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Ștefania Badea de la Uzina de 
fire și fibre sintetice Săcinești 
este șefa unei echipe de 80 
de operatoare textiliste a că
rei medie de vîrstă este de 
24 de ani, situată mereu b» 

fruntea întrecerii socialiste

PIONIERIA

Respectarea termenelor de 
punere în funcțiune impune:

UTILAJELE SA
AJUNGA LA TIMP
PE ȘANTIERE

Livrarea la timp a utilajelor, mașinilor, insta
lațiilor constituie, alături de recrutarea și pre
gătirea forței de muncă, factorul determinant 
de care depinde punerea în funcțiune, la terme
nele planificate și parametrii proiectați, a noi
lor capacități de producție. Ele constituie partea 
activă a noilor fonduri fixe, elementul esențial 
prin care ac asigură promovarea largă a progre
sului tehnic în toate sectoarele activității eco
nomice. Tocmai aceste caracteristici Ie conferă 
rolul deosebit pe care-1 subliniam. Din aceasta 
decurg și marile obligații ce revin beneficiarilor 
de investiții dar mai ales întreprinderilor care 
le produc.

Așa după cum prea bine se știe, în anii 1969 
și 1970 urmează să Intre în funcțiune noi și im- 
Jgirtante obiective industriale. Inutil să mai spu-

Sîntem prezenți la o ședință 
de luciu subordonată acestui 
scop, efectuată în perimetrul u- 
zinelor Electroputere, din Craio
va. încă de la începutul discuții
lor remarcăm caracterul lor ope
rativ, competent, asigurat de 
buna cunoaștere a situației exis
tente, dc intenția vădită de a 
găsi soluțiile capabile să facilite
ze finalul optim al întregii ac
țiuni. Asistăm la o autentică de
monstrație a felului în care pot 
acționa furnizorii de utilaje pen
tru a veni în întâmpinarea nece
sităților beneficiarilor, pentru a 
activiza munca constructorilor și

In

nem ce ample răspunderi revin sectorului care 
produce utilajele și instalațiile necesare utilării 
acestor obiective. Cum însă, in realizarea Ia ter
menele stabilite, pentru unele obiective au apă
rut o seamă de dificultăți, multe determinate de 
livrarea cu Intîrziere a noilor echipamente in
dustriale, ne-am propus să urmărim mai îndea
proape această relație dintre întreprinderile pro
ducătoare de mijloace de producție, beneficiarii 
de investiții și unitățile de construcții, mai exact 
să vedem dacă utilajele și instalațiile industriale 
ajung sau nu la timp la obiectivele cărora le 
sînt destinate. De altfel, la nivelul județelor se 
desfășoară, în aceste zile, analize amănunțite ale 
relației amintite, în scopul găsirii soluțiilor adec
vate pentru Impulsionarea ritmului de lucru pe 

șantierele de construcții.

contractul în-montatorilor. ..
cheiat cu Complexul de indus
trializare a lemnului Cîmpeni — 
obiectiv prevăzut a intra în func
țiune în trimestrul IV 1969 — li
vrarea celor două transformatoa
re de 1000 kilovați amperi era 
stabilită la data de 30 noiem
brie 1969. Studierea atentă a po
sibilităților existente în cadrul u- 
zineî Electroputere arată însă câ 
e posibilă livrarea lor încă din 
luna octombrie. Se obține, așa 
dar, o economie de timp de peste 
30 de zile, perioadă în care 
montarea utilajelor, probele teh
nologice vor fi deja încheiate,

realizîndu-se în acest fel canti
tăți importante de produse înain
te de termenele scontate inițial. 
In cazul atelierelor prefabricate 
beton celular Găești — obiectiv 
cu termen de punere în funcțiu
ne în luna noiembrie 1969 — li
vrarea celoi 16 separatoare. S.T.I. 
10/30 trebuia să fie încheiată, 
conform cererii beneficiarului, la 
31 august. Fapt îmbucurător, ele 
au început să fid livrate încă din 
cursul acestei luni.

Enumerarea unor astfel de e 
xemple ar putea continua. Con
textul oferă însă și prilejul unoi 
constatări de principiu asupra di
ficultăților care apar în asigura
rea ritmului normal de lucru pe

Foto : O. PLECAN
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POARTA DE
AUR A MARI
LOR DEBUTURI

Vine o vîrstă pentru copilul 
care se vede deodată elev, în
conjurat cu manuale, cu foșnet 
de maculatoare și hărți, cu geo- 
metriile ferestrelor, ale creioa
nelor, ale pupitrelor și cu pri
mele înțelesuri abstracte ale 
cifrelor, vine o vîrstă cînd se 
simte stăpîn pe toate visurile, 
cînd fiecare 
sub semnul 
rate pasiuni 
de a vedea 
de a sti și de a realiza totul îi 
aprinde în ochi conturul ideal 
ai faptelor sale viitoare. O ase
menea vîrstă, care nu este de- 
cît o primă etapă, dar esențială 
în viața sa, o constituie anii 
de activitate în organizația de 
pionieri.

Acuitatea cu care elevii mici 
trăiesc și se bucură de această 
vîrstă. emotivitatea cu care 
propun $i realizează aetîvităti 
în care adesea se pot găsi ca
racteristicile în devenire ale . 
personalității lor, înțelesurile 
bucuriilor lor totale și ale ne
cazurilor, aparent naive, le-am 
putut remarca stînd cîteva zile 
în mijlocul elevilor de la Școala 
generală nr. 152 din București. 
Și pentru a înțelege toate sem
nificațiile activității lor, am în
cercat să aflu cite ceva din

clipă debutează 
celei mai înflăcă- 
și cînd nerăbdarea 
totul, de a spune,

ceea ce ei știau deja — schița 
istorică a școlii și a tradițiilor 
ei pedagogice. Fiindcă aflasem 
că în spatele acestei moderne 
școli cu două etaje, avînd 24 
săli de clasă, cîteva laboratoare, 
un cabinet medical și o biblio
tecă de aproape 10 000 de vo
lume, se află, intr-adevăr, o 
filă de istorie pe care cei 653 
de elevi care învață 
memorat-o din 
școală.

„CUIBUL CU

aici au 
prima zi de

școala care

O O O

Așa se numește _____ _ _ .
luase ființă în anul 1847, dis
trusă de cîteva ori în incendii 
și războaie sau, pur și simplu, 
de bătrînețe. dar mereu refă
cută, adăpostind pină astăzi cu 
mult peste 100 generații de 
elevi. M-am retras în ,,Camera 
pionierilor" și, emoționat, des
chid primul catalog al celui 
dinții an de funcționare al 
școlii. Istoria, cv. tot zbuciumul 
său, s-a adunat aici, pe foile 
pergamentoase, unde, cu litere 
cirilice, în dreptul aproape al 
fiecărui elev, stă scris : 
sgornit (respins) neavînd 
bulncioasele", „a lipsit 
cauza potopului", ,,n-a 
cărți". ,,a lipsit din cauza 
rei“, ,.A._____ .
mas pe dinafară", ,,a lipsit 
pentru că nu a avut cisme", 
„din pricină că e prea micu“, 
„bolnav de rădăcină de văr- 
satu“ etc. Șl, dintr-odată, filele 
catalogului, din obișnuita lai 
utilitate didactică, devin docu
mente care atestă — neiertă
tor — reaua atare socială în 
care s-a întremat învățămîntul 
nostru national. Lectura devine

,,s-a 
tre- 
din 

avut 
. „a npsir am cauza olc- 
,,din cauza încăperii a ră-

,a

pentru ca legumele să ajungă
GH. GHIDRIGAN TRADIȚIE GH. ISTRATE

(Continuare in pag. a V-a)

in cămara consumatorilor

NU-I SUFICIENT
DOAR SA

ÎNSĂMÎNȚEZ1
(Raid-anchetă în județul Timiș)

După ce la primele confrun
tări cu consumatorii bazinul 
legumicol al Timișoarei a reu
șit să ofere pieței cantitățile și 
sortimentele solicitate, în pre
zent cînd cererea a crescut o- 
lerta nu onorează renumele 
de care acest bazin se bucură. 
Timpul pentru ca unele pro
duse — ridichile de lună, sa
lata și ceapa verde, spanacul 
și gulioarcle — să mal poată 
fi considerate trufandale a 
trecut. Sintem în plin sezon 
de consum iar pe piața orga
nizată a Timișoarei se resimte 
lipsa unora dintre ele.

„Intr-o mică măsură oferta 
individualilor, a cooperatori
lor cu produse de pe loturile 
date în folosință personală — 
ne declară tovarășa Ana Lupu, 
administratoarea pieței muni
cipiului — acoperă cererea, 
dar aceasta are o pondere re
dusă iar aprovizionarea popu
lației rămîne nesatisfăcătoa
re".

De ce ? Care e cauza pentru 
care unitățile cooperatiste și 
de stat nu reușesc să asigure 
în permanență piața cu legu
me suficiente și de bună cali
tate ?

Nu cu mult timp în urmă, 
cînd se puneau bazele produc
ției legumicole, organele agri
cole județene la semnalul cri
tic al presei, printre care șl 
ale ziarului nostru, dădeau asi
gurări că s-au luat toate mă
surile corespunzătoare pentru 
ca orice neajunsuri în aprovi
zionarea populației să fie evi
tate. Ce s-a întîmplat ?

întreaga suprafață cu legu
me planificată a fost însămîn- 
țată în timp util, culturile au 
fost bine întreținute — ni se 
spune și acum la Direcția agri-

colă (director adjunct Valeriu 
Nicoară) cit și la Uniunea ju
dețeană (vicepreședinte Vale
riu Cojereanu). De ce atunci 
în ziua de 20 mai graficele, 
întocmite cu numai 72 de ore 
înainte, nu au fost onorate per 
total cu 18 tone de legume 
iar în ziua de 21 mai în loc 
de 3,7 tone ridichi dc lună 
pe piața nu au ajuns dealt 0,9 
tone ?

— Nu a fost căldură — vine, 
cel mai adesea, răspunsul.

— Salata, deși a ajuns la 
maturitate, nu s-a dezvoltat 
din cauză că nu a avut căldu
ră suficientă — ne-a răspuns 
inginerul horticol, Romulus 
Homoc de la UJCAP.

Ce spune Întreprinderea ju
dețeană pentru valorificarea 
legumelor și fructelor care, ne
mulțumită de neonorarea gra
ficelor, a urmărit și modul 
cum unitățile producătoare se 
îngrijesc de întreținerea pro
ducției contractate ? Spicuim 
din constatările acesteia : „sa
lata verde la C.A.P. Variaș e 
compromisă din cauza exce
sului de căldură, nefiind udată. 
La fel în ce privește ridichile 
de lună. întreținerea necores
punzătoare a suprafețelor re
zervate pentru aceste culturi, 
este cauza principală ce îm
piedică unitățile producătoare 
să-și onoreze total și pe sor
timente contractele încheiate. 
Așa de pildă și în unitățile din 
centrul de preluare Timișoara, 
din 84 hectare cu spanac con
tractat, nu s-au irigat decît 
10 ; la salata verde, din 39 de-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a lll-a)

(Continuare în paa. a 111-a}

Lucrări de amenajare în rada Constanței

• DIFICULTĂȚILE DEPĂȘITE ALE UNEI TINERE INSTITUȚII CULTURALE GĂLĂTENE • DI
VERSIFICAREA - UNICA SOLUȚIE REZONABILĂ • AUTONOMIA „MICROGRUPURILOR" Șl 
CONCEPȚIA EDUCATIVA UNICĂ • AUR Șl ARGINT IN PALMARESUL UNOR FORMAȚII
• IN ACȚIUNILE DE EDUCAȚIE POLITICA SI MORALA, CANOANELE VECHI MAI REZISTA...

Casa de cultură a municipiu
lui Galați este o instituție fără 
tradiție. S-a născut relativ de 
curînd, odată cu blocurile din 
Tiglina — cartier în care se 
află amplasată — și s-a născu! 
pe un loc aproape gol, căci u- 
nica instituție oarecum similară 
care existase în anii din urmă 
la Galați, casa raională de cul
tura, se ocupa cu precădere de 
activitatea metodică de îndru
mare a căminelor culturale din 
împrejurimi, acțiunile pe care 
le oferea populației tinere a 
orașului fiind sporadice și lipsite 
de însemnătate.

Noua casă de cultură a trebuit 
așa dar să facă față, înainte de 
toate, sarcinii extrem de dificile 
de a-și crea un public propriu

și stabil, sarcină care, cum bine 
se știe, nu se poate îndeplini 
prin „mobilizare", ci prin con
ceperea și realizarea unui pro
gram de acțiuni atractive, co
rei punzmd exact intereselor spe
cifice. ale diverselor categorii de 
tineri. Mania . .manifestării or-
mamut** a făcut și aici, o vreme, 
ravagii, întârziind captarea <- 
tenției publicului. Acțiunile 
tina te tuturor 
mai multe ori 
a nu mulțumi 
ele nu puteau
versitatea preferințelor, a preocu
părilor, a pasiunilor, a gradului 
de pregătire intelectuală al ce
lor cărora le erau destinate. 
Multe din acțiunile în dreptul

des- 
ccle 

de 
căci

realizau de 
performanța 

pe nimeni, 
ține cont de di-

IGIENA MORALĂ
A RECLAMAGIILOR

Manifestare a largului demo
cratism, dreptul oamenilor mun
cii de a se adresa tuturor foruri
lor ierarhice poartă în sine, in 
primul rînd, datoria de conștiin
ța a cetățenilor de a nu rămîne 
nepăsători în fața unor aspecte 
negative dintr-un domeniu de ac
tivitate sau altul, în fața unor ma
nifestări de dispreț, stări de rea 
credință incompatibile cu etica 
noastră cetățenească.

„Marea majoritate a scrisoriloi 
primite de la oamenii munci) 
conțin sesizări reale, critici temei
nice, observații judicioase, într-un 
cuvînt conțin hotărîrea de a nu 
admite nici o neregulă, indife
rent de natura șî importanța sa, 
ne-a spus tov. TROCAN NICO- 
LAE, director al Direcției pentru 
scrisori și audiențe din cadrui 
Secretariatului Consiliului de Mi
niștri. Fiecare scrisoare este ana-

lizata cu atenție și spiiit de răs
pundere, acționîndu-se pentru o 
rezolvare înscrisă în limitele jus
teței și principialității. Scrisorile 
primite, mă refer la cele al căroi 
conținut 
conform 
sensibil seismograf care înregis
trează și L
dicat de exigență, 
noastră socială".

Nu întotdeauna sesizările și re- 
clamațiile poartă însă însemnul 
corectitudinii. Un număr dintre 
acestea — desigur destul de re
dus, dar nu de neluat în seamă 
— sînt rezultatul unei optici de
formate privind realitatea și sen- 
siftiîe democratismului nostru so
cial. Nu ne referim la cele care, 
așa cum sublinia tovarășul Trocan 
Nicolae, se datorează necunoaște
rii unor legi și dispozițiuni cu 
caracter de reglementare în do-

se demonstrează a fi 
realității, constituie un

verifică, la un nivel ri- 
activitatea

meniul administrativ, la afirmații
le făcute privind justețea unor 
măsuri pe care cel în cauza nu Ie 
poate aprecia în conținut datorită 
necunoașterii profunde a unor 
necesități obiective ci la acele se
sizări și reclamații (semnate sau 
nu) lăturalnice spiritului justițiar, 
dorinței sincere de a ajuta la co
rijarea aspectelor negative, con
fecționate sub intenția incorecti
tudinii, a lipsei de probitate.

O primă categorie y constituie 
acele scrisori conținînd realmente 
sesizări sau reclamații la obiect 
uneori, însă, „descrierea" făcîn- 
du-se cu exagerări lipsite de jus
tificare ; mai mult pentru a im
presiona se confecționează o în
treagă listă cu lucruri imaginate 
și care denaturează nu odată fla
grant realitatea. Adresîndu-se fo
rurilor superioare, omul are o a- 
numită stare emotivă, un subiec-

tivism de înțeles — dacă__
motivat de conținutul celor enun
țate — dar de aici și pină la a 
încărca pagini întregi cu exage
rări și chiar mistificări e o „dis
tanță" ce nu poate fi scuzată în 
numele nici unei subiectivități. 
Vrîndu-se o sesizare de principiu, 
de natură să descindă pirtia spre 
normalizare, aceasta se transfor
mă într-un prilej de cercetări fără 
obiect, în care se investește inu
til un mare volum de muncă.

Iată un exemplu de asemenea 
sesizare : Inginerul Paul I. de la 
I.R.A.C. București a fost reclamat 
că și-ar fi construit în întreprin
dere dulapuri pentru cămara și 
debaralele apartamentului pro
prietate personală, că a folosit 
muncitori la treburi personale

NICOLAE ADAM

este

(Continuare în pag. a ll-a)

cărora registrul de activități 
menționa „500 de participau ți“, 
sau „1000 de participanți", aveau 
drept consecință reală îndepăr
tarea de casa de cultură a unei 
hune părți din acești 500 sau 
1000 de tineri. Efectul era 
contrariu celui așteptat și, mai 
devreme sau mai tîrziu, situația 
trebuia sa-i pună pe gînduri pe 
cei ce răspundeau de destinele 
ctsei de cultura.

Din fericire, lucrul acesta s-a 
întâmplat înainte de a fi prea 
tîrziu, cu alte cuvinte înainte 
ca „firma" instituției să se com
promită definitiv. Un studiu atent 
al cerințelor celor ce-i treceau 
pragul a condus direcția casei 
de cultură (director — Marcel 
lonescu) către unica soluție re
zonabilă ; aceea de a-și diversi
fica activitățile în funcție de a- 
ceste cerințe. Din acel moment, 
la casa de cultură din Galați 
au început să se nască tradi
țiile.

Noul program de activități 
este divizat pe cicluri, pe micro- 
grupuri, pe centre de 
Fiecare dintre acestea — 
de obicei, de către un 
list local al domeniului 
tiv ■— se bucură de o

interes. 
condus, 
specîa- 
respec- 
relativă

S. COSTIN

(Continuare in pag. a IV-a)

LA 1 IUNIE
BACALAUREATUL

Ministerul Tnvățămîntului 
face cunoscut că în ziua de 
1 iunie a.c. ora 9 va începe, 
în întreaga tară, examenul 
de bacalaureat pentru absol
venții liceelor de cultură 
generală și ai liceelor de spe
cialitate (economice si agri
cole) de la învățămîntul de 
zi. învățămintul seral și 
învățămîntul fără frecvență- 
La aceeași dată va începe și 
examenul de diplomă 
tru absolvenții 
institutelor 
învățători șl 
dagogice de

pen-
sl 

de
pe-

liceelor 
pedagogice 
ai liceelor 
educatoare.

(Agerpres)

CARNET 
DIURN

compozitori
siA interpret

SÂNZIANA POP
Marile vedete internațio

nale din muzica ușoarâ cu
mulează cel mai adesea 
calitatea dubla de compozi
tori $i interprefi. Se înțelege 
de la sine câ personalitatea 
unui solist cîștigâ enorm 
prin însușirea compunerii. E 
ideal sâ-Ji poți scrie fie însuti 
frazele muzicale. Se creeazâ 
o comuniune artistica mult 
mai convingătoare decîf co
laborarea separata dintre un 
compozitor și un interpret. 
Ba chiar mai mult, apare cu 
mai multâ pregnanțâ astfel 
un gen, o direcție, un stil. 
Muzica ușoarâ modernâ cul- 
tivâ mai pufin calitățile vo
cale în sine și mult mai mult 
calitatea și sensul muzicii. 
Nimeni nu mai așteaptâ de 
la soliștii de muzicâ ușoarâ 
voci de operâ. Nici unul din
tre cei patru membri ai for- 
mafiei Beatles n-au, luafi 
în parte, voci de excepfie, 
dupâ cum nici lui Jacques 
Brel și nici lui Aznavour nu 
h se pot aplica rigorile bel
cantoului. Ceea ce au îzbîn- 
dif sâ impună acești inter- 
Preh este mai ales calitatea 
muzicii,, sensul ei nou, pro
gramatic adesea, râspunzînd 
toarte activ doleanțelor de 
astăzi ale tineretului, fie câ 
e vorba de un program sen
timental sau de unul social

(Continuare tn pag. a Il-a)



Pag. 2 SCiNTEIA TINERETULUI

IG/fiM MOMIÂ
Intre 24 iunie și i iulie

„Primul festival al spectacolelor 
de teatru pentru tineret

TELEGRAMA DIN DELTA
APROAPE

5 MINUTE CU

și copii Piatra Neamț 1969“
In ultima săptămlnă a 

lunii iunie, orașul Piatra 
Neamț va fi gazda unei im
portante manifestări care, 
alături de colocviul interna
țional dedicat problemelor 
tânărului regizor (din iunie] 
și de Festivalul național al 
teatrelor dramatice (din 
decembrie). va constitui 
unul din reperele funda
mentale ale anului teatral 
1969. Este vorba de ,,Primii 
festival al spectacolelor de 
teatru pentru tineret și ca
pii — Piatra Neamț 1J4F, 
organizat de către Comitetul 
pentru cultură «i artă 
al județului Neamț si Tea
trul Tineretului din Pia
tra Neamț.

