timpul lucrului la mașina 
de tocat porumb siloz. Tn 
acest accident mi s-au 
amputat ambele miini. Am 
fost transportat de urgen
tă la spitalul de adulți 
Bacău, unde am primit 
îngrijiri speciale. Prin 
îngrijirile speciale deosebite 
ale iov. doctor Cihodaru 
Gheorghe, pericolul vieții 
mele a fost îndepărtat, dar 
durerile propriu-zis abia, 
acum au început, deoare
ce îmi dădeam seama că 
la vîrsta de 18 ani am 
pierdut toată fericirea.
Gîndurile mă chinuiau
groaznic, nu mai puteam 
suporta, eram demoralizat 
complect. Îngerul meu 
salvator, dacă pot spune 
așa. a fost tOV. doctor CL 
hodam Gheorghe. Dîn- 
du-și seama că sufăr în
grozitor de mult a începtU 
să mă încurajeze, să stea 
lingă mine. Intr-o zi vi
ne și-mi spune că neapă 
rat trebuie să fac o școală 
specială și că trebuie să 
facă dinsul ceva pentru 
ca să pot scrie și prin ur
mare de a putea urma o 
școală. La început nu am 
putut să cred că voi mrd 
putea fi tn stare de așa 
ceva și consideram d tot

• I
A W

ce mi se spunea nu e da- 
cit fantezie, spre a mă fa
ce să uit de necazuri fi a 
mă încuraja. Dar tov. doc
tor Cihodaru știa că prin 
voință se poate realiza ori
ce, astfel că am căpătat 
un mic aparat cu ajutorul 
căruia am început să 
scriu. La început mergea 
greu, apoi din ce in ce 
mai bine. In timpul acci
dentului aveam doar pa
tru clase primare, așa că 
am fost nevoit să-mi com
pletez cele opt clase ele
mentare la cursurile fără 
frecvență de la Liceul nr 
3 Bacău. După terminarea 
celor o pi clase am fost re
partizat la Liceul agricol 
special nr. 1 București, 
secția contabilitate indus
trială. Astfel că acum mă 
aflu la acest liceu in anul 
întîi. Rămin cu toată în
crederea că mă veți ajuta 
pentru cu să-mi pot expri
ma mulțumirile mele pen
tru toc. doctor Cihodar’.i 
Gheorglie. Am arătat toate 
acestea pentru a da o ima
gine despre felul cum a 
reușit dinsul sa-mi dea 
curaj în noua viață pc ca
re o am de străbătut, sâ 
vorbesc despre devotamen
tul pe care l-a dovedit 
față de mine, fără nici a 
obligație, despre sufletul 
nobil pe care îl are*.

de ION BĂIEȘU

cate în intenția mea să provoc acum un scandal pu
blic între bărbați și femei, dar dacă afirmați că în 
respectiva lucrare figura noastră apare oarecum șifo
nată, sint de acord să luăm neîntîrziat măsurile cu
venite. Mă gîndesc, de pildă, că nu ar strica să dăm 
respectivei autoare o replică de anvergură. Mai 
precis, aș propune o broșură despre „Viață și dra
goste*4, scrisă de un bărbat. Se va găsi oare vreunul 
în stare de un astfel de gest temerar ? Mă veți în
treba, poate, de ce nu o scrin chiar eu. Pentru că 
nu am timp. Că dacă aș avea timp, aș scrie-a cu 
mîndrie. Nu ca scriitor, ci ca bărbat.

NEVINOVĂȚII 
CHILUtl

o faptă care este, după toate aparențele, modestă. 
Dacă direcția școlii va dori să revină asupra hotaririi, 
cu atît mai bine. In ce privește bătaia, însă, aici sint 
hotărît contra. Din nefericire, primim și alte scrisori 
de la elevi sau părinți care se plîng de această veche 
„metodă de convingere**. Nu știu dacă există un or
din special care interzice bătaia în școală, dar sint 
sigur că nu a fost dat niciodată vreun ordin care să 
o aprobe. Din acest punct de vedere, au deci drep
tate colegii dumitale să se simtă jigniți și umiliți, iar 
eu mă simt obligat să le iau aid apărarea.

FOAIE VERDE 
CA CIRESU

Elevul R F. din Cjmpulung-Mnscel înri scrie des
pre nenorocirea care s-a abătut asupra unor prieteni 
ai săi. N-am avut timp ți nici mijloace ca <i verific 
exactitate* celor relatate si nn mă declar aici apă
rătorul evaziunilor de la disciplina școlară. Mă simt 
Insă obligat să acord posibilitatea crlor loviți de ■ 
se apăra și de a pune ra discuție publică o anumită 
concepție privind relații profesor-elev. lata scri
soarea :

IN APARAREA 
BĂRBAȚILOR

„Am citit — îmi scrie 
Coman Alexandru, din ju
dețul Prahova — nu de
mult o broșură a doctori- 

-ței Adriana Deculeseu, in
titulată ..Viața și drago» 
tea". M-a indignat pit
fund modul foi care La 
pricit autoarea pe bărbat 
in cartea respectivă. Ea 
ni4 a făcut altceva decit 
să-l readucă pe treapta ți
nui animal, stăpînit doai 
de instinctul sexual. Pen
tru Adriana Deculeseu 
bărbatul este un „om care 
consideră că dragostea ti 
mană este sinonimă cu 
senzualitatea", iar „căsăto
ria .înseamnă pentru el 
satisfacerea pasiunii sen 
zuale, indiferent de disc or 
clanțele pe plan intelectual 
sau psihic*. Pentru exem
plificare se folosesc numai 
excepții. Am vrut sa riă 
adresez direct autoarei

dar neștiindu-i adresa tltn 
găsit de cuviință să va so
licit sprijinul dumneavoas
tră deoarece Anîeți bărbat 
Xu cred că ia băieți ma
turitatea îmbracă forme 
„care ar traduc i*wr*-e 
agreriritGte crescută. MM- 
ccptiMiiate jn maode^iăn 
exr lustre și doai»ttMrf‘. 
Xu neg exigența umor •»- 
dicizi ca arețtia. dar mc» 
nu accept, cum i-ar spune, 
ca toți să hM pugs în ace
eași oală.

Aș vrea td ștui ce a de
terminat-o pe autoare rf 
lavă toate dinul*
care-l coboară uneon pe 
bă-bat de pe treapta pe 
care se află. CcJegn met 
au fost și ei iudigaați de 
modul in care este pririt 
bărbatul in aceasta here 
re și m-au indemaat șa ea 
să ră scriu*.

„In ziua de 22 martie 
1969 am fost martor ocu
lar al unei scene cu totul 
neobișnuite. Pe străzile c- 
rașuhii Limputung-Mutcei 
u deplasau in grup cinci 
per toane. dintre care pa
tru pășeau încet și nesi
gur, cu privirile înfipte in 
pămint. I nul, cel din frun
tea grupului, un om mă
runt. îi îndemna pe cei 
patru tineri să-l urmeze. 
Cind le-am mtilnit privi
rea tulbure și figura umili
tă. deformată de indigna
re. m-atti cutremurat din 
colțurile cele mai lăuntri
ce ale ființei mele, l-am 
privit pe cei patru „dep- 
nufi" cu milă. X-aveatn 
putere sâ-i ajut pentru că 
sint elev ți omul din frun
tea grupului era unul din 
profesorii IJceului „Dmicu 
Gole seu*. Cei patru erau 
conduși la frizerie pentru 
a se tunde chilug. Ce au 
făcut ? Au lipsit vineri, 21 
martir, de la ora de sport 
25 de minute. De ce 25 
de minute ? Pentru că ce
lelalte 25 de minute (pri
mele ' a lipsit profesoara 
de rport. După cele 25 de 
minute, cițica hmefv tre
zind ci pmtexama aa r* 
mai vem la cm*, aa ptnâaă 
«ala de aport. 4 Ora am> r< 
oa-i. M Ia această 
profesoara *rmr - ■ -'v-ă 
de Jt fncariș prmeu.» de 
rport i In mil mai rămă
seseră zece eleri. Cea pa- 
tri băieți gătiți le ora opt

și 35 minute fucmd tenis 
tn curtea scolii au fost tri
miți să se tundă. Dorind 
să-i explice de ce se aflau 
in curte, ei au fost păl- 
muifi pe mafic că —A pri
mit ordin de U minuter 
să bată, să rupă*. Mă în
treb oare Ministerul In- 
vdțămintului putea să 
den o asemenea dispo
ziție ? Cred și sint ferm 
convins că nu Din cei pa
tru elevi (care emu nevi
novății doi t-au tuns de 
teamă că nu li se ca per
mite să dea bacalaureatul 
in iunie, iar ceilalți doi, 
care au considerat că mo
tivul pentru care urmau 
«J fie tunși em nejust, au 
fost discutați in consiliu 
ți sancționați pentru ci 
^s-au luat de piept cu un 
cadru didactic pentru un 
tuns* : nota șase la purta
re și trei zile eliminare. 
Directorul nostru era. de 
avrmenea, hotar îf si-î c- 
mîne cu bacalaureatul în 
toamnă.

