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VREMEA BUNĂ SE CUNOAȘTE DE
DIMINEAȚĂ, IAR AGRICULTORII
BUNI DE CIND SE PREGĂTESC

A

PENTRU SEMĂNAT
într-un interviu acordat zia

rului județean „Crișana", dr 
inginer Nicolae Ștefan, ad
junct al ministrului agricul
turii și silviculturii, spunea 
printre altele că una din 
particularitățile noului an a- 
gricol o constituie desprimă- 
vărarea care va avea loc foar
te de timpuriu. Bihorenii spun 
chiar că în județul lor nici riu 
prea au văzut mult timp ză
padă pe cîmp și după cum e- 
voluează vremea, campania de 
primăvară e mai aproape de
cît în restul țării. Dar, sînt și 
pregătiți pentru ca o dată so
sită. să poată executa la timp 
și de bună calitate toate lu
crările ? Unii da, alții nu. Răs
punsul l-am cules din două 
cooperative agricole. Exemplul 
bun ni l-au oferit cooperatorii 
din Sîntion. Cum au reușit ? 
,.Ne-am îngrijit din timp și am 
insistat" — ne-a declahat in
ginerul șef al'cooperativei, to
varășul Vasiie Gherman. Și 
oamenii, pentru că nici un mo
ment nu au amînat ceea ce 
puteau face, au acum în ma
gazie toată sămînța. în legu- 
micultură au încheiat repica- 
tul răsadurilor, au reparat so- 
larîile și au transportat în 
cîmp aproape întreaga canti
tate de gunoi de grajd ; la grîu 

Continuă fertilizarea suplimen
tară cu azotat de amoniu. Nu 
așteaptă decît timpul ca să 
treacă la pregătirea solului 
pentru semănături, tractoare
le și mașinile fiind toate re
parate.

Și. dacă așa stau lucrurile Ia 
Sîntion — unde primăvara 
poate să intre în drepturile ei 
depline oricît de devreme, alta 
e situația la Lugașul de Jos. 
în dreptul nici uneia din pro
blemele de actualitate aflate I 
— sau care ar trebui să se afle | 
pe agenda la zi a consiliului 
de conducere — nu 
consemna date și 1 
să îndreptățească că și aici , 
pregătirilor pentru lucrările a- 
gricole de primăvară li se a- I 
cordă atenția cuvenită. Sămîn
ța de porumb pentru cele 320 
do hectare este încă neridicată I 
din Baza de la Oradea, cea de 
in pentru ulei de la baza de '

recepție Bratca. Pentru sămîn
ța culturilor furajere abia a- 
cum se încearcă perfectarea 
contractelor cu Agrosemul 
„Pentru transportul gunoiului 
de grajd în. cîmp — am în
trebat — ce v-a mai împiedi
cat ? Dar pentru construirea 
celor 400 metri pătrați de ră
sadnițe,
(pentru care sînt materiale), 
pentru
din toamnă ?“ La nici-una din 
aceste întrebări nu am primit 
vreo explicație cît de cît plau
zibilă. După cum nu am putut 
afla nici de ce, pînă în pre
zent, tractoarele nu pot fi toa-

repararea solariilor

fertilizarea culturilor

te considerate ca bune de lu
cru, de ce In. livada de pomi 
(în suprafață de 208 hectare) 
tăierile nu sînt făcute decît 
pe 30 de hectare (in ziua vi
zitei noastre lucrau doar 10 
oameni). Ridicări din umeri și 
mîngîieri cu gîndul că mai e 
timp.

Așa Stînd lucrurile și știind 
că aici, la Lugașul de Jos, or
ganizația U.T.C., numeric, e net 
superioară altora din județ, am 
considerat firesc să ne edifi-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Ill-a)

j am putut I 
fapte care I 
că și aici I

In luna august a anului trecut, tînărul Truță Dorel, absolvent al Facultății de metalurgie • 
Institutului politehnic din București, a pășit pentru prima oară pe poarta Uzinei de aluminiu Slatina, 
cu aceeași emoție firească cu care pînă nu de mult se prezenta la examenele din sesiune. Acum 
în noua sa calitate de inginer stagiar, avea să se reîntîlnească din nou cu examenul. De data 
aceasta examenul în fața colectivului secției anozi,una din secțiile cheie ale uzinei unde trebuia 
să-și pună în practică cunoștințele căpătate în facultate. Se pare că examenul a fost trecut cu 
bine. Toți au numai cuvinte de laudă despre tînărul inginer. L-am urmărit prin vizorul apa
ratului multă vreme pentru a-i putea face o fotografie. „Scuzați-mă, — instalația noastră nu ao- 

ceptă staționare'" — îmi spune grăbit și dispare intre uriașele utilaje
Foto-text O. PLECAN

PE AGENDA DE LUCRU A COMITETULUI JUDEȚEAN
U. T. C., UN OBIECTIV MEREU ACTUAL:

ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASĂ
• O CARTE DE VIZITA ONORATA • DE LA SARCINI LA PASIUNI — O DISTANTA MĂSURATA TN MUNCA • ÎNTRE 

ETAPELE COMPETIȚIILOR U.T.C., IN ARENA SPORTIVĂ — INIȚIATIVELE LOCALE • CONSTRUCTOR ADMINISTRATOR 
BENEFICIAR AL BAZEI SPORTIVE — UNA Șl ACEEAȘI PERSOANA: TÎNĂRUL • UN DEZIDERAT STRINGENT - RECON
SIDERAREA ETAPELOR DE MASA • CURȚILOR ȘCOLILOR - PRIMĂVARA LE ADUCE O NOUĂ HAINA. $

Se petrece un fapt îmbucurător : activitatea sportivă a 
nizațiilor județene U.T.C., din izbînzile dobîndite în acest 
de cinste, care Ie îmbogățește palmaresul, bilanțul realizărilor, 
înalte ale competițiilor organizate de U.T.C., provoacă satisfacții, 
Aceasta demonstrează cu elocvență, că mișcarea sportivă în 
chiar dacă dinamica lui nu ne satisface încă pe deplin.

devenit într-o tot mai mare măsură o preocupare majoră a orga- 
domeniu făcîndu-și, și nu e rău aceasta, nu arareori un titlu 
Succesele sportive ale tinerilor, clasarea lor pe treptele 
determină acțiuni susținute, îndreptate spre organizarea lor. 

rindurile tineretului este deja un organism viu, plin de vitalitate,

Citind elegiile Iui Ovidiu. 
mi-am amintit de chipul 
trist, înfrigurat de dor 
Roma pe care exilatul 
țărmul Pontului Euxin 
mai vedea niciodată.

său 
de 
pe 

n-o 
____ Cea 

mai frumoasă statuie a lui 
Ovidiu nu se află la locul 
suferinței sale, așa cum s-ar 
fi cuvenit, ci aici la Bucu
rești, ascunsă printre frun
zele verzi, violente ale par
cului avind în apropiere 
locuri publice nepotrivite 
pentru apropierea de o «ta-

OVIDIU

; BRIGADA „SCÎNTEII
, TINERETULUI" TRANSMITE: <

concurs la
CARE SPIRIEUL DE

COLABORARE ,W
DĂ CONCURSUL

De la acest aspect, de la aceas
tă idee am început convorbirea 
noastră despre activitatea spor
tivă cu tov. CORIOLAN VOI- 
NEA, PRIM SECRETAR AL 
COMITETULUI JUDEȚEAN 
PRAHOVA AL U.T.C.

— Ce loc ocupă activitatea 
sportivă în preocupările comi
tetului județean al U.T.C., ale 
activiștilor dv. ?

— Am ajuns la 
sportul se bucură 
popularitate, are o
ță in rîndurile tuturor categorii
lor de tineri, oferind în același 
timp posibilități de organizare a

unor acțiuni de masă, cu o ma
re eficiență, ce netezesc drumul 
spre îndeplinirea altor sarcini 
educative și de muncă ale or-

o mare atenție activității sporti
ve de masă. Nu mai departe de
cît în noiembrie, în cadrul unei 
plenare, am analizat pe planuri

Convorbirea noastră cu tov. CORIOLAN VOINEA,
prim-secretar al Comitetului județean Prahova al U.T.C.

concluzia că 
de o mare 
mare aderen ganizației noastre. Prin sport, 

limbajul muncii noastre capătă 
noi valențe. De aceea comitetul 
județean, activiștii noștri acordă

ample acest domeniu, evidenți
ind firește, experiența pozitivă 
— ce conține forță și motive de 
generalizare — precum și nea-

Ce reduce sub posibilitățile reale

junsurile existente. Dincolo de 
aspectele negative relevate care 
ne-au precizat cîteva direcții de 
intervenție, dezbaterile plenarei 
au subliniat faptul că anul 1969 
a fost niarcat de o intensificare 
a activității sportive în rînduri- 
le tineretului grefată pe fondul 
amplificării tuturor formelor și 
acțiunilor noastre cu tineretul. 
Avem, astăzi, 86 de asociații și 
212 cercuri sportive în județ. Să 
amintim că la ediția de vară a 
„Cupei tineretului de la sate" au 

■participat 31 000.de tineri; că 
orașul Ploiești se mîndrește cu 
echipa campioană — Liceul nr. 2 
— la Pentatlonul atletic școlar — 
cu 14 000 de elevi — fete și bă
ieți — înregistrați la etapa de

tule. Cine merge pe șoseaua 
Kiseleff șl se rătăcește în 
parc se va întîlni din întîm- 
plare cp acest bust al lui 
Ovidiu pus acolo neostenta
tiv, cu discreție ca și cum 
ar fi un pom plantat ale că
rui rădăcini nu se pot clinti 
decît o dată în coroana sa.

Mărturisesc că la orele do 
latină dirigintele nostru, 
profesor de limba latină, ne 
făcuse un portret abstract, 
din cuvinte, din care Ovidiu 
era după cum el însuși ni se 
destăinuia în elegia a X-a :

Exportul de creație 
tehnică românească

• NUMEROASE FIRME 
STRĂINE SOLICITA BREVE
TE SI LICENȚE ROMÂNEȘTI. 
• SPECIALIȘTII NOȘTRI A- 
CORDĂ ASISTENTA TEHNI
CA CU MULTĂ COMPETEN
TĂ. • POSIBILITĂȚI ÎNCĂ 
NEFOLOSITE. • PROTOTI

PUL UNEI INVENȚII, SOLI
CITATE DE NUMEROASE 
FIRME STRĂINE, ZACE DE
MONTAT. • PROMISIUNI 
NEONORATE. • SCUMPI LA 
TĂRÎȚE? • SA NE GRĂBIM 
ÎNCET?

în ultimii ani se conturează tot mai mult tendința ca țările 
avansate din punct de vedere economic să-și dezvolte exportul 
de „gîndire tehnică" (de „engineering"), ca o completare de cea 
mai marc importanță a exportului de utilaje sau aparatură.

Fără îndoială că această creștere a rolului și competitivității 
inteligenței tehnice, materializată în diferite forme ca proiecte, 
licențe etc., a fost înregistrată, deocamdată la o scară mai redusă, 
și în țara noastră. Keccnt, pe linia continuării acțiunii de perfec
ționare a conducerii și planificării economiei noastre, trasată de 
Conferința Națională și de către Congresul al X-lea al P.C.R., 
Consiliul de Miniștri a adoptat noi hotărîri care vizează îmbu
nătățirea exportului de proiecte și licențe. Paralel cu crearea 
unor posibilități mult mai largi oferite institutelor de cercetări 
și proiectări din țara noastră pentru a participa la competiția 
mondială. în acest domeniu, recentele hotărîri favorizează apro
pierea producătorului de cumpărător prin trecerea unor între
prinderi de comerț exterior în subordonarea directă a ministe
relor economice.

PERFORMANTE IN CURSA 
PENTRU CALITATE

Pentru a cunoaște unele amă
nunte în legătură cu posibilita
tea valorificării în cele mai 
bune condițiuni a creației noa

stre inginerești pe piața mon
dială, ne-am adresat ing. 
GHEORGHE LASCU, șeful ser
viciului export brevete și licen-

PETRE JUNIE

(Continuare în pag. a Il-a)

Studiul individual se desăvârșește și la biblioteca liceului. O ima
gine din biblioteca Liceului nr. 40 din București 

Foto: IONEL BĂRBIERU

GABRIELA MELINESCU

VASILE CĂBULEA
(Continuare în pag. a V-a)
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(Continuare în pag. a IV-a)

în mult# locuri pe unde am 
trecut, ni se afirma că o condi
ție hotărîtoare a succesului ac
tivităților culturale inițiate de 
către organizațiile U.T.C. este 
colaborarea cu organismele spe
cializate — comitetele de cul
tură și artă, casele de cultură, 
casele creației populare. E și fi
resc, de vreme ce activitatea 
culturală de masă este un pro
ces complex și, deci, admis/fiind • 
acest adevăr, eforturile care i | 
se circumscriu, trebuie să se I 
conjuge fericit. Acest lucru a 
fost înțeles și foloasele unirii 
eforturilor le-am putut constata 
la Bacău sau Oradea, de pildă, 
unde eficiența conlucrării nu 
a rămas doar la nivelul afir
mației platonice. Mai există 
însă cazuri în care nu se de
pășește stadiul constatărilor 
teoretice și împrejurările care 
generează o asemenea situație 
vrem să le supunem aici anali
zei.

în ianuarie anul trecut, Co
mitetul județean Gorj al U.T.C. 
a Inițiat un concurs pentru „Că
minul cultural cu cea mai bună 
activitate pentru tineret", care 
să se încheie la sfîrșitul acestui 
an. Avînd o etapă de masă și 
una competitivă, acțiunea era 
destinată să ducă la permanen
tizarea unor activități culturale 
multilaterale pentru tineri, să 
instituie. In ultima instanță, un 
autentic spirit de colaborare în
tre comitetul comunal și condu
cerea căminului cultural și, 
implicit, un stil de muncă adec
vat. S-a întocmit un proiect de 
regulament care cuprindea totul 
sau aproape tot ce trebuie să 
aibă un asemenea regulament, 
de la obiectivele întrecerii pînă 
la juriul de clasificare și „mij
loacele stimulative*. Regula
mentul a fost apoi definitivat 
împreună cu Comitetul pentru 
cultură și artă județean, adu- 
cindu-se completări, modificări. 
Succesul acțiunii urma să fie 
asigurat prin efortul comun al 
celor doi factori. Pînă aici, toa
te bune, deși ne exprimăm de la 
bun început părerea că con-

I

cursul, întrecere pe care o au 
în vedere cei care se ocupă de 
căminele culturale ar trebui să 

un rezultat al activitățiifie

SABIN BORCAN 
NICOLAE BALTAG 

MIRCEA TACCIU
(Continuare în pag. a IV-a)

Spre Vîrful cu Dor.

OPINIA PUBLICA
8-o «punem de la început s nu 

ne face nici o plăcere să ne o- 
cupăm de unele cazuri de tineri 
al căror comportament se exclu
de regulei generale, trăsăturilor 
caracteristice ale tineretului nos
tru. Nu poți avea, ca om, o bu
curie atunci cînd vezi că altul, 
care putea să-ți fie alături — 
în muncă, în viață —, care avea 
totul la dispoziție pentru a-și 
pregăti viitorul potrivit viselor 
noastre cele mal lucide dar pu
ternic colorate de romantism, se 
aruncă orbește în afara drumu
lui, expunîndu-se, ca Orice a- 
tentator la normele sociale de 
conviețuire, paragrafelor admo- 
nestatoare ale legii, sancțiunilor 
morale venite din partea opi
niei publice. Nu mal departe zi
lele trecute am trăit, din acest 
punct de vedere, un moment de 
cumpănă t auzisem că s-ar pu
tea ca unor ziariști să li se per
mită să asiste la executarea pe
depsei capitale, aplicată aceluia 
care cu un sadism feroce și-a 
ucis soția însărcinată. Eventuali
tatea că s-ar putea participa la 
executarea unei asemenea pe
depse, absolut justificată, apro
bată de toată lumea, ne-a făcut 
să ne gîndim dacă ochiul nostru 
ar putea suporta scena, preferind 
pînă la urmă să aflăm știrea 
din comunicatul organelor lega
le. Nu compătimirea față de 
criminal, nu, cl ideea că, fiind 
între noi, unul și-a dezis cali
tatea umană, că 1 se aplica a- 
ceastă pedeapsă unei persoane

INTERVINE
care putea să fie om adevărat 
care avea acest drept și această 
datorie, ne-au făcut să evităm 
acesț moment. Ți-e greu să a- 
siști la clipele cînd i se face 
cuiva o injecție, fiind bolnav 
de o boală banală, dar să vezi

ne spunea dînsul, la noi aseme
nea acte barbare sînt foarte re
duse. Dar n-am dori nici unul 
ca acest fapt să fie luat drept 
argument pentru o îngăduință 
față de aceia care atentează la 
viața ori libertatea altei persoa-

DUPĂ ARTICOLUL
ușile sînt Încuiate, 

MAGNETOFONUL NU MAI CINTĂ"
rr

pe cineva pierind... Și totuși, o 
scrisoare sosită chiar în acea 
zi de la un cititor din Rîmnicu- 
Vîlcea ne-a făcut să reflectăm 
din nou la necesitatea aplicării 
cu dreaptă exactitate a legilor 
conviețuirii noastre. Acest om 
care ne scria citise un articol 
apărut în ziarul „Scînteia tine
retului* despre unele infracți
uni comise împotriva vieții și 
se declara nemulțumit că, și noi 
foloseam pentru judecarea fap
telor o comparație a stărilor 
de criminalitate din țara noas
tră, cu cele din alte țări. Sigur,

o
suprima

ne. Viața îi este dată omului 
singură dată și ai-o 
prin proprie hotărîre, ca și a-1 
priva pe om de dreptul de a dis
pune liber de propria persoană, 
este un fapt irecuperabil pentru 
individul în cauză. Nici un fel 
de comparații statistice, nici un 
fel de procentaje, oricît de re
duse, nu pot să-i dea aceluia 
care a fost lovit crunt, ceea ce 
1 s-a răpit. îndemnul acestui 
corespondent este ca, dimpotri
vă, știind că la noi fapte de 
acest gen sînt puține, să fim cu 
atît mai puțin înțelegători față de

acei care le înfăptuiesc. „Să des
fășurăm o asemenea muncă de 
educație încît să intre în mintea 
și în sîngele fiecăruia, se scrie 
în scrisoare, că nimeni n-are 
dreptul să ridice, prin proprie 
hotărîre, mina asupra unei alte 
persoane, că nu există problemă 
litigioasă dintre oameni pe care 
organele noastre de stat să n-o 
poată rezolva în mod pașnic !

Orice sentimentalism, în fața 
unor asemenea argumente, cade 
evident. Omul trebuie apărat. 
Omului trebuie să i se creez? 
acel cadru în care el să se poată 
mișca liber, să acționeze liber, 
respectînd pe alții și bucurîndu- 
se de respectul celorlalți. Este un 
principiu care face parte dintre 
multiplele principii după care 
se conduce societatea noastră. 
Iată de ce, după o oarecare ezi
tare, ne-am hotărît să dăm pu
blicității o cerere colectivă, ve
nită la redacție în urma artico
lului „Ușile sînt încuiate, mag
netofonul nu mai cîntă“, apărut 
zilele trecute.

Cazul, probabil se cunoaște. 
Trei foști studenți, folosindu-se

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

000.de


o

„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 2 ACTUALITATEA PENTEU TINERET JOI 19 FEBRUARIE 1970

STUDENȚEȘTI Incepînd de miine, la BrașovConsfătuire
a Consiliului

DE REGIZORIconsultativI
ds pe lingă B.T.T.Ing. ION PUȘCAȘU,

„Lauri ’70“NOI PROMOȚIIfe
CONCURSUL MESERIILOR

director general adjunct in Ministerul Invățămîntului
ne prezintă ediția din acest an a tradiționalei competiții a 

școlilor profesionale

I.

în aceste zile se desfășoară prima etapă a concursului pe 
meserii pentru școlile profesionale, organizat de ministerele. 
sau organele centrale care au în subordine asemenea școli, 
in colaborare cu Ministerul învățămîntului și Comitetul 
Central al U.T.C. Pentru a contura mai precis sistemul de 
desfășurare și obiectivele acestui concurs, care a intrat de 
pe acum într-o frumoasă tradiție, ne-am adresat tovarășului 
ing. ION PUȘCAȘU, director general adjunct în Ministerul 
Invățămîntului.

— Care este 
nilor angrenate 
curs ?

— Din cele

aria profeshi- 
în acest con-

228 de profe
siuni existente în nomenclato
rul de meserii și specialități 
din rețeaua de școli profesio
nale, în actuala ediție a con
cursului sînt cuprinși elevi 
din 87 de meserii. Cele mai 
multe sînt reprezentate în șco
lile tutelate de Ministerul 
Construcțiilor de Mașini, In- 
dustrei Alimentare, Minelor. 
Construcțiilor Industriale, In
dustriei Metalurgice și Comer
țului Interior.

— Care sînt condițiile de 
participare ?

- La acest concurs pot par
ticipa toți elevii care, doresc 
și care au medii de la 6 în 
sus la .disciplinele de specia
litate și cel puțin media 9 la 
purtare. Elevii concurenți care 
la data etapei finale nu mai 
îndeplinesc aceste condiții, 
sînt înlocuiți de următorii 
clasați.

— Care sînt etapele con
cursului ?

— Pentru etapa a doua, pe 
școală, se califică primii 10 
clasați în etapa precedentă. 
La ultima etapă, pe ministere 
sau organe centrale, participă 
primii 3 clasați la faza pe 
școală.

— Din ce constă concursul 
la nivelul fiecărei etape ?

— La fiecare fază sînt obli
gatorii două probe. Prima, 
proba practică, constă în efec
tuarea unei lucrări, pentru 
executarea căreia sînt necesa
re cunoștințe cuprinse în pro
grama de instruire practică 
pentru elevii din anul -respec
tiv. A doua, proba teoretică, 
are ca scop verificarea gîndi- 
rii tehnice și a însușirii cu
noștințelor candidaților și con
stă dintr-o probă orală, cu 
asistență publică. -Bibliografia 
și tematica problemelor teore
tice și practice ale concursu
lui sînt întocmite în confor
mitate cu programele „tehno
logiei meseriei".

— Unde și cînd vor avea Ioc 
etapele finăle ale concursu
lui ?

— Principalele orașe 
se vor desfășura fazele 
le sînt București, Baia 
Brașov. Călan, Craiova, 
pia Turzii, Hunedoara, 
Pitești, Reșița, Sibiu, Tg. Jiu. 
La sfîrșitul lunii mai vor fi 
desemnați toți eiștogătorii 
concursului.

— Care sînt factorii care 
pot contribui la optimizarea 
desfășurării acestui concurs ?

— O contribuție importan
tă la buna desfășurare a con
cursului o pot aduce între
prinderile pe lîngă care func
ționează școli profesionale și 
cele în cadrul cărora se vor 
desfășura principalele etape. 
Unele din probele practice 
vor putea avea ca subiecte 
elemente, piese, repere din 
planul de producție al acestor 
întreprinderi. Ținînd seama 
de experiența anului trecut

și de influența pozitivă pe 
care o poate avea buna pre
gătire a muncitorilor califi
cați, am convingerea că toate 
conducerile școlilor profesio
nale, ale întreprinderilor, ale 
centralelor industriale, direc
țiile personal și învățămînt

din ministere împreună cu 
Direcția Generală a învăță- 
mîntului profesional și tehnic 
din M. I. și secția școli din 
C.C. al U.T.C., vor analiza pe 
parcurs modul de desfășurare 
al acestei importante acțiuni 
și vor remedia eficient even

tualele defecțiuni de organi
zare, făcînd astfel posibilă 
atingerea pe deplin a acestei 
importante și semnificative 
competiții școlare.