Doi dintre organizatori. 
Gheorghe Bunghei — pre
ședintele Comitetului jude
țean pentru cultură și artă 
— si Ion Coman — directo
rul -Teatrului Tineretului — 
ne-au informat pe larg asu
pra scopului și modului de 
desfășurare al 
nifestâri 
jul vieții 
Festivalul 
schițeze o 
toare. pe 
a raportului complex ti di- 
nami dintre teatrul româ
nesc actual si tineret. Punc
tul central al acestei imagini 
îl va constitui. firește, o 
trecere în revistă a unora 
dintre cele mai infereaatve 
șpectacole ale stagiunii 
adresate tineretului si co
piilor. După o primă selec
ție întreprinsă de Direcția 
Teatrelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură ai Artă, 
lista pârtiei pan ții or '.care
s-ar putea să fie încă extin
să) cuprinde Instituții lea- 
trale de temeinic preatigi- 
în afara gazdelor. var fi 
prezente la Piatra Neamț 
teatrele naționale din Bucu
rești. Iași. Cluj fii Craiova. 
Teatrul „Ion Creangă". Tea
trul Maghiar din Timișoara. 
Teatrul „Țăndărică" și Stu
dioul Institutului de Artă 
Teatrală și Cinematografi
că ..I.L. Caragiale". Demnă 
de subliniat este aria largă 
a repertoriului festivalului, 
care pledează implici: lm-

aceatci m>- 
inedite in peisa- 

noastre teatrale, 
va urmări *ă 

imagine cuprinzâ- 
planuri muSttple,

potriva unei înțelegeri limi
tate a caracteristic ilar tea
trului pentru tineret- Vor 
putea fi văzute, astfel, pe 
lingă dî«s adresate copiilor 
(„Poverte Determinată" de 
A!acu Popoviei .Un prinț 
fără pereche- de
Eiăk. ..Aiming- de Tina In- 
neicu-Demetrian.
Prinț- după Saint-Exuperyj, 
spectacole cu Dime din dra
maturgia ciaaică si -matern- 
poraaă : ..Troienele- de Ku- 
ripide. ..Cioeirlia* de A- 
noullh, .Omul cd bun din 
Sirftian" de Brecht. ..Hora 
domnițelor- de Radu Stanca, 
^Nu dnt Turnul EJfel" de 
EciUnaa Oproiu.

în cadrul teetlvMulxri va 
avea loc șî il*i aubstantia' 
limoockn ir.'.ituJat ..Teatrul 
•i tfeereCul". I>M>i cm M J 
Ir. format conf. ®‘.v. dr. 
Oridlu Bid tea d-rectorul 
Canarului de Cercetări pen
tru Prob lamele Tineretului 
— rai. alături de Comite
tul pentru euttură ti artă al 
Â-ideRritui Neamț. ae ocupă 
de organizarea simpozionu
lui —. acesta va urmări rea- 

txiuj util eehimb de 
privire la uroblema- 
repertonul teatrului 

tineret ti copii, tra- 
rnsnănepti ale dra

maturgiei ti spectacolului 
Dwn-j tineret, arte specia- 
colukii si tinerii creatori, 
ertaentii teatrali școlară șl 
extreacoiară. aocialogia șl 
psihologia teatrului, mișca
rea teatrală de amatori și 
alte probleme din această 
soni tema ti eA Simpozionul, 
care va fi deschis printr-im 
curlnt al artistului poporului 
Radu Beligan, va reuni oa
meni de teatru (directori da 
teatre, dramaturgi, regizori, 
actori, scenografi, critici dra
matici etc.), cercetători știin
țifici (sociologi, psihologi, es
teticienii. activiști culturali 
și obștești, conducători șl re
prezentanți ai instituțiilor de 
artă ti cultură. Materialele 
simpozionuiui vor fi editate 
de către Centrul de Cerce
tări pentru Problemele Tine
retului.

Un juriu — alcătuit dta 
reprexea tanti ai C.S.C.A., ai

_ Micul

Camitotului pentru cultură 
81 artă al județului Neamț, 
al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist. din critici teatrali fli 
al ți oameni de teatru — va 
decerna premiile festivalu
lui. Lista acestora — Încă 
n «ief ini ti vată — cuprinde 
până In prezent premiile ofe
rite de către C.S.C.A. $1 
CJ.C.A. Neamț. Anunțăm 
pe ei ti terii nettrl că unul 
dintre premiile festivalului 
va fi acordat de către dani 
JBelateia tiaerctalai*1

Vom reveni cu informații 
privind pregătirea festiva
lului eu împle relatări

„Expediția științifică orga
nizată în cadrul orelor de 
botanică pentru elevii clase! 
a IX-a de la Liceul teoretic 
din Salina, In silele de 24-25 
mal, cu ltinerarlul : Sullna, 
Canal Rosetti, comuna Ro- 
settl, satul Letca, pădurea 
Le te a și retur — dorind 30 
de ore — a reușit. Membrii 
expediției, împărțlți in gru
pe de cercetare, — cercetă
tori. botaniști, aiariyti și sa
nitar — au avuț misiunea să 
studieze flora din Deltă șl 
din pădurea Letea. Elevii 
mulțumesc, pe această cale, 
tuturor celor care au contri
buit la reușita frumoasei lor 
expediții-. (AURA STOPLER, 
elevă, clasa a IX-a, ziaristă 

comandamentul expedl-

Regizoarea
ELISABETA

BOSTAN

idei cu 
lira si 
Dfflaru 
diiiile

Marele
S. C.

Favorit"

Cu două luni in urnid, zia
rul nostru anunța la această 
rubrică deschiderea noului ci
nematograf „Favorit* din car
tierul Drumul Taberei. L-am 
vizitat recent ți am fost con- 
trariați de faptul că intr-un 
cinematograf nou. modem, au 
apărui ații de curind niște 
nereguli fundamentale de ca
re sint tinooați, pe de o parte

DIN POȘTA DE IERI
• MUZEU ȘCOLAR 
In cadrul Liceala!

,, Dragos Vodă** din 
Cîmpulung - Moldove
nesc s-a deschis un 
interesant muzeu șco
lar. Parte din cele 5M 
de exponate sînt lu
crate de elevi în timp 
ce altele, linguri, lin- 
guroaie și cupe de 
ațină, balercuțe, brea- 
băne și bite amintind 
de tradiția străbunilor 
yînt strinse din satele 
județului.

• A 50-A PROMO
ȚIE

Casa de cultură a 
studenților din Cluj 
a fost locul de întâl
nire al absolvenților 
din acest an si Insti
tutului de Medicină 
și Farmacie din loca
litate care 
a 50-a 
alăturăm 
torului 
profesor 
Octavian 
felicităm, 
nostru, pe noii disci
poli ai lui Escul&p.

constituie 
promoție. Ne 
urării rec- 
Institutului, 
dr. docent 

Fodor. și-l 
la rtndul

• CHEMAREA NA1- 
C1SELOR

Comitetul județean 
U.TC. Alba Împreună 
ea Comitetul județean 
pentru cultură si artă 
Si Consiliul județean 
al sindicatelor au or
ganizat recent sărbă
toarea folclorică „Che
marea narciselor" pe 
întinsa poiană de Ia 
Negrileasa. Neputind 
să oferim un buchet 
de narcise rămîne să 
le admirați direct la 
sursă.

• T1RGUL FETE
LOR

Peste 
■oane 
recent la 
Iul “* 
din pădurea 
județul Olt. 
datează de peste 90 de 
ani. dar. niciodată, ne 
scrie corespondentul 
nostru, tîrgul nu s-a 
bucurat de o partici
pare atîi de numeroa
să.
• PRIMIRI IN OR

GANIZAȚIA U.T.C.
Din Buftea, leagănul 

cinematografiei romi-

5 000 de per- 
au participat 

tradiționa- 
„Tîrg al fetelor" 

Cotenița. 
Obiceiul

■esiL am wrfiasăl • 
știre tia rare ■! as •- 
■ ■aii eă la Qesaăs gv- 
■eraU ar. 2 a leat • 
mare sărMiaare. M>- 
tival : treiaprrnrre
(sie " aumăr fără ghi
nion) elevi dintre cei 
mai
primiți in ___
U.T C. Noi le urăm 
să treacă cu bine pri
mul examen al Iar — 
admiterea fu liceu.
• UN NOU ȘAN

TIER DE MUNCA 
PATRIOTICĂ

■iii tari aa feat 
orraaiBatia 

le

In orașul SlănJc Pra
hova s-a deschis un 
șantier al tineretului 
avind ea ohleetiv prin
cipal plantarea de 
puteți In fond silvic pe 
o suprafață de 2 hec
tare. Pină acum pe 
aceasta suprafață, au 
și fost plantați peste 
2 filO de pnieți.

• NOTA II
ealtural 

pionierilor 
țeserile.

Concursul 
artistic al 
din școlile
prevăzut cn etapă fi
nală pe țară. ee afli

Krr->1 |a «•
uvliâll a HeeslBl _M1- 
hi| Vluazal- «la C» 
plbală. AeveaiKă aate- 
eăpltaara. a a 
la eampetllle 
zentaalti gealii 
rale ar. 5L 
(la eare aa i 
III de elevi) 
rile, ealistii de aaa- 
aieă papa Iară româ
nească. ee( M le daa- 
aatarl !■ pitorești eee- 
limt ăla lo a te regio- 
nile țării ca ti 9»- 
tivii «ctilii prezeati ea 
piramide șl gxereltil 
de acrobatică (Gabrie
la Una — elaaa a 
Vl-a A ti —
clasa a VUI-a C aa 
exeeotat săltări de 
mare dlKeajtate) aa 
detenaiaat exigenta! 
juriu. aJcătait din re- 
prezeataați ai Miafa- 
teralal larățăaalnta- 
loi și ai CaariliaJai 
ploalerilor dia sectoral 
III. să acorde oaia 
maximă : II al eaHfL 
earea peatra etapa 
aoperioarl a eaaearsa- 
lal.

Mirai 
repre- 
ceae- 

C era rile 
participat 

| recită-

proiectanții și inginerii, pe de 
altă parte întreprinderea ci
nematografică București. Des
pre ce este vorba: instalația 
de condiționat aerul funcțio
nează dar nu satisface capaci
tatea sălii incit din cei 900 
de spectatori, 800 fac baie de 
aburi (ceilalți fiind privilegia- 
ții celor două rinduri sub care 
se află instalate gurile de pri
menire a aerului). Totuși, pen
tru a se folosi din plin insta
lația, personalul cinematogra
fului o ajută prin... deschide
rea «ptor ■ ? 1 AJ doclea fapt 
m M-a tike» «Crația «te 
ri—wF de pirrfRine a iWwvti- 
feâ ffinri dîetr-m srhdd "*e- 
ttiâe și o beretă de placaj, m 
ccetrethctie as firme lami- 
aaai £aîagi oara aa afli, ti 01 
letrrzul aspect arf Hddirti. Fe- 
eeatrv^r. m iond mor perdele 
aeu pcnc^ri sini £c<de Incit, 
btfrind tn hol, le întrebi dercă 
M ncaug a-a uitat câ un 
sptet^eoi dm footer.
RăHfaw ca eele dostă tnstttu- 
țu mi ms amntite M moi
re cit ae poete de urpfnt e- 
ceesU atfMtis. s. G.

Realizatoare a filmelor ro
mânești pentru copii, pre
miată cu peste zece distinc
ții internaționale, Ellsabeta 
Bostan a devenit cunoscută 
In special datorită celor 
patru scurt-metraje cu Năi- 
că. Statornică prietenă a 
celor mici și simpatizată în 
egală măsură de aceștia, re
gizoarea le va oferi în cu- 
rînd basmul „Tinerețe fără 
bătrînețe".

— Ce v-a determinat să 
vă opriți asupra basmului 
popular ?

— Convingerea că cinema
tografia națională este obli
gată să înscrie în repertoriul 
său o serie de producții anu
me destinate copiilor. Am 
încercat să deschid cu 
filmul „Tinerețe fără bătrî
nețe" seria basmelor cine
matografice. propunînd un 
erou ideal și autohton, Făt- 
Frumosul poveștilor noas
tre populare.

— Filmul dv. va reprodu
ce deci pe ecran cunoscutul 
basm de Petre Ispirescu...

— Nu. fiindcă de la cursa 
originara am preluat doar 
ideea și cîteva personaje 
principale. Alături de aces
tea am adus în film alte 
personaje și alte acțiuni ex
tinse din diferite alte po
vestiri populare și basme 
românești.

— Ați vrea să ne spuneți, 
în ce constă actualitatea 
filmului dv. ?

— Dincolo de modalitățile 
expresiei cinematografice 
sau ale stilizării decorurilor 
si costumelor, punctul maxi
mum de actualitate se află 
în însăși tema. în metafora 
filmului.- Ea te vorba de 
metafora tinereții fără bă- 
trfcie:e exprimată ta nemuri
rea dobtndîtii prin virtuti’- 
pa care omul Înseși le po
sedă, prin calitățile sale, 
prin faptele sale nemuritoa 
cw

— Ce vă doriți pentru vîl- 
tar ?

— Filme cit mai bune si 
BMctatari eît mai multi... O 
critică cinematografică aten
tă și receptivă și la cinema
tograful pentru copii si
cii mai multe premii la di
ferite festivaluri Interna
tionale.

TON MIHU

AZI. ÎN LIBRĂRII

..Maialc 
sec. XX“,

MATEI

ȘTIRBU B. : „Cortegiul-, 
lei 4.50.

PILLAT DINU : 
istorice-li te rar, 
lei 5,25.

CAL1NESCU
„Viața și epiniile lui Zacha
rias Lichter, lei 3.

JOHAN BOJER : „Fascina
ția minciunii — foamea cea 
mare-, lei 5.

HEYSE PAUL : „Andrea 
Delfin*, lei 6.25.

ZEGREANU E. : „Sonete", 
lei 5.

IPENTIiW TIMIPUIL DV. LD^EI^
LA DULCE vita — rulează la 

Patria (orele fi,30 ; 13 ; 16.30 ; 20). 
AM DOUA MAME ȘI DOI TAJI 
- rulează la Republica (orele 9,30; 
11,45 . 14 , 16,38 ; 18.45 ; 21). PRIN
ȚUL NEGRU — rulează la Lucea- 
lărul (orele 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16.15; 
10,36 ; 21), București (orele fl ; 11.13 ; 
13,30 ; 16,30 ; 18.45 ; 21). VIȚE
LUL DE AUR (ambele se
rii) — rulează la Festival (orele 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,45). A 1RAI PEN
TRU A TRAI — rulează la Favorit 
(orele 10 ; 13 ; 15.30 : 18 ; 20,30).
ROȘII ȘI ALRII — rulează la 
Central (orele 19,30 ; 21). A TBA1 
PENTRU A TRAI — rulează la 
orele 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ; 16.45).
TARZAN. OMUL JUNGLEI — ru
lează la Victoria (orele 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 10 . 18,30 ; 20.45) ; Melodia
(orele 9 : 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 16,15 ;
20.30) : Modern (orele 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,15 : 18.30 ; 20,45) : Flamura
(orele 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 : 18,15 ; 
2(1.30) PENTRU ÎNCĂ PUTINI 
DOLARI — rulează la Lumina 
(orele 9.15—16 în continuare
18.30 ; 20,45) ; PRINȚESA TRISTA
(în programul de dimineață) ; 
Cosmos (orele 15,30 ; 20,15), ADIO 
GRINGO — rulează Ia Doina (ore
le 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
Program pentru copil (orele 9—10 
dimineața ; Lira (orele 15«3O ; 18) ; 
Ciulești (orele 15.30 ; 18 ; 20.30).
CONTEMPORANUL TAU... (am
bele serii) — rulează la Union 
(orele 19), NOAPTEA (orele 16). 
PE PLAJELE LUMII - rulează la 
Timpuri Noi (orele fi—21). ÎN UM
BRA COLTULUI - rulează la Fe
roviar (orele 8,30 ; 10.45 : 13,15 ; 
16 ; 18.30 ; 21) ; Excelsior (orele 
9,45 : 12 ; 14,30 ; 17,15 ; 20), Floreas- 
ca (orele 9 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Gloria (orele fi ; 11,15 ;

13,31 ; 16 ; 11,15 . M.M). Aurora (o- 
rele 8 ; 11.15; 13,M; li: 11.15: ».3S) 
ASASINATUL S-A COMIS LUNI
— rulează ia Grivita (ore
le S ; 11,15 ; 13,M . II ; 11.15 :
20.30) , Tomis (Orele S.3B—15.31 
In contlnuire ; II) ROLLS 
ROYCE-UL GALBEN — rulează 
Ia înfrățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 
20). LA EST DE EDEN — rulează 
ia Buzeștl (orele 15,30) : ILUZII 
(orele II). NOAPTEA E FĂCUTĂ 
PENTRU... A VISA — rulează Ia 
Dacia (orele 1,15—16,15 in con
tinuare 11.N : 31.45) ; Arta (orele 
9—15.45 în continuare : • 11.15). 
COMEDIANȚIl — rulează la Bu- 
cegl (orele â—14,30 fn continuare ;
17.30) CRIMA IN STIL PERSONAL
— rulează ta Unirea (orele 15,30 ; 
18) . RĂUTĂCIOSUL ADOLES
CENT — rulează la Drumul Sării 
(orele 15 ; 17,30 ; 20). RISCURILE 
MESERIEI — rulează la Ferentari 
(orele 15.30 : II ; 20.15). PIPELE — 
rulează la Cotroceni (orele 21.30) 
URLETUL LUPILOR - rulează la 
Cotroceni (orele 15,30 ; 18) ; vii
torul (Orele 20,30). ASTA SEARA 
MA DISTREZ — rulează la Viito
rul (orele 15,31 ; 11). PE URMELE 
ȘOIMULUI — rulează la Volga 
(orele 9—15,45 In continuare ; 
18,15 : 20.30). Vitan (orele 15.30 : 18:
20.30) . PARADISUL ÎNDRAGOS- 
TIȚILOR — rulează la Miorița 
(orele fi ; 11 ; 13 : 15 ; 17 ; 1» . 21). 
PAȘA — rulează la Moților (ore
le 15.30 ; 18), CRĂCIUN CU ELI
SABETA — rulează ia Moșilor 
(orele 20,30). BEKET — rulează la 
Popular (orele 15,30 : 18). APELE 
PRIMĂVERII - rulează la Munca 
(orele 16); SPARTACUS (orele 18). 
CĂSĂTORIE PRIPITA — rulează 
la Flacăra (orele 15,30 ; IE). COMI
SARUL X (orele 20,30). RIO BRA
VO — rulează la Rahova (orele

15,31 ; IS). TREMURI MINUNATE 
LA SPESSART — rutemă la Pro
gresul — (orele HS ; U : 
MARELE ȘARPE - ruleazA A 
Pacea (orele II . N.1S). NI )LM 
O SINGURA viata — rutaaz’ la 
C ring a si (erate 15 Jl ; M : 31.13)

G R A D INI -CINEMA T OG RAPE

PRINȚUL NEGRU — rulează la 
STADIONUL DINAMO terete
21.15) ; Doina (orete 20,15). AM 
DOUA MAME ȘI DOI TA TI - 
rulează la Festival (orele 21-23 
TARZAN OMUL JUNGLEI — Ex
poziția (orele M.15) ; Arenele Li
bertății (orele 20.15). LA EST DE 
EDEN — rulează la Buzești (oreie
21.15) . COMEDIANT» — rulează 
Ia Bucexl (orele »)- PROFE
SIONIȘTII — rulează la U turta 
(orele M.L5). ADIO. GRINGO — ru
lează la Ura (orele te. 15). IN um
bra COLTULUI — rulează Ia Au
rora — (orele a 15). NOAPTEA E- 
F A CUTA PENTRU... A VIS A — 
rulează la Arta (orele 21,15). VERA 
CRUZ — rulează la Vitan (orele
20.15) . RIO BRAVO — rulează la 
Rahova (orele M,15). TATA DE 
FAMILIE — rulează la Progresul 
(orele 31,13).

PHOTO FININH — ora M.M; 
Tean-ul de CocnetLe : OPINIA PU- 
BL-CA — ora 20.0 : ,.C. I.
Novut-a- (B-du! : ClND
L V> A E ALSA5TRÂ - ora M.M ;

ENIGMATICA 
DOAMNA M“ — ora ît.M ; Tea
tru! Gr-Iești : CURSA DE ȘOA
RECI — ora M.3I . Teatru] . Bar- 
t j Delavrancea' . MUȘTELE — 
ora M.M ; Teatrul „Ion Creangă** : 
EG MONT — ora IR3B : Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei) : PA- 
PUCIADA — ora I7.M ; CABARE- 
nSEIMO — era M.M ; (Sala str. 
Academiei) : A FUGIT UN TREN 
— ora 17,a® : Teatrul Satiric Mu
zical „C. Tănase' (Calea Victori
ei) : FEMEI. FEMEI. FEMEI — 
ora 1B.3S : fia Grădina Boema) : 
NU TE LĂSA STROE — ora M.M ; 
Ansamblul U.G.S : BALADA O- 
MULUI — ora M.M.

JOI 20 MAI 1M0

^teafre
Opera Română : »DON CARLOS 

— ore 18.31 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
IDIOTUL — ora 1B.30 ; (Sala Stu
dio) : O FEMEIE CU BANI — ora 
19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : ME
TEORUL — ora 20.00 : (Sala Stu-

PROGRAMUL I

• lt,M Limba germană. Lecția 
a 57-a (reluare) • 11,38 Pentru e- 
ievi. Consultații Ia fizică • 11,M 
Ce ați dori să revede|1 ? Filmul 
artistic : „încurcăturile de la Co
legiul Nutbourne*- — o producție 
■ studiourilor engleze • 17,35 Lu
mea copiilor — întâlnire cu delfinii
• 17.38 Limba rusă. Lecția a 58-a.
• 18,ÎS Clntece pionierești • 18,48 
Un Interpret îndrăgit : Ton Dolă- 
nescu • 19,88 Prezentarea expozi
ției de desene ale copiilor • 19.30

Telejurnalul de seară • 29,08 Se- 
lecțiuni din opereta : „Ana Lugo- 
jana" • 21.38 Avanpremieră • 
21.38 Trxnsfocator. Sondaj de opi
nti în legătură cu transfocatorul 
transmis în ziua de joi 22 mai 
19M. intitulat : ..Cum am ajun? 
pe banca acuzării ?" • 22.15 Film 
TV ..De la popor la popor*. Film: 
„Scrisoare din TerrasscxV* — pro
ducție a Televiziunii franceze o 
22.43 Prin expozițiile pictorilor : 
Eugen Popa. Eugen Iftode, Maria 
Elendea. Prezintă Horia Horția 
• 23.88 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

• 19,38 Telejurnalul de seară « 
28,08 Concert simfonic q 21,00 
Film artistic : ..Gioconda fără su
rfs" — o producție a Studioului 
cinematografic „București".