De ce sd plătească etit 
de tcump ji oi serveaid 
drept exemplu acești deva 
nctxsoc^L de ce ai tm

reet. rxEwmad de od
re ia mxMminrul tape- 
nor p cimi am nevoie de 
■■ Moral 2“

Dragă prietene, îți mulțumesc pencru rină le tri
mise, pentru demnitatea și hotărîrea cu care te-ai 
ridicat în apărarea prestigiului masculin. Fără îndo
ială că numai un bărbat trebuie să ia a asemene® 
atitudine, pentru că, din parie-i femeilor, slabă spe
ranță. Ele au căutat întotdeauna să minimalizeze ro
lul nostru în lume și în istorie, folosind de obicei ve
chiul slogan cum că. daca noi ne pricepem la răz
boaie, în schimb fără ele specii umani <-ar fi pră
pădit. ceea ce este cu desâJrșire fals. Simir câ DU

Scrisoarea respectai mai are ri ahe întrebări pa
tetice are le cuprimim dm lipii de spațiu p w **- 
cheie ca rr±±m*ntra de a pn^ m sîai din parte*

Ea care trăsese eu obseda inam x- *e apn>-
pse BBplac^m. ftK •» k;--*; ta r^mpii-
tă p-ufa* pentru ta Sair 4- IS—!1 snr- tnon»-
ra_ Preferi să-ți dai •• tvzz» dtxk să așutîo sâ-țj fie 

să te mai mti ia sai ptx4—sorii știa
H ei foarte bam că nici o pedeapsă au poa^e 1'» 
mai cri grele eroari în «cfletul umn rin dixit o !■■- 
soa:e f^rțaM Dm fericoe, na ■ecuparaarii
fnata umana mai repede decit părut Nici na trec 
dxxă. trei lom ri pnsbal Usil de faarkcă pe rotan- 
dul creștet ie acoperă din nou cu saluri hloade «a 
branete. .Aja mciL cred eu. întimplam putea să ■■ 
se vh’nrascâ ca aceste comeonțe aproape tiagicr de 
cate ro sorbiți. Adică putea» sa se las? tuap fi 
cabki da cole® ai dumîtalc care s-au oyw In 
nr<e caz. intetdxUi de a se prezenta la exameaal 
de hnahueat ■■ se pare exagerat de aspră pentru

Stau, mă gindesc și mă întreb care să fie cauza 
că de la o nemt foarte multi cititori îmi scriu în 
versuri. Cred ei oare că iși pot exprima sentimentele 
mai bine și mai complex cu ajutora] poeziei sau pur 
și simplu vor să-mi atragă in felul acesta tn mod deo
sebit atenția și să le acord prioritate ?

Gh. V, elev din Coostanț î începe așa :
^oaie verde ca cireș u Dragă domnule Bâieșu, ’ 

Și eu, ca oricare om. Citesc ^De la om la om* I 
Dar aă nu-mi încarc mult tolba. Să că spun despre 
ce-i vorba : / Aproape de cind exist Sint microb 
dinamovist Băieții mai merg la bal, I Eu ni
mic, numai fotbal. Vtn babe si dedeoache ! Că-i 
visez pe Dumitrache

Microbistul versificator mă roagă mai departe, cu 
ajutorul rimelor îmbrățișate, să-l salvez de această 
patimă devorantă care a intrat In el ca un demon. 
Dar dacă fotbaliștii noștri iar continua să joace fot
balul pe care-l joacă acum, na se s-a vindeca oare 
și singur ?

Tot despre fotbal și tot faa versuri ne scrie Ghiță 
Mădărașn din .Vad. care «Tea să se răfuiască cu 
Fănuș Neagu pentru o cnmkă in care titularul ru
bricii de fotbal a ziarului nurtru a avut rezerve se
rioase la adresa echipei de fotbal V.TA.

„Xu-s poet și nici reporter, a-aoi acru cersun, 
nici romane 

Dar vreo două vorbulițe vreau a-ti spune.bade Fana. 
Știu că-ncondeezi cu ricnă, le ndnur, că ai 

presfan/d 
Insă-ți spun, așa ca vrieten. că-uăroci orice 

cutezanță. 
Xu mă îndoiesc O diuă ci-ai -îiftT merg raainta 
Si profit de-mprefamrx oa «d-t ieAit fierbinte 
Un Dinamo-n plină lor ară p-ms Rapid ce-p

țese visul 
Ce-a făcut în '® ■-< «ci chiar Irnnă
Dar de ce te legi de U.TA. u de ce-e ftgneșri

Nu crezi cd-i oroare s<a fi-a eati cast
domic l

Diu județul I’j n prunele, de asemenea, o lungă 
sensoare în mersuri Autorul ei. elevul Jonescu Gheor
ghe, STra să-mi spună că se simte singur și trisL

^Tristețea mea poate protme 
chior dm mine;
Statuia
■m uu-e impnnâtoare, pentru cJ natura
e de cind.
La l.^UE na te poți aștepta 
ca hamen să te poată recepta.. *.

Tn rest prietenul nostru e plin de .complexe, com
plexe. complexe, obsesii, obsesii". Probabil că și răs
punsul meu ar trebui să fie lot unul în versuri și ar 
trebui să tune cam in felul acesta :

^Fome verde trei ortmrii.
Scapă, frate, de obtesii..*

M-am obișnuit însă de mic copil să respect cu 
sfințenie limba și literatura română și. deci, voi 
răspunde tuturor in prnză cinstită. 11 anunț pe com
plexatul și obsedatul din județul Ilfov că l-am feri
cit nu de mult cn un sfat amplu, tot la această ru
brică. pe un tinăi chiar mai mic de statură decit el, 
sfat pe care-l pot folosi de-a xalma toți cei care au 
diferite neajunsuri fizice.

sA jșcolil In activitatea nducativl 
desfășurată cu copiii.

Spunem, cu toată modostia, 
că în acest răstimp au lost ur
cate multe trepte pe ocara per
fecționării și autoperfecționării 
activității pionierești. Procesul 
este însă continuu șl angajează 
multi factori.

R: Vă propunem sa detaliem...
V. R. : Nu spun o noutate, ac

tivitatea cu copiii este extrem 
de complexă și t<ot atît de difi
cilă. dat fiind marea mobilitate 
a intereselor ilor, interese ce 
trebuie cuplate armonios cu ce
rințele generale ale muncii edu
cative. în școaiă. Nu există loc 
pentru nici o fisură, înțelegînd 
prin aceasta că nu poate fi ac
ceptat cu nici un chip diletan
tismul in munca pionierească. 
Cadrul pe care îl are acum or
ganizația pionierilor, faptul că 
ea își desfășoară activitatea sub 
directa îndrumare a partidului 
asigură competență deplină în 
conceperea și desfășurarea acti
vității cu pionierii. Am făcut 
poate o cale ocolită pentru răs
punsul pe care îl așteptați, so
cotesc însă că era necesar. în- 
trucît se poate înțelege mai 
bine ce determină procesul per
fecționării continue. Iată, pe 
scurt. în ce constă acest proces.

Faptul că școala, ca principal 
factor al muncii irnstructiv-edu- 
cative. a preluat, prin profeso
rii săi. sarcina îndrumării acti
vității copiilor in cadrul organi
zației lor. asigură o îmbinare 
armonioasă de sarcini și moda
lități de a le rezolva. Școala și-a 
deschis mai larg interesele 
pentru viata de organizație a 
copiilor. Organizația pionieri
lor. avînd în profesor și diri
ginte pe comandantul de pio
nieri. beneficiază de experiența 
pedagogică a acestuia, de știin
ța educației copiilor și în activi
tatea din afara clasei, ea cu
noaște mai bine sarcinile și 
principiile muncii educative, nu 
repetă, prin acțiuni paralele, 
ceea ce a făcut sau intenționea
ză să facă școala cu mijloacele 
ei. ci întreprinde acțiuni pro
prii. cu mijloacele ei specifice, 
completindu-le pe cele ale șco
lii atît pe plan formativ, cît și 
pe cel informativ.

R: Totuși, profesorul este pro
fesor și credem că uneori se 
simte tentat să rezolve sarcinile 
muncii educative in calitate de 
comandant de pionieri cu mij
loacele sale didactice, să le 
cupleze pe cele ale dirigintelui 
cu cele ale comandantului. Nu 
din comoditate, evident ci, cum 
am constatat adesea și noi în 
școli, din simplul motiv că pro
fesorul n-a fost pregătit șl 
pentru o asemenea activitate. 
Se întreprinde ceva incit să se 
prevină șl înlăture această la
cună din pregătirea acelora 
care lucrează cu pionierii ?

