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ALĂTURI DE ÎNTREGUL POPOR, GENERAȚIA TINĂRĂ iNTlMPINÂ CU SUCCESE
IN MUNCA Șl ÎNVĂȚĂTURĂ CEL DE AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI

VIITORUL PATRIEI SOCIALISTE
SE CONTUREAZĂ CLAR LA

DIMENSIUNI
ilele trecute, poporul nostru, și o dată cu el în
treaga generație tînărâ, au luat cunoștință, cu pro
fundă satisfacție de apariția a două documente de 
partid de o excepțională importanță, prin care — 
de pe înalta platformă a stadiului actual al reali
zărilor economice, politice și social-culturale, re

alizări cu care sărbătorim sfertul de veac de Ia Eliberarea 
României de sub jugul fascist — se sintetizează, pentru un 
număr întreg de ani viitori, perspectivele țării și națiunii 
române : „Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al 
prudului și proiectul Directivelor Congresului al X-lea al

privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile 
dirStoare ale dezvoltării economiei naționale pe anii 
1976—1980".

Sentimentul general, ca și convingerile adînci pe care le 
trezește studierea acestor documente, converg spre ideea că, 
urmînd neabătut linia sa politică, Partidul Comunist Român 
își propune să concentreze, ca și pînă acum, toate forțele, 
întreaga energie creatoare a oamenilor munCâ2 într-un 
profund spirit realist, spre o evoluție neîntreruptă a societă
ții socialiste românești. Ceea ce se evidențiază, intr-adevăr, 
în ansamblu, din documentele date publicității este carac
terul științific al analizei realităților interne și internațio
nale în perioada istorică pe care o străbatem, înțelepciunea, 
maturitatea și spiritul înnoitor cu care sînt abordate atît 
principiile teoretice ale perfecționării organizării vieții so
ciale, cît și liniile directoare practice, concrete, în domeniul 
economiei. Acest spirit lucid, constructiv confirmă profunzi
mea cu care partidul nostru traduce în viață înaltele princi
pii ale ideologiei marxîst-leniniste, potrivit cărora făurirea și 
dezvoltarea noii orînduiri este un proces conștient, bazat pe 
cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării sociale, cores- 
Mj^ător particularităților și condițiilor interne și interna
ționale, specifice fiecărei etape.

„Pentru a duce mai departe procesul de edificare a so
cialismului. de înflorire multilaterală a patriei, se spune în 
Tezele C.C. al P.C.R., partidul va pune și în viitor în centrul 
activității sale dezvoltarea economiei naționale, a forțelor 
de producție — temelia trainică a ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului, condiția hotărîtoare a asi
gurării independenței și suveranității de stat, a propășirii 
societății noastre".

Iată o garanție că în procesul de continuă ridicare a vieții 
poporului se pornește de la o bază sigură, de la concepția 
că fericirea noastră, a tuturor, este legată de munca noastră, 
de energia cu care ne însușim cuceririle științifice cele mai 
moderne, de priceperea cu care le utilizăm în munca noas
tră, sporind astfel mijloacele materiale și spirituale ale în
tregii societăți. Atît Tezele cît și proiectul de Directive ela
borate de partid, pornind, de la analiza judicioasă a modului 
în care sînt îndeplinite hotărîrile Congresului al IX-lea al 
P.C.R., evidențiind numeroasele succese obținute, dar sesi- 
ZÎnd totodată și neajunsurile încă existente, sînt unanime în 
a susține concluzia că una din direcțiile principale ale în
tregii activități pe care își propun să le întreprindă și în 
continuare partidul și statul va fi creșterea eficienței econo
mice, valorificarea la maximum a resurselor materiale și 
umane ale țării, a eforturilor făcute de popor pentru dezvol
tarea forțelor de producție, pentru asigurarea progresului 
neîntrerupt al societății socialiste. Din această hotărîtoare 
prevedere decurg, așa cum șe subliniază în Tezele C.C. al 
P.C.R., importante concluzii de ordin principial și practic, 
printre care valorificarea superioară a resurselor țării, sar
cina sporirii productivității muncii, a folosirii judicioase a 
capacităților de producție, precum și o urmărire foarte a- 
tentă a înfăptuirii cu exactitate a programului de investiții, 
promovarea științei și tehnicii celei mai moderne, moderni
zarea în concordanță a școlii pregătitoare de cadre pentru 
economje, dezvoltarea economică și socială corespunzătoare

jjScînteia tineretului*'
(Continuare în pag. a III-a)
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Duminică dimineața, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat, însoțit de to
varășii Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului munici
pal de partid București, pri
marul general al Capitalei, și 
Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, au 
fâcut o vizită prin piețele 
Bucureștiului. A fost o vizită 
de lucru, una din vizitele de
venite tradiționale în ultimii 
ani — prin care conducătorii 
de partid și de stat cercetea
ză la fața Ipcului viața între
prinderilor și instituțiilor, ac
tivitatea diurnă a șantierelor 
și a comerțului, consultîn- 
du-se cu pături largi 
populației în cele 
probleme.

Oprindu-se în 
mari și mai mici 
cartiere ale Capitalei, la ora 
celei mai intense activități, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat pînă la amănun
te de situația aprovizionării 
cu legume și fructe de șezOn, 
cu carne, de modul în care se 
asigură desfacerea acestora și 
deservirea cumpărătorilor, a 
discutat cu gospodine, vînză- 
tori, țărani cooperatori și ca
dre de răspundere din acest 
domeniu al comerțului și pro
ducției agricole. In general, 
centrele de desfacere, tonete- 
le cooperativelor agricole *1 
producătorilor 
etalau în această ..............
de duminică legume și fructa

ale
mai diverse

piețele mai 
din diferite

individuali 
dimineață

CORESPONDENȚII
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• Din situația la 
zl a Combinatului 
chimica - metalurgic 
din Baia Mare re
zultă că primele 
cinci luni ale anului 
au fost încheiate cu 
un bilanț rodnic. 
Volumul producției 
globale și marfă 
date peste plan se 
ridică la 12 400 000 
lei. Unităților bene
ficiare din țară șl 
din străinătate le-au 
fost livrate In plus 
600 tone acid sulfu
ric, 105 tone țevi, 
precum și alte im
portante cantități din

gama de produse a 
combinatului. Pro
ductivitatea muncii 
a fost depășită cu 
2,3 la sută, iar va
loarea economiilor 
Ia prețul de cost și 
a beneficiilor peste 
plan însumează 
6 100 001 lei și res
pectiv 5 601 HO lei.

din ziua de 28 mal. 
Ei și-au depășit, de 
asemenea, integral 
angajamentele în în
trecerea socialistă pe 
această perioadă.

CUM CONTRIBUITI LA PRO
GRESUL SOCIAL-CULTURAL

I

• Colectivele de 
muncitori. ingineri, 
tehnicieni ale între
prinderilor 
triale din 
Mureș au 
îndeplinirea
Iul la producția glo
bală pe primele 5 
luni ale anului încă

indus- 
județnl 

raportat 
planu-

• Pianul la pro
ducția marfă pe 5 
luni al rafinăriei 
Ploiești a fost depă
șit cu 772 000 lei, iar 
consumul tehnologic 
fn aceeași perioadă 
redus cu 2 500 tone 
Numai în luna 
mai, colectivul rafi
năriei a realizat 
peste 2 milioane Iei 
economii la prețul 
de cost.

AL SATULUI NATAL?
Paginile de poezie și proză, 

Jurnalele și mărturisirile pe 
care ni le-au lăsat scriitorii, 
oamenii de știință, marii pro
fesori despre satul natal sint 
întotdeauna pline de dragoste 
și de căldură. Departe de sat, 
ajunși pe culmile științei, cul
turii sau artei, personalități 
de prestigiu național sau mon-

dial, oamenii și-au îndreptat 
întotdeauna cu dragoste și cu 
nostalgie gindurile spre locu
rile copilăriei, spre satul na
tal și spre oamenii lui. Fiecare 
întoarcere în mijlocul consă
tenilor devine un prilej de 
bucurie, de regăsire, de mîn- 
drie și de confesiune. Intflni- 
rea satului cu „personalitățile"

Două evenimente în viata tineretului studios
f

EXAMENELE STUDENTESTI
ebutul actualei sesiuni de

1 J examene a studenților, s-a
făcut sub semnul unui 

augur: în aceeași zi au 
date publicității Directi- 
Congresului al X-lea al

bun 
/ort 
cete „ 
P.C.R. pricind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo
miei naționale pe perioada 1976— 
1980, documente de excepțională 
valoare, prin care, printre altele, 
sint deschise largi perspective de 
dezvoltare și învățământului su
perior din țara noastră.

O dată cu caietele și cursurile 
răsfoite în goană, într-o ultimă 
privire sintetică, cei 150 000 de 
sludenți ai țării au desfăcut emo- 
ționanți paginile cotidienelor, me- 
morînd cifrele noi de perspectivă 
ale recentelor Directive. E un act 
firesc de conectare și armonizare 

M cunoștințelor profesionale la di
recțiile revelatoare ale acestor 
perspective. In această atmosferă 
optimistă și de multiple și pro- 
funde semnificații, ne-am îngă-

(Alea Jacta est!" Foto : C. CIOBOATA(Continuare în pag. a Ii-a)

• BACALAUREATUL

(Continuare în pag. a Il-a)

s-au 
albe 
urmau

foilor
care
întâia lucrare
de bacalaureat. Odată anun-

incertitudinile, curio-
prin

lui devine momentul unic fn 
care comuniunea de gînduri și 
de sentimente se realizează, 
peste timpul scurs de Ia des
părțire, mai mult și mai pro
fund decît în oricare altă în- 
tîlnire.

Legătura puternică dintre 
sat și personalitățile pe care 
acesta le-a dat, legăturile pe 
care ele, personalitățile — 
plecînd din sat — le-au păs
trat cu locurile copilăriei în 
cursul unor perioade mai 
mari sau mai mici de timp, 
împreună cu un alt așpect pe 
care vrem să-1 relevăm, să-1 
accentuăm și să-1 supunem a 
nalizei și dezbaterii noastre și 
a cititorilor — acela al impor
tanței și ponderii pe care o 
poate căpăta în ridicarea ni
velului cultural al satului co
laborarea dintre intelectualii 
aflăți în comună și cei plecați 
din sat, au format obiectul u- 
nei anchete pe care am între- 

FLORENTIN POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Duminică, 1 iunie, la a- 
ceeași oră, în toate li
ceele din țară peste 

60 000 de tineri — promoția 
de absolvenți ai clasei a XH-a 

aplecat asupra 
de hîrtie pe 

să aștearnă 
a examenului

țațe subiectele aceleași
pentru toți candidații — emo
țiile,
zitatea au dispărut ca prin 
farmec. Să scrii despre ori
ginalitatea operei marelui 
nostru povestitor Creangă, 
ori să analizezi tulburătorul 
roman al lui Rebreanu „Răs
coala" n-a reprezentat o di
ficultate pentru cei care par-

curg ultimul moment al vie
ții de elev ; Creangă și Re- 
breanu au fost nu numai ca
pitole de studiu în anii de 
școală, ci scriitori îndrăgiți.

Pe parcursul orelor afecta
te, foile albe s-au completat 
treptat, înmagazinînd idei 
generoase și elogii, puncte

în cantități mari și în sorti
mente bogate. Desigur capri
ciile ultimelor două anotim
puri puteau fi observate în ab
sența sau în insuficienta can
titate a unor produse care în 
alți ani inundau piața la a- 
ceastă dată, dar în cursul vi
zitei au fost constatate și alte 
cauze* — mult mai puțin sau 
chiar deloc obiective — ale 
dereglărilor ivite în aprovi
zionarea populației. Trecînd 
prin piețe bogate și bine or
ganizate cum au fost „Obor", 
„Unirii", „Ilie Pintilie" și 
apoi prin. ,,Pantelimon“f ,,Câ- 
țelu“, „Elcftcrie" sau „1 Mai", 
sărăcia acestora din urmă nu 
a putut fi explicată decît prin- 
tr-o nejudicioasă repartizare 
a fondului de marfă, prin lip
sa inițiativelor care să atragă 
și spre respectivele cartiere 
cooperativele agricole și pro
ducătorii individuali. La „Elef- 
terie“, do pildă, nu se află 
nici un centru de desfacere 
al I.L.F.-ului, aprovizionarea 
rămînînd în grija producăto
rilor, iar la „Pantelimon“ spa
țiul larg al halei stă, de ase
menea, neutilizat de către co
merțul organizat, foarte puțin 
prezent și în această piață.

In discuțiile purtate cu pri
lejul vizitei a fost subliniată 
îndeosebi însemnătatea apro
vizionării cu “legume și fructe 
de sezon. Dincolo de deficien
țele în repartizarea pe cartie
re sau în manipularea și păs
trarea legumelor care trebuie 
să ajungă proaspete la con
sumator, s-a evidențiat difi
cultatea pe care lipsa de răs
pundere sau lipsa de organi
zare a muncii din unele

C. BUZDUGAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Nici nu mi-aș fi putut în
chipui că în împărăția de 
aur a prieteniei s-ar putea 
propune sau ar exista un 
asemenea tîrg cel puțin ne
norocit. N-a trecut prea mul
tă vreme de atunci, cînd 

întrebat destulcineva m-a
de răspicat, parcă mă chiar 
silea să-i " „
cum de pot fi prieten cu cn-

dau socoteală,

STATOR
NICIE

GHEORGHE SUCIU
tare. De ce ? Păi dacă vreau 
ca să-mi mai răspundă la 
bună ziua să termin cit mai 
degrabă cu acel am. Fină 
să mă dumiresc eu, el îi și 
făcuse prietenului meu un 
portret „în cărbune", atît 
de monstruos că ar fi fost 
evident pentru oricine l-ar 
fi auzit că portretul acela 
era produsul unei fantezii 
bolnăvicioase împletită cu 
o dușmănie cine știe din ce 
și cînd izvorîtă. N-a mai Lp- 
sit decît să-mi fixeze și un 
termen pînă la care să li
chidez prietenia mea cu 
acel om. ..Amicul" m-a luat 
repede, dar cînd m-am tre 
zit, l-am privit calm, apoi

(Continuare în pag. a ll-a)

în Editura politică a apărut: I
LCIIVELL CONGRESULUI Al REA >

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN PRIVIND I 

PLANUL CINCINAL PE ANII 1971-1975 Șl LINIILE |
DIRECTOARE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMIEI . 

NAȚIONALE PE PERIOADA 1976-1980 (PROIECT).'
S lei |88 pag.

Lucrarea a fost tipărită intr-un tiraj de masâ.
I
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Acțiuni cu „elevii" centrelor de pregătire 
pentru apărarea patriei

O INTERESANTĂ ACȚIUNE A COMITETULUI

JUDEȚEAN IAȘI AL U. T. C.

Duminică dimineața peste 
300 de tineri din sectorul I 
al municipiului București, „e- 
levi" ai centrelor de pregă
tire pentru apărarea patriei, 
— au fost oaspeții unei uni
tăți de aviație. La această în- 
tîlnire general-locotenent 
loan Tiu, general-malor în 
rezervă, Traian Burduloiu și 
inginer Radu Stoica au evocat 
momente din tradițiile avia
ției românești. Elevul sergent 
Pompiliu Ciobănescu a po
vestit tinerilor drumul par
curs pînă la împlinirea visu
lui de a deveni pilot, despre 
munca de formare șl pregăti
re a viitorilor aviatori mili
tari. Oaspeților le-au fost 
prezentate aparate de zbor — 
avioane si elicoptere — cu 
care apoi au făcut zboruri de 
agrement. Pe aceeași linie se 
Înscrie $i acțiunea desfășura
tă sîmbătă seara la Casa 
Centrală a Armatei. De a- 
ceastă dată invitați au fost 
cei aproape 400 tineri elevi șl 
muncitori din București — 
participant! și ei la acțiunile 
centrelor de pregătire pentru 
apărarea patriei. In progra
mul deosebit de atractiv s-a 
înscris vizionarea unui film 
cu tematică ostășească, pre
zentarea de către o grupă de 
militari a principalelor mi- 
nuîrl de arme gl a principale
lor mișcări de front ale unei 
grupe. După un scurt pro-

TINERETUL Șl SEMNALELE
LUMINOASE ALE CULTURII

S-a încheiat
„Mana Tunase"

După 3 zile In care cei 80 
de soliști vocali ți instru
mentiști de muzică populară 
din toate județele țării. îm
preună cu artiștii profesio
niști ai genului s-au întrecut 
pe scena teatrului național 
din Craiova, dezvăluind în
treaga virtuozitate și frumu
sețe a cîntecului popular 
românesc, au fost desemnat» 
cei 16 laureati ai primului 
festival ..Maria Tănase“ — 
Craiova 1969. Ciștigătorllor 
le-au fost oferite premii din 
partea principalelor instituții 
ctrtturale diri județul Dolj și 
diploma festivalului.

Premiul I pentru soliști vo
cali și Instrumentiști a fost 
acordat Anei Munteanu (Ti
miș)'și respectiv lui Tudor 
Trăistaru (Teleorman). Co
mitetul județean Dolj al

EXAMENELE
(Urmare din Mg. 1)

duit să facem o incursiune în 
„Țara Examenelor*, la Institutul 
politehnic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej* — București — ți semnele 
s-au dovedit a fi de la' început, 
îmbucurătoare.

Grupa 242 C, a anului IV, Fa
cultatea de energetică. Ușa se 
deschide ți Baciu Ștefan ridică la 
înălțime, să-l vadă toți, carnetul 
de note : zece I Intr-adevăr, la 
înălțime!

— Cum • P Ceilalți știu P Ce 
(l-a picat P A fost greu P — în
trebările curg, dar pînă să as des 
toate răspunsurile, grupul de cu
rioși se repede asupra noului ^xa- 
cist*, Vasile Băra, care deocam
dată nu poate să scoată nici un 
cuvînt. Ne îndreptăm spre ehe 
săli.

Examene la anul I, Facultatea 
de electronică, grupa 413. Fe ufă. 
prinsă cu un bold — o foaie pe 
care e scris cu majuscule: „Con
tinuați listaI* Fiecare crea să in
tre cit mai repede într-o ordine 
dictată de nerăbdare. Privesc mo» 
atent fi observ că primii cinci 
sînt bifați. Deci, al țaselea cttre 
urmează să intre, e Ion Vasilied.

V. BAVESCC

isalele luminoase ale eal- 
cadrul căruia vor fi 

diacuție principalele 
si orientări actuale 
culturală de masă.

I :w —

COTA
Ir»

Intrările

de k ~

r*ni u

Fotolext: O. PLECAM

Cari

Sosirea în Capitală a
Luni dimineața a sosit în Ca

pitală tovarășul Mika Tripalo, 
membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită prietenească în tara 
noastră.

La Gara de Nord, oaspetele 
iugoslav a fost înitîmpLnat de

tovarășului Mika Tripalo
tovarășii Virgil Trofin. membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Lazăr, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Iakșa Petrlci, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, și 
membri al ambasadei.

• •••••••

gram artistic prezentat de că
tre Teatrul „Constantin Tâ- 
naie“ tinerii oaspeți au fost 
invitați 1*-- dans-

IN FOTOGRAFIE : Eevul 
sergent Pompiliu CiaWuoescn 
povestind tiaeriler *upe|L

Festivalul
Craiova 1969

U.T.C. ■ oferit un premiu 
special pentru cel mai tinăr 
si valoros interpret, Octaviei 
Igna. Pentru cea mai auten
tică interpretare a clntecu- 
lui popular si pentru valoa
rea interpretării au mai ofe
rit cite un premiu special. 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă si Uniunea 
Compozitorilor din R^ R.

După cum aprecia în c> 
vîntul de Închidere președin
tele juriului — maestrul e- 
merit al artei Dumitru D. 
Botez — reușita festivalu- 
lui-concurs — un cald oma
giu cîntăreței Maria Tăna- 
se — va Impune această ma
nifestare in cadrul celor mai 
frumoase tradiții ale poporu
lui român.

STLDE\ȚE$TI

De la Iași, oraș cu bogate 
tradiții culturale și artistice, 
ne sosește următoarea veste : 
comitetul județean U.T.C.. in 
colaborare cu comitetul jude
țean de culturi și artă, organi
zează in zilele de 0 și 7 iunie 
un colocviu cu tema „Ti ne re tal 
Si se, 
tarii". în 
luate în 
problema 
ia mu&co

Pentru a asigura un nfroi cit 
mai ridicat discuțiilor, precum 
ri o mai buna difuzare și apli
care In practică a calor raai de 
aeamă eonduzăi te se vor for- 
rr._ua cu arest prilej, la coloc
viu vor fi invitați oameni de 
cultură si artă de prestigiu din 
Ian si din tară, șefi al unor in 
sc unii de culmră. activiști cu 
exoertenU în aerat domeniu, 
dtrecaori de cămîce culturale. 
••fZI mmv - juJtunLîe din

IN ORGANIZAȚIILE U. T. C 
DIN CAPITALĂ

cadrul comitetelor U.T.C., bi
bliotecari. librari, gestionari de 
carte din cadrul cooperativelor 
de consum și operatori de 
cinema. La lucrările de deschi
dere. ca și la comunicările cu 
caracter genera l-orientativ, vor 
participa toți invitații. Dezba
terile pe probleme îi vor grupa 
apoi pe participanți, în funcție 
de domeniul în care activează, 
pe diverse 
amintim : 
d ramiril ___ __
educative de masă ; Orientări 
ac ta ale în munca culturală de 
■rasă ; Modalități de colaborare 
latre factorii șl instituțiile care 
se ocupă de acest domeniu : 
Cercurile pentru tineret — mo
dalitate de activitate actuală ; 
Cartea pentru tineret — biblio
teca, librăria, magazinul și di 
f uzurii ei : Cluburile tineretu
lui — focare cnltural-educa- 
tive de largă adeziune și suc
ces : Educația muzicală a tine 
ret a lui — o problemă a con
temporaneității ; Posibilitățile 
materiale ale satului, valorifi
carea lor maximă și eficientă

teme. între care 
Coordonate ale in
activității cultural-

PRESUPUNERE
Șl ADEVĂR

te r t r . 1

FESTIVAL LA

• •••••••••••••••••••••

IPENTOU TIMPUL DV. LI
•ZZTTZ
NEIMRL1NZITA ANGELICA — 

cinemascop — rulează la Patria, 
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; 
București (orele 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 11 ; 
18 ; 20 ; 22) ; Favorit (orele 9,45 ;
11.45 ; 13,45 ; 18 ; 18.15 ; 20.M).
ALEXANDRU CEL FERICIT —
— rulează Ia Republica (orele 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15).
PRINȚUL NEGRU — ndeazâ la 
Luceafărul (orele 9.15 11.38 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 21) ; Melodia (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13.30 : lfl ; ÎS,13 ;
20.30) ; Modern (orele 9,20 ; 11,45 ;
14 ; 16,1.5 ; 18,30 ; 20,45) : Flamura 
(orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 : 18.15 ;
20.30) . NU VOR FI DIVORȚURI — 
rulează la Festival (orele 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21). AM 
DOUA MAME ȘI DOI TAȚI — ru
lează la Victoria (orele 8,45 ; 11.15 ,
13.30 ; 16 ; 18,30 : 20,45). PRINȚESA
TRISTA — rulează Ia Lumina (o- 
rele 9,15—16,15 în continuare). 
AMPRENTA (orele 18,30 ; 20.45).
ANUL TRECUT LA MARIENBAD
— rulează la Central (orele 9 ; 11 : 
13 ; 15 ; i7 ; 19 ; 21). PAȘA — ru
lează la Doina (orele 11.30 ; 13,45 ; 
16 ; 18.15 : 20,30). LA ORELE 9—10 
PROGRAM PENTRU COPII. 
ROȘIT ȘI ALBII — cinemascop — 
rulează la Union (orele 15,30 ; 18 ;
20.30) . PE PLAJELE LUMII — ru
lează la Timpuri Noi (orele fi—21). 
TARZAN, OMUL JUNGLEI — ru
lează la Feroviar (orele 9—13,30 în 
continuare ; lfl ; 18,30 ; 20,45); Ex
celsior (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Gloria (orele 9 ;11.15 ;
13,30 ; lfl , 18,15 ; 20,30). IN UMBRA 
COLTULUI — cinemascop — ru
lează Ia Grlvlța (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Miorița

(orele 9.3» ; 11.» IX» : l<Ji ; 
18,39 ; M,45) ; Tomls (or» 9—11 In 
continuare). CONTEMPORANUL 
TAU — cinemascop (ambele serii)
— rulează ’» înfrățirea torete 
15,29—19). PENTRU IN CA PUȚLNI 
DOLARI — cinemascop —■' ruleziA 
la Bu2ești (orele I3.M ; II) PE UR
MELE ȘOIMULUI — cmema<cop
— rulează la Dacii (orele t.15—
16.30 ; In continuare ; 14,45 ; fiL
A TRAI PENTRU A TRAI — cine
mascop — rulează Îs Bucegl (ore
le 9; 11.45; 14.M; 17,15; ») Aurora 
(9.39 ; 12,15 : 15 ; 11 ; 3a.45) BE
CKET — cinemascop — rulează la 
Unirea (ora 16). VERa CRUZ — 
cinemascop — rulează Ia Lira (o- 
rele 15.30 ; 18 ; 20.15). CĂSĂTORIE 
PRIPITA ? — rulează la Drumul 
Sării (orele 15 ; 17.M ; 29). ROLLS 
ROYCE-UL GALBEN — cinema
scop — rulează la Ferentari (ore
le 15,3a : 18 : 2fi.3fl). NOAPTEA E 
FĂCUTĂ PENTRU... A VISA — 
cinemascop — rulează la Giulești 
(orele 15.59 : 18 ; 20,30). PARADI
SUL ÎNDRĂGOSTIȚILOR — rulea
ză la Cotroceni (orele 15.30 ; 18). 
TATA (ora 20.M) VIȚELUL DE 
AUR — cinemascop (ambele serii)
— rulează la Floreasca (orele 9.30 ;
12.30 ; 16.45 : 20). ASASINATUL S A
COMIS LUNI — cinemascop — 
rulează la Volga (orele 10—16 în 
continuare. 18,15 ; Si.30) ; Progresul 
(orele 15,30 ; 18 : 20,30). ADIO,
GRINGO — cinemascop — rulea
ză la Moșilor (orele 15.30 : 18 ;
20,30). VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART — rulează la Popular 
(orele 15,30 ; 18). RĂUTĂCIOSUL 
ADOLESCENT — cinemascop — 
rulează Ia Munca (orele lfl; 11; 20). 
SAMURAIUL — cinemascop — 
rulează Ia Flacăra (orele 15,30 ; 18), 
DRAGOSTEA UNEI BLONDE — 
cinemascop — (orele 20,30). CO- 
MED1ANȚI1 — cinemascop — 
rulează la Arta (orele 8,30—18,45 In

Primire la C. C. al P. C. R.
Luni dimineața, tovarășul 

Manea Mănescu. mebru al Co
mitetului Exeoutiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președinte al 
Consiliului Economic, a primit 
delegația de activiști ai Parti
dului Popular-Revoluționar
Mongol, condusă de L. Cimid- 
țeren, membru al C.C. al P.P.R. 
Mongol, șeful Direcției gene
rale a economiei forestiere de 
pe lîngă ComsîlLul de Miniștri 
al R.P. Man gole, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vi
zită pentru schimb de experi
ență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat Intr-o atmosferă cordială, 
tovărășească, au participat to
varășii Roman Moldovan, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Economic, 
și Nicolae Ioneacu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Damdinneren- 
ghiin Bataa, ambasadorul R.P. 
Mongole în R.S. România.