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

CLUJ
• Ciclu] de filme documentare 

franceze de artă și turism (Sala 
de spectacole, joi, ora 20,30).
• Audiție pe disc : „Travfata", 

de Giuseppe Verdi (Sala Clubului, 
joi, ora 28).

IAȘI
• Democrația socialistă, cadru 

de manifestare a libertății uma
ne — vorbește prof. I. Benditer ; 
Film artistic (Sala de spectacole, 
joi, ora 2fi).
• Șezătoare literară a cenaclu

lui ,,Mihai Eminescu (Clubul Ar
telor, Joi, ora 28).
• Muzică de Jazz, cu formația 

Titel Popoviei (Student-Club-Bar, 
joi, ora 20).

TIMIȘOARA
• Filmul artistic ,,Urietul lupi

lor" (Sala de spectacole, joi, ora 
21,30).

(Urmare din pag. I)

sooțîndu-i din producție etc. etc. 
Cel care a reclamat a „omis“ un 
amănunt : c& apartamentele fiînt 
dotate și echipate cu aceste con
strucții prin devizul întocmit și 
executat. S-a dovedit că reclama
ta a fost nefondată în absolut 
toate „capetele de acuzare".

Ilustrativ pentru aceasta cate
gorie dar cu implicații mult mai 
profunde este și cazul unui medic 
veterinar care, chemat în fața u- 
nui colectiv de 1(^—12 oameni cu 
funcții de răspundere desemnați 
pentru a cerceta cele reclamate 
de acesta, fiind întrebat pe ce-și 
susține afirmațiile, a declarat tex
tual că „nu se bazează pe nimio 
concret dar că reclamînd zece 
oameni nu se poate să nu se gă
sească doi vinovați cu ceva“ și a 
susținut câ „prin asta își face da
toria de cetățean".

„N-a vrut să vină doamna doc
tor, reclamă alt cetățean, cînd 
am chemat-o, copilul fiind grav 
bolnav. Acești indivizi (doctorii — 
n.n) sînt lăsați să-și facă de cap 
cum vor. Cer să se ia măsuri 
exemplare împotriva unui aseme
nea element descompus".

Cazul a fost cercetat și iată 
constatările : medicul solicitat dă
dea consultații. A întrebat dacă 
nu i se poate aduce copilul la 
policlinică (distanța era de nici 
100 m). S-ar fi putut, dar cel cu 
reci ama ți a a început să insulte, 
să-i amintească că doctorii sînt la 
dispoziția bolnavilor, nu bolnavii 
la dispoziția doctorilor. A plecat 
înjurînd și a chemat Salvarea. 
„Febra" fusese cauzată de... un 
termometru defect.

Neavînd dreptul și căderea să 
aprecieze un fapt (presupusa 
boală a copilului) cetățeanul în 
cauză, în numele unui drept pe 
care nu-1 avea, a reclamat o „si
tuație" inventată dar care, reală 
fiind, nu ar fi scuzat ieșirea a- 
vută față de un om care își fă
cea datoria. Dar cetățeanul s-a 
simțit „nedreptățit" și a cerut 
masuri drastice, afirmînd că el 
are dreptate.

Tot de la o situație similară, 
de necunoaștere a realității, și 
arogîndu-și dreptul de „instanță 
supremă" a pornit ing. Bartan Ni- 
colae, cînd a trimis o reclamație 
Ministerului învățământului, în 
care „demonstra" cu „argumen
te" infailibile că învățătoarea nu 
se ocupă de educația copiilor din 
clasa a IV-a de la liceul 37, unde 
învăța și fiica inginerului. Moti
vul real : nemulțumirea acestuia 
că odrasla-i nu fusese aleasă pre
ședinte de detașament. Opt pa
gini scrise cu migală, pline de 
argumente „zdrobitoare" cu care 
încearcă să dovedească nepregă- 
tirea unui cadru didactic, menta
litatea sa. Nimic adevărat ! Re- 
damația ieșise din condeiti] unui 
părinte uieraolțumit", ,.iicnit" tn 
amorul său propriu. Un alt păriu- 
te afirmă : „Copilul noctni ftie 
mai multă carte decît profesorii 
dar este persecutat in mod siste
matic pentru că nu e fiu de func
tion ar". Se constată, dlndu-se 
curs reclamației, că de fapt ..co
pilul" rămăsese repetent de două 
ori și nu din vina școlii.

(Desigur, ancheta a dovedit că 
reelamația era rău intenționată, 
desigur că pierderea de timp, 
tocirea nervilor celor care au fă
cut ancheta sau au foit anche
tați a fost mare, dar numai atit ? 
Reelamația ticluită în cunoștința 
de cauză a copilului se transfor
mă intr-un act antipedagogic cu 
implicații grave în structura aces
tuia. EI crește cu convingerea 
profund eronată că întotdeauna 
greșeala sa, spiritul sâu delăsător 
va găsi în părinții săi, în rudele 
sale, oricum în cineva apropiat 
sieși, un hun avocat care să 
arunce vina pe altcineva, să-i 
disculpe de obligațiile sale șco
lare, și mai tîrziu de cele de o 
mai mare importanță socială, ne
realizate fie din lene, fie din 
spirit de neangajare, căutînd vi
novați imaginari, anulînd astfel 
orice semn al unei responsabili
tăți fața de propriile obligații).

O fațetă nedorită pe care o ca

pătă uneori sesizarea atunci cînd 
balastul exagerărilor acoperă mo
tivul real care a „declanșat-o" 
sau cînd are la bază o superfi
cială putință de a aprecia un fapt 
sau o întâmplare.

O altă categorie de scrisori — 
semnate, anonime sau semnate 
fictiv (persoane neidentificabile 
șl adrese false) — constituie do
vada unei rele credințe vizibile, a 
dorinței de a denigra, de a arunca 
anatema asupra unui om nevino
vat, (evident, toate aceste tenta
tive mai devreme sau mai tîrziu 
eșuează). Paleta acestor scrisori, 
cu precădere a anonimelor, 
concurează incredibil imaginația 
și invenția serialelor polițiste. 
Impostura îmbracă tonul disimu
latei seriozități, cu aerul — așa 
cum am reținut mai sus — „că 
nu-mi fac decît datoria de cetă
țean". Relatări „dezinteresate", 
insinuări, cultivarea echivocului 
„deschis" spre acuzare, un Jntreg 
arsenal, abdicarea de la normele 
elementare ale cinstei și corecti
tudinii — iată cartea de vizită a 
acestor indivizi „onești".

„Evident (observați siguranța
— n.n.) un asemenea salariat, 
mai ales într-o funcție de răs
pundere, pătează onoarea institu
ției. Nu o dată, ca fapt divers, vă 
putem spune că l-am văzut în 
compania unor femei dubioase. 
Ultima dată s-a afișat cu o femeie 
de moravuri ușoare acum două 
săptămîni — cineva spunea că ar 
fi secretara lui de la serviciu". 
(„Acum două săptămîni" înseam
nă o perioadă în care de fapt ce
tățeanul vizat fusese plecat în
tr-o delegație pentru 20 de zile
— n.n.).

Promovat într-o funcție de răs
pundere — întreaga sa activitate, 
comportamentul său îl recoman
dau cu prisosință — un om în
țelege să asaneze practici dubioa
se, ilicite ale unor subalterni ce 
funcționau într-un domeniu con
tingent cu alimentația publică. O 
face cu hotărâre, avînd și sprijinul 
și avizul firesc al superiorilor săi. 
Muncește conștiincios, este de o 
exemplară corectitudine. încep 
reclamațiile. Semnate, majorita
tea. Expeditorii locuiau la adre
se... inexistente. Se dau curs celor 
semnalate. Nu se confirmă. lai 
reclamații (de data aceasta recla- 
manții nu-și ascund identitatea). 
Au același obiect: „este imoral, 
s-a înconjurat de elemente străine 
intereselor noastre, se comportă 
brutal cu subalternii". Se dau 
curs celor semnalate, deși anche
ta anterioară stabilise că învinui
rile erau cu totul nefondate. Nu 
se confirmă. Omul este reclamat 
cu o perseverență incredibilă. A- 
celeași motive care nu s-au con
firmat. Ani de zile, ani de zile 
cercetări. Se pedalează în gol, dar 
se pedalează. Dosare întregi, con- 
ținlnd .jmmcă și timpul inutil 
consumate de o armată întreagă 
de oameni*.

Am refăcut circuitul unei icri- 
•ori destinată serviciului de scri
sori și audiențe : se citește scri
soarea, se înregistrează, se repar
tizează spre soluționare unui sala
riat, se întreprinde verificarea, 
cele constatate se rezumă într-un 
răspuns petiționarului — dacă a- 
cesta este cunoscut — se trimite 
constatarea forului în cauză pen
tru a acționa — dacă este cazul, 
se răspunde forului superior, se 
notează în condică rezolvarea, do
sarul cazului se depune la arhivă. 
Lucru normal atunci cînd sesiza
rea sau reelamația are acoperire 
faptică de netăgăduit. Același cir
cuit îl urmează însă și scrisorile 
fără obiect (ne referim la cele ce 
reclamă un lucru deja neconfir
mat). cele semnate fictiv și anoni
mele. Pagini înnegrite — un ro
man polițist de jalnică factură 
(prin natura situației) pentru că 
„justițiarul" își manifestă sus și 
tare „credința" împroșcînd venin 
și calomnii cu o ușurință sfidă
toare, dornic să-1 „anuleze" din- 
tr-un condei pe vinovat.

Discutam cu cîțiva dintre cei 
care au fost ținta unor asemenea 
încercări de denigrare :

„Asemenea reclamații, nu se 
poate să nu te zdruncine, oricît

ai fi de tare, ne spune educate»* 
rea Trandafir Maria, ținta unof 
asemenea „bunăvoințe" repetat^ 
care s-au dovedit a fi total lipsite 
de obiect. Necondiționat, realsta^ 
tea se dovedește pînă h urmă | 
dar pînă atunci suporți inxinuări 
din partea unora, lumea te sus
pectează, uneori plutesc în jurul 
tău — chiar și după ce se consta
tă că totul este neadevărat —• 
semne de întrebare stârnite din 
cauza unui individ lipsit de 
scrupule. Nu mai vorbesc că a- 
eeastă situație te inhibă In ceea 
ce trebuie să faci la serviciu, nu 
mai poți da randamentul necesar, 
și normal, te afectează ca om“( 

„Nu contest necesitatea verifi
cării unor acuzații pe care cineva 
crede de cuviință să ți le aducă- 
Nu o dată acestea sînt reale, na 
spune Nicolae A., unul din cei 
care au simțit „gustul" reclama- 
țiilor și insinuărilor privind cin
stea și corectitudinea sa în serv 
viciu. Mă gîndesc însă că. în pri
mul rlnd, trebuie să-ți asumi în
treaga răspundere atunci cînd 
vrei să evidențiezi anumite nere
guli, comportarea dubioasă â 
cuiva. E foarte ușor să te ascunzi 
sub scuze de felul : „nu semnez 
pentru că“... și înșirui motive cu 
totul neplauzibile. Să vă spun că 
m-au îmbătrânit reclamațiile ? 
Am fost convins că totul se va 
clarifica. Nimeni însă nu îți resti
tuie liniștea de care ai fost frus
trat, gustul amar al șicanării 
îți rămîne mult timp, devii 
morocănos, s-ar putea ca acum 
să-i luspectezi pe cei din jurul 
tău, să te întrebi care a făcut-o 
și multe altele de felul acesta. 
Ar trebui să se dea curs numai 
sesizărilor semnate iar vinovatul, 
în cazul că a fost de rea credin
ță, să fie sancționat".

Așadar, implicațiile unor ase
menea reclamații sînt multiple șl 
nu lipsite de gravitate. Repetăm, 
referirea o facem numai la aceas
tă categorie de reclamații ce nu-și 
probează motivul încriminat.

Am cerut, în această privință, 
părerea tov. Clara Caragea. jude
cător la Tribunalul Municipiului 
București : „Spiritul de combati
vitate reflectă tocmai un înalt 
grad de conștiință cetățenească. 
Orice tentativă de a induce în 
eroare, insă, trebuie sancționată, 
conform conținutului aceleiași X 
democrații care guvernează acti
vitatea societății noastre socialiste 
și care stipulează acest drept în 
limitele realităților de necontes
tat. Principiile moralei socialiste 
înglobează cele mai înaintate pre
cepte de morală socială, configu- 
rînd omul de tip nou, implică un 
sumum de responsabilități și obli
gații sociale cărora nimeni qu are 
dreptul să li se sustragă sau să le 
interpreteze după bunul său plac. 
Cetățenii, persoane cunoscute care 
se dovedesc de rea credința în 
sesizările lor trebuie sancționați 
exemplar pentru a tempera zelul 
de care dau dovadă în a induce 
în eroare opinia publică. Consider 
însă că o mare parte din acest 
balast — asemenea sesizări și re
clamații — poate fi aruncat la 
coș încă din faza primei lectur&ri, 
cînd, cu discemămint, se pot ob
serva lipsa de seriozitate, ne
mernicia susținerii unor fapte pe 
care cel în cauză le încriminează. 
Repet, trebuie ca să se dea dova
dă de probitate, trebuie să se știe 
că nu va rămîne nesancționată 
tentativa de calomniere, de sub
stituire a adevărului".

Ne-a preocupat dezbaterea câ
torva aspecte pe care le ridică 
actul sesizării pentru a cultiva ti
nerilor, cetățeni cu drepturi ega
le, consfințite atât de legile țării, 
cit și de practica noastră socia
lă, nevoia de a-și stimula simțul 
critic față de unele practici ana
cronice care-și mai află, uneori, 
teren de manifestare, în diferite 
sectoare de activitate dar, aten- 
ționîndu-i, totodată, că sesizarea, 
reelamația, pentru a fi un gest 
util, eficient, trebuie să fie gîndit 
ca un document obiectiv, purtând 
girul afirmațiilor temeinic moti
vate, al finalității subordonate 
armoniei și echității societății 
noastre socialiste.

(Urmare din pag. I) 

politic. Exact dupâ chipul 
în care cinematograful a re
nunțat la Fât-frumosul Ru
dolf Valentino pentru Fât- 
frumosul Belmondo, prefe
rind modelului fizic un mo
del moral, un învingâtor de 
concepție modernâ eliberai 
de vechile rigori, tot astfel 
și muzica ușoarâ a început 
a-și afla idoli printre com
pozitori i-interpreți, capa
bili a exprima prin arta lor 
mai mult decît simple în
sușiri vocale. Din acest 
punct de vedere și chiar în- 
cepînd cu el conceptul de 
„muzicâ ușoara' s-a modi
ficat substanțial, ponderea 
genului a sporit enorm, de
venind unul dintre factorii 
propagandistici cei mai ac
tivi ai culturii moderne.

Supusâ unor progrese re
marcabile în ultima vreme, 
muzica ușoarâ românească 
afirmâ și ea, alături de per
sonalități venerabile, cîțiva 
tineri compozitori-interpreti 
de excepțională vocație. Să 
luăm numai două exemple, 
Florin Bogardo și Richard 
Oschanitzky, ambii absol
venți ai Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu' din 
București, nume deja cunos
cute în țară și peste hotare.

Compozitor și interpret 
vocal, Florin Bogardo repre
zintă un gen muzical emi
namente liric, elegiac, tex
tele de care se folosește sînt 
adevărate balade despre

sentimente în care cuvîntul 
și sonul contează egal.

Prim-plonul muzical e 
susținut cel mai adesea de 
un singur instrument, ghi
tara sau pianul, melodia se 
personifică, se particulari
zează aidoma unui personaj, 
are caracter de supunere și 
de revoltă, se adresează, se 
comunică, neapărat, e o co

respondență în sensul comu
niunilor lui Baudelaire. Flo
rin Bogardo e un adevărat 
„scops', un poet-eîntăreț, un 
poet-povestitor, un truver, 
tălmăcitor al sentimentelor. 
Caracterul muzicii lui este 
strict romantic, dar non-ro- 
mantic, romantic-activ, în a- 
celași sens al eliberării din 
dogme.

Compozitor și interpret 
instrumentist, excelent pia
nist, Richard Oschanitzky 
este bine cunoscut autor de 
muzică ușoară, cîteva din 
melodiile lui fiind consa
crate drept șlagăre. Dar Ri
chard Oschanitzky s-a im
pus și este cunoscut mai 
ales în muzica de jazz, con

tribuind substanțial la tra
diția și dezvoltarea unei 
școli românești a genului. 
Vădind inițial preferințe 
pentru stilul „hard-bop“ al 
renumitului pianist Bill 
Evans, emancipîndu-se apoi 
către interpretări autonome, 
tânărul pianist român a a- 
juns astăzi la un limbaj ar
monic bogat, ferit de sen
timentalisme dar romantic, 
tumultuos. Prelucrînd la un 
tonus de incandescență mo
tive ale muzicii simfonice 
europene dar și motive fol
clorice românești, interpre
tările lui Oschanitzky cîști- 
gă bogate semnificații ori
ginale, improvizațiile sale 
vădesc un talent foarte per
sonal, plin de descoperiri și 
de elaborări rafinata.

Am numit numai doi ti
neri artiști români. Exemple 
sînt mai multe. Progresul 
muzicii noastre ușoare este 
real. Dar poate că nu s-au 
găsit încă formele adecvate 
de organizare a un^r fesli 
valuri și competiții «are. 
lăsînd la o parte diferitele 
criterii dogmatice de selecție 
și prezentare, să stimuleze 
direcțiile adevărate, eveni
mentele originale ală muzi
cii ușoare românești, compe-' 
tiții care să înfâfișeze reali
tatea noastră muzicală așa 
cum este ea și nu așa cum 
ar trebui sâ fie din punct 
de vedere al admiratorilor 
lui Rudolf Valentino si ai 
iubitorilor belcantoului din 
secolul trecut.
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Elaborate după lucrările 
Consfătuirii pe țară, Instruc
țiunile C.C. al U.T.C. cu pri
vire la modul de primire în 
U.T.C. delimitează cu precizie 
atribuțiile comitetului U.T.C. 
în înfăptuirea acestui act. In
vestit astfel cu sarcini și răs
punderi sporite, comitetul 
U.T.C. al organizației este în 
măsură să analizeze fiecare 
cerere de primire în U.T.C., să 
dezbată în ce măsură tînărul 
care solicită dobîndirea unei 
asemenea calități este demn 
să o și primească, să-i ofere 
soluții pentru o pregătire con
tinuă, temeini
că, Comitetul 
U.T.C. al orga
nizației repre
zintă, așadar, 
autoritatea ca
re dă girul său 
cererii de pri
mire comple
tată de tînăr, 
hotărîrea 
fiind aceea 
re rămîne 
finitîvă.

Lărgirea sfe
rei de acțiune 
a comitetului 
organizației, a 
competenței sa
le, dobîndirea 
unei mai mari 
autonomii în a- 
doptarea unor 
hotărîri au dus 
la rezultate de
osebite pe care 
viața le ilus
trează cu pri
sosință. Ne 
gîndim, de pil
dă la ceea ce ne spunea, printre 
alții, Nicolae Andrei, secreta
rul comitetului U.T.C. de la 
secția reparații nave și utilaje 
portuare a Direcției Naviga
ției Maritime — Constanța, 
sau Marin Croitoru, secreta
rul comitetului U.T.C. de la 
Șantierul naval din același 
oraș în legătură cu acest lu
cru. Ei ne relevau faptul că 
în ultima perioadă comitetele 
U.T.C. ai căror secretari sînt, 
concentrîndu-și atenția asupra 
aplicării Instrucțiunilor C.C. 
araU.T.C. au antrenat întreaga 
masă a uteciștilor la pregăti
rea tinerilor, la cunoașterea 
de către aceștia, prin inter
mediul unor activități educa
tive inițiate, a caracterului, 
obiectivelor și principiilor or
ganizației. Această mobilizare 
a colectivului, pornind de la 
comitetul U.T.C. pînă jos, la 
nivelul grupelor, a contribuit 
din plin la cunoașterea în
deaproape a fiecărui tînăr 
care își exprimase dorința să 
facă parte din rîndurile or
ganizației, a dus la formarea 
unor puncte de vedere co
mune ale uteciștilor și ale 
membrilor comitetului referi
toare la profilul viitorilor 
uteciști, la calitățile și posibili- I 
tățile lor viitoare, au inspirat | 
tuturor convingerea că votul 
dat jin comitet pentru primi- I 
rea unor tineri în organizație | 
exprimă voința fiecărui mem
bru al ei în parte. I

Este foarte limpede, deci, că I. 
activitatea de pregătire și pri
mire de noi tineri în rîndurile 1 
U.T.C. nu constituie și nu |] 
poate constitui o preocupare 
exclusivă a comitetului U.T.C. 
Din păcate, un asemenea mod 
de a concepe și desfășura.. 
munca îndreptată spre crește- II 
rea continuă a rindurilor or
ganizației prin cuprinderea în 11 
U.T.C. a majorității covîrși- II

Colentina — vechea poartă a 
Capitalei către Moldova și către 
Mare — respiră, azi, restructu- 
rindu-și complet peisajul, prin- 
tr-un larg și impunător coridor- 
magistrală, avtnd ca laturi 
blocuri de zece etaje. Abia a tre
cut un an de cînd excavatorul a 
smuls, aici, prima cupă de pă- 
mînt și au și apărut pe aleile cu 
arbori tineri din jurul blocurilor 
cărucioare cu copiii născuți aici.