V. R : Dascălul, cu pregătirea 
sa pedagogică. mai încercînd. 
mai greșind. în cele din urmă 
ar putea deprinde și pe cale 
autodidactică știința muncii 
cu pionierii. Consiliul Național 
însă, este preocupat să dea un 
cadru organizat acestei pregătiri 
suplimentare. Pe plan local, se 
fac multe instruiri care cuprind, 
periodic, pe comandanți în dez
bateri despre activitatea lor. 
De curind. pregătirea aceasta 
a eâjDătat o noci factură, su- 
Mrâoară- Prinxr-o hotărire a 
Cacxsil:ul^i de M_nistn *-a creat, 
recent, un Centra de perfecțio
nare s comandanților de pio
nieri: de la IneeoariiZ activității 
lui. 1 IM de comandanți, prin 
rotație. — din cei aproape 
M ttt citi activează în școli — 
au beneficiat de o pregătire 
care le sporește competența in 
rezolvarea sarcinilor de acest 
profil. Avem certitudinea că 
Centrul de perfecționare se va 
detașa ca o instituție de presti
giu. de la el vor pomi, neîndo
ios. și unele modalități inedite 
în activitatea comandanților cu 
pionierii.

R. V-am întrerupt ; am vrea 
să revenim la unele din chesti
unile care se înscriu în reușitele 
• rganizatiei de pionieri.

V. R. : Am să-mi permit, din 
din nou. să vă răspund făcînd o 
scurtă paranteză. Organizația 
politică a copiîlo? trebuie să 
reflecte foarte pregnant viața 
copiilor noștri, vîrsta pioniera
tului. De curînd. am avut o ple
nară a Consiliului Național care 
a făcut o retrospectivă și a con
turat și perspectiva activității, 
în cadrul organizației trebuie 
să se resimtă pulsul vieții copii
lor. Nu pledăm pentru fuga 
aceea cu orice preț după nou. 
să schimbăm mereu forme, sa 
inventăm, dar condiția de a fi

■ activității pionierești esta 
ineditul, «rtilnța de a remnita la 
timp la ceea ce fi-a perimat, să 
nu admitem cu nici .un chip 
plafonarea. în sensul acesta, 
plenara amintită a stăruit 
mult asupra necesității de a 
diversifica mai pregnant activi
tatea. Copiii simt că organizația 
este a lor în măsura în care fie
care. individual, se vede reflec
tat în activitatea ei. prin acțiu
nile care sînt organizate pentru 
că el le preferă.

Detașamentul de pionieri re
prezintă cadrul care reușește 
să întrunească o .seamă din pre
ferințele pionierilor Recent, 
s-a apelat și la o altă modali
tate de cuprindere mai largă a 
preferințelor copiilor : consti
tuirea acelor microgrupuri pio
nierești de Interese — filate- 
liștii. artiștii plasticienl, pasio
nați ai diferitelor sporturi, cei 
înclinați spre diverse ramuri 
ale tehnicii, colecționarii din 
diferitele clase. Microgrupurile 
stimulează maî mult -cultivarea 
diferitelor pasiuni, educă senti
mentul tie colaborare, dă prile
jul inițierii în autoconducere, 
facilitează satisfacerea mai les
nicioasă a schimbărilor de pa
siuni extrascolare. atit de des 
Intîlnite la vîrsta aceasta, prin 
cuprinderea operativă a celor 
interesați în aceste microgrupuri 
care nu pun bariere de derta- 
șament, clasă. Pionierii înșiși

VlII-a. dnd elevmfl m apropia 
de vîtrsta primirii in U.T.C.

In ultimul timp, colaborarea 
noastră cu C.C. al U.T.C. a-a in
tensificat mult. Din această co
laborare rodesc acțiuni comune, 
care -intensifică _ activitatea de 
educare politică a copiilor, de 
cunoaștere mai aprofundată a 
istoriei revoluționare a rolului 
și sarcinilor Uniunii Tineretului 
Comunist. învățînd, cunascîn- 
du-și patria, cultivindu-și apti
tudinile, călindu-se fizicește pe 
terenul de sport. î-ngrijindii-și 
școala — toate acestea anticipă 
calitățile viitorului utecist. în 
comun, activiști ai U.T.C. și ai 
Organizației pionierilor desfă
șoară și o muncă de studiu 
pentru a putea determina cum 
se poate face mai bine trecerea 
de la cravata roșie Ja caraertul 
de utecist. care «înt primele 
elemente de aubocondiucere ce 
trebuie să șl le însușească pio
nierii. îneît o dată cu trecerea 
lor în organizația de tineret să 
nu le vină greu să-și inițieze 
și organizeze întreaga activitate.

R. : Am fost Invitați, de cn- 
rind. Ia două acțiuni pionierești, 
dedicate aniversării organiza
ției lor ; întâlnirea între două 
generații de pionieri — cei de 
astăzi și cei de acum 20 de ani 
— și inaugurarea expoziției 
„Minitehnicus ’69". Bănuim că 
acestora so vor alătura multe 
altele...

ORGANIZAȚIA 
PIONIERILOR 

1N ANII
MATURITĂȚII

devin mai activi, au un.de să 
se manifeste ca organizatori, 11 
se pot conferi responsabilități.

M-am referit doar la un unic 
exemplu ce ilustrează acea at
mosferă de permanentă căutare 
a modalităților care să facă 
posibilă realizarea ideală a in
dicațiilor date de partid referi
toare la statornicirea unui cli
mat științific în conceperea ac
tivității pionierești fără a alte
ra cu nimic ineditul si sponta
neitatea acțiunilor ce le sînt de
dicate copiilor.

R. ; Acordați interviul ziaru
lui tineretului, deci este nor
mal să vă întrebăm. în ce mă
sură drumul oarcurs în pionie- 
rie, duce in mod sigur adoles- 
cenutol spre organizația revo
luționar! a tineretului din țara 
naa«tră — Uniunea Tineretului 
Cewnnist *

® V. : în pcirLcioal. orițaniza- 
tia Pionierilor vrea ti albi ta- 
tisfactia ci ii determini pe cei 
1 5M OM de membri ai să: să se 
achi:e de îndatorirea lor nu
mărul unu — unici, de fapt, in 
anii școlarității : să Învețe bine, 
foarte bine, să se comporte 
exemplar. Munca lor in acești 
ani este învățătura iar educația 
le-o facem prin muncă deci 
prin exercitarea exemplară a 
acelei „meserii de școlar", cum 
este numită, metaforic, școlari
tatea. Dar în organizația pio
nierilor copiii își fac ucenicia 
ca cetățeni ai acestei patrii, se 
manifestă, la nivelul virstei lor, 
în mieîul vieții social-politice 
a tării.

.Aș spune că rodul final al 
vieții pionierești trebuie să fie 
dobîndirea de către adolescent 
a calităților obligatorii pentru 
viitorul utecist. îneît pionierul 
să facă următorul pas în viața 
social-politic! și obștească. 
Acesta nu este un scop pe care 
să-1 urmărim, cum s-a întâm
plat adesea, doar în clasa a

V. R. : Nu multe altele, ci 
întreaga activitate. Acțiuni de 
amploare, ca și activitatea de 
fiecare zi a pionierilor sînt adu
se, ca omagiu, sărbătorii lor. 
Veștile din școli ne demonstrea
ză că pionierii își omagiază or
ganizația, în primul rînd. prin 
învățătură. Aflîndu-se într-o 
etapă finală a anului școlar, vor 
să aducă la serbările lor numai 
note bune și foarte bune. Evi
dent. pregătesc si surprize, alt
minteri nu se poate. Vor să 
alcătuiască un corolar conclu
dent al vieții pionierești care 
se desfășoară în școli. Se lan
sează acțiunea „Pionieri pe că
rările patriei” pentru 2 500 000 de 
școlari șl pionieri; expediția 
dedicată aniversării Eliberării 
„Pe urmele insurecției armate“; 
2 500 talente pionierești finali
zează concursul cui tur al-art ti
tle al pionierilor și școlarilor; 
oala Dalles va găzdui încercările 
cele mai izbutit* ale micilor 
plasticieni aie fotoam a lorilor ; 
aproape 50 de volume au publi
cat producțiile literare ale co
piilor — poeți. Ar fi extrem de 
multe acțiuni De care le-am 
putea măcar aminti aici, «-ar 
putea vorbi cum va arăta chi
pul vacantei mari de anul a- 
cesta, dar știu că ziarul vă im
pune o limită de spațiu. Așadar, 
mă limitez la atît. dar nu îna
inte de a adăuga că întregul bu
chet de realizări oferite în dar 
organizației lor, constitute o 
mare floare omagială pe care 
copiii țării o vor aduce la săr
bătoarea de anul acesta — a 
25-a aniversare a Eliberării 
tării. In semn de adincă mulțu
mire pentru atributele de opti
mism al copilăriei de astăzi, de 
caldă recunoștință față de par
tid. care le-a orîhduit. cu soli
citudine. o viată școlară și pio
nierească lipsită de griji, cu 
unica obligație de a o trăi din 
pilin.