Convorbire realizată de
CALIN STANCULESCTI

___ după-amiază, la C.C. al 
U.T.C. a avut loc prima consfă
tuire pe acest an a Consiliului 
consultativ de pe lîngă Biroul de 
Turism pentru Tineret, Consfă
tuirea a dezbătut probleme ale ac
tivității turistice a U.T.C. pe anul 
1969 și măsuri privind îmbunătă
țirea acesteia pe anul 1970, tema
tica unui îndrumar metodic pen
tru ghizii și organizatorii de tu
rism ai U.T.C., aspecte itrivind o 
viitoare contribuție a tineretului 
în acțiunea de marcare și re-mar- 
care a unor trasee turistice. Au 
fost reținute sugestii șl propuneri 
importante, 
Consiliului 
care : prof, 
catedrei de 
cultății de 
cadrul U,________ „________ , ___
Ion Plsota, cont. unlv. la aceeași 
facultate, Marclan Bleahu, direc
tor adjunct la Institutul geologic 
al Comitetului de Stat al Geolo
giei, conf. dr. Grigore Posea, re
prezentant al Societății de Geo
grafie, lect. univ. Ion Cristurea- 
nu, reprezentant al Societății de 
Științe biologice.
In încheierea dezbaterilor a 

luat cuvîntul tovarășul IULIU 
FEJES, membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., președintele Biroului 
de Turism pentru Tineret, care a 
făcut o aeamă de precizări privind 
activitatea turistică a U.T.C. pe 
acest an, ca și în perspectivă.

făcute de membrii 
consultativ, printre 

dr, Mlhal lancu, șeful 
geografie /izică a Fa- 

_ geologie-geografle din 
Universități,! bucureștene,

S-a procedat potrivit normelor, 
în ordinea mediilor.

...Eva Havas, media 9,70 revista 
„Cinema11... Anca Georgescu, me
dia 9,61 șl Roxana Pană, media 
9,60 — Studioul cinematografic 
„București11, ș.a.m.d., pînă la 12, 
absolvenții promoției „1970“ a 
secției teatrologie-filmologie de la 
Institutul de artă teatrală șl ci
nematografică „I. L. Caraglale11 
din București s-au prezentat ieri 
dimineață în fața comisiei de re
partizare Ia viitoarele locuri de 
muncă. Tot ieri, s-au prezentat 
în fața comisiei de repartizare 
cei 11 absolvenți al secției „regie- 
teatru“ (șeful promoției: Ecateri- 
na Buzoianu, media 9,23).

împreună cu colegii lor, prin 
actul repartiției își încep un nou

drum în ârtă șl col 5 absolvenți 
ai secției „regie-filin".

— Apreciez că majoritatea ab
solvenților au depus eforturi sus
ținute pentru obținerea unei ca
lificări superioare — ne-a decla
rat prof. dr. Ion Toboșarii. Am 
credința că, pășind în viață. în 
muncă, vor promova idealurile 
social-morale pe care noi, dască
lii anilor de studenție ne-am stră
duit să le transmitem tinerilor 
colegi de azi. Considerăm că se
lecția produsă în institut va fi 
de bun augur în valorificarea per
sonalității lor, ca vedete remar
cabile ale artei teatrale și cine
matografice românești.

0 captivantă suită 
de iiitilniri tu

perlorinanțclc românești 
ale anului trecut

I. TKONAC

unde 
fina- 

Mare,
Cîm- 
lași,

OPINIA
(Urmare din pag. I)

de „acoperirea" că erau cu două 
prietene, au invitat și apoi for
țat o a treia fată, studentă și 
ea, să li se supună, totul petre- 
cîndu-se într-un cadru de obsce
nitate pe care nici relatarea 
noastră anterioară nu l-a putut 
cuprinde în întregime. Fapta ce
lor trei tineri este aspru sanc
ționată în scrisorile primite, ma
joritatea celor care ne-au scris 
cerînd aplicarea pedepsei maxi
me prevăzută în Codul Penal. 
Profesorul Constantin Bărbuță, 
director la școala generală Mîr- 
șa — Ilfov, își intitulează rîn
durile pline de revoltă pe care 
ni le trimite „Nici un fel de 
clemență indivizilor care înjo
sesc demnitatea umană !“, iar 
atitudinea sa intransigentă nu 
este singulară (am răpi prea 
mult atenția cititorului ca să ci
tăm alte zeci și zeci de păreri 
identice).

Iij unanimitate Insă, corespon
denții noștri cer trecerea pe lis
ta acuzaților și a celor două 
studente, prietenele lor.

„Stimată redacție, vă scrie un 
colectiv de salariați ai atelieru
lui de Epurări Chimice, secto
rul mecanic, din Institutul de 
studii și proiectări energetice. 
Sîntem cu toții tineri sub 30 de 
ani și revolta noastră față de 
faptele celor 5 studenți este foar
te mare. Am -înțeles insă din ar
ticol că cele două „foste stu
dente" au fost exmatriculate. 
Dacă numai aceasta este pe
deapsa pe care au primit-o con
siderăm că nu este pe măsura 
faptelor și că ele trebuie să apa
ră în boxă, urmînd să primeas
că și sancțiunea pe care o pre
vede pentru -complicitate la ase
menea acte înjositoare".

„Cerem — ne scrie un alt co
lectiv de muncă, de la întreprin
derea Metalurgică Aiud —, pe
deapsa exemplară a celor 3 foști 
studenți cît și a celor două... 
considerîndu-le coautoarele și 
tăinuitoarele acestei fapte mîr- 
țave" (scrisoare semnată de 10 
persoane).

„Din cuprinsul articolului re
mită că cele 2 „fete" au avut
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ascultă ouCîțiva dintre elevii cursului de calificare la locul de muncă de la F.M.U.A.B. 
atenție explicațiile competente ale muncitorului Vlad Mirea

Foto: O. PLEC AN
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Ca și în edițiile precedente.Ua și în edițiile precedente, ,,Cerbul de Aur" va fi onorat și în acest an de prezența unor renu

mite vedete ale muzicii ușoare. In răstimpul care a mai rămas, ziarul nostru vă va prezenta cîteva 
dintre ele.

NICOLETTA

Se pare că dintre vedetele ce 
vor cînta în cadrul galelor „hora 
concours" la Brașov, Nicoletta 
este cea mal „en vogue", cea mal 
„la ordinea zilei". Născută la 11 
aprilie 1944, aproape de Thonon 
les balns, este crescută de bunica 
sa : mama II era bolnavă, iar ta
tăl nu șl—1 va cunoaște nicioda
tă. Urmează o viață plină de pe
ripeții. Intră Ia colegiu în 1958, 
dar este nevoită mereu să se 
mute, datorită spiritului el „inde
pendent". Se pasionează pentru 
pictură, desen pe țesături, deco
rație pe mătase. într-o vinere, 
pe 13 Ianuarie 1962, Judecătorul 
pentru copil din Lyon o expedia-

ză într-o „casă de reeducare", de 
unde dispare la fiecare 3—4 zile. 
Toată ziua cîntă, imitîndu-1 pe 
Elvis Presley. Șase luni mai tîr- 
ziu, surorile o retrimit „casei11 cu 
pricina, cu mențiunea „Irecupe
rabilă pentru societate ; în afară 
decîntat nu se poate face nimic 
cu ea'1. Este trimisă într-un alt 
„lăcaș", mal puțin dur, în Seine- 
et-Oise. Citește mult (Prăvert, 
Pagnol), vizitează în fiecare zi 
mormîntul lui Van Gogh, la Au- 
vers-sur-Oise. Pleacă la Paris șl 
se instalează, bineînțeles, în 
Salnt-Germaln-des-Prâs, unde 
frecventează localuri de noapte șl 
discoteci. începe să cînte. Marcel 
Achard îi remarcă vocea amplă, 
caldă, aspră uneori, de bleus- 
woman. Eddie Barclay o aude la 
Bus Palladium șl o angajează, 
scoțîndu-1 la scurt timp primul 
disc (cu „Encore un Jour sans 
toi" șl „Pour oublier qu’on s'est 
almâ“). Două luni mai tîrzlu, în 
vara lui ’67, se impune definitiv, 
cu melodia „La muslque". Alte 
succese din repertoriul său : „Les 
orgues d'antan11 (reluare a mare
lui succes al formației Procol 
Harum, „A Whiter Shade of 
Pale11); „32 Septembrie"; „Je ne 
pense qu’ â t'almer11, „Un enfan- 
ce“ ; „L’homme ă la moto".

EVA PILAROVA
La ora actuală, Eva Pilarova 

este cea mai bună interpretă de 
Jazz și muzică ușoară din Ceho
slovacia. S-a născut la Brno, în 
Slovacia, unde șl-a făcut studiile 
medii. După bacalaureat intră la

PUBLICA INTERVINE
un rol determinant în comite
rea abjectei fapte și îmi vine să 
cred că dacă nu erau ele, sau 
dacă ar fi voit să intervină, fap
tul nu s-ar fi întîmplat. Dacă 
reținem apoi că, printr-un con
sens general, între cei cinci ti
neri decăzuți victima s-a găsit 
singură cu agresorul nr. 1, fos
tul student Stoica, ne dăm sea
ma că „fetele11 erau de acord cu 
ceea ce urma și nu au așteptat 
decît semnalul pentru a dispare. 
Complicitatea lor este evidentă. 
Pentru a ilustra acest fapt să 
ne imaginăm, o clipă, că cele 
două foste studente nu ar fi ie
șit din cameră decît o dată cu 
toții, la plecare, la terminarea 
petrecerii : se mai producea vio
lul ?“.

Am citat mai mult din această 
scrisoare întrucîț ea aparține 
unui om de specialitate, tova
rășul Costachc Avram, jurist- 
consult din Tecuci, care, după 
un șir de alte raționamente ce 
pot sta la dispoziția tribunalului, 
adaugă : „Socotim că sînt destu
le elemente de vinovăție a ce
lor două foste studente pentru 
a fi puse sub inculpare11.

Aceasta este cererea care, ve
nită independent din partea a 
mai mulți cititori,o supunem 
astăzi aprecierii organului an
chetator. Cităm, spre exemplifi
care, numele unor semnatari : 
I. Olbăjan, Uz. Mecanică — 
Cîmpina, Colectivul de educa
toare de la grădinița nr. 1 Rin. 
Sărat, Adriana Constantin, Elena 
Constantin și Georgeta Ioniță, 
de la Liceul Fierbinți, Dr. I Cos
ta, medic primar, Spit. nr. 3, 
maternitatea Oradea, M. Dobres- 
cu, str. Dragoș Vodă nr. 11, Su
ceava, Farcaș Rozina, str. Pri
măverii nr. 31 Reghin, Mișu A- 
vanu, Uz. Utilaj petrolier — 
Tîrgoviște și mulți alții.

Ieri, la Miliția Sectorului 8, 
cercetările pentru dosarul amin
tit s-au terminat. Ofițerul care 
s-a ocupat de acest caz ne spu
nea, că la rîndul său, socotește 
participarea celor două tinere 
ca un fapt esențial în săvîrșirea 
infracțiunii. Unul dintre cei trei, 
Șerban Bogdan, ne mărturisea

același lucru (de altfel, în aceas
tă privință există recunoașteri 
precise în declarațiile lor, exis
tente deja la dosar).

Totuși, pînă astăzi, Adina Do- 
mide și Elena Plopeșean sînt ci
tate în proces ca simple marto
re...

Drept care supunem cererea 
de mai sus organelor noastre de 
justiție. „

@ © ® © © •

IERI, PRIMA SERIE
DE STUDENȚI A POPOSIT ÎN

„AMFITEATRELE"
VACANȚEI

Ieri dimineață, la ora 4,28, cînd 
încă nimeni nu putea să prevadă 
splendida zi cu care lama șl-a în- 
tîmpinat studenții trecuțl de e- 
moțiile examenelor, peronul Gării 
de Nord se transformase într-un 
inedit teren de colocvii despre 
vacanță. Sute de studențl bucu- 
reșteni de la Universitate, Insti
tutul Politehnic, Institutul de Pe
trol, Gaze șl Geologie, Institutul 
de Construcții etc. au plecat spre 
noile amfiteatre ale vacanței ; 
taberele de la Cota 1400, Vîrful 
cu Dor, Păltiniș, Postăvaru, Cris- 
tlanu Mare. Tot în cursul zilei de 
ieri însă seara, au plecat partici- 
panțli Ia excursia internațională. • 
care are drept obiectiv orașele 
Budapesta, Visegrad și Eszter- 
gom. Un profil aparte îl are fă

băra de turism șl odihnă de la 
Brașov, care a șl primit primii 
oaspeți. Aici s-au reunit activiștii 
U.A.S. din facultăți și institute 
pentrti a discuta într-o serie de 
consfătuiri de lucru problemele 
curente ale activității profesio
nale, politlco-ideologice, cultuitile 
și sportive din rîndurile tinere
tului universitar. De asemenea, 
în cadrul aceleiași tabere s-au 
reunit și secretarii de redacție ai 
revistelor studențești, pentru un 
fructuos schimb de experiență.

Ca și în anii trecuți casele de 
cultură și cluburile din centre
le universitare își continuă în 
ritm susținut activitățile pentru 
studenții rămași „acasă11.

Incepînd de mîine, timp de 
trei zile Brașovul va găzdui o se
rie de interesante acțiuni reunite 
sub titlul de „Lauri ’70". Organi
zată din inițiativa Comitetului 
județean de cultură și artă în 
colaborare cu Comitetul județean 
al U.T.C. și Consiliul Sndical ju
dețean, manifestarea este închi
nată celor care s-au evidențiat 
în cursul anului 1969, în diferite 
domenii de activitate: artă, știin
ță, tehnică, sport, primind dis
tincții în cadrul unor concursuri 
republicane sau internaționale. 
Vor avea loc întîlniri ale celor 33 
de sărbătoriți cu colegii lor da 
muncă, cu tineri brașoveni, se 
vor ține simpozioane pe diferite 
teme, Ia care participă personali
tăți ale vieții culturale : acad 
prof. Remus Răduleț, vicepreșe
dinte al Academiei Republicii So
cialiste România, acad. prof. dr. 
doc. Emil Negulescu, prof, 
unlv. dr. doc. loan Zam- 
firescu, se va deschide o expozi
ție de trofee și lucrări. Manifes
tarea se încheie pe data de 21 
februarie, la Palatul culturii, cu 
un spectacol festiv susținut de 
formații laureate ale Concursului 
IX sau premiate la Concursuri 
internaționale.

S. B.

un catîr binecrescut

Academia de muzică „Janâcek" 
din Brno. De la vîrsta de 7 ani 
cîntă în corul de copii al Radio- 
televiziunii. Primul angajament — 
la cabaretul „Vecerni Brno". In 
1960 pleacă la Praga, intrînd Ia 
popularul teatru muzical „Sema- 
for“. După un stagiu de doi ani, 
trece Ia teatral „Rokoko". Revine 
la „Semafor". în 1966 este solista 
orchestrei Karel Vlach, 
rinrt. ’ ; *
Radloteleviziunii 
1966 intră la teatrul 
Karlin". împreună c ____ _
Jaromir Mayer își alcătuiește un 
„show" propriu, pe care-1 prezin
tă, cu succes, timp de un an. Eva 
Pilarova a scos în Jur de 109 de 
discuri, dintre care — numeroase 
în străinătate. A apărut în piese 
de teatru, operete sau filme cum 
ar fi : „Can-Can"; „Gentleman",

colabo- 
de asemenea, cu orchestra 

cehe. Tot în 
„Hudebni 

cu cîntărețul

Care sînt perspectivele 
dezvoltării transmisiilor TV 
prin sateliți și, implicit, ale 
emisiunilor TV internațio
nale ? Iată o întrebare la 
care a răspuns recent Jean
d’Arcy, directorul diviziei 
radio și a serviciilor vizuale 
de informare ale O.N.U.

în prezent în Cosmos se 
afiă prima generație de sa
teliți de comunicații, cea 
care permite transmisiile prin 
intermediul unor relee con
tinentale. Utilizarea Iot e 
asigurată, pentru țările capi
taliste, de o societate parti- 
culară-Intelsat — in care 
S.U.A. dețin majoritatea ac
țiunilor. Uniunea Sovietică 
are propriul său sistem de 
sateliți de telecomunicații, 
cunoscut sub denumirea 
„Molnia". Releele din re
țeaua „Intelsat" costă circa 
5—6 milioane de dolari și 
necesită un personal de înal
tă calificare. Ele vor deveni 
inutile din 1975 cînd Va fi 
lansată o nouă rețea de sate-

NOU LA TIMIȘOARA

STUDIOUL DE EDUCAȚIE

NEAGU 
RADULESCU

PATRIOTICA Șl ESTETICA
înființat din inițiativa comite

tului județean U.T.C., noul stu- 
diou de educație estetică și pa
triotică șl-a început activitatea în 
cursul acestei săptămîni, prin- 
tr-un recital de poezie și muzica 
instrumentală, în splendida sală 
de concerte a Liceului muzical 
din Timișoara. Intențiile organi
zatorilor sînt de a prilejui tineri
lor întîlniri cu poezia și muzica, 
prin intermediul interprețiior din

rîndul elevilor, studenților sau al 
artiștilor amatori. Studioul inten
ționează să realizeze o inedită is
torie a liricii și muzicii româ
nești, cu tematică patriotică, de 
la începuturi și pînă în prezent. 
Spectacolele vor fi prezentate 
atît în limba română, cit și în 
limhile germană, maghiară și 
sîrbă.

I. DANCEA

A apărut recent cartea lui 
Neagu Rădulescu, vechi și 
frecvent colaborator al zia
rului nostru, „Un catîr bine 
crescut". Ne facem o dato
rie plăcută semnalîndu-i ast
fel prezența, evidențiind tot
odată cititorilor noștri o pri
mă opinie, aparținînd însuși 
autorului : „Este o carte des
pre adolescenți, pentru ado
lescenți... și nu numai pen
tru ei“.

(Urmare din pag. I)

„O plimbare bine plătită", „Cînd 
1006 de clarinete11. Dintre premii
le obținute în diferite concursuri 
menționăm : medalia de aur ia 
Festivalul mondial al tineretului 
de la Helsinki (1962); premiul I la 
concursul național „Privighetoarea 
de aur11 (1963, 1961); premiul I la 
concursul național „Melodia" 
(1964. 1965, 1966); premiul I la con
cursul „Cheia de aur", organizai 
de televiziunea cehoslovacă (1967); 
premiul I Ia concursul „Lira de 
aur11, organizat de Interviziune 
(1967); locul I la „Marele Premiu 
ai discului" de la Sopot (1967); 
„Discul de argint" — Artia pentru 
numărul de discuri vîndute în 
străinătate (1967).

OCT. UBSULESCU

liți, din generația a doua, 
mult mai puternici. Emisiu
nile lor vor putea fi recep
ționate și distribuite de relee 
aflate Ia sol a căror instalare 
va costa de circa 10 ori mai 
puțin ca a celor actuale. Pri
mul satelit din această serie 
va fi lansat in 1972, deasupra 
Indiei, și va deservi un an 
5 000 de localități, emisiunile 
sale puțind fi recepționa
te direct de către posturile TV 
individuale. Programele sale 
vor avea un caracter predo
minant educativ. Din 1985 va 
începe lansarea celei de a 
treia generație de sateliți. 
Din acel moment ne vom 
afla in fața unei noi ere în 
istoria comunicațiilor : cea 
a televiziunii mondiale di
recte. Emisiunile retransmi
se de sateliți vor putea fi 
recepționate direct de către 
oricare post individual. Prac
tic ne vom afla în aceeași si
tuație ca în stransmisiile ra
dio — în funcție de calita
tea aparatului oricine poate 
prinde azi emisiunile de pe 
tot globul. Se apreciază că 
satelitul pentru televiziunea 
directă, care va fi plasat pe 
o orbită circulară la 36 000 
km. va cîntări circa 1 500— 
2 000 kg. și va costa 15—20 
milioane de dolari.

EXPORTUL DE CREAȚIE
din întreprinderea „In' 

dustrialexport".

— Interesul cu care firme 
străine au primit unele inven
ții și licențe românești demon
strează clar competitivitatea lor 
pe plan internațional. De exem
plu, au fost contractate proiecte, 
pe teme date, cu Institutul de 
proiectări pentru laminoare din 
București și cu filiala acestuia 
din Galați. De asemenea, s-au 
încheiat recent contracte pentru 
ca, în același timp cu livrarea 
de utilaje în domeniul construc
ției de poduri rulante, să se 
asigure șl proiectarea liniei 
tehnologice respective.

De Interes se bucură procedeul 
de fabricație a acidului salicillo 
(aspirina) după o metodă simpli
ficată. în 
că licența 
grup de 
IPROSIN, 
șl „Sinteza" Oradea care scur
tează considerabil ciclul de fa
bricație, eliminînd utilaje com
plexe cu un consum mare de 
energie.

deoarece în afara licenței 
și a documentației, permi
te să se exporte utilajul, 
proiectul și să se asigure 
— evident contra cost — 
asistența tehnică. Un 
exemplu îl poate consti
tui în această privință 
invenția privind fabrica
rea țevilor ova'e cu ari
pioare pentru aparatele 
schimbătoare de căldură, 
realizată de
LUCA de la 
Avantajele ' 
foarte mari
prezintă noul procedeu 
românesc justifică inte
resul deosebit pe care 
l-au manifestat numeroa
se firme străine.

ing. IOAN 
I.C.T.C.M 
economice 

pe care le

acest caz, se 
brevetată de 

specialiști 
ICEPRUC

valorifi- 
către un 

de la 
Ploiești

avanta- 
dată cu 
a pro-

BARIERE ÎN DRUMUL IDEII 
SPRE MATERIALIZARE

Z 
Trebuie să spun, totuși,, 

că drumul unei idei 
tehnice noi, va'oroase, că
tre realizarea materială 
și către afirmarea pe plan 
internațional se mai află 
încă, din păcate, și obsta
cole care nu sînt justifi
cabile prin cauze obiecti
ve. In această privință aș 
vrea să citez, cazul insta
lației de fabricat țevi 
ovale cu aripioare de a! 
cărei mod de funcționare 
se interesează în mod ex
pres firme din numeroa
se țări. Or, deocamdată, 
nu numai că M.I.C.M. și 
Centrala industrială pen
tru utilaj chimic și rafi
nării nu urgentează intro
ducerea instalației în pro
ducția industrială, dar 
chiar prototipul ei se află 
actualmente demontat.

Deosebit de avantajos 
pentru noi este exportul 
de licențe privind proce
dee noi de fabricație a 
unor produse. Aceasta,

în sfîrșit, extrem de 
joasă este livrarea, o 
instalațiile comandate, 
iectelor aferente și a documen
tației tehnice de fabricație a 
unor produse românești ce 
și-au demonstrat calitățile, cîș- 
tiglnd o faimă binemeritată în 
competiția mondială a calității. 
Acesta este cazul fabricii de 
tractoare din Iran pe care 
au proiectat-o specialiștii 
I.P.C.M., a instalațiilor miniere 
din țările Africii și Orientu
lui Mijlociu, a rafinăriilor din 
India etc.

Ar fi de dorit, de asemenea, 
ca toți titularii de brevete și 
ministerele de resort să asigu
re brevetarea în străinătate a 
celor mai valoroase invenții 
încă în andl de prioritate con
vențională.