★
în aceeași zl. delegația a pă

răsit Capitala, îndrepți ndu-sa 
spre patrie.

Sesiunea Comisiei mixte româno-sovietice 

de colaborare tehnico-științifică

La invitația Consiliului Ge
neral ARLUS, luni a sosit în 
Capitală o delegație a Asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
nă. condusă de B. Rjanov, re
dactor șef al revistei „Kultura 
i jizni".

La aosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
membru al Consiliului General 
ARLUS, activiști ai ARLUS, 
ziariști.

Erau prezențl reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Prof, unlv. Miron Constantl- 
nescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, s-a înapoiat 
luni la amiază In Capitală, ve
nind de la Moscova, unde la 
invitația Institutului de studii 
slave și balcanice al Academiei 
de Științe a U.R.S.S.. a confe
rențiat despre cercetările so
ciologice și istorice în Româ
nia.

un chef prelungit la 
Cjoclrlia", doi ..prieteni de 

rLreiimâ' au încercat să jefu
iască un cetățean care ieșea 
din același local. Evident, sînt 
la fel de vinovați 0 vor primi 
deapotrivi ceea ce li ie cuvine 
pentru fapta tlvlrșită. Totuși, 
la miliție le adresăm celor 
infractori o întrebare : A 
a fast ideea ?

— A lui Grig o re. declară 
frTnt electricianul Ștefan.

— E adevărat. recunoaște 
oarecum impasibil Grigore 
Constantin de profesie FAR A.

Exact cum presupusesem. De 
ot.cei. asemenea idei încolțesc 
în mintea unor indivizi fără... 
•cupație.

dot 
cui

în-

Bacalaureatul
iT'rmdra din pag. I) 

de vedere științifice însușite 
în orele de cure, fragmente 
și citate, portrete ale eroilor. 
Xa «atea tonte acestea din 
Lectora 
este ha 
Dar an

acestea 
haotitador ; operația 

nare «ie oesiăfnrare- 
fost Bartoni verve 

ca care și-au «refăcut" oral 
numeroși candidați 

după ce an ieșit din sala de 
examen In fața altor comisii, 
sm-fleneris, postate In curți
le liceelor și formate din... 
părinți, colegi din clasele in
ferioare și prieteni.

Astăzi, candidați! se pre
zintă la cea de a doua pro
bă aerisi : lucrarea de mate
matică. Din nou emoțiilor le 
vnr )oa locul cc n centrarea, 
aeriontatea. dorința de ■ 
ous» In valoare tot ce le-a 
dăruit școala. Dup* o alt* zi 
de repaus, încep examinările 
orale. Inc* o dată vor fi veri
ficate puterile de diacernă- 
mfaat. capacitatea de sinteză, 
expresivitatea limbajului ce
lor care fci ian rămas bun 
de la școală. Toate la un loc 
vor fi oglindite. apoi, în cer
tificate de «Diploma de ba
calaureat".

Ptnă atunci. însă, pînl clnd 
fiecare candidat va căpăta 
dreptul de a primi titlul de 
bacalaureat le urăm tuturor 
mccea la probele care uimea-

• •••••••••••••••
M. V.

• ••••••••

între 28 mai șl 2 iunie a avut 
loc la București sesiunea a 24-a 
a Comisiei romfino-sovietice de 
colaborare tehnico-științifică, 
Cu această ocazie s-a examinat 
îndeplinirea prevederilor proto
colului sesiunii precedente a co
misiei si a fost convenit pro
gramul de colaborare tehnico- 
științifică pentru perioada ur
mătoare. In același timp au 
fost examinate posibilitățile de 
dezvoltare și perfecționare în 
continuare a formelor colaboră
rii tehnico-științîfice dintre or
ganele interesate din România 
șl Uniunea Sovietică.

Pe baza acordului încheiat 
cu această ocazie, cele două 
părți îsi vor transmite docu
mentații si vor delega specia
liști pentru cunoașterea reci
procă a realizărilor tehnico-

Cu prilejul Zilei 
naționale a Italiei
Cu prilejul Zilei naționale a 

Republicii Italia, ambasadorul 
acestei țări la București, Nic- 
colo Moscato, a oferit, luni 
după-amiază. o recepție.

Au participat Manea MSnescu. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Dumitri Popa, președin
tele Consiliului popular al tnu- 
ni erori lini BucuregtU primiru: 
genera] al Capitalei, Cc no ta nun 
Stăîesru, secretarul Consiliului 
de Stat. Comeliu Mineacu. mi 
nistrul afacerilor externe. 
Pompiliu Macovel. președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, 
membri ai conducerii unor in
stituții centrale si organizații 
obștești, oameni de știință, artă 
Și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi «1 unor 
mLsiuni diplomatice acreditați 
Ia București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Cu aceat prilej. Iun! seara, 

ambasadorul Italiei a rostit o 
cuvtntare la posturile noastre 
de radio și televiziune.

științifice, în special în dome
niul industriilor construcțiilor 
de mașini, chimiei, metalurgiei, 
energiei electrice, petrolului, a- 
limentare și ușoare. Cu prilejul 
sesiunii, delegația sovietică a 
vizitat unele obiective indus
triale din țara noastră.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat In spirit de prietenie si 
înțelegere reciprocă.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat din partea 
română de Grigore Bargăoanu. 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare sl 
cooperare economică și tehnică, 
iar din partea sovietică de F. D. 
Varaksin, prim-adjunct al mi
nistrului industriei forestiere si 
de prelucrare a lemnului.

La semnare au asistat mem
brii celor două delegații.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala, plecîrxd in R.S.F. Iu
goslavia reintru un schimb de 
experiență, o delegație a Mini» 
sterului Forțelor Armate, con* 
dusă de general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al mi» 
nistrului forțelor armate și șe
ful Marelui Stat Major.

La plecare, pe aeroport, de
legația a fost condusă de gene
ral-locotenent Ionel Vasile, ad
junct âl ministrului forțelor ar
mate. generali șî ofițeri supe
riori ai forțelor armate.

A foist prezent atașatul militar 
aero și naval al R.S.F. Iugosla
via la București, coloned DjokO 
Camber.

Ministrul comerțului exteri
or. Cornel Burtică, a primit 
luni dimineața pe adjunctul mi
nistrului comerțului exterio? 
al R.P. Chineze. Giou Hua-Min, 
care face o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordiala 
participat Dumitru Bejan. 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, precum și membri 
ai ambasadei R.P. Chineze Ia 
București.

Concurs de afișe „Congresul al X-iea al P.C.R."
In cinstea celui de-al X-Iea 

Congres al Partidului, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
în colaborare cu Uniunea Artiș
tilor Plastici, organizează un 
concurs de afișe cu tema „Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român".

La concurs sînt Invitați si 
participe membri ai Uniunii Ar* 
titfilar Plastici, al Fondului 
plastic, arhiteeți membri ai U- 
Bianii Artaitecțilar, precum șl 
alte penaane care doresc si fa 
parte la concurs. Un concurent 
poate presents una sau mal 
multe lucrări.

Lucrările se vor preda — stub 
formă de proiect definitiv. 1& 
dimensiunile 70X100 cm — in zi
lele de 27. 28 și 30 iunie i.c. in
tre orele 10—14 la Oficiul pentru 
organizarea expozițiilor de artă 
al C.S.C.A. str. Batiste nr. 13. 
Pentru concurențil din provin
cie, data de 27 iunie se la în 
considerare după ștampila poș
tei.

La cancnn se var acorda ur
mătoarele premii: un premiQ I 
fn valoare de 8 lei ; două 
premii II in valoare de 5 OM lei 
fiecare, 3 premii III în (-,*4oare 
de 3 HO lei fiecare.

MARȚI ULTIMA

PRONOEXPRES

coc-r^arr : I9JB1 FELDM.AME- 
SALA — -ojeară ia VTtea tonele 
11M ; tt : M.lăL ASTA SEARA 
MĂ DISTREZ — ruifrizâ la Raho- 
<a foreie 15 WV ACUZATUL (ore
le 1» APELE raiMAVllll —

- CWlMMfi ta PWM 
(orele M . 1» : M> PIPELE — nne- 
masa» — rulează la Cringași (o 
rele 1C.M . ii ; CRIMA in
STIL PERSONAL — cinemascop
— rt!r?n ia Co.txm (orele 1SJD ; 
11 : 3 15) RIO BR.4VO — dnrrni- 
tcop — rulează la Viitorul (orele 
15 ; 11). PRIMĂVAKA PE ODER — 
einemaeeop (orele M.«).

GRĂDINI-CIXEMATOGRAIX

NE1MRL1NZ1TA ANGELICA — 
cinemascop — rulează la Stadio
nul Dinamo (orele 29,39). LA DOL
CE VITĂ — cinemascop — rulează 
la Doini (orele M 15). ALEXAN
DRI CEL FERICIT — ruleazfl la 
Festival (orele 29.15). A.M DOUA 
MAME ȘI DOI TAȚI — rulează la 
Expoziția (orele 29.15). CRĂCIUN 
CU ELISABETA — cinemascop — 
rulează la Buzeștl (ora 29,15). A 
TRĂI. PENTRU A TRAI — cine
mascop — rulează la Bucegi (ora
26.15) ; Aurora (ora 29.15). BECKET
— cinemascop — ruleai-A la Uni
rea (ora 20). VERA CRUZ — cine
mascop — rulează la Lira (ora
20.15) . ILUZII — rulează la Moși
lor (ora 20,15) IN UMBRA COL
TULUI — cinemascop — rulează 
la Tomls (ora 20,15). COMEDIAN- 
ȚII — cinemascop — î-ulează la 
Arta (ora 20,15). RIO BRAVO — 
cinemascop — rulează la Vltan 
(ora 20.15). PRINȚUL NEGRU - 
cinemascop — rulează la Pro
gresul-Parc (ora 20,15). ASTA 
SEARA MA DISTREZ — cinema
scop — Rahova (ora 20,15).

M.ARȚL 1 IUNIE 1M9

Teatrul de Operetă : (Sala Pala
tului) 1 MY FAIR LADY — ora 
19.30 . Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale- (Sala Comedia) : IDIOTUL
— ora 29.M ; Teatrul „Lucia Sturd-
za Bulandra“ (Sala Studio) . 
PHOTO FINISH — ers 29.M ; Tea
trul «C- I. Nottara- (Sala Maghe- 
ru) : VIJELIE IN CRENGILE DE 
SASSAFRAS — ora 19.23 ; Studioul 
LA.T.C. GARDEROBIERELE,
VIN SOLD AȚII. EXISTA NERVI
— ora M.M ; Teatrul „Ion Crean
gă : POVESTE NETERMINATA — 
ora 16.M ; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : ȘORICELUL ȘI PAPU- 
SA — ora 17.19 : (Str. Academiei) : 
A FUGIT UN TREN — ora 17,08 ; 
Teatrul satinc-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (Sala Savoy) : TANASE RE
VUE — ora 19.30 : Teatrul de es
tradă „Ion Vasilescu- ; DE LA 
BACH LA TOM JONES — ora 
29.M ; Ansamblul U.G.S. (la Tea
trul de vară Herăstrău) : FANTE
ZIE '99 — ora 29.M.

• 17.99—17,31 Aspecte înregistrate 
pe peliculă de la Campionatele 
europene de box • 17,31 Telex 
TV • 17,35 Albă ca zăpada
și cei șapte pitici (I). Pre
zintă Teatrul de păpuși a! Pa
latului pionierilor din București
• 17,50 Limba engleză. Lecția 60
• 11,15 Vă place muzica ? Emisiu
ne realizată cu concursul orches
trei „Academica" a Conservatoru
lui „Clprlan Porumbascu" din 
București. Soliști : Mariana Strbu

— vioară, șd Ghlnea Duraitrracu — 
pian. Prezintă AL Sumskl • 11,45 
Clntece vechi în Interpretări noi 
• 11.90 Din lumea științei. Anche
tă științifică .internațională. Pro
gresele oncologiei în dezba
terea specialiștilor • 19.39 Tele
jurnalul de seară ; Buletin me
teorologic • 29.99 Seară da 
teatru ; ..Mutter Courage" de B. 
Brecht. (Interpretează un colectiv 
al Teatrului Național ..Vasile Alec- 
sandriw din Iași) • 22.99 Prim plan. 
C. C. Giurescu ‘Emisiune de Ion 
Sava) • 22J9 Itinerar european. 
Emisiune de Dan Hăulică. Imagi
nea Dan E. Grlgoreacu < 22,35 Va
rietăți pe peliculă • 22.50 Tele
jurnalul de noapte ; Aspecte în
registrate de Ia Campionatele eu
ropene de box.

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Ateneul Tineretului (sectorul I) : 
Clubul de Jazz : P. Baniay vorbeș
te despre Eric Dolphy ; exempli
ficări pe bandă de magnetofon 
(ora 20).

Universal-CInb (sectorul III) . 
Clubul tinerelor fete : dialog cu 
scriitorul Mihai Stolen despre 
„Arta de a fi sociabil" (ora 15.30) ; 
„Micile... speranțe mari" — spec
tacol al cercului de balet-copii 
(ora 18).

Clubul Elevilor (sectorul IV) t 
Seară de club pentru elevi : „Mo
numente și clădiri Istorice din 
București" (ora 18).

Tehnlc-Club (sectorul V) : Clu
bul orientării profesionale : dialog 
între specialiști și viitorii munci
tori, urmat de un spectacol cu pie
sa de anticipație „Robotul cu poe
zie" de Horla Aramă (ora 18,30) , 
Ciclul „Arhitectura orașului Bucu
rești" : „Noi cartiere ale Bucu- 
reștlulul", vorbește prof. arh. 
Justin Vlădescu (ora 19,30).

Modern-CJub (sectorul VIII) : 
„Cadran politic" : „România,
luptătoare activă pentru menți
nerea păcii în Europa", vorbește 
Sergiu Săraru de la Editura Poli
tică (ora lfl).

(Urmare din pag. I)

am leolt din Încăperea aceea. 
Pur al ilmplu am ieșit #1 
nu l-am zii nimic. M-am 
uitat la el gl am Ieșit. Mal 
tirila, clnd ne-im revăzut, 
nici el. nîel eu nu am mai 
adui vorba despre cele în- 
timplate in «lua aceea.

Exiită e vorbă veche care 
ne srfătuiegte oă nu dăm un 
prieten vechi pe unul nou. 
Ea a fost probabil născocită 
de toti pățlțil lumii care 
și-an uitat prietenii sau l-au 
vi nd ut sau i-au părăsit. 
Sint zile clnd ai înadins ne
voie de prietenie șl dacă nu 
al la cine te duce, zilele ace
lea devin cele mai pustii, 
împotmolit într-un necaz, 
prietenul pune umărul ală
turea de-al tău șl te saltă 
deasupra primejdiei rele. 
Dar se poate că necazul e 
de așa natură că nu c cu 
pntintă să-ti dea un ajutor 
fizic, să ridice o dată cu tîne 
povara care te-a prăvălit 
temporar. Dar cît te liniștești 
și cnm simți iar încolțind 
temeiuri de optimism în tine 
numai știind că te poți măr
turisi cuiva cinstit, sincer.

cuiva care înțelege povara 
ta ca gl cum chiar el s-ar 
afla încovoiat sub ea. Ce 
fericire să știi că cineva te 
ascultă din respect gl te în
țelege din prietenie.

Ce să-ți dau să renunți la 
un prieten ? Să-mi dai tot

snm 
mE

aurul din lume, toate haz
nalele strălucite ale împă
raților, să nu-mî dai nimic 
— la un prieten vechi nu 
renunț. Ar însemna să re
nunț și la o parte din pro
pria mea ființă. Daeă-mi 
propui un asemenea tîrg, 
înseamnă că nu ai prieteni

șl na cunoști ce e prietenia, 
sufletul tău e sec ca o pia
tră, in cuprinsul lui nu-1 
nici măcar o fărlmă de deli
catețe. In prietenul pe care 
mi-1 ceri să tl-1 vînd pe ® 
mînă de arginți am pus un 
talant șl o taină a mea. 
Dacă tl 1-M vinde mi s-ar 
rugini talantul, mi s-ar dez
veli sfioasă și ml s-ar ofili 
îndată taina, Dar n-ar fi 
numai atit. La fel s-ar fn- 
tîmnla «I cu talantul «i cu 
taina pe care le-a încredin
țat el sufletului meu. Da- 
că-ml poți propune un ase
menea tirg, înseamnă că su
fletul tău e compus numai 
din planuri viclene, numai 
din calcule reci. Și în defi
nitiv la ce-ai vrea să-mi 
cumperi prietenul sau nu
mai să mă îndepărtezi de 
el ? Poate bănuiesc : din in
vidie. din gelozie și din in
teres pe care mă sfiesc și 
să-l întrezăresc măcar, atît 
o fi de întunecos. Tu nu-ți 
dai seama că, cu cît sînt 
mai multi prieteni cu atît e 
mai multă prietenie între 
toți oamenii. Și ce frumoasă 
e prietenia între oamenii 
care nici nu se cunosc per
sonal...
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(Urmare din vag. I) ducția siderurgică, dezvoltarea 
ei fiind orientată în primul 
rînd spre ramurile moderne de 
înaltă tehnicitate, asigurîn- 
du-se o creștere accentuată a 
producției de oțeluri de cali
tate. Industria chimică va cu
noaște, alături de creșterea im
presionantă, o diversificare 
continuă a producției și dez
voltarea în principal a acelor 
subramuri ce asigură produse 
de bază pentru diverse alte in
dustrii. Procesul de dezvoltare 
a agriculturii va fi intensificat, 
dar accentul principal cade pe 
intensificarea producției agri
cole prin folosirea mai bună 
a pămîntului, realizarea unui 
amplu program de irigații, chi
mizarea complexă, dotarea cu 
o gamă variată de tractoare și 
mașini moderne.

Ne-am oprit doar la’cite va 
exemple. De fapt, toate ramu
rile de producție vor cunoaște 
înnoiri fundamentale prin pro
movarea largă a progresului 
tehnic —sarcini importante re
venind, în această direcție, cer
cetării științifice, in ansam
blul căruia un loc central îl vor 
ocupa științele tehnice, îndeo
sebi domeniile lor moderne ; 
automatica, cibernetică, teoria 
informației, microelectronica, 
energia nucleară, mecanica 
fină și optica — ceea ce va 
asigura creșterea, neîntreruptă 
a productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor materia-

Directivele supuse, potrivit 
principiilor de largă consulta
re democratică promovate de 
partidul nostru, spre studiu co
muniștilor, tuturor cetățenilor, 
întăresc astfel convingerea că 
eforturile unite ale întregului 
popor vor conduce la o nouă 
perioadă de muncă rodnică, 
de realizări mărețe ale socie
tății noastre socialiste. A- 
ceastă solidă fundamentare 
economică face posibilă a- 
plicarea măsurilor de per
fecționare continuă a orin- 
duirii sociale și de stat preco
nizate de partid. Analiza pe 
care Tezele și proiectul de Di
rective o fac realităților so
cietății noastre actuale, caro 
cunoaște, pe măsura înaintării 
pe drumul socialismului, o 
continuă omogenizare, înteme
iată pe înlăturarea treptată a 
deosebirilor esențiale dint»e 
categoriile sociale, pe diminua
rea diferențelor dintre sat și 
oraș, dintre munca fizică și 
munca intelectuală, pe comuni
tatea de interese economice, 
politice și ideologice a tuturor 
oamenilor muncii, este exem
plară. Rezolvarea justă, în spi
rit marxist-leninist a proble
mei naționale, adincîrea conti
nuă a democrației socialiste, 
afirmarea tot mai puternică a 
rolului națiunii socialiste in 
procesul general al societății 
fac evidentă treapta calitativ 
superioară .de la care se abor-

activitatea organelor de par
tid, de stat și obștești, să facă 
'propuneri pentru remedierea 
acestora, participînd cu toată 
energia și priceperea la înlă
turarea lor, la progresul so
cietății. Vor fi tot mai larg 
dezvoltate formele obștești de 
dezbatere a principalelor pro
bleme politice și sociale, a 
proiectelor de legi și hotărîri, 
schimburile de opinii, consfă
tuirile, acordîndu-se toată a- 
tenția sporirii rolului opiniei 
publice în conducerea vieții 
sociale.