Funcționarul de la fișierul cu 
rtotecl perforate al arhive- 
r Interpolului trecu urgent 
roâificarea caracteristicilor 

HUlul de tablouri de la Ve-

Citind cu atenție rezumatul 
acerii, omul transforma fje- 
.re amănunt al dosarului în- 
^in element distinct în carto- 
ca cu fișe cartelate perforate, 
■incipalele caracteristici erau: 
,rtul a fost comis de un grup 
cătuit din 3 persoane — un 
rbat in vîrsta, o doamna 
arte bătrînă. un tînăr toți 
;i trei infractori aveau o înfâ- 
șare onorabilă ; șeful bandei 
a un foarte bun cunoscător al 
■telor plastice ; șeful bandei 
: pretindea descendent al unei 
milii aristocrate ; unul din 
blourile furate era un auto- 
artret, celălalt un peisaj — 
nbele de o mare valoare, con- 
deraie rarități ; procedeul fo- 
sit a fost cîștigarea încrederii 
i.c tinselor.
Odată stabilite elementele și 
rcumstanțele afacerii von 
unchausen, funcționarul nu 
icu altceva decit să apese suc- 
jsiv pe mai multe butoane ale 
asinii electronice care după 
teva zumzete si sclipiri suc- 
«ive de heculete colorate dădu 
îspunsul :
„Lovitura a fost realizată de 
icolas Galițin, prinț, emigrant 
1b. Cazier Interpol începînd. din 
iul 1938. Operează de obicei, 
npreună cu mama sa, o bătrî- 
5 aproape senilă $1 un com- 
lict tînăr pe care îl recomandă 
rept secretarul său“.
Peptru realizarea unui diag- 
otte precis, furtul de tablouri

de la Veneția trecu si la cele
lalte două servicii de indentifi- 
care a’.e secretariatului general. 
Fișierul cu cartotecî clasate 
după criterii derivate din ..por
tretul vorbit*4 al lui Bertillon 
care ii indentifică chiar si pe in
fractorii care și-au schimbat 
nu numai identitatea, ci și... 
capul. înfățișarea fizică — ui 
dădu și el verdictul : autorul 
furtului este Nicolas Galițin. fișa 
nr...“

Aceiași rezultat l-a dat fișie
rul zis ..sinoptic" bazat pe un 
sistem de indici colorați care 
corespund particularităților sem
nalmentelor infractorilor. (Aici, 
gratie unui procedeu selectiv de 
□ mare precizie, este suficient 
să cunoști cîteva, iar uneori 
chiar una singură din particu
laritățile infractorului pentru 
a afla într-un minimum de 
timp numele și ca urmare, dosa
rul individului căutat).

Nu trecuseră decît cîteva ore 
de la anunțarea furtului tablou
rilor la Veneția, cind marea an
tenă a Interpolului, care pe 
vremea acea își avea sediul în 
plin centrul Parisului, pe strada 
Paul Valery nr. 37 bis, la numai 
cîteva sute dp metri de celebra 
„Place de l’Etoile", trimitea în 
eter comunicarea roșie pentru 
urmărirea, arestarea și extrăda
rea Imediată către poliția itali
ană a lui Nicolas Galițin și a 
complicilor săi.

Nimeni nu știa că chiar în 
ziua și la orele în care telegra
fist» de la postul T.F.F. al In
terpolului transmitea semnalele 
codificate privind lansarea afa
cerii Galițin in sfera de activi
tate a tuturor birourilor națio

nale O.LP.CL, baron ui von Lun- 
chausen. alia* prințul Nisolas 
Galirin re piimbe oe bulevar
dul Sam Germain dea Preș, din 
Pari», la numai cîteva sute d? 
metri de secretariatul general al 
Interpolului. Atmosfera tine
rească a bulevardului invadat 
de studenti_ vitrinele magazine
lor cu antichități, trotuarele 
împestrițate de mesele eu psra- 
solare colorate ale bistrourilor. 
aerul acela aut de boem fl în
tinerea pe bitrinul escroc in
ternational care pășea agale.

în virstă care vorbea germana 
cu un ușor accent berlinez.

Apoi, doi ani de zile, nimeni 
n-a mai auzit de Galițin. Cei de 
'a Interpol erau obișnuiți cu hi
bernările bitrinului escroc care 
din anul 1938. cind și-a început 
cariera în lumea interpol!, obiș
nuia ca după fiecare lovitură 
grasă (si loviturile Iui erau în
totdeauna gra se) să-si ia un 
lung ..concediu". Pe ce melea
guri isi petrecea vacanța Galițin 
după ce dădea loviturile n-a 
• flat niciodată nimeni, cu toate

prins astfel cu mița în sac ca 
un găinar de duzină !

♦
Mai 195... Printre vizita

torii distinși ai orașului Agen, 
capitala departamentului Lot-et- 
Garonne. undeva prin sudul 
Franței, se afla un trio de o deo
sebit! respectabilitate, care își 
împărțea timpul intre vizite la 
muzeul municipal si plimbări 
lungi de-a lungul frumosului 
promontoriu ce împodobește 
partea dreaptă a Garonneî. acolo 
unde năvalnicul fluviu se

BARONULUI îl PLĂCEAU 
ORIGINALELE
oprindu-se des în fat> vitrinelor 
în care se aflau tablourile de 
ocazie.

Cîteva zile după această în- 
timplare. la sediul Interpolului 
au început să curgă comunicări 
de la birourile naționale. Biroul 
Național francez anunța că Ga- 
litin a fost recunoscut de un 
bătrîn anticar de pe Rue du 
Faubourg de Saint Honore din 
Paris, de unde a cumpărat cărți 
vechi de artă. Biroul Național 
elvețian semnala din Laussane 
faptul că Galițin ar fi locuit Ia 
hotelul „Majestic" sub identi
tatea unui prinț croat și a dis
părut fără să plătească nota. în 
Republica Federală a Germaniei, 
la Niirnberg, un anticar declara 
poliției că a cumpărat două 
icoane slave pe lemn îmbrăcate 
!n argint aurit aparținînd seco
lului optsprezece de la un domn

că birourile naționale de pe 
toate meridianele globului îl 
căutau cu încăpățînare în ma
rile stațiuni mondene, în cazi
nouri. pe coastele însorite eu
ropene sau californiene. Și cind 
nimeni nu se mai aștepta la o 
minune, după doi ani de la 
furtul din Veneția, o notă de la 
Biroul Național elvețian cerea 
identificarea unui prinț de ori
gine slavă care a locuit o lună 
de zile într-un hotel din Lucerna 
și a încercat să dispară fără să 
plătească nota. Secțiile de inden- 
tificare de la O.I.P.C. au dat 
verdictul în unanimitate : indi
vidul nu este altcineva decît 
Nicolas Galițin. Extrădat ime
diat poliției italiene. Galițin a 
fost condamnat la un an închi
soare. Marele combinator al fur
turilor obiectelor de artă era

unește cu rîul Masse. Aici, în 
partea veche a orașului, baroul 
von Grunau alias von Lunchau- 
sen. alias Galițin etc., zăbovea 
adesea pe străzile înguste cu iz 
medieval, admirînd clădirile 
aparținînd secolelor XIII și XIV, 
împodobite cu arcade aparținînd 
unui gotic care s-a dezvoltat în
tr-un mod cu totul orginal. După 
muzeul municipal, locul favorit 
al baronului era bătrîna basi
lica iacobin! ridicată în secolul 
XIII. Bătrinul escroc regreta 
pînă la durere fizică faptul că 
frescele gotice ale basilicei sînt 
desfășurate pe zidurile de piatră 
dură, imposibil deci de substi
tuit.

Grupul baronului a atras 
foarte repede atenția publică 
pentru că von Grunau era 
aproape nedespărțit de o mai

muță uistiti, vioaie și inteligen
tă. excelent dresată.

De regulă, diminețile, baronul 
și le petrecea în muzeul muni
cipal. Adăpostit în trei mari 
clădiri, dintre care partea cea 
mai importantă se află dispusă 
în Hotel D'Estrades — muzeul 
din Agen cuprinde colecții ex
trem de valoroase în secția de 
arheologie, în secția de sculp
tură (care etalează lucrări de 
Clodion, David D’Angers), avînd 
porțelanuri unice de Sevres, 
Saxa și China. Baronul le admi
ra pe toate acestea pentru fru
musețea și perfecțiunea ce sălăș- 
luia în ele, dar nu le acorda 
prea mult loc în preocupările 
sale așa cum nu părea a fi 
foarte excitat nici de impresio
nantul basorelief „Venus a tei
lor" de Mino da Fiescole. Locul 
preferat din muzeu al lui 
Galițin era galeria de pic
tură și nu așa cum ne-am 
fi așteptat sectorul impresio- 
niștilor ci o anumită încăpere 
care adăpostea 5 pînze de Goya, 
Extaziat în fața spiritului goye- 
sc, îmbibat de straniu și fantast, 
bătrinul escroc gusta o plăcere 
dublă. Admira arta marelui pic
tor spaniol ca un fin cunoscă
tor în ale artei, dar totodată în
cerca un sentiment tulburător la 
gîndui că cel mai bun din cei 5 
Goya ai muzeului va fi în curînd 
numai al său. Căci von Grunau. 
alias Galițin, hoț expert în ta
blouri și opere de artă, era din
colo de viața sa interlopă un 
mare și Dasionat colecționar. 
Pasiunea sa o constituiau auto- 
Dortretele — vă amintiți din 
episodul Venetian că una din 
cele două pînze furate era un 
autoportret de Manet.