Greutățile valutare in
vocate ca scuză pentru 
neînregistrarea unor in
venții valoroase în străi
nătate aduc de fapt pier
derea unor piețe potenția
le, a'e unor achiziții ex
trem de rentabile. Acesta 
este cazul brevetului pri
vind fabricarea termice- 
mului _— un produs folo
sit la îmbunătățirea tutu
ror proceselor de turnare 
a metalului. Titularii a- 
cestui brevet (inițial Mi
nisterul Industriei Me
talurgice, în prezent 
I.C.E.M.) nu și-au asigu
rat drepturile, invocind 
lipsa de valută, în țări ca 
Anglia, K.F. a Germaniei, 
Suedia, U.R.S.S., Canada, 
Japonia. Toate aceste țări 
ar fi putut deveni cum
părători importanți de 
termicem sau chiar de li
cențe. S-au pierdut astfel 
fonduri valutare mult 
mai mari decît cele pe 
care le-ar fi necesitat a- 
părarea

O • O O

AMORUL VRĂJITOR : rulează 
la ReDublica (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21).

GHICI CINE VINE LA CINA 7 : 
rulează la Patria (orele 9; 12; 15; 
13; 21).

STAPÎN PE SITUAȚIE : rulează 
la Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Melodia (orele
9,45; 11,45; 14; 16; 18,30; 21) Aurora 
(orele 9; 11; 13; 15,15; 17,45; 20,15), 
Tomis (orele 8,45; 11: 13,15; 15,30; 
17,45: 20) Modern (orele 9.45; 12: 
14,15; 16,30; 18,45; 21).

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20,45)

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21).

COMISARUL X ȘI PANTEREI,E 
ALBASTRE : rulează la București 
(orele 9; 11,15; 13,30; 18,30; 18,45;
21), Favorit (orele 10: 13; 15,30: 18: 
20,30).

CIND SE ARATA CUCUVEAUA : 
rulează la Festival (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30: 21), Gloria (orele 
9: 1115; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

DON JUAN FĂRĂ VOIE ; ru
lează la Victoria (orele 8,45: 11; 
13,30: 18; 18,30; 20.45),

O NUNTA CUM N-A MAI 
FOST : rulează la Central (orele 
9,30; 11,15; 13; 15; 16 45; 18,45; 20,45).

O ȘANSĂ dintr-o mie : ru
lează la Lumina (orele 9,15 In con
tinuare ; 18; 18,30; 2045).

PREA MIC PENTRU
RĂZBOI ATÎT DE MARE : rulea
ză la Doina (orele 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 13,15; 20,45). Giuleștl (orele 
15,30; 18; 20,30).

TARA DUHURILOR DIN MĂ
RILE SUDULUI : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—15 în continua
re) ; Program de filme documen
tare românești — — •-
continuare),

URMĂRIREA : )
eelsior (orele 8,30; 
18,30; 21), Grivița (orele 10: 12,30: 
15; 17,30; 20).

PIPELE : rulează la înfrățirea 
între popoare (orele 15,15: 17.45: 
20),

TIGRUL : rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18).

RĂNI VECHI: rulează la Bu
zești (ora 20,30).

PĂCĂTUI. DRAGOSTEI : rulea
ză la Dacia (orele 8,30 în conti
nuare : 16 30; 18,30: 20,30)

CĂLUGĂRITĂ : rulează la Bu- 
cegi (orele 16.15; 19.15).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 19).

PROFESIONIȘTII : rulează la
Lira (orele 15,30: 18; 20,15). *

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 18; 
20.30) Moșilor (orele 15.30: 18;

(orele 17—21 în

rulează la Ex- 
; 11; 13 30; 16;

ANCHETATORUL DIN UM
BRA : rulează la Volga (orele 
9,30—16 în continuare ; 18,15, 20 30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Viitorul (orele 15,30; 19).

ÎNTR-O SEARA UN TREN : ru
lează la Miorița (orele 10: 12,30; 
15; 17,30; 20).

BĂIEȚII ÎN HAINE DE PIELE : 
rulează la Popular (orele 15,30; 18).

TOTUL DE VÎNZARE : rulează 
la Popular (ora 20,30).

BĂTĂLIE PENTRU ROMA : ru
lează la Munca (orele 15.30; 19). 
Rahova (orele 15,30; 19).

WINETTOU IN VALEA 
TU : rulează la Cosmos 
15 30; 18; 20,15), Progresul 
15.30; 18).

BLOW-UP : rulează Ia Flacăra 
(orele

VIA
(orele 
18,15; _ ___ ____
11 30;’16; 18,15; 20,30).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Vltan (orele 
15,30; 18; 20,15).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : ruleazfi 
la Progresul (ora 20.15).

CIND TU NU EȘTI i rulează la 
Cinemateca (sala Union) (orele 10; 
12; 14) TERITORIUL INTERZIS 
(orele 16,30; 18,45; 21).

MOR-
(orele 
(orele

15,30; 18; 20,30).
MALA : rulează la Arta 
9,30—15,30 în continuare ; 

20,30), irlamura (orele 9,15;

20,30).
VA PLACE BRAHMS 1 : rulează 

la Cotrocenl (orele 15,30; 18; 20,30).
CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA

GOSTE: rulează la Pacea (orele 
15,30; 18; 20,15).

SIMPATICUL DOMN „R* : ru
lează la Floreasea (orele 10; 12,15; 
15; 17,30; 20).

JOI, 19 FEBRUARIE 1970

Opera Română: MIREASA VIN- 
DUTA — ora 19,80; Teatrul de

Operetă: CONTESA MARITZA — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale11 (Sala Studio): PĂRIN
ȚII TERIBILI — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie: MANDRAGORA — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra11 (Sala Studio) : VIRAJ 
PERICULOS—ora 20; (la Sala Pa
latului): PURICELE IN URECHE— 
ora 20; Teatrul de Stat Tg. Mu
reș (la Sala Comedia a Teatrului 
Național): DANSUL SERGENTU
LUI MUSGRAVE — ora 20 ; 
Teatrul de Stat Bacău (la Sala 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulan
dra11 — Schitu Măgureanu); CAR- 
LOTA — ora 16 și 20; Teatrul 
Mic: PREȚUL — ora 20; Teatrul 
Giuleștl : GEAMANDURA — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara11 
(B-dul Magheru): OTHELLO—ora 
19,30; (Sala Studio): O LUNA LA 
ȚARA — premieră — ora 20; Tea
trul „Ion Vasilescu": FLOARE 
DE CACTUS — ora 19,30; Tea
trul Evreiesc de Stat: MAZEL-
TOV — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă": TOATE PINZELE SUS 
— ora 9,30; Teatrul Țăndărică 
(Calea Victoriei): MIU COBIUL — 
ora 17; NOCTURN I — ora 11,30; 
(Str. Academiei): BANDIȚII DIN 
KARDEMOMME — ora 17; Teatrul 
„C. Tănase" (Calea Victoriei): NI- 
CUȚA... LA TANASE — ora 19,30; 
Ansamblul U.G.S.: BALADA O- 
MULUI — ora 20; Circul de Stat: 
MIRAJUL CIRCULUI — ora 18 *1
19,30.

JOI, 19 FEBRUARIE 1970 
PROGRAMUL I

© 17,30 Emisiune în limba ma
ghiară © 18,05 Film serial; „Aven
tură în munți11 (XII) Pe urmele 
Brunhildel © 18,35 Mult e dulce 
și frumoasă © 19,00 Telejurnalul 
de seară © 19,20 Interpret! îndră
giți ai 1 * "------
Valeria 
cașu © 
Franyo 
® 20,15 
zul Plnedus1 .
de noapte © 22,10 Reportaj filmat: 
Galațiul șl Campionatul mondial 
de hochei « 22,20 Cronica Ideilor 
8 Martie 1945—1970. Semnificația 
marilor bătălii pentru cucerirea 
puterii © 22,45 Recital Miranda 
Martino.

cînteculul transilvănean : 
Colojoară șl Felician Făr- 
19,30 Prim plan: scriitorul 
Zoltan © 20,00 Reflector 

Seară de teatru TV.: „Ca- 
© 22,00 Telejurnalul

PROGRAMUL H

• 30,10 Film serial Răzbunăto
rii : „Vacanțele d-lul Steed11 (re
luare) © 21,00 Transmisiunea păr
ții a Ii-a a concertului Orches
trei simfonice a Radlotelevlzlunll. 
Dirijor Emanuel Elenescu © 21,35 
Recitalul pianistei Sofia Cosma © 
22,00 Filmul documentar „Grădi
na publică11 © 22,10 Arte frumoa
se. Cronică la Nicodinești © 22,30 
Anunțuri — publicitate © 22,45 
Program de romanțe.

brevetului,

Pe de altă 
de cercetare 
trebui să fie ___ _____ _ ...
întocmirea dosarelor de breve
tare a unor invenții deosebit 
de valoroase în străinătate Un 
exemplu este, cred, edificator.

Capul de lance românesc, uti
lizat în oțelării, a produs o a- 
devărată revoluție în acest do
meniu. Produsele de acest fel, 
realizate după procedeul bre
vetat de Ministerul Industriei 
Metalurgice și îmbunătățit îa 
Combinatul Siderurgic Galați, 
depășește aproape de 10 ori du
rata de 
produse 
import, 
pînă în 
zare deosebită a tehnicii noastre 
nu ne-a fost ljvrată spre valo
rificare în străinătate.

parte, institutele 
și proiectare ar 
mai operative în

viațS a celor mai Hune 
similare provenite din 
Este de neînte'es de ce 
prezent această reăli-
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CÎND „CHEILE" INIȚIATIVEI
ASALTUL PREFECTURILOR
MOMENT HOTĂR1TOR AL REVOLUȚIEI POPULARE

TIMP

RIDICA T LA

PUTEREA

ISTORIEI •
Reforma agrară ! Unul din obiectivele de prim plan ale guvernului democratic pentru instaurarea 
căruia au luptat, cu 25 de ani în urmă, masele populare din țara noastră. In fotografie : imagi- 
nea-document a uneia din primele brazde trase de țărani, pe pământul boieresc, în primăvara is

torică a lui 1945

SÎNT UITATE, REZULTATELE

Asaltul prefecturilor ! In conștiința generației tinere, 
acest moment de maximă intensitate, al incandescente
lor bătălii de clasă purtate de poporul nostru, sub con
ducerea partidului comunist, în februarie—martie 1945, 
poartă aura eroic-legendară a marilor fapte ridicate, 
prin însemnătatea lor crucială, la demnitatea includerii 
în cartea de Istorie. „Căci •— mărturisea, la o întîlnire 
cu tiner:t:, tovarășul N. JIANU, activist al organizației 
P.C.R. Dolj, — în timpul evenimentelor evocate aici, 
în acele zile de activitate politico-socială fără precedent, 
ne simțeam cu toții ostași în marea armată a partidului. 
De la comuniștii cu veche experiență și pînă la tinerii 
abia intrați în rîndurile organizației, de la muncitorii -și 
țăranii cărora însăși viața grea dusă pînă atunci le arăta 
calea politică pe care-o aveau de urmat și pînă la atîția 
și atîția intelectuali fără de partid dar însuflețiți de as
pirația către progres și democrație, toți trăiam, con- 
știenți, sentimentul că ne aflăm pe frontul unei lupte 
hotărîtoare pentru soarta României. Un front de dimen
siunile întregii țări. Un front în a cărui desfășurare Asal
tul prefecturilor nu a constituit o acțiune întîmplătoare, 
ci a reprezentat consecința firească a întregii lupte duse 
de mașele populare în perioada scursă de la 23 August 
1944.’’

Căutăm, în raftul nobil al arhivei de istorie, în fila 
patetică a presei timpului, în amintirile contemporani
lor, mărturii ale activității premergătoare Asaltului, linii 
constitutive ale unui tablou vast cît țara și peren ca 
însăși istoria. Desprindem, într-o frunzărite alertă, tit
luri înserate în lila de gazetă: „în întreaga țară — pu
ternică’activit^tg sindicală” r.;,La Plopșor, primarul, slugă 
boierească, -asuprește țăranii" ; „întreaga suflare cefe
ristă cere guvern F.N.D." ; „Tinerii muncitori de la fa
brica de avioane SET demască pe cei care sabotează 
producția destinată frontului" ; „Să fie înlăturat șeful 
de post din Danet-Dolj, asupritorul țăranilor !“ ; „Ieri 
în întreaga țară 300 000 de oameni au manifestat sub 

Âdzinca „Vrem guvern F.N.D.’’. „Soldatul Peîre Dumitru 
scrie de pe front Scînteii : „Vrem pămînt !“ „Tipografii 
de la Curierul refuză să tipărească Dreptatea" ; „Prefec
tul de Vîlcea interzice adunările sindicale” ; „Ieri în 
întreaga țară ■— mari manifestații pentru formarea unui 
guvern F. N. D. (8 000 la Roman, 8 000 la Brăila...), 
sute de mesaje sînt trimise Scînteii — Sempează, prin
tre alții: muncitorii din Constanța, țăranii din Covurlui, 
muncitorii de la „Scandia" Sibiu, de la „Scherg"-Brașov, 
de la „Fusul"-Galați... Apoi: Uniunea patriotică din 
Cluj, țăranii din Saricliioi-Tulcea, și din Hirseni, mari
narii civili din Constanța, petroliștii din Băicoi, filatoa
rele din Timișoara, minerii din Petroșani... Apoi, mereu, 
ca un lait-motiv atotgrăitor, vești despre maril^mani- 
festații populare : 500.000 de demonstranți la mitingul 
din Capitală, 60.000 — la cel din Ploiești, 30.000 — la 
Timișoara, 6000 — la Tg. Jiu, 10.000 — la Craiova, 
12.000 în Valea Jiului... Întreaga țară ritmează silabele 
lozincii lansate de partidul comuniștilor : Vrem guvern 
F.N.D. !..., Și din nou titluri : „8000 de cetățeni din 
Giurgiu cer guvern democrat" ; „Cetățenii dirt Sfintul 
Gheorghe, Sighișoara, Constanța, Sibiu cer arestarea 
zbirului Rădescu" ; „35 000 de cetățeni demonstrează la 
Brașov. Muncitorul Stoian — ucis cu focuri de revol
ver".

...La Brașov, ca și în Piața palatului, ca și la Malaxa- 
Tchanu. clasa muncitoare dă jertfe de sînge. Mînia
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Ordinul lui Rădescu era categoric : „Armata să tragă!" 
Numai că la Craiova ca și în alte părți ale țării ordinele 
reacțiunii nu mai aveau să fie executate. Soldații s-au 

alăturat fraților lor, muncitorii și țăranii

populară devine, cu fiecare clipă, tot mai incandescentă. 
In întreprinderi, în sate, au loc mitinguri de protest, in
tr-o singură filă a „Scînteii" sînt cuprinse mesaje grele 
de ura populară venite din Sibiu și Negru Vodă, de la 
„Regnicolora" — Tălmăciu și fabrica de zahăr „Bana
tul", din Tg. Ocna și Turnu Măgurele, din Buzău și 
Turnu Severin, din Constanța și Șoarț-Făgăraș... La 
S.T.B., în cadrul unei impresionante adunări, tinerii în
fierează actele samavolnice ale lui Rădescu și acțiunile 
criminale ale bandelor de fasciști ale lui Maniu.

Ziarul dedicat acelei zile, redă astfel unul din mo
mentele acelei adunări, conduse de secretarul general al 
organizației de tineret, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

„In sală, scrie un ziar, este adus muncitorul Iosif Mo- 
canu...

Tov. Ceaușescu : Vreau să vă aduc la-cunoștință încă 
unul din actele bandelor lui Maniu și Comaniciu. Tova
rășul nostru Mocanu, muncitor ceferist, a fost bătut azi 
de bandele lui Maniu.

Voci : Jos fasciștiil Moarte lor 1
Tov. Ceaușescu : „Jos fasciștii!“ este bine spus, dai 

noi trebuie să-i și nimicim... Plecînd de aici, oriunde 
mergeți, în fabrici, în ateliere, în școli, în universități, 
aveți datoria ca pe toți agenții legionari ai lui luliti Ma
niu... să-i izgoniți, să-i nimiciți. Să nu încetăm lupta și 
alături de toți muncitorii manuali și intelectuali să a- 
ducem in cel mai scurt tflfip la cîrma țării, un guvern 
F.N.D...."

Dialogul acesta, între tînărul conducător comunist și 
masele de tineri păstrează, peste un sfert de veac, în
treaga tensiune a acelor zile de luptă, în înțelesul de
plin și nobil al cuvîntului. Tensiunea unei lupte a cărei 
consecință dialectică avea să fie actul intrat în istorie 
ca moment hotărîtor al revoluției populare în țara noa
stră.

Asaltul!... La Craiova, 10 000, apoi 20.000 de mani- 
festanți — muncitori cocsari și tipografi, ceferiști și pie- 
lari, țărani din satele sărace ale Doljului, Gorjului, Vîlcii 
și Mehedinților — se încleștează'în lupta pentru insta
larea prefectului ales de mase : ing. N. Celac. Armata 
primește ordin să tragă în mulțime (telegrama nr. 4247 
adresată de Cabinetul lui Rădescu Corpului 7 teritorial 
— Craiova sună categoric : „Dacă nu se retrag și con
tinuă a încerca să ocupe instituțiile, armata își va face 
datoria : va trage") și la unul din primele asalturi chiar 
o și face, vărsînd pe marmora scărilor palatului admi
nistrativ sîngele muncitorului Tomescu. Dar demon
stranții nu dau înapoi. Înfruntând cordoanele de sîrmă 
ghimpată, jeturile de apă ca gheața țîșnite din furtu
nuri, somațiile prevestitoare de moarte, manifestanții, 
avîndu-i în primele rînduri pe comuniști se opresc cu 
piepturile în evantaiul baionetelor. ...Atunci răsună stri
gătul patetic, demn de fila istoriei și al literaturii ma
jore, al sergentului Craioveanu : „Domnule comandant, 
eu nu pot să trag în frații mei!“ Și — atunci baionetele 
se pleacă la . pămînt, muncitori și ostași se amestecă 
într-un singur eșalon și pătrund. în prefectură, instalîn- 
du-și aleșii. Voința poporului fusese dusă la îndeplinire.

Asaltul ! La Turnu Măgurele, 2000 de ostași încon- ( 
joară prefectura în care forțele democratice vor să-și in
staleze reprezentantul, profesorul Florian Crețeanu. Ordi
nul nr. 2861, adresat armatei de Rădescu are un conținut 
similar cu cel de la Craiova. Să se tragă în mulțime, ln- 
vățînd din „experiența" de la Dolj, călăul ordonă șefilor 
de post din Loița, Odaia și Murele să „țină țăranii-obli
gator în casă" și să „interzică trecerea spre Turnu Măgu
rele a oricărui cetățean". Și jandarmii încearcă să execute 
ordinul, oprind trecerea spre oraș pînă și a unor membri 
democrați ai guvernului... In prefectură, reprezentanții 
poporului sînt ținuți cîteva zile fără mâncare și apă, fără 
lumină electrică, fără legătură telefonică... Corespon
dentului „Scînteii", prezent la fața locului i se taie „fi
rul" prin care-și transmitea relatarea către redacție. Dar 
totul e zSăarnic... După cîteva zile de puternică presiune 
a maselor, ziarul „Câmpul", oficiosul organizației jude
țene Teleorman a P.C.R., vestește, într-o ediție specială, 
o nouă izbîndă a forțelor democratice conduse de co
muniști : „Democrația Teleormanului a triumfat: Alege
rea noului prefect al județului Teleorman".

^saltul! In fața prefecturii de Romanați, în Caracalul 
lui lancu Jianu, 5000 de demonstranți cer alungarea 
prefectului dușman intereselor poporului. Manifestația 
e puternică, vibrantă, dar pașnică. Totuși slugile local
nice ale reacțiunii, orbite de ură și înspăimîntate, trag 
în mulțime... Cad străpunși de gloanțe țăranii muncitori 
Dobrescu și Mincă... Mulțimea își culege martirii și 
transformă înmormântarea lor într-un miting de luptă, 
desfășurat pe întreg drumul către cele două comune, un 
miting la care participă, însuflețiți și amenințători, toți 
locuitorii județului. Soldatul Dobrescu, fiul unuia din 
împușcați, venit anume direct din linia-ntîi, ia cuvîntul 
lingă corpul neînsuflețit al tatălui său și cu lacrimi iti 
ochi cere mulțimii să nu înceteze lupta... Întreaga ma
nifestare de la Romanați are un puternic ecou în în
treaga țară. De la Ploiești (50.000 de demonstranți), 
Simeria (2000), Brăila (10.000), Rm. Sărat (4000) și din 
multe alte localități sosesc spre Caracal mesaje de soli
daritate... Și lupta, asaltul continuă, încheindu-se prin 
împlinirea voinței poporului.

Asaltul 1 La Constanța, în fața palatului administra
tiv, 20 000 de demonstranți — muncitori portuari, hamali, 
matrozi și constructori de nave, pescari și țărani veniți 
din întreaga Dobroge — își salută aleșii, instalați la 
cîrma județului prin voința și lupta maselor. Momentul

e de mare bucurie civică, dar și aici mulțimea trebuie 
să se reculeagă lingă trupul unui fiu al său, ucis de 
forțele opresoare intrate în panică. In ediția sa specială, 
ziarul „Cuget liber" scrie, sub titlul „Asaltul Prefectu- 
rei“ : „Pentru noua cucerire muncitorimea constănțeană 
a trebuit să dea o nouă jertfă. Vechiul luptător sindica
list Cabane losub, veteran al bătăliilor pentru clasa 
muncitoare, cade în prima linie".

★
în prima linie ! Termenul ține de domeniul luptei, al 

frontului, iar documentele timpului — la fel cum avea 
s-o facă mai apoi Istoria însăși — îl consemnează ca a- 
tare! în prima linie a momentului de luptă hotărîtoare 
intrat în istorie sub denumirea de Asaltul .prefecturilor 
au stat- comuniștii, militanții clasei muncitoare, munci
tori, țărani și intelectuali însuflețiți de năzuințele înalte 
spre care îi îndrepta, cu fertilitate, partidul tjlasei mun
citoare. Iar acolo, în prima linie a marelui Asalt din fe
bruarie—martie, au stat, deschise spre țevile armelor, 
piepturi temerare, au fost străpunse de gloanțe inimi ge
neroase, a curs sînge fierbinte și nobil — jertfă în fața 
căreia tânără generație de azi se pleacă cu mîndria și 
evlavia celui care-și cinstește înaintașii viteji și pildui
tori, înaintașii capabili să ridice clipa la puterea fără 
de moarte a istoriei.

PETRE DRAGU
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Ghinion ! La data cînd vizi
tăm Fabrica textilă „Indepen
dența" din Craiova, Maria Pîr- 
vu — secretara comitetului 
U.T.C., era plecată de cîteva 
zile în concediu. Ei, și ce-i cu 
asta 7 Desigur, faptul este cît 
se poate de obișnuit. Neobiș
nuit ni se pare altceva : în gra
bă „a uitat' să lase cuiva che
ile de la fichetul în care se a- 
flă documentele privind pre
ocupările actuale și de pers
pectivă ale organizației U.T.C., 
preocupări îndreptate spre 
mărirea contribuției tinerilor 
la realizarea sarcinilor de 
plan ale întreprinderii. Noroc 
însă că inginerul Marin Cio- 
roianu, locțiitorul secretaru
lui, afirmă că știe pe dinafară 
conținutul lor sau cel puțin 
o parte însemnată din el. Me
morizarea n-a cerut din feri
cire prea mult efort. De ce 7

— în planul de acțiuni pe 
trimestrul I — ni se spune — 
am prins, la indicațiile Comi
tetului municipal U.T.C., un 
concurs profesional „Cine știe 
meserie, cîștigă". Prin inter
mediul lui ne propunem să ur
mărim, la fiecare secție și loc 
de muncă, modul în care tine
rii își realizează cantitativ și 
calitativ sarcinile de produc
ție zilnice. La capătul primelor 
trei luni ale ani' .* 
rilor li se vor înmîna

— Altceva 7
— Săptămînal, o 

pentru strîngerea 
vechi.