Așa cum e^c și firesc, stu
diind Tezele C.C. al P.C.R. și 
proiectul Directivelor care vor 
fi supuse spre aprobare Con
gresului al X-lea al P.C.R., ge
nerația ținără s-a recunoscut 
angajată, alături de întregul 
popor, în opera măreață ale 
cărei traiectorii sînt contura
te de partid. „Procesele înnoi
toare care au Ioc in toate do
meniile vieții noastre sociale, 
se subliniază în Tezele C.C. 
al P.C.R.. solicită din plin a- 
portul tineretului, oferă cimp 
larg de afirmare inițiativei 
sale creatoare*. Aceste condi
ții. corelate cu sarcinile gene
rale ale societății noastre, de
termină cerința ca organizația 
revoluționară de tineret să-și 
concentreze și mai mult aten
ția în scopul educării membri
lor săi, a tuturor tinerilor, să-i 
antreneze la îndeplinirea o-

dialectic și istoric, în marile — 
confruntări de idei ale lumii de w 
azi". Este necesar sâ acordăm 
și în viitor o atenție deose- a 
bită cunoașterii aprofundate ® 
de către toți tinerii a liniei 
politice a partidului nostru, a £ 
hotărîrilor de partid și de 
stat, a poziției P.C.R. în pro
blemele mișcării comuniste și p| 
muncitorești și ale situației w

a tuturor județelor și locali
tăților etc.

După cum confirmă In mod 
strălucit propria noastră expe
riență, o asemenea abordare 
complexă a problematicii eco
nomice, ridicarea economiei la 
nivelul țârilor avansate este 
singura modalitate prin care 
se poate asigura apropierea ță
rii noastre de nivelul statelor 
celor mai dezvoltate, făurirea 
multilaterală și deplină a so
cialismului, crearea condițiilor 
necesare trecerii treptate spre 
comunism.

Pe masa de lucru a întregu
lui nostru popor au fost puse, 
așadar, spre analiză și dezba
tere, documente de o excepțio
nală valoare : avem în față ex
pusă în cifre și obiective con
crete — imaginea de miine a 
României socialiste, un tablou 
pe cît de însuflețitor, pe atit 

t de realist conturat, un pro
gram mobilizator caro face 
încă o dată dovada capacității 
partidului nostru de a preconi
za căile care să dinamizeze în
treaga viață socială, politica sa 
marxist-leninistă exprimînd în 
cel mai înalt grad interesele 
propășirii poporului român in 
strînsă, indisolubilă legătură 
cu interesele cauzei internațio
naliste, a luptei pentru socia
lism, pace și progres social.

Proiectul noului program de 
edificare economică a țării 
păstrează și dezvoltă caracte
risticile de bază ale celui pe 
care-1 realizăm astăzi. Este 
prevăzut ca progresul econo
mici să se înfăptuiască păs- 
trind mereu ritmuri 4nalte de 
dezvoltare ; acordăm in conti
nuare prioritate ramurilor de 
bază ale economiei ; vom in
tensifica producția agricolă ; 
păstrăm o rată ridicată a acu
mulării care face posibilă re
producția lărgită în ritm sus
ținut, dezvoltarea rapidă a 
forțelor de producție și creș
terea avuției naționale ; nive
lul de trai al populației va 
Urma neabătut o linie mereu 
ascendentă.

Remarcînd consecvența cu 
care partidul conduce ferm 
destinele economice ale țârii, 

putem, mai ales, să nu des- 
pWLliem spiritul novator, 
prownd științific în care sint 
concepute importantele docu
mente pentru Congresul al 
X-lea, ceea ce relevă încă de 
pe acum importanța excepțio
nală pe care o va avea acest 
eveniment în viața partidului 
nostru, a întregii națiuni. Pen
tru că, pastrîndu-ne în aeclați 
domeniu — cei economic — 
remarcăm din primul moment 

l importanța clementelor preco
nizate pentru perspectiva cin
cinalului viitor. Continuîn- 
du-se in mod susținut indus
trializarea țarii, trăsătura de 
bază a industriei va fi îmbu
nătățirea structurii sale, creș
terea ascendentă a unor ra
muri moderne, strîns legate de 
pr<A*sul tehnico-științific con
temporan, pentru a asigura 
valorificarea superioară a re
surselor materiale și a capaci
tății tehnice, a forței de mun
că, ridicarea productivității so
ciale a muncii. Astfel, se vor 
dezvolta mai intens industria 
electrotehnică și electronică, 
producția elementelor de auto
matizare, fabricația de mașini- 
unelte de înaltă tehnicitate, de 
utilaje tehnologice și instalații 
complexe. Energetica se va 
dezvolta intr-un ritm mai ridi
cat deeit producția industrială 
în ansamblu, asigurind pro
gresul neîntrerupt, pe baze 
moderne, al economiei națio
nale, ridicarea nivelului de ci
vilizație și cultură al popu
lației. Numai în an’i 1971 — 
1975, de exemplu, se preconi
zează punerea in funcțiune, in 
centrale electrice, a unei pu
teri instalate noi de 5 400— 
5 800' mcgavjți. Va crește, in 
continuare, în ritm rapid, pro-

<

Pe platforma fertilă a primei 
w terase a Dunării, în sudul Olte- 
i niei, se află 120 000 ha de nisi

puri zburătoare. Dispuse sub 
forma unui triunghi cu laturi e- 
gale, a cărui bază se 
Dăbuleni — Bechet, și 
la 74 km de Craiova, 
zburătoare de aici au 
din totdeauna o grea 
pentru agricultorii din partea lo
cului. Condițiile pedoclimatica 
vitrege (vînturi puternice, preci
pitații rare, extreme de tempera
tura) au făcut din această mare 

» întindere de pămînt o adevărată 
“ „landă" pustie, neprimitoare.

în 1955, Institutul agronomic 
din Craiova a înființat la Beche
tu o stațiune experimentală hor- 
tiviticolă. După aproape 15 anî 
de munca, studii și observații, 
naturaliștii au creat, în acest pus
tiu de nisip, o mică oază de 1 049 
de hectare, în care au cultivat, 
pentru prima oara în istoria lo
cului. grîu, lucerna, cartofi, pier
sici și porumb. Producțiile dc pe 
loturile experimentale — lucra
te după o anume agrotehnică — 
sînt mai mari decît la culturile 
în condiții normale de vegetație. 
Cercetările științifice efectuate 
pe nisipuri, îndeosebi în condiții 
de Irigare, îndreptățesc pe spe
cialiștii de aici să afirme ca agri
cultura va deveni rentabilă și pe 
astfel de sole nisipoase.

Consemnăm mai jos, opiniile 
și argumentele în acest sens, a- 
parținînd a cinci specialiști din 
cadrul stațiunii. Le dăm • cuvîn- 
tul :

afla între 
cu vîrful 
nisipurile 
constituit 

piedică

Conf. univ. PETRE BANI
ȚĂ, directorul stațiunii :

i „Nisipurile din Oltenia sînt, 
după cum se știe, terenuri slab 
productive, acoperite de dune 
mișcătoare. Primăvara și toamna 
Lat vînturi puternice, de peste

VIITORUL PATRIEI SOCIALISTE
SE CONTUREAZĂ CLAR LA

DIMENSIUNI INSUFLETITOARE

muncitorești și ale 
internaționale.

„O atenție sporită, se sub- O 
linîază în Tezele 
P.C.R., va trebui acordată e- 
ducării tineretului în spiritul 
concepției științifice materia
liste despre lume, al idealu
rilor de viață comuniste, al 
devotamentului față de partid, 
al dragostei față de patria so
cialistă. Școala, familia, Uniu
nea Tineretului Comunist, in
stituțiile de artă și cultură, 
toate organismele sociale și 
obștești trebuie să-și facă o 
nobilă misiune din educarea 
tinerei generații care este che
mată să ducă mai departe 
făclia progresului social 
pămîntul patriei noastre".

Omul socialist, cetățean al 
patriei noastre, așa cum re
zultă din documentele supuse 
spre dezbatere, trebuie să fie 
educat în spiritul nobilelor £ rat și depășit 
idei umaniste ale Partidului ’ ’ ’ ’ ’ '
Comunist Român, care recu- 
noaste dreptul la existență și 0 
fericire al tuturor locuitorilor 
planetei noastre, și care în 
politica sa externă se pronun- w 
ță pentru relații de înțelegere 
și respect reciproc între toa- 
te popoarele. Studiind Tezele W 
C.C. al P.C.R., ca și Directi
vele date recent publicității, a 
devine evident faptul că mun- • 
ca educativă desfășurată de 
organizația U.T.C. trebuie să 
se ducă sub semnul principiu- " 
lui potrivit căruia „activitatea 
pe plan internațional a Parti- A lui, sere și o bază legumicolă 
dului Comunist Român va ** în măsură să acopere cerințe-

C.C. al

pe

— factori esențiali ai spori-Ie - _ ____ ^™..T___ __ „j,___
rii jț^icienței economice. Pe a- 
ceattă bază solidă își întemeia
ză partidul întreaga sa politi
că de creștere susținută a ni
velului de trai al populației. 
Pe această bază se asigură 
creșterea veniturilor reale ale 
salariaților, ale țărănimii, spo
rirea producției mărfurilor de 
larg consum, îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, extinde
rea bazei materiale a învăță- 
mîntului și culturii, a ocrotirii 
sănătății in viitorul cincinal. 
Pentru perioada 1971—1975 se 
preconizează ca salariul real 
să crească cu 16—20 la sută iar 
veniturile reale ale țărănimii 
cu 15—20 la sută ; volumul 
vînzărilor de mărfuri prin co
merțul socialist va spori c.u 
30—35 la sută, se vor da in 
folosință circa 500 000 de apar
tamente din care cel puțin ju
mătate vor fi locuințe pro
prietate personală.

Cît de complexă, ce studii și 
ce angajări de forțe presupune 
îndeplinirea programului pre
văzut de partid in economic o 
demonstrează pregnant fie și 
numai sarcina de a coordona 
activitatea de pregătire a ca
drelor necesare să lucreze în 
industrie, în agricultură, în 
știință. în viitorul cincinal nu
mărul angajaților va crește 
față de 1970 cu 400—500 mii, 
marea majoritate fiind recru
tați dintre tineri. Totodată 
însă, paralel cu introducerea 
tehnicii noi, este necesară o 
multiplicare a formelor de pre
gătire la nivelul locului de 
muncă al cadrelor cu pregăti
re medie și superioară, ca și 
trecerea la o largă acțiune de 
policalificare și recalificare a 
personalului care trebuie re
distribuit în conformitate u 
modificările structurii produc
ției.

Tezele C.C. al P.C.R., ca și

dează azi, la noi, problema ro
lului statului în opera de desă- 
vîrșire a construcției socialiste, 
în reunirea forțelor întregului 
popor spre îndeplinirea aspi
rațiilor socialiste ale oamenilo’r 
muncii români, maghiari, ger
mani. sirbi sau de alte națio
nalități, care trăiesc laolaltă 
pe pămîntul României.

In perioada care urmează, 
partidul își propune să asigu
re condiții și mai favorabile 
atragerii la munca de condu
cere a treburi;or obștești a tu
turor cetățe-' -or.

„O deosebită atenție — se 
scrie In Tezele C.C. al P.C.R. 
— se va acorda in continuare 
întăririi legalității socialiste, 
respectării neabătute a legi
lor, atît de către organele de 
stat și obștești, cit și de către 
fiecare cetățean — aceasta 
fiind o condiție fundamentală 
a întăririi statului, a cimen
tării legăturilor sale cu po
porul. Partidul va urmări 
cu consecvență înlăturarea 
oricăror manifestări volun
tariste. a abuzurilor și ile
galităților. reglementarea stric
tă a activității in toate 
compartimentele vieții sociale 
pe temelia legilor, pentru ca 
nimeni să nu poată întreprin
de acțiuni dăunătoare societă
ții, intereselor cetățenilor, 
fără a suferi rigorile legii, 
pentru ca fiecare cetățean să 
se bucure nestingberit 
drepturile și libertățile 
rantate de Constituție-.

Intr-un asemenea climat 
cial, specific socialismului, se 
va asigura perfecționarea ca
drului instituțional în care 
cetățenii să-și poată exprima 
liber și nestingherit opinia a- 
supra modului în care se gos
podăresc treburile țării și se 
înfăptuiesc hotărîrile parti
dului și statului, să poată cri
tica neajunsurile ce apar In

de 
ga-

so-

biectivelor întregului popor.
„Organizațiile Uniunii Ti

neretului Comunist, mențio
nează Tezele C.C. al P.C.R, 
trebuie să-și perfecționeze ne
contenit formele de activita
te, sporindu-și contribuția la 
atragerea tineretului in acti
vitatea economică, în viața 
social-politică și culturală a 
țării, la educarea tinerei ge
nerații în spirit revoluționar, 
Ia formarea concepției sale de 
viață materialist-dialectică, la 
lupta pentru înfăptuirea poli* 
ticii partidului".

Recunoașterea de către ti
neret a rolului mereu cres- 
cînd al partidului în condu
cerea societății noastre, pre
stigiul și autoritatea de care 
se bucură comuniștii în rîn- 
dul generației tinere trebuie 
să fie un motiv esențial care 
să determine organizațiile 
U.T.C. în a cultiva la tineri 
tocmai trăsăturile specifice 
comuniștilor, patriotismul, spi
ritul de abnegație, disciplina, 
dragostea de muncă, spiritul 
de responsabilitate socială, 
de combativitate împotriva 
manifestărilor reprobabile din 
punct de vedere ideologic sau 
social.

Dezvoltarea activității ideo
logice. sarcină înscrisă în Te
zele C.C. al P.C.R., ca și între
gul program de măsuri pre
văzut de partid în acest do
meniu oferă organizațiilor de 
tineret un cadru propice cul
tivării unor înalte concepții 
filozofice despre viață și so
cietate, a unor trăsături* mo
rale și cetățenești corespun
zătoare epocii socialiste. In a- 
cest scop, „filolsfia noastră 
— se spune în documentele 
publicate — trebuie să fie 
mai activ prezentă, afirmi nd 
principiile materialismului

Vl/i IA I DUMINICA l’if | LI I CAPITALEI
(Urmare din pag. I)

A C.A.P.-uri o creează piețelor 
prin nerespectarca contracte
lor. Față de cele 68 tone des- 
făcute sîmbătă, duminică au 
intrat în piețe 128 tone prin 
rețeaua I.L.E., plus 45 tone la 
centrele intercooperatiste și 
40 tone din I.A.S.. Dacă pie
țele au fost duminică mai 9 bine aprovizionate — și există 
temeiuri că de la acest
nivel în sus se va asigura W desfacerea legumelor și fruc-
tclor în zilele următoare —

• aceasta s-a realizat datorită 
livrărilor din județe mai în
depărtate precum Constanța, 
Brăila, Buzău, care și-au ono- 

. t graficele. In 
schimb județe aflate în ime
diata vecinătate a Capitalei 
— Ilfov, în primul rînd, Ia
lomița și Teleorman — sinb 
încă cu mult datoare solicită
rilor populației. Pentru ca în 
viitor asemenea situații să 
nu se mai repete, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat 
Consiliului popular al Capi
talei ca — împreună cu Con
siliul Superior al Agriculturii 
și Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Pro
ducție — să creeze în anii 
următori, în jurul Bucureștiu-

avea și în viitor ca obiectiv 
esențial asigurarea nestinghe- £ 
rită a operei pașnice de con
strucție socialistă în patria 
noastră, dezvoltarea și întări- 
rea relațiilor politice și eco
nomice cu toate țările socia
liste, creșterea aportului la în
tărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, solidaritatea cu 
toate forțele progresiste, anti- 
impcrialiste, cu toate țările iu
bitoare de pace, în lupta pen
tru crearea unui climat inter
național de securitate, coope
rare și încredere între po
poare".

Entuziasmul cu care au fost 
primite de către masele d-e ti
neri Tezele C.C. al P.C.R., ca 
și proiectul Directivelor Con
gresului al X-lea al P.C.R. re
flectă legătura indisolubilă e- 
xistentă între perspectivele 
spre care -partidul comuniști
lor conduce destinele Româ
niei și aspirațiile înseși ale 
generației noastre. In fiecare 
afirmație de 
un gînd, un 
aparține ; în
— economic, 
ințific — o evoluție 
ruia sau a tuturor.

Este de datoria noastră, ca 
tineri, ca uteciști, este de da
toria organizațiilor U.T.C. ca
— beneficiind de spiritul larg 
democratic în care partidul A 
ni s-a adresat și nouă, invi- 
tîndu-ne Ia dezbaterea Teze
lor și Directivelor Congresu
lui al X-lea. ce va avea loc în 
luna august — să aducem 
contribuția proprie, de inte
ligență. de pricepere, de de
votament și hărnicie Ia dez
baterea însăși a acestor do
cumente, ca și la înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor pe 
care le avem azi. In răspun-j 
dere. Vcm întîmpina, astfel, 
cu fapte ne măsura capacității 
generației noastre marele e- 
venimeot din viața partidului 
și poporului — cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R. — ca și săr
bătorirea celei de-a 25-a ani
versări a Zilei Eliberării.

le de consum ale populației. 
O bună impresie a făcut, în 

cursul vizitei, piața „Ilie Pin-

tilie". Nu numai prin bogăția 
aprovizionării, ci și prin spi
ritul gospodăresc al respon
sabilului Cezar Buruiană, prin 
grija pentru o cît mai atrăgă
toare expunere a produselor, 
pentru deservirea civilizată a 
cumpărătorilor. In contras^ cu 
această situație — întîlnită, 
de altfel, și în halele Obor — 
au fost găsite tonete și ma
gazii în care legumele și fruc
tele se depreciau din cauza 
condițiilor de depozitaro. La 
întrebările tovarășului Nico
lae Ceaușescu, vînzătorul unui 
centru de desfacere din pia
ța „Dorobanți"4 — ca și cei 
ai centrului intercooperatist 
din piața „Unirii" — nu au 
putut justifica faptul că le
gumele erau aruncate pe jos, 
în neorînduială, expuse 
prccierii. Se impun, așadar, 
măsuri mai perseverente din 
partea organelor comerciale 
ale Consiliului popular pen
tru ca aceste produse perisa
bile să ajungă în cea mai 
bună stare la consumatori.

In discuțiile purtate de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
cu numeroase gospodine în 
piețele vizitate au reieșit și 
alte aspecte negative, legate 
mai ales de nivelul deservirii, 
de modul în care 
comercială de stat 
respectarea prețurilor pe 
ța liberă, de necesitatea 
plasării unor puncte de 
facere în cartierele noi.

do-

Inspecția 
asigură 

pia- 
am- 
des-
Tot-

odată a reieșit o nejustificată 
lipsă de încredere in produ
sele congelate, îndeosebi in 
carnea conservată astfel — 
procedeu întru totul igienic, 
larg folosit în lume și prin 
nimic dăunător sănătății.

Pretutindeni în 
zîtei, tovarășul 
Ceaușescu a fost 
cu căldură, oamenii i s-au uf 
dresat cu încredere și bucu 
rie, apreciind faptul că conț 
ducerea partidului și statul^ 
nu pierde din vedere nici re
zolvarea unor asemenea pro
bleme de interes larg și coti
dian. La capătul acestei vizi
te de lucru, pe parcursul că
reia cetățenii au formulat ju
dicioase opinii și propuneri, 
în care cadrele responsabile 
au primit indicații precisa 
pentru îmbunătățirea aprovi
zionării populației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recoman
dat ca în toate orașele și ju
dețele țării această problemă 
să se afle permanent în aten
ția organelor locale de condu
cere. Primarii și ceilalți fac
tori răspunzători vor trebui 
să viziteze zilnic piețele, să 
consulte populația, să exerci
te un control minuțios asupra 
organizațiilor comerciale și 
Să hotărască cele mai opera
tive măsuri pentru ca aprovi
zionarea cu produse agroali- 
mentare să se desfășoare con
form cerințelor.

cursul vi- 
N ic ol af 
întîmpinaf

„ORGANIZAȚIA DE

principiu 
adevăr 
fiecare 

cultural

citim 
care ne 
obiectiv 
ori ști- 

a fiecă-

In fond, afirmația din litiu 
gb implică două sau trei întrebări 
" decisive pentru a fi întrunită, cu 

adevărat, valabilitatea sa inte- 
grală : după ce criterii îmi aleg 
organizația de care sa răspund, 
ce înțeleg prin a răspunde de o A organizație, care vor fi modali- 
tățile prin care îi voi veni în aju
tor, dacă „a răspunde" înseamnă, 
practic a „sprijini" ? De aceeași 
părere cu noi, tovarășul ALE- 
XANDRU RIZU, primul secretar 
al Comitetului județean Tulcea 
al U.T.C., ține să adauge cîteva 
amănunte în acest sens, apclînd 

țy la propria sa experiența.
— Am fost pus, afirmă dînsul, 

în situația de a da răspuns aces
tor întrebări în momentul în care 
am hotărît, în cadrul secretaria
tului Comitetului județean Tulcea 
al U.T.C., să mă ocup îndea
proape de organizația U.T.C. din 
cooperativa agricolă de producție 
Nifon.

— De ce tocmai de ea ?
— Pentru că, în ciuda aparen

țelor, această organizație, deși al
cătuită abia din 35 de tineri, (a- 
parențele puțind configura carae- 
teristicile unei organizații fără 
„probleme-) trebuia să se afle 
de mult înscrisa în sfera preocu

pi parilor directe ale comitetului ju
dețean. Explicația este foarte sim
plă. Situată într-o zonă depărtată 
de centrul județului, comuna Ni
fon, izolată în pădurile Nîculi- 

A țelului, are destul de puține le- 
gâturi cu Tulcea și chiar cu cen
trele populate din împrejurimi. 
Multa vreme, prin comuna au 

W trecut rar activiști ai organizației 
noastre. Urmarea ? Cei 35 de ti- 

— neri din cooperativa agricolă de 
™ producție, mai puțin sprijiniți să

desfășoare activități, să-și pună 
în valoare resursele de care dis
puneau, în pofida condițiilor difi
cile, au ajuns treptat să considere 
că neputința, incapacitatea orga
nizatorică vor rămîne atributele 
acțiunilor inițiate de organizația 
lor. Pe de altă parte, ca unitate 
economică, îndeosebi, cooperativa 
agricolă Nifon constituie o pro- 
hlemă. Producțiile obținute, va
loarea zilei-muncă, veniturile rea
lizate de țăranii cooperatori de 
aici se situează sub nivelul me
diu pe județ. Toate acestea Șterg 
impresia pe care ar putea-o lăsa 
datele prezentate superficial, re- 
liefînd adevărata natură a pro
blemelor la rezolvarea cărora or
ganizația U.T.C. din cooperativă 
trebuie sa-și aducă din plin con
tribuția. Aceasta este și direcția 
în care se îndreaptă ajutorul pe

gerea mușuroaielor, ci să-șl ex* 
tindă preocupările asupra lucră
rilor de fertilizare, de mobilizară 
a solurilor pentru creșterea po
tențialului productiv al acestuia. 
Atenția lor va fi concentrată în
deosebi către suprafețele cu o 
fertilitate mai scăzută, intrate în
tr-un proces de degradare, pre
cum și asupra posibilității de 
formare a unor rezerve noi po 
baza extinderii plantelor furajere 
în cultura dubla sau în culturi 
intercalate. Integrarea mai activă 
a inginerului agronom, tînar ab
solvent al Institutului agronomic, 
în viața organizației, va crea su
portul desfășurării unor activități 
de popularizare a cunoștințelor 
tehnice, științifice. Trecerea la a- 
plicarea practică a acestui pro- 

a dat organizației un 
serios în liotârîrea

gram 
stimulent 
de a realiza interpătrunderea 
perfectă dintre acțiunile de
dicate producției și cele dis
tractive destinate să constituie 
clipe de destindere în timpul li
ber, de acumulare a unor cunoș
tințe multilaterale, utile în viața

MlllL PAS
MIOAȘEEREA

I

120 km pe oră, care pun în 
mișcare nisipurile dunefer. Orice 
plantă este scoasă din rădăcini ți 
purtată departe, la zeci de kilo
metri- Vara este secetoasă ; apa 
freatică din sol se află la mare 
adîncime.

în cadrul stațiunii am cerce
tat posibilitatea de a reda agri
culturii aceste nisipuri. creînd 
un microclimat favorabil, prin 
condiții de irigare, fertilizare și 
nivelare a dunelor. După ani de 
studiu și experiențe, am ajuns la 
concluzia că nisipurile vor con
stitui, în viilor, un teren propi
ce pentru agricultură. Pledează 
pentru aceasta mai mulți factori. 
Pe aceste terenuri, lucrările agri
cole se execută mai ușor, cu mai 
mică cheltuială, indiferent de 
clima și anotimp. Apa din ploi 
și zăpezi nu băltește primăvara, 
zăpezile eliberează în primul 
rînd aceste sole, iar lucrările a- 
gricole pe nisipuri încep mai de
vreme. Temperaturile ridicate 
din timpul verii scurtează ciclul 
de coacere al plantelor, obținin- 
du-se producții foarte timpurii, 
și, de pe același teren, chiar do
uă producții pe an. Nisipul, ca 
orice alt tip de sol, se poate iri
ga, fertiliza, ameliora".