De data aceasta, ÎI atrăgea 
autoportretul lui Goya. Era. 
după părerea lui Galițin, supe
rior portretului realizat în 1815 
și aflat în galeriile Academiei 
San Fernando din Madrid. Auto
portretul acesta. în care Goya 
apare ușor îmbătrînit. îngîndurat 
și întristat, Galițin îl găsea cea 
mai perfectă întruchipare a spi
ritului marelui pictor spaniol.

...Prin antena înaltă a Interpolului porneau semnalele codificate 
lansînd afacerea Galițin în atenția birourilor naționale ale 

OI.P.C.

care a urît ipocrizia, tirania, 
iubind cu patimă natura, viata, 
încăpățînat ca un țăran arago- 
nez. aspru, energic, aventuros, 
nelipsit însă de slăbiciuni ome
nești.

Nedespărțit de micuța sa 
maimuță uistiti, von Grunau se 
oprea adeseori în fața autopor
tretului lui Goya, părînd a-i 
vorbi inteligentului animal des
pre marea valoare pe care o re
prezenta bucata de pînză colo
rată din fața lor.

Apoi, cînd rămînea singur în 
încăpere, von Griinau ducea 
maimuța la fereastra încadrată 
cu bare groase de fier forjat. în- 
vățînd-o să desfacă cu labele ei 
agile greul zăvor de alamă. 
Căci în mintea intrepidă a lui 
Galițin, planul pentru sustrage
rea autoportretului lui Goya din 
muzeul municipal din Agen era 
elaborat.

ATANASIE TOMA

— Va urma —

un.de


Conferirea titlului 1

de Erou al Muncii Socialiste
Cu prilejul 

aniversării eliberării 
Cehoslovaciei

generalului de armată lacob Teclu

în activitatea de organi- 
forțelor armate și de 
a patriei, în activitatea 
și obștească, cu prilejul

La Palatul Consiliului de Stat 
a avut loc vineri la amiază so
lemnitatea conferirii titlului de 
„Erou al Muncii Socialiste" și a 
Medaliei de aur „Secera și 
Ciocanul" generalului de armată 
lacob Teclu, pentru merite de
osebite 
zare a 
apărare 
de stat
împlinirii vîrstei de 70 de ani.

înalta distincție a fost înmî- 
nată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emtl Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor annate, general
colonel Ion Gheorghe, prim-ad
junct al ministrului forțelor ar
mate, și șeful Marelui Stat major, 
general-loeotenent Ion Coman, 
general-colonel Mihai Burcă și 
general-loeotenent Vasile Ionel, 
adjuncțî ai ministrului forțelor 
armate.

Adresîfldu-se sărbătoritului, to
varășul Nicolae Ceaușescu l-a 
felicitat călduros în numele Co
mitetului Central al Partidului, al 
Consiliului de Stat și al guver
nului cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani șî conferirii înaltei 
distincții . Este o bucurie — a 
spus președintele Consiliului de 
Stat — că această vîrstă vă gă
sește în plină putere de muncă. 
Ani îndelungați i-ați consacrat 
dezvoltării țarii, iar ultimii 25 de

ani dezvoltării construcției socia
liste, făuririi unei Românii mo
derne. Această activitate este 
prețuită și apreciată de partidul 
și guvernul nostru. Acordarea 
distincției de Erou al Muncii So
cialiste este o apreciere a activi
tății dv„ pusă în slujba patriei, 
a partidului, a edificării socialis
mului în România.

Vă urez multă sănătate, mul ți 
ani. Sintem convinși că și în vii
tor veți servi interesele poporu
lui, ale patriei noastre, ale parti
dului nostru.

Luînd cuvîntul, generalul de 
armată lacob Teclu a spus : 
Vă mulțumesc din tot sufletul 
pentru această înaltă distincție 
ce mi-ați acordat-o astăzi. În
treaga viață am căutat să-mi ser
vesc patria prin muncă și corec 
titudine. Cînd am fost primit în 
rîndurile partidului am adăugat 
la aceste țeluri devotamentul 
nețărmurit față de Partidul Co
munist Român. Mulțumesc con
ducerii de partid și de stat pen
tru Încrederea acordată în tot 
timpul activității mele șî pentru 
posibilitatea ce mi-a fost dată 
de a contribui 
forțelor noastre 
particip la unele 
stat și obștești.

Vă încredințez,
ședințe, că și pe viitor voi fi în
totdeauna un ostaș disciplinat al 
partidului meu, al țării mele.

După solemnitate, conducătorii 
de partid și de stat s-au întreți
nut într-o atmosferă călduroasă 
cu sărbătoritul.

la organizarea 
armate și să 
activități de

tovarășe pre-

(Agerprw)

SĂRBĂTORIREA ZILEI
DEPUNERI DE COROANE

Vineri dimineața, cu prilejul 
Zilei de 9 Mai — Ziua indepen
denței de stat a României, a vic
toriei asupra Germaniei fasciste, 
și Ziua eroilor, au fost depuse 
coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, 
socialism, la Monumentul 
patriei și Ia Monumentul 
sovietici din Capitală.

La solemnități au luat 
tovarășii Manea Maneseit, mem
bru al Comitetului Executiv, secre- 

- tar al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, Va
sile Patilineț. secretar al C.C. al 
P.C.R., Iun Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și aî Guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, generali și ofițeri 
superiori, foști comandanți de 
mari unități pe frontul anti
hitlerist, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile hucureștene.

La Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, în acor
durile Imnului Eroilor, Au fost 
depuse coroane de Flori din nar- 
tea Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român. Consi
liului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, corpului diplomatic. 
Ministerului Forțelor Armate, Mi
nisterului Afacerilor Interne 
Consiliului 
Consiliului 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia. Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
si Consiliului U.A.S.R.. Consiliu
lui Național al Femeilor. Comi
tetului municipal București al 
P.C R. si Comitetului executiv 
al Consiliului populai al munici
piului București. Comitetului 
foștilor deținuți antifascist! din 
România. Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul 
antifascist, precum și jerbe de 
flori din partea organizațiilor de 
pionieri,

La Monumentul eroilor patriei 
și la Monumentul eroilor sovie
tici au fost demise coroane de 
flori

pentru 
eroilor 
eroilor

parte

li
Securității Statului, 
Central r! Uniunii

din partea Comitetului

Central al Partidului Comun-jt 
Român, Consiliului de Stat fi 
Consiliului de Miniștri, corpului 
diplomatic, Ministerului Forțe
lor Armate, Ministerului Aface
rilor Interne și Consiliului Secu
rității Statului, Comitetului muni
cipal București al P.C.R. și Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist, 
jerbe de flori din partea pionie
rilor.

După solemnități, cei prezenți 
au primit defilarea companiilor 
de onoare.

★
La solemnitatea depunerii de 

coroane de la Cimitirul militari
lor britanici căzuți pe teritoriul 
României în lupta împotriva fas
cismului au luat parte Ion Pa- 
țan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Ion Baicu, Aurel Moga, miniștri, 
și alți membri ai guvernului, 
membri âi conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, Ministeru
lui Forțelor Armate, reprezen
tanți ai Consiliului popular al ju
dețului Ilfov, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice și atașați mi
litari.

O companie militară a prezen
tat onorul. După intonarea im
nurilor de stat ale Marii Britanii 
și Republicii Socialiste România, 
au fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, din 
partea corpului diplomatic, a Mi
nisterului Forțelor Armate, a 
Consiliului popular al județului 
Ilfov.

A avut loc apoi defilarea com
paniei de onoare.

★
Cu prilejul zilei de 9 Mai au 

mai fost depuse coroane de flori 
la Cimitirul eroilor români de la 
Gheneea, la cimitirele eroilor so
vietici din comunele Jilava și He
răstrău, precum și la cimitirele, 
monumentele și plăcile comemo
rative ale eroilor români și so
vietici din întreaga țară.

Cu prilejul sărbătoririi na
ționale a Cehoslovaciei — cea 
de-a 24-a aniversare a elibe
rării de sub jugul fascist — 
ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace la București, 
Karel Kurka, a oferit vineri W 
la amiază o recepție.