Primele patru blocuri sînt gata, 
puse la punct cu tot ce le tre
buie. încă patru sînt și ele date 
în folosință (deși încă nefinisate 
exterior). Curind, altele se vor 
scutura de schele, adăugîndu-li- 
se. Cele mai multe sînt în plină 
construcție. Altora, abia li se 
sapă fundația. Așadar, înainte de 
toate, Colentina este un uriaș 
șantier.

Alecu Bîrsa, tîmplar într-una 
din echipele care montează fe
restre și uși, a venit pe șantiere
le Bucureștiului cu vreo zece ani 
în urmă, de undeva, de prin ju
dețul Bacău. A participat la con
strucțiile de pe Calea Griviței, 
montînd ferestre și uși la blocu
rile de aici. E un tînăr pe care 
„vechimea pe șantiere* cum îi 
place să spună, l-a dus de-acum 
la niște concluzii. „înainte de 
toate — ne spune el — omul tre
buie să aibă respect față de el 
însuși. Pentru noi, cei care mun
cim pe șantiere, asta înseamnă, 
mai întîi să ne stabilim într-un 
loc și să ne fixăm asupra unei 
meserii. Dacă am reușit, celelal
te vin de la sine*. Aflăm că și el 
a încercat cîteva șantiere, a fu
git, o vreme, de greutăți, drept 
care s-a calificat mai tîrziu, iro
sind un „timp pe care-l regretă*. 
Dar acum e „un om stabilit* (cu 
casă, cu nevastă și o fetiță tn 
vîrstă de șapte luni), iar de patru 
luni este secretar al comitetului 
U.T.C. pe șantier. Ceea ce ne-a 

toare a 
meniile 
propriu 
zațiilor 
ajuns să o cunoaștem în ul
tima vreme. Iată un exemplu 
Ing. Cornelia Bădilă, secre
tara comitetului U.T.C. de la 
întreprinderea 
nite din lemn 
ne mărturisea 
noașterea mai 
tinerilor din 
care solicită primirea în rîndu- 
rile organizației (ceea ce, din 
capul locului trebuie spus că 
este un lucru bun), membrii

tinerilor din toate do- 
de activitate, nu este 
încă tuturor organi- 
a căror practică am

de produse fi- 
— Constanța, 

că pentru cu- 
aprofundată a 

întreprindere

Comitetul V. I. C.
trebuie să se preocupe 
singur de creșterea

rindurilor organizației?

comitetului se interesează iau 
relații despre ei făcind inves
tigații în rindul șefilor de e- 
chipă sau a responsabililor de 
grupă sindicală. In mod firesc, 
ar fi trebuit însă ca asemenea 
Investigație să cunoască a 
multitudine de sensuri, de di
recții ; ar fi trebuit să fie ean- 
sultate, în primul rînd, bi
rourile grupelor U.T.C., cei 
mai buni uteciști din grupă, 
ar fi fost absolut necesar ca 
aceștia să na rămină in ne- 
cunoștință de cauză față de 
intențiile declarate ale unor 
tovarăși ai lor de muncă de a 
face parte din aceeași organi
zație. La Fabrica de celuloză 
și hlrtie Palas, din același oraș, 
ni se mărturisea, printre al
tele, că în ultimele șase luni 
au fost primiți în rîndurile 
U.T.C., 6 tineri ; ultimii în a- 
prilie — era vorba de două 
fete din grupa turei I 
cretară — Alexandrina Tu- 
dose). Întîmplător ne-am în- 
tîlnit cu Rodica Muhuleț, una 
din utecistele bune ale grupei.

(se-

Foto: C. CIOBOATĂ

Colentina î^i schimbă înfăți
șarea cu fiecare zi...

(Agerpres)
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COLENTINA
secvență de șantier
spus este unul din obiectivele 
permanente ale organizației. 
.Chestiunea cu „stabilirea* — ne 
explică el — ține și de interesele 
șantierului, și de prestigiul nos
tru, al tuturor. Pot spune, din ex
periența mea, că nouă din zece 
tineri care se fac constructori ră- 
mîn credincioși acestei profesii, 
fac din ea o chestiune de viață. 
Dar uite, ni s-a intîmplat un caz : 
intr-o lună, din șaizeci de tineri 
nou angajați, toți șaizeci au ple
cat. înseamnă că noi n-am reușit 
să-i facem să ne înțeleagă rostul. 
Majoritatea sîntem oameni de 
baza, legați de șantier. Dar, pen
tru ca să fim intr-adevăr un co
lectiv închegat, trebuie să fim 
toți ca unul, să fim toți la fel.

Exemplele pe care le întîlnim 
pe șantier confirmă întru totul — 
prin figurile de tineri pe care le 
propun cunoașterii — această o- 
pinie. Unii dintre ei au ajuns la 
nivelul șefului de echipă (utecis- 
tul Gheorghe Trifan, de pildă, 
conduce o echipă de tîmplari, iar 
utecistul Ion Duca o echipă de 
mozaicari). Buni meseriași — ni 
se spune — sînt mai ales cei 
care au absolvit școala de con
strucții și montaj din Balta Albă ; 
nu departe de ei sînt și cei ce 
s-au calificat la locul de muncă și 
care constituie majoritatea con
structorilor (tn primăvara aceasta 
s-a încheiat încă un curs de cali
ficare de 6 luni; în luna mai s-a

In 
se 
in

I-am adresat o întrebare 
legătură cu modul in care 
integrează cele două tinere 
activitatea grupei.

— Cînd au fost primite ? a 
vrut să afle de la noi Rodica 
Muhuleț.

— Acum, de curind, în a- 
prilie.

— Imposibil, ni s-a răspuns, 
ultima primire s-a făcut la 
noi în noiembrie anul trecut 
Știu foarte bine lucrul acesta. 
Poate că nu vă referiți la 
tura noastră, ci la grupa unde 
este secretară Aurelia Cernica.

Precum se vede, comitetele

U.T.C. amintite îngustează a- 
ria de manifestare a respon
sabilității masei de uteciști, 
restring activitatea de primire 
în rindurJe organizației la 
propriul lor nivei. A cere pă
rerea ■teciștQor Hîb grapă 
prin discuții simple, tovără
șești, apropiate ia legătură ca 
ceea ce sc intenționează, a-i 
ține la curent, a le cere • 
participare activă la pregăti
rea viitorilor uteciști, folosi
rea unor metode educative 
prin intermediul cărora să fie 
pusă in valoare forța spiritu
lui critic al grupei întregi, 
pabilă să observe și să 
fluențeze în bine calitățile 
lui care se îndreaptă către 
ganizație, nu numai că 
constituie abateri de la Ins
trucțiunile C.C. al U.T.C. care 
lasă comitetului libertatea să 
hotărască asupra primirii 
unui tînăr în rîndurile orga
nizației (așa cum pe alocuri 
ni s-a opinat), ci, dimpotrivă, 
reprezintă cerințe firești ale 

normelor democratice care ca- 

ea- 
in- 
ce- 
or-
nu

redeschis încă unul). Echipa lui 
Ion Gonțoiu, de pildă, echipă 
fruntașă pe ramură, are în com
ponența sa numeroși tineri cali
ficați la locul de muncă printre 
care Vasile Smaranda, Alexandru 
Porojan etc.

Pasiune. O pasiune care-l lea
gă pe om de opera sa, prin lian
tul unei înalte răspunderi. Răs
pundere în muncă ce caracteri
zează o întreagă generație, dar 
care aici, pe marile șantiere are 
un „ce* al ei, o culoare particu
lară, un plus de intensitate a afir
mării. Inginerul Bogdan a fost 
chemat, nu de mult, să lucreze la 
centrala întreprinderii. A refuzat 
în următorii termeni: „Pînă nu 
predau blocurile 32 și 41, începu
te de mine de la fundație, nu 
pot: sînt prea legat de oameni 
și de lucrarea asta...* Rostite sim
plu, fără patetism exterior, cu
vintele de mai sus se constituie 
într-o veritabilă profesie de cre
dință, care dă sens și lumină ci
frelor înscrise pe graficele între
cerii.

Sica Medeleanu are 19 ani, e 
mozaicar și termină în iunie cla
sa a XII-a la seral. A cerut, de 
curind', să fie primită tn rîndul 
membrilor de partid. Toată lu
mea o respectă pentru seriozita
tea ei, așa cum sînt respectate și 
colegele ei; dar, am aflat, cînd 
se află într-un grup de fete, la 
cantină sau la cămin, mulți ti-

racterizează viața de organi- I 
zație. I

Nu dorim ca aceste rin duri 
să fie înțelese ca o pledoarie 
pentru revenirea la vechea 
stare de lucruri cînd cererea de
primire a tinărului se discuta I 
în adunare. Asupra lipsei de | 
mobilitate a procedeului prin 
care se făcea primirea în I 
U.T.C. sîntem edificați pe de- | 
plin- Ceea ce socotim că se 
cuvine a fi subliniat este toc- I 
mai faptul că munca dedicată | 
creșterii rindurilor organiza
ției comportă 
deosebită, că

o complexitate 
în aceasta sînt 
și trebuie să 
fie deopotrivă 
interesate co
mitetele U.T.C- 
birourile gru
pelor, întreaga 
masă a uteciș- 
tilor al căror 
purtător de cu 
vint este comi
tetul. Dar a fi 
purtător de cu- 
vînt înseamnă 
a cunoaște o- 
pinia celor care 
ți-au încredin
țat mandatul, 8 
o cunoaște în 
toate privințele 
și cu atît ma« 
mult cind e 
vorba să se ho
tărască primi
rea in U.T.C. a 
unui tînăr. (De 
aceea, partici
parea în toate 
cazurile a se
cretarilor de 
grupă, la ședin

țele comitetelor U.T.C. în care 
se discută cereri de primire în 
organizații a unor tineri din 
grupele respective creează co
mitetului posibilitatea unei cu
noașteri mai complete a pro
filului tinărului sau tinerilor 
care doresc să devină uteciști).

Pledind pentru aceste idei, o 
facem cu convingere»» că eluci
dăm o problemă de stil de 
muncă a comitetelor U.T.C. 
care au datoria să exprime în 
orice împrejurare botărîri în 
deplin acord cu masa uteciști- 
lor. O facem cu convingerea 
că numai în felul acesta votul 
membrilor comitetului dat 
pentru primirea unui tînăr în 
U.T.C. are cu adevărat greu
tate, datorită faptului esențial | 
că în creșterea rindurilor or
ganizației nu există șl nici nu 
poate exista o singură pre
ocupare — aceea a comitetu- I 
lui U.T.C.

I
i
I

I
I
I

I
I 
I
i
I
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neri uită de ea și se comportă 
față de fete și față de ea cu o 
totală lipsă de respect. „Și aici 
avem multe de făcut, ne spune 
tovarășul Bîra. Să ne obișnuim 
cu toții să respectăm femeile, 
pentru că în primul find ele ne 
sînt și tovarășe de muncă. Ve
deți, nu spun o noutate, dar șan
tierul are, trebuie să aibă, și a-

(Urmare din pag. I)

cît 13 ; la ridichi de lună din 
7 hectare decît 3“. Căldurile, 
care în această primăvară au 
urmat imediat perioadei de 
însămînțări, impun, cu toată 
umiditatea pe care a acumu
lat-o solul în iarnă, irigarea 
întregii suprafețe legumicole. 
E un adevăr ce nu mai trebuie 
demonstrat. Neacordîndu-se a- 
tenția cuvenită aplicării unei 
agrotehnici corespunzătoare, 
unitățile agricole vor fi mereu 
puse în situația de a nu putea 
livra la timp produsele con
tractate, și, mai grav, pe aces
te suprafețe nu se va realiza 
recolta scontată, ceea ce, evi
dent, va afecta și planul eco- Să vezi și să nu crezi : pe 4 
nomic al C.A.P. și I.A.S.

Ridichile, ca să ne referim 
doar la una din culturi s-au 
lemnificat și I.L.F., pe bună

I 
I

Vi-l prezentăm la locul său de 
muncă pe Gheorgho Urumov 
de la Fabrica de rulmenți 
Birlad, exemplu de conștiin

ciozitate in producție

Foto : O. PLECAN

Bilanț al

acțiunilor patriotice
Locuitorii județelor Prahova și 

Buzău au făcut bilanțul acțiuni
lor patriotice din această primă
vară, în scopul dezvoltării și în
frumusețării localităților urbane 
fi rurale. Astfel, la Ploiești, Bu
zău, Cimpina, Tîrgoviște Rm. Să
rat și în alte localități urbane au 
fost amenajate trotuare și străzi 
pe o suprafață de peste 120 000 
mp., iar în noile cartiere suprafa
ța spațiilor verzi a fost extinsă pe 
120 ha. în numeroase localități 
rurale s-au construit și reparat 
drumuri pe mai bine de 700 km. 
Au fost plantați aproape 800 000 
de arbori și arbuști ornamentali. 
Numărul bazelor sportive amena
jate prin muncă patriotică se ri
dică la 130.

ceastâ menire, vrem ca oamenii 
noștri să fie oameni... Păcat că 
alții, nu noi, uită că mai sîntem 
și tineri, că vrem să facem ceva 
în timpul nostru liber. Aici, pe 
Colentina, abia s-a amenajat un 
club în zona șantierului nr. 1, 
club care însă nu și-a deschis nici 
acum biblioteca și nu și-a înce
put activitățile în mod organizat, 
după un program...“

...Colentina — secvență obiș
nuită de muncă, secvență de pri
măvară, secvență de șantier și de 
tinerețe. Consemnînd cîteva ima
gini fugare, am încercat, totuși, 
să oprim timpul — atît de in
tens in curgerea lui constructivă 
— într-un punct, într-o perspec
tivă : aceea in care timpul este 
decis de om...

TRAIAN BADULESCU 

dreptate, le refuză. La C.A.P. 
Recaș din această cauză de pe 
două hectare cu ridichi nu 
s-au valorificat decît 4 tone 
față de 12 cît s-ar fi putut 
dacă ar fi fost mai bine între
ținute. Pierderile sînt și de o 
parte și de alta : unitățile nu-și 

realizează veniturile iar pie
țele rămîn, în continuare, slab 
aprovizionate. De la Reca; 
consemnăm și un alt aspect.

hectare cooperatorii în loc să 
recolteze gulioare, stau și se 
miră cum de în loc de bulbi 
de gulii au Ieșit flori de gulii:

ATRIBUȚII SPORITE
ALE ÎNTREPRINDERII

IN ELABORAREA PLANULUI
hotărîrile 

a P.C.R. 
sînt în 
măsuri 

planifi- 
economiei naționale 

urmărind întărirea ro- 
planului în dirijarea

Infăptuindu-se 
Conferinței Naționale 
au fost luate sau 
curs de adoptare 
de perfecționare a 
cării 
care, 
lului 
proceselor economice, țin sea
ma de necesitățile și de posi
bilitățile actuale ale economiei 
noastre naționale, ca și de 
tendințele dezvoltării care se 
conturează pe plan mondial. 
Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în raportul 
la Conferința Națională a 
P.C.R. „accentul principal în 
munca de planificare va cădea 
în viitor pe unitățile econo
mice, pe activitatea de elabo
rare a propunerilor de plan 
de către întreprinderi și cen
trale, nucleele de bază ale e- 
conomiei naționale, care cu
nosc cel mai bine potențialul 
și rezervele de care dispun, 
posibilitățile de creștere în 
ritm susținut a producției 
materiale**.

In concepția perfecționării 
conducerii planificate a eco
nomiei planul central cuprin
de un număr restrîns de indi
catori, care vor exprima obiec
tivele esențiale ale economiei 
naționale, permițînd partidu
lui și statului să păstreze în 
mîinile lor principalele instru
mente de conducere a proce
selor economice. In același 
timp stadiul dezvoltării eco
nomice cere acordarea unor a- 
tribuții și drepturi mai largi 
întreprinderilor, centralelor șl 
ministerelor, care să stimu
leze inițiativa în elaborarea 
planurilor și în rezolvarea o- 
perativă a problemelor care 
se ivesc în realizarea aces
tora, în scopul ridicării eficien
ței economice.

Un accent deosebit se pune 
asupra elaborării propuneri
lor de plan de către întreprin
deri. creîndu-se prin aceasta 
condițiile pentru întocmirea 
unor planuri realiste, care să 
se bazeze pe cunoașterea ce
rințelor și a posibilităților de 
producție. Desigur, aceasta 
impune o temeinică fundamen
tare științifică a propunerilor 
de plan de către întreprin
dere, pe baza analizelor asu
pra realizării indicatorilor de 
plan din perioada precedentă 
precum și a studiilor proprii 
în legătură cu perspectivele 
de creștere a capacităților de 
producție, modernizarea pro
ceselor tehnologice, creșterea 
gradului de prelucrare și va
lorificare a materiilor prime, 

UTILAJELE
(Urmare din pag. I)

șantiere a căror origină se află 
în modul defectuos de onorare a 
obligațiilor ce revin în mod fi
resc beneficiarilor de investiții, 
în persistența unor neeoncordan* 
țe flagrante între datele prevăzu
te pentru intrările în funcțiune a 
obiectivelor economice și terme 
nele stipulate în contracte pentru 
livrarea utilajelor. Folosim pen
tru ilustrarea unei astfel de stări 
de lucruri exemplul cel mai e- 
locvent.

Lucrările de dezvoltare a Com
plexului de industrializare a lem
nului Caransebeș au ca termen 
final trimestrul II 1968. Contrac
tele semnate, fără divergențe, de 
beneficiar prevăd însă ca o can
titate de 33 de celule să fie livra
tă pe 10 noiembrie 1969. Erpli- 
cația ?

— Pentru a putea prinde a- 
ceastă comandă în planul anului 
1969 — menționează tovarășul 
inginer Alexandru Heinrich, di
rectorul general al uzinei Elec
troputere — era obligatoriu ca 
beneficiarul să-și prezinte docu
mentația încă de la sfîrșitul anu
lui trecut. Or, aceasta a sosit 
de abia în cursul trimestrului l 
a.c. Vom încerca să facem tot po
sibilul pentru ca începînd din 
iulie să începem livrarea.

cultura nu a fost bine întreți
nută, spun unii specialiști ; al
ții spun câ sâmînța nu a fost 
de calitate. Șl în timp ce co
misii peste comisii caută acum 
un țap ispășitor piața nu a 
primit, numai de la 
unitate 30 tone gulii.

această

— Dați-ne un exemplu din 
care să rezulte că în unități 
nu există producții — vine 
cu răspunsul, la sesizarea 
noastră, direcția agricolă — 
noi ne recunoaștem vina, vom 
lua măsuri.

— Să ni se demonstreze că 
în unități nu există producție, 

îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii, posibilită
țile de cooperare cu alte între
prinderi etc. Totodată, între
prinderea trebuie să țină 
seama și de studiile și indi
cațiile orientative primite de 
la verigile superioare cu pri
vire la volumul și structura 
producției, introducerea pro
gresului tehnic etc.

Caracterul complex al acti
vității de elaborare și funda
mentare a propunerilor de 
plan determină și caracterul 
colectiv al desfășurării ei. Co
lectivele de specialitate alcă
tuite din ingineri, economiști, 
tehnicieni analizează și dez
bat aspectele activității vii
toare a întreprinderii, dimen
sionarea cantitativă și calita
tivă a propunerilor de plan 
solicitînd calcule de funda
mentare și analize multilate-

CRONICA
ECONOMICĂ

rale, bazate pe un sistem larg 
de indicatori, norme, norma
tive și estimări previzionale. 
Este de aceea important să 
subliniem faptul că lărgirea 
atribuțiilor și drepturilor în
treprinderilor nu trebuie în 
nici un caz să ducă, în etapa 
de elaborare a planului, la 
restrîngerea numărului de in
dicatori de calcul și analiză, 
fiind evident singura mo
dalitate care asigură întreprin
derii posibilitatea alegerii va
riantei optime de programare 
a, producției și de creștere a 
eficienței.

Aprobate de comitetul de 
direcție al întreprinderii, 
propunerile de plan sînt ana
lizate, corelate cu necesitățile 
și posibilitățile economiei de 
către verigile superioare și, 
astfel corelate, sînt incluse în 
planul de dezvoltare a econo
miei în ansamblu. In între
prindere, activitatea de pla
nificare continuă, după pri
mirea sarcinilor obligatorii de 
la veriga superioară, prin 
concretizarea acestora șl de- 
falcarea lor pînă la locul de 
muncă.

Ca urmare a creșterii com
petenței șl atribuțiilor între
prinderii, planul de stat va 
cuprinde în viitor un număr 
mai restrîns de indicatori obli
gatorii prin care se transmit 
sarcinile de plan la unitățile 
economice, urmînd ca o parte 
dintre acestea să fie nomina
lizate chiar de către între
prindere. In afară de aceasta,

Așadar, ignorarea dezideratu
lui conform căruia intrarea în 
funcțiune la termenele stabilite a 
obiectivelor de investiții este re
zultanta directă a acțiunilor co
mune, a termenelor unor relații 
de natură strict matematică —» 
proiectant — beneficiar — con
structor — furnizor, se va reper
cuta asupra începerii producției 
la data preconizată. Fisura apă
rută în mecanismul interdepen
denței, funcționale a tuturor par
tenerilor interesafi, va conduce 
la rupsrea armoniei întregului e- • 
dificiu, va influenta negativ asu
pra rezultatelor finale. Mențio
năm acest aspect pentru că ana
liza la care ne referim a scos în 
evidență faptul că situația întîl- 
nită în cazul C.I.L. Caransebeș 
nu are un caracter singular. (Fa
brica de zahăr din Corabia —■ 
obiectiv economic al cărui ter
men de intrare în funcțiune a 
expirat încă din 1968 — solicită 
o gamă întreagă de utilaje pen
tru care nu există în acest mo
ment nici o comandă fermă, per
fectată îdtr-un contract). Sînt cu 
totul meritorii eforturile ce se 
depun acum pentru a înlătura e- 
fectele negative ale unor astfel 
de stări de lucruri, dar trebuie 
însă să rămină bine stabilit că 
nimănui nu-i este permis să ig-

că noi nu ne îngrijim să asi
gurăm recoltarea și preluarea 
ei — adăuga, pe de altă parte, 
Uniunea județeană a C.A.P.

