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• EXISTĂ SI UN GO
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La Consiliul de Stat a avut loc solemnitatea înmînării 
unor înalte distincții organizațiilor de partid, consiliilor 
populare județene și institutelor de cercetări fruntașe

în intere in anul 1969

Semestrul II al actualuli^ an 
universitar a început într-o at
mosferă de optimism și dorință 
ne autodepășire. Este ambianța 
specifică unei etape al cărei de
but se conturează pe fondul u- 
nor însemnate succese obținute 
in toate domeniile de activitate 
studențească. După cum se știe, 
recenta sesiune de examene, 
desfășurată sub semnul unei e- 
xigențe sporite, s-a situat, prin 
rezultatele sale, la un nivel ca
litativ satisfăcător. Rezultatele 
bune Ia învățătură constituie ro
dul creșterii eforturilor, depu
se de studenți, in contextul fa
vorabil creat prin aplicarea 
consecventă a măsurilor de 
perfecționare a procesului ins- 
tructiv-educativ, la care se a- 
daugă preocuparea susținută a 
cadrelor didactice și a asocia
țiilor față de pregătirea profe
sională. De fapt, în semestrul 
I asociațiile s-au afirmat ca 
factori activi în întreaga viață 
universitară, ceea ce a dus la 
realizarea unbr indici calitativi

superiori nu numai în dome
niul pregătirii de specialitate 
ci și în activitatea politico- 
ideologică, cultural-artistică, 
sportivă și turistică. Dar ana
liza atentă și realistă a rezul
tatelor înregistrate la sfirșitul 
primului semestru evidențiază 
și unele neajunsuri, mai ales 
în ceea ce privește activitatea 
desfășurată die către asociații 
in sectorul social-gospodăresc și 
colaborarea cu factorii de răs
pundere din invățămintul supe
rior.

Acestea sint condițiile de care 
s-a ținut în primul rînd seama 
atunci cînd s-a stabilit conținu
tul Plenarei Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studențești din 
România, care a avut Ioc în 
ziua de 28 februarie.

La lucrările plenarei au luat 
parte tovarășii Ion Iliescu, prim 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului, fon Teoreanu, șeful secției 
de invățămînt a Consiliului de 
Miniștri, Alexe Popescu, adjunct 
al ministrului invățămintului.

Au fost prezenți, de asemenea, 
prorectorii cu munca educativă 
din fcadrul instituțiilor de învă- 
țămint superior din întreaga ța
ră, activiști ai U.T.C. și ai 
U.A.S.R., redactori ai 
centrale de tineret și 
țești.

Pe baza referatului 
tat de tovarășul Ion ____
Ștefănescu, președintele Consi
liului U.A.S.R., secretar al C.C. 
al U.T.C, plenara a dezbătut 
problemele activității desfășu
rate de asociațiile studențești 
în cămine și cantine și a stabilit 
măsuri menite să contribuie Ia 
îmbunătățirea generală a muncii 
educative și social-gospodărcști. 
Plenara a luat, de asemenea, în 
discuție informarea asupra re
zultatelor obținute de studenți 
în sesiunea de examene din fe
bruarie a.c., precum și infor
marea cu privire la activitatea
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TOTUL ESTE BINE CIND SE 
SFÎRSEȘTE CU BINE. • CEL 
MAI'GREU MECI, ÎNTOT
DEAUNA CEL CARE UR

MEAZĂ.
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„SCÎNTEIA TINERETULUI
(Continuare în pag. a IV-a)

CUM AJUNG ELEVII DIN CLASA A XII-A SĂ

CONCUREZE LA „MINITEHNICUS"?

PLEDOARIE PENTRU-

De cite ori locuitorii Capi
talei nu trec pe lingă statuia 
lui Mihtai Viteazul din fața 
clădirii Universității? Dar 
cîți dintre noi o vedem oare 
cu adevărat ? îmi amintesc 
că am auzit de statuie cînd 
aveam șapte ani și toți co
piii de Ia școală se lăudau 
Că au văzut un cal nemai
pomenit și negru în mers, 
și cu nările încordate. Des
pre călăreț — nimic. Dar fără 

statuia
lui ivuhai
VITEAZUL

să umbrească frumusețea 
eroului, calul a căpătat atîta 
personalitate, incit o parte 
a clădirilor dinspre coada sa 
au fost botezate cu numele 
acestui fuior ce sfidează 
substantivul comun care 
denumește această termina
ție a spinării.

Ca și „Lupoaica", sta
tuia ce-l reprezintă pe Mihai 
V iteazul arc o istorie cu zbu
ciumate întîmplări ; în anul 
1874 statuia strălucitorului 
Mihai a fost adusă în Bucu
rești și așezată pe soclu, în 
fața clădirii Universității l 
puțin timp după aceasta sta
tuia a fost acoperită, poate 
din pricina stemelor celor 
trei principate românești, 
poate din pricina inscripții
lor care aminteau datele lup
telor victorioase ale voievo
dului român, toate acestea 
se pare că trezeau suspiciuni 
și complicații diplomatice. 
Frumoasa statuie executată

GABRIELA MELjNESCU-

(Continuare în pag. a IV-a)

La Consiliul <Je Stat a avut loc 
miercuri dimineața, solemnitatea 
înmînării unor Ordine și Diplome 
de onoare organizațiilor județe
ne de partid, consiliilor popu
lare județene și institutelor de 
cercetări fruntașe în întrecerea 
desfășurată în anul 1969 în 
cinstea Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român si a 
celei de-a XXV-g aniversări a 
eliberării patriei.

înaltele distincții au fos'. în- 
mînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pr» 
ședințele Consiliului de Stat

La solemnitate au participat 
tovarășii Ion Gheorgbe Maurer, 
Emil Bodnaraș. Paul Niculescn- 
Mizil. Gheorghe Pană, Virgil 
Trofin, Ilie Ver(]eț. Maxim Bev 
ghianv Florian Dănălache, Con 
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu. 
Jănos Făzekas. Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Dumitru Popa, D>’ 

Imitru Popescu, Leonte Rauh? 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcti. 
Ștefan Voitec, membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, membri ai 
guvernului, prim-secretari ai co
mitetelor județene de partid, 
pr’re-vicepreședinți ai comitete
lor executive ale consiliilor popu
lai* județene, conducători ai in
stitutelor de cercetări» științifică 
fruntașe în întrecere-

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1969 în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate 
în întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid în domeniul 
industriei, investițiilor, transpor
turilor și circulației mărfurilor, 
au fost acordate „Ordinul Mun
cii" clasa I, Organizației, de 
partid a județului Iași, pentru 
locul I; „Ordinul Muncii" clasa 
a Il-a, Organizației de partid a 
județului Prahova, pentru locul 
II: „Ordinul Muncii" clasa a 
IlI-a, Organizației de partid a 
județului Brașov, pentru locul III.

Pentru rezultatele deosebite ob
ținute în anul 1969 în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate

• HOCHEI:

MINUNILE

NE-AU OCOLIT

POLITEHNICA" I

(Continuare în pag. a 11-a)

prezen-
Traian

presei 
studen-

• EVIDENT,

Stimați tovarăși.

FORȚA CONDUCĂTOARE
A PROCESULUI DE ÎNNOIRE

(Citiți amănunte în pagina 
de sport)

9 Totul despre 
culturism

CONT INUIT A TE
Micii constructori din clasele V—VIII participă de trei ani la H 

o competiție devenită tradițională : „Concursul Minitehnicus". U 
Inițiat de revista „Cutezătorii", actualmente sprijinit masiv de _ 
Consiliul Național al Organizației Pionierilor el dezvoltă și sti- “ 
mulează o sănătoasă preocupare pentru știință și tehnică a celor ■ 
mici, ce se dovedesc capabili să imagineze și să realizeze con- g 
strucții care uneori uluiesc prin ingeniozitatea s-au complexi
tatea lor. ■

Iată-ne puși într-o situație pa
radoxală Cum la concursul pio. 
nieresc nu participă decît elevii 
pînă Ia clasa a VIII-a (inclusiv) 
absolvenții claselor a VIII-a au 
trimis scrisori organizatorilor 
concursului „Minitehnicus" ru
gind, sau cerînil chiar în mod 
energic, să fie admiși în concurs. 
Organizația pionierilor a fost 
nevoită astfel să înființeze o ca
tegorie specială de premiere 
pentru clasele IX—XII Lucru 
frumos dar anormal. El trădea
ză o stare de lucruri care se 
poate materializa în întrebarea i 
dar cei care absolvă clasa a 
VIII-a? Ce se întîmplă cu ei 
mai. departe ? (referindu-rie, bi
neînțeles. la pasiunea pentru 
tehnică și la posibilitatea de a-și 
canaliza forțele pe acest tărîm). 
Acesta este motivul pentru care 
am procedat la o preliminară 
anchetă în rîndurile elevilor 
mici și mari de la Liceul nr. 24 
din București, unde, sub îndru
marea profesorului Schonek Ion 
se desfășoară o prodigioasă ac
tivitate în cercul tehnic al școlii. 
Cu ajutorul comitetului de pă
rinți și sub grija directă a con
ducerii școlii, elevii din cerc, 
pornind de la lucruri. simple, 
construiesc azi complexe electri
ce și electronice cum ar fi un 
aspectomat pe bază de releu 
capacitiv, aparate de radio cu 
tranzistoare. dispozitive acționa
te prin celulă fotoelectrică etc...

I—VIII ? Elevii pasionați pentru g 
tehnică își vor sista activitatea ?
Mi se pare anormal, observa ®observa ®

A. ALBU

pentru

CE NE DECLARA CEI MICI

Am început prin a sta de vor
bă cu elevii din clasele mai mici. 
Iată ce ne declară Vlad Adrian 
din clasa a VIII-a.

— Nu-mî plăcea tehnica. Dar 
cînd am văzut primul aparat fă- 
out de mîna mea funcționînd, 
am fost cuprins de un entuziasm 
care nu m-a părăsit.

— Noi avem o situație specia
lă datorită cercului existent în 
școală, cerc care ne va primi 
probabil și în anii următori. Dar 
mă întreb i ce se întîmplă la un 
liceu unde nu există și clasele

Cuvîntul rostit de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU

în numele Comitetului Central 
al partidului, al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri, 
felicit din toată inima pe cîștigă- 
torii întrecerii pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan pe 
1969.

Solemnitatea înmînării unor or
dine și distincții ale Republicii 
Socialiste România cîșiigătorilor 
întrecerii pe 1969 este o expresie 
a aprecierii activității desfășurate 
de comitetele județene de partid, 
de consiliile populare, de condu
cerile și organizațiile de partid

SOCIAL-POUTICĂ A ȚĂRII
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

O rememorare a zilelor clo
cotitoare în care își are începu
tul revoluția populară în Româ
nia obligă la reconstituirea a 
nenumărate fapte și evenimente 
istorice. De la dezlănțuirea 
energiilor populare în zilele 
fierbinți ale lui august 1944. cînd 
a fost răsturnată dictatura an- 
tonesciână, la amplele demon
strații ale clasei muncitoare, ]a 
acțiunile energice ale țărănimii

pentru pămint și o viață mai 
bună, toate acestea dau expre
sie elocventă ascuțitelor lupte 
politice dintre reprezentanții 
unei lumi pe cale de a apune 
și aceea a celor mulți și exploa
tați care se ridicaseră în acele 
zile pînă Ia nivelul creației is
torice conștiente.

Împlinire inevitabilă a unei 
necesități obiective de trans
formare a structurii social-po-

litice a țării, acțiunilor acestora 
perspectiva 
țiază tot 
dîncile și

istorică le eviden- 
mai pregnant a- 
multiplele semnifi-

MARIN BADEA
Institutul de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 

P.C.R.

din institutele de cercetări pentru 
îndeplinirea sarcinilor pe care și 
le-au asumat. Cei ce s-au situat 
pe primul loc în întrecere au sa
tisfacția — și se pot mîndri — 
că activitatea pe care au desfășu- 
rat-o anul trecut este recunoscută 
și apreciată în fața întregului po- 
pț>r. Desigur, unele comitete ju
dețene, organizații de partid și 
conduceri de institute, — cum 
este, de exemplu, Comitetul mu
nicipal București care a lansat 
chemare?, la întrecere în indus
trie — încearcă astăzi un oare
care sentraent de tristețe pen
tru fa;; tul că nu au reușit să <>- 
cupe locul întîi. Doresc însă ca, 
felicltînd pe cîștigătorii întrecerii, 
deci po toți cei ce s-au plasat 
pe primele șase locuri, să folo
sesc prilejul pentru a adresa, »n 
numele conducerii de partid și de 
stat, calde felicitări tuturor comi
tetelor județene de partid, consi
liilor populare și conducerilor in
stitutelor de cercetări și proiec
tări pentru elanul cu care s-au 
angajat în întrecere, au luptat și 
și-au adus contribuția la realiza
rea planului pe 1969. De fapt, 
primul cîșligător al acestei între
ceri este poporul însuși. Poporul 
nostru a desfășurat o muncă in
tensă în cadrul întrecerii între ju
dețe, întreprinderi și instituții, a 
asigurat realizarea sarcinilor de 
plan, creînd pe această bază noi 
condiții pentru ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale. Doresc 
de aceea, să adresez mrdțrsîtdri 
tuturor oamenilor muncii din in
dustrie. agricultură, cercetări și 
proiectări, cărora li se datorase 
de fapt toate rezultatele bune pe 
care le-am obținut în 1969 în 
dezvoltarea economică și socială 
a țării, în edificarea societății so
cialiste.

După cum știți, tovarăși, sarci
nile de plan pe acest an — în 
economic, în știință. în toate do
meniile de activitate — sînt 
mari. Avem satisfacția de a su
blinia că prevederile planului pe 
primele două luni au fost nu nu
mai îndeplinite, ci și depășite; 
în industrie, de exemplu, planul 
a fost realizat în proporție de 
peste 102 la sută, cu o creștere 
față de anul trecut de 14,1 la 
sută. Este un început bun, tova
răși, dar să nu uităm că pînă la 
sfirșitul anului mai avem încă

mult. Trebuie să ne concentrăm 
eforturile pentru a menține și in 
viitor acest ritm, pentru a realiza 
și depăși planul de stat la toți 
indicatorii în toate întreprinderile. 
Trebuie să remarc eu acest prilej 
că, deși s-a înregistrat o depășire 
atît de mare a planului pe prime
le două luni, mai avem încă în
treprinderi — și nu puține — 
care nu și-au realizat sarcinile. 
Comitetele județene, ministerele, 
conducerile întreprinderilor, in
stitutelor și instituțiilor noastre 
trebuie să se preocupe ca 
fiecare unitate în parte, și la fie
care produs, să-și realizeze cel 
puțin prevederile de plan, iar a- 
colo unde sînt condiții și unde 
produsele respective sînt cerute 
pe piafa internă sau la export, 
să-și depășească sarcinile planifi
cate. Numai așa vom asigura dez
voltarea armonioasă a întregii e- 
conomii naționale, vom pu
tea crea condiții pentru creș
terea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a oameni
lor muncii. Ne exprimăm convin
gerea că organizațiile județene 
de partid, comuniștii, toți oame
nii muncii nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a duce la în
deplinire sarcinile ce le revin, că 
anul 1970 se va încheia cu rezul
tate și mai bune decît anul pre
cedent.