Au participat tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Co- ™ 
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Ra- w 
dulescu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R 
vicepreședinte al Consiliului “ 
de Miniștri, Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adu- a 
nări Naționale, Constantin" 
Stătescu, secretar al Consiliu
lui de Stat, Corneliu Mănescu. a 
ministrul afacerilor externe. 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu- A 
vernului, conducători ai unor^ 
instituții centrale și organiza
ții obștești, generali și ofițerii 
superiori, oameni de știință. w 
artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de mi- A 
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic. 0

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească. _

•
Cu prilejul celei de-a 24-a 

aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
vineri după-amiază a avut loc 
la Palatul culturii din Pitești 
o manifestare la care, alături 
de oameni ai muncii din loca
litate. au luat parte reprezen
tanți ai Ambasadei R.S Ceho
slovace la București, și Alfons 
Solfronk. atașat militar și aero 
al Cehoslovaciei.

de-iCu prilejul celei 
XXTV-a aniversări a eliberă
rii Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist, ambasadorul acestei 
țări la București. Karel Kurka 
a rostit vineri o cu vin tare la 
posturile românești de radio și 
televiziune.

lAgerprei)
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BAC AU

DIMhlli

MERIDIAN

Joi,
am jucat 90 

antrenorii 
Dacă, la

Ce gîndesc „cei 11

înaintea meciului cu Elveția?
se treziseră, am stal de 
sus, in noul hotel Bradul,

Ieri dimineață, la ora eînd de-ahia 
vorbă, in cadrul unui „Forum intim", 
din Poiana Brașov, cu „cei 11" care ne vor reprezenta în me
ciul decisiv de miercuri cu Elveția. Rațiunea acestui sediu Iși are 
explicații justificate dacă ne gindim că Lausanne este și el un 
oraș de munte. Liniște, aer curat, solitudine — exact elementele 
necesare, „refacerii". Am stat citeva ore printre ei, nu le-am P«s 
nici o întrebare directă, n-am forțat nici un răspuns, m-am măr
ginit să-1 ascult. Ca niciodată, poate, băieții trăiesc cu o rară in
tensitate meciul. Nu însă cu crispare și emoție. Intre o glumă, o 
partidă de joc la aparatele electrice din hol și o melodie aleasă 
după gustul inimii, am legat numeroase dialoguri despre meci. 
Opiniile au venit pe fluxul intimității și ele reflectă, după cum 
se va vedea, un suprem act de sinceritate.

noi vom Merge în Mexic. Frâ 
zentar&a :
teren in «chema publicată în 
presă l—1- 3—5— 1 ne eetei fa
vorabilă. Nu e o formație de 
joc ofensiv, ci de contraatac. 
Eu cu Radu.' avem o misiune 
grea ; să construim la mijlocul 
terenului, să anihilăm acțiunile 
ofensive iar atacul -nostru, nea
părat să marchezp.

DUMITRACHE : „VOM OB
ȚINE UN REZULTAT BUN'- 
(Filozofic). Să fim scurțl • Îs- 
vorbă și mai lungi la fapte,. »• 
dificil să anticipez dar echipa 
vtf obține un rezultat bun. $tiu 
că Tacchella mă așteaptă 
am o poftă să-I fentez șl o pof
tă de gol... -

DAN COE. (căpitanul echipai)*. 
„AVEM DOUĂ ȘANSE. Mer
gem la î*ausanne cu gîndul 
de a cîștiga. în cel mai rău 
caz — meci nul. țmi plac meciu
rile cu miză, grele. Nu mă «]>'£- 
rie. Elvețienii ar trebui eă"1 se 
teamă de noi : el au o singură 
șansă — victoria. Noi două t 
victorie sau meci nul. s

DELEANU (încăperea lui Wă; 
ca un birou de lucru : o masă 
plină de cărți și manuscrise( ?l).’ 
Lucrează, pînă și aici, la 
examenului de etat). La aceaf- 
tă partidă mă gîndesc din pri
mul minut după ce s-a încheiat 
meciul de la Atena. Ne-am pre
gătit bine și cred în victorie* 
Dacă atacul jo^Ă.mai ou curaj. 
Părerile „rezervelor".

ANCA ; Cu puțin noroc, dadă 
tragem tafre, două puncte. Le do
resc succes, băieților care tn«- 
cep jocul. La nevoie îi voi aju
ta cit mă ajută puterile.

TUFAN : Cred în ngi. In „eel 
11“ care încep joăuQ.

DOMIDE : Meci nul a: 
Dumitrache — Elveția : 1

vă fără însă a neglija apărarea.
GHIȚĂ : „AȘ DORI CA DE

BUTUL MEU SA COINCIDĂ 
CU O VICTORIE", (după ezi
tări). Avem emoții, eu cel pu
țin- Dar odată intrați pe teren, 
ca deobicei, ele se spulberă. 
Dacă voi juca, mă voi achita 
de sarcini. Vă, asigur. Aș dori 
ca debutul meu în națională’ sft 
coincidă cu o victorie.

DEMBROVSCHI : „ECHIPA
NOASTRĂ NU MAI ARE 
TRAC". Nu ne-a fost teamă pe 
Wembley cînd întîlneam campio
nii mondiali. Vom face, sînt si
gur. un joc mai bun decît în 
Grecia. Deci, victorie sau cel 
puțin meci nu'l. In ce mă priveș
te va trebui ca ambiției cu care 
joc mingea să-i adaug piperul 
— Golul"..

NUNWEILLER VI : SĂ A- 
TACĂM, SĂ NU NE LĂSĂM

cut In funcție de configurația 
echipei. însă nu vom păstra 
această ierarhie. Deci, după Ră- 
ducanu. în camera alăturată).

SĂTMĂREANU : „VOM
TRAGE LA VJCTORIE". Mă 
gîndesc că în acest meci tre- 
bule să atacăm ca și cînd am 
juca pe teren propriu. Vom,

RĂDUCANU : „VREAU SĂ 
FAC MECIUL CARIEREI 
MELE" (Pune o întrebare pen
tru toți) : Știți ce eveniment e 
mîine, srîmhătă 10 mai ? împli
nesc 23 de ani. (Apoi, ca pentru 
sine). Anii cînd trebuie să fii 
matur, serios, să dai totul pen
tru fotbal. Nu-mi doresc nimic 
mai mult de la această aniversa
re derft să ies plîngînd de bucu
rie de pe poarta stadionului de 
la Laussanne. De, dom’le ! Vreau 
să fac cel mai mare meci al ca
rierei mele. Eu am noroc în 
deplasare. Păi nu i-am speriat 
eu săptămînă trecută, pe fran
cezi ?Am fost în mină bună, 
(Către Năsturescu). Bebită. e 
bine că nu iau gol ? în careu 
voi fi suveran.

NĂSTURESCU : „MĂ UR
MĂREȘTE GHINIONUL FAN
TASTIC". (Trist, afectat de 
năpasta care a dat pes
te el). Mă urmărește ghinio
nul fantastic la fiecare meci 
care ar putea să mă consacre. 
Nu știu dacă voi putea juca 
miercuri. Doctorul va decide- 
Campionatul a fost foarte greu, 
jocuri și miercurea și duminica, 
organismul a cedat... Aș vrea 
fă joc măcar zece minute (Cu
rios. aici la Poiana, la hotel 
repartizarea in camere s-a fă-

De cînd fotbalul a devenit 
o problemă de stat în aproape 
toate țările de pe fața pămîn- 
tului și o problemă de viață 
și de moarte pentru tribune, 
meciurile amicale, mai ales 
prin Europa, se bucură de un 
interes tot mai scăzut. Un pri
eten al meu — nu importă 
numele — cind am vrut să-1 
duc la o partidă fără miză, 
mi-a răspuns : nu, dragă, 
mersi, rămîn acasă, se anun
ță In vecini o bătaie între doi 
frați, prefer să fiu martor la 
chestia asta, decit să mă uit 
Ia un meci în care nimeni 
n-are nimic cu nimeni și toată 
lumea e pusă pe îmbrățișări 
și pupături.

Dar la meciul dintre Ra
pid și Allemania 
prezent, 
tă lui 
echipa de peste hotare cu 
cea mai mare priză la publi
cul bucureștean. întreg Giu- 
leștiul a urcat ieri în Dealul 
Spirei ca să-1 salute pe Iones
cu. Cu clopote, cu tilinci, cu 
tiribombe, cu inscripții — „Să 
trăiești Pele al Grantului", 
„Puiu - 2 boabe Ia Laussane" 
cu buchete de flori, lalele și 
vîrfuri de liliac alb. (Pun 
mîna-n foc că cel puțin jumă
tate din crengile de liliac au 
fost șterpelite din tufele mari 
și bogate de la cimitirul 
Sfînta Vineri, dar. mă rog, 
gestul contează !) Și Ionescu, 
care le-a rămas în inimă pen
tru toată viața, așa cum Ie 
va rămîne și acel rege al 
driblingului și al farsei, numit 
Dumitriu, sau Dan, șeful plu
tonului spate, s-a bucurat ca 
un copil și i-au dat lacrimile 
de bucurie.

Meciul. înalt și curat, iar 
in final, exploziv. Rapidul, 
fără cinci titulari, a cîștigat cu 
3—*2. Dinu, Codreanu, Ange- 
lescu și Lupescu. iată careul, 
de ași cu care Giuleștiul a in
trat în sărbătoare pentru cel 
puțin o noapte. O mențiune 
și pentru tînărul Adam, auto
rul golului victoriei, gol că
zut în urma unui presing, fu
ribund, cînd ploua cu neno
roc și cenușă. Cine a asistat 
la acel asediu condus magis
tral de Dinu, nu va mai putea 
suporta plictiseala stupidă 
care se așterne de atîtea ori 
peste sfîrșitul meciurilor din 
campionat.

Allemania Aachen dispune 
de un lot de jucători cu o re
zistență de fier. Nici un om 
din echipă nu așteaptă poma
na colegilor — lucru pe care 
trebuie să-I învățăm și noi 
odată — fiecare luptă aproa
pe pînă la epuizare pentru a 
străpunge sau a deruta apăra
rea adversă. Șeptarul Kloster- 
man este una din cele mai 
rapide și spectaculoase extre
me care au trecut pe la noi, 
belgianul Clasen ne-a ferme
cat cu precizia paselor și cu 
săriturile sale acrobatice, iar 
mijlocașul Bechman ne-a ui
mit prin volumul de energie 
cheltuită. Allemania este o e- 
chipă pe care-ți face plăcere 
s-o vezi și s-o aplauzi. Publi
cul bucureștean îi va fi me
reu un bun prieten.