Să le mai dăm exemple ?
Le-a oferit, printre altele, 

piața. Și unii și alții au fost 
de acord că ceea ce aceasta

insămînțezi
oferă consumatorilor nu e nici 
pe departe satisfăcător. Cine 
e în acest caz organul autori
zat să prevină o atare situație ?

Aspectele care explică lipsa 
unor legume în județul Timiș 
sînt desigur multe. Măsurile 
pentru înlăturarea cauzelor 
care le-au generat, pentru ca

cel puțin de acum înainte a- 
provizionarea populației să re
intre în normal, trebuie luate 
cît mai urgent.

Faptul că în acest județ din 
cele 6 200 hectare cu legume, 
amenajate pentru irigații nu 
sînt decît 5 200 hectare (deo
camdată apa nu curge nici pe 
toate acestea), trebuie să atra
gă atenția în mod deosebit 
organelor răspunzătoare pen
tru buna aprovizionare a 
populației. Irigarea și aplica
rea întregului complex de lu
crări recomandate de agro
tehnica legumelor, corelată cu 
măsuri de preluare operativă 
a producției sînt sarcini care 
se ridică cu acuitate în jude
țul Timiș. Populației trebuie 
să i se asigure legume, în can
tități suficiente, la timp și de 
bună calitate. E o cerință rea
lizabilă.

privește stabilirea 
organizatorice și

au fost prevăzute competențe 
și atribuții mai largi în însuși 
procesul de îndeplinire a pla
nului, care creează întreprin
derilor condiții pentru o mobi
litate sporită și o mai operati
vă adaptabilitate la cerințele 
consumului. Astfel, întreprin
derile vor putea să modifice 
sarcinile de producție în uni
tate naturală sau natural-con- 
vențională chiar și la acele 
produse nominalizate departa
mental, atunci cînd situația 
concretă impune aceasta. In 
același sens, al lărgirii compe
tențelor întreprinderii, se în
scrie și dreptul acestora de a 
nominaliza singure obiectivele 
de investiții în cadrul volumu
lui de investiții prevăzut 
global, precum și atribuțiile 
mai largi pe care le au în 
ceea ce 
structurii 
aplicarea diferitelor variante 
ale salarizării în acord și re
gie, în funcție de condițiile 
concrete de producție ale în
treprinderii. In condițiile în 
care cresc atribuțiile între
prinderilor, cînd în procesul 
elaborării planului capătă o 
importanță sporită propune
rile făcute de înseși unitățile 
productive, se creează premi- 
zele cele mai favorabile pen
tru ca planurile să fie cît mai 
realiste, să reflecte și sâ de
termine strînsa interdepen
dentă care în mod obiectiv 
există între producție și con
sum. Este și firesc întrucît 
întreprinderea — unitatea de 
bază în care se realizează pro
cesul producției materiale — 
cunoaște cel mai bine poten
țialul și rezervele de care dis
pune, solicitările la care tre
buie să răspundă. Aceasta im
plică însă cu necesitate o răs
pundere sporită, eliminarea 
definitivă a oricăror manifes
tări de formalism în întocmi
rea propunerilor de plan, fun
damentarea lor temeinică, pe 
evaluarea corectă, reală a po
sibilităților și necesităților de 
producție ale întreprinderii, 
gospodărirea cu deosebită 
grijă a fondurilor materiale și 
bănești cu care este înzestrată 
întreprinderea. In aceasta re
zidă înseși condițiile pentru 
valorificarea optimă a com
petențelor lărgite ce se atri
buie întreprinderilor, a posi
bilităților care se creează pen
tru adaptarea mai operativă a 
producției la necesitățile eco
nomiei, pentru manifestarea 
liberă, neîngrădită a inițiati
vei, în vederea sporirii pro
ducției și ridicării eficienței el.

I. NICOARA

nore rigorile precise ale planifi
cării, că nimeni nu are dreptul 
să „uite“ obligațiile ce-i revin de 
fapt și de drept.

Fără îndoială, nu ne propu
nem reliefarea tuturor probleme
lor care au constituit obiectul 
discuției, vrem însă să reținem 
în final o idee clar conturată cu 
această ocazie : necesitatea stabi
lirii de contacte imediate între 
beneficiarii de utilaje ai uzinei 
Electroputere și întreprinderea 
furnizoare, legături care să per
mită punerea operativă la punct 
în amănunt a lucrurilor ce rămîn 
de făcut pentru perioada imediat 
următoare. Iar aceste înțelegeri 
în care se stabilesc termene, res
ponsabilități și modalități de 
realizare precise să nu rămînfi, 
cum din păcate am mai avut o- 
cazia să consemnăm, simple hîr- 
tii, ci să devină un program con* 
creț de acțiune, a cărui îndepli
nire să fie urmărită pas cu pas. 
Pînă la sfîrșitul anului a rămas 
suficient timp pentru ca cea mai 
mare parte a problemelor încă 
nerezolvate să-și găsească rezol
varea în vederea realizării scopu
lui comun ; intrarea în funcțiune 
a noilor capacități de producție, 
la termenele stabilite. Există a- 
cum un cadru propice pentru 
impulsionarea ritmului de execu
ție pe toate șantierele. Folosirea 
lui reprezintă neîndoielnic una 
din condițiile hotăritoare ale suc
cesului.



PAC 4 SClNTElA TINERETULUI

ORIZONTUL CULTURAL j 
STUDENȚESC - ATRIBUT AL 
PREGĂTIRII PROFESIONALEI

Cîteva zile petrecute printre studenții modernei 
universități timișorene sînt suficiente ca să simți 
specificul preocupărilor celor cîteva mii de tineri 
pregătindu-se să devină, în marea lor majoritate, 
profesori, educatori ai generațiilor viitoare. Acti
vitatea culturală — denumită impropria, în aceil 
caz, „extra-profesională" — a studenților din 
Timișoara este destul de bogată ți ia mM-e parte 
8-a făcut cunoscuta cu prilejul diferitelor compe
tiții artistice universitare. în ce măsură însă acr*- 
te preocupări de timp liber completează «mea
tul spiritual al studenților, dezvoltă pemna^ta- 
tea viitorilor profesori chemați tă devină itteite 
rați fermenți ai vieții culturale dia lacalitătfle 
unde vor merge după abeotvirea facvltățfi ? 
Poate fi activitatea artistică derfățuntâ de sca
denți în cadrai universității • latură complemen
tară in pregătirea lor profesianală ?

O discuție purtată eu cîțiva din organizatorii 
ți animatorii principali ai activității culturale din 
cadrul Uni verși lății din Timișoara, a căutat un 
răspuns la această problemă. La masa noastră 
rotundă nu participat: VASILE CREȚU. asistent 
k Facultatea de fitetegte. țeful eomkiei culturale 
a Centratei ■ai^ersitnr. GH. JURMA. stadeai Ih 
Filologie ooai V, ied Arter al revistei J’oram, 
pahlirația uni veni lăți ttedțnrene. CORNELII 
POPEȚ. roteteal k calotei te ștfiate sodak- preye- 

tteilek C.UJLS- Vteveratnte. DAN MANO- 
LESCU, albeai mb! D* FilAhgk. D1OCENE 
BIHOL rqa^M terahoat aratei al d-kJte 
Unnmăln. fi HORLA GFOiCFSCT. mter la 
Tented -Matei Mtea-. tetei ulii rai lirmoțiri

Ț '«4
Masa te
otund£ 

a „Scînteu 
tineretului*'F

C. Popeț : Cred ci piatra un
ghiulară a activi tatii culturale a 
studenților universității este că
utarea, găsirea unui stil de mun
că eficient, capabil să transfor
me aceste preocupări — deseori 
sporadice — într-o activitate 
complementară profesiunii lor. 
Se știe, în general activitatea stu
denților în cercurile științifice e 
bine orientată, competent în
drumată metodic ; același lucru 
ar trebui să se întîmple ți cu 
activitatea culturală. Ar tTebui 
ca echipele artistice să devină 
adevărate cercuri de artă pentru 
a se putea sistematiza ți chiar 
permanentiza pasiunea ți inte
resul manifestat în această pri
vință de un mare număr de stu- 
denți încă din primii ani de fa
cultate. La noi s-au făcut de-a 
cîțiva pași pe acest dram, chiar 
luna trecută a luat ființă semi* 
nanii studențesc de teatru, care 
S-a bucurat încă de la prima Iu 
ediție de un mare interes dia 
partea studenților*

V. Crețu : Este o inițiativt 
mai mult decît necesară pentra 
că înlesnește studenților cunoaș
terea literaturii dramatice con
temporane, mycarea de idei, 
specificul ți sfera de intere» filo
zofic și social a teatrului modera, 
cunoștințe nectrorinse te pro
grama de învățămînL In central, 
spațiul acordat fi teritorii con
temporane pentru studenții-filo
logi (doar anul X'. tm semestru- 
este cu totul inarifirient. Praitra 
studenții celorlalte facohâtL 
profil tehnic, temitnn de tea
tru este un bun prfleț de - 
în domenii artistice- Ei taa cw- 
nojtință de o operi de artă !■ 
general din articolele de eritic*. 
din cronici care le furaire*rf 
doar informații parțiale, dăscer- 
sate pentru ci le lipsește timpul 
material — și chiar îndru
marea necesară — pentru a cu
noaște mai îndeaproape o operă 
de artă, geneza ei, problematica, 
orientarea, stilul.

C. Popeț : De fapt, trebuia 
pornit pe acest făgaș în discuția 
noastră de la „Extensiunea cul
turală și științifică- a universi
tății, care ființează la noi de doi 
ani. în cadrul .acestei manifestări 
— după cîte știu, singura din 
țară de acest gen — au loc ex
puneri susținute de personalități 
culturale 
nostru si 
sitare. pe 
Au fost 
noastre
Răduleț, Gh. Mihoc, Const. Dai- 
coviciu, profesorul Nicolae Lascu

marcante din orașul 
din alte centre univer- 
cele mai variate teme, 
oaspeții „Extensiunii- 

academicienii Remus

Tm

Din aceste cercuri fac parte stu- 
denți de la toate facultățile. Sc 
urmărește continuitatea acestor 
preocupări în profesiunea de 
educatori, ei menținind colabo
rarea cu cercul respectiv ți după 
absolvirea facultății.

Red. î Dar ce se întîmplă cu 
preocupările lor artistice și cu 
continuitatea despre care vorbiți 
ți în acest domeniu ?

D. Manoleacu î Tn afară de 
echipa de teatru, despre care s-a 
vorbit aici, echipă cu o activi
tate statornica ți rodnică, in ca
drul Universității mai activează 
și un taraf de muzică populară 
înființat de studenții de la Fa
cultatea de muzică, au cîștigat d 
premiul I pe centru...

V. Crețu : ...taraf, care e de 
fapt o părticică din taraful Ca
sei de cultură. Aceeași formație, 
cu același repertoriu, a reprezen
tat în concurs și Universitatea 
ți Casa de cultură.

C. Popeț î Taraful Universită
ții este al Universității, ființează 
de 4 ani. Tovarășul Crețu e tnai 
nou ți nu știe că, în fond, co
laborarea noastră cu Casa de 
Cultură nu anulează activitatea 
echipelor Universității.

V. Crețu s Cîte spectacole a 
dat ața-zisul taraf al Universită
ții în ultimii doi ani ? Cu o fa
cultate de muzică ți una de edu
cație fizică, unde în anul III se 
predă $i un curs de dans, este 
nefiresc ca Universitatea să nu 
aibă nici pînă acum o echipă de 
dansuri. E nefiresc, de asemenea, 
că Universitatea nu are nici pînă 
acum o formație de muzică 
ușoară.

D. Manolescu î Dar formația 
care activează sub egida Institu
tului Agronomic știți ce compo
nență are ? Vă spun eu : mai 
toți membrii ei sînt studenți 
sau absolvenții de la Universitate.

V. Crețu : Poate n-ar fi rău ca 
măcar o parte din aceste echipe 
alcătuite în bună măsură din 
studenți de-ai noțtri sa poată ac
tiva în cadrul Universității, ca 
12 poată primi o îndrumare me
todică competentă — aceste 
preocupări laterale ale studen
ților devenind astfel, sub o în
drumare atentă, un cert atribut 
profesional, care să depășească 
sfera satisfacerii onor cerințe ți 
larcm pe 1 de Mncfație.

Remarcam nu de mult, tot 
In coloanele acestui ziar, că 
foarte bogata colecție „Lucea
fărul" a început, deja mal de 
mult, să răstoarne ordinea ca
lității fixîndu-și preferințele 
pentru cantitate și alfabet. 
Sub această formă, faptele nu 
ne pot mulțumi și, atunci, ne 
punem justificata întrebare 
dacă numărul iubitorilor de 
poezie (mă refer la marele pu
blic) nu se împuținează din — 
tocmai -r- aceste cauze 7

Am în față cîteva volume 
de versuri apărute în ultimele 
luni. Ce le lipsește acestora 
ca să ne stîmească simpatia 
estetică, acel cîmp magnetic 
necesar arderii, vibrației care 
întreține lectura, pasiunea 
transmisibilă a exercițiului 
metaforic 7 îmi vine în minte 
o celebră nuvelă a lui John 
Galsworthy, „Mărul în floare" 
în care un personaj, Stella mi

preț a simplității, a cuvintulul 
nud, de loc metaforic, frizea
ză simplismul la Veronica Rus
so (vezi „Despre suflet, des
pre cuvint" EPL, 1968). In ca
zul acestei din urmă autoare, 
începem să constatăm că poe
zia se poate face din exclama
ții a căror comunicabilitate nu 
depășește cota zero. Autoarea 
construiește cu prea mare în
drăzneală distihuri ca aces
tea :

„La geam tșl scutură salcî- 
mii floarea, / Iar geamul .1 
parcă-1 înfioară boarea..." 
(Primăvară) sau „Inimă, paia-

aplcc peste voi I jt-n riar dn 
nea / mă-nfășor!..." sau a 
unor zvîcnete factice-groteștl: 
„Cuvintele aștern riduri mu
țeniei I I Plouă mărunt... / 
Dincolo de lucruri / Anii ling 
urma hingherilor!... // Sub 
piatră-i ascuns Vestitorul !..." 
(Același neatins...) Semnele de 
exclamație, punctele de sus
pensie, cuvîntul-libido nu con
feră versului verticalitate, e- 
xistență.

N-am putea încheia fără să 
amintim că, tot în ultimul 
timp au apărut, menționez la 
întîmplare, frumoase cărți de 
versuri semnate de... drama
turgul Ion Omescu (Filtru) — 
mare amator de euritmii filo- 
zofic-mltologice, Ion Chiriac 
(Ce se numește toamnă), liric 
cu propensiuni virulente ; din
tre mai tinerii, care au consti
tuit surpriza anului 1968 ne 
rămîne mereu prezent în min-

SIMPLITATE 
ȘI SIMPLISM 

ÎN POEZIE
se pare, schimbă cu soțul ei 
următoarele replici asupra de
senului proaspăt executat:

— Prim-planul e prins cum 
trebuie, Frank 7

— Da.
— Dar mal lipsește ceva, 

nu-i așa 7
Ashurst dădu din cap. Ce 

lipsea oare 7 Mărul înflorit. 
Cintarea și aurul (s. n)

Așadar, prim-planul este ac
ceptabil, desenul pare de ase
menea corect, dar cum nu se 
observă uscăciuni de genul ? : 

„Amețit vibrează timpul 
sfărîmat. // Intîlnesc bărbați / 
Care nu știu să rîdă, I! fete 
triste / mergînd în urma lor, // 
copii purtînd pe creștet / pă
sări înghețate II Dimineața 
mă întorc / cu picioarele to
cite pînă la genunchi" (Cris
tina Tacoi, Așezarea de lucruri 
EPL, 1968, pp. 87—88). Așadar 
ce le lipsește acestor stihuri, 
o poate constata oricine le ci
tește. Inflexiunile mimetice 
plantate întîmplător într-un 
organism impermeabil la ten
te moderniste, nu creează ipso 
facto poezia După cum. la 
antipod, cultivarea cu orice

ță fără de cusur, / Rizi în 
clinchetul lacrimii de azur!' 
(Rizi paiață !).

Pe aceeași linie a simplis
mului. a limbajului nonfigu- 
rat se înscrie volumul Martei 
Bărbulescu, „îngerii Iui Ra
fael" (Editura tineretului, 
1969). Sînt în această carte 
cîteva piese care au o oareca
re rezistență stilistică. (Adu-ți 
aminte, Geneză, Strugurii din 
En-Ghedi, și altele, nu multe), 
dar întrebarea care se pune e 
următoarea : era nevoie de un 
volum de 149 de pagini care 
să adăpostească atît de multe 
versuri neconvingătoare , 
care nu codifică pină la sfirșit 
un nucleu identic 7 Iată doar 
un exemplu Ia care s-ar pu
tea adăuga atîtea : „Atenție 1 / 
Motanul rătăcește / intre soa
re și lună. // Ochiul bărba
tului / caută ochiului femeii / 
altă cale H Piatra caută pia
tră / să-și lase fierbintele ve
rii". (Mica publicitate). Aici 
lexicul metaforic nu merge 
pînă la capăt. In altă parte 
rămîne la nivelul unor simple 
repetiții imediate :

„Urme, urme, urme I / Mă

te excelentul Mihai Bărbules
cu — abia Ieșit din „faza" a- 
dolescenței. Acesta pîndețte 
chiar excesiv în poemele sale 
și își Invită astfel cititorii să-i 
urmeze meandrele reveriilor 
sale ideatice. Ne apare de pil
dă, sub o față nouă o poetă ca 
Mariana Costescu a cărei ul
timă „După explozie" este, mai 
mult decît o restructurare li
rică, o surpriză.

Faptele demonstrează așa
dar că se poate crede în evo
luția poeților de talent și că 
editurile trebuie să renunțe 
definitiv la prejudecata, la mi
tul omului cu volum. Un vo
lum nu-1 cheamă neapărat pe 
următorul mai ales dacă „ur
mătorul" a fost pe parcurs 
publicat în reviste iar un au
tor slab care are neapărlf 
„bossa" cărții tipărite, să su
porte el însuși, materialmente, 
apariția el.

Faptele demonstrează că 
atunci cind sint abandonate 
criteriile estetice — mai ales, 
în domeniul poeziei — cititorii 
ar putea abandona, la rîndul 
lor, subit.

CONSTANTIN CRIȘAN

V. Crepa : Si tot te kșțtaă 
eu interesul pen tiu fiha : de 
vreo dos ani. în cadrai Caaei de 
cultură a studenților *« loc ten 
de cultură cteeaMtoffrafitd pa 
teme propuse de studenți Men
ționez doar dote trtteri da ex
puneri dintre cele tai—i 11 i- 
te : .Antonioni au dexpre tedra 
matizare", expunere wați do 
proiecția filmului •Noaptea-
sau „Bergman și problema 
za torul ui total- completată de 
lectura decupajului k £>te*ak 
„Persona" și ..Ora lucratei" ai 
de proiecția „Fragilor că] hoția". 
Andrei Blaier și C. Stoiciu sini, 
dintre cineaștii noștri, prieteni 
statornici ai studenților timișo
reni. Blaier, care îndrumă fi ac-

LELOUCH

te
Daqpt .«oacaatteM- ■ teaeAF I 

pe &nfhr, ae-Au nrvj- I

rates! At?-*-—tei tfadenCexc de

a m •
ca Kenonte Ar—«Kx

de «AArteBai lor. Vasîle Crete. 
■ ew paesa tatr-«a act „I-rcția" 
«te E’raB'n looescu. pase In are
al <te Abatental Dan Manolescu, 
cn aitelDnri actoruhxi Horii Geor- 
■ft■ Sotețulr scerire ingenioa
sa. teOnaafalrtte vizibil eievxte 
pestra tainei- acestei fascinante 

n făcvt ca tatre studenți- 
retexzatari si tnritați (printre 
care G*. Leaho. dîrertora] Tea- 
tratei «Matei MiBo-, ța alți ațivj 
•etan) sl «e nască apoi pasio
nante tearetu ufe specialitate-. 
Ca o seart înainte asistasem k 
• tetâtere asoninitoaie cu un 
gnap de studenți ai Facultății de

raodest. să ia cunoștință de le
gile teatrului modern abordînd 
m test dintre cele mai dificile 
— .Cntăreata cheală".

I
I 
I 
I 
i
I
I 
I

„A TRAI
PENTRU A TRĂI" SAU

V V u
0 „VOCE" TARA PARTITURA?

Desigur, condiții mai lesni- I 
esoasa fac ca interesul pentru | 
teatra că capete preponderență, 
dar sitele petrecute în mijlocul I 
studantijor timișoreni au putut | 
crea teațacsia îmbucurătoare a 
«oor nreocupări tinerești elevate, I 
capabile să lărgească orizontul | 
spiritual al mnltor studenți de 
azi. fi chiar a unor eforturi pen- I 
tru descifrarea elementelor me- ( 
todo'^gice evident necesare unor 
viitori animatori ai vieții cui tu- I 
raLartistice, pe măsura respon- | 
sabshtățu sociale a educatorilor 
de mirne.