T

MIHAI NICOLES- 
CU, șeful laboratorului de 
agrofitotehnie.

„Factorii deficitari pe nisipuri 
sînt apa și substanțele nutritive 
minimalizate, ambele indispensa
bile plantelor. Prin irigații și 
fertilizare se creează condiții op1» 
time vegetației. Timp de cîțiva 
ani, am studiat mai multe succe
siuni de culturi pe nisipuri. Cea 
mai potrivită, cea mai rentabilă, 
s-a dovedit cultura griului da 
toamnă, urmată, în același an, 
de cultura porumbului. în luna 
iunie, prima recoltă de grîu a

-

Cinci specialiști de la Stațiunea experimentală
Bechetu afirmă

NISIPURILE permit
o agricultură intensivă

✓

fost de 4 900 kg boabe la hectar : 
la sfîrșitul aceleiași luni, terenul 
era însămînțat cu porumb hibrid 
timpuriu. Toamna, în octombrie, 
a doua recoltă de porumb irigat 
și fertilizat, a fost de 6 200 kg 
boabe Ia hectar. La cele două 
culturi s-au administrat, în 14 
udări, 4 000 m.c. de apă. In con
diții de irigare pe nisip, un sin
gur kg de subsanță activă aduce 
un spor de 18 ’ 
spor de 25 kg

kg de grîu și un 
porumb boabe11.

1968. recolta de cartofi a fost de 
21 000 kg la hectar".

Tng. DINTL 
CU, laboratorul

ȘTEFĂNES- 
vilicoL

Ing. ION 
laboratorului
ra.

BRATU, șeful 
de pomicultu-

rile, dar, în locul perdelelor de 
salcim, livezile de piersici, pomi 
fructiferi vor ridica zăgaz via
turilor și vor fixa nisipurile. Din 
cele 20 de hectare plantate anul 
trecut cu piersici, procentul de 
prindere a fost de 99,8 la sulă 
cu o aclimatizare perfectă. Vii
toarele recolte acoperă cheltuie
lile de producție și amortizează 
în 2-3 ani lucrările dc investiții- 
Avînd din belșug căldură și lu
mină. apa și îngrășăminte, fruc
tele din nisipuri sînt mai mari, 
aspectoase și aromatice. Pentru 
a spori varietatea „grădinilor din 
nisipuri", efectuăm cercetări pen
tru aclimatizarea caisului, viși
nului, nucului, cireșilor și pruni-

pe„ Pomicultura 
reprezentată pînă 
cîștigă mari perspective. Condi
țiile ecologice de la Bechet — 
Dăbuleni sînt favorabile, în spe
cial. culturii piersicului. Credem 
că, în viitor, livezile de piersici, 
înfloriți vor dantela aceste aride 
nisipuri pe mari suprafețe. Nu 
numai că vor înfrumuseța locu-

nisipuri, slab 
în prezent,

VICTOR BUZOIA-
NU, cercetător, laboratorul 
de aclimatizarea cartofului 
timpuriu.

„Una din plantele de mare 
perspectivă și valoare economică

este și cartoful timpuriu, care 
valorifică terenul nisipos, din 
punct de vedere economic, la un 
înalt nivel tehnic, aducînd mari 
beneficii. Cartoful timpuriu cul
tivat în această zonă ajunge la 
maturizare și se distribuie po 
piața cu o lună mai devreme 
decît orice cultură asemă
nătoare de pe întreg cuprinsul 

.țarii. Nisipurile mai prezintă a- 
vantajul că toate lucrările din 
solă încep mult mai devreme, 
ceea ce determină o coacere tim
purie, în condiții ușoare de me
canizare. Tuberculii cartofilor, 
oricîtă umiditate ar exista în sol, 
sînt curați, fără pămînt, au, cum 
se spune, «aspect comercial». Pe 
cîmpul de experiență s-au folosit 
cele mai răspîndite soiuri da 
cartofi timpurii : carpatin, brașo
vean. bintye. în condițiile anului

,.Tn urma cercetărilor efectuate 
pe teren — și valorificînd tradiția 
de muncă a localnicilor din Dă
buleni—stațiunea noastră a cres
cut cu o nouă tehnologie de înfi
ințare a viilor.Se cultiva și înainte, 
pe nisipuri, vita de vie, fiind cea 
mai veche îndeletnicire a oame
nilor din aceste locuri. Dar re
colta de struguri de la o vie data 
pe rod după 5—6 ani era do 
3 000 kg struguri la hectar. Prin 
noua tehnologie, s-a scurtat cn 3 
ani timpul dc intrare pe rod și a 
sporit de ȘAPTE ori producția la 
hectar. Producția obținută în al 
treilea an de la plantare a fost 
de 22 500 kg de struguri la hec
tar. Valorificînd 
sezon mult mai 
recolta unei vii 
ținut un venit
hectar. Se poate spune ca nisi
purile pot intra, de acum înainte 
rentabil, în patrimoniul lui 
Bachus".

...Nisipuri fertile 1 In locurile 
altădată pustii, iscusința și răb
darea omului au creat, în numai 
cîțiva ani, un început de grădina, 
care va deveni, peste alți cîțiva 
ani, o vastă întindere roditoare, 
cu recolte pe care localnicii nu 
le-au mai văzut niciodat crescînd 
pe aici...

strugurii, într-un 
timpuriu decît 
obișnuite, s-a ob- 
de 17 000 lei la

ION MARCOVIC»

care sînt hotărît să-l dau orga
nizației U.T.C. din cooperativa 
agricolă de producție Nifon.

— Cum procedați ?
— Modalitățile asupra cărora 

m-am decis sînt cit se poate de 
simple : am procedat, la început, 
ca și cum tinerii s-ar fi aflat 
exact în situația unui om care nu 
știe încă nimic despre cooperati
va agricolă- împreună a trebuit 
sa ne amintim care sînt proble
mele economice esențiale ale co
munei lor. ale unității în care 
lucrează. Metoda mi se pare a fi 
cît se poate de potrivită. In felul 
acesta, lucruri peste care se trece 
cu ușurință, neobservate, devin 
de o mare prospețime. își reca
pătă calitățile surprinzătoare, ine
dite, pe care trebuie să Ie fi avut 
clndva, în momentul manifestării 
lor inițiale. Pentru mine, aseme
nea rememorări au avut rolul de 
a înfăptui secțiuni în toate direc
țiile activității economice a co
operativei agricole, de a stabili 
pe această cale unde trebuiau 
concentrate forței*1 organizației 
U.T.C. în funcție de condițiile o- 
biective ale unității, de țelurile 
stabilite în adunarea generală a 
țăranilor cooperatori- de analiza 
pe care aceștia au făcut-o posi- 
bUilăților reale. Ne-am dat ast
fel seama, împreună, că sensul 
activității organizației U.T.C. din 
cooperativa agricolă dc producția 
trebuie îndreptat. îndeosebi, în 
direcția contribuției pentru creș
terea rentabilității sectorului zoo
tehnic, a forței sale în cadrul 
angrenajului economic al "coope
rativei, a valorificării integrale a 
forței de muncă în toate sectoa
rele.

— Ce a înseninat această con
cluzie în viața organizației 
U.T.C. de care v-ați propus să 
răspundeți ?

— Primul pas pe un drum 
nou.

— Cu alte cuvinte ?
— Primele obiective concrete 

în munca viitoare. Tinerii și-au 
propus să întrețină întreaga su
prafață de pășune, adică sa nil 
se limiteze doar la defrișări de 
mărăcinișuri, de tufe, la distru-

de toate zilele. Tinerii și-au ma
nifestat, astfel, dorința sa reia 
tradiția petrecerilor, a distracții
lor, a horelor și reuniunilor aban
donate în ultima vreme, și-au ex
primat dorința organizării unor 
excursii în Delta Dunării, în mod 
paradoxal necunoscută lor, a unor 
manifestări artistice cu prilejul 
strângerii plantelor medicinale 
din pădurea Niculițelului, acțiu
ne la care vor participa și alte 
organizații din județ. Dar, lucrul 
cel mai important, mi se pare a 
fi acela că tinerii s-au angajat sa 
construiască un club prin munca 
patriotică.

— Vă surprinde ?
— Deloc. Voiam să relev nu

mai că răspunderea pentru acti
vitatea unei anumite organizații, 
presupune cunoașterea ei îndea
proape, a tinerilor care o alcă
tuiesc, a împrejurărilor concrete 
în care ei se situează, a relațiilor 
acestora cu toți factorii respon
sabili. In al doilea rînd, că pe 
baza acestei cunoașteri, nimic din 
ceea ce își propune să realizeze 
organizația de care răspunzi, nu 
trebuie să rămînă doar în fra
zele frumos caligrafiate pe hîrtia 
unui plan de activitate. Este su
ficient sâ-ți propui, pentru în
ceput, realizarea cîtorva puncte 
esențiale, capabile să dea presti
giu organizației, ca apoi ener
giile tinerilor, odată desferecate 
din inerție, sa se dezlănțuie pe 
de-a întregul. în sfîrșit, că nimic 
din toate acestea nu este posibil 
fără instaurarea unui climat de 
prietenie apropiată între tine și 
membrii organizației de care te 
ocupi. Atitudinea de inspector 
nemulțumit nu este de natură să 
creeze tinerilor impresia că în 
mijlocul lor se află cineva hotărît 
să-i ajute. In schimb, discuțiile 
directe cu oamenii, spontane, fi
rești, vizitele făcute unora din ei 
chiar acasă, întîlnirile periodice 
cu băieții și fetele, întîlniri din 
cuprinsul cărora sînt eliminate 
formulările protocolare de prisos, 
m-am convins că au virtuți mo
bilizatoare deosebite. Aceasta ești 
una din unitățile de măsură ale 
măiestriei tale de activist.

MIRCEA TACCIU

viilor.Se
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prins-o recent in mai multe 
sate din județele Sibiu, Vil- 
cea, Dolj și Prahova.

„în ziua de 25 august a.c.» are 
loc în comuna Orlești „întâlnirea 
fiilor satului" — prima manifes
tare de acest gen în județul Mi
cea. Va invitam să luați parte la 
această mare sărbătoare care vă 
oferă prilejul petrecerii unei zile 
plăcute în mijlocul consătenilor 
dumneavoastră, în ambianta cin- 
tecului, dansului și a voiei bune“. 
(Comitetul de organizare de pe 
lingă Consiliul popular al comu
nei Orlești — județul Micea).

Textul pe care l-am reprodus 
Integral mai sus reprezintă invi
tația pe care anul trecut oamenii 
dintr-o comună a județului Vîl
cea o adresau celor peste 200 de 
profesori, doctori, juriști, econo
miști, ingineri etc., plecați din sa
tul lor și aflați astăzi pe tot cu
prinsul țarii. Răspunzînd origina
lei invitații, unul din cei peste 30 
de ingineri plecați din Orlești, 
inginerul Dițn Dumitru (din con
ducerea Stațiunii experimentale 
legumicole din Buzău) le scrie 
consătenilor lui : „Deși departe 
de satul nostru, dar alături de el 
cu gîndul și inima, noi cei care 
în diverse colțuri ale țării ne a- 
ducem modesta noastră contribu
ție la cauza comună a patriei, ne 
bucurăm sincer de fiecare reali
zare a sătenilor noștri care, prin 
munca lor, fac cinate satului nos
tru natal. Vi urez din toată ini
ma succes în desfășurarea acestei 
Întîlniri a fiilor satului și doresc 
succese în muncă, sănătate ți fe
ricire tuturor consătenilor mei".

Aparent banală, alăturarea ce
lor două texte sugerează de la 
sine, șl parcă simbolic, o legătu
ră intimă și trainică ți nu slntem 
deloc utopici clnd afirmăm că 
această legătură, insuficient re
levată pînă acum, poate deveni 
baza organizării unor acțiuni lo
cale, pline de interes, de varietate 
și care — mai ales — tă aibe 
larg ecou în rîndul tinerilor.

„Oamenii plecați dintre not, 
folcloriștii și etnografii, de pilda. 
•— ne spunea tovarășul Ilitiț loan, 
directorul Școlii generale din 
Rășinari (jud. Sibiu) — ar putea 
participa primii la strîngerea si 
valorificarea elementelor de fol
clor și etnografie locale. Concret, 
eî — cunoscătorii cei mai buni ai 
valorilor locale, ai sufletului ță
ranului — ar putea alcătui cule
geri de folclor, ar putea scrie 
studii sau ar putea populariza 
folclorul satului natal. Un caz 
care mi se pare edificator pentru 
felul în care cineva, o „persona
litate", știe să păstreze legătura 
cu satul său natal și sâ contribuie 
la ridicarea lui, indiferent de ud 
care s-au scurs de cînd l-a pă
răsit este cel al arhitectului A- 
chim Coman, aflat acum In 
București. Legătura lui cu catul, 
cu rășinărenii, a știut s-o păstre
ze între altele și prin proiectul pe 
care l-a realizat pentru construi
rea magazinului nostru sătesc. 
Cunoscînd specificul comunei, 
arhitectul Achim ne-a prezentat 
un proiect original după care, de 
altfel, s-a construit magazinul. 
Tot el este și autorul proiectului 
pentru un complex de deservire 
aflat acum în construcție. In plus, 
în tot timpul său liber, vine în 
mijlocul rășinărenilor și ne con
sultă în multe probleme. Cîștigul 
mi se pare a fi reciproc-. Și ca
zul arhitectului Coman nu este 
unic In Rășinari. Bozdoghînă O- 
prea, inginer (fost muncitor și 
apoi, absolvind facultatea, inginer 
la Uzina electrică din comună) 
ajuns în Ministerul Energiei E- 
lectrice, a participat personal la 
schimbarea instalației electrice 
vechi a satului. La fel Vidrighin 
loan — directorul Uzinelor texti
le din Cisnădie sau Coraeliu Ari
on din Consiliu] național al pio
nierilor (care a scris muzica pen

TIMPUL LIBER - 
TIMPUL TELEVIZORULUI?

..îmi petrec majoritatea tim
pului liber plimbîndu-mă. vi- 
zionînd filme, uneori spectaco
le de teatru. Dar, mai ales, m3 
odihnesc, evident, fără a exage
ra. Acesta ar fi ..programul" de 
vară. Iarna, televizor, o carte 
bună. Toate în cantități reduse 
pentru că sînt student la fără 
frecvență". (I. C., 26 ani — mun
citor — Craiova).

„Nu am prea mult timp liber. 
Cît am îl folosesc urmînd sera
lul și rar merg la cite un spec
tacol. Sînt conștient că îmi sa
crific unele distracții, care — 
de ce aș minți ? — mă tentea
ză, dar mă ..tentează” mult mal 
mult să învăț. eventual să ur
mez si facultatea. Poate și din 
puțin orgoliu, dar de ce nu aș fl 
și eu inginer ?“ (M. P., 23 ani, 
cl. XI — muncitor — Timi
șoara).

Două răspunsuri, diferite, care 
dau însă nota generală a preo
cupărilor (întrucîtva asemănă
toare) ale majorității celor ches
tionat!. Nu luăm în discuție în
clinațiile. pasiunile ci modalită
țile de a le cultiva în structura
rea armonioasă a timpului liber.

Din 105 tineri — între 18 și 30 
ani — 36 slnt elevi la liceul se
ral. 12 la scoli tehnice 3i de 
maiștri. 16 la cursurile serale sl 
fără frecventă ale facultăților 
din localitate (Timișoara). Din 
restul de 55, sînt absolvenți al 
unor școli profesionale — 15; ai 
liceului — 18. ai diferitelor fa
cultăți — 22. Din numărul total 
de tineri chestionați 56 slnt că
sătoriți.

O „lectură" a răspunsurilor 
(completată si prin discuții) este 
de natură să pregneze „foamea*, 
tradus — goana după timp li
ber. Care sînt adevăratele mo- 
bilur! ale acestei tendințe de a 
„dilata" timpul liber ?

Iată cum arată (am ales ches
tionare. în limita posibilă, re
prezentative) trei programe zil
nice, cu specificația că am ex
tras doar orele „afectate" tim
pului liber.

A. 1 oră — lectura ziarelor, 
revistelor, cîteva pagini dintr-o 
carte.

— 2 ore film iau televizor. 

tru un program al brigăzii ar
tistice a căminului cultural) ori 
alții care la sosirea în sat au ca 
primă grijă a lor să se intereseze 
de viața și noutățile comunei, de 
grijile și problemele consătenilor. 
„Uneori — ne mărturisea tovară
șul Crucean Gheorghe (directorul 
căminului cultural din Rășinari) 
cînd vin mai mulți fii ai satului 
și ies pe uliță, oamenii se împart 
în grupuri-grupuri în jurul lor 
și discută pînă tîrzîu. Sătenii sînt 
foarte bucuroși să afle noutăți și 
amănunte din toate domeniile și 
așteaptă de la cei crescuți și ridi
cați din mijlocul lor foarte mult".

„Dragostea pentru satul natal 
o purtăm fiecare dintre noi în 
suflet — ne spunea și tovarășul 
profesor Nicolae Andrei, directo
rul Liceului „Nicolae Bălcescu" 
dîn Craiova (unul din cei peste 
zece profesori, juriști, ingineri și 
economiști de prestigiu plecați 
din comuna Podari — județul 
Dolj. nji.). Obligația morală este 
aceea de a face ceva, de a con
tribui într-un fel sau altul cu 
forțele tale modeste Ia ridicarea 
satului. Am ținut fi vai ține me
reu 1 eră tura cu satul meu in 

PROGRESUL

AL SATULUI NATAL
care, de altfel, m-em început ri 
cariera didactică, fa urmă cu ani. 
Vremea petice ti ti tn mi] locul să
tenilor mei. ca ri participarea h 
evenimentele mari din istoria co
munei. teci tura afectivă cu fie
care ora s fiecare loc din «at mă 
obligă. Personal am scrii mono
grafia comunei £ intenționez s-o 
predau foarte curiod tiparului, 
iar ca director al uneia din șco
lile cele mai vechi fi cu îndelun
gată tradiție (școală de care re 
leagl $i numele unor mari per
sonalități din istoria ji cultura ro
mână) am organizat mai multe 
turnee în județ cu formațiile ar
tistice ale școlii. Bineînțeles d 
în aceste turnee și satul natal a 
ocupat unul din prunele locuri 
de popas. In rest, în puținul meu 
timp liber, simt nevoia sa merg 
în sat și să vorbesc cu oamenii. 
Alteori vin eî aici <ă mă consul
te în vreo problemă".

La Rășinari. în catul sin na
tal. un alt profesor — Mnnteanu 
Petre, directorul Liceului agricol 
din Sibiu, vine în fiecare an fd 
vorbește elevilor din «1 târnele 
clase ale școlii generale despre 
profilul liceului agricol. Mulți din 
foștii elevi rășinărerri sînt astăzi 
absolvenți ai liceului agricol și 
lucrează ca specialiști în unități
le agricole din județ sau din țară.

Un exemplu edificator de felul 
în care un sentiment poate fi er 
fectiv convertit în contribuție la 
ridicarea culturală și la creșterea 
prestigiului unei comune, fi ofe
ră, între alții, și profesorul de mu
zică Ar on Bogdan, actual men ta 
în Brașov, care, ca dirror al co
rul ui din satul săn natal — Să
liște (județul Si bin), a adus co
munei trofeul unora din primele 
locuri la concursurile de amatori. 
Plecarea de mai mult timp la 
Brașov nu l-a împiedicat să acti
veze în continuare ca dirijor la 
Săliște, unde se simțea atras să 
revină. Dar dragostea aceasta 
imensă față de sat și nevoia de

— 1 oră plimbare.
— 3 ore săptAmina] ședințe 

sau alte activități obștești
— 3 ore cafenea (sântimlnal)-
B. — In medie 4 ore «ăptă- 

minal la Casa de cultură.
— 1 oră — lectură ziare, o 

carte.
— 1-2 ore plimbare (nu în 

fiecare zt totuși de patru ori 
pe săptămină).

— 1 oră (circa) .jnă r el axei 
înainte de a mă culca dezlegi nd 
cuvinte încrucișate-.

„PRAGURI" ÎN 
DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂȚII
— 2 ore săptămînal ședințe.
— 3 ore restaurant (săptămî

nal).
C. — Sîmbăta și duminica 

după amiază — un film, o plim
bare. un meci. In rest scoală.

Exceptînd ultima categorie 
(C) observăm că timpul liber 
„cuprinde" între 4 și 5 ore și 
jumătate.

„Foamea" de timp liber vine, 
deci, nu numai din neștiința al
cătuirii unui program echilibrat 
— ne referim la cantitatea de 
timp afectată unor acțiuni, dis
proporționată cu însemnătate* 
lor, de aici șl senzația de plic
tiseală — ci sl din monotonia 
preocupărilor adiacente : a) tea
tru — televizor sau b) film — 
televizor — lectură, mal multe 
rile în șir. din lipsa unei diver

a contribui cu ceva la ridicarea 
lui cunoaște și un alt aspect mai 
nou și nu mai puțin interesant: 
cei străini de o localitate (dar 
care vin acolo în vizită Ia rude) 
se integrează, temporar, vieții co
munei. La Săliște, unde vine în 
fiecare vara, actorul Emil Botta îi 
ajută pe cei care se pregătesc 
pentru examenul de admitere la 
unele facultăți umanistice, iar 
dirijorul și compozitorul Nicolae 
Oancea din Ploiești oferă corului 
din Săliște numeroase texte mu
zicale, ore de pregătire pentru 
candidații la examenul de admi
tere la Conservator și participă la 
aproape toate acțiunile culturale 
ale satului.

„Pentru satul nostru — ne spu
nea scriitorul Ștefan Bossun, di
rectorul Universității Populare 
din Craiova — vrem să facem tot 
ce ne stă în putință. înaintea 
unei întâlniri a tuturor fiilor sa
tului (și sînt peste 80 : ingineri, 
avocați, profesori, un actor etc) 
pe care intenționăm s-o avem cit 
mai c urî nd. cs care locuim și lu
crăm acum în Craiova vrem să 
realizăm în vacanța de vară un 
muzeu al comunei Măceșu (jude-

țnl Dolj. ■«] — aatal aoatra na
tal".

Faptele fl eaamplele citata de 
noi p>n* ecma (și reel îînt încă 
multe altele) dm 2arga anchetă e- 
fectuată In cele patra județe a- 
mrntite. pledează pentru una ți 
aceeași idee : persistența în timp 
a legăturii dintre oameni și locu
rile lor natale. Felul în care ■- 
ceartă legătură, existentă pretu
tindeni, se manifestă la mulți in
telectuali plecați din mediul ru
ral este și ei diferit ți cunoaște 
multiple aspecte, adesea contra
dictorii, mai ales în nudul tine
rilor. La Orlești (județul Micea), 
tinerii plecați din sat sînt cei 
dinții care se simt chemați să 
participe la înviorarea vieții cul
turale a comunei (la sosirea lor, 
în concedii, se organizează ac
țiuni culturale deosebite, între
ceri sportive între ei și tinerii ră
mași în sat etc) pe cînd h Răși
nari (județul Sibiu) viața cultura
lă. înscrisă tn prograaml eămino- 
hxi cultural, urmează aceeași bnie 
a acțiunilor araenmțate de ruti
nă chiar ți tn perioadele dbad at> 
sârea uuova dintre frd satului ori 
a studenților ar putea duca h 
crearea «mei atmosfere culturale 
intense ; re întâmplă uneori ca 
tinerii abia plecați din sat (Mă- 
ceșu. județul Doli) să-fi uite lo
cul natal, să nu mai fie deloc in
teresați de satul lor, să nu-i mal 
lege de d dedt cel mult fami
liile ți rudele. („Nici un econo
mist tânăr din cei aproape 20 pe 
care ba dat comuna — ne decla
ra inginerul Nicol a eseu Constan
tin, activist la secția economică a 
Comitetului județean al P.C.R. 
din Craiova, de fel tot din Mă- 
ceșu — n-a venit să se interese
ze măcar o dată de cauzele unor 
încetiniri de ritm ale C.A.P., să 
consulte planurile, să dea o mînă 
de ajutor consătenilor, deși au 
poposit printre ei adesea"). Alte
ori, colaborarea intelectualilor sa
tului. a forțelor cultural-știtnțifi- 

sități de preocupări si acțiuni. 
Lipsește, de asemenea. în ma
joritatea răspunsurilor, timpul 
pe care II reclamă contempla
rea. interpretarea celor ^con
sumate".