9
9
9

9

în numeroase localități din 
țară au avut loc vineri manifes- 
tari consacrate Zilei independen
ței de stat a României, a victo
riei asupra Germaniei fasciste și 
Zilei eroilor.

In Capitală, la cluburile Mi- 
nisterului Industriei Chimice, W 
Uzinelor „Autobuzul", „Electro- 
nica“, „Vulcan", și Uzinei de £ 
mașini grele, întreprinderilor 
„Dîmbovița", „Danubiana", „Ste
la", Combinatului de industriali- 
zarea lemnului Pipera au fost 
expuse conferințe despre „Contri- 
buția României la înfrîngerea 
Germaniei fasciste", „Tradițiile 
de luptă ale poporului român 
pentru libertate socială și înde- 9 
pendență națională" și „9 Mai — 
Ziua victoriei asupra fascismu
lui". La casele de cultură ale sec
toarelor I, II, IV, VI și VII, la 
< aminele culturale din comunele 
Jilava. Popești Leordeni. Otopeni, 
Pantelimon, Glina, la liceele 
„Matei Basarab", „Gheorghe La- 
zâr", și Școala generală nr. 19. la 
clubul elevilor și „Modemclub", 
au fost prezentate expuneri des
pre semnificația zilei de 9 Mai. 
Cu același prilej au fost organi
zate montaje literare șt programe 1 
artistice la care și-au adus con
tribuția formații artistice de ama
tori.

La Casa universitarilor din O 
Cluj a avtit loc vineri seara 
o manifestare închinată Zilei 
victoriei. Cu acest prilej a vor- W 
bit generalul-maior Gheorghe 
Busuioc. în aceeași seară, la a 
Casa municipală de cultură W 
s-a desfășurat o manifestare 
cultural-artistică. ■

Comitetul județean U.T.C.- 0 
Bihor a organizat la 2 mai și 
în zilele anterioare vizite ale 
elevilor la monumentele ridi- W 
cate în numeroase localități. în 
amintirea celor ce s-au jert- 
fit pentru cucerirea indepen- W 
denței de stat a României și 
pentru eliberarea țării de sub ț 
jugul fascist.

(Agerpres)

9 mai a avut Ioc la Minis- 
A faceri lor Externe schimbul

La 
terul 
instrumentelor de ratificare a 
Acordului de colaborare cultura
lă și științifică între Republica 
Socialistă România și Republica 
Islamică a Pakistanului, semnat 
la Islamabad, la 19 iulie 1968.

Din partea română, schimbul 
a fost efectuat de Vasile Gligi, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea pakista
neză dr Jamsheed K. A. Marker, 
ambasadorul Republicii Islamice 
a Pakistanului în România.

Vineri scara a sosit in Capitală 
delegația Uniunii Tineretului Co
munist din Cuba (U.J.C.), con
dusa . de Pedro Gomez Valle, 
membru al Comitetului național

al U.J.C., prim secretar al Comi
tetului U.J.C. al provinciei Dinai 
del Rio, care, la invitația C.C. al 
U.T.C,, va face o vizită In ța^ 
noastră. La sosirea pe aeroportul 
Băneasa delegația a fost întâmpi
nată de tovarășii Dumitru 
Gheorghișan, membru al biroului 
C.C. al U.T.C., prim secretar al 
Comitetului municipal București 
al U-T.C., Gheorghe Miron, mem
bru al biroului, șef de secție la 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

A fost de față ambasadorul Re
publicii Cuba, la București, Jesus 
Barreiro Gonzales, și membri ai 
Ambasadei.

Delegația Uniunii Tineretului
Comunist (K.LS.Z.) din R. F. Un-

gară, condusă de Laszlo Orosz, 
șeful secției culturale a C.C. al 
K.I.S.Z., care, la invitația C.C. al 
U.T.C., se află în țara noastră, 
a vizitat Muzeul de istorie a Par
tidului Comunist, a mișcării re- 
voluționare și democratice din 
România, Muzeul de artă al 
R.S.R., clubul elevilor și Ateneul 
tineretului din București, Uzi- 
nele „1 Mai" din Ploiești, C.A.P.- 
Zmeeni din județul Buzău și 
Casa de cultură a sindicatelor V 
din Bacău.

în timpul vizitei, delegația a 
fost primită la Comitetul ju
dețean Bacău al P.C.R., la Corni- a 
telul pentru cultură și artă al 
județului Bacău și la Comitetul 
județean Prahova al U.T.C. w.

LA

SONDAJ DE SINCERITATE

a fost
Allemania, datori- 

Puiu Ionescu, este

trage la victorie ca să obținem 
cel puțin un meci nul. Dacă 
dăm primul gol nu mai pier- 
dem. Ne obligă Ia o comportare 
bună si faptul că meciul se tele
vizează și ne urmărește o tară 
întreagă de iubitori ai fotbalu
lui.

BOC : „MECI cu MIZĂ EX
TRAORDINARĂ". Sintem op
timiști. Faptul că elvețienii au 
cișticat la portughezi s-v putea 
să le fie în defavoare. Acel 
1—6 cu Borussia, opune ceva. 
Vest-germanii au practicat un 
fotbal elastic, pe contraatac, și 
i-au bătut Așa că noi vom pune 
un accent mai mare pe ofensi-

NUMAI ATACAȚI". 
„Metromul*' 
minute și 
mulțumiți.
sanne
„11“ ______  ... ... . .
bitie pentru echipă si nu per
sonală, va fi bine. După situa
ții. va trebui să temporizăm 
jocul sau să aplicăm pressin- 
gul, marcaje/le Stricte. Esențial 
este să atacăm și nu să ne lăsăm 
numai atacați.

DINU : „MECIUL ESTE DES
CHIS ORICĂRUI REZULTAT". 
(Cu importanță și circumspec
ție).

Meciul este deschis, oricărui 
rezultat dar am senzația că

cu 
de 

au fost 
___  , Lau- 

arătăm ca o echină de 
oameni muncitori, cu am*

VASILE CĂBULEA

TURNEELE FINALE DE
Nici în cea de a doua zi a 

turneului final nu s-au pro
dus surprize. Steaua a între
cut, lejer, pe Rapid, (3—0), 
dar, Dinamo, înfruntînd Poli
tehnica, a trecut prin 
moții- După ce au 
fără drept de apel 
două seturi, în cel de 
lea, dinamoviștii s-au 
conduși cu 8—3. De aci înain
te ei și-au revenit punctînd 
în serie. în cel de al patru
lea set, studenții au meciul în 

. mină : 14—țO, daf se precipi- • 
tă și pierd ia .14. Ultimul -set 
a fost 
pentru 
lescu.

Deci,
Interlocutorul 

ieri a fost ex-rapidistul Da- 
villa Plocon, reîntors recent 
din Italia, unde a funcționat 
ca antrenor.

— Ați lipsit o bună perioa
dă de timp din țară : Cum vi 
se pare evoluția echipelor 
noastre ?

o simplă 
băieții lui

3—2.

București: DINAMO ÎȘI REVINE
VOLEI

£*fc,nostru valve- 
„ j>r—jj-.mrf.. locuri în 

mendială.
— Care echini v-a plăcut

mari e- 
pierdut 
primele 
al trei-

Văzut

* ■*

D AVILLA PLOCON : „Jucătorilor noștri le lipsește pregătirea 
atletica".

formalitate
Puiu Mihăi-

nostru de

mai mirit ?
£ galați, fiind-

care s-a 
^prezentaiAwne* pregătită pen
tru turneul final. Cu toate că 
azi a cedat, în final, în fata 
dinamoviștilor, ea este învin
gătorul moral al meciului. A 
avut de două ori partida câști
gată și,, numai lipsa de expe- 

., , ,r;ențĂlf, a t.iJAWÂlP^ ei compo- 
.ppnți ,a fă<;ut ca „vulpoii" de

Cit despre,Jtosta mea echipă, 
Rapid,, tui'.s-^ p^rut că a ju
cat... cu gîndul la jocul cu 
Politehnica. Mîine (n.n. astăzi) 
prevăd două meciuri de mare 
spectacol, orele 17 : Rapid— 
Politehnica și Dinamo—Steaua. 
Să nu uităm i că se va hotărî 
soarta locurilor 1 șî 3. Sînt 
eonvins că sala Floreasca va 
deveni neîncăpătoare. Dar, mai 
bine să reluăm discuția mriYie 
seară.