Pentru că, intenționat sau 
nu, interlocutorul nostru con
fundă preocupările vizînd di
rect sprijinirea procesului de 
producție cu cele ținînd de re
sortul muncii voluntar-pa- 
triotice, pentru că, evident, in
tervenția organizației U.T.C.

matul primelor 
lUlui, cîștigăto- 

premii.

acțiune 
fierului

O
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se limitează doar la concursul 
amintit — informările tehnice 
despre care ni se amintește 
fiind încă în fază de proiect 
— solicităm datele referitoare 
la urmărirea modului în care 
tinerii se achită de obligațiile 
profesionale ce le revin. Ajun
să în acest stadiu, discuția se 
împotmolește. Ni se reamin
tește că premiile se dau la 
sfîrșitul lunii martie, așa că... 
atunci se va vedea cu exacti
tate situația.

Definitiv lămuriți, luăm loc 
în sala unde peste cîteva mi
nute va începe adunarea ge
nerală a salariaților privind 
dezbaterea cifrelor de plan pe 
1970 și stabilirea măsurilor 
tehnico-organizatorice ce se 
impun pentru îndeplinirea 
în bune condiții a sarci
nilor de producție. Darea 
de seamă prezentată de 
inginerul șef al întreprin
derii — tovarășul Tiberiu 
Varga, intervențiile a nume
roși vorbitori scot în relief că, 
deși pe total fabrică planul 
anului 1969 a fost realizat și 
depășit, rezultatele ar fi putut 
fi considerabil superioare da
că în secția țesătorie nu s-ar 
fi înregistrat frecvent o seamă 
de abateri de la tehnologiile 
de fabricație, de la disciplină, 
dacă timpul de lucru ar fi fost 
folosit mai bine, abateri ce se 
perpetuează și în acest an. 
Contextul ne oferă posibilita
tea să remarcăm că din rîndul 
uteciștilor de cele mai multe 
ori se recrutează cei ce se fac 
vinovați de :

• nesupra vegherea utilaje
lor, ruperi de fire la diferite 
faze, dimensiuni necorespun
zătoare etc. (Cantitatea totală 
a țesăturilor declasate, cupo- 
nate și cu bonificații, atingînd 
impresionanta cifră de 24189 
mp).

• absențe nemotivate (45- 
50 de țesători în medie zilnic 
lipsesc nejustificat 
cru).

• neîndeplinirea 
de producție (Sînt 
mele tinerilor Gheorghe Bă- 
lașa — din- 12 luni ale anului 
nu și-a făcut planul decît în 
3, Florea Andrei — din 12 doar 
în 4. Enumerarea poate conti
nua pe mai multe file).

Așadar fără nici un echivoc 
în aceste direcții se cerea să 
acționeze organizația U.T.C.

de Ia lu-

normelor 
citatg nu-

încă din prima zi a anului, 
spre aceste probleme se impu
nea să-și îndrepte atenția. 
Locțiitorul secretarului comi
tetului U.T.C. de la Fabrica 
textilă din Craiova notează în
să acum aceste date, de parcă 
ar fi noutăți absolute. Nu e de 
mirare deci că intervenția sa, 
a singurului utecist care a luat 
cuvîntul, s-a rezumat doar în 
reluarea la modul general a 
criticilor aduse „acelor tineri 
care..." și repetarea intenției 
— pentru că nu o putem nu
mi altfel — de a realiza con
cursul profesional „Cine știe 
meserie, cîștigă". în aceste 
condiții chemarea la întrecere 
a organizației U.T.C. de la Fa
brica de confecții din cadrul 
aceluiași Combinat textil nu 
apare decît ca un act formal, 
fără substanță.

Să ne înțelegem. Pentru sta
rea de lucruri existentă în ca
drul organizației U.T.C. de la 
întreprinderea la care ne re
ferim, pentru felul cum este 
privită aici intervenția ute
ciștilor la optimizarea muncii 
și a producției nu este vinova
tă doar secretara comitetului 
U.T.C. sau locțiitorul ei ci în
treg comitetul U.T.C. care 
nu și-a luat încă în serios a- 
tribuțiile. A te mulțumi cu 
preluarea mai mult verbală 
a unor inițiative la indicația 
Comitetului municipal nu este 
nici suficient, nici recomanda
bil. Activitatea de producție 
a Fabricii de textile din Cra
iova reclamă din partea tine
rilor, a organizației U.T.C. din 
care fac parte, maturitate, fiin
țarea unor acțiuni specifice, 
interes continuu. Calități care 
pînă în prezent se fac prea 
puțin simțite.

La Comitetul municipal 
U.T.C. Craiova există încetă
țenită credința — pe ce funda-, 
ment 7 ■— că Ia Unitatea econo
mică care a constituit obiecti
vul investigației noastre lucru
rile merg ca pe roate. Privirea 
în adîncime a adevăratei si
tuații credem că va putea con
stitui premisa unui 
muncă constructiv al 
tului U.T.C.. de la 
textilă, cu rezultate 
directe în activitatea tinerilor 
cuprinși în organizația U.T.C. 
a fabricii.

stil de 
comite - 
fabrica 
pozitive
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Asaltul prefecturilor I Documentele vre mii au, toate, prin stilul alert, prin con
ținutul adesea dramatic, caracterul unor documente de front. Un front în a că

rui primă linie s-a aflat, în permanență, partidul clasei muncitoare

VREMEA
(Urmare din pag. 1)

căm mai amănunțit și asupra 
• contribuției ei. Evident nu o

vom lega direct de asigurarea 
necesarului de sămînță. în 

• rest, însă, toate celelalte acti
vități le-am considerat discu
tabile și prin prisma preocu- 

A pârilor diurne ale tinerilor.
Numai că nici în această pri
vință realitățile nu sînt mai 

A îmbucurătoare. Ba, am putea 
zice că sînt și mai nemulțumi
toare. Și asta nu numai pen- 
tru că nimeni din conducerea 
cooperativei nu ne-a putut 
vorbi în cuvinte care să lase 

£ a se întrevedea că organizația
U.T.C. ar fi adus un sprijin cît 

• de cît pentru urnirea lucruri
lor din loc, dar am aflat că 
acesteia îi erau pînă și teo- 
retic străine atribuțiile ce-i 

” revin.
La consiliul popular comu- 

nai aflasem că se întreprinde 
o susținută acțiune pentru ca 

_ prin munca voluntar-patrioti-
9 că oamenii celor trei sate

aparținătoare comunei să fer- 
tilizeze. cu 30 tone azotat de 

WP amoniu 300 de hectare de pâ-

La Combinatul siderurgic din Galafi

CUPTOR AL FABRICII DE VAR METALURGIC

UMÂ
șune naturală din cele 840 
cite sînt în raza acesteia.

— Care este aportul organi
zației U.T.C. 7, am întrebat.

Ridicări din umeri, trimiteri 
dintr-o parte în alta. Membrii 
comitetului U.T.C. pe coopera
tivă către comitetul U.T.C. pe 
comună și invers.

— Eu am crezut că acțiunea 
a fost preluată de către orga
nizațiile U.T.C. din cooperati
va agricolă — se scuză secre
tara comitetului comunal, to
varășa Maria Popa.

— Iar noi am considerat-o 
a fi acțiunea întregii comune, 
au răspuns, la rîndul lor, cei 
de la cooperativa agricolă. 
Pentru ca în cele din urmă să 
ne convingem că, de fapt, și 
unii și alții presupuneau doar 
că ar avea și un angajament, 
ba cît anume se angajaseră 
însă nu știau, dar Comitetul 
județean U.T.C. Bihor îi ținea 
în evidență cu 200 de hectare 
de pășune de fertilizat și în
treținut. A mai aduce în 
discuție pe rînd toate acțiunile 
la care organizația U.T.C. tre
buia să-și facă simțită prezen
ța ar Însemna a relua din nou

La Combinatul 
din Galați a fost pus în func
țiune cel de-al treilea cuptor 
al fabricii de var metalurgic. 
Avînd o capacitate de 50 090 
tone pe an, noul cuptor se 
înscrie printre marile agregate 
de acest fel existente in indus
tria siderurgică. Evenimentul 
inaugural are loc cu 9 luni 
mai devreme decît termenul 
prevăzut în planul de stat și 
cu mult înainte de data înscri
să în angajamentul colectivu
lui.

în scurt timp, la startul pro
ducției se va alinia și cel de-a! 
patrulea cuptor, similar

siderurgic

din

punct de vedere al capacită
ții, data intrării în exploatare 
fiind apropiată cu peste 290 
zile față de termenul mențio
nat în planul de stat. Prin 
aceasta, Combinatul siderur
gic de la Galați va dispune de 
o bază tehnică pentru o pro
ducție anuală de 200 000 tone 
var metalurgic. Demn de re
levat este faptul că prin redu
cerea termenelor de construc
ție ale celor două agregate se 
va obține o producție supli
mentară de 65 000 tone var 
metalurgic, valorînd 11 mi
lioane lei.

(Agerpres).

aspectele criticabile existente 
la cooperativa agricolă din 
Lugașul de Jos.

în încheierea acestor rînduri 
am dori să mai amintim un 
fapt ce ni se pare semnifica
tiv. Cînd fusesem la Comitetul 
județean Crișana al U.T.C., 
tovarășii de la secția econo
mică ne sugeraseră să nu mer
gem în cooperativa din Sîn- 
tion pentru că ateastă unitate, 
chiar dacă are rezultate bune, 
nu este reprezentativă pen
tru aportul organizației U.T.C. 
Fiind situată1 în apropierea 
municipiului Oradea, adăugau 
tovarășii, cooperativa benefi
ciază de aportul unui număr 
mic de tineri. Da, sînt mai 
puțini tineri la cooperativa 
din Sîntion, dorim acum să a- 
dăugăm noi, dar prezența lor 
în rezolvarea problemelor de 
producție se simte, iar activi
tatea lor este unanim aprecia
tă. Despre acțiunile inimoase 
întreprinse de 
U.T.C. în fruntea 
află, ca secretară, 
cătoare de păsări 
Tegdeidi, oamenii 
în permanență cuvinte 
laudă.
spune, după cum am văzut, 
despre organizația U.T.C. din 
Lugașul de Jos care numără 
de cîteva ori mai mulți tineri.

organizația 
căreia se 

tînăra cres- 
Magdalena 
de aici au 

de 
Ceea ce nu se poate

• •••••
De unde se vede că numai 
numărul nu este suficient 
pentru a defini exact aportul 
pe care-1 are o organizație 
U.T.C. în activitatea generală 
a unei unități.

Am încercat, totuși, să des
cifrăm de ce este at.it de ne
însemnată contribuția organi
zației . U.T.C. de la Lugașul 
de Jos în rezolvarea, proble
melor de producție.

Este vorba de o obișnuință 
a unor organizații, ne-a ex
plicat tovarășul Aurel Man
dea, activist al comitetului 
județean al U.T.C, de a nu a- 
corda problemelor de produc
ție atenția cuvenită. Și, acest 
lucru este dovedit și de faptul 
că la Lugașul de Jos nici 
unul dintre membrii comi
tetului U.T.C., atît la nivel 
de comună cît și la nivel de 
cooperativă, nu răspund de 
problemele profesionale și de 
producție ale tinerilor.

Chiar dacă în zilele urmă
toare vremea mai poate fi 
schimbătoare, cert este că, 
după cum afirmă meteorologii, 
primăvara este aproape și pre
gătirile pentru lucrările agri
cole trebuie urgentate. Vremea; 
bună se cunoaște de diminea/ 
ță, iar agricultorii buni de 
cînd se pregătesc pentru se
mănat.
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PLIN PROCES
DE PERFECȚIONARE
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De mai multe zile săteni! 
din Goicea — Dolj, bat drumul 

spre câmimii cultural un- 
de-i așteaptă căldura binefă
cătoare a unor activități cu
prinse în cadrul „Decadei cul- 
turale“ a cărei desfășurare are 
loc în perioada 12—22 februa
rie a.c.

Debutul acestei decade s-a 
făcut printr-un simpozion de
dicat vieții și activității repu
tatului sociolog român Dimi- 
trie Guști, cel care in 1925 în-, 
treprlndea una din anchetele 
saie pe raza acestei comune. 
Dascălul pensionar Ștefan 
Popa a susținut interesante șl 
documentate expuneri. Inte
lectualii satului au prezentat 
o serie de noutăți din dome
niul literaturii, muzicii, medi
cinii, pedagogiei. Serile au fost 
dedicate calculelor, literaturii, 
distracției tineretului, con
cursurilor cu cele mal deose
bite tematici.

Valorificarea folclorului »-a 
reflectat nu numai în nume-

CONSTANȚA
BUZEA

agonice

„A crește noile generații 
în spiritul comunismului — 
arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. secretar general 
a! C.C. al P.C.R., la Conferința 
Națională a cadrelor didactice 
— înseamnă, pe <ie o parte, a 
le ajuta să se ridice la nivelul 
cunoașterii științifice proprii 
acestei jumătăți de secol, să-și 
însușească chintesența științelor 
moderne fără de care nu poate 
fi conceput astăzi progresul so
cietății, să devină specialiști de 
îria tă competență și, pe de altă 
parte, să asimileze n vastă cul
tură generală, umanistă, să-ți 
însușească concepția materiaiist- 
dialectică care le dă o repre
zentare clară asupra rostului lor 
in societate, ii ajută să înțelea
gă perspectivele și sensul dez
voltării istorice, imperative'e 
majore ale vremurilor noastre".

Conșțlenți de înalta misiune 
ce le revine în societatea so
cialistă și însuflețiți de indica
țiile conducerii de partid și de 
stat, de îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, slujitorii 
școlii au desfășurat, în anul ca
re a trecut de la Conferința 
Nașionalâ a cadrelor didactice, 
o susținută activitate de perfec
ționare multilaterală a instruc
ției publice în țara noastră. 
Totodată a fost adoptat, de că
tre Marea Adunare Națională, 
Statutul personalului didactic, 
document fundamental al acti
vității corpului didactic. Statutul, 
reflectînd cuceririle obținute de 
întregul nostru popor sub con
ducerea P.C.R. în anii socia
lismului, consfințește drepturile 
profund democratice ale cadre
lor didactice, exprimă înalta 
responsabilitate pe care o im
plică misiunea de educator.

în conformitate cu documen
tele de partid și de stat, au fost 
elaborate și puse în aplicare o 
seamă de acte normative : re
gulamentele de organizare și 
funcționare a școlilor generale, 
a liceelor de cultură generală, 
a centrelor de cercetare științi
fică, regulamente privind acti
vitatea profesională, 
și cultural-artistică 
ților, instrucțiuni de 
acestora. în același 
fost alcătuite studii 
rezolvarea multiplelor proble
me legate de perfecționarea 
structurii și conținutului învă- 
țămîntului.

Dar problema fundamentală a 
politicii școlare a partidului este 
trecerea !a învățămîntul general 
obligatoriu de 10 ani, cerință o- 
biectivă a societății noastre, de
terminată de dezvoltarea impe
tuoasă a științei și tehnicii, de 
creșterea rolului pe care trebuie

Acad. GH. MIHOC, 
consilier al ministrului tnvdfă- 

mîntului

științifică 
a studen- 
aplicare a 
timp, au 

cerute de

să-l îndeplinească omul socie
tății socialiste în activitatea so- 
cial-productivă. Acordîndu-se 
toată atenția îndeplinirii acestei 
sarcini, au fost elaborate planul 
de învățămînt pentru școala de 
10 ani și proiectele de programe 
școlare pentru clasele a IX-a și 
a X-a ale acestei școli, s-au 
luat măsuri pentru asigurarea 
bazei materiale necesare astfel 
că în anul școlar 1969/1970 peste 
1.600 clase a IX-a desfășoară o 
activitate rodnică, iar din toam
na acestui an vor funcționa și 
primele clase a X-a ale școlii 
generale. Paralei cu elaborarea 
planului de învățămînt și a 
programelor școlare pentru 
școala generală obligatorie de 
10 ani au fost îmbunătățite pla
nurile și programele liceului de 
cultură generală pentru acest 
an școlar și s-a elaborat proiec
tul planului de învățămînt pen
tru liceul cvadrifurcat.

Și în învățămîntul profesional 
și tehnic s-au luat măsuri pen
tru a asigura dezvoltarea aces
tuia în pas cu cerințele științei 
contemporane și economiei na
ționale. A fost elaborat un nou 
nomenclator de meserii, ur- 
mărindu-se pregătirea tinere
tului în meserii mai complexe, 
pentru a ușura adaptarea viito
rului muncitor la schimbările 
care au loc în tehnica și tehno
logia modernă

Pe baza programului stabilit 
de partid, care prevede dezvol
tarea în continuare a învăță- 
mîntului superior tehnic și eco
nomic și perfecționarea învâță- 
mîntului universitar, școala su
perioară cunoaște noi realizări 
în ceea ce privește organizarea 
și conținutul său : învățămîntul 
de subingineri s-a Extins la 30 
de specialități, față de cele 20 
din anul universitar trecut, s-au 
înființat unități de învățămînt 
noi la Sibiu și Pitești. S-a ur
mărit modernizarea în conti
nuare a conținutului învățămîn- 
tului superior, aplicarea noilor 
planuri de învățămînt, care au 
ca parametri de bază creșterea 
ponderii disciplinelor științifice 
fundamentale, un raport mal 
judicios între activitățile aplica
tive și cele teoretice, o succesi
une mai rațională a discipline
lor de studiu și un volum de 
ore optim pentru predarea lor.

în strînsă legătură cu îmbu
nătățirea procesului instructiv- 
educativ s-au situat preocupa
rea pentru îmbunătățirea acti-

vității de educație a tineretului 
studios, formarea conștiinței so
cialiste. Cadrele didactice, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid și în strînsă conlucrare 
cu organizațiile U.T.C., U.A.S.R. 
Organizația Pionierilor acțio
nează — așa cum a cerut con
ducerea de partid și de stat — 
în vederea întăririi muncii edu
cative în școli și facultăți, pen
tru sporirea exigenței față de 
pregătirea școlară, comportarea 
in viață a elevilor șl studenți
lor, pențru intensificarea edu
cației ideologice-politice a ti
neretului. Un sprijin important 
în această acțiune îl aduc mă
surile de perfecționare a pre
dării disciplinelor umaniste, și a 
științelor sociale, stimularea ac
țiunilor extradidactice ale ele
vilor și studenților, elaborarea 
și editarea, într-o singură cule
gere, a regulamentelor privind 
activitatea profesională, științi
fică și cultural-artistică a stu
denților.

Bucurîndu-se de îndrumarea 
permanentă și de solicitudinea 
deosebită a conducerii partidu
lui și statului, școala dobînde- 
ște o formă organizatorică tșt 
mai corespunzătoare cerințelor 
puse ei, în amplul proces de 
făurire multilaterală a Româ
niei socialiste. Ceea ce s-a rea
lizat pînă în prezent reprezintă 
o etapă din vastul program 
de dezvoltare șl perfecționare 
a învățămîntului conceput de 
Partidul Comunist Român.

„Decadă 
culturală" 

la GOICEA
rele programului artistic sus
ținut de formațiile căminului, 
ci șl în unele acțiuni specia
le, cum ar fi concursurile cu 
premii „Cel mal vechi rapsod 
popular** și „Cel mai autentic 
cîntec popular**. Primarul co
munei, Ștefan Udrea, a pre
zentat ascultătorilor probleme
le actuale aflate pe agenda 
de lucru a consiliului popular, 
iar președintele cooperativei 
agricole de producție, Dumi
tru Dinlșor, șl-a expus opinia 
în legătură cu înfrumusețarea 
comunei șj a locuințelor.

în zilele următoare agenda 
„decadei culturale** va reține 
atenția prin dezbateri pe pro
bleme de educație în cadrul 
rubricii „Tribuna opiniilor", un 
proces cinematografic „Aten
ție, părinți", o seară de tea
tru etc. Problemele care preo
cupă și frămîntă tineretul 
vor face obiectul unei expu
neri a secretarului comitetului 
comunal U.T.C., Viorel Mucu- 
O expoziție de acuarele care 
înmănunchează cele mai reu
șite creații ale elevilor școli
lor generale de pe raza co
munei, funcționează în holul 
vast al căminului cultural.

V. rAvescu

Poezia Constanței Buzea este 
o mereu reluată încercare de 
punere de acord a unei struc
turi fragile, delicate, cu faptele 
și lumea externă. Poeta dispune 
de un fond sufletesc luminos pe 
care și-1 apără de invazia um
brelor, măștilor, inautenticulul 
si convenționalului. Este o altă 
formă a „luptei cu inerția" în
temeiată nu atît pe principii ori 
idei morale primite ci pe o" 
mare sete de echilibru și repaos, 
proprii spiritelor a căror liniș
te internă este mal mult o dra
matică simulare decît o autenti
că realitate. Seismele sînt nu
mai imaginate și au un efect 
catastrofic. Umbra ierbii și a co
pacilor are dimensiunea hăului, 
a prăpastie! fără capăt, distanța 
minimă naște miraculos ideea 
călătoriei „abisale". într-o per
petuă agonie poeta regretă „ma
rea călătorie" neîntîmplată, o 
visează ca pe un coșmar : „Fe
meie nenăscută pentru lume, / 
De cînd te aștept să plutim / 
Străină rămîne marea în ca
re / Nu pot muri / încărcate 
corăbii cu aur / Grele, gîtul 
mi-apasă / Cerîndu-ți iertare, 
plec fără tine / într-un coșmar / 
Oasele mele și carnea, s-au risi
pit / Valurile vin la muntele 
tău // Anii vin cu cîte o fărî- 
mă / Din ceea ce-am fost". E 
de presupus că această poetă, 
care murmură cu aerul că o face 
doar pentru sine trăiește spațiul 
intim (un motiv semnificativ e 
cel al acvariului) ca pe o expe
diție polară întinsă pe uriașe 
spații albe, plină de geruri în- 
cremenitoare. O! cameră de spi
tal. un acvariu sau o' terasă sus
pendată pot fi enorme „parcuri 
ale spiritului", spații de nesfîr- 
șită rătăcire. Pentru un spirit 
dotat cu atîta putere de a inven-

ta spațiul necesar, numit un
deva „vidul vital" orice 
mișcare este cotropitoare, des
chizătoare de serii .ciclice : 
„Dar orice mișcare e o schim
bare în soartă". Creația ia 
înfățișarea unui iluzoriu spa
țiu plurificat. Puterea de a-și 
inventa spațiul își vede însă o- 
pera invadată de rețeaua sem
nelor impure, larma și aglome
rarea omoară phiar spațiul • 
„Ce multe păsări ! / Cincizeci 
de cuiburi în pridvorul mic / 
Toate dac-ar întinde niște fire, 
aerul blind al curților domnești / 
Ar fi o cupă plină de pîsla și 
de moarte... Ceea ce văd, deși 
pare suav / E-o infinită trudă..." 
In orice creație se insinuează un

ție anterioară. Ea nu-și inventea
ză cu fiecare volum o nouă mas
că, n-are obsesia ilustrării orgo
lioase a unor transformări spec
taculoase, nu oferă istoriei lite
rare „faze", „etape". Egalitatea 
cu sine, lipsa evoluției pe care 
cine n-o poate avea cel mai des 
o simulează, indică, în acest caz, 
caracterul oarecum întimplător, 
neintenționat al poeziei. Volu
mele Constanței Buzea sînt ex
presii ale unei existențe poeti
ce care și-a pierdut spațiul. 
..Ritmul naturii" nu implică, așa 
cum s-ar crede, un elogiu, ci 
suferința unei pierderi, invazia 
pustiitoare a resturilor unor 
vîrste geologice (M. Martin) care 
degajă strania seducție a stag-

CONSTANȚA BUZEA;

„AGONICE"
duh străin care-i comandă o al
tă semnificație. „Vidul vital" se 
umple de materie impură, poe
zia care năzuia către tăcere, li
niște, echilibru este invadată de 
cuvinte și de stări agonice, do
rul de vedere se întunecă : „Eu 
m-am umbrit / Eu m-am putut 
umbri / Atîta timp cît tu ai stat 
întins / în ierburile care-mi se
mănau / Cît timp / De-un fra
ged adevăr te-ai îneîntat / A fost 
destul să vrei să te ridici / ca 
însăși umbra ta / să mă orbeas
că / / Prelungul urlet al întu
necării / Cînd arborii încet s-au 
destrămat / în aerul pe care l-ai 
mișcat / Dezleagă legea somnu
lui / Și-ngăduie oricui să moa
ră brusc / Mie îmi dă halucina
ții / Pe mine într-un rău calei
doscop / M-aruncă / Pe mine 
lumii lui de sticlă mă arată".