în ce privește viitorii cîștigători 
ai întrecerii în curs, nu vreau să 
anticipez; știm că fiecare aspi
ră la locul întîi — și e foarte bine 
ața. Pe lingă decorații, câștigăto
rilor întrecerii li se acordă pre
mii în bani — de exemplu, pentru 
locul întîi în industrie se acordă 
500 000 lei; completat și de o re
compensare materială, stimulentul 
moral devine mai substantial. Am 
convingerea că organizațiile jude
țene de partid, organizațiile de 
partid din institutele de cercetări, 
din întreprinderi își vor spori e- 
forturile pentru a obține victoria 
în întrecere. Celor care au cîștigat 
anul acesta Ie doresc să se nume
re și anul viitor printre cei căro
ra le vom acorda distincții.

Vă doresc dumneavoastră, co
mitetelor județene de partid, co
muniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, noi și 
noi succese în îndeplinirea sarcini
lor trasate de Congresul al X-lea 
al partidului.111-a)(Continuare în pag. a (Continuare în pag. a IlI-a)

BunăNU FUGI, OMULE,
Eu sîntdacă-ți putem spune astfel —
Connie

știe 
să 

știi

să-i spun i tăticule, azi am luat 
iarăși o notă bună..."

Nu trebuie să fii eine 
sentimental, e de-ajuns 
om, să ai o inimă- și să
înseamnă, mai ou seamă la 
ceasta vîrstă fragedă, nevoia

ce 
fii 
ce 
a- 
de

LEGEA

Velescu, omul care 
ani n-a dat nici un 
viață copiilor săi.

Dumitru 
de patru 
semn de

Iată-ne, așadar, detectivi.
Cîteva detalii, un nume, o a- 

dresă, ultima cunoscută, și, mai 
ales motivul care ne-a îndemnat 
să pornim urmărirea. Velescu 
Dumitru din Ghigoiești — 
Neamț, dispărut fără urmă de la

domiciliu, s-a dezis de orice răs
pundere materială și morală față 
de familie, față de cei doi copii 
cărora le este tată.

Un motiv trist care îi este 
deja cunoscut cititorului din a- 
oele impresionante rînduri pe ca
re Costel, cel mal mare din co
piii tatălui dispărut fără urmă, 
le-a adresat curierului nostru

DE 1LA OM. 1LA OM
.„MM.

de sîmbătă acum vreo două săp- 
tămîni. Vă amintiți desigur i 
„Ceea ce m-a determinat sâ vă 
scriu este faptul că deși am tată, 
totuși nu am.'A plecat acum pa
tru ani și nu s-a mai întors. A 
plecat la o școală de șase luni la

TE DESCOPERĂ!
Cernavodă, după ce a terminat 
școala a mers undeva într-o co
mună numită Stănilești, din ju
dețul Vaslui. De acolo ne-a scris 
două scrisori și atit. Mama și 
noi, copiii Iui (Costel și Vasilică) 
îl oăutăm de patru ani să-1 ru
găm să se întoarcă iarăși prin- 

■ tre noi. Tare mult aș dori să-i 
spun seara cite o poveste sau

părinte, ca rîndurile acelea din 
încheiere, apelul acela cutremu
rător de gingaș, „întoarce-te, 
tăticule drag" să-ți frîngă inima. 
Ce-ar fi putut să răspundă sem
natarul curierului nostru aces
tui copil și rugăminții lui de a-i 
găsi tatăl ? Ce-i poți răspunde 
și cum, în așa fel îneît adevărul 
să nu-1 rănească ? Cum ți-ai 
puțea permite cruzimea de-a nu

recurge macar la o amînare, la 
acel joc „de-a v-ați ascuns...", 
cum o fi încercat o vreme chiar 
mama celor doi copii ?

Aici însă, în cazul lui Velescu 
Dumitru e într-adevăr un joc j 
un joc voit împotriva legii, a le
gilor morale și juridice. Velescu 
Dumitru se joacă de-a v-ați as- 
cunselea cu elementare îndato
riri de părinte și fapta sa e de
finită exact în șirul actelor sanc
ționate atît moral cit și juri
dic : abandon familial. Un joc 
care, oricît fe-ai arăta de dibaci, 
nu poate dura la nesfîrșit.

Am hotărît, la apelul copiilor, 
să-i dăm de urme. Am fi putut, 
firește, solicita sprijinul organe
lor competente și descoperirea 
ar fi fost o chestiune de cîteva 
ore. N-am făcut-o însă, șm lăsat 
totul în seama noastră și a opi
niei publice în speranța că o 
discuție, o simplă discuție, „de 
la om Ia om“, l-ar putea îndem
na pe acest părinte fugar să-și 
reconsidere atitudinea, să re
vină la sentimente omenești față 
de familie, față de proprii copii. 
Aveam originalul scrisorii lui 
Costel și ne gîndeam că citind-o, 
ca tată, de piatră să fii, nu s-ar 
putea să rămîi nemișcat.

Stănileștiî de Vaslui era ulti
ma adresă cunoscută. De-aici 
porniseră cele două scrisori, ul
timul semn de viață pe care-1

NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. a Il-a)

ziua!

Francis44
Sînt printre noi și din aceia 

care, de-a lungul anilor, ajung 
victime ale aceleiași prejudecăți. 
Zic că arta e numai un diver
tisment, că artiștii nu fac altceva, 
decît să se distreze, distrîndu-ne. % 
Printre altele, unora le place să

IULIAN NEACȘU

(Continuare în pag. a ll-a)
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solemnitatea inminării unor înalte
distincții organizațiilor de partid,

al cintecului „Brașov—România 1970"

ziua!

„Bună

Concursul fi Festivalul international

Connie Francis
(Urmare din pag. I)

(Vrrnare din pag. I)
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rwi

(Urmare din pag. I)

în întrecerea dintre organizațiile 
județene de partid în domeniul 
agriculturii au fost acordate „Or
dinul Muncii" clasa I, Organiza
ției de partid a județului Brăila, 
pentru locul I ; „Ordinul Mun
cii" clasa a II-a, Organizației de 
partid a județului Timiș, pentru 
locul II; „Ordinul Muncii clasa 
a III-a, Organizației de partid 
a județului Bihor, pentru lo
cul III.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1969 în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asuma
te în întrecerea dintre consiliile 
populare județene, au fost acor- 

(date „Ordinul Muncii" clasa I, 
iConsiliului popular al județului 
Mureș, pentru locul I, „Ordinul 
Muncii" clasa a II-a. Consiliului 
popular al județului Timiș, pen
tru locul II ; „Ordinul Muncii" 
clasa a III-a, Consiliului popular 
al județului Constanța, pentru 
locul III.

Pentru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1969 în între
cerea dintre institutele de cerce
tare au fost acordate „Ordinul 
Muncii" clasa I, Institutului de 
cercetări chimice din București, 
pentru locul I ; „Ordinul Mun
cii" clasa a II-a Institutului de 
cercetări foraj-cxtracție din Cîm- 
ptna, pentru locul II ; „Ordinul 
Muncii" clasa a III-a, Institutului 
de cercetări pentru chimizarea 
petrolului din Ploiești, pentru lo
cul III.

Cu același prilej, Consiliul de 
Stat a acordat „Diploma de o- 
noare" pentru rezultatele obținu-

te în domeniul industriei, inves
tițiilor, transporturilor și circu
lației mărfurilor, Organizațiilor ju
dețene de partid Timiș — locul IV, 
Cluj — locul V, Organizației de 
partid a Municipiului București 
-- locul VI ; pentru rezultatele 
obținute în domeniul agricultu
rii, organizațiilor județene de 
partid Buzău — locul IV, Pra
hova — locul V, Covasna — lo
cul VI; pentru rezultatele obți
nute în întrecerea dintre consi
liile populare, județul Maramu
reș — locul IV, Dîmbovița — 
locul V, Ilfov — locul VI ; pen
tru rezultatele obținute în între
cerea dintre institute, Institutului 
de cercetări * chimico-farmaceuti- 
ce — locul IV, Institutului de 
cercetări tehnologice și procese 
tehnologice specifice industriei 
constructoare de mașini — lo
cul V, Institutului de cercetări 
și proiectări pentru mașini-unelte 
și agregate — locul VI.

In numele organizațiilor de 
partid și al consiliilor populare 
județene, al institutelor de cer

cetări fruntașe în întrecere au 
luat cuvîntul tovarășii Miu Do
brescu, membru supleant a.l Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean de partid Iași, Ni
colae. Mihai, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Brăila, Nicolae Vereș prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid Mureș, și Tiberiu Ar
delean, director adjunct științi
fic. secretarul organizației de 
partid de la Institutul de cerce
tări chimice din București.

Vorbitorii au mulțumit căldu
ros conducerii de partid și de

stat pentru înaltele 
cordate, subliniind 
constituie un puternic imbold de ” 
a munci și mai bine în viitor, 
de a obține noi realizări în ca- A 
drill întrecerii, Relevînd respon- w 
sabilitatea la care îi obligă 
cinstea ce li se face prin A 
acordarea înaltelor distincții, vor
bitorii au asigurat conducerea 
partidului și statului, pe tovară- £ 
șui Nicolae Ceaușescu, că or
ganizațiile județene de partid, 
consiliile populare, institutele de 0 
cercetări vor antrena pe toți co
muniștii, pe toți oamenii muncii 
în întrecerea pentru îndeplinirea 0 
și depășirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor ce și le-au asu
mat în acest an, că vor munci 
cu toate forțele pentru a asigura 
transpunerea în viață a mărețului 
program de dezvoltare multilate
rală a societății noastre socialiste 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului.

Tovarășul NICOLAE CEAU
ȘESCU a felicitat apoi călduros j» 
organizațiile județene de partid, ™ 
consiliile populare județene și in
stitutele de cercetări fruntașe dis
tinse cu ocazia acestei solemni- 
tăți. (Cuvîntul rostit de tovarășul ™ 
Nicolae Ceaușescu se publică în 
pagina I).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut apoi, în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, cu conducătorii organizațiilor £ 
județene de partid, . consiliilor 
populare și institutelor de cerce
tări fruntașe în întrecerea 
șurată în anul 1969.

U A

>

i și majorarea salariilor

și durlalte organe centrale i

unitățile cu statut de 
se realizează o mai justă 

nivelului salariilor

distincții a- 
că acestea

creadă că se pot odihni oricum, 
că pot adormi numai citind cîte
va file dintr-o carte, că se re
laxează în pauzele unei piese, 
dar mai ales că se amuză pur 
și simplu ascultînd muzica u- 
șoară. Desigur, există și un sîm- 
bure de adevăr în acest „amu
zament". Există și artiști de di
vertisment și aceștia trebuiesc 
luați ca atare. Există însă și ar
tiști numai artiști, în adevăratul 
înțeles al cuvîntului, care nu se 
distrează ci fac artă și aceștia 
ne impresionează atît de mult, 
îneît sîntem siliți să-i respec
tăm. De altfel, orice-ar face un 
artist nu se distrează nici odată 
pentru că el crede în seriozita
tea artei sale, e însăși forma u- 
nică a acestei arte. Din rindul 
acestor mari artiști face parte și 
minunata Connie Francis. Feno-

pentru muncitori și
tehnico-administra.tiv

țească, o citește și așteptăm să 
vedem măcar o tresărire. Nici 
una. Nici o undă de emoție. Nu 
găsește de cuviință să_-i răspun
dă. N-are ce să le răspundă. 
Abia intr-un tirziu. la insisten
țele noastre, stupefiați de ase
menea surzenie sufletească «• 
decide să aștearnă pe hîrtia pe 
care i-o întindem, un răspuns 
de două cuvinte :

„Dragii mei fii,
Aflați despre mine că sînt 

bine sănătos care sănătate vă 
doresc și vouă.

Cu mult dor și drag".
Scurt, concis și cutremurător I 
Și-a mai întărit o dată 

noi răspunsul inițial !
„Ce să le fac ? Să-i 

mă-sa..."
Semn că întrevederea 

sfîrșit.
Am stat de vorbă eu tovarășii 

de muncă din șantier, la între
prindere. în treacăt fie spus, 
V.D. le-a mai dat bătaie de cad. 
oa meserie, ca disciplină ; de.*, 
pre faptul, insă, că ar avea o 
familie, doi copii părăsiți nu știa 
nimeni, nimic. Era o chestiune 
a lui, pe care V.D. o ascunsese 
bine in toate locurile pe unde a 
lucrat. Și poate numărul mare

dăduse familiei. Dar aceasta se 
tntîmpla de mult. V. D. este 
pentru oamenii pe care-i între
băm, pentru autoritățile locale, 
necunoscut. Pe șantier au lucrat 
mulți oameni. O pistă, totuși i 
șantierul aparținea de o între
prindere din Brăila.

Care alta decît I.M.T.L.I.F. ? 
Intr-adevăr V. D. a fost salaria
tul, tractorist, al acestei între
prinderi de ameliorații funciare. 
A fost, pentru că nu-1 găsim nici 
aici. I s-a desfăcut încă anul tre
cut contractul pentru părăsirea 
locului de miincă. A dispărut de 
la Întreprindere fără lichidare. 
După cîteva zile de ceroetări 
corespondentul nostru județean 
ne oferă încă un amănunt, sem
nificativ, pare-se, pentru per
soana pe care o căutăm : V. D. 
a fost școlarizat de I.H.S.T.N 
Cernavodă și are de plătit... 
școlarizarea ! In rest — nimic. 
Nimeni din oraș, de la întreprin
dere, nu ne poate indica vreo 
probabilă adresă. încotro s-o fi 
apucat ? Toomai cînd ne puneam 
o asemenea întrebare și schițam 
un plan de acțiune, ne-a sosit o 
scrisoare din județul Timiș. Ne

noi nu doream altceva decît »-o 
vedem și s-o ascultăm pe... Con
nie Francis. Cîntăreața america
nă nu cîntă „cîntece", ea își 
cîntă cînteccle sale. Se exprimă 
și nu interpretează. Connie 
Francis există — și aceasta este 
totul . Nici nu se putea să-i lip
sească unei mare cîtărețe con
secvența repertoriului, pentru 
Connie nu există un anotimp a- 
nume, un an și un loc ușor de 
contabilizat în clasamentele atît 
de efemere ale muzicii ușoare. 
Connie Francis nu putea fi de
cît Connie Francis și această 
șuperbă „imposibilitate" de a se 
schimba a făcut din prezența ei 
la acest Festival, o sărbătoare.