15 tineri s-au pronunțat pen
tru afectarea unui procent de 
M la sută din timpul liber, pa
siunilor lor. Aceștia, la întreba
rea : „vă simțiți in general o- 
dihnitl ?“ au răspuns : 7 — da, 
3 — Mșor obosiți, 3 — epuizați. 
Toți 15 au menționat că restul 
de timp si-1 petrec cu ceva care 
«5-1 „deconecteze" Dificil să 
temperezi cuiva pasiunea. A- 
cești tineri nu cred în „posibi
litatea" altui program, afișează 
chiar o intolerantă fată de cel 
care ar încerca să Ii—1 modifice 
(după cum au mărturisit în dis
cuție).

s timpul lor 
lipsa de 
după el 

Disciplina- 
muncă a- 
cele mal

Sensibil deosebit (în ce priveș
te conținutul) se prezintă tim
pul liber al celor căsătoriți 1a 
care intervine un complex de 
obligații familiare de natură să 
îl micșoreze, nu în proporțiile 
care s-ar crede, însă.

Rezumînd. ancheta a scos la 
Iveală o serie de „praguri- exis
tente în folosirea rațională a 
timpului liber la cei 105 tineri 
Eșantionul acesta nu permite 
concluzii definitive în ce pri
vește întocmirea unul program 
Infailibil de a-ți petrece timpul 
liber după o formulă ideală șl 
cu rezultate maxime. Dar, nu e 
mal puțin adevărat, că acele

ce locale cu personalitățile ridi- a 
cate din sat, n-a fost prezentă " 
nici măcar ca idee, ca intenție.

„Consider că întîlnirile cît mai 
dese cu personalitățile satului, ne 
spunea utecistul Dan Popescu 
(Starchiojd — județul Prahova), 
au stat prea puțin în atenția sa
tului. Avem profesori universi
tari, ingineri, sportivi etc., oa
meni din diverse domenii ale vie
ții sociale cu care intîlnindu-ne 
noi, tinerii, n-am avea decît de 
cîștigat. Aș vedea aceste întâlniri 
ca pe un bun prilej de organiza
re a unor seri literare, simpozioa
ne, șezători cărora li se poate da 
o ținută originală și deosebit de 
atractivă. Dar acești oameni ple
cați din sat, legați sufletește de 
noi. nu au fost și nu sînt solici
tați sub nici o formă, în nici o 
acțiune comună".

Cum ați răspunde la solicită
rile satului natal ? Ce ați face 
personal pentru el ? Am adresat 
în final, aceste întrebări și cîtor- 
va oameni plecați din satele în 
care am întreprins ancheta noas
tră. „N-a; putea niciodată să uit 
și să nu ajut oamenii mei din 
Prahova — ne mărturisea Căpuz 
Constantin, cercetător principal 
la Institutul meteorologic din 
București. Cred că unei solicitări t ț/m urmart cxmtvnfa a
din partea lor l-a; răspunde prin- 4) familii legate prin copii care 
tre primii".

„O colaborare șl a participare 
la viata culturali a aatulnl natal 
ar veni M completed, de fapt, 
legătura afectivă pe care am a- 
vut-o Întotdeauna cu eonaltenii 
meL Bucuria cu care aș răspun
de oricând chemări cred că ră- 
mlne tn afara dbcutiei. na «pău
nea iughml Dițu loan din 
București Iar tfnlrol poet lan Vi
drighin (originar din Rășinari fi 
actualmecte student h Cluj), re- 
ferindu-ao la nnmeroaaele ac
țiuni la care ar putea partidpa 
tfaerfl devenit! (anii pe câle de a 
deveni) .peraonalititi' ele aatn- 
hri, ne declara i slnt convine că 
tinerii (atît cei plecați din sat dt 
și cei rămafl acolo) stnt cd mai 
îndreptățiți (și obligați moral tot
odată) să devină central motor al 
multor inițiative originale fi că
rora să B re poată da cnxi în 
viața cotidiană a satului- Tinere
tul trebuie, cred, să-fi pună am
prenta lui de noutate, de inedit 
$i — firește — de tinerețe în 
toate aceste acțiuni".

Desigur că obligațiile profesio
nale și timpul foarte prețios a! 
„personalităților" nu le permite 
nici acestora (și nu pretinde ni
meni așa ceva) să participa o 
perioadă prea îndelungată în 
mod direct la viața culturală a 
satului lor natal, dar timpul scurt i 
pe care-1 petrec în mijlocul con
sătenilor Iar poate deveni un bun 
prilej de colaborare cu mtnL Ini
țiativele și acțiunile în acest sens 
sînt deocamdată puțme fi nrar- 
ganizate dar cn o »1 mare aten
ție fi — de ce n-«m spune-o ? — 
fi cn m oarecare curaj s-ar a- 
juuge h o mai mare înviorare a 
ritmului fi manifestărilor care se 
organizează în cadrul căminului 
cnltnraL Formele de organizare 
a activităților de pînă acum la 
sate (seri Hterare, simpozioane a 
etc) sînt fără îndoială valoroase “ 
fi necesare, dar se impune găsi
rea unor formule mai originale 
și interesante. Tntre ele, organi
zarea unor „întîlniri cu fiii satu
lui" ar fi una dintre cele mai im
portante. Dar atragerea fiilor sa
tului (mergîndu-se de la simpla 
participare a acestora la întîlniri 
cu consătenii și pînă la organiza
rea în comun a unor acțiuni 
complexe) în viața social-cultura- 
lă a comunei îșî poate găsi for
me de expresie infinit de variate 
și de inedite. In ce ne privește, 
vom scrie cu plăcere despre ori
ce inițiativă în acest sens; sîntem 
convinși că organizațiile U.T.C. 
de la sate, „luînd act" de suges
tie, vor invita cît de curînd re
dacția la asemenea acțiuni.

CRONICA • CRONICA • CRONICA • CRONICA
Filmul regizat de Kreso Golik 

după o carte de Mirjam Tusek, 
A explicit în ceea ce privește ac

țiunea încd de la titlu, depășește 
interesul imediat al cazurilor care 

Q apar de obicei în ziare în rubri
cile discuțiilor despre educația și 
răspunderea tineretului ori a pă- 

O rinților. Nu ne mai aflăm în ri- 
tuația de a cunoaște de ce s-au 

_ despărțit doi soți ci, de a vedea 
V ce se intimplă cu copiii lor, dot 

băieți „impărțițC ți ei: unul ta- 
— tălui ți unul mamei. Acțiunea fil- 
W mului e declanșată după cițiva 

onj, atunci cînd foțtii soți s-au 
a recăsătorit ți au fiecare o nouă 
W familie țt un nou copil..

Cine se așteaptă La o melodra- 
md lacrimogenă, pe linia minimă 
a problemelor iscate de educația 
copiilor, intr-o asemenea situa- 
ție ca cea înainte amintită, are 
o meritată deziluzie. Filmul lui 
Golik este o dramă fără specta- 

A culos, un mic conglomerat de în- 
tlmplari cotidiene din cate go na 
acelora care se petrec ades în ju- 
rul nostru ți a căror semnificație 
ne scapă.

_ Vom urmări existența a două

„circulă" o dată pe săptămînă, 
ds la tată la mamă ți invers. A- 
mănuntela subliniata cu acest 
prilaj da regizor țin da o înaltă 
leefia </• etică, în ciuda ambian
ței da satiră amară în care se des
fășoară aceste mici și false sărbă
tori duminicale. Mici, pentru că 
fiecare familie vizitată de copilul 
dat In grija celuilalt m strădu- 

A iește să fie la „înălțime", să pară 
veselă ți prosperă. Falsă, pentru 
că sărbătoarea nu-i decît un pri- 

£ laț în plus de a reaminti vechi ți 
nevindecate răni. Desigur, părin
ții au grijă de aparența și chiar 

fondul educației copiilor, dar 
asta nu împiedică menținerea u- 
nui climat de nemulțumire și ner- 
cozitate, pentru primul mariaj 
distrus, pentru noile inconvenien
te ale vieții de familie, pentru 

9 noile insatisfacții ridicate la rang 
de simbol. în plus, familia tată- 

• lui se bucură din plin de avan
tajele cîștigurilor materiale sub
stanțiale care permit traiul intr-o 

• vilă dintr-un elegant cartier al
Zagrebului, un nou automobil, 
excursii în locuri pitorești, da- 

£|h rari, oferite mereu copiilor etc.
Familia mamei e grevată de e- 
țecul profesional al actualului 

tfh soț: un flautist ratat, bolnăvicios, 
discret irascibil.

Posibilitățile
și limitele
decorativismului)

Unitatea lucrărilor Măriei 
• Mihalache-Blendea — indiscuta

bil semn al unui temperament 
artistic decis, voluntar, al unei 
personalități conturate, capa- 

® bilă să-și dezvolte ferm, aproa
pe programatic intențiile — se 

_ realizează mai ales în planul
formei. Motivele preferate sînt 
peisajele și florile, motive în

„praguri" ce „fură" din „conți
nutul" acestuia pot fi trecute 
prlntr-o decisă muncă de edu
cație și autoeducație.

în ordinea importanței, cre
dem că elementul hotărîtor în 
găsirea echilibrului necesar 
„consumării" timpului liber este 
disciplinarea opțiunilor. A în
cerca să te „relaxezi" în trei- 
patru ore fâcînd de toate : plim- 
bîndu-te, citind cîteva zeci de 
pagini, vlzionînd o emisiune la 
televizor, făcînd sport, mergînd 
la casa de cultură etc.. înseam
nă a-ți accentua oboseala, tim
pul liber transformîndu-se în
tr-un timp al iritării. Se va ob
serva că. întotdeauna cel care la 
local de muncă au un program 
ordonat vor ști să beneficieze cu 
maximum de folos de 
liber, nu vor afișa 
timp, nu vor „fugi" 
fără să-1 găsească, 
rea programului de 1 
trage după sine. în 
multe cazuri, folosirea la maxi
mum a „potentelor" timpului li
ber. Credem deci că atunci cînd 
6e discută despre, „cum ne pe
trecem timpul liber" trebuie să 
se pornească de Ia niodul în 
care este folosit timpul în pro
ducție.

Organizațiile U.T.C. din școli, 
întreprinderi, facultăți trebuie 
să cultive în tineri rigurozitatea 
acțiunilor, a folosirii „intensive" 
a acestui timp șl cu rezultate 
satisfăcătoare. Or, acest lucru 
este posibil numai prin cunoaș
terea preocupărilor tinerilor, a 
pasiunilor lor cărora trebuie să 
le vină In întîmpinare cu ac
țiuni atrăgătoare, cu oferirea 
unor mijloace de distracție va
riate. De asemenea, programele 
caselor de cultură (ale tineretu
lui — acolo unde există) tre
buie să-și facă o rațiune din 
diversificarea manifestărilor, 
consistenta și nivelul lor. O 
preocupare deosebită trebuie să 
vădească organizația U.T.C. pen
tru cei ce urmează cursurile se
rale ale liceului, propunîndu-le 
activități în care să domine ca
racterul relaxant de totală de
conectare. Așa cum spuneam, 
timpul liber trebuie să fie „so
licitat- pluriform, are „nevoie- Q 
da diversitate pentru a-șl putea 
împlini menirea sa în conflgu- — 
rarea unei personalități com- V 
plexe.

o

care se interferează în cantități 
indefinibile atît o opțiune II- 
vrescă, cît și o trăire, o ex
periență lirică intimă. Dar în 
oricîte. chipuri se pot înfățișa 
aceste motive (și trebuie să re
cunoaștem că niciodată nu ne 
apar ca finit si irevocabil ex
ploatată). ele se supun unor 
rigori, pe care artista înțelege 
să le cultive pînă la codificare. 
Fie că este vorba de niște „Zi
duri la Tarquinia", de niște 
„Dealuri", niște „Flori" ori un 
„Peisaj cu stînci", ..mecanis
mul" de construire al imaginii 
este ca schemă compoziționala 
fundamentală identică. EI nu 

• diferențiază nimic în planul
conceptualului, al Ideii. Fiecare 
lucrare dirijează atentia nrlvi- 
torului către un nucleu central, 9 care conține o aluzie figurativă 
ușor descifrabilă (un oraș, 
cîteva dealuri, copaci, structuri 

iA vegetale etc), dar care spre 
marginile -acesteia se estom
pează. Par niște ferestre abu- 

• rite care șterse la mijloc Iasă
o transparență incertă, de vis. 
limitată la spațiul mic șters de 

• o mină grăbită, elementele 
căutînd o adeziune angulară, 
de cristale. De aceea pot fi ase- 

• muite si unei imagini de calei
doscop. care se schimbă perpe
tuu rămînînd în fond aceeași.

Desigur intenția de a îndivi- 
dualiza, de a nuanța afectiv 
fiecare lucrare, există, și ea se 
traduce evident prin acordurile 
cromatice (mai intense sau mai 
surde) prin desenul (mai ferm 
ori vag, mai aerian), în general 
printr-o potențare mai dinamică 
sau statică a elementelor com
poziționale, dar toate acestea 
nu fac decît să exploateze mai 
mult latura decorativă a expre
siei picturale, să se refuze deli
berat unor sensuri mai adînci. 
mai generoase. Pictura Măriei 
Mihalache-Blendea cîștigă ade
ziunea noastră prin optimismul 
și căldura ei, prin comprehen- 
sibilitatea ei. prin autentica ei 
vibrație lirică, prin străduința 
de a fi exprimată adecvat plas
tic. dar în același timp ne con
siderăm obligați să remarcăm 
că repetabilitatea ușor mecani
că a soluției plastice închide 
unghiul unor căutări fertile în 
viitor, ca șl căutările prea limi
tate în zonele decoratlvlsmu- 
lui. Spunem toate acestea pen
tru că de Ia o operă de artă 
âșteptăm astăzi mal mult de
cît o fericită cadență de ritmuri, 
de sonorități cromatice, mai 
mult decît placă- «au „să 
impresioneze-.

EUGENIA IFTODI caută în 
pictură dimpotrivă în primul 
rînd un suport ideistlc moral. 
Ritmurile sale deoorativa sînt 
aduse din folclor, în general 
dintr-un mediu rustic, cu lu

9

NICOLAE ADAM C

Sînt cîteva scene de exactă ob
servație socială și morală: pregă
tirea copiilor pentru aceste uizt- 
te care ține de un fel de dopaj 
psihologic. Eî sînt înrăfați să re
țină amănunte de „dincolo", a- 
mănunte 
atent la 
critic.

Toate 

care trebuie relatate 
întoarcere și comentate

acestea traumatizează

Am două mame
și doi tați

confor- 
care ne-au 
îndepărtin-

încet, încet sufletele copiilor 
aflați In această situația a fami~ 
liilor duble.

Nici aici nu ne aflăm In si
tuația „cazurilor", care au împins 
acțiunea multor filme de acest 
gen în situații violent dramatice: 
furt, vagabondaj, prostituție. Fil
mul este condus cu tact chiar 
și acolo unde era de așteptat o 
tntîmplare scandaloasă. 
md vechilor scheme 
„pervertit" atenția, ___r........
d-o de la fascinanta aventură a 
adevărului de fiecare zi. E vorba 
da pubertatea în criza a băiatului 
ccl mare, care privește febril tî- 
nara soție a tatălui urmărindu-i 
atent gesturile și... băile de soa
re de pe balconul vilei. Tot ce-șl 

tentia vădită de a descoperi în 
sinuozitățile lor, în marca lor 
stilistică, definiția spiritului 
care le generează. Un soi de 
temerare sondaje pe verticală 
în definirea unor esențe, a unor 
trăsături perene cărora artista 
înțelege să se alăture prin în
săși actul său. Desigur, astfel 
de întrebări, tulburătoare vor

de verdict) vor fi ine- 
diferențiate după o ca- 

individuală de înțele- 
penetrarie. Intenția ar- 

Iftodi este

continua să solicite conștiința 
artiștilor și răspunsurile (fără 
calitate 
vitabil 
pacitate 
gere și „ 
tistică a Eugeneî 
fără îndoială elevată. Realiza
rea ei este din păcate oarecum 
neconvingătoare. deoarece ex
ploatarea ritmurilor, a simbo
lurilor (măști. £apre. elemente 
de arhitectură populară etc.), 
schematizează complexitatea 
acestor intenții, le îngheață 
în atitudini rigide, ireversibile, 
căutate. Evident. pictorița vi
zează în aceste preluări, linia 
Si culoarea insinuantă, incan- 
tatorie, reconstituirea printr-o 
modalitate evocativă și de trăi-

PROMISIUNILE Șl ÎMPLINI
RILE UNUI SIMFONIC

Au loc în ultimul timp în agen
da, muzicală bucureșteană (boga
tă și diversă în ansamblul ei), 
mutații inexplicabile. Filarmonica 
ne anunța luni că vom putea as
culta în concertele de ia sfîrșitul 
săptamînii Simfonia a II-a de 
Dimitrie Cuclin (o impunătoare 
construcție simfonică concepută 
în anii dinaintea celui de-al doi
lea război mondial). Peste două 
zile, piesa lui Cuclin a fost 
înlocuită, concertul fiind inac
ceptabil lipsit de o lucrare 
românească. Seria de „mu
tații", se pare, continuă... Am 
fost acum anunțați că au 
fost amina te un așteptat con
cert al formației „Academica", șl 
un concert de concerte pe care 
Magda Nicolau l-a promis cu 
prilejul aniversării a 25 de ani de 
carieră artistică.

Înlocuind Simfonia Iul D. Cu
clin, Mircea Bas arab a întocmit 
un program capabil să entuzias
meze prin conținutul său doar pe 
iubitorii muzicii romantice, dai 

p ermit e e fotografierea ei pentru 
a arăta clișeele colegilor în fața 
cărora se laudă cu imaginare a- 
venturl galante. De aici, faptul 
descoperit de tată și culminînd 
cu notele proaste de la școală și 
vocabularul ireverențios al fiului, 
o soluție care provoacă nesfîrșite 
discuții între cele două familii : 
copiii sînt „mutați" ca intr-o ro

cadă oarecare, cel mare în fami
lia mamei, cel mic...

Finalul filmului, așa cum apa
re, îngroșat satiric, cu familia 
reunită intr-un chioșc de grădi
nă de restaurant, petrednd cu 
lăutari, poate să însemne și un 
stop fortuit pentru lipsa de gra
dație a acțiunii dar, mai ales, și 
o indecizie care sustrage filmul 
de la morala ieftină.

Regizorul Golik a dorit un 
sondaj într-un mediu familial, 
sondaj pe baza căruia să ne ofe
re datele unei dezbateri despre 
responsabilitatea părinților. A 
reușit aceasta cu mijloacele artis
tice ale cinematografului.

T. STANESCU CARTEA Dl 
ARTĂ

|3

re mitică, de unde si citarea 
anumitor jocuri și obiceiuri ri
tuale („Cucii", , 
și măști" etc.), 
fără îndoială 
ceastă pictură 
un efort izbutit 
este atmosfera 
metamorfozelor 
capătă un soi de privire inten
să umană, o anxietate, care 
amintește de vizionarismul lui 
Tuoulescu). o atmosferă în care 
terifiantul, teluricul este totuși 
ferm cenzurat, și dirijat de 
rațiune. Discutate în particu
lar pînzele sînt desigur inegale, 
întreaga sa pictură mărturiseș
te un efort intens, chinuitor, nu 
întotdeauna cu rezultatele scon
tate. (lucru pe care-I intuiește 
parcă si artista), dar desigur că 
dincolo de toate acestea trebuie 
să înțelegi și să relevi cutezan
ța acestei încercări de autode
finire încercare conștientă de 
riscurile și dificultățile asuma
te. îndepărtată decis de zonele 
atît de străbătute ale unui des- 
criptivisigi fals surîzător.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

„Moșoii", „Capre 
, Ceea ce este 
relevant în a- 

. și se înscrie ca 
t de personalizare 

gravă propice 
(florile sale

*) Expozițiile de pictură 
Maria Mihalache-Blendea 
si Eugenia Iftodi — Galerii
le fondului plastic din B-dul 
Magheru. nr. 20

care pînă la urmă a satisfăcut 
prin valorile sale» interpretative 
pe toți acei care au fost în sala 
de concert Tumultuoasa Simfo
nie de Ceaikovski (a V-a), — unul 
din marile succese dintotdeauna 
ale dirijorului — și eroica uvertu-

ZJ
lumineze 
autentic-

ră a lui Weber la „Euryanthe", 
au sunat în perfecte coordonate 
stilistice, capabile să 
perenitatea unor valori 
romantice.

Evenimentul serii l-a 
reîntîlnirea bucureștenilor eu unul 
dintre cei mai dotați interpret ai 
lumii contemporane — pianistul 
Argentinean Bruno Leonard Gel- 
ber.

Bruno Gelber revine 
rești la cei 28 de ani 
un formidabil palmares

constitui*

la Bucu- 
ai săi cu 

de 8uc-

JACOB

BURCKHARDT

ci/im *

RENAȘTERII 
iN IEAIIA

A trecut mai mult de un 
secol de la apariția tulbură
toarei cărți a lui Jakob Burck- 
hardt. Die Cultur der Renais- • 
san.ee in Italien (Cultura Re
nașterii în Italia), lucrare ca
pitală pentru înțelegerea feno
menului renascentist, capodope
ră a creației unul Istoric de
vorat da marile probleme ale 
evoluției civilizației sl culturii 
umanității. Cultura Renașterii 
In Italia a reașezat pe o bazft 
nouă concepțiile privitoare la 
esența si roiul istoric al R*- 
nasterll privită, nu rareori pini 
atunci, de o multitudine da 
istorici, mal alei ca un feno
men cultural aflat în prelun
girea antichității iau ca o pe
rioadă de revigorare a vechi
lor formule artistice promovata 
șl înfăptuite de aceasta. Odatl 
cu apariția lucrării Iul Burck- 
hardt viziunea modernă aau- 
pra Renașterii se lărgește iul>- 
atanțlal. Distincția netă făcută 
de marele istoric tntre Evul 
Mediu sl Renaștere are la bază 
convingerea că aceasta din ur
mă este direct legată de civi
lizația modernă care Isi poate 
găsi încă precedente, puncte de 
contact. Lumea Renașterii Iui 
Burckhardt este o lume a că
rei originalitate este asigurată 
de dobîndirea individualității 
Individului. Acest fenomen si 
nu redeșteptarea antichității, 
face ca Renașterea italiană să 
fie în concepția Iul Burckhardt 
o epocă cii personalitate dis
tinctă în istoria culturii, o e- 
pocă aflată Ia înceoutul unor 
noi perspective în evoluția u- 
manității. Individualitatea omu
lui de tip renascentist k 
dublată — după Burckhardre^

de o permanentă conștiință a 
propriei originalități ca entita
te. Prin această prismă pot fi 
explorate multe din fenomene
le politice, culturale, artistice, 
științifice care au Insolit Re
nașterea. Evident că acest punct 
de vedere nu poate fi ve 
de-a-ntregul edificator atunci 
cînd avem In vedere fenomene 
mai largi ale vieții sociale si 
chiar ale unor fenomene din 
zona culturii sau adiacente a- 
cesteia. Burckhardt oferii tm 
punct de vedere, o ©e'-Ap • 
vă inedită asupra ■.
Admirația sa pentru această 
perioadă din istoria europeană 
are ca motivație tocmai senti
mentul lăuntric de stimă fată 
de valorile spirituale extraor
dinare create de oamenii epo
cii. fii ai timpului lor. asa cum 
el Insusi îi caracterizează un
deva. Cartea nu a îmbrățișat 
fenomenul artistic. O viziune a- 
sunra acestuia ieșită de sub 
pana unui savant de formația 
completă, precum a lui Burck
hardt ar fi fost, desigur, ex
trem de interesantă pentru pos
teritate. Cultura Renașterii în 
Italia reconstituie în general 
ambianța spirituală a epocii 
desfășurînd o suită de tablouri 
ce au ca fundal viata mediilor 
aristocrate care au încurajat, 
prin mecenat. înflorirea cultu
rii si artelor. Se ghicește în 
spatele acestor tablouri pulsînd 
agitată viata unei Italil cu
prinsă de febra înnoirilor.