..La ritmul naturii" deschi
dea în poezia Constanței Buzea 
un proces de valorificări suc
cesive ale aceleiași materii. Poe- 
ta nu ne apare astăzi angajată 
într-un conflict cu propria crea-

nării, a morțli spiritului cotropit 
de o materie inactuală. La rit
mul acestei naturi se 
prin 
rează, 
ne sustrasă 
maginea unei vieți mai pu
re cu esențe inefabile plu
tind într-un alt spațiu. Visul 
purității este însă lipsit de obiș
nuita afectare a candorii. Valoa
rea lirică a cărții e dată de 
trăirea dură, „în ritmul naturii" 
a unei viziuni concepută fragil 
și delicat, ca sufletul rămas în 
flaut după .încetarea melodiei 
sonore. Un puternic dor de ab
stract, de neatingere, de exis
tență florală cade în concret și 
maculare. Tensiunea creată da 
acest conflict tinde a se rezolva 
în tăcere, în muțenție. Acestea 
au mai întîi o valoare morală și 
apoi una poetică. .Liniștea" ver
surilor este amenințătoare, cris
pată, nu o soluție, ci amînare.

în „Agonice" starea de con
flict, alimentată de aceeași „ma
terie", este numai altfel valori-

trăiește 
instinct. „Norii suge- 
dimpotrivă, o viziu- 

instinctului, i-

plu-
Visul

ECRAN

ficată. Dorul de abstract se în
trupează în dor de vid, sinonim 
cu o lume de vis a „intîmplări- 
lor neîntîmplate". Instinctul, rit
mul inconștient și degradat al 
naturii e identificat acum în 
umbră și mască : „Pe aceeași 
scară se-amestecă rîsul și plîn- 
sul / în costumele lor și cu 
măștile lor de cristal / în sine 
nimeni nu se mai ascunde / / Dar 
clătinarea mării reci în depăr
tare / Vorbește uneori atît de 
grav / că nu mai suportăm / Și 
măștile le smulgem de pe chip / 
Le rupem fără a le arunca, sau 
pierde, / Sau uita, / Păstrînd 
clipa de reculegere în fața mă
rii, / Cu masca în berna fie
care, ca-n fața unei gropi". Cli
pa de reculegere se intîmplă și 
acum în fața unui spațiu ima
ginar. nesfîrșit în care ne con
templăm chipul pur, cu masca în 
bernă, orizontul este privit cu 
ochii nevăzuți dar reali, împiedi
cați de nici o adorare.

Se caută, eminescian, purita
tea somnului de copil : „Ca și 
cum n-aș fi fost niciodată, / 
Mă închid în mintea acestui co
pil / Și mă gîndesc / Auzul cu 
pîlnii de ceară / îAcape un dan
găt Întreg". Spațiul imaculat • 
necesar unei adînci nevoi uman» 
de reculegere. Măștile nu sînt 
doar moduri de ascundere, ci 
expresii ale neputinței de recu
legere adevărată care își „inven
tează" formule exterioare, „în 
sine nimeni nu se mai ascunde". 
Poezia, izbită de această nepu
tință, tinde a se constitui In spa
țiu al reculegerii. Evident, avem 
de-a face aici cu austera morală 
eminesciană și Constanța Buzea 
n-are orgoliul altora de a nu-1 
„imita" pe Eminescu : „Vînt de 
iarbă, și zăpadă, vouă nu vă mai 
vorbesc, / Cum nici ceții ca- 
re-ascunde un trecut dumneze
iesc / Sufletul însingurarea o su
portă cu migală / Ascultînd în 
adăposturi a instinctelor năva
lă / / Ah, orașul, mizerabil co- , 
lorat de vreun incendiu / Cu in
seratele în tobe cu misterele în 
centru ! / Cît să mai evoc pămîn- " 
tul unde m-aș întoarce, dacă ț 
Guț-a suferind de vorbe aș pu
tea s-o fac să tacă ?“.

Poezia este un instrument și 
un remediu, un mijloc a cărui 
desăvîrșire îl transformă în 
scop. Semnificația reluării ritmu
rilor eminesciene nu e atît, 
direct, în morala vremurilor ci 
și în „estetica" lor. Se va obser
va că visul, existența florală, 
dorul de vid revin ca motive li
rice în asimetrii, în versuri care 
nu-și arată armonia pe cînd re
gimul măștilor, al umbrelor, al 
inautenticului se „bucură" de un 
tratament sever, expiator prin 
perfecțiune formală. Cuvîntul 
„rudiment al unui preistoric 
chin" suportă același tratament. 
El este pus să înlăture masca pe 
care a ajutat-o să existe, să eli
bereze și să dezlege „duhul" au
tentic de sub apăsarea umbrei. 
El este un tribut necesar (tă
cerea) iar poezia pe care o naș
te — un sacrificiu („scriu cu 
literă firească ce nu pot striga 
firesc"). O justă discriminare în
tre pur și impur, între autentic 
și inautentic, între moral și a- 
moral, privită în absolut, presu
pune degradarea iremediabilă a 
poeziei care nu poate „juca" de 
două ori, în două registre o- 
puse. Cuvîntul, ca și poezia, es
te unic dar sarcina care îi este 
dată îl împinge într-o existență 
agonică. în raport cu tăcerea, 
cu muțenia în fața „îmbogățirii" . 
lumii cu mari și infinite posi-< \ 
bilități de a trăda eu artă națytLA» 
ra umană, această agonie în care 
este împinsă poezia de restaura
re a spațiului pur destinat re
culegerii, reprezintă o îndrăz
neală polemică, o angajare în 
discurs, o altă „luptă cu iner
ția !“ Umbra, masca, „dublul", 
semne ale suferinței exterioare 
tratate teatral, atentează la pozi
ția omului de exemplar unic 
sustrăgîndu-i demnitatea de a fi 
inconfundabil și transformîndu-1 
în individ al unei serii. Exis
tența lui Sisif, mască mitică, 
este contemplată fără iubire, 
ca o „boală" sau alienare

Regimul polemic al acestei 
cărți îi dă o distincție particu
lară. sensibil diferită de a ce
lorlalte. Poeta are un dar spe
cial de a nu cădea în violența 
polemicii de cuvinte, dar poe
zia ei nu scapă întotdeauna de 
acest viciu larg răspîndit în li
rica de azi.

C. STANESCU
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Moise (detaliu)

ÎNTRUCHIPARE

CLUB

ORE INCAN

DESCENTS
Adesea, orele de calm aparent 

se dovedesc cele mai incandes
cente. O zi de iarnă petrecută — 
miercuri, 18 februarie — la 
Ecran-Club, avea să confirme din 
plin aserțiunea. Vizita noastră, 
desfășurată într-o zi afectată, în 
general, unor acțiuni în afara 
profilului propriu-ziș al clubului, 
a avut darul să surprindă pulsul 
febril al clipelor de repetiție. 
Am intrat, așa dar, în „culisele" 
sălilor unde efortul, dăruirea, en
tuziasmul și, nu rareori, talentul 
sau competența pun, cu genero
zitatea și dîrzenia specifice ti
nereții, temeliile viitoarelor spec
tacole artistice.

Am asistat, mai întîi, împreună 
cu tovarășul Alexandru Cărbuna
rii, directorul Ecran-Clubului și 
cu tov. Constantin Tîmpa, me
todist, la spectaculosul itinerariu 
al formației de chitare electrice 
„Ecran" pe portativul ritmurilor 
modeme.

Concomitent, într-o altă sală, 
suplețea, forța și eleganța echipei 
de gimnastică acrobatică „Trio 
Vișan" înălțau, pentru cîteva cli
pe, arhitecturi aeriene armonioa
se și înedite, sfldînd dificultățile 
execuției și legile echilibrului 
obișnuit.

Ulterior, inflexiunile moldove
nești din glasul tinerei muncitoa
re Dorina Apetroaiei, timbrul 
cald al lui Gabriel Olteanu, Lu
cia Duțu sau Mimi Ilie, accentele 
ardelenești ale lui Gheorghe Bă- 
dicu, nostalgia cîntecelor de pa
har exersate cu meșteșug de 
Constantin Căldăraru — ne che
mau la întîlnirea cu repertoriul 
în pregătire al soliștilor de mu- 
gică populară, instruiți de Traian

Tîrcolea și Gheorghe 
„Este impresionantă — 
nea tov. Cărbunaru — 
cu care 
studenți, elevi își dăruiesc 
cele cîteva clipe libere".

Nu reușim să zăbovim prea 
mult aici, pentru că sîntem 
citați de o altă activitate — 
ceasta, încadrată în chiar profilul 
clubului. L-am asistat, deci, pe 
regizorul amator Comeliu Dumi
tru filmînd, împreună cu echipa 
sa, cîteva secvențe din „Cafeaua 
cu lapte", după Prevert.

Seara, și-au făcut apariția uce
nicii Tlialiei. Sub conducerea 
scenică a regizorului Constantin 
Sîrbu, metodist al Ecran-Clubu- 
lui, tinerii inteipreți încearcă, prin 
piesa dramaturgului Corneliu 
Marcu („Noaptea șoferilor"), să 
ofere tinerilor din sectorul 7 un 
viitor spectacol de înaltă ținută 
artistică și educativă. Și, de ase
menea, să continuie tradiția unor 
prezențe memorabile pe scena 
viitoarei ediții a Concursului na
țional al formațiilor de teatru 
amatori „I. L. Caragiale".

în fine, la ora 20, un specta
col veritabil. în sala mare a 
Ecran-Clubului, formația de es
tradă a Sectorului de construcții 
a prezentat, în fața cîtorva sute 
de muncitori, un atractiv specta
col intitulat simbolic, „Amfion".

Evident, aceștia au fost doar 
pilonii de bază (cuprinși în pro
gram) ai zilei urmărite de noi la 
Ecran-Club. Inevitabil, însă, ea a 
înglobat și momente menite să 
asigure 
nificate
Despre

Bageac. 
ne șpu- 
bucuria 

acești tineri muncitori, 
artei

soli- 
a-

reușita unor acțiuni pla- 
pentru zilele următoare, 
acestea, cu altă ocazie.

NICOLAE BALTAG

40
se

Prevăzută în rîndul celor 
de lucrări care trebuiau să 
constituie în mausoleul papei 
Iuliu al II-lea, din interiorul 
giganticei catedrale a Romei, 
statuia lui Moise (1515—1516) a 
rămas alături de cunoscuții 
sclavi de la Louvre, creați cu 
doi ani mai înainte, printre 
puținele realizări încheiate 
dar valorînd prin existența ei 
sublimă, atît de mult incit 
mărește și totodată acoperă 
regretul că celelalte nu au fost 
create. S-a vorbit despre „tra
gedia" reprezentată de mor- 
mintul lui Iuliu în viața ma
relui artist, de faptul că a 
chinuit să-l înceapă și n-a 
lăsat să-l termine, după 
umpluse curtea domului 
Roma cu marmură de 
rarra, aleasă de el însuși 
extrasă sub supravegherea sa. 
N-a putut-o face din pricini 
care-1 depășeau ca om, ceea ce 
a dat amploare dramatică fră- 
mîntării de-a duce înainte ex
traordinarul proiect început 
cu o capodoperă în jurul că
reia cu greu puteau să-și gă
sească loc alte valori. Con
știent de aceasta, creatorul a 
suferit că viața nu i-a dat vre
mea și liniștea 
a dăltui, acolo

fost 
fost 

ce 
din 
Ca-

Și

materială spre 
la Roma, ope-

re sculpturale pe măsura pri
mei înfăptuiri.

Statuia a fost creată cu ex
traordinară fervoare, într-un 
singur an, pătimaș aproape și 
totuși cu stăpînire de demiurg. 
Marmura vibrează, nimic nu 
e static în măreția dezlănțuită, 
există un tumult interior care 
umple ființa din piatră, con
turează mușchii brațelor, 
transpare în venele care poar
tă parcă jeturi de energie, în 
șuvoiul ritmat de încolăciri al 
bărbii. Este excepțională di
namica vestmîntului, menit nu 
să acopere ci să împlinească 
prin sugestii și să pună în 
lumină alte valori expresive 
ale forței, cum este, spre pil
dă, piciorul care se eliberează 
din faldurile mantiei. Iar 
peste toate tronează, magnific 
și zguduitor, chipul, cu valoa
rea unui emițător de fantasti
că energie, de o tensiune care 
străpunge înspre veșnicie ve
nind din eternitate. Astfel se 
naște nemaiîntîlnita vitalitate 
a statuii, în care nici un 
mușchi nu este relaxat, ca, de 
altfel, și dinamica de efect 
continuu pe care Michelangelo 
o realizează înscriind corpul 
eroului într-o sugestivă spi
rală.• • e • •

UN CONCURS
(Urmare din pag. I)

acestora. Moda organizării con
cursurilor, despre care se zice 
că ar urma să stimuleze o activi
tate inexistentă, se pare că 
bîntuie prin sălile uneori cam 
goale ale căminelor culturale. 
N-ar fi mai normal ca organiza
țiile U.T.C. să stimuleze cu pro
priile mijloace o activitate pe 
măsura dorințelor și posibilită
ților pe care le au tinerii și ea, 
această activitate, va arăta cînd 
și cum pote fi vorba de un con
curs adevărat și nu unul fabri
cat ad hoc pentru a urni o trea
bă care nu merge ?

„Noi — ne spunea tov. Petre 
Săceleanu, secretar al Comite
tului județean Gorj al U.T.C. — 
am alcătuit cîteva comisii care 
»-au deplasat sistematic in co
munele județului pentru contro-

Iul și, mai ales, pentru îndru
marea practică a activităților 
considerate ca fiind obiectivele 
întrecerii. Am invitat Comitetul 
de cultură și artă să-și trimită 
reprezentanți în aceste comisii, 
așa cum se convenise la început, 
dar nu s-a răspuns solicitărilor".

Căutăm să găsim explicațiile 
acestor absențe la Comitetul ju
dețean pentru cultură și ar.tă. 
Tovarășul vicepreședinte Ion 
Zăvoi ne spune că „regulamen
tul a fost dezbătut în cadrul 
unei ședințe de birou, au fost 
propuse îmbunătățiri care au 
fost însușite și de comitetul ju
dețean al U.T.C. Era o inițiativă 
care ne interesa L_. 1. __
Căminul cultura! și organizația 
U.T.C. comunală 
colaboreze mai
cursul acesta era un excelent 
prilej de a contura, în direcția 
pe oare o dorim, o modalitate

foarte mult.

ar trebui să 
strtns, și con-

Moise acuză, s-a remarcat și 
este evident, eroul lui Michel
angelo însă nu face proces 
doar biblicului vițel de aur, 
ci nimicniciei în general, uti
litarismului meschin, în nu
mele înaltelor principii, al 
virtuților și, totodată, cheamă 
către ceea ce în viață conferă 
autoritatea de a o face. Ca
litatea de elevație, pe multi
ple planuri, a întîlnirii cu ca
podopera lui Michelangelo 
este definitivă și îi dă nemu
rire. Concepția originală și 
formula îndrăzneață de a în
zestra personajul biblic cu va
lori- care desfid canoanele e- 
clesiastice, zguduitoare trans
punere în marmură, caracte
ristice operei maturității îm
plinite a marelui sculptor, a- 
flat pe atunci la vîrsta de 40— 
41 de ani, constituiau temeiuri 
și reprezentau calități neobiș
nuite pentru vremea lui. Anii 
le-au arătat însă binecuvînta- 
te în veșnicie și secolele ates
tă că prin Moise. Michelange
lo a rițlicat sculptura pe cea 
mai înaltă treaptă de expresi
vitate atinsă pînă atunci și a 
Inălțat-o atita, îneît totdeau
na, chiar și azi, cei buni au 
năzuit către ea.

Alt loc de veci, Capela Me
dici din Florența, amenajată 
de el ca arhitect și ale cărei 
opere sculpturale le-a lucrat 
in condițiile unor enorme di
ficultăți materiale și spiritua
le, i-a prilejuit alte cîteva în
făptuiri artistice excepționale. 
Aici sălășluiește Gînditorul 
cerut să fie portretul ideal al 
lui Lorenzo de Medici, dar 
care n-a fost nicicînd simplul 
portret al unei persoane anu
me. Michelangelo l-a ridicat 
la semnificații filozofice, pre- 
tinzîndu-ne să-i respectăm 
tul profund al meditației, 

înnobilează energia șire-i

ac- 
ca-
dă

lucru eficientă. Adevărul 
însă că n-am urmărit mai 

lucrurile. Trebuiau să

de 
este 
insistent 
plece niște colective de lucru pe 
teren ; noi nu am trimis oameni 
în aceste colective, dar nu în
seamnă că ne-am dezinteresat. 
Inspectorii noștri, în deplasă
rile lor periodice, verificau Și 
îndrumau activitatea activului 
cultural pe baza obiectivelor 
cuprinse în regulament. Bine
înțeles, ar fi fost mai bine ca și 
reprezentanții noștri să fie în 
aceste colective pentru a rezol
va concret problemele care s-ar 
fi pus în privința conlucrării 
între comitetele comunale ale 
U.T.C. și conducerea căminului 
cultural. Pentru că... unde-s 
doi, puterea crește".

Reținem din tot ce ni s-a 
spus că. de fapt, Comitetul ju
dețean de cultură și artă a ur
mărit obiectivele înscrise în re
gulamentul concursului, 
proprii săi salariați, 
n-au făcut asta în 
lectivelor constituite 
că deci, cu rezerva

prin 
chiar dacă 
cadrul co- 
anume. Și 

nesincroni-

sens forței sale. II Pensieroso 
— cum i se spune în limba 
creatorului său și cum îl cu
noaște lumea — are un aer de 
intelectualitate profundă, ca- 
re-1 ridică pe oștean la calita
tea de gînditor responsabil, 
treaptă superioară 
ței umane, evident 
siderată de către 
tist. Michelangelo 
rat frumuseții lui 
notă de remarcabilă spiritua
litate care, asociată cu dina
mica realizată și aici prin în
scrierea corpului într-o spira
lă și prin animarea amănun
telor existenței, dau impresia 
că in orice moment eroul, cu 
trupul încordat, este gata și 
poate să facă un pas spre 
viață.

în Capela Medici, morminte
le sint completate cu statui 
alegorice, în număr de patru, 
reprezentînd Aurora, Asfinți
tul, Ziua și Noaptea, printre 
care tulburător impresionan
tele plăsmuiri feminine: 
rora și Noaptea 
de o frumusețe 
nuanțe și efecte sculpturale, 
sînt de valoare cu totul deo
sebită, de sine stătătoare. Cu 
trup împlinit, cu rotunjimi de 
femeie tînără, susținute de 
mușdhi puternici. Aurora pare 
a se trezi dureros, cu simță- 
mîntul a ceea ce va fi ziua, 
ce erau pe atunci zilele, bîn- 
tuițe de nedreptate, lipsite de 
omenie. Noaptea e personifi
cată de 
un profil splendid. în 
dar parcă nu dăruită lui, ima
gine pătrunzătoare, de o fru
musețe fără echivoc, însă dra
matică. Noaptea e trează și 
tristă, Aurora — îndurerată și 
amîndouă mărturie a vremu
rilor pe care le trăiau atunci 
florentinii. Ca opere sculptu-

a existen- 
astfel con- 
marele ar- 
a transfe- 
Giuliano o

Au-
(1524—1531), 
bogată în

o femeie matură cu 
somn,

rale aceste două nuduri se ri
dică la valori unice prin ca
pacitatea artistului de a trans
figura în carne, nu în piatră 
inertă, frumusețea femeii. Prin 
planurile care prind lumiria 
sau prin cele care i se ascund, 
prin rotunjimea membrelor și 
împlinirile trupurilor, prin e- 
piderma care prinde cutele 
corpului contractat încă al 
Nopții și prin aceea care ex
primă cu moliciuni și tării 
trezirea Aurorei, Michelangelo 
face o dată mai mult să fie 
socotit „divinul" creator de 
viață și de frumos. Printre 
așa-numitele „piqtji", trei la 
număr, — prima, operă de ti
nerețe, se află la Roma, a 
doua, în al cărei grup s-ar pă
rea că Nicodim reprezintă au
toportretul sculptorului, se gă
sește la Florența; a treia, 
Pietă Rondanini, existentă în 
Castelul Sforza din Milano, 
este o operă zguduitoare, de 
un tragism sfîșietor, în care 
Mama a rămas cu Fiul și cu 
suprema durere de-a duce 
ființa căreia i-a dat viață în 
neființă. Personajele și-au 
pierdut aproape contururile 
umane, nu mai au nimic din 
frumusețea atît de dragă lui 
Michelangelo în epoca tinere
ții și a maturității.. Acum, în 
piatra pe care a lucrat-o pînă 
la sfîrșitul vieții sale (1564) și 
pe care n-a terminat-o totuși, 
pune doar ideea, sugerează 
simțămîntul și-o face cu ace
eași genială capacitate, trans- 
m ițind un tragism nemăsurat, 
neegalat, făcîndu-le să semene 
cu două imense lacrimi de pia
tră. copleșitoare prin semni
ficațiile lor.

Michelangelo, sculptorul, ră- 
mîne totuși eîntărețul frumu
seții umane și al puterii de 
a birui, al energiei.

OVIDIU

zării în timp, s-ă colaborat 
efectiv la buna desfășurare a 
acestui concurs.

Discutăm cu doi dintre inspec
torii comitetului, chiar cei in
dicați de către tov. vicepreșe
dinte că ar fi verificat și în
drumat activitățile în cadrul în
trecerii. „Sincer să spun, nu 
cunosc precis obiectivele între
cerii, pentru că nimeni nu mi-a 
dat un regulament al concursu
lui, ne pune tov. Lazăr Popescu, 
inspector cu bibliotecile. Am 
auzit doar de acest concurs și 
cred că noi, urmărind în activi
tatea noastră felul în care bi
bliotecile, căminele culturale 
răspund solicitărilor tineretului 
ne interesăm implicit și de 
obiective ca cele ale unui con
curs inițiat de Comitetul jude
țean al U.T.C." Tovarășul Ni- 
colae Anghelescu, secretarul co
misiei pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice, 
a aflat despre concurs, tot din 
auzite, doar că după mai bine 
de o jumătate de an de la lan
sarea lui, de vreme ce crede că 
„bazele" lui au fost puse în

toamna anului trecut. „Dacă 
cunoșteam regulamentul, pu
team să întocmesc o tematică 
adecvată, care să vină în spri
jinul căminelor culturale cu
prinse în concurs. Nouă însă, 
cel puțin mie, nu mi s-a comu
nicat nimic".