Prețuirea melodiei și a poeziei 
textului ne emoționează, vocea 
sa caldă, învăluitoare ca măta
sea, ne sentimentalizează. Ini
ma fiecăruia dintre noi fiind in 
primul rînd marea beneficiară a 
artei sale. De altfel, în afara 
tuturor marilor succese, cel mai 
semnificativ e acordarea în una
nimitate a titlului de „Regină a 
inimilor" de către 4 000 de dis- 
cofili americani experți în muzi
ca ușoară. Nu se putea ca 
această regină a celui mai fru
mos cuvint să nu ne cucerească 
nu numai prin voce, ci și prin- 
tr-o caldă umanitate. In acest 
recital scena a dispărut. înălți
mea sa a căzut miraculos, flecare 
gest al cîntăreței fiind o prie
tenească stringere de mină, că
reia fiecare dintre noi i-a răs
puns cu entuziasm.

O parte din ceea ce i se cuve
nea ca onorariu a fost donată 
de către artistă grădinițelor de 
copii din Brașov. Impresionant 
gest, însă deloc inexplicabil 
pentru o „regină a inimilor".

legat de familie, de copii, în care 
să las și altceva in afară de a- 
mintirea cîntecelor

— Ce știți despre România ?
— înainte de a veni în Româ

nia nu știam multe, în afară că 
primeam multe scrisori de la ad
miratori, oameni care scriau pe 
adresa Connie Francis — New 
Y’ork, inăuntru, dacă nu știau 
engleza, găseam un plic cu a- 
dresa gata scrisă ca să le tri
mit fotografii. M-am documen
tat, am aflat foarte multe lucruri 
de istorie, geografie, despre po
porul dumneavoastră, am vrut 
să le știu...

— Intr-adevăr, pe drum de la 
București la Brașov, aveați o 
hartă pe care identificați loca
litățile.

— Da, acum știu multe lucruri 
despre România, cred că e foar
te important ca atunci cînd un 
om vine în altă țară să încea
pă să se adapteze. Altfel ar fi o 
insultă, așa e un compliment.

— Care a ultima dumneavoas
tră impresie ?

— Am avut foarte puțin timp 
la Indemină, dar oamenii sînt 
oameni peste tot, intr-un fel 
sint la fel, dar in unele locuri 
sînt mai calzi. Și România este 
una din țările în care oamenii 
sînt foarte calzi. Se aseamănă 
foarte mult cu italienii. Românii 
sînt foarte latini ca personalitate 
și în comportare și fiecare cli
pă petrecută aici a fost pentru 
mine o mare bucurie.

★
r. 5. — Ora Ia care închidem 

ediția nu ne permite să spunem 
despre ziua a doua a concursu
lui și festivalului decît că a con
firmat întru totul ținuta artistică, 
nivelu1 înalt la care se prezintă 
Concurcnții și vedetele. In co
respondența de mîine vom re
veni asupra evoluției concuren- 
ților de aseară —. Bernadette 
(Scoția), Tonicha (Portugalia), 
Galina Nenașeva (U.R.S.S.), Bra- 
co Koren (Iugoslavia), Claude 
Colas (Monaco), Francine (Elve
ția) — ca și asupra recitalurilor 
oferite de Luminița Dobrescu 
(o plăcută reîntîlnire cu cîștigă- 
toarea de anul trecut a „Cerbu
lui"), de excepționalul Memphis 
Slim (al cărui pian a suplinit nu 
una, ci două orchestre) și, însfîr- 
șit, de cuceritoarea Josephine 
Baker.

pentru

aibâ..

luase

NU FUGI, 
OMULE!

p

al acestor locuri i-au împiedi
cat de fiecare dată tovarășii de 
muncă să ajungă să-l cunoa
scă. Acum, cei de Ia Re
metea Mare, știu întreaga 
poveste și toți cei cu care 
am stat de vorbă s-au arătat 
ma; mult decît indignați. Spe
răm că nu vor întîrzia să stea 
de vorbă cît mai temeinic 
aspru dacă va fi necesar, 
poate vorbele și întrebările co
lectivului de muncă îl vor ajuta 
pe tînărul V.D. să Înțeleagă răs
punderile de părinte, îl vor adu
ce odată și odată la sentimente 
cu adevărat omenești. Din cite 
ne-am dat seama aceasta nu va 
f; chiar ușor, și va dura poate... 
Să sperăm însă, spre bucuria 
lui Coste! și Vasile, și a noastră, 
că se va întimpla, totuși, odată, 
Aceasta în ce privește răspunde
rea morală.

Există însă și o răspundere 
care nu poate și nu trebuie sâ 
sufere nici o amînare — răspun
derea materială ; datoria de a 
asigura existența celor doi co
pii abandonați pe care Velescu 
Dumitru o amină de patru ani 
de zile. Anul trecut, cu nr. 
57 203/1969 procuratura locală 
Vaslui l-a trimis pe numitul 
‘ată în judecată pentru abandon 
familial. Prin amnistie acțiunea 
nu-șj mai urmează cursul și Ve
lescu Dumitru scapă de pedeap. 
să. Infracțiunea de abandon este 
însă o infracțiune continuă, dar 
lui V.D nu ; se mai știe acum 
adresa. Familia îl caută zadarnic 
Tn sffrțit, cu sprijinul opiniei 
publice i-am aflat domiciliul 
exact si din cîte ne-au asigu
rat. autoritățile din Remetea vor' 
avea grijă să nu dispară chiar 
atît de ciirînd Rămîne deci ca 
organele comnetente. probabil 
cele din județul în care locuiesc 
cei doi copii să acționeze cu 
maximum de operativitate pen
tru a stabili modalitatea tn ca
re V.D să-și achite datoriile, 
modalitate care trebuie să-i dea 
•n același timp a înțelege că a 
fi părinte e o răspundere cu 
care nu te poți juca de-a v-ați 
ascunselea Nu permitem noi, 
nu permit legile noastre I

Scurt interviu de ultimă oră 
cu Connie Francis :

— Publicul a fost nemaipome
nit, absolut minunat. Eu cred 
că succesul unui interpret de
pinde și de cît de bun e publi
cul care a fost minunat, cald, 
bun cunoscător...

— Cum ați învățat să vorbiți 
românește ?

— Cu patru zile înainte de a 
pleca din America, am telefonat 
la Agenția română de turism și 
am spus ; Bună ziua, eu sînt 
Connie Francis și plec în Ro
mânia, puteți să mă invățați cî
teva cuvinte românești ? Mi s-a 
răspuns : Nu, este imposibil la 
telefon. Nu pot să vin la New 
York, așa că trebuie s-o facem 
Ia telefon. Mi-au dat cuvintele ' 
și, după o zi, cînd am memorizat 
bine, am telefonat la Misiunea 
Română din New York și le-am 
spus : Bună ziua, cu sînt Connie 
Francis. Pot să vă țin un dis
curs în românește? Ei poate au 
crezut că sînt nebună. Mi-am 
spus discursul și mi s-a corectat 
un singur cuvint, în Ioc de 
„Doamnelor și Domnilor" am 
spus „Doamnelor si Domnilor" 
A fost grozav, Limba română 
seamănă foarte mult cu italiana. 
Părinții mei au fost italieni și 
de aceea e foarte ușor pentru 
mine. M-am gîndit că întotdeau
na trebuie să-i și vorbesc pu
blicului, să-i spun ceva cald, 
nu numai să-i cînt. M-am gîndit 
că ar fi foarte frumos să-i spun 
publicului românesc ceva în 
limba lui.

— Din presă am aflat că aveți 
intenția să faceți o donație li
nei grădinițe de la noi 
mânia.

— Da. Am vrut să 
fiindcă mă interesează
mult și problemele de familie, 
copiii, mă interesează opere de 
binefacere peste tot. Și totdeau- 

mă gîndesc să găsesc un mij- 
cu care să le fac. M-am gîn- 
să găsesc în România un loc

Informație

în

Și 
Șl

«crisese plutonierul major de 
miliție Bezdedeanu Constanți» 
din Remețea Mare :

„Am citit articolul publicat în 
ziarul dv. referitor la Velescu 
Dumitru. Din lipsa datelor per
sonale nu putem afirma cu cer
titudine că persoana cunoscută 
de către noi eșțe persoana în 
cauză. Ea acest post de miliție 
figurează însă ca flotant numi
tul Velescu Dumitru, fiul lui Va- 
sile și Paraschiva, • născut la da
ta de 20 octombrie 1941 în Dră- 
goiești, județul Neamț...!

A doua zi chiar, iată-ne
celălalt colț al țării, la Remetea 
Mare. Față în față cu Velescu 
Dumitru, cu tatăl căutat.

Indispus că l-am deranjat a- 
casă — nu avusesem încotro, îl 
‘•ăutasem inițial la șantier, dar 
de vreo săptămînă nu se prezen
tase la lucru — își amintește că 
da. intr-adevăr, este tatăl a doi 
copii pe care i-a părăsit.

Răspunde nepăsător, de parcă 
n-ar fi vorba de el sau de copiii 
iui i

— Ce să le fac ? Să aibă mă-sa 
grijă !

— Dar dumneata, încercăm 
noi să pătrundem sub crusta de 
indiferență a acestui tînăr tată, 
are doar 29 de ani !. nu simți 
nici o răspundere, nici o obli
gație, nici o datorie ?

Nu răspunde 
doar din umeri.

îi vorbim de 
tului ; a auzit 
ziar, dar nu l-a . 
năm discuția de la răspunderi 
morale la răspunderj materiale. 
Cel puțin în această privință ar 
fi trebuit să fără ceva.

— M-am gîndit să le fac un 
CEC. Să-mi trimită mă-sa (ter
menul definea firește, pe soția 
sa legitimă încă) certificatele...

S-a gîndit să le facă un CEC l 
Dar de aproape un an de zile 
lucrează numai aici. în Timiș, a 
cîștigat peste 1 500 lei în medie 
pe lună, dar copiilor, celor doi 
copii, nu le-a trimis nici mă
car un leu ! Și nici un rînd, fi
rește, dar asta e altceva I

In sfîrșit, îi înmînăm scrisoa
rea fiului, îl îndemnăm s-o ci-

Prin hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Traian Zaha
ria a fost destituit din funcția de 
adjunct al ministrului industriei 
alimentare, pentru favorizarea ru
delor în vederea realizării unor 
cîștiguri ilicite.

Hotărîrea prevede că tovarășul 
Traian Zaharia va putea lucra 
într-o unitate de producție, po
trivit pregătirii sale profesionale, 
neavînd dreptul de a ocupa func
ții de conducere timp de doi ani.

După cum se știe, ziarul „Scîn- 
teia“ (nr. 8 316 din 24 ianuarie 
1970) a relatat faptele de care s-a 
făcut vinovat Traian Zaharia, 
fapte care constituie grave aba
teri de la normele eticii noastre 
și sînt cu deosebire intolerabile 
în activitatea unui cadru cu mun
că de răspundere. Sancționarea 
lor exprimă repudierea fermă a 
tuturor practicilor care vin în 
contradicție cu principiile morale 
ale societății noastre socialiste.

men cu atît mai extraordinar, 
cu cit se manifestă intr-un gen 
pe care prejudecata de care vor
beam ÎI numește cu suficiență 
„ușor". De ce ușor? Pentru căA 'n acest gen mai ales apar foarte 
mulți „artiști", și de toate felu
rile, de Ia zi la zi, de la anotimp 
la anotimp, de la...

Ei bine, aici ignorăm, de cele 
mai multe ori, însăși legea genu
lui' ca atare.

Marii, adevărații artiști au fost 
întotdeauna și mari consecvenți. 
Chiar și atunci cînd consecvența 
lor risca să le fie defavorabilă. 
Am avut aseară bucuria s-o as
cultăm pe Connie Francis și 
reflecțiile dinainte nu exprimă 
decît o parte din extraordinara 
impresie pe Care ne-a lăsat-o re
citalul ei. Deși ar fi putut părea 
„depășită", artista care e Connie 
Francis a cîntat aceleași melo
dii, melodii pe care unii dintre 
noi le auzisem. Ie știam bine. Tn 
această privință nimic nu a fost îrea de premii A . ... . .. , , ,

realizatorii de ® l,ema'auzit ln acest recital. Insă

nimic, ridică
trală și 
centrală 
corelare a 
persânalului din ministere, cen
trale industriale și întreprinderi, 
în raport de sarcinile, complexi
tatea muncii și răspunderea ce 
revine fiecăruia în cadrul econo
miei naționale.

Noul sistem de salarizare în 
aceste instituții prevede și o îm
bunătățire a 
funcțiilor de 
execuție, care exprimă mai co
rect conținutul 
buțiilor ce revin fiecăruia. Tot
odată se creează noi posibilități 
pentru promovarea cadrelor în 
ierarhia funcțiilor de execuție, în 
raport de stagiul în specialitate, 
experiența obținută in muncă și 
calitățile manifestate în îndepli
nirea sarcinilor.

Sistemul de salarizare în ad
ministrația centrală este astfel 
alcătuit incit aplicarea lui să 
contribuie la mobilizarea lucră
torilor din ministere, alte organe 
centrale, instituții și centrale in
dustriale la sporirea răspunderii 
și operativității în îndeplinirea 
sarcinilor, la creșterea compe
tenței în rezolvarea problemelor, 
la îmbunătățirea activității de 
îndrumare și control a unităților 
subordonate. Tn acest fel va fi 
sporit aportul aparatului admi
nistrației centrale la eforturile 
deouse de întregul popor pentru 
înfăptuirea programului trasat 
de cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Printr-o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri s-a aprobat, cu în
cepere de la 1 martie 1970, ex
perimentarea noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor 
personalului din aparatul minis
terelor și celorlalte organe cen
trale. Prevederile hotărîrii se a- 
plică și personalului din unită
țile cu statut de centrală la care 
nu s-a introdus pînă acum noul 
sistem de salarizare.

Potrivit prevederilor hotărîrii. 
salariile personalului din aceste 
activități se majorează în medie 
cu 10 la sută : împreună cu ma
jorarea salariilor mici efectuată 
anterior se asigură, pe ansamblu, 
o creștere medie de 11.1 la sută. 
De această majorare beneficiază 
un număr 
lariați ale 
vor fi mai 
lioane lei.

Noua salarizare a personalului 
din administrația centrală, pre
cum și din unitățile cu statut de 
centrală industrială are la bază 
principiile 
economie ; 
ții, salarii _ . .
spor de vechime pentru activi
tate neîntreruptă în aceeași uni
tate. gratificații anuale etc. Sa
lariile lucrătorilor, indiferent de 
funcție,. vor fi legate de mod’ll 
de îndeplinire a indicatorilor de 
plan, a sarcinilor ce revin uni
tății și fiecărui salariat in parte.

Prin introducerea noului sis
tem de salarizare și majorarea 
'’’’lariiior în administrația cen-

In instituțiile de artă și cinematografie

de circa 25 000 de sa- 
căror venituri anuale 
mari cu peste 75 mi-

aplicate în întreaga 
încadrare? pe func- 
tarifare cu gradații,

Consiliul de Miniștri a aprobat, 
cu începere de la 1 martie 1970, 
experimentarea noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor 
personalului din domeniul artei 
și cinematografiei.