— Cu toate că. voleibaliștii — Cum vi se pa-r tinerii . Dinamoi.să cîitige la potou.
noștri au condiții excejen,te kde 
pregătire, nu văd să fi progre
sat în ultimul an. Este îm
bucurător faptul că la mai 
toate echipele se observă ten
dința de a adopta sistemul 
modern de joc bazat pe com
binații în mare viteză. Dar, 
ori de cîte ori echipele se află 
într-o situație critică, renunță 
la el, revenind la vechiul sis-

—Foarte talentați. Jns# K , 
lipsește pregătirea, atletica- 
Or, în voleiul modern .fără 
detentă și forță în atac nu 
prea poți face mare lucru. 
Avînd la dispoziție o materie 
primă excelentă (xnă gîndesc 
la Penciulescu, Cătălin, Padu
raru, Dumănoiu, Oros, Crețu 

.și alții) antrenorii au obligația 
să insiste în mod deosebit pe 
pregătirea atletică. Numai în

PRODUCĂTORII DE LEGUME
(Urmare din pag. 1)

agricole situația e apreciată 
mulțumitoare. întrebarea e 
nivel ar trebui să aibă nereali- 
zările pentru ca situația să fie 
considerată — cum de fapt e — 
îngrijorătoare ?

Am fost și în grădina unor 
principali producători de legu
me din județul Galați. Faptul 
că în județul Galați ultimele 
cooperative agricole au încheiat 
semănatul porumbului încă de 
acum o săptămînă a dat posi
bilitatea concentrării unor im
portante forțe în terenurile re
zervate legumelor. Acest răgaz 
— dintre semănat și începerea 
lucrărilor de întreținere — a 
fost bine folosit în folosul le
gumicultorii într-o bună par
te din 
printre 
cești. 
Sivița, 
nic au 
pe 10-15 
aceste unități, în cel mult o zi 
două. întreaga suprafață rezer
vată legumelor timpurii va fi 
plantată.

Dar. dacă în multe cooperati
ve agricole, după ce s-a plantat 
varza timpurie, se lucrează, 
acum. Ia pregătirea' terenului și 
la plantatul roșiilor în cimD. 
sînt. si unități unde încă n-au 
început aceste lucrări. De pildă, 
la Oancea, unitate care are

ca 
ce

cooperativele agricole 
care

Tudor
Lieștî, 

fost plantate răsaduri 
hectare. Ca urmare în

amintim Bu- 
Vladimirescu, 

unde zil-

dej» prefit it terenul, nu ■ re- 
plantat răsadurile în cîmp 
nici măcar pe un metru patra*.

Cînd se va începe replantatul 
răsadurilor la această unitate ? 
Am încercat să obținem răspun
sul la această întrebare de la 
cineva din conducerea unității. 
Nu am întilnit, însfi. pe nimeni, 
pentru că atit președintele cit 

.și specialistul unității si briga
dierul legumicol erau duși cu 
treburi în cu totul alte direcții 
decit le-o cerea producția. Am 
cerut citeva relații maistrului 
grădinar Pândele Napoleon pe 
care l-am găsit la răsadnițe, 
unde lucra la plivit șl udat. De 
la el am aflat că plantatul ver- 
zei timpurii și a roșiilor (varza 
trebuia plantată cu cel puțin o 
săptămînă in urmă) întîrzie din 
cauză că motorul centru irigații 
nu e pus la punct. Ce-1 lipsește 
șî. mai ales, de ce n-a fost re
parat pînă acum nu am putut 
afla cu pecizie pentru că cei ce 
ar fi putut să ne informeze 
seau.

Raidul întreprins ne-a 
posibilitatea să constatăm 
mineri în urmă nejustificate la 
plantarea răsadurilor în cîmp 
și Ia cooperativele agricole 
Rogojeni. Suceveni, Măstfi- 
cani, Ivești și Tulucești. 
La Rogojeni, de .pildă, din 
cauza inundațiilor, a fost 
nevoie să se schimbe amplasa-

lip-

dat 
ră-

montul lectorului legumicol 
dar aprobarea de la Direcția 
agricolă a venit. tirziu. deter
minând decalarea începerii lu
crărilor de amenajare a celor 
30 hectare de terasă unde va fi 
amplasată anul acesta, grădina 
de legume.

La Ivești am înțîlnit o optică 
cel puțin ciudată. Mai bine de 
100 de grădinari lucrau în so
larii. în timp ce la replantatul 
răsadurilor în cîmp nu lucra 
nimeni pentru că spunea pre
ședintele unității. întîi să ter
minăm aici si apoi vom. .vedea 
ce mai avem de făcut.

Nu se știe că întîrzierile ,1a 
plantat înseamnă pagubă cura
tă pentru grădinari ? Scoțînd 
la piață roșiile timpurii abia 
în iulie, le vei vinde cu prețul 
celor tîrzii. Iată de ce apare 
inexplicabilă situația din ju
dețul Galați, unde între 30 
aprilie «1 7 mai. nu au fost 
plantate legume nici măcar pe 
1 000 hectare.

Faptul că in județul Galați 
s-au încheiat de mult însămîn- 
țările, că va mai trece încă 
aproape o săptămînă pînă la 
declanșarea lucrărilor de în
treținere. trebuie să determine 
o mobilizare totală a forțelor 
existente în scopul .recuperării 
răminerii în urmă cu plantarea 
pe suprafețele legumicole.. Atît 
economia unităților cit ce
rințele consumatorilor o impun.

• Pentru a 9-a oara, echipa 
sovietică „T.T.T." Riga a cucerit 
..Cupa campionilor europeni" la 
baschet feminin. în meciul retur 
ai finalei, baschetbalistele din 
Riga au învins cu scorul de 82— 
54 (.34—24) formația Chemie 
Halle, campioana R. D. Ger
mane.

• Cea de-a 10-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial femi
nin de șah s-a aminat din cauza 
îmbolnăvirii Nonei Gaprindașvili. 
In prezent, scorul meciului Ga
prindașvili — Kușnir este de 
5,5 — 3,5 puncte.

• La Karlovaț (Iugoslavia) a 
început un turneu internațional 
de fotbal rezervat echipelor de 
juniori, la care participă și re
prezentativa secundă a României, 
în primul joc, tinerii fotbaliști 
români au întîlnit prima echipă 
a Iugoslaviei cu care au termi
nat la egalitate : 0—0.

• în primul meci susținut în 
cadrul turneului internațional fe- 

* minin de baschet de la Pruszkow 
(Polonia), selecționata României 
a întîlnit echipa Wiesenschaft 
Leipzig (R. D. Germană/ Bas- 

- chetbalistele românce au obținui 
victoria cu’.scorul de "82-1—65 
(3Q-Î-33). Cele jnai bune jucătoa
re gle învingătoarelor au fost 
Bogdana Diaconescu (17 puncte) 
și Ecaterina Savir (14 puncte).

(Agerpres)

DAN VLAD

„CAMPIOANELOR
Iubitorii locului cu min- 

Kea peste plasă prezenți ți ieri 
in sala „Tineretului" din Ba
cău, au plecat pe deplin sa- 
tisfâcuți de spectacolul oferit 
de derhiyl primului tur al tur
neului final al campionatului 
național, partida dintre Rapid

■ tiiiciivncti. actuala campioană 
a țării și Dinamo, fostă cam-

..pîpauă, junioarele celor două_ 
fdrmațți s-au străduit, «i Mr* 
reușit in bună măsură, să ara- 

’J®;1» Ui . frumusețile aces-
■ tei disciBflnlȘ'aporflve, Mn!SM 
a zburat, fără întreruțiJT'J, 
zeci dț secunde dintr-un
in altul ; pe rind Popesci£ 
Constantinescu, Bogdan, 
dpa, Tydora uneori • 
vat mingi aproape imp 

j za t 
splendide în urma unor 
binații de o .finețe și subtili^ 
tate rare. Ambele echipe* 'au 
făcut, o demonstrație de .acro
bație și îndeminare culegînd 
în repetate rînduri ropote de < 
aplauze din partea inimoșilor., 
suporteri băcăuani, ieșeni sau 
bucureștenl. Din această apri- ' 
Ră dispută învingătoare, pins'. 
Ia urmă, au ieșit dinamovistele 
in jocul cărora ,și-a făcut loc 
o mai mare varietate a com
binațiilor tactice de atac și 
mai multă siguranță în jocul 
de apărare. Rapidistele, plă
tind tributul oboselii acumu
late în urma meciului disputat 
ieri seară, trț compania echipei 
Penicilina Iași, nu au mai avtit 
resursele necesare pentru a e- 
volua Ia nivelul calităților pe 
care le au și pe care le-au ară
tat de-alungul campionatului 
sau în partida amintită, cedînd 
in final cu Scorul de 9—»1.

în primul joc al reuniunii 
de aseară, Penicilina Iași a 
dispus cu 3—0 de Farul Con- " 
stanța.

Azi, după-amiază, se dlspu-' 
tă ultima etapă care progra-ț 
mează jocurile: Farul Cpn-" 
stanța—Rapid București și Di> 
namo București—Penicilina 
Iași. In cazul în care ieșen- 
cele vor fi învinse, ele-ie» din> 
cursa pentru titlu. ’

VIOREL PĂUNEjsCU 
P-S. în urma obsecvațuion ■ 

critice din cronica de ieri;- or- - 
ganizatorii acestui tdrnfeu aa L 
luat măsurile corespunzătoare 
pentru asigurarea vizionării 
partidelor in condiții nQrmale,