Cartea lui Jakob Burckhardt 
a devenit de multă vreme o 
lucrare clasică. Apariția ei. 
destul de tardivă, în traducere 
românească, cu o excelentă 
prefață semnată de Nicolae Ba
lotă (autorul traducerii) ni se 
pare un eveniment salutar.

A. GRIGORE

cese obținute în zeci de turnee 
și concursuri, în marile centio 
muzicale ale Europei și Americii. 
Ioachim Kaiser afirma încă a- 
cum cîțiva ani în cartea sa „Ma
rii pianiști ai timpului" că Gelber 
„promite să devină un nou Gie- 
seking sau Gilels", iar Claude 
Rostand îl socotește pe tînărul ar- 
gentinean, care a obținut marele 
Premiu al Discului și a colabo
rat cu marii dirijori ai lumii de 
Ia Karajan la Ansermet — „o a- 
devarată personalitate".

Pentru a doua oară la Bucu
rești, Bruno Gelber ne-a adus in
tr-adevăr sclipirile unei adevăra
te personalități. Seriozitatea, a- 
dîncimea cîntului său sînt impre
sionante. Pregătireh sa tehnică 
este impecabilă. Cel de al pa
trulea concert beethovenian a 
fost construit cu o logică perfect 
tă, cu un excelent simț al marii J 
fonne.

IO8IF «AVA
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REZULTATE

TEHNICE
Categ. pană: Tsiromis (Gre

cia) învinge la puncte pe Te- 
paske (Olanda) ; Tatar (Turcia) 
dispune Ia puncte de Christian
sen (Danemarca) ; Pritchard 
(Țara Galilor) cîștigă la punc
te la Kovacs (Cehoslovacia) ) 
Mihailov (Bulgaria) învinge prin 
abandon în repriza a doua pe 
McCarthy (Irlanda) ; Categ. u- 
șoară : Harksa (Ungaria) învin
ge prin abandon dictat de ar
bitru. pentru rănire, pe Vasile 
Antoniu (România) ; Capretti 
(Italia) cîștigă prin abandon în 
repriza a doua la Thys (Bel
gia) ; Sivebaec (Danemarca) dis
pune Ia puncte de Hakki (Tur
cia) ; Categ. mijlocie mică : Ion 
Covaci ( România) dispune la 
puncte de Lajko (Iugoslavia) : 
Facchettl (Italia) învinge prin 
abandon în repriza a doua P® 
Baars (Olanda) ; Stalka (Polo
nia) dispune la puncte de Neun- 
chow (R. F. a Germaniei) : EkJ® 
(Austria) 
Weisbradt 
semigrea :

cîștigă la puncte la 
(Elveția) ; Categ. 

___ ____  Stancov (Bulgaria) 
disnr.ne la puncte de Malherbe 
(flLnța) ; Jensen (Danemarca) 
învBLse prin k.o. în prima re- 
prizT pe Skhor (Elveția) ; Fran- 
kham (Anglia) întrece la punc
te pe Egg (Austria).

Categ. pană : Gh. Pușcaș (Ro
mânia) învinge prin abandon 
dictat de arbitru pe Sokolov 
(U.R.S.S.) : Orban (Ungaria) în
vinge la puncte pe Sarar (Iu
goslavia) ; Laine (Franța) dis
pune la puncte de Prause (R. F. 
a Germaniei) ; Richardson (An
glia) cîștigă la puncte la Below 
(R. D. Germană) ; Categ. ușoa
ră : Frolov (U.R.S.S.) învinge 
la puncte pe Rosado (Spania) ; 
Jakubowski (Polonia) întrece la 
puncte po Aksamit (Cehoslova
cia) ; Zaharopoulos (Grecia) 
bate Ia puncte pe Schultz (O- 
landa) ! Stoicev (Bulgaria) dis
pune la puncte de McCourt 
(Ir^pda).
■fKeg. semî-grea : Ion Mo- 

ne^-a învins Ia puncte pe bo
xerul vest-german Wajda ; 
Schlegel (R.D.G.) a cîștigat la 
puncte în fata olandezului 
Werstappen și tot Ia puncte, 
polonezul Kreps l-a învins pe 
italianul Fachlnettl.

Astăzi an loc primele reu
niuni din cadrul sferturilor d® 
finală In care vor fi prczențl 
10 din cel 11 componențl al e- 
chlpel României.

(Agerprae)

ASTAZI

NATALE REA
antrenorul echipei Italiei

GALA A III-A
Cunoscutul antrenor Italian, 

Natale Rea, care a condus spre 
culmile gloriei sportive pe Nino 
Benvenuti șl mulți alțl pugiliștl 
care In prezent sânt campioni 
europeni Ia profesionism a avui 
amabilitatea să fmpărt&aească ci
titorilor ziarului nostru impresii
le domniei sale despre reuniunea 
de duminică, de la prînz.

Sînt satisfăcut că elevul meu, 
Grasso, a obținut o frumoasă 
victorie în fața medaliatului cu 
bronz la. Roma, turcul Yadlgar, 
luîndu-și cu acest prilej și re
vanșa din meciul de la Roma. A 
fost o victorie a inteligenței a- 
supra forței și vitalității. La a- 
ceeași categorie, m-a Impresio
nat plăcut evoluția tînărulul 
boxer englez Needham, viitorul 
adversar al elevului meu. En
glezul este foarte mobil, boxea- 
ză inspirat și este greu de lo
vit. De altfel, toți boxerii en
glezi care au evoluat pînă In 
prezent mi-au lăsat o bună im
presie. Ei sînt mai bine pregă
tiți decît au fost în marile com
petiții de pfnă acum. Sper, to
tuși, ca Grasso aă-1 depășească. 
Tot la categoria muscă ml-a 
plăcut Iugoslavul Mirkovic, care 
este avantajat, evident, de ca
litățile sale fizice și ștatura sa. 
Reprezentantul dv., Cuțov, deși 
a câștigat fără drept de apel ml 
«-a părut mai șters decît In 
alte meciuri în care l-am văzut 
luptând contra elevilor mei. 
Cred că slăbirea excesivă 11 
face pe Cuțov să nu se prezin
te la valoarea aa maximă. El 
este, indiscutabil, un mare bo
xer. Sînt sigur că la categoria 
superioară, ușoară, este capabil 
de rezultate răsunătoare. Așa 
cum a-a prezentat Cuțov în 
comparație cu Vujin, viitorul 
■ău adversar, apreciez că ro
mânul nu va putea obține vlc-

boxat cu vitalitatea cunoscută. El s-a Intre-Covaci (în stingă) a
buințat serios pentru a smulge victoria la puncte iugoslavului 

Lajko

COMENTEAZĂ
toria gl este păcat 1 Cuțov are 
calități de mare performer. De 
partea lui Vujin însă stau for
ța și experiența. Despre mijlo
ciul sovietic Tarasenkov nu 
mi-am putut forma o părere. El 
a întîlnit în belgianul Jhonneux 
un boxer turist la Campionate
le europene. Pe acesta, ca și 
pe scoțianul Tracey, cel cu 
perciuni și chică â la capel- 
loni, cum le «punem noi, i-am 
vizut consumând băuturi alco
olice si fumând. Eu așa ceva nu 
permit elevilor mei. Dintre bp- 
xerii de la categoria grea pe 
care l-am văzut ml-au plăcut 
sovieticul Vasiuskin, Hu&sing 
(R.F.G.) și românul Alexe pe 
care îl canon mal de mult. 
Greul dumneavoastră are un 
fizic frurnoc pentru ud boxer, 
o mare viteză de execuție pen
tru un greu, tehnică destul de 
bună, dar... inimă mici. 11 cu- 
noee bine, la Ciudad de Mexico 
am făcut antrenamente împre
ună. Cea mal mare surpriză 
pentru mine a constituit-o bo
xerul vest-german, Hussing. în- 
tr-o singură repriză el * reușit 
să spulbere operantele la titlul 
de campion european ale lui 
Vaaiuskln. Victoria sa, după pă
rerea mea, eate însă discutabilă. 
Oricum, performanta lui este 
mare pentru un debutant, Indi
ferent de rezultatele sale vii
toare.

Sînt mulțumit că. tn «fîrait, 
arbitrajele tint deutul de co
recte.

în încheiere, aj vrea aă măr
turisesc cititorilor ^Scînteli ti
neretului- că «înt puternic im
presionat de modul de organi
zare *1 aceutei competiții pentru 
care, sînt convină, a-au făcut 
eforturi ruaținute.

du-și forfele pentru viitoarele bă
tălii, în care-l vad, fără îndoială, 
mergtnd pînă la triumful final.

Cele mdi multe meciuri s-au 
consumat la categoriile de greu
tate, mai mari. „Greii", în gene
ral, mi se par mediocri, fără o 
valoare care să impună indivi
dualități de talie europeană, fără 
experiență, primesc lovituri multe 
și nu se știu apăra. Totuși, am 
reținut cîteva nume: sovieticul 
Lomakin, est-germanul Liemant, 
scoțianul Harrison, englezul 
Warrington și bulgarul Pandov. 
Aceștia au, în continuare, șanse 
mari de a face ascensiuni spre 
treptele podiumului.

6ă mai spun în legătură cu reu
niunea pe care îmi oferiți pri
lejul s-o comentez ? Azi n-am 
văzut meciuri prea bune și in
teresante și nici boxeri care să 
se evidențieze în mod deose
bit. S-au desprins, totuși, din 
anonimat bulgarul Mihailov și 
italianul Capretti.

Ceea ce pot și simt nevoia 
să remarc — apropo de aspec
tul organizatoric al competiției 
— este faptul că, după un de
but cu unele deficiențe, neîn
semnate șl nelnfluențabîle. an
grenajul organizatoric a ajuna 
eă funcționeze ireproșabil.

Din 1957 n-am lipsit de la 
nici o ediție a „europenelor” 
și. în cunoștință de cauză, pot 
să afirm că ediția bucureșteană 
se situează ca valoare și parti
cipare la un nivel foarte înalt.

FOTBAL: Etapa a XXVII-a
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BOX

olari 
Itnâr

Zarul nostru va 
o cupa celui mai 
debutant la Campione* 
fala avropana da box, •- 
difia a XVIII-a Bucuroșii 
'69, caro va avea coa 
mai buna comportam.

maestru emerit al sportului

GALA A VI-A

GH. NEGREA
maestru emerit al sportului

GALA A IV-A
Inainte de a vorbi despre cea 

de-a patra reuniune — de du
minică seară — a „europenelor" 
de la București aș vrea, neapărat, 
se remarcă cîteva caracteristici ale 
competiției. F iecare meci, e 
parcă, o medalie; fiecare spor
tiv face totul ca să-ți cîndă pielea 
cit mai scump, dominanta 1n- 
trecerilor fiind lupta aprigă pen
tru promovare. Nu exagerez cu 
nimic dar, după părerea mea, in 
eliminatorii sînt meciuri, poate, 
moi frumoase ca 1n zemifinak ți 
finale. Aceasta pentru că se In- 
timplA ca In primele partide sor
ții să facă să se tntîlnească boxeri 
care ar trebui să-ți dispute finala. 
Fină acum galele sini dominate 
de sportivii români — n-a ieșit 
nici unul din cursă (să fie Intr-un 
ceas bun 1) — polonezi, sovietici, 
englezi ți iugoslavi. Față de par
tenerii lor de întrecere, — care 
deși luptă foarte mult, etalează 
totuși procedee tehnice desul de 
simple, sumare — evoluează la 
un nivel tehnic superior, demons- 
tnnd o bună pregătire fizică ți o 
mare voință de a încinge. De a- 
ceste calități, în cea mai mare 
măsură beneficiază echipa Româ
niei care, spre bucuria noastră, ca 
formă, a atins punctul maxim 
chiar în Campionatele europene. 
Reprezentantul nostru, la 
„muscă", pe care l-am căzut e- 
voluind, în compania scoțianului 
Mc Hugh, demonstrează aceasta 
cu prisosință. El a boxat de o 
manieră cere a entuziasmat pu
blicul fi specialiștii. Armele prin
cipale : a plasat serii de lovituri 
fulgerătoare, s-a mișcat bine in 
ring, iar cînd adversarul încerca 
ieșiri salvatoare, Ciucă se bloca 
și evita loviturile, ceea ce i-a 
permis să iasă din meci mai pu
țin obosit ți epuizat, economisin-

O NOUA COMPETIȚIE 
MONDIALA DE FOTBAL?

Adunarea generală a Fede
rațiilor sportive internațio
nale, întrunită la Lausanne, 
l-a ales pe Thomas Keller 
(Elveția) ca președinte, iar 
ca secretar general pe Roger 
Coulon (Franța). în raportul 
prezentat Adunării s-a reîn
noit propunerea creării Jocu
rilor mondiale ale tineretu
lui, competiție a speranțelor 
olimpice, ce ar urma să se 
desrașoare din patru in pa
tru ani, în intervalul dintre 
Olimpiade.

• Prima etapă a Turului 
ciclist al Serbiei, disputată 
pe ruta Belgrad-Pancevo 
(152 km), a fost CÎȘTIGATĂ 
DE RUTIERUL ROMAN 
CONSTANTIN GRIGORE cu 
timpul de 3h 30’. în același 
timp cu învingătorul au mai 
sosit alți nouă concnrențl, 
printre care si românii 
N, Clunieti și T. Vasile.

• Confederația generală a 
sporturilor din Brazilia a dat 
publicității o hotărâre prin 
care se limitează la doi nu
mărul jucătorilor străini care 
pot să activeze într-o echipă 
de fotbal brazilian.

• Cuplul român Ilie Năs- 
tase-Ion Țiriac a înregistrai 
un nou succes în proba de

MERIDIAN
dublu bărbați a campionate
lor internaționale de tenis 
ale Franței. Jucătorii noștri 
au învins cu 6—4, 9—7, 6—0 
perechea vest-germană Hans 
PIotz-Hans Pohmann.

în sferturile de finală ale 
probei de simplu masculin, 
australianul Tony Roche a 
dispus cu 4—G, 7—5, 6—0, 
4—6, 6—1 de iugoslavul Ze- 
liko Franulovîci.

MERCKX — 
DESCALIFICAT

începînd de astăzi, cieliz- 
tul belgian Eddy Merckx nu 
va mai purta tricoul roz In

turul Italiei. Liderul clasa- i
meniului și ciștigător a pa- I
tru etape a fost descalificat I
la sfirsitul etapei a 16-a, 
cînd controlul antidoping la j
care a fost supus Merckx a j
dat un rezultat pozitiv. Du
pă cum transmite agenția i
France Presse, această veri- I
tabilă lovitură de teatru a I
produs o vie emoție în cara
vană. precum și în cercurile |
sportive internaționale. Ju- 
riul de arbitri a hotărît să-l |
excludă pe Merckx, deși se î
așteaptă contraexpertlza pen
tru a se confirma folosirea i
de către ciclistul belgian a i
unor medicamente stimula- ■
toare interzise.

• Tânărul atlet francez |
Accambray a stabilit cea mai 
bună performanță mondială |
de juniori în proba de arun- i
carea ciocanului cu rezulta
tul de 68,24 m. Cel mai bun 5 
rezultat anterior (68,09 m) ■
fnsese stabilit la 18 octom
brie 1964, la Tokio, de către |
vest-germanul Uwe Beyer. '

ROBERT BYK
comentator 
al AganM

GALA A V-A

da specialitate 
Franca Presse

comentator daCunaocutxil .
box al Agenției France Presse, 
Robert Byk, ne-a împărtășit 
următoarele impresii despre cea 
de-a cine ea reuniune — gaâa de 
luni, de la prînz.

„Voi începe cu boxerii ro
mâni. deoarece — este firesc — 
ne afl&m în România și, sînt si
gur, cititorii „Scînteiî tineretu
lui- sînt curioși să cunoască o- 
pinille despre comportarea pu- 
glliștilor pe care-I adoră și pen
tru care trăiesc emoții intense.

Aș vrea să mă opresc asupra 
desfășurării meciului V. Anto
nio — Harksa (R.P.U.). După o 
primă repriză în care românul 
șl-a dominat clar adversarul, 
ducîndu-1 la un pas de k.o., a 
urmat. în continuare, scoaterea 
adversarului din luptă. Acest 
fapt l-a determinat să recurgă 
la o ofensivă riscantă din care,

în ultim* repriză, a Ieșit cu 
arcada spartă. Astfel te expli
că faptul că boxerul român a 
pierdut singur victoria pe care 
o obținuse în ring. EI trebuia 
■ă cîștlge acest meet Ar fi me
ritat.

Am văzut boxerii români și 
în alte competiții. Ei sînt mult 
mai buni tehnicieni decît au 
arătat cel doi reprezentanți An
tonio și Covaci — în gala de 
azi, de la prfnz. înclin să cred 
că boxerii dumneavoastră, evo- 
luînd in fața propriilor spec
tatori, doresc să facă foarte 
mult pentru public, neglijând 
aspectul tehnic al competiției. 
Dar înainte de a satisface pu
blicul, ei ar trebui să urmă
rească să obțină sufragiile ju
riului, să obțină, în ultimă in
stanță, victoria ceea ce ar sa
tisface și cerințele unui spec
tacol pugilistic în adevăratul 
sens al cuvântului. Ce aș putea

Trei etape pînă la sfîrșitul 
campionatului yi încă nu se 
știe unde va răsări luna.: 
deasupra Aradului sau a Bti- 
cureștiului ? Vîntul cu polen 
al verii arde și pe creștetul 
Iul Dumitrache și pe-al lui 
Domide. Bătălia purtată de 
cei doi pentru a atinge cu 
mina arcul curcubeului a îm
părțit lumea în- două tabere. 
Roata norocului, cu spițe de 
aur, va fi pusă în mișcare, 
peste o săptămînă, la Cluj 
sau la Bacău. Convingerea 
noastră e că în cele două 
orașe se va juca soarta cîș- 
tiga tor ului. De duminică vom 
ști cui îi datorăm creanga de 
măslin.

Etapa din 1 iunie s-a con
sumat intr-un fel sub zodia 
pumnului. Pentru jucătorii 
eliminați din întrecere și alți 
vreo patru chemați în fața 
comisiei de disciplină. E un 
record în materie. Și ca să 
fim scutiți în viitor de ase
menea acte reprobabile pro
punem ca pedepsele pronun
țate sa fie severe. Pen
tru că dacă Neacșu de 
la Progresul, de pildă, ar buși 
cu picioarele oamenii de pe 
stradă așa cum își izbește 
adversarii din teren, organele 
în drept l-ar soma să deschidă 
urgent portofelul sau l-ar duce 
de guler la prima secție de 
miliție. Nu vreau să cred că 
în terenul de fotbal acționează 
legea mizeriei.

Organizatorii m-au silit să 
optez, la București, pentru 
Parcul Dinamo sau Stadionul 
„23 August". Am ales Parcul 
Dinamo. Trebuie să spun că 
atunci cînd cuplajul interbu- 
cureștean e spart în două ca 
un pepene, mulți dintre pă
timașii sportului rege preferă 
fotoliul din fața televizoru
lui. Evident, în asemenea si
tuații sînt avantajate echipele 
care joacă pe un teren central.

SCRIMA

Nu s-ar putea spune că de la 
începutul Campionatelor și până 
acum am putut asista la gale d^1 
un nivel tehnic deosebit. în 
schimb se poate afirma că, de la 
o întâlnire la alta, curba acestui 
nivel începe să crească vizibil. Pe 
măsură ce tracul dispare, deși 
miza nu s-a schimbat cu nimic 
boxul începe să-și dezvăluie fru
musețile. Ieri seară, tînarul debu
tant Pușcaș m-a satisfăcut din 
plin. Fără să se intimideze de 
faima șl titlul adversarului său 
(sovieticul Sokolov — campion 
olimpic — n.n.) el a luptat hotă- 
rit. Chiar lovit la ficat el a con
tinuat cu dezinvoltură lupta, de
monstrând cum trebuie să se bo- 
xeze fără ca adversarul să poată 
observa un eventual șoc produs. 
Tocmai acest fapt I-a ajutat să 
depășească momentele dificile Șl 
să învingă un boxer pe care eu 
îl aocot ca avînd „clasă**. Mi-a 
mai plăcut maghiarul Kovacs, e 
levul lui Laszlo Papp, care îl 
copiază Intru-totul — în stil fi 
calm — pe marele campion. Ko
vacs rimîne. dupi părerea mea. 
un aspirant Ia o medalie. Monea. 
al doilea boxer român care a e- 
voluat tn gala a șasea, s-a fleut 
remarcat pentru combativitatea 
de care a dat dovadă. După a- 
ceat prim meci el a căpătat mai 
multi încredere, abandonfndu-și 
total tracul. în ansamblu, îm
bucurător este faptul că noui 
boxeri români din zece și-au des
chis drum spre etapele superioa
re ale cunei. îl așteptăm cu a- 
ceeași emoție și pe Stumpf. Pu
blicul nostru s-a dovedit din nou 
un bun cunoscător al luptei din 
ring, deși uneori ny a fost de a- 
cord cu unele decizii. într-ade- 
văr, arbitrii, la indicația medicu
lui- au oprit destul de ușor lupta.

Pe măsură ce se apropie sfer
turile de finală, semifinalele și 
finala sita competiției începe să 
cearnă valorile. Am convingerea 
că nivelul tehnic va crește în 
continuare și că număiul boxe
rilor români calificați în etapele 
superioare va fi destul de mare. 
Pe cel puțin cinci dintre ei îi 
,.văd“ trecuți cu bine de sfer
turi...

HANDBAL: FINAL

care contravin
eticii sportive
Cel mal

intern al anului — campio
natele naționale de scrimă — 
au desemnat, Ia sfîrșitul săp
tămânii trecute, trei meri
tuoși campioni, la floretă 
băieți, spadă și sabie. O co
incidentă : toți trei campio
nii de anul trecut și-au păs
trat titlul. Ion Drîmbă a 
cîștigat fără nici o înfrânge
re, o finală din care (sur
priză !) lipseau Tiu și Mu
reșean ; Al. Istraie a repetat 
figura dar „gurile rele* 
spun că dacă nu l-ar fi ,.a- 
jutat- ceilalți colegi din fi
nală olteanul Mironov i-ar 
fi încurcat socotelile; O. Vln- 
tllă a învins pe merit în cea 
mai ipectaculoasă probă — 
sabia — obținînd cel de-al 
doilea titlu al «ău, dar nu
mai după un baraj cu cole
gul de club H. Bădeicu. Mai 
exista șl un al treilea candi
dat ? Foaie... 8e pare ci ar 
fi foat iteliatui Nicolae Con
stantin care înaintea ultimu
lui asalt din semifinale nu 
avea nici • în fringe re. Dar 
Nlcolae a reluat unele prac
tici mal vechi semnalate de 
multe ori pe planșele nou- 
tre : acelea de a nu-și apăra 
în mod corect șl cinstit șan
sele. EI a încercat si-1 ce
deze In mod penibil șl lipsit 
de demnitate ultimul asalt 
rol egalul sâa de club Gh. 
Alexe, pentru a-1 Majuta“ pe 
acesta să Intre In finală. In 
dauna brașoveanului L. Ro- 
honl. Arbitrul N. Marinescu 
a sesizat 
două avertismente 
două ?) cînd in 
prezenți Nlcolae persista in 
incorectitudine.
just la eliminarea 
din concurs. Se trage, cu a- 
ceastă ocazie, un serios sem
nal de alarmă pentru viito
rul concursurilor de scrimă, 
pentru spiritul loialității și 
sportivității în care concu- 
renții trebuie si-șl apere șan
sele, pentru etica sportivă în 
ultimă instanță.