Salariile lucrătorilor din aceste 
sectoare se majorează, potrivit 
prevederilor hotărîrii cu 11.9 la 
sută, care împreună cu majora
rea sa’nriilor mici ce a avut loc 
în arm1 1967. asigură o creștere 
totală de 13.1 la sută. De această 
ma’orare beneficiază un număr 
de peste 25 000 de salariați, ale 
căror venituri anuale sporesc cu 
cea 70 milioane lei.

Salarizarea lucrătorilor din do
meniul artei și cinematografiei se 
face după principiile aplicate în 
celelalte ramuri ale economiei, 
eu adaptările corespunzătoare

nomenclatorului 
conducere și de

sarcinilor și atri-

i

Salariile 
personalul 
din unitățile de artă și cinema
tografie sînt stabilite la nivelul 
celor aplicate funcțiilor cores
punzătoare din activități și ra
muri comparabile

O dată cu aplicarea noului sis
tem de salarizare se vor lua mă
suri menite să contribuie l;i o _ 
mai judicioasă folosire a cadre- 
lor artistice și a timpului lor de 
lucru, stabilindu-se în acest sens 
sarcinile ce revin fiecăruia în A 
raport cu necesitățile repertoriu- ” 
lui. sau respectiv cu producția 
de filme. a

Remunerarea personalului din “ 
instituțiile de artă și 
grafie este nemijlocit legată de 
modul de îndeplinire 
sarcinilor stabilite, 
din unitățile de artă și cinema
tografie beneficiază, ca și cei
lalți salariați, de gratificații a- 
nuale. Se prevăd, de asemenea, 
stimulente pentru realizarea u- 
no'r spectacole de înaltă ținută 
artistică și depășirea încasărilor 
planificate, acordarea de premii 
speciale pentru r __T_ 2.
filme cu conținut social-politic 
și valoare educativă deosebită și 
alte măsuri de cointeresare a 
oamenilor de artă în rezultatele 
obținute de instituțiile la care 
lucrează.

Pentru oamenii de cultură și 
artă din instituțiile de spectacole 
și concerte, precum și din cine
matografie, majorarea salariilor 
va reprezenta un puternic în
demn pentru realizarea unor 
spectacole și filme de o înaltă 
ținută ideologico-artistică menite 
să transmită mesajul și semni- 
......................................7 i de 

construcția 
conducerea 
Român.

cinemato-

a tuturor 
Lucrătorii

r

I

din Ro-

fac asta 
foarte

scrisoarea băia- 
că a apărut în 
interesat. Alter-

ficăția realizărilor obținute 
poporul nostru în 
socialismului, sub 
Partidului Comunist

I

specificuiui_ activității din aceste 
sectoare.
conducere 
rențierea salariilor tarifare pe 
genuri de artă 
de unități, iar . ..
tul personalului artistic dife
rențierea pe genuri de artă și 
pe clase profesionale, obținute 
pe baza valorii artistice indivi
duale. Ca și în celelalte sectoare 
ale economiei naționale, la sala
riile tarifare sînt cîte un număr 
de gradații la fiecare funcție. 
Hotărîrea prevede unele înles- 

- niri pșntru cazuri excepționale, 
în ceea ce privește promovarea 
in gradații, sau acordarea unor 
salarii substanțial mai mari de
cît cele obișnuite pentru cadrele 
artistice de o valoare deosebită.

Pentru funcțiile de 
se prevede dife-

și categorii 
pentru res-

★
Tot cu începere de la 1 mar

tie, s-a aprobat experimentarea 
noului sistem de salarizare și 
majorarea salariilor personalului 
din unitățile județene ale Arhi
velor de Stat, din unele unități 
ale sectorului de asigurări so
ciale, din aparatul local al u- 
nor organizații și instituții cu 
caracter obștesc.

Potrivit prevederilor hotărîri- 
lor Consiliului de Miniștri, cote
le de majorare a salariilor lu
crătorilor din aceste activități 
sînt cuprinse între 9,3 și 11.3 la 
sută.

Salarizarea se va face și în 
aceste sectoare după principiile 
ce se aplică în întreaga econo
mie cu adaptările corespunză- * 
toare specificului lor, urmărin- 
du-se sporirea cointeresării ma
teriale a 'lucrătorilor în îmbună
tățirea activității de îndeplinire 
a sarcinilor ce le revjn din ho- I 
tărîrile de partid și de stat.

I
I
I
I
I
I
I

(Agerpres)
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JOI, 5 MARTIE
CASTI-

UN 
rulea- 
conti-

MIREASA IN NEGRU S rulează 
la Patria (orele 9; 11,30: 14: 16,30; 
19; 21,15).

VISUL
rulează la 
11,30; 13,45; 
(oj-ele _ 9;

DOMNULUI GENTIL : 
Republica (orele 9,15;

16,15; 18.45; 21). Festival 
11,15; 13,30; 16; 18,30;

20,45). Favorit (orele 10: 13: 15,30; 
18; 20,30).

ADIO, TEXAS : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 9; 11: 
13: 15; 17; 19; 21).

TE IUBESC, TE IUBESC 8 ru
lează la Capitol (orele 9.30; 11,45: 
14; 16,15; 18,45; 21).

EXPLOZIE ÎN MUNȚI : rulează 
la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18.30; 20,45). Modern (orele 9.15: 
11.30: 13.45: 16: 18.15; 20.30).

BALTAGUL-': rulează la Doina 
(orele 16; 18.15: 20.30)

O NUNTA CUM N-A MAI ■ 
FOST: rulează Ia Timpuri noi 
(orele 9—19,30 în continuare).

COMISARUL X ȘI „PANTERE
LE ALBASTRE": rulează la Fe
roviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Aurora (orele 9.15 11,30; 
13.30; 15,45; 18; 20.15), Tomis (orele 
■ 11; 13; 15; 17; 19; 21). Flamura
iovele 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30),
Excelsior (orele. 9.45: 12,15; 14.45: 
17,15; 20).

KEKEC CEL ISTEȚ : rulează la 
Doina (orele 11,15: 12,30; 13,45).

STAPIN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Grlvlta (orele 9,30; 11,45: 16; 
18.15; 20,30).

GHICI CINE VINE LA CINA 8 
rulează la Central (orele 8,43; 11;

9: 
(orele

13,15; 15,45; 18,15; 20,45), Melodia 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

SETEA : rulează la Lumina 
(orele 9,30; 16,15; 20).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE ; rulează la înfrățirea 
(orele 15,15; 17,45; 20).

STRĂZILE AU AMINTIRI 8 ru
lează la Buzeștl (ora 20,30).

VA PLACE BRAHMS ? i rulea. 
ză la Buzeștl (orele 15,30: 18)

BĂRBAȚI IN DEPLASARE : 
rulează la Dacia (orele 8.30—20.30 
în continuare).

SIMPATICUL DOMN R : rulează 
ta Bucegi (orele 16: 18.15: 20,30). 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20.30).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează Ia Lira (orele 15,30; 18: 20.15).

CĂLUGĂRIȚA : rulează la Dru
mul Sării (orele 15.30; 19), Arta 
(orele 10,30—15.45 tn continuare :
19.15) .

LA NORD PRIN NORD-VEST 8 
rulează la 
19).

NOAPTE 
la Giulești

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

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Crtngașl (orele 15,30: 18;
20.15) .

CĂSĂTORIE PRIN MICA PU
BLICITATE 8 rulează la Floreas- 
ca (orele 10; 13,30; 16; 18,18; 20,30).

Ferentari (orele" 15,30:

CU CEAȚĂ : rulează
(orele 15,30; 18; 20.30).

PREA MIC PENTRU 
RĂZBOI ATIT DE MARE .• 
ză la Volga (orele 10—16 tn 
nuare ; 18,15; 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI :
ză la Viitorul (orele 15,30 ; 18). 
Flacăra (orele 15.30: 18; 20,15).

ULTIMA LUNA DE TOAMNA 8 
rulează la Viitorul (ora 20.30).

DON JUAN FĂRĂ VOIE 8 ru
lează la Gloria (orele 9: 11.15: 13.30: 
16; 18,15; 20,30)

VIA MALA : rulează la Miorița 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR • ru
lează la Moșilor (orele 15,30: 18: ’ 
20.30).

ROȘU ȘI AURIU 8
Popular (ora 20,30).

TIGRUL: rulează
(orele 15,30; 18)

TAINA LEULUI 8
Vltan (orele 15.30; 18;

PROFESIONIȘTII : _______ __
Rahova (orele 15,30; 13).

PRIETENELE : rulează Ia Raho
va (ora 20.30).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : rulea
ză la Progresul (ora 15,30).

ZIUA IN 
rulează la 
20,15).

BĂTĂLIE 
rulează 
19).

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : 
rulează Ia Cinemateca (Sala 
Union (orele 10; 12; 14).

rulează la

la Popular

rulează
20.15). 
rulează

la

la

CARE VIN PEȘTII l
Progresul (orele 18:

la
PENTRU ROMA : 

Cosmos (orele 15,30;

Opera Română : MANDARINUL 
MIRACULOS; SĂRBĂTOAREA 
PRIMĂVERII — ora 19,30; Teatrul 
de Operetă : ȚARA SURÎSULUI 
— ora 19,30 ; Teatrul „I. L. Cara- 
giale" (Sala Comedia) : ~
LIANA — ora 19,30; (Sala Studio): 
TRAVESTI — ora 19,30; ~
de Comedie : 
Teatrul 
lăndra" 
CELE 
20 ; Teatrul Mic : 
DIN BRISBANE 
PRIMARUL LUNII 
SA — ora 20 ; Teatrul 
NUNTA LUI FIGARO — 
Teatrul „C. I. Nottara" 
gheru) : LA CIORBA 
TROACE — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : CE SCURTA E VARA — 
ora 20 : Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FLOARE DE CACTUS — ora 
19,30 ; Teatrul Evreiesc de Stat ; 
NOAPTEA ÎN TÎRGUL VECHI — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 
ora 16 ; Teatrul „Țăndărică" : 
(Str. Academiei) : CĂLUȚUL CO
COȘAT — ora 17 ; Teatrul „C. Tă- 
r.ase" (Sala Savoy) : NU TE LĂSA 
STROE — ora 19,30 ; (Cal. Victo
riei) : NICUȚĂ LA TĂNASE — 
ora 19,30; Ansamblul U.G.S. : 
ESOP, VIAȚA, MUZICA ȘI NOI 
— ora 20 ; Circul de Stat ; MIRA
JUL CIRCULUI — ora 16 șl 19,30.

Teatrul 
ora 20 ;

Bu- 
PURI- 

ora

NICNIC
„Lucia Sturdza 

(Sala Studio) : 
IN URECHE —

EMIGRANTUL 
ora 

ȘI

16,30 Deschiderea 
Campionatul mondial

15,30 ; 
IUBITA 
Giulești 

ora 19,30 ; 
(Bd. Ma- 
DE PO-

emisiunii.
................................ de hochei

— grupa B. H. F. a Germaniei — 
Norvegia (repriza a III-a). Trans
misiune directă. • 17.30 Emisiu
nea în limba maghiară • 18,05 
Mult e dulce și frumoasă • 18.30 
Cronica ideilor. Document 6 Mar
tie 1945 • 18,50 Anunțuri — Pu
blicitate • 19,00 Campionatul
mondial de hochei — grupa B 
România — Bulgaria (repriza a 
III-a). Transmisiune directă. • 
19,45 Telejurnalul de 
19,55 Pauză

seară •

PROGRAMELE I ȘI

• 20,00 Concursul și 
Internațional

II

Festivalul 
  de muzică ușoară 

Brașov — România — 1970 • Con
curs de interpretare (III) a Reci
taluri : Bogdana Karadoceva
(Bulgaria); Mirta și Raul (Cuba); 
Nicoletta (Franța). în pauză : Re
portajele Festivalului • 23,00 Te-

Telesport. 
de hochei

lejumalul de noapte. 
Campionatul mondial 
masculin — semifinală. Comentea
ză Cristian Țopescu.
emisiunii.

închiderea
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FORȚA CONDUCĂTOARE

(Urmare din pag. I)

cații. între acestea, relief deo
sebit capătă rolul ce i-a reve
nit partidului clasei muncitoare, 
Partidului Comunist Român, care 
s-a situat în fruntea luptei ma
selor muncitoare, a întregului 
popor, afirmîndu-și într-un mod 
strălucit, în această perioadă 
de aprigă încleștare între vechi și 
nou, vocația sa istorică-obiec- 
tivă de a fi singura forță capa
bilă să asigure și să conducă 
amplul proces de revoluționare 
a r .cietății, de făurire a unei 
noi orînduiri.
• Este, desigur, un merit ines
timabil al partidului comunist, 
că prin tactica și strategia sa 
a putut să se situeze în fruntea 
unui proces revoluționar de o 
asemenea amploare, și în îm
prejurări cruciale pentru des
tinele istorice ale poporului ro
mân, a reușit să-i canalizeze 
eforturile pe drumul luminos 
al progresului social. Dar acest 
merit nu i-a revenit, firește, în- 
tîmplător. I-a revenit pentru că 
chiar în adîncă ilegalitate, co
muniștii români se situaseră cu 
consecvență în fruntea ldptei 
de rezistență. Sub conducerea 
lor directă, cu prețul a nenumă
rate sacrificii, inclusiv sacri
ficiul suprem, fuseseră organi
zate nenumărate acțiuni de sa
botaj economic și militar, îm
potriva regimului politic anto- 
nescian, pentru canalizarea 
într-un front de luptă comun 
a tuturor celor nemulțumiți de 
pierderea independenței țării, 
de aservirea ei intereselor 
străine. Apărător al intereselor 
superioare ale țării, exponent 
fidel el sentimentelor antifas
ciste nutrite de masele popu
lare ca și de diferitele pături 
sociale, grupări sau personalități 
politice, Partidul Comunist Ro
mân a mobilizat la luptă pe 
toți cei ce vibrau la flacăra vie 
a patriotismului, transformînd 
treptat și sigur steagul său de 
luptă Intr-un portdrapel al in
tereselor întregii națiuni ro
mâne.

Victoria insurecției din august 
194* a confirmat pe deplin juș- 
tețe tacticii și strategiei apli
cat - de P.C.R. Țara a fost scoa
să din sistemul alianțelor fas
ciste, și întreg potențialul ei 
material Și uman a fost pus în 
slujba luptei pentru zdrobirea 
definitivă a hitlerismului. Un 
guvern de coaliție reprezentînd 
sistemul de alianțe politice în
chegat în perioada premergă
toare actului de la 23 August 
a luat .locul guvernului anto- 
nescian. S-a trecut astfel la un 
regim politic bazat pe recunoaș
terea egalității, în drepturi 
a tuturor cetățenilor .și re- 
instaurarea a o serie de li
bertăți. ca dreptul de Jntrunire 
și asociere, libertatea presei și 
a cuvîntului etc. Au fost elibe
rați din închisori și lagăre 
luptătorii antifasciști, au căpătat 
libertate de acțiune toate orga
nizațiile democratice, a fost re
pudiată si anulată întreaga le
gislație fascistă, rasială și an
tidemocratică.