NTCOLETA TOTA
Seară de dana la Casa de cul
tură a studenților din Cluj

0 tradiție

Secvență din film

ptnrtd noc.
Ciaude LeioNNch au aa rep- 

zor ate rtete te bsrvră de

de IndeftăH

rik fera^te cert ar recitesc tn- 
tr-e dre^oeie egoistă ce o uttare, 
ieer-o Aenfă aeontA de le 
proMraack aawa eie ecestui ee- 
cdL

Deeă le „l'n bărbet ți o feme
ie* eeeet erpraț ere nedrept, a- 
ciroi, k trăi pentru a trăi*, 
este in aorte arianărf. Eroul fii- 
anteri este an reporter el televi-

corect mererio. problemele lui in
time finind de indecizia unei 
penduiâri intre soție ft amantă. 
Âa-i vorbe de un clasic triunghi; 
Leiouch nu face din „zbaterea* 
erotici e eroului său o dilemă 
cere trebuie seu nu rezolvată de 
film. El îți prezintă persona/ele 
in htmme bucuriei plenare de ,.a 
trăi pentru e trăi* — cum defi
nește ți titlul filmului. Acest „ori
cum* al existenței lor e trucu
lent, ostentativ „frumos", imagini

CRONICA FILMULUI
o largă audientă la spectatori ți 
care, intr-adevăr, filmează cu o 
frenezie perpetuă de om ce ^in
ventează* lumea cu ajutorul ca
merei de luat vederi. Nimeni ftu-t 
neagă, ar fi imposibil, extraordi
narele calități regizorale. Dacă nu 
filmele în întregime, cel puțin 
multe secvențe sînt considerate, 
la unison, antologice. 1 se repro
șează doar faptul că știe să răs- 
rtundă cu abilitate nevoii de me
lodramă a spectatorului contem
poran. Nevoie de melodramă în
țeleasă prin acel final fericit care 
crea să niveleze toate asperitățile 
existenței. 1 se reproșează că din- 
tr-o lume bintuită de mari și chi
nuitoare întrebări, de frămîntăn 
fociale șit in multe părți ale pă-

ziunri. autor al unor emisiuni des
pre violența întreținuta de odioși 
mercenari (in Africa) sau, in 
Vietnam, de trupe armate regu
late ai căror soldați ucid sau 
omoară pe un pămînt străin. Sec
vența interviului cu șeful unui 
centru de instruire a mercenari
lor, centru aflat undeva in desi
șurile Africei, ascuns de ochiul 
opiniei publice, este elocventă 
pentru oprobriul pe care-l arun
că filmul asupra acestor asasini 
de tristă reputație și asupra a- 
celora care finanțează asemenea 
laboratoare ale crimei.

Dar în film asemenea secven
țe sînt „condiționate* neutral, 
justificate, adică, numai de pere
grinările reporterului care-și face

de o plasticitate neobișnuită. Ca 
în marile publicații ilustrate, s-a 
afirmat pe drept cucînt, de un 
senzațional bine dirijat. Vedem 
New Ynrk-ul de la înălțimea 
convenabilă a unui elicopter, 
sau, ca o margine de lume, cu 
blocuri estompate într-un albas- 
tru-grl, din perspectiva unui parc 
imens, orbitor alhțt de zăpadă. 
In Africa asistăm și la o goană 
după animale, intr-o mare rezer
vație naturală. La Paris, sosirea 
unui avion pe aeroportul Orly, 
este insistent șl frumos filmată 
din interiorul unei uriașe săli de 
oșteptare de la al nu știu cîtelea 
etaj. La Amsterdam totul e ce
țos ca tn baladele nordice...

pentru ca totul să nu ne pară ne
firesc de „frumos", în afara fi
nalului fericit, o tentă de tristețe 
e încercată prin sinceritatea ti
nerei americane întoarsă din 
Franța cu amintirea unui „se
zon* erotic de neuitat sau, mai 
exact, cu o maturizare afectivă 
completă.

Dincolo de emoția artistică 
bine dozată, vizionarea acestui 
film nu rezistă unei analize luci
de din care să nu lipsească eter
na interogație: „în ce scop toa
te acestea ?*

E desigur real tot ce se întîm- 
plă, regizorul nu „minte* dacă ii 
judecăm la nivelul acestei pri
me trepte a realului, dar își pre
zintă eroii, bucuriile și aparentele 
lot eșecuri în fastul hainelor de 
gală. Astfel, începi să te întrebi 
pe drept cuvint, emoționat de 
profesionalitatea regizorului: nu 
cumva Lelouch e acum o voce 
fără partitură, creatorul unei lumi 
„frumoase* fără adevăr uman ?

Vorbind despre recitalurile ac
toricești ale interpreților princi
pali : Annie Girardot și Yce.i 
Montand, cuvintele rămîn ca niș
te haine strimte. Aș îndrăzni sd 
afirm că jocul Anniei Girardot, tn 
rolul Catherinei, nu are încă egal 
în cinematograf.

TUDOR STANESCU

(Urmare din pag. 1)

autonomie ; relativă, întrucît co
lectivul de metodiști al casei 
de cultură coordonează toate 
activitățile, făcîndu-ie sa se su
pună unei concepții unice, su
ficient de elastică pentru a lăsa 
Ioc tuturor inițiativelor crea
toare, dar și suficient de 
fermă pentru ca principiul e- 
ducativ să nn fie pierdut nici 
o clipă din vedere. în felul 
acesta, fiecare cerc, club sau 
formație a început să-și con
stituie o tradiție proprie, de 
cele mai multe ori de dată 
foarte recentă, dar prezentînd 
garanția prelungirii în timp.

Formațiile artistice — o echipă 
de dansuri populare, una de dans 
modem, o orchestră și un grup 
de soliști de muzică ușoară, o 
formație de teatru — au începui 
sa-și afirme, din ce în ce mai 
viguros, personalitatea. Cîteva 
premii la fazele locale ale con
cursurilor, un repertoriu perma
nent și nn program de specta
cole care menține trează atenția 
publicului față de ele, sînl, deo
camdată, trăsăturile definitorii 
ale acestei personalități. Dintre 
soligtii de muzică ușoară, cîțiva 
au participat, alături de concu- 
renți din alte județe, la recentul 
festival gălățean „Glasul primă
verii" (o inițiativă născută tot la 
casa de cultură), făcîndu-se re
marcați cu această ocazie (Came
lia Badiu — premiul II) ; alții 
s-au distins la manifestări simi
lare care au avut loc în alte ora
șe* (Maria Gherghei — premiul 
II la „Crizantema de aur" de 
la Tîrgoviște). „Partea leului" o 
are, deocamdată, echipa de tea
tru instruită cu inteligență și 
dăruire de către actorul Mihai 
Mihail: la finala ultimului festi
val „I. L. Caragiale", tinerii in
terpret amatori din Galați au ob
ținut titlul de laureați cu o ex
celentă înscenare a baladei 
„Gheorghe de la Boiabîrz" de 
Dominic Stanca.

Același Mihai Mihail conduce 
și cineclubul casei de cultură, 
cea dintîi încercare de acest gen 
care reușește la Galați. Am vă
zut primele pelicule realizate de 
proaspeții cineamatori : un palpi
tant generic destinat spectacolu
lui formației de teatru cu „Neîn
credere în foișor" de Nelu Io- 
nescu, și două filme calde, sen
timentale și amare după Prevert 
(„Măturătorul" și „Cafeaua"). în 
momentul de față se lucrează la 
o adaptare cinematografică a 
spectacolului „Gheorghe de la 
Boiabîrz" — filmul se va numi 
„File de baladă" — și se face 
documentarea pentru un film 
despre tineretul orașului, film

care va fi realizat în colaborară 
cu comitetul județean U.T.C.

Un „Șah-club" care allefhează 
concursurile cu lecțiile teoretice 
și care a organizat, printre alte
le. un sfert de finală a campio
natului republican și o cupa „Ly
ceum" destinată elevilor ; un cero 
literar care reunește autori în
cepători și profesori de literatură 
experimentați și care, pe lingă 
activitatea de cenaclu, prezintă 
prelegeri teoretice de larg inte
res cultural ; în sfîrșit, un „Club 
al intelectualilor" care a debutat 
de curînd și al cărui program, 
foarte divers, va cuprinde con
fruntări de opinii ale profesorilor, 
medicilor, universitarilor, întîl- 
niri cu oameni de înaltă specia
litate etc. — completează rețeaua 
„microgrupurilor" casei de cul
tură. Li se adaugă cîteva cicluri 
de manifestări destinate unei au
diențe mai largi : o suită de ac
țiuni pe teme științifice, organi
zate în colaborare cu Muzeul de 
științe naturale, un ciclu de con- 
certe-lecție ale formațiilor Or
chestrei Simfonice și Teatrul oi 
Muzical din localitate, un ciclu 
„Zig-zag“, nu ntit do comp. -• 
cum pare a sugera titlul «ău, ci 
adresfndu-se cu precădere femei
lor tinere din cartier, cu impresii 
de călătorie, discuții despre mo
dă, audiții muzicale etc.

Acestui program i se pot «du
ce, desigur, obiecții. Un le acțiuni 
sînt deocamdată timide ; altele 
nu și-au găsit încă publicul spe
cific ; altele nu s-au cristalizat 
într-o formulă clară. Sint și cîte^ 
va omisiuni importante. Bună
oară, acțiunile de educație poli
tică și morală sînt lăsate oarwum 
la voia întîmplării. Ele nu lip
sesc, în unele perioade au chiar 
o frecvență ridicată, dar progra
mul lor este conceput după ve
chile canoane ale „conferințelor" 
și „simpozioanelor". Este un do
meniu în care conducerea casei 
de cultură nu a găsit încă (sau nu 
a căutat) o soluție de continuita
te, echivalentă celor aplicate în 
alte domenii. Și succesul de care 
se bucură, la alte case de cultu
ră, cluburile de informare sau 
cercurile de dezbateri este o măr
turie limpede a faptului că tine
rii așteaptă cu viu interes aseme
nea manifestări și ca, pentru a 
li se asigura o audiența oel puțin 
egală cu aceea a cercurilor ar
tistice. nu este nevoie decît de o 
inventivitate și de o preocupare 
cel puțin egală.

Tradițiile, care au început să 
se contureze atît de promițător 
la casa de cultură din Galați, sa 
cer completate în chip temeinic, 
cu ăcțiuni care să reflecte într- 
adevăr multilateralitatea preotu- 
pârilor tineretului gălățean.
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A 36-a sesiune a
Comitetului Executiv al F.S.M

Miercuri dimineața, în sala 
& marmură a Casei Scînteii din 
București, au început lucrările 
celei de-a 36-a sesiuni a Comi
tetului Executiv al Federației 
Sindicale Mondiale.

Timp de trei zile, membrii 
Comitetului Executiv vor dez
bate probleme legate de pregă
tirea celui de-al Vll-lea Con
gres Sindical Mondial. In acest 
scop, vor fi discutate „Raportul 
Comisiei pentru elaborarea do
cumentului de orientare și de 
acțiune sindicală, referitor la 
pregătirile pentru Congres**, „Ra
portul privind organizarea ce
lui de-al Vll-lea Congres Sin
dical Mondial", precum și cere
rile de afiliere la F.S.M.

Sesiunea a fost deschisă de 
țțenato Bitosal, președintele Fe
derației Sindicale Mondiale, 
care, după ce a mulțumit Con- 
Mliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia pentru ospitalitatea și con
tribuția adusă la organizarea ae- 
Jjiunii, a urat participanților auc- 
leea în desfășurarea lucrărilor.

In numele Consiliului Central 
ftl Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliu
lui Central, a salutat prezența 
la București a membrilor Comi
tetului Executiv al F.S.M., su
bliniind că ținerea la București 
a acestei reuniuni constituie ex
presia grăitoare a legăturilor fră
țești multilaterale de cooperare 
ți colaborare ce există între sin
dicatele din România și organi
zațiile sindicale afiliate la F.S.M-. 
n materializare a sentimentelor 
de temeinică prietenie bazate 
ne încredere $1 respect reciproc, 
în același timp, președintele 
U.G.S.R. șî-a exprimat convin
gerea că cea de-a 36-a sesiune 
a Comitetului Executiv de la 
București va constitui un mo
ment pozitiv în pregătirea celui

de-al Vll-lea Congres Sindical 
Mondial.

După adoptarea ordinii de zi, 
raportul la primul punct a fost 
prezentat de Pierre Gensous, 
secretar general adjunct al Fe
derației Sindicale Mondiale.

La dezbaterile pe marginea 
raportului prezentat au luat cu- 
vîntul : Luciano Lama (Italia), 
secretar al Confederației Gene
rale Italiene a Muncii — 
Sandor 
secretar 
Central 
Warnke 
dintele 
Libere 
Umberto Fomari, secretar gene
ral al Uniunii Internaționale a 
Sindicatelor din Agricultură, 
Hakue Honje (Japonia), preșe
dintele Federației Sindicale din 
Construcții, Karel Polacek (R. S. 
Cehoslovacă), președintele Con
siliului Central al Mișcării Sin
dicale Revoluționare Ceho-

C.G.I.L., 
Gaspar (R.P. Ungară), 

general al Consiliului 
al Sindicatelor, Herbert 
(R.D. Germană), preșe- 

Uniunii Sindicatelor 
Germane — F.D.G.B.,

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre Re
publica Democrată Germană, to
varășul conf. dr. Ovidiu Bădina, 
directorul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului ca
re va participa la colocviul inter
național asupra problemelor tine
retului organizat de 
Central pentru tineret 
zig (R.D G.).

Institutul 
din Leip-

a părăsit

Ca- 
a reprezentat cu 
arta teatrală româ- 
la două mari com-

• COLECTIVUL TEA
TRULUI „lucia STURD- 
ZA BULANDRA- din 
pitală 
iucces

J|pească
petiții artistice internațio
nale — Festivalul interna
țional al teatrelor de la 
Florența și cea de-a 16-a 
stagiune a Teatrului Națiu
nilor de la Paris. Spectaco
lele „Moartea lui DantonJ 
prezentat la Florența șl 
,.D ale carnavalului- la 
Paris, au cucerit publicul 
spectator. Personalități tea
trale de renume și presa 
de specialitate au apreciat 
în mod deosebit spectacole
le prezentate de artiștii ro
mâni, subliniind virtuțile 
artei lor interpretative, re 
gizorale și scenografice.

La înapoiere în țară, co 
lectivul teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra* a adre
sat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
s^retar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune, prin
tre altele : „Cu deosebită 
recunoștință și respect, co
lectivul teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra* mulțu
mește partidului, guvernu
lui și dumneavoastră perso
nal, stimate tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
pentru grija continuă ce o 
arătați dezvoltării materiale 
și spirituale a țării noastre 
și o dată cu aceasta și artei 
teatrale românești".

(Urman din pag. I)

zguduitoare. Pe aceeași filă, 
ctau, unul sub altul, numele a 
doi elevi : Vasilescu 
Corbu Lambru. în 
fiecăruia e scris la fel : „nu nmi 
vine". Justificarea este însă di
ferită ; pentru primul: ..* 
pension" ; pentru celălalt : „dat 
la stăpîn, nu-1 mai lasă stă- 
pînu-su“...

Mi-am ridicat ochii de pe ști
rile prin care istoria vorbea în
durerată și pe pereții înalt! ai 
„Camerei pionierilor" am zărit 
panourile mari, cu trofeele ob
ținute la diverse concursuri, 
peste care steagul unității des
face un eventai de lumini roșii, 

m-am simțit deodată în si
guranță, mi-am liniștit mîinile 
care căutau instinctiv ceva să 
se salveze dincolo de filele a- 
celea pergamentoase, în rubri
cile cărora am aflat și numele 
elevului Spiru Haret...

„TOT ÎNAINTE!"

Ion și 
dreptul 

„nu mai

„dat la

Noua școală a fost inaugura
tă în 1964. Ridicată numai în 
5 luni, darul făcut elevilor, 
care la 15 septembrie al ace
luiași an si-au început cursu
rile în școală nouă, le-a adus 
bucurii nemăsurate. Recunoscă
tori, școlarii s-au angajat cu 
deosebită seriozitate să aducă 
și ei contribuția lor la înfru
musețarea școlii. Așa se face 
că, datorită muncii exclusive a 
pionierilor și a școlarilor, sub 
supravegherea profesoarei Au
relia Apostol, noul local a fost 
decorat cu vaste mozaicuri de 
o valoare artistică remarcabilă. 
Se certifica, astfel, talentul e- 
levilor dar, mai întîi, dragostea 
pentru școală pe care ei o măr
turiseau prin acele lucrări 
mult cunoscute, de acum, prin 
intermediul unor emisiuni tele
vizate, in toată țara. Purtătorii 
cravatelor roșii și-au lăsat nu
mele înscrise pe tablourile de
corative ale școlii) care le de
venea din ce în ce mai dragă, 
^îndria pe care ei o arată de-

slovace, Plotr Pimenov (U.R.S.S.), 
secretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor, și Lazaro Pena 
(Cuba), vicepreședinte al F.S.M. 

Lucrările sesiunii continuă.
★

Mercuri seara, în sala Tea
trului Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, a avut 
loc un spectacol de gală prezen
tat de Ansamblul 
UG.S.R. în cinstea 
ților la sesiunea 
Executiv al Federației Sindicale 
Mondiale.

împreună cu Renato Bitossi, 
președintele F.S.M., Louis 
Saillant, secretar general al 
F.S.M., și membri ai Comitetu
lui Executiv al F.S.M., la spec
tacol au asistat Gheorghe Apos
tol, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Constan
tin Drâgan, prim-Vicepreședinte 
al U.G.S.R., activiști ai sindica
telor.

MERIDIAN

ÎN SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"

VICTORIA GAZDELOR

artistic al 
participan- 

Comitetului

(Agerpres).

partea Partidului Muncitoresc din 
Turcia.

în cursul vizitei, oaspetele a 
avut întrevederi la Marea Aduna
re Națională, Ministerul învăță- 
mîntului, I.R.R.C.S. și alte insti
tuții centrale și a vizitat unele o- 
biective economice și culturale 
din Capitală și din țară.

• Pe poligonul din Plsen au 
continuat întrecerile concursu
lui internațional de tkr. la care 
participă și sportivi români. în 
proba de pistol viteză victoria 
a revenit trăgătorului ceho
slovac Falta cu un rezultat ex
celent : 597 puncte, care repre
zintă un nou record mondial al 
probei. Pe locul doi s-a clasat 
cehoslovacul Nakovski — 593 
puncte. Iar locul trei a fost 
ocupat de sportivul român Vir
gil Atanasiu — 509 puncte. Pe 
echipe. 3 cîștigat formația 
Cehoslovaciei cu un total de 
2 359 puncte.

Proba de armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri s-a încheiat 
cu succesul lui Kurka (Ceho
slovacia) — 1 157 puncte, urmat 
de Ștefan Alerhand (Romftniai — 
1 156 puncte. Pe echipe primul 
loc a fost ocupat de România 
cu 4 584 puncte, urmată de 
Polonia — 4 570 puncte.

La poziția „în picioare-, echi
pa României s-a clasat pe pri
mul loc cu 1 458 puncte. Proba 
a fost cîștigată de Kovarjik 
(Cehoslovacia) cu 373 puncta. 
Trăgătorul român Ștefan Caban 
a ocupat locul secund cu 371 
puncte.

La poziția „în genunchi-, vic
toria a revenit lui Kurka (Ce
hoslovacia) cu 394 puncte, urmat 
de Alerhand (România) 303 
puncte.

Am mers ieri la meciul Di
namo — Chimia Suceava ca 
la o partidă dinainte jucată. 
Ne-am bucurat de o ieșire în 
aer liber, sub un cer curat 
ca n Santa Lucia și mirosind 
a grîu aproape de pîrgă. 
Vreau să spun cinstit că fie
care spectator cu copul pe u- 
meri a pătruns In tribune 
curios sâ vadă pînă la ce cifră 
nor ridica dinamovițtii scorul. 
Pentru că Dinamo, binecuvtn- 
tată cu cel puțin cinci jucă
tori de clasă europeană, nu 
putea sd piardă în fața celor 
unsprezece băieți sosiți din 
Moldova cea plină de prisăci 
fi legende. Alde Dumitrache 
ji Lucescu au cîștigat cu 5—1. 
au acut trei bare ji, pe deasu
pra, au ratat vreo șapte ocazii 
cu o ușurință care merită să 
fie condamnată cu toată aspri
mea. Ne-au plăcut Boc, Dinu, 
Coman, Sălceunu și cei doi 
vrăjitori din față, adulați de

de FĂNUȘ NEAGU
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public — chiar și de acea 
parte, puțin hapsînă, a tribu
nelor, care-a luat partea Chi
miei, după principiul că cel 
mai slab trebuie încurajat fără 
reținere. Jocul nu s-a ridicat 
nici-o clipă la temperatura la 
care ne e drag să trăim și să 
visăm. Vinovați, paradoxal, 
sini învingătorii. De la un 
anume timp, mai exact din 
momentul cind pe tabela de 
marcaj a apărut cifra 5, dina- 
movițtii au rupt galopul ți 
Dumitrache, ca un cow-boy 
neîntrecut și-n demonstrațiile 
de tir ți-n glume, căuta licu
rici prin mătasea ierbii, iar 
Lucescu se distra de minune 
schițînd fente menite a-i pune 
pe suceveni de-a se bate cap 
In cap. La 5—1, dinamoviștii 
n-au mai căutat poarta decît

1n trei rinduri; și atunci por
tarul Petcu a respins extraor
dinar. Adăugind că arbitrul 
Cursaru n-a sancționai poziția 
de ofseid a lui Dumitrache la 
faza în care s-a înscris golul 
al doilea și că spre final i-a 
frustrat pe dinamoviști de un 
penalii, aduc la cunoștința or
ganizatorilor că ziariștii au 
pricit această partidă stind in 
picioare. Stadionul a fost în
conjurat cu un gard de sîr- 
mă, înalt de aproape doi 
metri. Firesc, așa impune re
gulamentul. Dar de ce nu s-a 
gîndit nimeni să mute, cu ci
teva r înduri de bănci mai sus. 
masa la care să stăm ți să ne 
facem însemnările ? I Horim 
să ni se aplice alt tratament. 
Și asta cit mai repede cu pu
tință.