S. SPIREA

important concuri

situați* și după 
(de ce 

fața celor

a procedat 
acestuia

DE CAMPIONAT CU DERBIURI RATATE
CAMPIOANE PE 1969: MASCULIN — STEAUA, FEMININ -

Am mers duminică dimi
neața pe terenul de handbal 
din Parcul sportiv „Dinamo“, 
unde evoluau campioanele pe 
anul acesta, cu credința că 
vom vedea un spectacol hand
balistic pe care îl dorim atât 
de mult... Se întreceau, în- 
tr-un meci de mare tradiție 
și prestigiu. Steaua și Dinamo 
— în care figurează „stelele- 
de azi ale handbalului nostru 
masculin. Jucau la București 
studentele din Timișoara care 
urmau să îmbrace tricourile 
de campioane și care trebuiau 
să arate cîte ceva din virtu
țile liderului...

După o răbdare de două 
ore și jumătate, pe o vreme 
caniculară, vizionînd jocuri de 
nivel mediocru și asistînd la 
arbitraje sub orice critică, am 
părăsit arena, împreună cu 
cîteva mii de spectatori, total 
dezamăgiți. în meciul fetelor, 
o comportare aproape de va
loarea unei campioane a a-

vut-o Confecția și nu câștigă
toarea titlului — Universitatea 
Timișoara. în ansamblul ei, 
partida (care reflectă starea 
actuală a handbalului femi
nin) a demonstrat o serie de 
carențe ce sînt, în perioada 
actuală caracteristice handba
lului nostru feminin : lipsa de 
mobilitate a jucătoarelor în 
apărare, inexistența unor com
binații de atac în viteză, a u- 
nei concepții moderne de 
joc etc.

Derbiul campionatului mas
culin, care a opus formațiile 
Steaua și Dinamo, n-a fost 
altceva decît să arate că și 
handbalul masculin nu prea 
stă la ora actuală, deloc pe 
roze. Majoritatea băieților au 
arătat o slabă formă sportivă, 
un bagaj destul de sărac de 
cunoștințe tehnice, lipsă de 
personalitate în acțiuni... 
Evoluția celor două echipe șl 
a jucătorilor în parte sînt de
parte de nivelul pe care tre-

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

buia să-1 atingă la cîteva luni 
de Campionatul Mondial.

Componenții formațiilor 
amintite s-au angrenat într-un 
joc de uzură, lipsit de fan
tezie șl finețe și ca urmare, 
spectacolul handbalistic pe ca- 
re-1 așteptam a fost ratat.

Prezentarea la un nivel ne
corespunzător a echipelor a 
fost completată și de arbi
traje slab prestate, chiar de 
„cavaleri" cu pretenții: Că- 
pățînă și Ene. Dacă pentru 

• „debutanții" Albu și Tartler. 
unii ar fi dispuși să găsească 
circumstanțe atenuante — noî 
le excludem întrucît prin in
decizie și nepricepere au in
fluențat negativ evoluția par
tidei — pentru primii doi nu 
există nici o scuză. Prezența 
unor reprezentanți ai Federa
ției de specialitate sperăm să 
se soldeze și cu un^e concluzii 
și măsuri.

VIOREL PAUNESCU

FĂNUȘ NEAGU
Firesc. Pentru că eu, unul, 
cel puțin n-am chef să fierb 
în tramvaiele transformate în 
etuve o oră la dus și o oră 
la întoarcere de la meci. \7ara, 
federația ar trebui să mute 
toate partidele pe stadionul 
Republicii. Dar ca să se ajun
gă aici, comisie și comite
tele din str. Vasile Conta ar 
trebui să ia la mînă și la 
puricat hotărîrile privitoare la 
taxele pe care echipele sînt

REZULTATE TEHNICE

2—1
3—4
2—0

Farul—„U“ Cluj 
Crișul—Jiul 
Steaua—Rapid 
U.T.A.—F.C. Argeș 2—1 
Politehnica Iași—

Dinamo Bacău (0—0) 
Dinamo Buc.—

Progresul
Petrolul—Vagonul
„U* Craiova—

A.S.A. Tg. M.

4—1
1-4

3—1

(2—4) 
(2—0) 
(1—0) 
(1—«)

(1—1) 
d-o)
(2-1)

ETAPA VIITOARE 
(3 iunie)

Vagonul—Politehnica Iași 
A.S.A. Tg. Mureș—Progre«ul 
Dirtamo Bacău—U.T.A.
Rapid—Crișul
Jiul—Petrolul
Steaua—Farul
F. C. Argeș—,.U" Craiova 
„U“ Cluj—Dinamo București

datorate să le terse 1EABS. 
Taxe anormal de ridicate.

Pe stadionul Dinamo am 
înfruntat prima ploaie a terii 
și am admirat cursele roibu- 
lui. Dumitrache, o știm cu 
toții, a „furat" pentru echipa 
lui sute și mii de spectatori 
care altădată se aruncau in 
joc și-n apa plîngerii pentru 
Real Ciulești sau Progresul. 
Corsarul le-a pus in mi ini 
steagul aventurii și i-a luat 
cu el. Un mare merit, în a- 
ceasiă întoarcere a pădurilor 
de șepci și umbrele, 
și lui

rci ine
Lucescu, Dinu și Radu

Nunweiller. M-am bucurat 
pentru Dumitrache ca a pre
luat șefia în clasamentul gol- 
geterilor. Dar cînd l-am că
zut că se înfinge în Neacșu 
ca într-o bucată de alviță 
(lasă că Neacșu nu-i dulce 
nici cît o acadea de doi bani 1) 
am încercat amărăciune și du
cere. Cum să explicăm 
această răbufnire la un ju
cător de mare talent ? Pro
babil ca la Săftica, unde-șl 
are Di n amo ca ntoname ntul, 
roibul a tras în nări tot mh 
rosul macilor din grîu. Echipa 
lui Bazil Marian a învins pe 
merit, indiferent că Progresul 
contestă valabilitatea golului 
al doilea din șirul de patru. 
Arbitrul Pîrvu l-a acordat 
fără ezitare și părerea noastră 
este că nici n-acea cum să 
procedeze altfel. Cu sau fără 
acest gol, Progresul tot ar fi 
pierdut punctele puse în joc. 
Pentru că garnitura banche
rilor. mereu salvată de la înes 
de cite o minune semiduhioa- 
să, are picioare de plumb și 
numai ici-colo cîte un cram
pon de aur. De aceea Pro
gresul lucrează, cînd e la a- 
nanghie, numai la rupere de 
oase.

Rapidul, în serie neagră, 
coboară cu toate clopotele 
Giule șțiului spre jumătatea 
dîrză și mediocră a clasamen
tului. Răducanu fumează pipa 
păcii și se uită după vrăbii. 
Nu-i de izbeliște nici locul 
patru, dar suna mai frumos 
la inima Grant ului o cen
tură de argint.

Argeșul, jucînd la Arad, și-a 
mai attrnat o ghiulea de pi
cior. La Pitești, atmosferă de
zolantă, și-aud de-aici cum 
Dobrln își face bagajele. P« 
masă, în fața lui, țopăie și 
se bat cap în cap țoiuri, halba 
și pahare. De-acum înainte, 
vinul se ia pe parale grele. 
A mai trecut o Duminică. 
Apropo, cînd se va hotărî 
federația să programeze me
ciurile sîmbăta ?!

Panică în careul echipei Progresul...

CLASAMENTUL
1. U.T.A. 27 15 4 8 44—26 34
2. DINAMO BUCUREȘTI 27 14 4 9 51—31 32
3. DINAMO BACAU ' 27 12 6 9 30—27 30
4. „U" CLUJ 27 13 3 11 47—35 29
5. RAPID 27 12 5 10 36—32 29
6. „U" CRAIOVA 27 13 3 11 44—42 29
7. STEAUA 27 12 4 11 46—37 28
8. JIUL 27 11 5 11 30—29 27
9. FARUL 27 12 3 12 34—37 27

10. POLITEHNICA IAȘI 27 12 3 12 29—35 27
11. CRIȘUL 27 9 8 10 31—27 26
11 PETROLUL 27 11 3 13 25—33 25
13. A.S.A. TG. MURES 27 11 3 13 30—42 25
14. PROGRESUL 27 8 8 11 27—3$ 24
15. F. C. ARGEȘ 27 10 1 16 29—44 21
16. VAGONUL 27 8 3 16 34—54 19

D I V I Z I A B

Steagul Roșu
în drum

și C.F.R.-Cluj
spre... „A“

SERIA L Electronica Bucu
rești — Progresul Brăila 1—2 ; 
Portul Constanța — Steagul 
roșu Brașov 1—1 : Chimia Su
ceava — Politehnica București 
1—1 : Metrom Brașov — Poiana 
Cimpina 1—2 ; C.F.R. Pașcani — 
Metalul București I—0 ; Oțelul 
Galați — Flacăra Moreni 2—3; 
Ceahlăul P. Neamț — Dunărea 
Giurgiu 1—1 : Gloria Birlad — 
Politehnica Galați 1—i.

în clasament, după 28 de 
etape, conduce în continuare 
Steagul roșu Brașov (39 puncte). 
Pe locul doi : Politehnica Ga
lați (35 p.).

RUGBI:

TrSERIA A II-A. Metalul
Severin — C.F.R Cluj 2—1 : 
Olimpia Oradea — C.S.M. Reși
ța 1—8 ; Industria sîrmei Câm
pia Turzii — Gaz melan Me
diaș 2—2 : Metalul Hunedoara 
— C.F.R. Arad 1—0 ; Electropu- 
tere Craiova — C.F.R. Timișoa
ra 3- “ - - - -
Baia Mare 1—0 ;
Timișoara — Chimia 
4—0 : Medicina Cluj 
Sibiu 1—1.

După 28 de etaDe 
mai departe C.F.R. 
puncte). Pe incul secund: C.S.M. 
Reșița (33 p.).

1 ; AS. Cugir — Minerul 
Mare 1—0 ; Politehnica 

R. Vâlcea 
— U.S.M.

conduce
Cluj (37

Campionatul s-a încheiat
la orizont „Cupa Națiunilor"

Odată cu etapa de duminică, 
a luat sfîrșit cea de a 52-a edi
ție a campionatului național de 
rugbi, disputată după noul sis
tem toamnă — primăvară. La 
capătul celor 22 de etape. Dina
mo a cucerit, pe merit, titlul de 
campioană, locul secund fiind 
ocupat de Steaua. Spre deosebi
re de edițiile precedente, acest 
campionat, cel puțin în retur, a 
furnizat unele surprize. Echipele 
provinciale — în special Politeh
nica Iași — o adevărată revela
ție — au obținut victorii asupra 
Stelei și Griviței roșii — ultima 
formație din cauza deselor 
schimbări ale formulei de echi
pă și a indisponibilității jucăto
rilor de bază a avut o compor
tare slabă în acest sezon — a re
mizat cu campioana, Farul Con
stanța și Știința Petroșeni, ceea 
ce dovedește o creștere valorică 
a sportului cu balonul oval în 
centrele din țară. Două echipe 
bucureștene au retrogradat —

Gloria și Constructorul — locul 
lor fiind luat de C.S.M. Sibiu și 
Vulcan București care au pro
movat în urma turneului final 
de calificare în divizia A.

Deși campionatul a luat sfîr
șit, rugbiul va intra în „vacanță" 
abia la 15 iunie, după întâlnirea 
dintre reprezentativele Româ
niei și Poloniei. Cu privire la 
această întâlnire, tov. Ion Izvo- 
ranu, secretarul general al fede
rației de specialitate, a ținut să 
ne facă următoarele precizări : 
„După cum se știe, în urma vic
toriilor din toamnă asupra Ceho
slovaciei și Franței, România are 
toate șansele sa câștige cea de a 
treia ediție a Cupei națiunilor 
F.I.R.A. în ultimul act al acestei 
competiții europene, vom întâl
ni, la București, echipa Poloniei. 
Trofeul nu ne poate scăpa și 
exclud surpriza... Ne pregătim, 
de aceea, eu toată seriozitatea.

CORNEL VALEANU



După primul tur de scrutin 
ai alegerilor din Franța

• POMPIDOU Șl POHER RAMAȘI IN CURSA
• SUCCES REMARCABIL AL CANDIDATULUI

COMUNIST
PARIS 2 (Agerpres). — Dumi

nică a avut loc în Franța primul 
tur de scrutin al alegerilor pre
zidențiale. înk-o conferință de 
presă, la o oră după încheierea 
numărătorii voturilor, ministrul 
francez al afacerilor interne, Rav- 
rîiond Marc elin, a făcut cunoscu-

Alegolori înregistrați —
Voturi exprimate —
Voturi obținute :
Georges Pompidou —

Alain Poher
Jacques Duclos —
Gaston Defferre

Michel Rocard —
Alain Krivine —
Louis Ducatel

te următoarele rezultate compac
te oficiale privind ansacifcUi’ 
metropolei, precum si teriToirijte 
de pe=Le miri, cu excepția unui 
număr dintre acestea. vJe căror 
rezultate nu vor jj-j.’.ea îi 
țate decît în cursul zilei fie as
tăzi.

28 998 345
22 336 567

9 853 824 (44,14 la Mită dm vo
turile exprimate)

5 221 022 — (23 38 la salo
4 737 665 — 21,43 la «utâ
1 130 050 — 5,06 la wta

815 512 — 3.65 te sută
237 758 — ( 146 la wtă 
285 736 — ( 1,28 Ic sute

PARIS 2 (Agerpres). — Alege
rile prezidențiale de duminică 
s-au încheiat nedecis. Va trebui 
să mai aibă loc al doilea tur de 
scrutin, Ia la iunie, pentru a $ti 
cine va fi președintele Franței tn 
următorii șapte ani. Sondajele de 
opinie au prefigurat cu aproxima
ție coniigurația corpului electo
ral. îndepărtările de la procentele 
indicate în preajma scrutinului 
de sondajele de opirne au fost 
foarte semnificative. Candidatul 
actualei majorități. Geurges 
Pompidou, s-a aflat doar la apro
ximativ 6 procente depărtare de 
o victorie categorică încă în pri
mul tur. El se situează cam în a- 
ceeași poziție în care se aflase, la 
alegerile prezidențiale din 1965, 
generalul de Gaulle. Cu peste 44 
la sută din totalul voturilor, 
Pompidou se afla in fruntea listei 
în cursa spre Elysee. El a întrunit 
de aproape două ori mai multe 
voturi decît cel care îl va secon
da în al doilea tur de scrutin.

Alain Poher a evoluat pe a 
curbă dcscrescîndă. de la S7 la 
sută din voturi, rit i se atribuiau 
înainte de începerea campaniei 
electorale, la ceva mai mult de 
23 Ia sută din voturi, ceea ce re
prezintă în mod vădit o perfor
manță destul de slabă. Ca toate 
acestea, el este cel ce se situează 
pe locul al doilea șî, în mod im
plicit, urmează să participe. îm
preună cu Pompidou, Ia al doilea 
tur de scrutin. Dacă este ca Pohc* 
sa devină noul președinte al 
Franței, el trebuie să obțină votu
rile stîngii, în orice caz cea mai 
mare parte a voturilor acordate 
la primul tur candidatului comu
nist, Jacques Duclos.

Partidul Comunist a mobilizat 
mai bine de o cincime din corpul 
electoral, în jurul candidatului 
său, Jacques Duclos, obținînd ți
nui dintre succesele electorale 
cele mai remarcabile din perioa
da postbelica. Acest sucres semni
fică în mod incontestabil ca. 
dacă nu ar fi fost scindată, st în ga 
ar fi putut să fie un adversar 
redutabil al actualei majorități 
gaulliste. Este neîndoielnic că 
Partidul socialist S.F.I.O. și-a asu
mat o grea răspundere neaccep- 
tînd desemnarea, pe baza unui 
program comun, a unui candidat 
unic al stîngii, răspundere pe 
care, de altfel, corpul electoral a 
sanctioiiat-o cu severitate. Candi
datul socialist, Gaston Defferre, 
nu a reușit să întrunească decît 
ceva mai mult de 5 la sută din 
voturile exprimate (deși ultimele 
sondaje îi atribuiau între 7 și 9 
la sută din voturi).

Acum, coerihnl ccnstitatiatui 
va trebui să coehnsse remit; teie 
primului scrutin- Cet doi can
didați pot anunU 14 5 rame 
dacă rămin saa se retrag dm 
înfruntarea etectoc-îâ- In arrxttă 
privință. oosmcînru n re-nxrea: 
cu interes apehil adresai. într-ua 
intenin televizat, de Pompidou 
lui Poher de a renunța la parti
ciparea sa la al dodra tur de 
scrutin. Președsitrte interimar a 
respins de ațtetel oponen
tului său. crea ce sugerează fap
tul că surpriz* unor renan^iri nn 
este de loc probolhtlJL 
electorală în șederea eelm ds*d 
dodea tur de serctin mmaa ră să 
înceapă cel mai tuzin 
s iitoare ji să se jachete la 13 lu
me. la miezul nopții. Fiecare 
candidat dispui^ îa hmp^.1 ices- 
tei nmpaBii A» dooă ore de emi- 
rinne la rai o $• trie*TZnme pe 
care trrl.jSe «â le folosească în
penoană.

♦
Luni după-amiază au avut loc 

la Paris o serie de reuniuni ale 
principatelor formațiuni politice 
ale stîngii franceze care au ana
lizat rezultatul votului de la 1 iu
nie, precizîndu-si totodată si tac
tica lor electorală pentru cel de-al 
doilea tar de ssrW-te a] alegerilor 
prezidențiale. Relesind importan
ta s-otir^Slor obținute de candida
tul partidului comunist. Jacques 
Duclos, în primul tur al alegeri
lor prezidențiale, plenara C.C. al 
P.C. Francez a adoptat o rezo
luție prin care se recomandă a- 
legătorilor săi, tuturor oamenilor 
muncii și democraților să nu par
ticipe la vot la al doilea tur de' 
scrutin la 15 iunie. în interven
ția sa la plenară, Waldeck Ro
chet, secretarul general al P. C. 
Francez, a arătat că o alianța 
solidă între toate forțele munci
torești si democratice pe baza 
nnni program comun ar deschi
de calea unei regrupări a majori
tății țării. „Rezoluția pe care 
Biroul Politic o supune Comite- 
tuhii Central, a spus W. Rochet, 
cere alegătorilor care au votat la 
primul iur de scrutin pentru Jac
ques Duclos să nu voteze la al 
doilea tur nici pentru Georges 
Pompidou și nici pentru Alain 
Poher.

Comitetul Executiv al Partidu
lui socialist a hotărit să sprijine 
candidatura lui Alain Poher.

Candidatul independent Louis 
Ducatel a confirmat luni că va 
cere alegătorilor săi să sprijine 
la cel de-al doilea tar de scru
tin candidatura lui Georges Pom-

Un cunoscut om de artă, pro
fesorul Spinelli, îmi spunea cu 
acea mîndrie spontană a florenti
nilor : „Dacă există pe pămînt po
luri geografice, dacă oamenii cu
nosc acum polul inaccesihilității 
și eel magnetic, se poate vorbi și 
despre un pol al frumuseții. A- 
cesta este Florența". Dincolo de 
patriotismul local al interlocuto
rului, adevărul este că străve
chiul oraș, numit pe hună drep
tate Capitală a Renașterii își me
rită cu prisosință faima. Puține 
sînt așezările italiene care pot să 
se mîndrcască pe deplin temei cu 
atîția vestiți fii. Giotto și Michel
angelo. Galileo, Rossîni și Dante 
„ultimul poet al evului mediu și 
în același timp primul poet al 
epocii moderne" cum îl defineș
te Engels în prefața traducerii 
italiene a Manifestului Comunist. 
Deși multe alte orașe ale pe
ninsulei sînt bogate în monu
mente și opere de arta, nicăieri 
însă ca la Florența nu ai senzația 
că parcurgi sălile nesfîrșite ale 
unui impresionant muzeu.

în lumina dulce a înserării, de 
pe platforma pieței Michelangelo, 
ai în față imaginea panoramică a 
orașului. împlîntîndu-se parcă în 
înalturi, clopotnița Domului, con
struită de Giotto, domină peste 
clădiri. Undeva. în preajmă, cre
nelurile de la Palazzo Vecchio, 
înscriu arabescuri pe albastrul 
cerului. Iar zidurile străvechi ale 
evului mediu au rămas undeva in 
interiorul orașului, care a evadat 
din hotarele-i tradiționale, etu- 
lîndu-șî în evantai noile cartiere. 
Oamenii stau rezemați de balus
tradă, vegheațî parcă de uriașa 
statuie de marmură, copia lui 
David de Michelangelo și privesc 
cu ineîntare spre marea de lu

mini și umbre ce li se așterne de
parte, la picioare. Dincolo de 
Ponte Vecchio, peste Amo, se în
șiruit de o parte și de alta a 
străzii înguste ce se aseamănă in- 
trucîtva cu ulicioarele sighițore
ne. lipsite de vuietul și de circu
lația amețitoare a mașinilor, zeci 
și zeci de magazine ale bijutie
rilor, cu vitrinele încărcate de 
nenumărate podoabe lucrate ar
tistic. Urmele dezastrului din 
1966 cînd apele furioase au mă
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STOCKHOLM • < r • 
prt — iVitWțiM CC. a! 
f.TC. A‘r. KejawAiiJr®. Jt-K*»- 
ksLtt os-/:• ă tic
Ion prtei rrUr
al C.C ai L.'fJC.. m>r;e/u-u 
ornau t-serc-
tuîui. și-a ■r-'AKflax k. 1 iu
nie vizita in Ste-
dia. Cu o zi inainti. «alega 
Ha CC al U.T.C. » vierii»: 

-k- pregfei’-?
lor Uniunii Tinerei ri 
cial-T*K=-3craL Cu .-.’«sstA 
ocazie- a avut un s hînw 
d-? informații delega
ția Ca.. si iTC. ți roeni- 
bru Executiv
al LT-SD cu privire la ac- 
tivitaiea celor do-^ă orga
niza;::.

Delegația C.C. al V.T.C, 
a părăsi! dsn-ini :ă Stock- 
fconnuL plec in d spre Oslo, 

în Norvegia. 
La plecare, delega;ia C.C. 
al U.T.C. a fost salutată de 
ccnducAtorl al U.TS.D. din 
Suedia. Au fost prezen;i 
Gh. Ștefănescu, însărcinat 
cu afaceri ad-int?rim la 
Stockholm, ți nu»rr.» i ai 
aznbu^adei române.

Acțiunile 
patrioților 

sud-vietnamezi
SAIGON 2 (Agerpres). — în 

cursul nopții de duminică 
spre luni, forțele Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud au lansat rachete 
asupra Saigonului și asupra u- 
nor instalații militare ameri
cane din apropierea capitalei 
sud-vietnameze — relatează 
corespondenții agențiilor de 
presă. Tot în ultimele 24 de 
ore, detașamente F.N E. au a- 
tacat aerodromul de la Cantho. 
cartierul general al primei di
vizii americane situat la 57 
kilometri de Saigon și o tabără 
militară americană amplasată 
la 168 kilometri de Da Nang.

pe
• LA SOFIA a sosit luni de

legația condusă de Adrian Di- 
mitriu, ministrul ju&tițlei al 
Republicii Socialiste România, 
care, la invitația ministrului 
justiției a! R.P. Bulgaria, Sve- 
tia Daskalova, face o vizită în 
această tară.

La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de S vet Ia Daskalova, 
ministrul justiției. Anghel Ve- 
lev, președintele Tribunalului 
suprem, precum si de ambasa
dorul României în R.P. Bul
garia. Nieoiac Btejan.

• DUMINICĂ a avut Ioc la 
Neuchâtcl o seară culturală ro
mânească. Au participat repre
zentanți ai autorităților canto
nate, oameni de artă, cetățeni 
elvețieni care au trăit în Ro
mânia. Cu acest prilej, au fost

cald din răceala sculpturii neîn
suflețite.

Altă stradă, altă casă-muzeu. 
Reconstruita în urmă cu un se
col. ea îți povestește, în graiul 
anume al clădirilor celebre că 
aici s-a născut la 1265 Dante 
Alighieri, cel ce a dăruit umani
tății „Divina Commedie". omul 
care s-a stins departe de Floren
ța pe care a iuhit-o nespus, mu
rind in exil la Ravenna. Cu pri
lejul „Anului Dante" pragul ca

Imagini florentine
ION MĂRGlkEANU

turat micile prăvălioare ale aura
rilor, se mai păstrează încă, im
primate pe ziduri.