Iată deci eă spiritul de colabo
rare dispare cînd este vorba de 
concretizarea unei inițiative. 
Sîntem dispuși să colaborăm la 
întocmirea de regulamente, dar 
cînd trebuie să se treacă la lu
cru concret colaborarea este în- 
tîmplătoare sau de-a dreptul 
inexistentă. Mai mult. îndru
mătorii înșiși nu știu nimic, ori 
foarte vag. despre o inițiativă 
asupra căreia șefii lor au con
venit, cu comitetul U.T.C. Ar 
trebui să avem In vedere faptul 
esențial că la mijloc este îm
bunătățirea activității cămine
lor culturale, obiectiv care 
dincolo de toate regulamentele 
și inițiativele, rămlne să fie a- 
tins nu prin colaborări forțate 
și stimulate, ci prin muncă asi
duă, perseverență și continui
tate.

(Urmare din pag. I) 
„Eu, cel ce-am fost pe 

vremuri poetul iscusit 
Eu, cel ce-ți stau în față și 

versuri îți recit. 
Eu, ce-am cîntat iubirea 

bogată-n gingășii. 
Viitorime, află : e vremea 

să mă știi..." 
Dar povestea vieții sale, 

destinul său care I-a asvîrlit 
pe țărmurile noastre, au fă
cut din poetul latin un per
sonaj cu mister, un surghiu
nit dintr-o pricină evident 
sentimentală, dintr-o intrigă 
din care deznădăjduitul de 
acum 2 000 de ani nu a pu
tut să iasă decît prin jale și 
singurtătate, plingînd trăda
rea prietenilor.

Bustul lui Ovidiu, 
între bănci verzi și 
verzi, ne emoționează 
impresia de piatră ......._,
asimetrică și încrețită ca pie
lea celui care a îmbătrînit 
de dor de patrie. Gîtul ra 
lujerul, vinos dar firav, dînd 
impresia și provocînd tenta
ția unei ușoare frîngeri p ■ 
alt umăr dorit.

Mi-1 închipui pe Publius 
Ovidius ca pe această sculp
tură la marginea mării pe 
vremea unei furtuni strigînd 
disperat elegiile sale la fel 
cu urletul gigantic al mării.

Apoi pe cîmpurile pontice 
poposind îngînd irat, astep- 
tînd ierburile să-l năpădeas
că și astfel îngenunchiat pă- 
mîntul șă-1 înghită purtîn- 
du-I spre patrie sa.

Publius Ovidius rămlm 
marele poet, marele vinova’ 
de a fi scris „Arta de a 1 :!»i" 
sau vinovat din pricină că a l 
profanat misterele zeiței Is.s. 
sau din orice altă pricină I 
plătind vinovăția cu pronri : 
sa viață din care au țîșnit 
p eziile ca săgețile iuți ale 
goților a) căror pămînl l-a 
descris în „Tristele" sale.

trăda-*

ascuns 
lemne 
pentru 
tristă,

*L.
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Campionatul mondial de hochei

(Urmare din pag. I)

masă ; că „Crosul tineretului" a 
antrenat alte zeci de mii de ti
neri — mi se pare mai puțin 
important, deoarece consider că 
aceste competiții, instituite de 
U.T.C., adică întrecerile lor se 
înscriu de acum ca o sarcină o- 
bligatorie. Aș ține însă să men
ționez alte acțiuni, inițiate pe 
plan local care pe lingă că s-au 
bucurat de o mare popularitate, 
au mobi’izat mii de tineri, asigu- 
rînd în același timp continuita
tea activității sportive. Este 
vorba de „Cupa tinereții" la ci
clism, „Cupa campionilor șco
lar" „Cupa recoltei", „Cupa 
zootehnistului", „campionatele 
de casă" ale asociațiilor sportive 
la diferitele discipline, întîlniri- 
le inter-licee, inter-orașe, ștafe
tele școlarilor, „crosul boboci
lor", „crosul mărțișorului" dru
mețiile pe... biciclete, iar aerm 
în sezonul alb au avut loc, Ia 
Comarnic, Bușteni, Breaza. Si
naia, concursuri de boburi (de 
lemn), de săniuțe și schi. O pri
ză neaștep‘at de puternică a a- 
vut Festivalul cultural-sportiv al 
tineretului desfășurat, astă vară, 
pe întreaga filieră a organiza
ției noastre jtfflețene, începînd 
cu faza de masă la sate — la 
care au luat parte peste 30 000 

tineri — și terminînd cu fi- 
I ila pe județ, o manifestare de 
amploare ce a avut loc pe sta
dionul Petrolul, unde s-au con
fruntat cele mai bune echipe 
de volei, handbal, fotbal, gim
nastică, cei mai buni atleți ai 
județului nostru. A fost o adevă
rată sărbătoare a tinereții. Am 
dat festivalului acest caracter de 
competiție cultural - sportivă, 
pentru că ne-am convins că in
teresul tinerilor pentru partici
pare crește considerabil.

— Ce aveți pe agenda de lu
cru în momentul de față ?

— Țin să subliniez că activi
tatea sportivă c prezentă zilnic 
pe agenda noastră de lucru. Si
gur, au prioritate acțiunile în
scrise în calendarul sportiv al 
U.T.C. S-a încheiat, așa cum se 
știe, concursul dotat cu trofeul 
„Săniuța de argint" : reprezen
tanții noștri au ocupat locul 4 
la fete și 11 la băieți. Pe prim 
plan se înscriu întrecerile „Cu
pei tineretului de la sate" — e- 
diția de iarnă — care a fost 
mai bine organizată sub raportul

instruirii temeinice a cadrelor 
care au organizat, supravegheat 
și condus întrecerile. Mă refer, 
desigur, și la cei 55 de instruc
tori sportivi care au participat 
la un curs, la județ, timp de 6 
zile în cursul lunii decembrie. 
La prima etapă au luat startul 
13 000 tineri din toate cele 86 
de comune. Etapa județeană e 
programată pentru 28 februarie— 
1 martie la Bușteni și s-au cali
ficat 32 de băieți și 21 fete. La 
aceleași date se vor desfășura și 
Întrecerile fazei județene a O- 
limpiadei elevilor — la schi și 
patinaj (tinerii au amenajat un 
patinoar artificial pe terenul de 
tenis de-aici). In continuare, în 
agenda noastră sînt trecute con
cursurile de șah și tenis de ma
să, ale „Cupei satelor", (7—8 
martie) pentru care s-au califi
cat 65 băieți și 29 fete — tenis 
— și 37 băieți și 19 fete — șah. 
Din obiectivele perioadei ime
diat următoare mai spicuim : 
fa-a pe județ a Concursului 
po; tilir de șah al elevilor (21— 
22 martie), întrecerile Pentatlo
nului atletic școlar și Crosului 
tineretului, etapele de masă-

O problemă majoră, care șe 
bucură de atenție și grijă din 
partea noastră, este aceea a dez
voltării bazei materiale pentru 
activitatea sportivă. Stimulați de 
rezultatele înregistrate anul 
trecut, cînd întrecerea „Pentru 
cea mai frumoasă bază sporti
vă" a cuprins majoritatea comu
nelor, patrimoniul sportiv al 
satelor s-a îmbogățit cu 53 de 
baze noi — vrem ca această ac
țiune să fie și mai viguroasă, 
să-i dăm o extindere mai mare, 
ritmul și calitatea amenajărilor, 
prin contribuția voluntară a ti
nerilor, să crească substanțial. 
Nu este o dorință ci o certitu
dine cai-e rezidă în realizările și 
experiența dobîndită. în comuna 
Provița de jos — ca să ne folo
sim de exemple — tinerii au a- 
menajat o bază sportivă model 
cu instalație de nocturnă, la 
Brebu și Bălțătești — tinerii 
au realizat complexe sportive cu 
terenuri de fotbal cu gazon, de 
volei și handbal cu zgură, gropi 
de sărituri după stasurile ofici
ale. Imediat ce ne permite vre
mea, vom declanșa adevărate 
șantiere de amenajări sportive • 
în curțile școlilor unde, cu spri
jinul consiliilor populare, inspec«

toratului școlar, conducerii șco
lilor și a părinților, vom proceda 
la asfaltarea, bitumizarea aces
tora în vederea creării unui 
spațiu propice necesar desfășu
rării și organizării de activități 
sportive eu elevii. Dacă aseme
nea amenajări sînt ceva mai cos
tisitoare și pretențioase la înce
put, în schimb ele nu necesită 
cheltuieli de întreținere, au me
reu atributul curățeniei iar iar
na pot fi transformate cu ușu
rință în patinoare.

— Fiindcă a venit vorba de 
sprijinul altor factori, ce ne pu
teți spune despre modul cum se 
materializează colaborarea dv. 
cu aceștia și care este eficiența 
ei?

— In tot ceea ce noi organi" 
zăm am avut în cele mai dese 
cazuri sprijinul real al celorlalți 
factori cu răspunderi în acest 
domeniu. Altfel nu ne-am fi pu
tut îndeplini misiunea și n-aș fi 
avut prea multe să vă spun. 
N-aș vrea să mă opresc, șă mă 
folosesc de amănunte, să vă ar
gumentez cu date și cifre această 
colaborare ca și sprijinul pri
mit de la Consiliul popular ju
dețean și municipal, de la 
C.J.E.F.S., Inspectoratul școlar 
județean, Consiliul sindicatelor. 
Acești factori au fost, moral și 
material alături de noi cind a 
fost vorba de conceperea acțiu
nilor complexe, mai noi și de 
mai mare amploare, cum a fost 
Festivalul cultural-sportiv al ti
neretului. Am avea poate să fa
cem reproșuri organelor și unită
ților economice sociale și de în- 
vățămînt din comune și sate care 
se lasă mai greu convinse de 
necesitatea sprijinirii organiza
țiilor U.T.C., a asociațiilor și 
cercurilor sportive. Aici întîmpi- 
năm dificultăți cu asigurarea de 
spațiu, de terenuri pe care ti
nerii să le amenajeze în acest 
scop, cu acordarea fără reticen
ță a mijloacelor materiale și 
fondurilor bănești stabilite prin 
lege sau înțelegere. Facem a- 
ceastă referință deoarece multe 
C.A.P. și consilii populare co
munale se sustrag în mod ne-

justificat de la îndatoririle, de I 
la obligațiile ce le au în acest 1 
domeniu. .

Punerea la punct a acestor | 
chestiuni, înlăturarea neajunsu
rilor existente pe această linie 
este, din punctul nostru de ve
dere, cu atît mai necesară cu 
cît vrem să mutăm punctul de 
greutate a activității sportive de 
la centru, în comune și mai în
colo, în sate. în acest sens sîn
tem preocupați de consolidarea 
cercurilor sportive sătești. Vom 
face totul ca în absolut toate 
satele să înfiripăm nuclee puter
nice, viabile din tineri pasionați, 
pricepuți și cu inițiative eficien
te, buni organizatori ai activită
ții sportive, să încadrăm munca 
cercurilor sportive în contextul 
unei activități conipeliționale 
permanente, in așa fel incit să 
nu treacă o săptămînă fără ac
țiuni și manifestări proprii care 
să cuprindă toți tinerii. Activiș
tii noștri au, în acest sens, sar
cini precise, fiecăruia reparti- 
zîndu-i-se, pe o anume perioadă, 
un cerc cu activitate mai slabă. 
Aceasta dintr-o rațiune bine cu
noscută, aceea că fazele de ma
să ale competițiilor nu cuprind, 
cum ar trebui, întreaga masă a 
tinerilor.

Aș vrea să fac, în încheiere, 
o mențiune. In munca și concep
ția noastră activitatea sportivă 
se înscrie, la această oră, în 
mod armonios în contextul 
preocupărilor largi ale U.T.C. și 
se pare că organele și organiza
țiile U.T.C. au înțeles și au in
trat mai bine în atribuțiile lor 
în acest domeniu. Poate că în 
viitor ar trebui să ne preocu
păm mai mult de dezvoltarea 
activității sportive în rîndurile 
masei de tineri din întreprinderi, 
instituții, de pe șantiere por
nind de la faptul că există încă 
în credința multor cadre U.T.C. 
din aceste locuri, că dacă sin
dicatele au rolul principal, atri- 
buțiuni directe ei, activiștii 
U.T.C. sînt absolviți de răspun
deri mai mari, )imitîndu-se la 
eterna sarcină a mobilizării.

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I

Năstase din nou învingător
Campionatele internaționale de tenis ale S.U.A. pe teren acope

rit au continuat la Salisbury (Maryland). Tenlsmanul român Iile 
Nastase a obținut o aplaudată victorie In fața englezului Gerald 
Battrick, de care a dispus cu scorul de ÎS—13, 8—0. Jocul a fost 
spectaculos în primul set, ctnd Battrlck a luptat de multe ori de 
la egal la egal cu Năstase. In setul următor, condiția fizică sl-a 
spus cuvtntul, și Năstase a cîștlgat fără emoții la un scor con- 
cludent.

O SIMPLA NEGLIJENTA?
După cum se știe, selecționata de box a U.R.S.S. a tnvins 

miercuri scara la Moscova cu scorul de 9—2 echipa de amatori 
a S.U.â. întilnirea a suscitat un mare interes în rîndul specia
liștilor pugilatului european, dintre care cîțiva s-au deplasat 
special la Moscova, cu 48 de ore înainte de meci. Cunoscut fiind 
că la mij'ocul lunii iunie echipa țării noastre va intîlni selec
ționata olimpică a S.U.A., era de datoria forului nostru de spe
cialitate șă faciliteze deplasarea antrenorului federal Ion Popa. 
Datorită însă neglijenței și tărăgănelilor Secției internaționale a 
C.N.E.F.S., Ion Popa a fost pus în situația de a sosi la meci cu 
sufletul la gură, citeva minute înainte de primul gong. Credem 
că — întruclt nu e prima dată cînd se ajunge la o asemenea 
situație — e cazul ca în conducerea C.N.E.F.S. să fie analizat 
și acest aspect, luîndu-se măsurile necesare.

„FARA GALOANE" !
In „Sportul" din 9 februarie, Emanuel Valeriu, publică în pa

gina a Il-a articolul „Fără galoane", în care întreprinde o suc
cintă analiză teoretică a sportului de masă. Fiind întrutotul de 
acord cu expunerea colegului nostru care, în cîtcva cuvinte 
punctează deficiențele majore ale fenomenului sportiv în rîn- 
durile maselor, nu putem accepta „lecția" — subtilă de altfel — 
pe care își îngăduie să o dea altor publicații cu privire la 
modul în care acestea își folosesc forțele „în slujba mult dis
cutatului sport al celor mulți". Aceasta pentru elementarul mo
tiv că nici o altă publicație nu are, în măsura „Sportului" obli
gația și posibilitatea de a dezbate și analiza sportul de masă,

în primul rînd în calitate de principal organ propagandistic al 
C.N.E.F.S. Or, semnatarul articolului — din motive care ne 
scapă ! — stabilește o ierarhie prin nimic demonstrabilă afir- 
rnînd că : „Și alți confrați, de la publicații legate de mase, cum 
sînt „Munca", „Scînteia tineretului", „Steagul Roșu" sau gazetele 
județene ar fi putut-o face cu un succes cel puțin egal cu al 
nostru". Acest succes „al nostru" este teribil de amuzant 1 Des
pre care succes e vorba dacă e să-J credem — și am dori s-o pu
tem face — pe Emanuel Valeriu cînd, în același articol scrie : 
„Chiar și ziarul nostru nu și-a încordat întotdeauna și în măsură 
corespunzătoare puterile..." ? N-avem, desigur, nimic împotrivă 
ca „Sportul" să-și facă — chiar și sub semnătura redactorului șef 
— autocritica, cu atîl mai mult cu cît subscriem integral punctu
lui de vedere că sportul de masă a rămas în mare măsură, pen
tru această publicație, un nobil deziderat ; în ceea ce privește 
referirile la alte ziare, fără să excludem ideea posibilității de mai 
bine, credem că aprecierile necesitau în prealabil cel puțin o 
elementară operație de numărare a titlurilor, o măsurătoare a 
spațiului acordat de aceste ziare problemei în discuție. Dacă „in
ventarul" se făcea și se mai făceau și comparațiile cu activitatea 
proprie, sîntem convinși că semnatarul articolului din „Sportul” 
ar fi avut rețineri în a oferi o atît de largă deschidere îndemnu
rilor spre o mai atentă preocupare pentru...

NUMAI VINUL E DE... VINA î
Sîntem informați că la Craiova cursurile de perfecționare or- , 

ganiz.ate cu arbitrii din întreaga țară au cunoscut un remarcabil 
succes. în final, „entuziaștii” membri ai celor care dirijează 
această comisie s-au cinstit pînă noaptea tîrziu la restarantul 
„Minerva”. Toate bune pînă aici. La plată, însă „beți" probabil 
de succesele Înregistrate la cursuri, cîțiva dintre cei care „ofi
ciază” Intre corzile ringului în numele echității și corectitudinii, 
au intrat în conflict cu chelnerii 1 De data aceasta, pentru a 
evita scandalul, reprezentanții ordinei publice au fost nevoiți 
să pronunțe comanda „breck". Așteptăm verdictele Federației 
de box 1

Gheața „s-a spart" 
de patru ori

GALAȚI (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — După o me
ritată zi de odihnă în care, se în
țelege, clasamentul a constituit 
subiectul preferat de discuție în 
toate camerele hotelurilor Dună
rea și. Galați, care găzduiesc 
sportivii și oficialii ediției, „ostili
tățile" au fost reluate ieri dimi
neață cu partida Austria-Belgia. 
Așa cum era și de așteptat, am 
asistat la un meci în care aus
triecii au făcut tot posibilul pen
tru a-și rotunjii golaverajul, cu 
gîndul la duelul — deocamdată 
indirect — cu Italia pentru șe
fia eșalonului III al hocheiului 
mondial, fa au reușit pe deplin 
chiar dacă pentru asta — ne-a 
făcut impresia — n-au tras „cu 
dinții" : 11—0 (3—0, 3—0, 
5—0) stabilind nu numai recor
dul de scor al meciurilor de pînă 
acum ci și performanța de a ieși 
de pe gheață fără nici un fel de 
penalizări. Belgienilor nu le-a 
reușit nimic. Nouă șuturi pe poar
tă (toate apărate de goalkeper-ul 
austriac) în 60 de minute înseam
nă teribil de puțin. De altfel, în 
partea a treia a jocului, cînd nu
mărul de pucuri care s-au abătut 
asupra porții belgienilor trecuse 
de 50 (ne amintim, aceeași echi- 
Î>ă, Austria, în meciul derby de 
uni cu Ungaria înregistrase 32 

de șuturi și ni se păruse atunci 
mult), celor 5 care alcătuiesc 
„lanterna roșie" a clasamentului 
nu le rămăsese altceva de făcut 
decît să se amuze. Schwitzer, 
Stricker, Holler și dr. Kalt au 
fost cei mai buni de la învingă
tori, 8 dintre golurile marcate 
purtîndu-le semnătura. Cu acest 
rezultat (din patru jocuri) aus
triecii au devenit lideri cu 8 
puncte, golaveraj 25,7, sperînd 
ei la rîndu-le un nul sau chiar... 
o victorie a merituoșilor lor în

Mirajul gheții.

DUPĂ...
La începutul săptămînii trecu

te, mai exact marți 10 februarie, 
ziarul nostru a publicat o anchetă 
„Somnul sălilor de sport", în care 
ofeream date asupra felului cum 
sînt folosite sălile de sport bucu- 
reștene, în ce măsură spațiul des
tinat activității sportive, atîta cît 
este, se utilizează rațional inte
gral ? Vizita noastră între • le 
15—20 la circa 25 de obiective 
sportive, dispuse pe un traseu de 
vreo 100 km, ne-a oferit stări de 
fapt incredibile : spații nefolosite, 
săli de sport încuiate, suprafețe 
imense de parchet ocupate ds 
cîțiva sportivi ocazionali etc. La 
trei zile după publicarea anchetei 
am fost invitați la o ședință orga
nizată la Comitetul municipal 
pentru educație fizică și sport, la 
care au luat parte toți factorii vi
zați direct în anchetă precum și 
alții care recunoșteau în situațiile 
relatate aspecte de care se fac 
răspunzători. Au fost prșzenți, 
deci, conducătorii mișcării sporti
ve din Capitală, reprezentanți ai 
U.T.C., Ministerului învătămîn
tului, sindicatelor, conducători de 
cluburi și asociații sportive, profe
sori de educație fizică, antrenori, 
proprietari ai bazelor sportive și 
beneficiari, care au dezbătut o 
gamă largă de probleme legate 
de utilizarea cu mai mare efi
ciență a bazelor sportive. „Dez
baterea noastră, a spus tov. 
Tudor Vasile, președintele 
C.M.E.F.S., este determinată de 
ancheta „Somnul sălilor de sport" 
care evidențiază grave neajunsuri 
și ne obligă la luarea unor mă
turi operative, energice, hotărî- 
te“. Majoritatea vorbitorilor au 
împărtășit întrutotul aprecierile, 
punctele de vedere și concluziile 
exprimate în anchetă, completînd 
cu noi date și amănunte tabloul 
folosirii neraționale a spațiului 
destinat activității sportive și ve
nind cu propuneri eficiente în a- 
cest sens. S-a menționat, bunăoa
ră, că organizațiile U.T.C., cele 
sindicale, asociațiile sportive, nu

10 septembrie

Aspect din întilnirea Italia— Belgia.

Foto: A. NEACU

vinși de luni, Ungaria, în meciul 
vedetă cu Italia.

Partida de. după-amiază, Olan- 
da-Danemarca, a constituit, în 
felul ei, o dublă premieră : pri
mul draw înregistrat pe gheața 
de la Galați 3—3 (0—0, 1—2,
2— 1) și primul punct realizat de 
Danemarca. Mult mai activi în 
fazele de poartă, preferind atacu
rile purtate pe aripi, olandezii nu 
au putut face mai mult în fața 
alb-roșiilor danezi. Aceștia din 
urmă, într-o comportare ascen
dentă de la joc la joc, se țin de 
cuvînt față de ce au declarat ini
țial : „Fără pretenții de lideri, 
fără să încheiem plutonul, vom 
încurca orice socoteli..." Predilec
ția lor pent ni jocul atletic, defen
siv, cu plonjoane în fața publi
cului, cu contraatacuri în care se 
remarcă Nielsen (care a înscris 
de două ori în repriza secundă, 
aducînd echipei sale conducerea 
în minutul 28 cu 2—0) și Erik
sen, sînt armele lor de bază.

Ora tîrzie a celui de al treilea 
meci al zilei, Italia-Ungaria, un 
meci deosebit de disputat, al ocu
pantelor locurilor 2—3, ne obligă 
să consemnăm numai rezultatul
3— 6 (1—3, 0—1, 2—2), urmînd 
să relatăm mîine amănuntele.

Așadar ieri, la Galați, gheața 
„s-a spart" de patru ori : a fost 
înregistrat scorul cel mai cate
goric ; Austria, lider — prima e- 
chipă care termină un joc fără 
penalizări ; primul „nul" ; primul 
punct în clasament pentru „vi
kingi".

ÎNTRE

EXCURSIILE TEMATICE
în legătură cu excursiile tematice, precizarea trebuie făcută de 

la bun început : este meritul factorului organizator că invitațiile 
lansate pentru noul sezon estival sînt, în 'marea lor majoritate 
inedite. Și aceasta, nu ca urmare a abandonării unor inițiative 
valoroase. Nicidecum. Cititorul avizat va sesiza că unele < biective, 
unele trasee deosebite, impuse interesului tinerilor prin farmecul 
și importanța lor, au fost reținute și pentru acest an. Cele mai 
multe, însă, constituie rodul unor eforturi sporite, cu un mărit 
grad de competență, în ceea ce privește sondarea opiniei tineri
lor, prospectarea unor noi zone turistice, făcînd, totodată, dovada 
unei priceperi și ingeniozități aparte în valorificarea noilor trasee 
propuse. Dar, iată-le...

CIRCUITUL ROMÂNIEI (Zona 
sud-vestică).