Dar victoria forțelor antifas
ciste în urma insurecției din 
august 1.944 a constituit, în con
cepția P.C.R., numai o premisă, 
e drept esențială, a luptei ce 
trebuia s-o desfășoare mai de
parte poporul român. Pornind 
de la principiul marxist-leni- 
nist al rolului capital ce revi
ne inițiativei istorice a maselor 
în epocile de efervescență revo
luționară. P.C.R. și-a orien
tat întreaga activitate spre 
realizarea acestui obiectiv — al 
dezvoltării acțiunilor de masă. 
El a inițiat și condus nemijlo
cit — alăturîndu-și în acest 
efort Partidul social-democrat, 
— o vastă campanie dezorgani
zare a maselor, de ridicare la 
luptă pentru realizarea obiecti
velor înscrise în programul Blo
cului Național Democrat și în 
primul rînd. pentru eliberarea 
deplină a țării de sub jugul 
fascist. Chiar în 24 august 1944, 
într-un manifest al Comitetului 
Central. Partidul Comunist din 
România cheamă muncitorimea, 
țărănimea, intelectualii și pe 
toți cetățenii României, la luptă 
fără cruțare, cu toate armele, 
împotriva dușmanului de moarte 
al poporului român, pentru 
asigurarea viitorului său. Două 
zile mai tîrziu, în apelul „Că
tre toată muncitorimea de la. 
orașe și sate ! Către întregul 
popor român !“. Partidul Comu
nist chema clasa muncitoare 
să treacă imediat la refacerea 
organizațiilor sindicale, la or
ganizarea gărzilor patriotice, a 
comitetelor de fabrică, de stra
dă și cartiere; chema țărăni
mea să. se organizeze în comi
tete patriotice la sate, în comu
ne și plăși, chema întregul po
por să înlăture cu hotărîre ră
mășițele regimului legionar.

în procesul luptei pentru or
ganizarea forțelor clasei mun
citoare. ale țărănimii și intelec
tualității progresiste și demo
cratice, au sporit rîndurile par
tidului comunist, s-a extins con-

siderabil forța sa de înrîurire 
ți influențare. Printr-o acțiune 
conjugată în guvern și_rrța[ ales 

a 
în 
de

în rîndurile maselor, P.C.R. 
reușit să impună realizarea 
practică a programului său 
acțiune.

In același timp prin „Proiec
tul de platformă a Frontului Na
țional Democratic din România", 
publicat la sfîrșitul lunii sep
tembrie 1944, P.C.R. a indicat 
sarcinile ce stăteau în fața po
porului român în1 vederea rea
lizării unor transformări so- 
cial-economice profunde și, în 
primul rînd, înfăptuirea unei 
reforme agrare radicale. „Pen
tru o cît mai grabnică re
facere și dezvoltare a ță
rii — se scria în acest docu
ment — se impune satisfacerea 
celei mai arzătoare și îndreptă
țite cerințe a țărănimii româ
ne, și anume : înfăptuirea unei 
’argi reforme agrare de la 50 de 
ha în sus și împroprietărirea cu 
acest pămînt a țăranilor fără 
pămînt sau cu pămînt puțin".

Pe această platformă politică, 
completată cu unele prevederi 
propuse de P.S.D., aprobată 
apoi șj de alte forțe democra
tice, s-a realizat la începutul lu
nii octombrie Frontul Național 
Democratic din care făceau par
te, alături de P.C.R., Partidul 
social-democrat, Frontul Pluga
rilor, Uniunea patrioților, Ma- 
doszul, Partidul socialist-țără- 
nesc și alte organizații hotărîte 
să realizeze o înnoire substan
țială a stărilor social-politice 
din România, Front care avea 
să joace un rol considerabil în 
mobilizarea maselor la înnoirea 
sooial-politică a țării.

în cadrul procesului complex 
de apropiere și înfruntări pe 
plan social și politic de grupări 
și regrupări, P.C.R. a făcut do
vada clarviziunii sale politice, 
a înțelepciunii, a capacității și 
forței sale de discernămînt care 
i-au permis realizarea unei o- 
rientări adecvate și atragerea 
în jurul inițiativelor și acțiu
nilor sale politice a clasei mun
citoare, a țărănimii și a altor 
categorii sociale dintre cele mai 
diverse.

Desfășurînd o muncă poli
tică concretă, explicând pe larg 
în fața maselor țelurile ime
diate ale politicii sale, depla- 
sînd zi de zi în mijlocul clasei 
muncitoare, al țărănimii, al 
intelectualității, întreg efectivul 
său de cadre, P.C.R. a căpătat 
practic, în focul luptelor socia
le. adeziunea oamenilor muncii 
din întreaga țară. Același con
tact nemijlocit cu masele po
pulare, datorită căruia a avut 
posibilitatea să cunoască în mod 
direct aspirațiile de moment 
ale acestora. P.C.R. a putut să 
găsească în fiecare moment-che- 
ie al revoluției, soluții corespun
zătoare.

Orientînd în permanență ma
sele și învățînd el însuși de la 
mase, analizînd și cîntărind 
permanent raportul forțelor 
politice ce se înfruntau în 
jurul problemelor ridicate de 
revoluția populară, P.C.R. a 
reușit. cu sprijinul efectiv 
al maselor, să evite 'im
pasurile, momentele de stagnare 
ale cursului revoluționar, să-i 
asigure o evoluție ascendentă 
și un ritm accelerat propriu unor 
asemenea epoci. El a făcut față 
cu măiestrie unor momente grele 
ale revoluției, cum au fost cri
zele de guvern din octombrie 
și decembrie 1944 cînd de fie
care dată a găsit o altă solu
ție, poate singura posibilă ; în 
octombrie a militat pentru un 
guvern de coaliție, iar în de
cembrie a acționat ferm pentru 
unitatea F.N.D. dejucînd planu
rile ljd’erilor '
de a instaura 
reprezentanții 
ții săi. P.C.R. 
politică suplă, 
legerea punctelor de vedere ale 
fiecărei părți. în contactele șl 
alianța cu P.S.D.. de exemplu, 
P.C.R. pornind de la necesi
tatea consolidării neîncetate 
a F.U.M., a pus accentul .pe ceea 
ce unea cele două partide, pe 
ceea ce favoriza cimentarea 
unității de acțiune a clasei mun
citoare, reușind astfel să-i asi
gure acesteia rolul conducător 
în procesul de dezvoltare a re
voluției.

Aceeași înțelepciune politică 
i-a permis P.C.R. ca în fieca
re moment de cotitură a revo
luției, în conformitate cu schim
barea necontenită a raportu
lui dintre forțele angrenate în 
luptă, să vină cu un alt pro
gram de luptă, să adopte noi 
metode în aplicarea 
si tacticii sale. Astfel 
lizat în practică rolul 
cător al P.C.R., prin 
tarea unei influențe 
ce asupra maselor, 
unor largi categorii de oameni 
ai muncii, ca și asupra altor 
forțe sociale de diferite orien
tări politice care, chiar dacă 
n-au susținut nemijlocit sau 
întrutotul în acele zile de pu
ternice frămîptări revoluționare

punctele sale de vedere, au a- " 
juns să simpatizeze cu ele și 
finalmente să se îjicadreze în — 
ritmul transformărilor social-e- 0 
conomice care au urmat.

La 6 Martie 1945 poporul ro
mân și-a încredinat destinele 0 
sale pentru totdeauna, după o 
amplă experiență pracțic-re- 
voluționară, în mîinile unui A 
partid cu adevărat revolu- ” 
ționar. Sub conducerea P.C.R., 
clasa muncitoare putea folosi a 
și va folosi puterea politică în “ 
vederea realizării unor profunde 
transformări democratice, pre- _ 
gătind apoi condițiile necesa- 0 
re trecerii la edificarea socie
tății socialiste.

Astăzi, Partidul Comunist A 
Român' este urmat de întreaga 
națiune cu dragoste și încre
dere nețărmurită, este recunos- A 
out de toți oamenii muncii 
drept conducătorul încercat ai 
destinelor României, iar crește- a 
rea continuă a rolului său con- 0 
ducător se înscrie ca o necesi
tate obiectivă și chezășie sigu- 
ră a mersului nostru neîn- 0 
țrerupt înainte. Perioada pe care 
am evocat-o, perioadă mareînd 
începuturile revoluției popula- 
re în țara noastră, este pentru ™ 
unanimitatea cu . care poporul 
nostru a încredințat partidului 
comunist mandatul de a-i con- 0 
duce destinele un convingător 
și expresiv argument istoric ; 
unul dintre nenumăratele ar- 0 
gumente. fiindcă și mai Ina- 
inte și după această etapă, în
totdeauna, așa cum arăta to- dfe 
varășul NICOLAE CEAUȘESCU W 
„timp de aproape o jumătate de 
secol de la crearea sa, partidul 
nostru s-a afirmat ca cel mai 
fidel exponent al aspirațiilor 
poporului român, ca singura — 
forță socială capabilă să dea 0 
viață visurilor de veacuri ale 
înaintașilor, să înfăptuiască Vii
torul plin de strălucire pe care 
l-au oferit cu ardoare României, 
și pentru care au luptat, șiruri _ 
lungi de generații." 0

0 Producția agricolă, cu multi
plele ei probleme, oferă organiza
țiilor U.T.C. de la sate un larg 

0 perimetru de manifestare. Punc
tele posibile de intervenție ale 
organizației în acest Sens sî„L 0 multiple. In unele, direct, prin 
mijloacele ei

» — pe o arie 
0 rect. Dar nu

ne oprim în mod special. Le știm, 
• ne referim Ia ele mereu. La co

mitetele județene U.T.C. secțiile 
pentru problemele tineretului din 

• economie le încadrează per
fect în specificul zonei. Cineva 
se preocupă și răspunde în pri- A mul rînd de ele. Acesta este un 

” adevăr incontestabil, dar între
barea care se pune este : mai jos, A la nivelul comitetelor comunale 

w U.T.C., al organizațiilor, cui re
vine această importantă oblfga- 

0 tie„?
Recent, în cîteva comune ale 

județului Mehedinți, am adresat 
0 întrebarea : pe linia preocupărilor 

tineretului în producție, care sînt 
sarcinile cele mai actuale ? La 0 Rogova, secretarul comitetului 
comunal U.T.C., spre care ne-am 

_ îndreptat inițial, era plecat din 0 localitate. Secretara comitetului 
organizației U.T.C. din coopera
tiva agricolă, de asemenea, lip
sea. Nu-i nici un necaz, ne-am 
zis, trebuie să găsim pe cineva 
din comitet, care să ni le pre
zinte.

— Eu sînt membră și în comi
tetul comunal și în comitetul pe 
cooperativă, a răspuns solicitării 
tovarășa Alexandrina Bălăci. Sînt 
casiera ambelor comitete. De a- 
ceea, despre ceea ce aș putea 
vorbi cu competență, sînt cotiza
țiile. Cu acestea stăm bine. în
colo... ce să vă spun ? Stați de 
vorbă cu secretarii.

Cum însă secretarii lipseau, ce 
era de făcut ? încercăm descifra
rea componenței comitetului 
U.T.C. pentru a găsi omul potri
vit. Pe cooperativă ne este mai 
ușor. Este format din cinci și A- 
lexandrina Bălăci și-i aduce a- 
minte. Cu ce se ocupă însă fie
care, căruia să ne adresăm pentru 
detaliile ce ne interesau nu mai 
știă. Sîntem puși în legătură cu 
încă un membru al comitetului 
U.T.C. pe cooperativă, cu tova
rășa Marieta Guran. „Poate e 
dînsa".

în acest sens sînt

specifice, în altele 
nelimitată — indi- 
asupra lor vrem să

— Ce să vă spun ? Membră a 
comitetului sînt și eu dar nu știu 
dacă răspund de ceva, asa pre
cis...

Cine ne poate totuși lămuri ? 
Despre membrii comitetului co
munal, de la casiera acestuia, nu 
reușisem să le aflăm nici numele 
și nici numărul. Din fericire, pînă 
în cele din urmă îl întîlnim pe

tara'comitetului comunal, Ecate- 
rina Curcă, s-a oferit să ne pună 
dumneaei în temă cu preocupă
rile în producție la zi ale tine
rilor.

— Atîta cît știu, s-a scuzat 
dumneaei.

— Dar altcineva, din comitet, 
ne-ar putea ajuta să aflăm ?

Ocolind problemele producției 
Ia stabilirea sarcinilor între mem
brii comitetelor, lăsînd ca lucru
rile să se desfășoare în voia lor, 
nu e de mirare de ce nici la dez
baterile adunărilor generale ale 
membrilor cooperatori, tinerii ce
lor două comune nu au fost pre- 
zenți nici măcar fizic. în anul tre
cut, foarte multe activități ale

P.N.L. și P.N.T. 
un guvern fără 
F.N.D. Cu alia- 
a desfășurat o 
bazată pe înțe-

strategiei 
s-a rea- 

condu- 
exerci- 

puterni- 
asupra

ÎN ORGANIZAȚIILE U.T.C. 
DIN ROGOVA ’ȘI HINOVA

PROBLEMELE PRODUCȚIEI ?
cooperativei agricole din Rogova 
— ca să localizăm exemplul — 
s-au încheiat cu mari nerealizări. 
Producția la hectarul de porumb 
a atins doar 60 la sută din sar
cina de plan, cea de grîu 80 la 
sută ; de la fiecare vacă furajată 
s-a obținut cu 35 la sută mai pu
țin lapte; de la grădina de le
gume, a cărei suprafață în acest 
an s-a dublat, în 1969 veniturile 
au fost mai mici cu peste 50 la 
sută. Cauzele au făcut, desigur, 
obiectul dezbaterilor adunării. Să 
nu fi prezentat oare pentru tineri 
nici un interes ? însăși secretara

secretarul comitetului comunal al 
U.T.C., profesorul Comeliu 
Vladu. Dar, de necrezut, și dum
nealui ne furnizează datele numai 
pe jumătate.

— Comitetul nostru este for
mat din 9 membri. Cine răspun
de de munca tinerilor în produc
ție ?

Hîrtiile, dacă le-ar fi avut la 
îndemînă, ar fi scos probabil la 
iveală și această responsabilitate. 
Așa, însă, am reținut numai re
marca dumnealui : „Trebuie să 
fie trecută în dreptul cuiva și sar
cina asta". In cooperativă însă, 
știe 'sigur, răspunde (culmea 1) 
Marieta Guran, care înainte se 
declara fără nici o răspundere.

— Problemele la zi au fost dis
cutate recent și în adunarea ge
nerală a cooperatorilor, ne-a ex
plicat mai departe, tovarășul 
Vladu. Trimiterea secretarului 
spre lucrările adunărilor generale, 
a cooperatorilor, ne putea, desi
gur, întregi imaginea. Numai că... 
„Dacă, aveți ce, ne-a răspuns Se
ver Vlăduț, președintele coopera
tivei. In adunare, ei n-au scos 
nici un cuvînt".