5—1 e un scor dulce. Luînd 
focul in serios, corsarii din 
Ștefan cel Mare puteau să în
scrie 9 sau 10 goluri. Dar 
poate că nici atunci nu mi-ar 
fi plăcut. Cel puțin eu nu pot 
asista cu inima deschisă la un 
masacru al fluturilor.

La Constanța, Farul a în
vins Steaua cu 3—2 ți bănu
iesc că nici zeul mărilor ți 
nici tritonii din suita lui nu 
cred că la București va putea 
să-și mențină avantajul, Slnf 
convins că finala Cupei Româ
niei se va disputa intre Dina
mo și Steaua. Știu, mingea a 
rotundă, dar la București ea 
capătă colți și ghimpi. Și sînt 
mulți aceia care și-au sîngerat 
palmele in ei.

Notez că n-am auzit tălăngi 
bătînd. In schimb — surpriză I 
— a explodat o petardă. Poa
te că la meciurile țucate in 
nocturnă vom avea și focun 
bengale. începutul s-a făcut.

LA BUCUREȘTI
• înscrierile nominale, pe 

țări (25) șl categorii de greu
tate, totalizează pînă la ora 
actuală 172 de pugiliști. Se 
mal așteaptă nominalizările 
din partea Greciei, Spaniei 
și Târli Galilor. Iată situația 
pe categorii : «lemimusoi — 
8 ; muscă — 16 ; cocoș — 14 j 
pană — 18; semiușoară — 
16 ; ușoară — 16 ; semimljlo- 
ele — 20 ; mijlocie mică — 
18 ; mijlocie — 16 • semigrea 
— 14 ; grea — 16.

Miercuri dimineața
Capitala delegația comună a U- 
niunilor Naționale ale Studenților 
din Danemarca (D.S.F.), Finlan
da (S.Y.L.) și Norvegia (N.S.U.), 
formată din Anders Mathiesen, 
membru al Președinției D.S.F., 
Kimmo Eskola, președintele 
S.Y.L. și Gunnar Foreland, vice
președinte al N.S.U., care la in
vitația U.A.S.R. a efectuat o vi
zită în țara noastră.

In timpul șederii în România, 
membrii delegației au vizitat in
stitute de învățămînt luperioT. că
mine, cantine și du bun studen
țești, obiective social-cui turale și 
turistice din București și Con
stanța, au purtat discuții cu stu
dent!. cadre de condncere ale ■- 
sociațiilor studențești, cu repre
zentanți ai Ministerului Invăță- 
mîntului. De asemenea, delega
ția a fost primită de tovarășul 
Traian Ștefănescu, președintele 
Consiliului U.A.S.R. Cu acest pri
lej s-a efectuat un schimb de o- 
pinii privind preocupările actuale 
ale organizațiilor respective, miș
carea studențească internațională 
și dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor de cooperare.

Intîlnirile și discuțiile s-au des
fășurat într-o atmosferă de prie
tenie, stimă și respect reciproc.

Au sosit în Capitală, venind 
de la Moscova, participanții la 
cursurile internaționale organiza
te de Institutul central de per
fecționare a medicilor de la Mos
cova, în colaborare cu Organiza
ția Mondială a Sănătății.

Grupul este alcătuit din specia
liști în probleme de sănătate pu
blică din Bulgaria, R. D. Germa
nă, Iugoslavia, Mongolia, Polo
nia. România și Uniunea Sovie
tică.

La invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, 
vizitat ( 
Ziya 1

timp de zece zile ne-a 
țara scriitorul turc Yusuf 
Bahadînlî, deputat din

vizitatori al „expoziției'șilor . ...................
lor permanente, este legitimă. 
De aceea, caut să aflu cit mai 
multe din viața lor de fiecare 
zi. Ceea ce ei întreprind acum 
va fi înscris cu certitudine în 
vasta monografie a școlii pe 
care profesoara Demetra Busu
ioc o alcătuiește cu o strădanie 
ce merită în mod special evi
dențiată.

Sala de festivități. Pe un pe
rete, pionierii de la cercul de 
artă plastică au așezat un foto
montaj deasupra căruia stă 
scris : .,1949—196&J. Sînt cuprin
se. în imagini și în gînduri. 20 
de ani de activitate pioniereas
că. Sînt si citeva cifre : unita-

Miercuri după-amiazâ, Ia A- 
•ociația de drept internațional 
ți relații internaționale 
(A.D.I.R.I.). prof. Achîle Albo- 
neti din Italia a conferențiat 
despre „Securitatea euro
peană-.

Oaspetele a fost prezentat 
asistenței de Mircea Mal ița, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, secretar general al 
A.D.I.R.I.

Corul de copii „Zadiknw” 
al Confederației Generale a Mun
cii din Israel, condus de dirijorul 
Las z! o Booth, și-a început 
miercuri turneu] In țara noastră, 
prezentînd un concert la Piatra 
Neamț- Programul a cuprins cîn- 
tece folclorice, precum și creați- 
ale unor compozitori clasici și 
contemporani.

Joi, corul de copii ,^adikow“ 
va concerta la Bacău, iar vineri 
și sîmbătă la București.

(Agerpres)

• A Început proba de dublu 
bărbați din cadrul campionate
lor internaționale de tenia ale 
Franței. CupltH român Ilie Nă- 
stase — Ion Tiriac a învins cu 
6—3. 6—2. 6—1_ perechea fran
ceză Joly — Pierson.

zi ■ „Jocurilor 
atletism care se 
prezent pe ata- 
City din Londra, 

a fort 
c Iști ga ti de Stewart, cronome
trat in 13' 42" 8/10. Proba de 
3 000 m s-a încheiat cu victoria 
lui Mac Cafferty în T 50" 8/10. 
In cursa de 400 m garduri 
englezul John Sherwood a fost 
înregistrat în 50” 8/10. Lynn 
Davis a cîștigat proba de sări
tură în lungime cu 8,00 m, iar 
Payne a realizat cel mai bun 
rezultat la aruncarea ciocanu
lui — 63.38 m.

• în prima 
Britanice" de 
desfășoară în 
dionul ..White 
proba de 5 000 m plat

• Aseară. Ia Madrid, echipe
le A.C. Milano și Ajax Am
sterdam și-au discutat finala 
celei de-a 14-a ediții a ..Cupei 
campionilor europeni- la fot
bal. Partida ș-a încheiat cu 
scorul de 4—I (2—0) în favoarea 
fotbaliștilor italieni.

(Agerpres)
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ECHIPA TINĂRĂ
Corespondență din Varșovia de la TADEUSZ OLSZANSKI

Cel mai bun boxer polonez, 
campionul olimpic Jerzy Kulej, a 
declarat la începutul anului aces
ta că nu va participa la campio
natele europene. Vreau să mi 
odihnesc după turneul dificil din 
Mexic — a spus Kulej. Am 29 
de ani, aspir particip la jocu
rile olimpica de la Munchen ți 
să cuceresc pentru a treia oară 
titlul de campion olimpic. Deci 
trebuie să-mi economisesc 
mod rațional forțele 1

Evident, Kulej are dreptate, 
dar din cuvintele lui rezultă fără 
echivoc că pur și simplu nu a 
vrut să-și riște gloria in turnirul

in

de la București al campionatelor 
europene. Pentru că acesta Cd fi 
un turnir deosebii de greu. Tine
rii cor dezlănțui un atac hotarit 
împotriva pozițiilor campionilor 
mm in virstâ. Din acest conside
rent antrenorii polonezi Feliks 
Stamm și Pawel Szydlo au hotarît 
să renunțe la participarea la acest 
turnir a unor pugiliști celebri și 
au selecționat, pentru reprezenta
tiva Poloniei la campionatele eu
ropene de la București, pugiliști 
tineri. Este suficient să spunem 
că în echipă se găsesc numai doi 
boxeuri din reprezentativa care a 
participai la olimpiada din Me

I ■ zssl-l

Patinoarul 23 August, locul de desfășurare a europenelor de boz

• P. Epureanu, I. Roam fă 
șl C. Chiriac — toți trei ar
bitri cu ecuson A.I.B.A. — au 
fost Incluși în corpul de ofi
ciali al europenelor. Petre 
Epureanu posedă licența in
ternațională de 16 ani. Cei
lalți numai de 4 și, respec
tiv, 2 ani. In total, la galele 
campionatelor vor oficia 24 
de arbitri reprezentînd 22 
de țări.

Valentina Boengiu — preșe
dinta detașamentului claiei a 
6-1 B : — „Efectul educativ al 
acestei întîlniri «*.e foarte 
mare. In felul acesta, avem pri
lejul nu numai lă cunoaștem 
personalități distincte dar să 
și învățăm multe lucruri necu
noscute despre teatru despre 
poezie aau alte domenii ale ar
tei.

Profesoara Michaela Chiriac 
— comandantul unității — îmi 
dezvăluie alte aspecte : ..Noi 
căutăm să dăm acestor întîlniri 
In primul rind. o orientare pro
fesională. Am realizat Întîlniri 
ale pionierilor noștri cu elevii 
liceelor industriale si ale șco
lilor profesionale, cu Ingineri

tiei armate-, ale întrecerilor 
din ..Cupa pionierului-, ale ac
țiunilor din cadrul cercurilor 
științifice de literatură, de mu
zică. de artă plastică — s-au 
realizat participări unanime, 
obtinindu-se calificative și ca
lificări de prestigiu. Școala se 
mîndrește cu Dwnieri deoaebit 
de pregătiți, din plutonul frun
tașilor făcînd parte și Alexan
dru A th an as iu. propus pentru 
tabăra internațională, ori An
drei Ocneanu. matematician 
eminent, cîstigătorul olimpia
delor școlare și care ne-a măr
turisit că anul viitor, cind va 
fi in clasa a 8-a. e hotărî! să a- 
ducă școlii sale laurii unor suc
cese și mai mari.

P I O N I E R I A
tea de pionieri, constituită din 
18 detașamente, cuprinde peste 
400 de membri. Dar deocamda
tă. ochii celor prezenți aici sînt 
îndreptați către bătrânul Nico- 
lae Nicolau, nonogenar, fost 
elev al școlii „Cuibul cu barză", 
care le împărtășește din amin
tirile sale. E o inițiativă a con
siliului pionieresc din cuprin
sul acțiunilor care prevăd ani
versarea celor 20 de ani de la 
înființarea primului detașament 
de pionieri în această școală.

Intru în vorbă cu cîțiva mem
bri al comandamentului. Doina 
Terleachi, clasa a 7-a A, preșe
dinta unității : ..Sînt în tradi
ția unității noastre asemenea 
întîlniri. Nu de mult, am avut 
ca oaspeți cîțiva generali care 
ne-au vorbit despre insurecția 
armată. De asemenea, emoțio
nante întîlniri ne-au oferit ar
tistul Stefan Ciubotă r-așu șl 
scriitorul Nicola© TăutuM«

«iderurgigti și cu proiectant! ai 
combinatelor siderurgice de la 
Galați și Reșița. Aceste acțiuni 
educative le inițiem împreună 
cu elevii uteciști al școlii. Ex
cursiile sînt un alt comparti
ment de activități cu care școa
la noastră se mîndrește. Gru
puri de pionieri au putut vizita 
cele mal frumoase trasee și 
puncte turistice din toată țara, 
în martie, cu un grup de 60 
de elevi din clasele a 2-a și a 
3-a am organizat o frumoasă 
excursie în Bulgaria.

Pentru capitolul : „Ambiția 
succeselor mari“ nu există 
nici o notă în carnetele de elev 
ale pionierilor, deși aceste note 
sînt cunoscute de toată lumea 
ca fiind maxime. In cadrul 
festivalurilor cultural-artistice, 
ale concursurilor tematice, ala 
pregătirilor pentru completa
rea albumului-ștafetă cu tema 
toExpediție pe urmele insurec-

De aceea. în cadrul ritualului 
bine cunoscut al primirii în or
ganizație al unor elevi de clasa 
a 3-a — festivitate la care am 
participat și noi — cînd gîtuit 
de emoție și cu lacrimi neas- 
cunse în ochi, proaspătul pio
nier Valentin Cană, a rostit cu 
voce tremurată legămîntul. am 
constatat încă o dată cit de 
adine este Înțeleasă și tradusă 
în fapt în această unitate de
viza pionierească ..Tot înainte’-

INTERVIURI MARI CU CEI MICI
— De ce ați vrut să deve- 

nîțl pionieri ? Ce satisfacții v-a 
oferit activitatea pionierească? 
Cu ce Idealuri întîmpinați per
spectiva intrării în organiza
ția comunistă de tineret ?

Iulia Diaconescu clasa a 6-a : 
„Pentru că mi-a plăcut să arăt 
tuturor coltul de steag roșu

prin care spuneam că învăț 
bine. Cravata — cea mai aleasă 
mindne la vîrsta noaitză — 
mi-a fost tovarăș și prieten 
de-a lungul anilor".

Florin Blidărescu, clasa a 6-a : 
„Abia am așteptat să împlinesc 
9 ani să pot purta cravata de 
pionier, semn, al creșterii mele-.

Liliana Gavrileeco, clasa a 
7-a : „Am vrut să fiu, ca și pă
rinții mei, membră a unei or
ganizații revoluționare-.

Farcaș L. clasa a 7-a : „In or
ganizație am intrat cu o mie 
de pasiuni 51 zece mii de visuri. 
Cind voi deveni utecistă. vreau 
neapărat să conduc un cerc de 
desen la care să poată veni și 
elevii din clasele I—II, deoa
rece mi se parc că cele mai in
teresante lucrări. pJine de far
mec si fitîngăcie copilărească, 
ei le realize?.!.’.

Mihaela Achim. clasa a 7-a : 
..îmi pare rău că sint născută 
tocmai la sfîrșitul lui octom
brie și că nu pot păși mai cu- 
rind în organizația U.T.C. Aco
lo orizonturile vieții active de 
organizație sint mai largi, deci 
și contribuția fiecăruia este 
mai eficientă-.

Doina Terlcschi, clasa a 7-a : 
„Cea mai mare satisfacție a 
fost alegerea mea doi ani con- 
secutiyi în comandament, iar 
acum ca președintă a unității 
de pionieri. E o cinste supremă 
și o datorie de onoare".

Anton Diaconescu, claaa a 4-a : 
..Am fost fericit cind am pă
truns cu steagul în mină pe 
Stadionul Republicii împreună 
cu ceilaJți stegari ai Capitalei. 
Am vrut să fiu pionier pentru 
că știam că în felul acesta pot 
să-mi slujesc țara mai mult 
decît ceilalți elevi44.

Angela Neamțn, clasa a 6-a : 
„Deoarece pionieria este primul 
pas pe calea devenirii mele ca 
om folositor și credincios pa
triei".

printre altele, că organizează o 
întîlnire între generația de 
pionieri a scolii de acum 20 de 
ani și actuala generație. Anti- 
cipînjd această acțiune, am lua
t-o ne urmele foștilor elevi ai 
școlii, care acum 20 de ani au 
fost primii purtători ai crava
tei purpurii și le-am solicitat 
citeva cuvinte, stîrnind ecoul 
amintirilor lor școlare :

Irina Solomon — inginer 
chimist la Institutul .,Dr. 
I. Cantacuzino44 : „Oricît de în
depărtate au rămas clipele ace
lea. senzația rămîne proaspătă 
prin ani. Cravata roșie a fost 
și este însuși sufletul nostru la 
fel de tînăr și curat pînă as
tăzi. Atunci am luat, de fapt, 
primele lecții de activitate în
tr-o organizație, de muncă în 
colectiv. Păstrez o fotografie 
din anii aceia ca pe o emblemă 
a purității vîrstei mele de pio
nieră".

Olga Apahideann. tehnician 
la Televiziunea Română: „Cred 
că noi. cei care am fost primii, 
am avut cele mai alese bucurii. 
Am fost exploratori ai primelor 
emoții pionierești. Cu ce mîn- 
drie ne salutam între noi. pe 
stradă. rostind ..Tot înainte !“ 
Cravata ne-a dat o oarecare 
sobrietate, ne-a dat chiar un 
stil de muncă pe care nu-1 bă
nuisem pînă atunci. Și unde 
mai puneți ! Aveam chiar pa
latul nostru — Palatul pionie
rilor ! Era ceva extraordinar ! 
Acolo am activat cîțiva ani. 
Frumoși ani ! Acum sîntem 
mari. Colega mea. Marina 
Vanei, e critic de artă, Liliana 
Bolfa e asistentă la Facultatea 
de chimie. Acum viața ne-a 
primit pe toate ■ porțile ei. Sîn
tem mari și amintirile din anii 
aceia le ducem cu noi fiindcă 
sînt
foarte 
tia de 
noi o 
de ani
■ rămas tot de aur !“

Din reprezentativa poloneză făc 
parte (incepind de la categoria 
semimuscă pînă la categoria 
grea): Roman Rozek — 27 ani, 
Artur Olech — 29. Ryszard Ar- 
druszkiewicz — 26, Jan Wadas
— 25, Ryszard Petek — 26, 
Bogdan Jakubowski — 21, Zdzis- 
law Filipiak — 22, Stefan Skalka
— 27, Janusz Gortat — 21, Luc- 
jan Kreps — 23, Ludwik Den- 
dexys — 25 ani.

Vîrsta medie a echipei este de 
24,5 ani, deci aceasta este o e- 
chipă tînără, în care există cîțiva 
rutinieri.

Pe cine contează antrenorii po
lonezi P

Unele puncte le reprezintă trei 
concurenți, cei mai experimen
tați dintre ei. Deci vicecampio- 
nul olimpic la categoria muscă 
Artur Olech. El a participai la 
olimpiadele de la Tokio și Me
xico, dar la campionatele europe
ne ia parte pentru prima oară. 
Olech este foarte ambițios și 
combativ, atacă non stop, are o 
condiție fizică foarte bună și își 
chinuiește adversarii.

Ryszard Ardruszkiewicz repre
zintă cu totul alt tip de boxer 
El este un luptător rece, calculat, 
așteaptă prilejul pentru directă și 
nu se lasă provocat la schimbul 
de lovituri. Ardruszkiewicz a a- 
vut pînă acum ghinion și a ră
mas în umbra tui Jan Galazka, 
care luptă intr-un mod eficient 
și a reprezentat Polonia în marile 
turnee. Ardruszkiewicz este un 
tehnician perfect și poate deveni 
un campion redutabil.

Ryszard Petek va apăra titlul 
de campion european cucerit Qr 
cum trei ani la Roma. Acolo a 
luptat le categoria pană, iar la 
București va lupta la categoria 
ușoară. El este un pugilist per- 

^jfect. Este rapid, are o lovitură 
puternică, se apără foarte bine. 
Trebuie să adăugăm că Petek a 
boxat la categoria semimijlocie Și 
a luptat de două ori foarte bine 
cu campionul olimpic Kulej. O 
întîlnire s-a încheiat la egalitate, 
una a fost pierdută, dar — după 
cum a subliniat presa — numai 
în ochii arbitrilor.

In afară de acești trei boxeri 
ne bazăm, evident, pe tineri. Ei 
vor cuceri la București calitatea 
de reprezentanți. Printre cei mai 
talentați este considerat Janusz 
Gortat. Acest băiat are un mare 
instinct pugilistic, stilul luptei lui 
ne amintește de unul din cei 
mai buni pugiliști polonezi, Zbih- 
niew Pietrzykowski și i se prezi
ce o carieră similară.

tn încheiere încă o problemă 
Schimbările survin nu numai în 
rîndul boxerilor. Pentru prima 
oară antrenorul echipei nu va fi 
Feliks Stamm. El este înlocuit de 
Zenon Stefaniuk, fost de două 
ori campion al Europei tn anii 
1954 și 1955. Jar papa Stamm 
va observa luptele din locul con
fortabil al antrenorilor emeriți.

• Ca la fiecare ediție, îna
intea campionatelor europe
ne, au loc examenele pentru 
candidați! la ecusonul de ar
bitru internațional A.I.B.A. 
Cinci oficiali români s-au 
prezentat la acest dificil test: 
Rlșad, Paraschivescu, Mihelfi, 
Șchiopu, Voiculescu. Ieri ei 
au susținut, pe lingă exame
nul teoretic șl o probă prac
tică (eliminatorie) de arbi
traj.

• în box se pot pronunța 
următoarele decizii : victorie 
la puncte, victorie prin
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K.O., victorie prin abando
nul adversarului, victorie 
prin oprire pentru inferiori
tate, victorie prin neprezen- 
tare, meci fără rezultat (o- 
prirea luptei din motive de 
forță majoră: ruperea rin
gului, întreruperea curentu
lui electric, ploaie torențială 
etc.) și meci nul (Ia amatori, 
numaj în meciuri amicale).

• In sala de atletism a 
complexului sportiv „23 Au- 
gust" au fost Instalate zece 
ringuri de antrenament. Ele 
sînt prevăzute cu oglinzi ne
cesare ultimelor retușuri de 
„stil". Perdele speciale aco
peră ringurile, astfel că cei
lalți boxeri nu-și pot studia 
viitorii adversari, în cursul 
antrenamentelor...