(cu o zi la Belgrad)

„SOMNUL
SĂLILOR DE SPORT

organizează activități adecvate 
spațiului din săli, nu antrenează 
tinerii, la sfîrșit de săptămînă, 
la asemenea activități. Profesorii 
de educație fizică, antrenorii de 
la asociații și cluburi, nu pro
gramează competiții de masă și 
antrenamente cu elevii și juniorii 
sîmbăta după-amiază și dumi
nica dimineața, rezervînd pentru 
odihna proprie, perioada cea mai 
propice din cursul unei săptămîni 
pentru aceste activițăți. Unii au 
subliniat necesitatea înființării de 
centre pentru inițierea în diferite 
sporturi în, cadrul bazelor sporti
ve care să fie asigurate cu in
structori calificați și dotate cu 
materialele necesare spre a exer
cita o puternică forță de atracție 
pentru tinerii de toate categoriile, 
în vreme ce proprietarii de baze 
sportive au declarat că acestea 
stau la dispoziția primilor solici- 
tanți — dar că aceștia se lasă 
prea mult așteptați — reprezen
tanții beneficiarilor s-au plîns de 
cuantumul prea mare al chiriilor, 
de nevoia unei soluționări a ora
rului folosirii spațiilor în cauză și 
reașezarea haremurilor. Unii din
tre vorbitori au făcut propuneri 
interesante, dînd adrese exacte de 
spații și imobile nefolosite, care, 
cu mici amenajări, ar completa 
zestrea de spațiu.

în acest cadru de lucru, domi
nat de efortul de a înțelege sem
nificația stării de fapt semnalate, 
cîțiva dintre factorii responsabili, 
participant la ședința amintită, 
s-au situat pe o poziție curioasă, 
refractară criticii. Pare cel puțin 
ciudat că tovarășul Teodor Bo
lea, președintele Clubului sportiv 
școlar, de pe poziția responsabi
lității pe care o are, în loc să 
analizeze realist deficiențele pe 
care ancheta noastră le-a semna
lat urmărind, firește, nu alte sco
puri decît pe acela de a contribui 
la îmbunătățirea unei situații 
nefirești, domnia sa a invocat — 
ca scuză ? I — timpul în care a 
avut loc raidul nostru întrebîn-

du-se nedumerit, nici mai mult 
nici mai puțin : de ce reporterii 
nu-și aleg alte ore pentru aseme
nea raiduri ? I Reprezentantul 
Ministerului învătămîntului, tova
rășul Simionescu, pe de altă parte, 
ne-a făcut impresia, prin eșafo
dajul de idei și pseudoargumente, 
că pleda pentru perpetuarea si
tuației. Aceste exemple izolate, 
care reflectă un spirit refractai 
la critică, nu au influențat și di
minuat cu nimic concluzia dezba
terii, și anume, aceea că ancheta 
a readus pe masa și agenda de

mentul natural de la Detunata f 
peșterile Scărișoara și Meziad; 
Valea Arieșului : Oradea — ce
tatea și muzeul memorial ,,Iosif 
Vulcan" ; Băile Felix și 1 Mai; 
Budapesta — tur de oraș ; gră
dina zoo și parcul de distracții; 
Szolnok — tur de oraș ; Debre
țin — tur de oraș ; complexul 
turistic și balnear din Pădurea 
Mare ; catedrala reformată.

MĂNĂSTIRI ȘI CASE MEMO
RIALE ÎN MOLDOVA ȘI BU
COVINA
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lucru a tuturor activiștilor spor
tivi o problemă vitală pentru ac
tivitatea de educație fizică și 
sport. în consecință, s-a hotărît ca 
In termen de 10 zile să se întoc
mească un plan de măsuri care, 
pe baza unei înțelegeri comune cu 
toți factorii responsabili, să regle
menteze folosirea întregului pa
trimoniu sportiv, după alte cri
terii ale răspunderii. îndată ce 
aceste hotărîri și măsuri se vor 
materializa vom reveni asupra su
biectului.

C. VASILE

MERIDIAN I

• SIMBĂTĂ, în sala Dinamo 
din Capitală are loc o interesan
tă reuniune de box, în cadrul că
reia vor evolua unii dintre cei 
mal buni pugiliștl de la Dinamo 
șl Rapid. Din program se des
prind întîlnirila : Pometcu — Hîr- 
șu; Dobrescu — Mageri; Anto- 
niu — Bădoi și Constantinescu — 
Cojocaru. Gala va începe la ora 
18,30.

• ANTRENORUL echipei de 
fotbal a Angliei, Alf Ramsey, a 
selecționat un lot de 18 jucători 
în vederea meciului cu echipa 
Belgiei, care va avea loc la 25 
februarie la Bruxelles. Lotul cu
prinde pe Banks, Bonettl (portari). 
Cooper, Hughes, Wright, J. Charl
ton, Hunter, Labpne, Bobby 
Moore, Mullery (flmdașl-mijlo- 
cașl), Astle, Ball, B. Charlton, 
Hurst, Lee, Peters (atacanțl).

• FEDERAȚIA de fotbal peru
viana a anunțat că a definitivat 
programul echipei naționale care 
va întreprinde un turneu pregăti
tor în Europa, înaintea campio
natului mondial din Mexic. Echi
pa Perului va juca la 8 aprilie 
în compania formației spaniole

C. Sevilla, după care va pla
in Italia pentru a înttlnl for

mația A. C. Milan. La 35 aprllia, 
echipa peruvlană va juca la Pa
ris In compania selecționatei 
Franța!, iar I sila mal ttrzlu va

F.
ca

întîlnl echipa Belgiei la Bruxel
les. înaintea plecării la Lima, e- 
chipa Perului va mai susține o 
partidă în Spania cu o echipă 
care urmează să fie stabilită zile
le următoare.

• IN URMA unei anchete Ini
țiate de ziarul englez „Daily Mi
rror" în rîndul cititorilor săi, 
care au fost Invitați să alcătuias
că cea mal bună reprezentativă 
mondială de fotbal, au fost 
indicați : Gllmar (Brazilia), D. 
Santos (Brazilia), Facchetl (Italia), 
Blanchflower (Irlanda), Charles 
(Țara Galilor), Mackay (Scoția), 
Garrlncha (Brazilia), Greaves (An
glia), Dl Stefano (Spania), Pele 
(Brazilia), Gento (Spania).

• IN CADRUL unei conferințe 
de presă, care a avut loc la New 
York, campionul mondial de box 
la cat. grea, americanul de cu
loare Joe Frazier, a declarat că 
îți va pune titlul In joc probabil 
tn cursul lunii septembrie In fața 
Iul Foster (S.U.A.), Cooper (An
glia) sau Patterson (S.U.A.). „Din
tre el, a spus campionul, cele 
mal mari șanse de a-ml deveni 
țalanger le are Mac Foster, care 
a cîștlgat prin KO toate cele 34 
de meciuri susținute plnă în pre
sent".

Itinerariul: București — Pi
tești — Rm. Vilcea — Tg. Jiu — 
Strehaia — Tr. Severin — Timi
șoara — Belgrad — Timișoara 
—Arad — Deva — Sibiu — Fă
găraș — Brașov — București.

Durata : 8 zile.
Punct inițial — și terminus i 

București și Timișoara.
Deplasarea : cu autobuzul.
Cazarea și masa : la bazele 

turistice ale B.T.T.
Preț : 613 lei (pentru elevi — 

480 lei). (B.T.T asigură contra 
cost — la cerere — o sumă de 
bani de buzunar în R.S.F. Iugo
slavia).

Obiective de vizitat : Bucu
rești — Muzeul de Istorie a 
Partidului Comunist, a Mișcării 
Revoluționare și Democratice 
din România ; Muzeul Satului ; 
Galeriile de Artă ale R.S.R. ; 
Pitești — Parcul național „Tri- 
vale“ ; Muzeul județean de artă; 
Tg. Jiu — complexul sculptural 
Brâncuși ; munții Căpățînei — 
peșterile Polovraci și Muierii ; 
Tr. Severin — ruinele castrului 
roman Drobeta ; cetatea Severi- 
nului ; Șantierul hidroenerge
tic „Porțile de Fier" ; mănăsti
rile — Horezu, Polovraci, Stre
haia ; Timișoara și Arad — mu
zeele județene ; Belgrad — tur 
de oraș ; Deva — cetatea și mu
zeul arheologic ; Sibiu - Dum
brava și Muzeul Brukenthal ; 
Făgăraș — cetatea ; Brașov — 
vestigiile cetății ; bastionul țe
sătorilor ; Muzeul de istorie a 
orașului ; Biserica Neagră ; Si
naia — castelul Peleș ; Cîmpina 
— casele memoriale „N. Grigo- 
rescu" și „B.B. Hașdeu".

Itinerariul : Bacău — Piatra 
Neamț — Tg. Neamț — Suceava
— Gura Humorului — Sucevița
— Rădăuți — Putna — Rădăuți
— Suceava — Roman — Bacău.

Durata : 5 zile.
Punct inițial — și terminus i 

Bacău.
Deplasarea : cu autobuzul.
Cazarea și masa : la bazele 

turistice ale B.T.T.
Preț : 326 lei (pentru elevi — 

245 lei).
Obiective

Neamț — mucu.ugix $
ruinele curții domnești : Muzeul 
memorial „Calistrat Hogaș" ; 
Tg. Neamț — ruinele cetății 
Neamțului ; Casa memorială 
„Ion Creangă" din Humulești ; 
Mircești — Casa memorială 
„V; Alecsandri" ; Suceava — 
ruinele cetății de Scaun și ale 
cetății Scheia ; Mănăstirile — 
Agapia ; Văratec ; Neamț : Dra- 
gomirna ; Voroneț ; Humor ; 
Moldovița ; Sucevița ; Putna.

De reținut : B.T.T. asigură, 
pe bază de comandă, servicii de 
masă, _ cazare, ghid și vizitarea 
obiectivelor pentru colective 
care organizează excursii pe 
acest itinerariu cu mijloace de 
transport proprii.

VIZITAREA BUCUREȘTIU- 
LUI — costinești

de vizitat • Pîatra
Muzeul arheologic ;

„Calistrat

ȚARA MOȚILOR — MUNȚII 
APUSENI

(cu 2 zile în Ungaria — progra
mul A).
(cu 1 zi în Ungaria — progra
mul B).

Itinerariul : Cluj — Turda — 
Cîmpeni — Beiuș.— Meziad — 
Beiuș — Oradea — Ciucea — 
Huedin — Cluj.

în R.P. Ungaria — programul 
A : Piispokladany — Szolnak — 
Vecses — Budapesta ; programul 
B : Oradea — Debrețin — Ora
dea.

Durata: programul A — 6 zile; 
programul B — 5 zile.

Punct inițial — și terminus : 
Cluj.

Deplasarea : cu autobuzul.
Cazarea și masa : la bazele 

turistice ale B.T.T. (La Buda
pesta, cazarea se asigură Intr-un 
hotel de tineret).

Preț : programul A : 486 lei 
(pentru elevi — 396 Iei) ; pro
gramul B : 351 lei (pentru elevi 
— 273 lei). (Pentru R.P. Unga
ră se «chimbă 80 lei — progra
mul A — și 40 lei — programul 
B).

Obiective de vizitat: Cluj — 
Grădina botanică ; muzeeie de 
artă, de etnografie și folclor ; 
Turda — Cheile Turzil ; monu-

(cu 1 zi pe litoralul bulgar)
Itincrariul : București — Cos- 

tinești — București.
Durata : 6 zile (2 zile în Bucu

rești ; 4 zile la Costinești)
Punct inițial — și terminus t 

București. x
Deplasarea : cu trenul (turiștii 

își pot procura, prin interme
diul comitetelor județene ale 
U.T.C., bilete de tren cu 50 la 
sută reducere, pe ruta : domici
liu — Costinești — retur; 
pentru care, costul călăto
riei nu este inclus în prețul 
excursiei).

Cazarea în București — în că
mine studențești ; la Costinești
— în camping (corturi de 2—4 
locuri).

Masa : în București — la can
tina studențească ; la Costinești
— la restaurantul-cantină al 
taberei B.T.T.

Obiective de vizitat: București 
tur de oraș ; Muzeul de Istorie 
a Partidului Comunist, a Mișcă
rii Revoluționare și Democra
tice din România; Muzeal Satu
lui; Galeriile de artă ale R.S.R.; 
pe litoralul bulgar — Balcic ; 
Capul Caliacra ; Nisipurile de 
Aur ; Varna ; Tolbuchin.

Program la Costinești : plajă, 
baie, vizionări de spectacole, 
jocuri sportive, club, dans.

Preț : 330 lei (pentru elevi — 
289 lei). (Pentru R.P. Bulgaria 
se pot schimba 40 de lei).

I. ANDREEA
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însemnări

ORIENTUL APROPIAT
• Interviul președintelui Nasser WRomânia Succese ale patrioților
9 Declarația ministrului de externe

al Israelului economică sud-vietnamezi
CAIRO — Aviația R.A.U. a 

efectuat miercuri dimineața 
două raiduri de bombardament 
împotriva unor poziții israelie- 
ne situate în sectorul nordic al 
Canalului de Suez — transmite 
agenția M.E.N. Avioanele egip
tene au bombardat pozițiile is- 
raeliene din zonele El Ballah și 
El Cap.

La Tel Aviv au fost confirma
te raidurile efectuate de aviația 
R.A.U.

• ZIARUL „Le Monde" de 
miercuri publică urf interviu 
acordat de președintele Gam'al 
Abdel Nasser cu privire la si
tuația din Orientul Apropiat. 
,,O pace durabilă este posibilă 
dacă Israelul evacuează terito
riile ocupate și acceptă o regle
mentare a problemei refugiați- 
lor palestinieni", a declarat pre
ședintele R.A.U. „Dacă israelie- 
nii răspund soluției pe care o 
preconizez, nu va mai exista 
nici un litigiu care să ne separe 
— a spus președintele R.A.U. 
Bineînțeles, o normalizare tota
lă nu va fi atinsă decît în eta
pe. Nu este rezonabil să - se 
creadă că vom reuși să elimi
năm dintr-o trăsătură de condei 
amărăciunea acumulată în 20 
de ani de război". Totodată, pre
ședintele a afirmat că „nu se 
pot duce tratative cu israeliepii 
atîta vreme cît ei ocupă 20 la 
sută din teritoriul egiptean, 70 
la sută din Iordania și 15 la 
sută din Siria". „Negocieri în 
aceste condiții ar duce nu la 
pace, ci la o capitulare necon
diționată".

Referindu-se în continuare la 
problema refugiaților palesti
nieni, Nasser s-a declarat con
vins că ea își va găsi soluțio-

• LU1ND cuvîntul în ca
drul audierilor comitetului 
judiciar al Senatului S.U.A., 
Richard KIeindienst, ministru 
adjunct al justiției, a decla
rat că președintele Nixon a 
ajuns Ia concluzia „după un 
studiu aprofundat" că cei 10 
milioane de tineri americani 
între 18 și 21 de ani trebuie 
să capete dreptul de vot în 
alegerile federale.

narea după evacuarea teritorii
lor ocupate. „Vom încerca să-i 
convingem pe palestinieni de 
justețea părerilor noastre, a 
spus el. In orice caz, nu încape 
îndoială că cu cît războiul con
tinuă mai mult și cu cît se acu
mulează mai multă amărăciune, 
cu atît sarcina noastră devine 
mal dificilă". Președintele 
Nasser și-a exprimat părerea că 
„timpul lucrează în favoarea 
arabilor",

• LUÎND cuvîntul marți la 
un dejun oferit de Asociația o- 
landeză pentru relațiile inter
naționale, ministrul de externe 
al Israelului, Abba Eban, a pro
pus convocarea unei conferințe 
internaționale care să examine
ze problema refugiaților palesti
nieni. El a arătat că această 
conferință ar putea avea loc 
chiar înainte de tratativele de 
pace între Israel și țările ara
be. După părerea sa, la o ase
menea conferință ar putea tri
mite reprezentanți nu numai 
arabii’ și israelieriii, ci și alte 
țări, precum și agențiile specia
lizate ale O.N.U.

Referindu-se la perspectiva 
restabilirii păcii îri Orientul A- 
propiat, Abba Eban a declarat : 
„Noi nu ne vom clinti de pe li
niile încetării focului fără o 
pace negociată. Noi nu credem 
că marile puteri își pot atribui 
rolul de judecători pentru că 
au interese proprii și divergente 
și nu vom accepta ca interesele 
noastre vitale să fie precizate în 
mod amănunțit fără participa
rea noastră".

In continuare, ministrul is- 
raelian a adăugat: „Sîntem 
gata să ducem tratative asupra 
tuturor punctelor litigioase și 
nu vom pune nici o condiție 
prealabilă tratativelor".

★
Oficiosul egiptean „Al Ah

ram" menționează într-un arti
col publicat miercuri că „națiu
nea arabă respinge propunerea 
lui Abba Eban privind organi
zarea unei conferințe interna
ționale care să examineze pro
blema refugiaților palestinieni". 
Această propunere, subliniază 
ziarul citat „nu reprezintă decît 
o încercare de a deschide prin 
ușa din dos calea spre nego
cieri directe cu arabii".

si culturalău

• Sub auspiciile Institutu
lui de științe economice a- 
plicate din Franța și ale 
delegației permanente a 
EJepublicii Socialiste Româ
nia la U.N.E.S.C.O., în edi
tura „Droz" a apărut un vo
lum de studii, ilustrat, inti
tulat : „România economică 
și culturală". Sînt prezenta
te date geografice, istorice, 
problemele dezvoltării econo
mice, problemele comerțului 
exterior, ale învățămîntului, 
femeia în viața publică ro
mânească, literatura română, 
arta românească, cultura 
populară, politica externă.

Prefața lucrării aparține 
cunoscutului economist fran
cez Francoise Perroux, pro
fesor la College de France și 
director al Institutului de 
științe economice aplicate 
din Franța. Postfața este 
semnată de Costin Murgescu.

Forțele Armate Popu
lare de Eliberare din 
Vietnamul de sud con
tinuă acțiunile ofensive 
împotriva trupelor ame- 
ricano-saigoneze, rela
tează agenția Eliberarea.

Referindu-se la luptele care au 
avut loc în luna ianuarie în pro
vincia Anh Siang, agenția citată 
menționează că au fost uciși, ră
niți sau luați prizonieri 1 370 de 
soldați inamici, doborite două 
elicoptere, scufundate trei nave 
de război, distruse șase transpor
toare blindate și patru piese de 
artilerie, incendiate două depozi
te de carburanți. într-o altă pro
vincie Bien Iiou trupele ameri- 
cano-saigoneze au pierdut în ia
nuarie 200 soldați și ofițeri, 13 
transportoare blindate și tancuri 
și patru nave militare. Succese 
similare forțele patriotice au ob
ținut și în alte regiuni ale Viet
namului de sud, conchide agenția 
Eliberarea.

amiază și miercuri dimineața, din 
greșeală, instalațiile complexului 
militar american de la Bien Hoa, 
a declarat la Saigon un purtător 
de cuvînt al armatei americane. 
Cu acest prilej, a spus el, pa
tru soldați americani au fost 
uciși, iar al ți 20 răniți. Un pur
tător de cuvînt al administrației 
de la Saigon a afirmat că acci
dentul se datorește unei erori, ar- 
tileriștii armatei saigoneze fiind 
convinși că atacă pozițiile inami
ce (ale forțelor patriotice).

Aranjament 
sovieto-român

ÎN DOMENIUL AGRICULTURII

ausaBuasaua

Artileria saigoneză a bombar
dat de două ori, marți după-

de la Palatul Chigi din Roma
„întîlnirile colegiale", după cum sînt denumite oficial tra

tativele dintre premierul italian desemnat, Mariano Rumor, 
și reprezentanții celor patru partide de centru-stînga,^ în ve
derea reconstituirii unui guvern cvadripartit — au început 
formal miercuri seara.

(ora Ro
din „sala 
Chigi (se-

ba orele 17,05 
mei) — fotoliile 
verde" a Palatului 
diul Președinției Consiliului 
de Miniștri) f 
pate. Alături 1 
masa tratative _ 
delegațiile alcătuite din 7 re
prezentanți democrat-creștini, 
4 socialiști, 5 socialiști-unitari

deja ocu- 
Rumor, la 
au luat loc
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Ochii triști oi fetei tră
dează suferința și remi
niscențele unei cumplite 
spaime. Ceea ce a trăit 
ea, a frtnt zîmbetul copi
lăriei și-i va marca pro
fund întreaga viață.

Vo Thi Lien are 12 ani și e 
unul din foarte puținii supra
viețuitori ai masacrului de la 
Sonp My. „Eram cu bunicii mei 
la cîmp cînd am auzit deasupra 
noastră zgomotul elicopterelor. 
Am presimțit ceva rău și am 
fugit spre sat. Apoi...". Cu glas 
tremurător mica vietnameză 
desfășoară în fața sutelor de 
tineri suedezi întruniți într-o 
sală de conferințe din Stock
holm, tabloul îngrozitor al cri
mei făptuite de militari ameri
cani în ziua aceea de primă
vară a anului 1968. Cina a a- 
juns aproape de sat, Vo Thi a 
auzit primele rafale de mitra
lieră. împreună cu bunicii, ea 
s-a ascuns într-o groapă, la 
marginea drumului care ducea 
spre inima satului. După numai 
citeva minute, deasupra gropii 
a explodat o grenadă... Pe 
urmă : „Cînd mi-am revenit 
— își amintește copilul scă
pat ca prin minune din 
infernul de la Song My —

eram plină de sînge. Eu nu 
aveam decît o mică rană la 
brațul sting. Era sîngele buni
cilor mei sfîrtecați de explozia 
grenadei". De îndată ce împuș
căturile și exploziile au încetat 
și liniștea, o liniște de mormînt, 
a coborît deasupra satului, Vo 
Thi, buimacă, îngrozită, s-a 
smuls din groapa plină de sînge 
și fragmente de trupuri ome
nești. A pornit spre casă. Ceea 
ce i-a fost dat să vadă era 
halucinant, infernal : „Strădu
țele erau pline de cadavre. In 
fața fiecărei case zăceau tru
puri ciopîrțite de baionetă sau 
ciuruite de gloanțele mitraliere
lor... în două încăperi și în 
curtea casei familiei mele i-am 
găsit uciși pe absolut toți ai mei 
—- optsprezece persoane... Co
pilul de șase luni al surorii mele 
mai mari zăcea cu capul sfărî- 
mat de gloanțe sub alte două 
cadavre, lipit de pieptul mamei 
sale, și ea sfîrtecată de baio
nete. O altă soră a mea, gra
vidă, zăcea în curte cu abdo
menul sfîșiat. Fratele meu mai 
mic, rănit, agoniza și și-a dat 
sufletul în brațele mele...*. Vo 
Thi nu și-a mai putut reține la
crimile și sutele de tineri din 
sală, după ce ascultaseră într-o

și 3 republicani, incluzînd fie
care pe secretarii generali și 
vice-secretarii partidelor a- 
mintite, precum și pe șefii gru-‘ 
purilor lor parlamentare

Principalele probleme care 
formează obiectul întrunirii 
se înscriu în cadrul complex 
al discuțiilor privind alcătui
rea programului guvernamen
tal și stabilirea componenței 
viitorului cabinet. Dacă am 
aprecia după polemica ce con
tinuă chiar între partenerii 
noii coaliții de centru-stînga, 
s-ar putea spune că atmosfera 
este încărcată și cu perspecti
ve încă incerte.

Așadar, la 11 zile după de
misia cabinetului „Monoco- 
lor“ democrat-creștin, criza 
de guvern din Italia continuă 
să stea sub semnul incertitu
dinilor.’