O întîmplare ?
Intr-o altă comună, în apropi

ere de Rogova, la Hinova, seore-

Sigur, secretarul comitetului 
comunal nu poate cuprinde, în a- 
mănunt, toate sarcinile. E spriji
nit de membrii comitetului pe 
probleme. Dar cine este cel care 
se ocupă sau care trebuie să se 
ocupe de problemele de produc
ție, de activitatea tinerilor pe li
nia profesională ? Din 11, tre
buie să fie unul. Ii luăm pe rînd. 
Primul nu, al doilea nu. al trei
lea nu, pînă au mai rămas doi. 
Dar nici dintre aceștia nu are 
vreunul o asemenea sarcină.

— Ei se ocupă așa, de toate, 
îi sprijină pe ceilalți, a explicat 
secretara comitetului comunal.

organizației U.T.C. pe coopera
tivă, — sîntem informați •— nu 
participase la adunarea generală. 
O dovadă în plus ne-a oferit-o și 
invitația inginerei Constanța Pu- 
țan de a merge la ferma legumi
colă unde se lucra din plin la ră
saduri. Aici, printre zecile de lu
crători, nici un tînăr.

★
Rogova și Hinova, două comu

ne ce relevă minusuri care frizea
ză în egală măsură atît munca or
ganizațiilor cît și a comitetului ju
dețean U.T.C. Activul județean, 
cînd se deplasează în teren, pen
tru cotizații, la comitetele comu
nale și la organizații se adresează 
casierului, pentru fier vecbi, res
ponsabilului cu munca voluntar- 
patriotică, legat de sport, pentru 
a da sprijin sau a afla cite con
cursuri de nu știu care s-au ți
nut, se adresează responsabilului 
cu sportul etc., etc. Dar pentru 
preocupările tinerilor pe linie 
profesională, legate direct de pro
ducție, cui se adresează ? „Celor 
care în cadrul comitetelor au a- 
ceste sarcini" — ni s-a răspuns la 
județ. în teren nai nu i-am putut 
afla. Secția comitetului județean 
Mehedinți al U.T.C. pentru pro
blemele tineretului din economie 
are, însă, și un sector tineret să
tesc care se ocupă de problemele 
specifice, profesionale ale tineri
lor de la sate. Atunci, cum se ex
plică paradoxul că atributele a- 
cestui sector nu-și află întruchi
parea concretă în activitatea orga
nizațiilor U.T.C. din comunele 
județului ?

N. COȘOVEANU
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ÎN JUDEȚUL ILFOV: „OLIMPIADA

Tabloul de comandă al Rafinăriei Pitești. Foto : O. PLEC AN

(Urmare din pag. I)

La I.M.A. Ciorogirla s-a desfășurat faza pe Județ 
„Olimpiadei tinerilor mecanizatori** ce a adus în concurs 
pe cei mai buni mecanizatori din întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii și din cele de stat, din Județul 
Ilfov. După desfășurarea probei practice, 6 

mecanizatori ce au luat startul în concurs 
dreptul să participe la proba teoretică.

După o dispută strînsă, cîștigător a fost 
Poncete (I.M.A. Ciorogirla), care va participa la faza pe 
țară, iar pe locurile următoare Ilie Stanciu (I.M.A. Cor- 
neni) și Tudor Marcu (I.M.A. Vînătorii Mici).

Probele la care au participat concurenții au demonstrat 
temeinica lor pregătire profesională.

G. SASU
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Mihai din clasa a

ni se pare anormal 
o dată anii pionieriei 
activitatea tehnică a

Dumitru 
VIII-a E.

Și nouă 
faptul că, 
încheiați,
copiilor se „strangulează" brusc.

Este interesantă reacția co
piilor la întrebarea : Ce se va 
întîmpla dacă la ediția urmă
toare a concursului „Minitehni
cus" nu se va mai aproba cate
goria-specială, pentru clasele 
mari ?

„Nu putem concepe acest lu
cru. Concursul ne stimulează. 
Dacă nu „Minitehnicus", va tre
bui să existe altceva pentru noi. 
Simțim nevoia unei competiții 
cu caracter tehnic care să ne . 
provoace, să ne măsurăm forțe
le". Fără a cădea în sentimenta
lism notăm atmosfera de uimire, 
de-a dreptul dureroasă, pe care 
au manifestat-o copiii. Este clar 
că. pentru vîrsta lor, și chiar 
pentru vîrste cu mult mai mari, 
forma competițională prezintă 
o atracție magică. De aici su
gestia noastră ca organele în 
drept și în special Uniunea Ti
neretului Comunist să inițieze o 
formă competițională care să a- 
sigure continuitatea concursului 
„Minitehnicus".

CONVORBIRE CU ABSOLVEN
ȚII CLASELOR A VIII-A

Am extins apoi ancheta noas
tră la elevii absolvenți ai clase, 
lor a VIII-a. Printre cei care au 
luat cuvîntul cităm pe Dan 
Gheorghiu, Ivan Medveșan, A- 
drian Stănculescu (secretarul co
mitetului U.T.C. pe școală), Do
rin Moraru (șeful comisiei pro
fesionale pe școală) din clasele 
a IX-a și Dan Chirilescu din 
clasa a X-a.

Toți și-au început activitatea 
tehnică din anii pionieriei, cu 
toții sînt de acord că pasiunea a

OȚELĂRIA

PRODUCE,
Șl RISIPEȘTE

stat la baza activității lor. Iată 
cîteva opinii care, s-ar părea că 
sînt în deplin acord cu scurtele 
concluzii trase asupra convorbi
rii cu elevii mici.

Ivan Medveșan : Activitatea 
într-un cerc tehnic ne poate fi 
de folos. Existența unei competi
ții ne-ar stimula. Este absurd 
să renunți la o’ pasiune atît de 
folositoare pentru că nu se gă
sește o formă de organizare.

Intr-adevăr, în investigațiile 
noastre (nu e cazul și la școala 
de față, care și-a rezolvat sin
guri problema) profesorii ne ci-

ministrate de Inspectoratul șco
lar. Liceele, pentru a-și procura 
materiale trebuie să recurgă la 
fonduri obținute din reuniuni, 
spectacole, etc... ceea ce e cu to
tul insuficient. Logic ar fi ca 
organele U.T.C. și inspectorate'- 
le școlare să obțină fonduri și 
pentru elevii mari. Procurarea 
unor materiale care nu mai sînt 
utilizate la unele întreprinderi 
ar putea constitui un început 
pentru a-și genera baza materia
lă. i

— Radio-clubul central, unde- 
activez, ne spunea Dan Chiriles-

tau mereu inexistența unei for
me indicate „de sus", în afara 
cercurilor pe materii, cu carac
ter teoretic. Am putea invita co
mitetele județene și orășenești 
U.T.C. să stimuleze inițiativa or
ganizațiilor U.T.C.. din școli. 
Ceea ce s-a realizat ila Liceul nr. 
24 este o dovadă a posibilităților 
existente.

Dorin Moraru ne spunea în le
gătură cu aceasta : Materialele 
cu care lucrăm aparțin cercului 
pionieresc. Dar nu putem „trăi" 
pe seama pionierilor. Pentru a 
ne primi și pe noi, în liceu s-a 
extins cercul tehnic al pionieri
lor, cu un surplus de finanțare. 
Dar ce ne facem cu liceele unde 
nu există ciclul elementar și decț 
pionieri ?

Dorin Moraru ridică astfel o 
problemă esențială i baza ma
terială. Organizația de pionieri 
dispune de fonduri care sînt ad-

cu, este o instituție bună, dar nu 
poațe satisface nici pe departe 
numărul de elevi posionați de 
tehnică. Ar trebui să existe mai 
multă preocupare pentru proble
ma cercurilor 
elevilor mari, 
ceștia să-și 
tatea începută

Studiind ] 
cluburilor apare însă clar fap
tul că ele nu poț satisface do
rințele unui prea mare număr 
de elevi întrucît acolo se . pri
mesc tineri de diferite vîrste și 
din toate domeniile de activi* .- 
te. Nici înființarea unor case ale 
tehnicii nu ar crea prea mult 
spațiu pentru elevi, întrucît 
și aceste case vor fi frecventate 
de tineri din toate domeniile de 
activitate. Rezolvarea practică o 
poate oferi numai cercul tehnio 
în școală.

— Cercurile tehnice pentțu

tehnice destinate 
astfel îneît a- 

continue activi- 
în pionierat.

posibilitățile radio-

In oțelăria Uzinei „Industria 
Sîrmei" din Cîmpia Turzii lu
crează peste 60 de tineri în toate 
meseriile reclamate de producția 
oțelăriei. Din discuția cu tovară
șul Simion Bolgoș — secretarul 
organizației U.T.C. — ca și din 
evidența C.T.C., a reieșit că în 
luna ianuarie ei n-au rebutat 
nici o tonă de oțel. Aceasta însă 
nu însemnează că problema re
buturilor nu continuă să frămînte 
conducerea oțelăriei, pentru că 
ele totuși n-au lipsit cu desă- 
vîrșire, chiar dacă aparțin unor 
muncitori mai în vîrstă. Dar iată 
faptele.

Unul dintre cei mai buni oțe- 
lari, prim-topitorul Vasile Țandea

clasele IX—XII sînt o necesita
te, ne spunea Dan Gheorghiu. 
De organizare s-ar putea ocupa 
șeful comisiei profesionale. Noi 
construim aparatură 
școala o folosește 
didactic, mai reușit 
al I.M.D.

Prof. Ion Schonek 
concluzia convorbirii 
continuarea activității elevilor 
mari în cercuri specifice (reali
zările din școala noastră dove
desc eficiența acestei acțiuni) a- 
jută în deprinderea cu activita
tea tehnică practică, le dezvoltă 
capacitatea și dorința de. a rea
liza construcții utile (pe care 
cercurile le-ar putea pune apoi 
ia dispoziția școlii). înainte de 
toate este însă necesară luarea 
unor măsuri pentru dotarea 
cercurilor tehnice ale elevilor 
mari lăsînd libere pentru copii 
materialele cercurilor pionie
rești. O înțelegere a Comitetului 
orășenesc București U.T.C. și 
I.P.R.S. Băneasa si cu Electro
nica, așa cum a făcut și Consi
liul pionierilor, ar putea duce la 
obținerea de materiale la un 
preț foarte ieftin.

★
Ancheta noastră nu-și propu

ne să rezolve integral problema 
continuării activității tehnice în
cepute în cercurile pionierești. 
De asemenea, nu se cramponează 
nici de ideea cercurilor pentru 
elevii mari. Poate că există si 
alte rezolvări. Soluția trebuie să 
fie în orice caz crearea unui ca
dru pentru activitate de masă.

Căutînd să aflăm și alte păreri 
și propuneri, vom continua in
vestigațiile noastre și în alte lo. 
calități din țară. Dar ideea. de 
bază de la care pornim este a- 
ceea de a nu se întrerupe o ac
tivitate în care elevii, actualii u- 
teciști, au investit atîta căldură 
și entuziasm în anii cînd purtau 
cravata roșie.

pe care 
ca material 

decît cel

observa în 
noastre :

I

I
I
I
I
I
I

săvîrșește, într-o clipă de neaten
ție, o gravă eroare : introduce în 
baia de oțel fiero-siliciu în loc de 
crom și rebutează întreaga șarjă. 
In hala de pregătire a fierului 
vechi, șeful de echipă Ion Zurig 
— muncitor cu experiență de 
zeci de ani în meserie, trece și el 
printr-o criză de neatenție și în
curcă dotarea unei încărcături. 
Rebutul nu mai poate fi evitat. 
Topitorul șef, Nicolae Radu, 
după mii și mii de probe, pe care 
le-a executat în îndelungata sa 
carieră, se lasă înșelat de un re
zultat incert și toarnă o șarjă 
rece. Mormanului de rebuturi din 
oțelărie i se mai adaugă încă 
nouă tone de metal. Gavrilă 
Sandu, șef de oală și Ion Corovei, 
șanjotor — ambii cu o respecta
bilă vechime în oțelărie și cu o 
bună calificare, scapă din aten
ție fixarea corespunzătoare a unei 
cărămizi pe podul de turnare și 
aproape 7 tone de oțel se revarsă 
din lingotieră, risipindu-se prin 
hală.

Sînt patru exemple petrecute 
în luna ianuarie la Industria 
Sîrmei din Cîmpia Turzii. Refe- 
rindu-ne la fiecare dintre ele, 
consemnăm faptul că cei care 
greșiseră nu sînt prea tineri, nu 
sînt începători în meserie, bucu- 
rîndu-se în secție de o bună 
apreciere profesională. Cu toate 
acestea ei provocaseră, într-o sin
gură lună, îngrijorătoare mutații 
de valori în balanța economică a 
uzinei. O concluzie se desprinde 
de la început. Rutina face cele 
mai multe „victime", ea devine 
muchia de cuțit în fața căreia 
spiritul de autocontrol al unora 
adoarme subit, împiedică gîndi- 
rea, antrenează caruselul întîm- 
plării și implicit al erorii. Topito
rul șef Nicolae Radu avea la dis
poziția sa, pentru a măsura tem
peratura oțelului din cuptor, un 
aparat modem de înaltă precizie 
denumit termocuplă pentru pro
curarea căruia se fac mari efor
turi financiare. Dar în clipa a- 
ceea, el nu l-a folosit. A recurs 
la vechea metodă cu care se de
prinsese, cu care se rutinase, de 
a încerca temperatura metalului 
pe placa de fontă din fața cup
torului și a greșit.

Prim-topitorul Vasile Țandea a 
fost și el o victimă a rutinei. Ii 
intrase deja în reflex aruncarea 
în cuptor a materialelor aranjate 
de ceilalți topitori la îndemînă, 
fără să le mai cerceteze, fără să 
le mai cîntărească, punînd prea 
mare preț pe aprecierea din ochi. 
La ultima probă a șarjei cu pri
cina, înainte de evacuare se a- 
nunța un procent neadmis de sili
ciu. Și exemple ar mai putea fi 
găsite.

După cum se vede, așadar, ru
de altfel soră bună cu 

_ lina, costă foarte scump. 
Conducerea secției a aplicat, fi
rește, penalizările legale, oamenii 

t cu strîngere de inimă 
__măsura nu este de natură să 
le modifice fundamental obiș- 

trebuie asociată cu 
s acțiuni educativ-pro- 

fesionale, cu o severă și riguroasă 
autosupraveghere, cu spiritul de 
’_____i și ordine desăvîrșită.

_ _......  că, în ultimă instanță, așa
cum spunea și inginerul Alexan- 

adjunctul șefului oțe- 
i contra rutinei este, 

... ____ măsură, o luptă pe
cont propriu a fiecăruia dintre 
noi.