V. R.

• S-a stabilit ca deschide
rea festivă a campionatelor 
europene de box stă aibă loc 
sîmbătă înaintea disputării 
celei de-a doua reuniuni, cu 
începre de la ora 19. După 
defilarea participanților. va 
fl înălțat pe catarg steagul de 
stat al țăxii noastre, apoi se 
va înălța steagul A.I.B.A. 
Fastul campion european 
Gh. Negrea va înălța steagul 
țării noastre. Iar campionul 
olimpic Nicolae Linca pe cel 
ai A.I.B.A. Cuvîntul de sa
lut va fi roiitft de președin
tele comitetului de organi
zare. Gh. Gurîev. Din par
tea A.I.B.A. va lua cuvîntul 
Roman Lisowski (Polonia) 
vicepreședinte a] Asociației 
internaționale de box amator 
(A.I.B.A.). Jurămîntul arbi
trilor va fi rostit de Constan
tin Chiriac (România). ar
bitru internațional A.I.B.A.

• In cursul unei ședințe 
s-a stabilit ca tragerea ia 
sorți pentru alcătuirea pro
gramului campionatelor să 
aibă loc la 30 mai între 
orele 12 și 13 La ora 16, în 
sala Institutului de Petrol și 
Geologie se va desfășura o 
conferință de presă interna
țională.

CU PRILEJUL

(Agerpres)

„ZILELOR CARJII PENTRU
COPII Șl ADOLESCENȚI"

26 mai 1 iunie

DUPĂ
Tovarășa 

directoarea

20 DE ANI
Irina ȘtefSnoiu, 

școlii, îmi spusese,

într-adevăr prețioase, sînt 
frumoase. Și organiza- 

pionierl a fost pentru 
poartă de aur. După 20 
— aici e trăinicia ei! —

Vizitați librăriile
Un noQiit sortiment de lufrfiri destinate

tineretului vâ sta la dispoziție!



□ D Î2 □
Masă rotundă

româno- 
italiană

SAIGON 28 (Agerpres). — 
Fortificațiile deținute de forțele 
americane pe „colina 937“ din 
valea A Shau au fost supuse în 
cursul nopții de marți spre 
miercuri unui nou bombardament 
de către unități ale Frontului Na
tional de Eliberare din Vietna
mul de sud — relatează cores- 
Îiondentul agenției France Presse. 

n același timp patrioții au de
clanșat atacuri asupra altor șap
te poziții ale trupelor americano- 
aaignneze din diverse regiuni sud- 
vietnameze.

Noi ciocniri între forțele Fron
tului Național de Eliberare fi

trupele inamice au avat toc și la 
zona plataurilor înalte. Ia 16 ki
lometri sud-vest de Koirtum, m 
provincia Phuoc Locg. precum fi 
în apropiere de Saigon.

Bombardierele gigantice ameri
cane „B-52“ su efectuat din nou 
raiduri în prtnmcnto Kuotxxn. 
Tay Ninh p Binh Lnog, bnrind 
sute de tone de bombe.

ORIENTUL APROPIAT
• Karame optimist •
• RASHID KARAME, desem

nat de către președintele liba
nez Helou să formeze noul gu
vern al țării, și-a exprimat 
miercuri optimismul în legătură 
cu perspectivele soluționării a- 
068tei îndelungate crize politice 
ce traversează Libanul. După 
cum relatează agenția M.E.N., 
noul premier a făcut o declara
ție în legătură cu convorbirile 
avute cu reprezentanții unor di
verse grupări politice din țară, 
exprimîndu-și satisfacția față do 
rezultatul întrevederilor avute, 
precum și speranța că ar putea 
anunța într-un viitor apropiat 
componența noului guvern.

Mesajul lui U Thant
• AMBASADORII LX 

O.N.U. ai celor patru mari pu
teri au ținut miercuri a 10-a 
ședință da la începerea consul
tărilor în vederea găsirii unei 
soluții politice a conflictului din 
Orientul Apropiat. După ședin
ță, ambasadorul U.R.S.S., Iakov 
Malik, la reședința căruia a avut 
Ioc reuniunea, a declarat ziariș
tilor că participanții caută să' 
realizeze un acord ou privire la 
elaborarea unui comunicat !n 
care să fie menționate progrese
le realizate.

Viitoarea reuniune va avw 
loc marțea viitoare.

BRUXELLES 28
Miniștrii apărării 

membre ale Alianței 
cu excepția celui al Franței re
trasă din organismele militare 
ale pactului, s-au întrunit 
miercuri la sediul XAT.O. din 
Bruxelles. Dezbaterile au fost 
dominate de intenția Canadei de 
a retrage majoritatea forțelor 
«ale staționate în Europa occi
dentală. Aproape toți participan
tă au criticat această intenție, 
unii preocupați de posibilitatea 
ca o asemenea măsură să fie 
contagioasă, iar alții (în special 
vest-europenii), de teama ca re
tragerea canadiană să na impbca 
noi poveri pentru bugetele tor.

Pentru a lipsi dezbaterile dm 
cadrul reuniunii de anumite to
nuri ridicate, ministrul cxnai^ 
al apărării, Leo Cadienx. î-a in
vitat pe colegii săi american, 
britanic, vest-german, belgian d 
olandez la un dejun de lucre, 
cursul căruia i-a Încercat reab- 
zarea unui compromis.

Un comunicat oficial an^ță 
că ministrul canadian s-a anga
jat să obțină din partea guver
nului său aminarea adoptării u- 
nei hotărîri finale privitoare b 
retragerea trupelor pini la sflr- 
șitul acestui an, mai exact, p*rd 
la sesiunea Consiliului nurmrte- 
rial al N.A.T.O., din decembrie. 
Intre timp, vor avei loc conec
tări între Canada și alia ții

Participanții la reuniune a 
căzut de acord să mențină for
țele armate ale țărilor tor la 
velul cantitativ actual Ea 
admis în principiu neeesfta 
unei creșteri moderate a cheltu
ielilor militare, dar an refuzat sa

(AgerpresJ. 
ai țăriloi 
Atlantice,

Campania electorală

din Franța
PARIS 28 (Agerpres). — Cam

pania electorală prezidențială 
am Franța continuă. Marți sea
ra, la Grenoble a avut loc un 
miting cn prilejul căruia un duel 
oratoric a opus pe Pierre Men
des-France, care va fi prim-mi- 
msîru în cazul alegerii lui Gaston 
Defferre, ca președinte și Valery 
Giscard d’Estaing, lider al repu
blicanilor independenți, care sus
ține candidatura lui ~ 
Pompidou. Controversa, 
rată într-o atmosferă de 
politică, ce a dominat 
nent mitingul Ia care au luat 
parte peste cinci mii de persoa
ne, a abordat în principal prob le-

RIICKEFtLLLR
DEMONSTRAȚII

Șl RĂCEALĂ OFICIALĂ 
iN COLUMBIA

Puternice demonstrații anti- 
americane au izbucnit marți 
în principalele orașe colum
biene, în semn de protest îm
potriva vizitei guvernatondm 
statului New York, Ndsoo 
Rockefeller, care întreprinde 
..un turneu de informare- îa 
țările Americii Latine în cali
tate de trimis personal al pre
ședintelui Nixon. Manifestații
le au început la Bogota ca 
cîteva ore înaintea sorim hd 
Rockefeller și l-au extmj ta 
orașele Bar an quill a, GaA».
Monteria și altele. Zeci de mii 
de ftudenți au participat la o 
grevă de protest de 24 de ore, 
în timp ce pe străzile Bogo- 
tei și ale altor centre univer
sitare au fost arse drapele ale 
S.U.A. și erau purtate pancar
te prin care se exprima 
nemulțumirea față de politica 
Washingtonului față de țări
le Americii Latine. Poliția a 
intervenit arestând tm număr 
de persoane după ciocniri eu 
manifestanțiî aoldâta ou ea
rner o și răniți.

Potrivit relatărilor agenția 
U.P.I., Rockefeller „s-a bucu
rat de o primiră rece" la Bo
gota din partea oficialităților 
columbiene nemulțumite de 
obstacolele ridicate de S.U.A.. 
în calea exporturilor de cafea 
și a acordării de credite pen
tru satisfacerea necesităților 
economice ale țării. Președin
tele Columbiei, Cadet Llerxs 
Restrepo, a desemnat 10 comi
tete speciale, fiecare condus 
do cite un ministru, pentru a 
discuta cu membrii suitei lui 
Rockefeller dificultățile țării 
sale în relațiile cu S.U-A,

Miercuri, la Bogota s-a a- 
nunțat că pe lingă mobiliza
rea a 10 000 de polițiști, gu
vernul a hotarît chemarea de 
urgență sub arme a unui nu
măr de rezerviști „pentru a 
garanta securitatea personală* 
a trimisului președintelui Ni
xon.

Georgee 
des £ăș li
ters iu ne 

perma-

Manevra NJLT.O. 
in Grecia

e AGENȚIA 
■Maxi câ fir. Auguste Lindt, 
rr „-Ft»—*îul Comitetului to- 
lanalteml te Crucii Roșii în 
ASnea rteăriteană. si trei co-

inf Off-

OLANDA. Aspect din timpul 
ciocnirilor care au avut loc 
recent la Amsterdam, între 

studenți și poliție

me economice. Pronunțîndu-se în 
materie de politică economica 
pentru competitivitate, G is card 
d'Estaing a definit obiectivele 
mari ce stau în fața Franței și 
anume introducerea metodelor 
modeme de gestiune și de orga
nizare. La rindul său, Pierre 
Mendes-France a criticat acțiu
nile lui Georges Pompidou, pe 
timpul cînd acesta era prim-mi- 
nistru, afirmînd că Franța este 
în urmă în ce privește progresul 
industrial și că a venit vremea 
pentru schimbarea orientării și 
direcției dezvoltării economice a 
țării.

41 Ia sută dintre francezi rfnt 
hotărîți sa voteze pentru Geor
ges Pompidou, față de numai 27 
la sută în favoarea lui Alain Po- 
her, relevă rezultatele unui son
daj de opinie, publicat ieri de zia
rul „France-Soir“. Aceste cifre, a- 
preciază ziarul, indică o stabilita
te a* intențiilor de a vota pentru 
Pompidou și o scădere a prefe
rințelor pentru actualul președin
te interimar, care la sondajele an
terioare întrunise sprijinul a 30 
la rată dintre cei chestionați.

Același sondaj indică, de ase
menea. creșterea în contmuare a 
papnlarității candidatului P.C. 
rrancez, Jacques Duclos, pentru 
care »-au pronunțat 10 la 
dintre cei chestionați-

• NOI ȘI GRAVE INCI
DENTE s-au produs miercuri 
la Tucnman, localitate si
tuată la 1 200 km de Buenos 
Aires, cînd poliția a inter
venit împotriva unei demon
strații studențești. Peste 
2 000 de studenți au organi
zat nu marș spre clădirea 
municipalității, protestând 
împotriva violențelor poli
tiei. între agenții poliției și 
student! au avut loc ciocniri, 
care s-au soldat ca rănirea 
a peste 20 de persoane, din
tre care 10 grav, și aresta
rea a aproximativ 100 de 
manifestanți. Studenții s-au 
baricadat într-nn cartier în 
apropiere de universitate, 
unde au ocupat cîteva clă
diri.

Președintele Argentinei, 
Juan Carlos Ongania, a reu
nit cabinetul de miniștri 
pentru a discuta situația 
creată în urma tulburărilor 
studențești, ce continuă în 
mai multe orașe argentinie- 
ne de peste 10 zile. De ase
menea, Confederația gene
rală a muncitorilor a che
mat, pentru vineri, la o 
grevă generală de 24 de ore 
îa sprijinul studenților.

• PREȘEDINTELE LIBANU
LUI, Charles Helou, l-a primit 
marți pe ministrul irakian pen
tru problemele tineretului, Chafic 
Al Kamali, care i-a remis un 
mesaj personal din partea șefu
lui statului irakian, generalul 
Ahmed Hassan al Bakr.

Mesajul remis președintelui 
Helou se referă la actuala situa
ție din Orientul Apropiat, pre
cum și la conflictul intervenit 
între Irak și Iran.

După întâlnirea avută cu pre
ședintele Helou, ministrul ira
kian a făcut o scurtă declarație 
ziariștilor, în care a expus punc
tul de vedero al guvernului său 
asupra modalităților de soluțio
nare a disputei cu Iranul. Pe de 
altă parte, el a dezmințit catego
ric informațiile apărute în presa 
străină potrivit cărora fostul 
prim-ministru al Irakului, Ahdel 
Rahman El Bazzaz, ar fi decedat 
în închisoare.

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., U Thant, a adresat 
un mesaj celor 126 țări membre 
ale O.N.U. în care le solicită să 
se pronunțe asupra celei mai ur
gente probleme ce trebuie rezol
vate în prezent, și anume desem
narea unul comitet de trei 
membri, creat la Adunarea Ge
nerală pentru a efectua o anche
tă asupra tratamentului aplicat 
populației arabe din teritoriile o- 
cupate de Israel. Membrii comi
tetului trebuiau să fie numiți de 
președintele Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul de externe gua
temalez Emilio Arenalea, dar a- 
cesta a decedat la 17 aprilie.

U Thant a subliniat că, din 
cauza acestei situații, pot fi ur
mate acum două proceduri : con
vocarea unei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. sau 
desemnarea unei alte 
care să 
membri

După lovitura

Arestări in
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preriazA că deși *rta 
moi redusă cu aproxi
mativ 1.33 milioane 
dolari dectt turna ce
rută mul trecut de 
președintele Johnson, 
se așteaptă ca propu
nerea președintelui 
Nixon să întimpine o 
serioasă rezistență in 
primul find din 
partea membrilor re
publicani ai Comisiei 
Camerei Reprezentan
ților pentru probleme
le externe, primul or
ganism al Congresului 
care o ca dezbate.

ta So-is- 
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c șx^â negocieri
tefte Repuc»ca Rhodez-a și Regatul AAcriî 
B.' t? r-a,’ vxx avea rostul. Ofi-
ctwrie* a oe pe Downing Street — uride 
aa cflâ aed te prem^eruk? englez — cj 
oedorat deja că în noua evoiuție a srtuo- 
țite rtj s*el posio .e hkj un fel ae

Intre Londra și Salisbury. în 
cc. *= riod pe cAan mtem, după refe- 

re^dunse* de !□ X ierJe, se va insiituțio- 
*c rzo rcs.srrjl ea forma de guvemămînt. 
Viitoarea Corneea a Reprezentanților va fi 
c!cc*“.*4â din 50 fle decutati albi ți 16 afri
cani (d.n care juatortate vor fi aleși de că
tre eîectoratul de culoare care reprezintă 
reajcritatea popu'a* ei ce trăiește pe cu
prinsul țării, iar restul de opt vor fi nu
miri de către Tribunalul colegiului elec
toral din rindul șefilor de trib ce și-au 
câștigat merite în susținerea regimului pro
clamat în noiembrie 1965). Noul proiect 
de constituție, elaborat după chipul și ase
mănarea Constituției Republicii Sud-Afri- 
cane, mai prevede alcătuirea unui Senat 
compus din 13 albi și 10 africani, șefi de 
trib, plătiți de autorități, avînd drept mi-

persoana 
numească pe cei trei 
ai comitetului.

de stat

Sudan
Reluând o emisiune a postului de radio sudanez, captată 1 A 

capitala egipteană, agenția France Presse relatează despre o sene 
de arestări care au avut lor Ia Khartum, în urma unor „acte ca 
contravin principiilor și politicii Consiliului Comandamentului 
revoluției'*.

Comunicatul consiliului, di
fuzat de radio, precizează că 
vinovății vor fi pedepsiți fără a 
se indica însă identitatea și nu
mărul persoanelor arestate. Pe 
de altă parte, ziarul „Al Ahram" 
din Cairo afirmă, citând o de
clarație a noului ministru de in
terne sudanez, Faruk Osman 
Ham dall ah, că persoanele impli-

cate în aceste incidente rfnt 
membri ai organizației „Frații 
musulmani**, ce au organizat ma
nifestații la Khartum și an dis
tribuit manifesto și apeluri prin 
care era atacat actualul regim 
politic. Poliția a făcut uz da 
forță pentru a dispersa pe de
monstranți șl a arestat numeroși 
lideri ai acestei organizații ce 
vor fi traduși în fața tribunalului.

Totodată, noul ministru de 
interne a] Sudanului, a făcut 
cunoscut că fostul președinte al 
țării, Ismail el Azhari, și fostul 
premier, Mohamed Mahgoub, 
se află îub supraveghere la 
reședințele proprii ; ceilalți mem
bri’ ai echipei ministeriala^ în
lăturate de la eondneerej se 
află sub stare de arest Ia unul 
din palatele președinției.

a premierului
suedez

O declarație

R. S. CEHOSLOVACA. Pe șantierul metroului din Praga lucră
rile continuă în ritm susținut

Egalitate”

apartheid
dfs-siune „să împiedice manifestările de 

criminare rasiala'.
Sistemul electoral se va întemeia pe 

principiul impozitelor plătite, al averii, li
nul din susținătorii regimului rasist din 
Rhodesia, Ralph Nelson — denumit și 
, eminenta cenușie" a premierului Smith — 
dedara recent câ nu poate fi vorba de o 
modificare a numărului reprezentanților 
africani în organele legislative ale țârii 
pînă clnd veniturile realizate de stat prin 
mpozite de la populația de culoare nu va 

depăși 24 la suta ; în prezent aceasta pon
dere este de circa 0,5 la sutâ. Potrivit pre
vederilor oficiale privind creșterea veni
turilor si impozitelor populației africane, 
o schimbare a raportului de forțe în fa
voarea africanilor, în parlamentul rhode- 
zian ar fi posibila pe la sfârșitul secolului 
al XXI-lea... Luîndu-șî toate masurile de 
s guranțâ, Smith spunea cu prilejul pu- 
a'icârii proiectului sau câ acesta „oferă 
garanția câ guvernul va fi totdeauna în 
mâinile rhodezienilor civilizați" (a se citi 
rhodezienilor albi — N.A.)

Dând curs cererilor extremei 
sista din Frontul rhodesian, 
are în prezent de înfruntat
moderatâ a acestui partid, care acceptă

drept® ra- 
Jan Smith 
aripa mai

ideea unei reprezentări mai ample a popu
lației africane și recomanda realizarea unui 
compromis de „ultimă orâ" cu autoritățile 
de la Londra. După cum rezulta din rela
tările agențiilor de presa, lansarea lui 
Smith într-o intensa campanie dupâ un ade
vărat plan de bătălie, care prevede nume
roase și diverse acțiuni, ar urmâri cîștigarea 
și a acelei părți a alegătorilor albi încă 
convinși câ noua constituție va permanenti
za draconicele legi rasiale cu toate conse
cințele interne și externe ce decurg din a- 
ceastâ situație? Astfel, în cel3 trei sâptâ- 
mîni care au mai râmas pînâ la dala refe
rendumului, șeful guvernului de la Salis
bury va vizita fiecare oraș mai rnare al 
țarii, rostind în total 14 discursuri. El a 
și prezentat deja constituția ca o „tenta
tiva sincerâ de a aplana diferențele de 
rasa și cultură, precum și disparitâtile so
ciale ala tuturor locuitorilor Rhodeziei". 
O declarație cuprinzînd un cinism care 
poate fi invidiat chiar și de susținătorii cei 
mai zeloși ai apartheidului din Republica 
Sud-Africanâ.

Comentând proiectul constituției lui 
Smith, ziarul NEW YORK TIMES scria 
câ în felul acesta premierul rhodesian s-a 
despuiat singur de orice aparență de mo
destie, arâtîndu-se în adevărata sa lu
mină : un adept al supremației albe de 
tip sud-african, hotârît sâ perpetueze do
minația minorității albe în Rhodezia. „Ra
siștii albi rhodezieni vor vota probabil 
în iunie pentru a face din țara lor o re
publică în afara Commonwealthului, o re- 
publică-paria, nerecunoscută de majorita
tea lumii*.

Jocul lui Smith, periculos, care nu ia în 
considerație ostilitatea fățișă a majorității 
populației africane, va antrena puternice 
valuri de nemulțumiri și revolte pe care 
nici o mâsurâ de siguranță nu le va putea 
opri.

STOCKHOLM 28 (Agerpres).
Primul ministru suedez, Tage 

Erlander, a declarat marți seara 
că guvernul suedez se desolidari
zează în întregime de activitățile 
exercitate de căpitanul din avia
ția civilă suedeză Karl-Gustaf 
von Rosen, care s-a pus în ser
viciul autorităților din Biafra și 
a efectuat mai multe raiduri de 
bombardament asupra aerodro
murilor nigeriene.

Răspunzînd Ia o interpelare a 
unuî deputat suedez în parla
ment, primul ministru Tage Er
lander a precizat că ambasado
rul Suediei în Lagos a primit in
strucțiuni pentru a preciza gu
vernului federal nigerian punc
tul de vedere al guvernului sue
dez.

Erlander a reamintit că Suedia 
își limitează acțiunile sale față de 
conflictul din Nigeria la activități 
de asistentă umanitară, acordate 
victimelor acestui conflict

Congresul T.A.N.U.

IOAN TIMOFTE

• MIERCURI, în capitala 
Tanzaniei, Dar-Ea-Salaam, și-a 
deschis lucrările cel de-al 14-lea 
Congres național al Partidului 
Uniunea Națională Africană din 
Tanganika (T.A.N.U). La con
gres participă peste 1300 de 
delegați din diferite regiuni ale 
țării, precum și oaspeți dintr-o 
serie de țări africane. Pe adre
sa Congresului continuă să so
sească telegrame de salut din 
partea unor partide, precum șl 
organizații politice și obștești 
din străinătate.

Lucrările Congresului an fost 
deschise de președintele Tanza
niei, Julius Nyerere, care a fă
cut bilanțul eforturilor poporu
lui tanzanian, îndreptate în di
recția reconstrucției naționale 
și a expus principalele preve
deri ale celui de-al doilea plan 
de dezvoltare pe o perioadă de 
cinci ani (1989—1974).
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