MOSCOVA 18 — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : Miercuri s-a semnat la 
Moscova un aranjament, pe o 
durată de trei ani, privind cola
borarea tehnico-științifică în 
agricultură, între Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii al 
Republicii Socialiste România și 
Ministerul Agriculturii al Uniu
nii Sovietice.

Se prevede că părțile semna
tare vor sprijini lărgirea con
tactelor în domeniul cercetări
lor, studiilor, proiectărilor și 
producției între unitățile agri
cole cu acest profil, între oa
menii de știință și specialiștii 
români și sovietici. In acest 
scop, vor avea loc schimburi de 
vizite ale oamenilor de știință 
și specialiștilor, schimburi de 
publicații, mostre, mașini agri
cole, aparate unicate și de se
rie mică, semințe de soi și ani
male de reproducție.

Aranjamentul a fost semnat 
din partea română, de Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii 
și silviculturii, iar din partea 
sovietică, de Vladimir Mațke- 
vici, ministrul agriculturii.

Totodată, a fost semnat pro
tocolul privind colaborarea teh
nico-științifică pe anul 1970 în
tre cele două ministere. Proto
colul a fost semnat din. partea 
română de Nicolae Ștefan, ad
junct al ministrului agriculturii 
și silviculturii, iar din partea 
sovietică, de Grigori Petrov, 
locțiitor al ministrului agricul
turii.

La ceremonia semnării a par
ticipat Ion Ciubotaru, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Româ
niei la Moscova.

Convorbirile care au precedat 
semnarea celor două documente 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reci
procă.

Amerieii
Latine

de călătorie

de DARIE

NOVĂCEANU

Lota — teritoriu 
al sărăciei

Vorbim, uneori, numai de pe 
de margini despre umanitate. 
Și, poate, tocmai de aceea, toc
mai pentru câ obișnuim s-o a- 
cordăm prea mult la părerile 
și experiențele noastre, datele 
ei trec de la real la închipuire, 
apoi la bănuială și se volati
lizează, treptat, pînă nu se mai 
recunoaște nimic.

Dispariția, și nu cred să mă 
contrazică cineva, se petrece, 
de obicei, în iumea care trăiește 
numai pentru ea, în lumea pro
fitului materia! fără de muncă, 
în lumea moștenitorilor bogafi, 
în lumea celor avuți sau înavu
țiți, a celor ce, toată viața lor, 
nu au făcut decît efortul fizic 
al deplasării de sine și nu știu 
ce înseamnă, decît teoretic, o 
unealtă de producție.

în lumea aceasta, umanita
tea dispare, se transformă în 
contrariul ei, în lașitate, în cru
zime, in dispreț, în desconsi-

Acum, însă, după ce, tn grup, 
am străbătut parcul Cousino, 
după ce am observat, fiecare 
cu puterea lui, și am reconsti
tuit pentru moment viața fami
lie Cousino, după ce ne-am a- 
șezat în „el mirador’, un fel 
de balcon de piatră și mes
teacăn, punct ultim, de unde 
familia Cousino cerceta albas
trul oceanului sau supraveghea 
încărcarea vapoarelor cu căr
bune, după ce am examinat 
clasicismul grăbit al statuilor 
de pe alei, arborii exotici, flo
rile, cu văpaia lor de iarnă me
diteraneană, acum, în fața mi
nerilor abia ieșiți din subtera
nele negre, ne simțit ca niște 
intruși jalnici, încercăm, nepu
tincioși, să zîmbim, să spunem 
un cuvînt retoric, să exprimăm 
idei triste sau considerații opti
miste. Pe lîngă ei, pe lîngă îm
brăcămintea lor, pe lîngă ges
turile și privirile lor, atitudinea

Foto: FELIX NAKAMURA

• PARTIDUL African al In
dependenței din Guineea și 
Insulele Capului Verde (PAIGC) 
a dat publicității în capitala 
Senegalului — Dakar — un co
municat referitor la acțiunile 
ofensive Inițiate de patrioții 
africani împotriva trupelor colo
nialiste portugheze în decem
brie 1969 și în prima jumătate a 
lunii ianuarie 1970. în cursul 
atacurilor declanșate de detașa
mentele PAIGC au fost uciși în 
această perioadă 125 militari 
portughezi. Totodată, mențio
nează comunicatul, forțele pa
triotice din Guineea-Bissau și 
din Insulele Capului Verde au 
distrus 25 de vehicule militare 
și au doborît un avion. ’

brînin, a dat citire uaui mesaj 
special al președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, adresat cu 
acest prilej vizitatorilor expozi
ției.

Expoziția sovietică de foto
grafii, va rămîne deschisă la 
Washington pînă la 5 martie, 
iar apoi va fi prezentată la New 
York, Chicago, San Francisco, 
San Antonio și New Orleans,

Ședința Comitetului 
pentru dezarmare
Miercuri după-amiază a avut 

loc o ședință specială a Comi
tetului pentru dezarmare în ca
drul căreia secretarul general 
al Națiunilor Unite, U Thant, 
a rostit o cuvîntare. Subliniind 
că actuala sesiune este menită 
să lanseze Deceniul dezarmării, 
proclamat de Adunarea Gene
rală a O.N.U., vorbitorul a enu
merat diverse progrese realizate 
pe calea dezarmării în deceniul 
trecut, subliniind totodată că 
în aceeași perioadă cheltuielile 
militare mondiale au crescut în 
mod alarmant.

• GUVERNUL australian a 
adoptat liotărîrea de a semna 
Tratatul de neproliferare a ar
melor nucleare — a anunțat la 
Canberra un purtător de cuvînt 
oficial. Miniștrii Australiei la 
Moscova, Washington și Londra

• LA WASHINGTON, în ho
telul „Sheraton Park", s-a des
chis expoziția de fotografii 
„U.R.S.S. — Foto-70“, organizată 
de agenția sovietică de presă 
Novosti. Manifestarea are loc 
în cadrul schimburilor culturale 
dintre U.R.S.S. și S.U.A., preci
zează agenția TASS.

Ambasadorul Uniunii Sovie
tice la Washington, Anatoli Do-

tăcere profundă, au izbucnit 
într-o explozie de revoltă ^in
dignare. Minute în șir au răsu
nat cuvinte care înfierau cri
mele intervenționiștilor și care 
exprimau solidaritatea caldă cu 
poporul erou vietnamez. „Fie
care zi în care soldații ameri
cani rămîn pe păqgîntul Viet
namului de sud — încheie DA- 
GENS NYHETER reportajul zgu
duitor despre întîlnirea tinerilor 
din Stockholm cu supraviețui- 
toarea de la Song My — face 
ca alți copii vietnamezi să tră
iască cumplita dramă a lui Vo 
Thi Lien*.

Fiecare zi, fiecare oră în care 
militarii americani rămîn pe pă- 
mîntul vietnamez înseamnă alte 
zeci și sute de copii cu ochii 
plini de tristețe și teribile spai- 

‘ ’ ’o Thi.
P. N.

plini de tristețe si 
me, asemeni lui V<

Răspunsul lui W. Brandt 
adresat lui W. Stoph

Guvernul R. F. a Germaniei a examinat 
miercuri scrisoarea adresată cancelarului 
Brandt la 11 februarie a.c., de către Willy 
tele Consiliului de Miniștri

Purtătorul de cuvînt oficial, a 
anunțat că guvernul R.F.G. a 
aprobat textul scrisorii de răspuns 
și a hotărît să-l autorizeze pe 
Willy Brandt să se întîlnească la 
Berlin cu președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane.

In scrisoarea de răspuns se 
arată că Willy Brandt, însoțit de 
ministrul federal Franke și de 
alți consilieri, este gata să se în
tîlnească la Berlin cu Willy 
Stoph, pentru începerea de tra
tative.

Relevînd că datele propuse de

au primit instrucțiunea de a 
semna tratatul în cursul acestei 
săptămîni.

Acord comercial 
italo-polonez

• MINISTRUL comerțului 
străinătatea al Italiei, Riccardo 
Misasi, și ministrul’ comer
țului exterior al Poloniei, 
Janusz Burakiewicz, au semnat 
miercuri la Roina un acord co
mercial pe termen lung, care va 
reglementa relațiile comerciale 
și economice dintre Italia și Po
lonia pe perioada 1970—1974. 
Totodată, a fost semnat un pro-

cu

tocol cu privire la livrările reci
proce de mărfuri pe anul 1970, 
care prevede realizarea unui 
schimb de mărfuri în valoare 
de aproximativ 200 milioane de 
dolari. Potrivit noului acord, în 
1970 exporturile poloneze in 
Italia vor crește cu 10 la sută 
față de 1909.

al R.D.G.

în ședința sa de 
federal Willy 

Stoph, președin-

pentru întîlnireWilly Stoph 
coincid cu alte angajamente sta
bilite anterior de guvernul fe
deral, Willy Brandt sugerează că 
ar fi bine ca reprezentanți ai 
ambelor părți să se întîlnească în 
săptămâna dintre 23 și 27 fe
bruarie, pentru a aborda proble
ma pregătirilor tehnice necesare. 
In cadrul acestei întîlniri s-ar pu
tea stabili, de asemenea, defini
tiv data primei întîlniri. Willy 
Brandt consideră potrivită pen
tru întîlnire o zi din cea 
de-a doua sau a treia săptămînă 
din luna martie și propune tot
odată ca cea de-a doua întîlnire 
să aibă loc la Bonn.

• LA VIENA a fost semnată 
miercuri o înțelegere între o de
legație a Camerei federale do 
comerț a Austriei și o delegație 
a Camerei de Comerț exterior 
a R. D. Germane cu privire Ia 
înființarea unei reprezentanțe 
comerciale austriece în R. D. G. 
Reprezentanța își va avea sediul 
la Berlin, precizează agenția 
A.D.N.

Procesul de la Chicago
Cei șapte lideri ai 

unor organizații pa
cifiste din S.U.A., al 
căror proces se des
fășoară de aproape 
cinci luni la Chica
go, au fost declarați 
miercuri neVinovați 
de a fi „conspirat în 
vederea producerii 
de tulburări" în tim
pul demonstrațiilor 
împotriva războiului 
din Vietnam ce au 
avut loc cu prilejul 
convenției partidu
lui democrat din au-

gust 1968. Hotărîrea 
a fost luată de cei 
12 jurați după patru 
zile șl jumătate de 
deliberări. Cinci din
tre acuzați, David 
Dellinger, Jerry Ru
bin, Thomas Hayden, 
Abbie Hoffman și 
Rennie Davis au fost 
găsiți însă vinovați 
de a fi „trecut ba
ricadele poliției sta- 
tulul pentru a incita 
la revoltă*. El »înt 
pasibili de pedepse 
pînă la B ani închi

soare ți o amendă 
de 10 000 dolari. Cei
lalți doi acuzați, Lee 
Weiner și John Froi- 
nes, au fost achitați 
și eliberați.

Verdictul juriului 
este interpretat drept 
o victorie a acuzați
lor, mai ales în urma 
presiunilor exerci
tate de judecătorul 
Julius Hoffman care 
a căutat, prin toate 
mijloacele, să obțină 
condamnarea lor sub 
învinuirea de „com
plot".

• LA Budapesta își desfășoa
ră lucrările cea de-a 9-a consfă
tuire a reprezentanților organi
zațiilor de turism din țările so
cialiste. La consfătuire partici
pă reprezentanți a 27 de organi
zații turistice din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Cuba, R.D. Germa
nă, Iugoslavia, Mongolia, Polo
nia, România, Uniunea Sovietică 
și Ungaria.

Din partea Oficiului Național 
de Turism din România par
ticipă o delegație condusă 
de Gheorghe Dumitru, direc
tor general al Agenției cen
trale O.N.T. pentru turism in
tern. Consfătuirea prilejuiește 
participanților un larg schimb 
de experiență și informații în 
domeniul organizării și desfășu
rării turismului intern și inter
național.

• MAREA BRITANIE se pro
nunță în favoarea întăririi uni
tății politice a Europei occiden
tale (Piața comună — N.R.), cu 
condiția ca aceasta să nu impli
ce instituții cu caracter federal 
sau supranational în probleme
le politice ți de apărare, a de
clarat marți primul ministru 
Harold Wilson în Camera Co
munelor.

In centrul Budapestei

derare socială. E un teritoriu în 
care, chiar și atunci cînd se 
întîmplă vreun act de umani
tate, el are loc în relația filan- 
trop-cerșetor, relație care su
praviețuiește ca o reminiscență 

I mai degrabă mistică decît de 
| binefacere, căci filantropul, în 

raiul său pămîntean, nu face 
nimic altceva în afară de pre
zumtiva cumpărare ieftină a ra
iului ipotetic de dincolo de via
ță. Moneda rece care se topește 
în mîna neajutoratului nu-i ni
mic altceva decît un avans pen
tru plata trecerii peste rîu.

— Familia Cousifio — ne ex
plica poetul chilian Gonzales 
Roja un om extraordinar prin 
dinamismul concepțiilor sale, 
dar ușor duios în acest caz — 
deși locuia aici, apărea rareori, 
mai mult ca un duh, în fața mi
nerilor, mai ales cu prilejul săr
bătorilor, cînd făcea daruri...

Aici înseamnă Lota, centru 
carbonifer de primă importan
ță în Chile, localitate stăpînită, 
multă vreme, de familia Cou- 
siho. Ultimul fir de cărbune ce 
se scotea de aici, se scotea în 
numele familiei Cousino ; ulti
mul ban ce se cîștiga aici, se 
cîștiga de la familia Cousino. 
Ea stăpînea totul, arborii și 
apa, pămîntul și subpămîntul. 
Și-acum nu mai stăpînește ni
mic : dorința de cîștig și strin
gers la un loc a cîștigului au 
făcut ca familia aceasta, cu ra
mificații europene, să se stingă 
pe dinlăuntru ca o lumînare 
care nu mai avea putere să 
pîlpîie. Grija înavuțirii i-a sub
țiat nervii și i-a înrăit sufletul. 
Copiii au pierit de mici, vîrst- 
nicii de vîrstnici și azi nu se 
mai știe nimic despre descen
dența sa posibilă. Parcul, doar 
parcul acesta, lung de 1 km 
și acoperind 14 hectare — o 
limbă de pămînt care plonjea
ză în Pacific, sprijinindu-se pe 
uriașe roci vineții —, reședință, 
cîndva, a familiei Cousino, el 
mai poate aminti, vag, o exis
tență stinsă.

Propunerea de a veni aici a 
fost, ■ desigur, a poetului Gon
zales Roja, între altele profesor 
la universitatea din Concep- 
ciân, căci de îndată ce „tribul" 
de scriitori latinoamericani, la 
care mă integrasem perfect și 
vremelnic, a ajuns în oraș, ca 
bun amfitrion, Gonzales Roja a 
ținut să cunoaștem cît mai 
multe.

noastră pare de promenadă. Ei 
ne dau, totuși, ocol, cu bună
voință răspund la întrebări, 
întreabă, iscodesc în termenul 
bun, fac la rîndul lor, conside
rații pentru care nimeni nu se 
simte pregătit.

Pentru că Lola, și acest lucru 
îl știam toți, îl aflaserăm, loca
litatea aceasta care, cîndva, a 
supraviețuit pentru că trăia fa
milia Cousino, supraviețuiește 
azi datorită unei umanități pri
mitive, în care „homo sapiens* 
nu există decît intuitiv; nu 
există pentru că singurul lucru 
care există aici este sărăcia.

Peste cincizeci de mii de su
flete trăiesc aici, adică supra
viețuiesc : zece mii.de mineri, 
familiile lor, cu mulți copii, plus 
o populație sosită, asemenea 
păsărilor, într-o colonie de mi- 
grafie. Banii (cu cîștigul de pe o 
zi se pot cumpăra 7-8 sticle de 
lapte sau cîteva pîini...) se rup 
în toate mîinile, dispar ca și 
cînd nici nu ar exista. In nici 
un loc din lume, cred, circulația 
banului nu se face mai repede. 
Și pentru acești bani, zilnic, 
minerii se scufundă (se scufun
dă, da, nu coboară, pentru că 
abatajele se află sub ocean...) 
în mină, înaintează kilometri 
întregi pe sub ocean, căutînd 
cărbune. Pentru aceasta, zilnic, 
la gurile de scufundare se aud 
bătăile de semnal : o lovitură, 
oprește (parrar), două lovituri, 
ridică (izar), trei lovituri, gră
bește (arrear), patru lovituri, 
accident... Pentru aceasta, zilnic, 
cei care nu lucrează pentru că 
n-au unde, improvizează viața, 
o simulează, se fac că trăiesc, 
ies pe străzi, se adună în piață.

Umanitatea primitivă de care 
aminteam, începe aici : Lota, în 
condițiile ei de acum, ar supor
ta, poate, numai un sfert din a- 
ceastă populație, locuințele ar fi 
suficiente pentru un sfert, cîști
gul, la fel. Dar Lota primește 
pe oricine. Dacă cineva nu mai 
are pe nimeni pe lume, dacă nu 
mai are nici o nădejde, dacă 
nici un echilibru nu-l mai poate 
păstra pe verticală, vine la 
Lota. Așa,. înțr-o dimineață, co
boară aici, și pînă seara simte 
că aparține cuiva, că face parte 
dintr-o familie, că se poate 
salva. Nici unde, pe unde am 
umblat, nu am cunoscut existen
ța „paturilor calde" (camas ca- 
lientes). Și nici nu mi-aș fi putut 
închipui că pot să existe. La

Lota există : suprapuse sau nu, 
în camere cît ae cît omenești, 
de familie, aceste paturi sînt 
mereu ocupate, cu rîndul, de cei 
care se întorc de la lucru. Cînd 
a sosit acasă, schimbul său abia 
s-a trezit, pregătindu-se pentru 
scufundarea în subteran. Patul 
îi mai păstrează căldura forme
lor obosite, în căldura aceasta 
intră cel care și-a terminat lu
crul. Din cauza aceasta, de 
multe ori, copiii: se nasc, cresc, 
dar nu-și cunosc, în mod cert, 
decît mama... Știu, lucrul acesta 
pare de necrezut. Și totuși, e 
purul adevăr. Știu, sociologii ar 
face gesturi de refuz, dar copii 
există. Și pînă acum nu. șe cu
nosc cazuri de „răbufniri", de 
omucidere, de zarvă omenească 
sau de scandal. Lota a acceptat 
o stare de lucruri, a primit ca 
sărăcia să se îmbine cu mize
ria și promiscuitatea, dar a păs
trat un teribil sentiment de înțe
legere, de umanitarism, greșit, 
poate, dar care. în condițiile 
date, este singurul 1n măsură sg 
asigure supraviețuirea. Trep ■ 
ea face supraefortul depq^. îi 
de sine t se construiesc case ul 
plus, se caută școlarizarea co- 
piilor{ se încearcă tot felul de 
soluții de salvare a celor fără 
de muncă. Statul are puțină, 
foarte puțină nevoie de cărbu
ne. Industria sa, datorită căde
rilor de ape, are la bază ener
gia electrică. Mina de cărbune 
de la Lota, la fel ca o alta, 
Coronei, produce, în mare par
te pentru siderurgie dar tehnica 
modernă face inutil un astfel 
de produs pe care minerii de 
aici îl obțin pentru ca să tră
iască.

Cineva, desigur, oricine, ar fi 
tn drept să știe, după toate a- 
cestea, de existența sindicală a 
Lotei. Nu există, în prezent. în
tr-o altă țară latinoamericană, 
în afară de Chile și unele centre 
urbane din alte țări, un proleta
riat mai activ, o mișcare sindi
calistă mai vie. Lota, în această 
privință, e activă, e vie. Toâmai 
această mișcare e cea care 
încearcă soluții. Datorită ei mi
na există încă, țof datorită ei, 
în parcul, cîndva al familiei 
Cousino, își petrec ziua copiii 
de cîjiva ani, descoperind na
tura și viața. Pentru moment, 
însă, Lota nu poate face mai 
mult. Pentru moment „paturile 
calde” există. Și chiar dacă 
există cîteva săli de cine x 
chiar dacă există ziare Ic 
chiar dacă există oratori~poîi- 
tici de toate culorile Lota ră
mîne un teritoriu al sărăciei. 
Spre ea, în fiecare dimineață, 
coboară cineva și pînă seara 
devine locuitorul ei. Cu o sin
gură condiție : să nu fi învățat 
să.fure, să pungășească sau să 
ucidă. Filtrele solidarității sînt, 
din această pricină, foarte sen
sibile.

Poate tocmai această umani
tate primitivă, mâ gîndeam la 
plecarea din Lota, a făcut ca, 
în 1906, în nordul extrem al țării 
Chile, să se fi consurtiat unul 
dintre cele mai zguduitoare 
acte de solidaritate : 2 000 de 
mineri care au refuzat să mai 
lucreze, revoltîndu-se împotriva 
condițiilor de viață au fost se
cerați de armata inconștientă 
a acelui început de secol, plin 
de cruzime pretutindeni. între 
acești 2 000 se aflau 500 de bo
livieni, veniți, ca păsările, în 
căutare de lucru. Și deși nu era 
țara lor, deși consulul bolivian 
a reușit să convingă guvernul 
pe lîngă care era acreditat să-i 
„lase șă plece”, să-i expulzeze, 
toți cei 500 de bolivieni au refu
zat trădarea, lăsîndu-se secerați 
alături de cei 1 500 de chilieni.'.. 
Un cîntec trist se aude, de a- 
c®ea/ multe ori în aceste 
pămînturi. E cîntecul acestei se- 
cerări, a . cărui melodie o cu
nosc mulți, o melodie cu accen
te de tragedie antică, o melo
die pe care, înainte de a părăsi 
Lota, la masa pe care sindicatul 
minerilor din Lota o oferea scrii
torilor latinoamericani (s-au ser
vit churos, picarones, scoici, 
produse ale oceanului și vin alb) 
cineva și-a amintit-o, vag, iar 
mulți au reluat-o ca un cor ce 
se năștea instinctual.

Nimic de aceea, odată ce 
ne-am întors la Concepcion, 
traversînd Bio-Bio, rîu leneș șT 
imens, cîndva frontieră între 
populații locale și migratori sau 
coloniști, nu m-a putut smulge 
din melopeea deprinsă la Lota.

POZIȚIA SOCIALIȘTILOR JAPONEZI
•PREȘEDINTELE Comitetului Central Executiv al Partidului 

socialist din Japonia, T. Narita, a rostit în cadrul lucrărilor ce
lei de-a 63-a sesiuni speciale a Parlamentului japonez o cuvîn
tare în care a criticat politica internă și externă a cabinetului 
Eisaku Sato, subliniind necesitatea promovării unei politici, care 
să corespundă intereselor consolidării păcii, democrației și îm
bunătățirii nivelului de trai al poporului japonez. Narita și-a 
exprimat îngrijorarea în legătură cu sporirea în noul an finan
ciar a alocațiilor pentru apărare și a arătat că guvernul nu 
întreprinde suficiente măsuri pentru stabilizarea prețurilor la 
produsele de larg consum. Referitor la tratatul de securitate 
japono-american, Narita a vorbit despre pericolul pe care acesta 
îl prezintă pentru Japonia și a propus Parlamentului să adopte 
principii privitoare la neamestecul In treburile interne ale 
altor țări.

Cel de-al doilea grup de 
tineri americani, care vor 
participa ca voluntari la re
coltarea trestiei de zahăr de 
pe plantațiile din Cuba, au 
plecat din portul Saint John, 
la bordul navei „Luis Arcos 
Bernes". Grupul de 499 de 
tineri voluntari va lucra in 
Cuba sub numele de Brigada 
„Venceremos" (brigada „vom 
învinge"). Ei îi vor înlocui 
pe cei 216 tineri americani 
care, cu două luni de zile în 
urmă, au format primul eșa
lon al Brigăzii „Vencere
mos".
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