Să revenim însă la situația 
pierderilor de metal înregistrate 
în oțelărie în luna ianuarie. Este 
vorba de 29 tone de oțel, cantita
te inferioară celei atinse în lunile

Iuupu < 
tina — 
indiseipli

Irește, per 
au plătit 
dar măsu

Inuința, ea I 
permanente

Iautosupra 
disciplină 
Pentru că

Idru Liscan, 
lăriei, lupta 
în mare m

I
I

precedente, dar destul de îngri
jorătoare. Ele nu au fost deter
minate numai de rebuturi, ci și 
de așa-zisele deșeuri netehnolo
gice — scurgeri în timpul tur
nării, stropi și erupții. Faci cu
noștință cu aceste pierderi de 
cum pășești în biroul șefului 
secției. Pe una dintre mesele 
sale au fost așezate, ca la o 
expoziție a lucrului de mîntuială, 
o serie de dopuri de șamotă care 
au menirea să închidă oala de 
turnare, toate făcute praf, la pri
mul contact cu metalul fluid. 
Datorită acestor dopuri sau mai 
precis celor care le-au finisat —■ 
fabrica „Vulturul" din Comarnic, 
hala de turnare a oțelăriei a fost 
deseori inundată cu oțel. Lîngă 
dopurile „utilizate" se află altele 
noi, prezentînd grave deficiențe 
de fabricație, numeroase crăpă
turi transversale, o granulație ne
uniformă, autentice rebuturi, cu 
alte cuvinte.

— Cum au ajuns în producție 
cu astfel de defecte ?

— Au scăpat, se vede, de con
trolul fabricii din Comarnic — 
spune șeful secției.

După cum se știe însă. înainte 
de a fi distribuite oțelarilor aces
te materiale trebuie să treacă în 
mod obligatoriu și prin sita con
trolului de calitate al uzinei. Si 
chiar au trecut, numai că acest 
control s-d* făcut atît de superfi
cial îneît nu au fost sesizate nici 
măcar fisurile în care încape de
getul.

— Știți, ne explică controlorul 
tehnic Mihai Giurgiu, n-am avut 
pînă acum niciodată probleme cu 
„Vulturul“-Comamic. Produsele 
livrate de ei au fost întotdeauna 
de calitate...

Faptul deci, că fuseseră obiș- 
nuiți. cu produse fără defecte 
i-a determinat pe recepționerii și 
controlorii uzinei să renunțe la 
exigență, să-și îndeplinească fără 
răspundere atribuțiunile. Cele 
cîteva tone de oțel pierdute în 
hala de turnare trebuie să-i afec
teze tot la salariu, bineînțeles, și 
pe controlorii în cauză.

Așa cum spuneam mai înainte, 
în cursul acestui an rebuturile și 
pierderile, prin alte canale, a me
talului în oțelăria Cîmpiei Turzii 
s-au situat sub cifra lunilor dina
inte. Acestea însă nu justifică 
prin nimic supărătoarea lor pre
zență în bilanțul actual al secției. 
Dimpotrivă, s-a demonstrat că ele 
puteau fi și mai mult reduse, ba 
chiar evitate complet. Scopul a- 
cesta îl urmăresc de fapt și oțe- 
larii. Printre altele s-a prevăzut 
folosirea integrală a deșeurilor de 
oțeluri aliate ca elemente defici
tare, reproiectarea pîlniilor de 
turnare în scopul eliminării cazu
rilor de erupții, reorganizarea ac
tivității personalului din hala șî 
depozitul de lingouri, deschiderea 
unor cursuri de ridicare a califi
cării în care vor fi cuprinși și cei 
60 de tineri etc. Eficiența aces
tor măsuri va fi concretizată în 
peste 150 de tone de metal eco
nomisit. Aplicarea lor însă trebuie 
realizată în paralel cu alte mă
suri de natură educativă, cu șan
se de prevenire a abaterilor teh
nologice și disciplinare din timpul 
producției. Organizația U.T.C, 
împreună cu sindicatul are da
toria să stimuleze prin activi
tatea politică și de educație în
tr-o mai mare măsură răspun
derea fiecărui tînăr, a fiecărui 
muncițor pentru muncă, pentru 
asimilarea tehnologiei și metode
lor noi de lucru, pentru gospo
dărirea cu grijă a fiecărui gram 
de metal.

ROMULUS LAL
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A DOUA „ȘCOALĂ". LA ÎNCHEIEREA
INSTITUȚIiLf DISCUȚIEI

— REP. — Ați urmărit dis
cuția deschisă în coloanele zi
arului nostru...

— C.V. — Desigur. Mi se 
pare de cel mai larg interes 
pentru fiecare om care se gîn- 
dește la formarea tinerei ge
nerații, pentru fiecare om că
ruia îi este apropiată marea 
artă a. sunetelor.

— REP. — Asupra cărei 
idei ați dori să insistați în so
licitarea noastră de a vă spu
ne cuvîntul la această dezba
tere... ?

— C.V. — Asupra unei pro
bleme esențiale căreia nu i s-a 
acordat pînă în prezent aten
ția necesară : sprijinul pe care 
trebuie să-1 dea școlii, profe
sorilor de muzică — toate in
stituțiile muzicale ale țării.

în afara unor concerte-lec- 
ții pentru elevi organizate 
în ultimul timp în special în 
București, nu cunosc nici un 
fel de acțiuni menite să spriji
ne substanțial activitatea edu- 
cativ-muzicală din școli.

— REP. — Totuși manifes
tările organizate de Filarmo
nica „George Enescu" special 
pare că se bucură de o audien
ță specială.

— C.V. — Dar ele au o ra
ză foarte limitată. Se adresează 
de obicei doar elevilor de la 
4-5 școli din București, școli

VIOREL COSMA, 

muzicolog 
lector al Conservatorului
„Ciprian Porumbescu"

/

pri- 
lec- 
de 
la

ge-

Timp de cîteva săptămîni, în 
coloanele ziarului nostru a a- 
vut loc o amplă discujie cu 
vire la modalitatea în care 
țiile de muzică din școala 
cultură generală contribuie 
educarea estetică a tinerei 
nerații.

Pornind de la un sondaj pu
blicistic efectuat în rîndurile e- 
levilor unor școli bucureștene. 
Iosif Sava, autorul articolului 
inaugural al discuției, semnala 
o serie de carențe care demon
strau faptul că muzica continuă 
să rămînă în majoritatea școli
lor de cultură generală o „dex

teritate lipsită de considerație 
și că responsabilitatea acestei 
situații trebuie împărțită între 
școală și diverse instituții muzi
cale care au sarcini speciale în 
direcția educației estetice a ti
nerei generații.

Analizînd această situație am 
semnalat -faptul că lipsa de 
obligativitate a orelor de cor, 
lipsa de atenție în fața moder
nizării repertoriilor corale, so
cotirea în general a muzicii 
drept a eincea roată la căruța 
învățămîntului anihilează de la 
început orice eficiență a activi
tății de educație muzicală în 
cadrul școlii și că se impun la 
ora actuală pe de o parte o 
profundă reconsiderare a pro
gramei analitice (urmînd ca un 
loc deosebit să-l ocupe în pro
cesul educației muzicale, audi
ția, contactul direct cu capodo
perele muzicale, informațiile e- 
sențiale de natură estetică ca
pabile să-i aducă pe tineri în 
sala de concerte să Ie înles
nească înțelegerea conținutului 
ideatic al operei muzicale), iar 
pe de altă parte, cumularea e- 
forturilor tuturor instituțiilor ar
tistice spre găsirea formulelor, 
modalităților capabile să asigu
re, — pe baza unor riguroase 
repere pedagogice — atrage
rea tinerilor spre sălile de con
certe, sădirea în conștiința lor 
a unor temeinice criterii de se
lecție artistică.

Discuția inaugurată, la care 
și-au spus cuvîntul cîțiva specia
liști în domeniul pedagogiei 
muzicale, compozitori,» muzico
logi, organizatori ai vieții ar
tistice nu numai că a încercat 
să elucideze cauzele deficien
țelor manifeste în educația mu
zicală a tineretului școlar ci să 
aducă în special, suma de pro
puneri capabile Să ridice — și 
în domeniul educației muzicale
— activitatea școlară la nivelul 
cerințelor epocii. în centrul dis
cuției s-a aflat problema cardi
nală — după părerea noastră
— a educației muzicale școla
re : aceea a raportului care tre
buie să existe între „audiție" și 
elementele de „gramatică mu
zicală" în cadrul procesului e- 
ducativ.

în afara punctului de vedere 
al muzicologului Nicolae Pa- 
rocescu care sublinia faptul că 
numai clarificarea problemei 
alfabetizării muzicale (de fapt 
a conștientizării limbajului mu
zical) deschide definitiv drumu
rile artei în școlile de cultură 
generală, în afara punctului de 
vedere al compozitorului Doru 
Popovici, care socotea „că doar 
cu elemente de gramatică mu
zicală nu vom putea cîștiga

trului II. De asemenea, Comi
tetul Executiv al U.A.S.R., în 
colaborare cu Ministerul Învă
țămîntului, va stabili conținu
tul teoretic și cadr 1 organiza
toric pentru seminarul națio
nal „Cercetări științifice stu
dențești cu aplicații în _ practi
că". Printre manifestările im
portante ce vor " _
de U.A.S.R. în această_ perioa
dă se mai 
național despre „Rolul filozo
fiei marxiste și al culturii urna.

fi organizate

numără Colocviul

ASOCIAȚIILE STUDENȚILOR
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niște tn formarea viitorului 
specialist", care va avea loc la 
Iași în zilele de 21 și 22 mar
tie și ediția 1970 a Festivalului 
național al artei studențești,' 
care se va desfășura în luna 
aprilie. In programul de acti
vitate aprobat de plenară sînt 
înscrise și două probleme de 
studiu : „Măsurile principale 
care urmează a fi adoptate 
pentru îmbunătățirea Regula
mentului privind activitatea 
profesională a studenților, în 
funcție de concluziile desfășu
rării sesiunii de examene din 
iarnă" și „Măsuri pentru per
fecționarea reprezentării aso
ciațiilor studențești în consiliile 
și senatele universitare".

Așa cum am arătat însă mai 
înainte, problema centrală afla-

dragostea tinerilor pentru ma
rea muzică ci mai mult îi vom 
îndepărta de ea" și că „locul 
complicatelor elemente de gra
matică muzicală trebuie să-l ia 
în etapa actuală o selectivă is
torie a marilor perioade și per
sonalități care au ilustrat istoria 
muzicii, elementele muzicologi
ce indispensabile înțelegerii ca
podoperelor muzicale" — cei- > părut de asemenea opiniile care g 
lălți preopinenți — am vrea să 
subliniem în special opiniile 
profesorului Ion Serfezi reputat 
specialist în pedagogie muzica
lă, autorul „Metodicii predării 
muzicii" și a muzicologului Va-

sile Donose, redactor șef al e- 
misiunilor muzicale ale Televi
ziunii Române — care converg 
în direcția afirmării necesității 
îmbinării în procesul educației 
muzicale școlare a ambelor la
turi — aducînd și o sumă de 
soluții practice legate de o a- 
semenea îmbinare.

întărind punctul de vedere a- 
firmat de prof. Șerfezi, muzico
logul Vasile Donose ne decla
ra : „Audiția și elementele de 
gramatică muzicală mi se par 
două laturi inseparabile ale u- 
nui singur proces educativ. Una 
fără alta nu poate duce decît 
la un diletantism care distruge 
bazele unei activități educative 
eficiente. Muzica trebuie stu
diată ca toate celelalte disci
pline pornind de la elementele 
ei constitutive. Iar audiția tre
buie să coreleze permanent a- 
cest proces".

Interesante puncte de vedere

In liniștea sălii de lectură a bibliotecii Casei de cultură a sindicatelor din Galați.

' î

tă în dezbaterea plenarei a fost 
„Munca educativă și social—gos
podărească desfășurată de aso
ciații în căminele și cantinele 
studențești". Cu acest prilej, 
Ministerul învățămîntului și U- 
niunea Asociațiilor Studențești 
din România au supus dezbate
rilor, proiectul Regulamentului 
privind organizarea și funcționa
rea căminelor studențești

Atît în referatul prezentat de 
președintele Consiliului U.A.S.R. 
cît și în intervențiile partici- 

panților Ia discuții s-a sublini
at că datorită grijii pe care 
partidul și statul o acordă ti
neretului universitar, institu
țiile de invățămint superior au 
primit în ultimii ani însemnate 
fonduri bănești pentru constru
irea unor complexe sociale mo
derne. In toate centrele univer
sitare s-au ridicat adevărate 
orășele studențești, cu blocuri 
elegante și confortabile, care 
oferă condiții optime de studiu 
și odihnă. Este demn de subli
niat, totodată, că în acest an 
universitar toate cererile stu
denților care au solicitat să lo
cuiască în cămin au fost rezol
vate favorabil.

Așa cum s-a arătat șl în ple
nară, activitatea desfășurată în 

au adus în discuția noastră pro- g 
fesoara Mihaela Drăgoi, de la g 
Liceul „N. Bălcescu" și multi" 
alți preopinenți ale căror opinii ■ 
nu le-am putut publica din lip- ■ 
să de spațiu, dar care pot servi g 
forurilor chemate să pună în a- g 
plicare o sumă de sugestii pri
vind educația muzicală școlară.^

Cu totul interesante ni s-au ■

au împărtășit cititorilor noștri g 
experiențele unor mari instituții 
muzicale (ca Filarmonica „Geor
ge Enescu" sau Televiziunea ■ 
Română) în domeniul educației ■ 
muzicale școlare. Astfel, s-a g

■ 
subliniat necesitatea continuei ■ 
adaptări a activităfilor educați-g 
ve ale instituțiilor muzicale la _ 
cerințele vieții școlare trecîn- 
du-se în revistă seria de mani- ■ 
testări organizate special pen-H 
tru tineretul școlar. g

Dar, așa cum remarcă lecto-g 
rul universitar Viorel Cosma —— 
în direcția sprijinului pe care® 
trebuie să-l dea instituțiile mu- ■ 
zicale scolii, mai avem foarte g 
multe ae făcut.

Fără îndoială discuția noas- ■ 
tră nu poate fi socotită decît ■ 
ca un prim semnal în legătură | 
cu educația muzicală școlară 
pe care îl adresăm forurilor de 
resort și firește, în special Mi
nisterului învățămîntului.

Coloanele ziarului nostru stau 
oricînd la dispoziția opiniei 
autorizate, tutelare a Ministe
rului învățămîntului, asupra tu
turor chestiunilor discutate în 
privința educației muzicale în 
școală.

complexele sociale studențești 
este parte integrantă a procesu

lui instructiv-educativ. Realitatea 
dovedește că viața din cămin, 
atmosfera statornicită în colec
tivele camerelor influențează re
zultatele în pregătirea profe
sională și conduita studenților. 
De aceea, în cadrul lucrărilor 
plenarei a fost apreciat pozitiv 
faptul că în acest an universi
tar asociațiile și-au îmbunătă
țit munca în cămine și cantine.
Plenara a constatat însă că în 

activitatea educativă și social— 
gospodărească din complexele 
studențești persistă încă nume
roase neajunsuri. Fenomene 
nefirești, inadecvate mediului 
universitar (abateri disciplinare 
de natură să umbrească titlul 
de student) continuă să vicieze 
ambianța intelectuală din cămine, 
să influențeze nefavorabil preo
cupările unor studenți și să 
tulbure liniștea celor care do- 

, resc să studieze sau să se odih
nească. Firește, vor fi întreprin
se măsuri disciplinare care să 
pună capăt unor astfel de aba
teri. Aceste măsuri, du
pă cum s-a arătat și în plena
ră, nu au însă menirea să se 
substituie factorilor educativi,
a căror activitate trebuie să de-

Legende și mituri populare, 
sinteze poetice de înțelepciune 
străveche, expresii ale . unor a- 
devăruri eterne, se transfigu
rează de milenii sau de secole 
in creații artistice literare. Vii 
și nemuritoare prin adevărurile 
conținute, i-au inspirat pe tra
gicii greci, au îmbogățit creațiile 
romanticilor și nu sint fără ecou 
pentru moderni.