Pe una din acele „via" pline 
de farmec și de parfumul aduce
rilor aminte, se află o casă mo
destă. Aici a trăit titanul Renaș
terii, Michelangelo. Mobilierul, 
frescele de pe pereți, totul evoca 
emoționant personalitatea artistu
lui, cu a cărui geniu te intîlncști 
atît de des la Florența vizitînd 
muzeele și galeriile de arta. Căl- 
cînd pe dalele roșii, pe unde a 
pășit artistul, trăiești cu senzația 
că auzi ecoul umbletului pașilor 
săi și te impresionează bustul ca- 
re-I înfățișează la apusul vieții. 
Un om bătrîn, obosit, te privește

sei l-au trecut într-un adevărat 
pelerinaj oameni veniți de pe 
toate meleagurile lumii, vestiți 
traducători ai operei dantești 
pentru a-î cinsti amintirea.

Nici zeci de pagini nu ți-ar fi 
de-ajuns sa descrii măcar și su
mar comorile adăpostite la Flo
rența și admirate în fiecare an 
de sute și sute de mii de vizita
tori. Numai la Galeriile Uffizzi, 
amenajate în impunătorul palat 
construit în stilul specific al Re
nașterii de către Vasari Ia 1574, 
parcurgi kilometri de frumusețe. 
Muzeul — unul dintre cele mai 
renumite din întreaga lume — a 
adunat în sutele de săli răspîn- 
dite la cele două etaje ale dă-

„Soluția F. N. F. — poziția 
comună a 31 milioane

de vietnamezi**
UN EDITORIAL AL ZIARULUI „NHAN DAN"

într-un articol redacțional, publicat la 1 ionic, ziarul wNhan 
Dan*", organul central al Partidului celor ce muncesc din Viet
nam. face o profundă analiză a afirmațiilor cuprinse in decla
rațiile prețedinieiul S-L'-A.. Richard Nixon, core condiționează 

prop ane rile sale de pace- la ața-numita ..retragere rec ip roc 4“ 
a trupelor din Vietnam.

Sint Ji de ani de cînd guver
nul are^rican a început să in- 
t reducă forțe armate ame
ricane în Vietnam pentru 
a resdfcîa politica xa in
terventionists — se spune 
in articolul publicat în ..N'nan 
Dan-. Mai tirziu. americanii au 
ddirs in Vietnam și trupe ale 
aliaților lor. precum și noi arme 

alte mijloace de război. In 
tot acest timp — subliniază 
_Nhan Dan“ —. poporul viet
namez nu a încetat să lupte, 
prin toate mijloacele sale, pen
tru a da afară de pe teritoriul 
său trupele de agresiune. în 
această luptă, poporul vietna
mez a obținut victorii impor
tante. Totodată, poporul vietna
mez și-a arătat limpede dorința 
de a contribui la găsirea unei 
soluții politice, pentru a se pune 
capăt agresiunii.

Poziția adoptată de guvernul 
R.D. Vietnam Si de Frontul Na
tional de Eliberare din Viet
namul de sud la conferința 
cvadripartită de Ia Paris — a- 
ratâ „Nhan Dan" — pornește de 
la principiile respectării inde
pendentei. suveranității, unită
ții și integrității teritoriale — 
drepturi naționale fundamentale 
ale poporului vietnamez. Aceste 
principii cer în primul rînd re
tragerea din Vietnamul de sud 
a tuturor trupelor americane și 
ale aliaților S.U.A. Aceasta este 
o poziție justă, apreciată de o- 
pinia publică din lumea în
treagă. inclusiv de opinia pu
blică americană. Deoarece Sta
tele Unite nu pot ciuda com
plet problema retragerii trupe
lor lor și ale țărilor satelite din 
Vietnam, ele caută acum prin 
toate mijloacele să perpetueze 
agresiunea și să mențină scizi
unea Vietnamului. Fiind obli
gate de opinia publică să vor
bească despre retragerea trupe
lor proprii din Vietnam. S.U.A. 
formulează condițiile inaccepta
bile și lipsite de logică cu pri
vire la „retragerea reciprocă".

în soluția globală ne care a 
prezentat-o în cadrul conferin
ței de la Paris, F.N.E. din Viet
namul de sud subliniază nece
sitatea ca guvernul S.U.A. să-și 
retragă complet din Vietnamul 
de sud trupele, personalul mi
litar. armele și materialele de 
război, fără a pune vreo con

diție ; în același timp. S.U.A. 
trebuie să lichideze bazele mili
tare americane din Vietnamul 
de sud și să renunțe la actele 
de violare a suveranității teri
toriului R.D. Vietnam. „Dreptul 
poporului vietnamez de a-și a- 
păra patria este dreptul sacru 
și imprescriptibil la apărare le
gitimă al tuturor popoarelor : 
chestiunea forțelor vietnameze 
în Vietnamul de sud va fi re
glementată de părțile vietna
meze între ele", se arată în 
planul de pace In 10 puncte 
propus de F.N.E. Această so
luție, scrie „Nhan Dan", consti
tuie poziția comună a 31 de mi
lioane de vietnamezi și cores
punde totodată intereselor legi
time ale poporului american sl 
păcii mondiale.

în discursul său în care se 
referea Ia ..retragerea reci
procă". președintele Nixon a 
încercat să șteargă deosebirea 
care există între agresori și vic
timele agresiunii, să semene li
nele confuzii cu privire la pro
bleme care se referă exclusiv 
la chestiuni interne ale poporu
lui vietnamez. Expunînd într-un 
mod ambiguu teoria sa cu pri
vire la „retragerea reciprocă" 
— scrie ..Nhan Dan" —. preșe
dintele S.U.A. a arătat că după 
ce părțile vor cădea de acord. 
..forțele americane, ale țărilor 
aliate Statelor Unite și ale altor 
forțe care nu sînt sud-vietna
meze44 trebuie să se retragă. 
Prin aceasta el a vrut să acre
diteze ideea că în Vietnamul 
de sud ar exista și alte trupe 
străine de această tară. în afară 
de trupele americane, sud-co- 
reene, tailandeze, australiene, 
filipineze. în același timp, scrie 
ziarul, Nixon nu poate nega a- 
devărul că Vietnamul este unul, 
națiunea vietnameză este una.

Forțele armate care luptă îm
potriva trupelor americane șl 
satelite sînt forțe naționale vi
etnameze. care luptă pe pro
priul lor teritoriu, pentru a-și 
apăra patria, în conformitate cu 
dreptul de autoapărare al tutu
ror popoarelor. Problema for
țelor armate vietnameze în 
Vietnamul de sud. scrie „Nhan 
Dan", este o problemă internă 
a Vietnamului. Ea va fi regle
mentată de părțile vietnameze 
între ele.

s o LI r4
prezentate filmele : „Anul re
voluționar 1848", „Mînăstirile 
din nordul Moldovei", „Călu
șarii", „Vacanță la mare".

• RAIDURILE AERIENE e- 
fectuate de aparatele biafreze 
asupra unor obiective federale 
s-au soldat pînă în prezent cu 
distrugerea a 12 avioane, ava
rierea turnurilor de control ale 
aeroporturilor din Port Harco
urt, Enugu și Benin, scoaterea 
din acțiune a statiei de energie 
electrică de la Ughelli și incen
dierea rafinăriilor de la Port 
Harcourt — transmite agenția 
Reuter, citind nostul de radio 
biafrez captat la Lagos. în 
ceea ce privește situația opera
țiunilor militare terestre, postul 
de radio face cunoscut că for
țele biafreze se află în prezent

la periferia localității Igrita, 
situată la 20 km nord de Port 
Harcourt.

• MINISTRUL APĂRĂRII al 
Danemarcei, Erik Ninn-Hausen, 
care a participat săptămîna 
trecută la întîlnirea miniștrilor 
apărării . ai N.A.T.O. de la 
Bruxelles^* a declarat că o altă 
țară. „Olanda" sau „Belgia", ar 
putea urma exemplul Canadei, 
retrăgîndu-și trupele din Ger
mania occidentală.

dîrii opere nemuritoare. Sa-ini 
fie îngăduită o prezentare cu to
tul arbitrară și, aș spune telegra
fică. După ce faci cunoștință cu 
vestitele tapițerii datînd din se
colul al XV-lea, privirile se odih
nesc îndelung la tahlourile lui 
Boticelli, cele mai remarcabile 
din muzeu : Nașterea lui Venus. 
Primăvara, Madona, Adorația 
magilor. Iată apoi picturile lui 
Luca Signorelli cu figurile sfin
ților atît de omenești, întruchi- 
pînd personaje care au trăit ae- 
vea în vechea Florența, tahlou
rile lui Bellini — printre ele cu
noscuta Alegorie* ale lui Verro- 
chio. Durer și apoi acele picturi 
de lingă care te desparți cu greu, 
ale lui Michelangelo și Rafael, 
ale lui Rubens. Specialiștii au 
calculat recent că valoarea ta
blourilor aflate la galeria Uffizzi 
depășește 2 000 de miliarde de 
lire, dar tot aurul din lume nu 
prețuiește cit minunatele opere 
păstrate cu atîta pietate aici. A- 
mintind apoi de picturile și 
sculpturile aflate la Palazzo 
A ecchio și la muzeul Medicis, de 
grupul sculptural Pieta al lui 
Michelangelo, de la Dom, nu pot 
încheia aceste sumare treceri în 
revistă, fără a repeta tin adevăr 
atît de cunoscut : frumusețile 
Florenței nu pot fi povestite.

împletind imaginile evului me
diu și Renașterii cu cele ale zile
lor noastre, orașul se recomandă 
prin noile sale construcții, prin 
fabricile și uzinele sale, prin as
pectul modern al noilor cartiere. 
Populația Florenței trăiește în 
ritmul trepidant al marilor centre 
moderne și tocmai nceastă supra
punere dintre trecut și prezent dă 
orașului un farmec și o persona
litate distinctă.

• DUMINICĂ în Polonia au 
avut loc alegeri de deputați în 
forul legislativ suprem al țării și 
în organele locale ale puterii dc 
stat Alegerile au fost precedate 
de o amplă campanic electorală 
în cadrul căreia au avut loc a- 
dunări și întîlniri ale alegători
lor cu candidații. Corpul electo
ral — alcătuit din peste 20 mi
lioane de cetățeni cu drept de 
vot — s-a prezentat la alegeri 
pentru a desemna pe cei 460 de 
deputați în Seim și 165 725 de
putați în consiliile populare.

Potrivit datelor preliminare, 
98,1 la sută din cetățenii în
scriși pe listele electorale s-au 
prezentat în fața urnelor. z

•. ZIARUL „AL AHRAM" a 
anunțat duminică dimineața că 
Republica Arabă Unită a cerut 

^Turciei să intervină pe lingă 
■guvernul iranian pentru regle
mentarea conflictului din strîm- 
toarea Chat El Arab. Ziarul 
precizează că Turcia a dat curs 
cererii egiptene și că rezultatele 
contactelor stabilite de guvernul 
turc vor fi transmise într-un 
viitor apropiat guvernului ira
kian.

• ÎN CAPITALA SUDANU
LUI a sosit o delegație a 
R.D. Germane, condusă de 
Werner Titel. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

• COMITETUL CENTRAL 
al Partidului Comunist din 
Ecuador a publicat un ma
nifest în care condamnă in
tervenția forțelor de ordine 
împotriva participanților la 
demonstrațiile studențești 
din Guayaquil, soldată cu 
uciderea a 6 tineri și aresta
rea multor altora. Manifes
tul cere pedepsirea celor vi
novat! pentru represiuni și 
cheamă la democratizarea 
învățămintului, care în pre
zent constituie un privilegiu 
al păturilor avute

Represiunile de la Guaya
quil au fost condamnate de 
numeroase organizații stu
dențești și sindicale, precum 
și de partidele creșlin-de- 
moerat și Alianța populară 
democratică. Reprezentanții 
partidului creștîn-democrat 
au declarat chiar că nu vor 
mai colabora cu guvernul.

Lingă monumentul 
din Dam

în coloritul Amsterdamului, 
dominat de tonuri austere, mo
numentul alb pare un semn de 
exclamație dăltuit în piatra. In 
piața bîntuitâ de un vînt rece, 
printre clădiri etalind noblețea 
certificată de ghidurile cu pres
tigiu și porumbei timizi în cău
tare de hrană, monumentul a- 
cesta ce evocă războiul și liber
tatea a devenit o tribună la care 
tinerii se adună în ceasurile 
protestului, li regăsesc în zile 
cînd titlurile ziarelor vorbesc 
despre neliniște în universitate. 
Dar băieții și fetele afișează un 
calm ce ne poartă vertiginos în 
vecinătatea uimirii.

Tăcere. O tăcere care, osten
tativă, te reține, te învăluie cu 
o forță pe care nici nu o bănuiai. 
Cuvintele au devenit inutile. 
Ceea ce era de spus s-a spus 
altă dată. Băiefi blonzi cu părul 
lung și fete în pantaloni negri 
stau într-o liniște pe care o tul
bură doar aparatele de fotogra
fiat ale turiștilor atrași de ine
dit și de o chitară. Un cîntec 
fără veselie, monoton, trece o-

De la trimisul 
nostru

EUGENIU OBREA

cărcate de reclame, semnalaseră 
ciocnirile cu politia, ocuparea 
clădirilor administrative ale 
universității, o efervescență ce 
degenerase în violență. Unde 
sînt eroii acelor furtunoase mo
mente ? Prietenul meu olandez, 
el însuși student, mă asigură că 
ei se găsesc chiar lîngă mine, 
tăcuți, gînditorî, aparent indi
ferenți la scurgerea timpului 
și la zbuciumul orașului. Tăce
rea nu înseamnă renunțare, ab
dicare, ci doar o altă formă de 
expresie a aceluiași simfămînt 
— îmi afirmă cu convingere.

Schimbare de decor. Ne aflăm 
pe o stradă îngustă, într-o îm
pletitură de canale. Case negre, 
ferestre de lemn vopsite în

tul cel mai remarcabil îl repre
zintă fuziunea produsă între 
mișcarea studențească și o parte 
influentă a opiniei publice — 
remarcă Han ae Leeuw. în uzine 
s-au declarat greve muncito
rești de solidaritate cu studenții. 
Muncitorii au fost alături de 
studenfi în momentele de difi
cultate. Revendicările tineretu
lui universitar au găsit înțele
gere pentru că ele contestă 
structuri învechite, se opun for
țelor de dreapta, resping imix
tiunea atotputernicelor monopo
luri. Studenții nu vor ca amfi
teatrele și laboratoarele să de
vină filiale ale marilor societăți 
de genul lui Philips*’. Concluzia 
interlocutorului nostru este 
fermă : efervescența universi
tară s-a înscris pe ordinea de 
zi a vieții politice ca un punct 
de nevralgică actualitate.

Lîngă hotelul în care locuiesc, 
pe o stradă cu verdeață, liniște 
și biciclete, bat la porțile unei 
clădiri cărămizii, cu aparențe 
modeste, de locuință particu
lară. O scară de lemn, țăcăni-

Tn centrul Amsterdamului : protest tineresc (Fotografia autorului!

bosit printre cei de pe caldarîm. 
Studentul cu chitara s-a întins 
pe piatră și cîntâ răscolind cu 
privirea cerul înnourat. O clipă 
am senzația că s-a detașat de 
tot ceea ce se întîmplâ în jur, 
de piața aceasta aglomerată, de 
ceilalți tineri. Poartă o haină 
groasă, marinărească, de lînâ, 
fața îi este imobilă, doar dege
tele aleargă uniform pe firele 
subțiri. Vecinii îl aud oare ?

Ceasurile trec, lumina dimi
neții este de mult înlocuită, de 
înseratul tîrziu al nordului și 
parcă nimeni nu se îndepăr
tează. Firește, greșesc. Unii vin, 
alții pleacă. Tabloul este totuși 
același, deși identitatea prota
goniștilor se schimbă mereu. 
Aceeași tăcere, aceleași priviri 
care înlocuiesc cuvintele, același 
calm ce dezarmează. Lipsesc o- 
ratorii și pancartele cu fraze 
violente. Protestul este tăcut.

La cîteva sute de metri, în 
față, palatul în care Louis Bo
naparte s-a instalat în 1808. în 
apropiere — un hotel luxos cu 
clienți bogați. Un bulevard — 
magazine, restaurante, hoteluri, 
șuvoi nesfîrșit — despică piața 
conducted spre locuri pe care 
Lelouch și al său „Vivre pour 
vivre" ni le-au apropiat sufle
tului. Orașul trăiește agitat dar 
numai lîngă monumentul alb 
tronează tăcerea descinsă din 
adîncurile unui protest tineresc.

Gazetele cu pagini multe, în-

verde și alb. O circiumă fără to- 
nomat și fără fete cu mini-jupe. 
Un afiș despre ciocniri cu poli
ția și tineri arestați ne privește 
de pe garduri, dintre lozinci în 
care înțeleg rioar cuvîntul Viet
nam. Intr-o clădire mohorîtă, 
pe zidul căreia cu o bidinea s-a 
scris numele organizației, dis
cutăm cu conducători ai Tine
retului Socialist. Discutăm des
pre Europa, blocuri militare, 
țările mici și, într-un final, a- 
jungem la problemele univer
sitare. Guns Markmann, preșe
dintele Tineretului Socialist, a- 
firmă că frămîntările studen
țești reflectă un proces de lungă 
durată, intrat în criză odată cu 
refuzul autorităților universi
tare de a lua în considerare 
revendicările studențești (mai 
ales în ceea ce privește cerința 
de a se asigura o mai largă par
ticipare a studențimii la rezol
varea problemelor universității). 
„O izbucnire minoritară" — s-ar 
fi spus într-o dezbatere parla
mentară. Evenimentele au de
monstrat contrariul.

Despre aceeași problemă stau 
de vorbă și cu Han de Leeuw, 
președintele Ligii Generale a 
Tineretului Olandez. El califică 
acțiunile studențești drept o ex
presie a dorinței de a obține o 
democratizare a universității, în 
care ultimele decenii au adus 
prea puține schimbări. „Elemen

tul unei mașini de scris, birouri: 
SÎntem la sediul Partidului 
Muncii. Interlocutor ne este 
Wouter Koning, președintele 
Federației tineretului. Acest 
tînăr matematician din Utrecht 
consideră problemele universi
tare drept explozive. „Acțiunile 
studenților au un caracter social 
bine conturat — apreciază^ 
Există, desigur, în viața '^r 
versitarâ multe grupurî și 
grupulețe, exprimînd opinii din 
cele mai diverse dar care se 
întîlnesc în ceea ce privește 
scopul final. Diferențele se re
duc, astfel, la metode. Obiecti
vele sînt, însă, cel puțin acum, 
similare. Cînd ele vor fi atinse, 
pe primul plan vor reapare di
ferențele. Dar sîntem încă de
parte de acest moment. Oricum, 
în universitate siînga se întă
rește..."

Neonul a incendiat bulevar
dele. Amsterdamul se culcă tîr
ziu. Lîngă statuia lui Rembrandt 
cabaretele își dispută clienții 
iar un „Moulin rouge'* local pro
mite atracții senzaționale pînă 
la 4 dimineața. Pe Kalverstraat, 
vitrinele îsi risipesc farmecele 
cu un rafinament exersat la 
școala pariziană. Doar în Dam, 
lîngă monumentul alb, o chitară 
povestește monoton iar tineri 
cu plete blonde, în haine de 
culoare închisă, stau pe lespe
dea răcoroasă în aceeași uimi
toare tăcere...

ORIENTUL
Conducta .Tapline"

• DAMASC. — O porțiune a 
conductei ..Tapline" situată pe 
înălțimile Golan a fost aruncata 
în aer în noaptea de vineri spre 
sîmbătă, relatează agenția M.E.N. 
Conducta este proprietatea com
paniei americane „Aramco și 
transportă petrolul extras din Ara
bia Saudită în spre Liban, tre- 
cînd peste înălțimile Golan, teri
toriu sirian aflat sub ocupație 
israeliana. în prezent, menționea
ză agenția citată, conducta este 
grav deteriorată șî nu se știe cit 
timp va fi necesar pentru repu
nerea ei în stare de funcționare.

• AMANN. —într-un comuni
cat dat publicității la Amman, 
Frontul Popular pentru Eliberarea 
Palestinei și-a asumat întreaga 
responsabilitate pentru sabotajul 
întreprins asupra conductei „Ta- 
pline“.

• CAIRO. — Ziarul egiptean 
„Al Ahram" a condamnat cu se
veritate acțiunea de sabotaj între
prinsă de Frontul Popular 
pentru Eliberarea Palestinei 
(O.P.L.P.) împotriva unei por
țiuni a conductei „Tapline". 
„Această acțiune, menționea
ză publicația citată, nu-și 
poate afla nici o justificare, iar 
întreruperea transportării norma
le. a petrolului saudit către Liban 
afectează în primul rind interese
le economice ale țărilor arabe", 
în acest mod, continuă ziarul, 
O.P.L.P. a nesocotit rezoluțiile 
conferinței de la Khartum, din 
septembrie 1967, cînd conducă-

APROPIAT
scoasă din funcțiune
toni țărilor arabe au liotărît de 
comun acord să nu fie întreruptă 
extragerea și transportarea norma
lă a petrolului în regiunea Orien
tului Mijlociu.

„în elaborarea acțiunilor lor, 
organizațiile palestiniene trebuie 
sa țină seama de interesele state
lor arabe", încheie ,,A1 Ahram".

• DJEDDAH. — Postul de 
radio Djeddah (Arabia Saudită), 
precum și presa saudită au con
damnat acțiunea de sabotaj or
ganizată de Frontul Popular pen
tru Eliberarea Palestinei asupra 
conductei „Tapline”, menționînd 
ca aceasta nu servește cu nimic 
cauzei arabe, singura ei conse
cință fiind faptul ca afectează e- 
conomia țărilor arabe.

• BEIRUT. — „Libanul nu-și 
poate sacrifica suveranitatea si 
securitatea pentru lupta pe care 
comandourile arabe o duc împo
triva Israelului”, a declarat pre
ședintele libanez, Charles Helou, 
în cadrul unui discurs transmis de 
posturile de radio și televiziune 
din țară. Soarta Libanului nu 
poate depinde de acțiuni ai căror 
inițiatori nu pot și nici nu au 
dreptul să-și asume vreo respon
sabilitate în ceea ce privește e- 
voluția politicii sale interne și ex
terne, a adăugat el.

Helou a reafirmat sprijinul țării 
sale față de lupta populației pale
stiniene, dar, a subliniat el, „con
cretizarea acestui sprijin nu poate 
încălca imperativul securității și 
suveranității țării”.

Eșecul turneului
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lui Rockefeller
Trimisul special al pre

ședintelui Nixon în Ame
rica Latină, guvernatorul 
Nelson Rockefeller, a a- 
nunțat duminică seara la 
Port-of-Spain (Trinidad) 
că a hotărît sa contraman
deze vizita pe care urma 
să o facă. începind de 
luni, în Venezuela

Hotărîrea lui Rockefeller a 
fost luată după ce a primit un 
mesaj din partea președintelui 
venezuelean, Rafael Caldera, în 
care i s-a cerut să-și amine vi
zita în această țară

Potrivit agenției France 
Presse, cercurile politice vene- 
zuelene au considerat, aproape 
în unanimitate, că o vizită la 
Caracas a emisarului președin
telui Nixon nu ar fi făcut decît 
sa agraveze o situație politică 
care și așa este destul de încor
dată, ca urmare a agitațiilor stu
dențești.

Agenția U.P.I. apreciază că 
anularea vizitei lui Nelson Ro
ckefeller în Venezuela repre
zintă o „pilulă deosebit de 
amară” pentru guvernator, de
oarece familia sa deține mari 
proprietăți și concesiuni petroli
fere în această țară.

A doua etapă a turneului la- 
tino-american a emisarului pre
ședintelui Nixon este conside
rată de observatori drept un 
eșec răsunător, pretutindeni 
fiind întîmpinat cu puternice 
manifestații împotriva politicii 
duse de S.U.A. în America La
tină.
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