Dramatica Legendă a mănăs
tirii Argeș, povestea plină de 
înțelesuri a lui Manole, a luptei 
cu desăvîrșirea și-a jertfei pre
supuse, i-a preocupat pe litera- 
ții și artiștii români incă din se
colul trecut și a înscris în lite
ratura noastră modernă un nu
măr impresionant de lucrări din
tre care cîteva de , valoare deo
sebită. Octavian Goga a plecat 
de la legendă spre a sublinia îiț 
drama Meșterul Manole, cu eroi 
din secolul nostru, că sublimul 
în artă, ca și in toate cele, pre
tinde dăruire totală, sacrificii. 
Poem dramatic închinat muncii 
creatoare de frumusețe, Meșterul 
de Adrian Maniu, caută să pre
zinte drama damnatului năzuin
ței perpetue către desăvîrșire, a 
prezenței cu valoare de perma
nență, manifestată ca stimulent, 
dar și ca sursă de suferință, a 
factorului care s-ar putea numi 
plus infinit. Poetul dramaturg 
---- —« generoasa idee a 

valorilor spirituale, 
a ideii 

chiar 
„gîndul 

Zi-

acreditează 
nemuririi ....__
a năzuinței necurmate,' 
care o dată însămînțată 
dacă suprimi omul : 
nu îl omori". O dată cu 
direa mănăstirii din Argeș. Ni- 
colae Iorga a scris una din
tre cele mai de efect lucrări 
dramatice ale sale, iar Victor 
Eftimiu o piesă de amplă spec
taculozitate prin Legenda Meș
terului Manole. în Icarii de pe 
Argeș, Ion Luca năzuiește să-l 
arate pe legendarul meșter ase
menea titanilor Renașterii. Le
genda, mitul lui Manole i-a im
pus scriitoarei Coca Farago 
chipul Anei, a femeii sacrificate 
pentru împlinirea visului de 
creație, mai mult prezență-ar- 
gument și mai puțin eroină în

■ alte versiuni. Astfel, autoarea a
— dezbătut în Manole și Ana, pie- 
" să modernă, drama femeii, încu-
■ nunînd sacrificiul ei cu calitatea 
g de a fi conștient.

Printre creațiile inspirate de
■ legendă, drama în/ cinci acte
■ MEȘTERUL MANOLE, (1927);
— exprimă deplin capacitatea de 
" creație a dramaturgului Lucian
■ Blaga și constituie totodată una
■ dintre cele mai valoroase opere

țină primul plan. Ministerul 
învățămîntului și conducerile 
instituțiilor de invățămint su
perior sînt datoare să impulsio
neze munca directorilor educa
tivi din cămine (în prezent, cei 
mai mulți dintre aceștia des
fășoară o activitate formală, 
lipsită de eficiență), 
dul 
bui ■ 
cu 
Iul 
muncii educative, 
acțiuni specifice în complexele 
studențești, să organizeze în 
așa fel munca camisiilor soci
ale și a comitetelor 
denți incit 
ca factori 
finalitatea 
propuse.

între dezideratele activității 
de educare multilaterală, în 
spirit militant, a viitorilor spe
cialiști cu pregătire superioară 
se înscrie procuparea permanen
tă pentru afirmarea în toate 
‘■electivele studențești a com
bativității politice, a intransi
genței, ca normă fundamentală 
a atitudinii ferme față de tot 
ce - este inadecvat cerințelor pe 
care1 * * * * * * * * * II le promovează lumea uni
versitară. în acest spirit, plena
ra a subliniat că asociațiile au 
datoria să 
verență și 
sificîndu-și 
sind toate

în care există de altfel exce- 
lenți profesori de muzică, școli 
în care problemele educației 
muzicale se pun poate cu mai 
puțină acuitate.

— REP. — Un sprijin esen
țial trebuie să-1 aducă educa
ției muzicale poate mai mult 
decît filarmonicile și teatrele 
muzicale — Editura Muzicală, 
Casa de discuri „Electrecord*...

— C.V. Fără îndoială. Este 
absolut necesară din acest 
punct de vedere apariția unor 
colecții speciale de educație 
estetică, de popularizare a mu
zicii dedicate tineretului șco
lar.

Redactate de muzicologi de 
pregătire, de publiciști și pe
dagogi cu experiență, ele ar 
putea oferi elevilor — para
lel cu programa școlii — ele
mentele indispensabile „alfa
betizării* muzicale, înțelegerii 
caracteristicilor marilor peri
oade ale istoriei muzicii, do- 
bîndirii criteriilor necesare în
țelegerii unor opefe de artă.

Editura Muzicală ar mai 
trebui să publice de asemenea 
un repertoriu minimal de cîn- 
tece pentru tineret cuprinzînd, 
pe baza unor riguroase selec
ții, piese de cel mai larg in
teres din literatura muzicală 
națională și universală..

Un aport substanțial trebu
ie să-l aducă din acest punct 
de vedere Casa de discuri 
„Electrecord". O colecție speci
ală discografică trebuie să pu
nă la îndemîna elevilor după 
părerea mea, materialele de 
audiție corespunzătoare ele
mentelor cuprinse în manual, 
iar o altă colecție să cuprindă 
(pe baza unei înlănțuiri de or
din istoric sau de ordinul ge
nurilor muzicale), piesele de 
largă accesibilitate însoțite de 
explicațiile necesare înțelegerii 
lor.

( Urmare din pag. I) 
politico-ideologică desfășurată 
de asociații în semestrul I al a- 
nului universitar, stabilind sar
cinile concrete în vederea in
tensificării preocupării organi
zațiilor studențești din institute 
și facultăți in domeniul pregă
tirii . profesinale și al educării 
patriotice și internaționaliste a 
studenților, pe temeiul filozofiei 
materialist-dialectice, în spiriYl 
politicii partidului și statului 
nostru, al Documentelor Congre
sului al X-lea.

Este de menționat faptul că 
dezbaterea unei singure proble
me în plenara Consiliului 
U.A.S.R. — activitatea desfășu
rată de asociațiile studențești în 
cămine și cantine — a prile
juit o analiză multilaterală și 
in profunzime a acestui dome
niu.

Cele două informări prezen
tate plenarei de către Comitetul
Executiv al U.A.S.R. — una cu 
privire la rezultatele obținute în 
sesiunea din februarie și alta 
privind activitatea politico-edu- 
cativă a asociațiilor studen
țești în semestrul I — au avut 
scopul de a contura tabloul 
muncii desfășurate în prima e- 
tapă a acestui an universitar, 
pentru a desprinde sarcinile ce 
revin asociațiilor in cel de al 
doilea semestru. De altfel, ple
nara a luat în discuție și Pro
gramul de activitate al Consi
liului U.A.S.R. pentru semestrul
II al anului universitar 1969 — 
1970. Reținem că în luna martie 
se vor desfășura dezbateri pro
fesionale in facultățile sau anii 
de studii în care rezultatele ob
țin te la examene evidențiază 
necesitatea de a se stabili mă
suri concrete pentru asigurarea 
pregătirii temeinice studen
ților pe întreg parcursul semes-

dispun, pentru a realiza și în 
domeniul muncii educative și 
tocial—gospodărești din cămine 

și cantine indici calitativi înalți, 
așa cum se 
ga activitate 
desfășoară în 
perior.

lor,
să 

privire la 
căminului

-
. , La rîn- 

asociațiile vor tre- 
reevalueze concepția 

locul și ro- 
în ansamblul 

să inițieze

de stu- 
acestea să se afirme 
în stare să asigure 

tuturor acțiunilor

acționeze cu perse- 
inventivitate, diver- 

preocupările, folo- 
modalitățile de care

obțin la întrea- 
obștească ce se 
învățămîntul su-

de VIRGIL 
BRÂDĂȚEANU

literare românești. Este o capo
doperă națională, cu calitatea să 
ne reprezinte în literatura dra
matică universală, e o minunată 
și elevat poetică transpunere a 
acestui mit, o dramă căreia îm- 

MEȘTERUL
MANOLE

binarea de adevăr psihologic și 
forță de sugestie, calitatea sim
bolului și valabilitatea situațiilor 
îi asigură rezistența în vreme. 
Opera lui Blaga are respirația 
marilor tragedii, are acel dina
mism interior tulburător pe 
care-1 aduc numai angajările 
definitive, în care aspirația de
vine modalitate de existență. 
Este drama supremei împliniri, 
irealizabile fără de jertfă, temă 
întilnită în legendă, în piesele 
citate, chiar și în alte lucrări ale 
lui Blaga, dar dusă aici la maxi
ma ei virtute de a cuprinde sen
suri și valori, de a sugera forțe, 
de a reține contradicții și a ob
serva limite umane.

în Meșterul Manole capătă 
splendidă întruchipare dramatică 
un caracter cu profund adevăra
te trăsături umane și totodată ‘ 
cu dimensiuni mitice, cu înves
titură de a reprezenta omul in 
ceea ce are el mai măreț și tot
odată mai sensibil : aspirația, 
ceea ce îl face asemenea titani
lor, dar cîte o dată îl poate 
fringe omenia. Manole se înscrie 
în categoria caracterelor drama
tice de antologie ale literaturii, 
etern și universal valabil prin 
tot ceea ce trăiește ca dramă și 
poartă ca filozofie. Piesa există 
mai ales prin acest personaj, în
zestrat cu capacitatea de a re
prezenta făptura umană în cele 
mai diferite ipostaze. Manole 
este omul artist și faur, bărba
tul iubit, marele îndrăgostit, 
creatorul aflat „în tinda înfăp
tuitei", frămîntat cosmic, trăind 
contradicțiile sfîșietor, 
„înăuntru un gol se deschide — 
mîhnire fără întrebări. Deasu
pra întuneric se-nchide — dez
nădejdea nesfirșitelor încercări. 
Mi se mistuie somnul și sîn- 
gele. Ar trebui să-nchid ochii, 
dar pleoapele de lume nu mă 
despart. Lăuntric un demon 
strigă : «clădește !» — Pămîntul 
se-mpotrivește, și-mi strigă : 
«jertfește !»“.

Hărăzit să-și facă de crezut 
închipuirile și planurile, Manole, 
aparent „unealtă în mîna pu-

poetic :

STATUIA

LUI MIHAI
VITEAZUL

(Urmare din pag. I)

de sculptorul francez Carrier 
Belleuse, a stat astfel mult 
timp ascunsă de privirile 
dornice ale celor care voiau 
s-o vadă pînă cînd, Ia ini
țiativa studențimii de atunci, 
cu mari greutăți, oficiali
tatea a autorizat dezvelirea 
statuii. Ea are 2,50 metri 
înălțime iar soclul, 3 me
tri, pe cornișele soclului sînt 
așezate stemele de bronz ale 
Țării Românești, ale Moldo
vei și ale Transilvaniei. Tot 
pe soclu, cu litere de bronz, 
sînt amintite luptele voievo
dului și data la care au avut 
loc.

Vremea care a trecut pes
te alcătuita statuie a schim
bat culoarea soclului și a 
dat mai multă măreție ges
tului prin care Mihai Vitea
zul pornește la luptă. Co
mandată sculptorului fran
cez, statuia îndeplinește toa
te condițiile impuse : măre
ție și acel sentiment de 
spaimă și curiozitate pe care 
ți-1 dă vederea unui viteaz 
despre care poveștile au în
trecut cu mult dathle rigide 
ale istoriei.

Cel ai cărui ochi au îngro
zit ființa imposibil de în
duioșat a călăului, făcîndu-1 
să tremure și să fie neputin
cios, voievodul Mihai, nu
mit de popor Viteazul, pen
tru luptele sale din care a 
ieșit victorios, pare a menți
ne în capătul unui șir vestit 
de statui, un aer eroic. Să ne 
bucurăm că el a fost amin
tit și în cîntecele celor în
vinși pentru strălucita sa 
vitejie, că el este în folclo
rul nostru viu ca și voca
lele și consoanele care îi 
păstrează numele de glorie. 
Statuia pe lîngă care trecem 
atît de grăbiți este întruchi
parea în bronz a acelui care 
n fost demult Mihai Vodă 
Voievod și pentru eternitate 
Mihai Viteazul. 

terilor necunoscute", îi ridică, 
la rîndul său, cu puterea gindu- 
rilor lui pe alții. Manole și cei 
nouă meșteri poartă și sint puiu 
tați irezistibil de chemare, de : 
„duhul, care dinăuntru te îm
pinge să clădești, care s-a să
lășluit și în voi, și ați suferit 
cu mine desamăgirea celor 77 
de prăbușiri și v-ați îndoit cu 
mine și iar v-ați ridicat". Spu
sele celui ale cărui gînduri îi 
animă explică grozava jertfă pe 
care o acceptă, ca supremă con

firmare a pasiunii, a capacității 
omului de a se depăși, dar tot
odată expresie a unei rezultante 
negative, a unui moment de 
dezumanizare. Tot ceea ce se 
petrece de aici înainte are su
flu tragic, înnobilat de frămîn- 
tarea, paradoxal pietrificantă, a 
oamenilor. Dacă așteptarea este

Toate adnotările pe margi
nea Călușarilor făcute pînă în 
zilele noastre în diverse oca
zii sînt trecute în revistă de 
HORIA BARBU OPRIȘAN 
în prima parte a monografiei 
dedicate acestui spectacol 
popular.

Cu acest studiu HORIA 
BARBU OPRIȘAN restabileș
te în limitele realului imagi
nea oarecum deformată pe 
care ne-o făcuserăm citind 
cronicile unor spectacole fol
clorice ori vizionînd pe scenă 
sau pe micul ecran, „vestitul 
dans al călușarilor, străvechi 
joc popular moștenit și pis

CĂLUȘARII
de AL DOBRE

trat din cele mai vechi tim
puri".

Procedînd metodic, cu tăb- 
darea și migala omului de ști
ință, tinărul cercetător înmă
nunchează toate informațiile 
obținute pînă acum despre 
spectacolul Călușarilor, adău
gind propriile-i observații de 
teren. Avem în felul acesta fil
mul, în timp și spațiu, a ceea 
ce a fost și este Călușul.

Pentru a facilita înțelege
rea și urmărirea evoluției 
spectacolului, autorul face, 
în cea de a doua mare sec
țiune a cărții, o amănunțită 
descriere a fiecărui element 
ce concură la realizarea spec
tacolului. Prezentarea tuturor 
datelor cunoscute despre „le- 
gămînt", să zicem, oferă nu 
numai o imagine, în timp și 
spațiu, a acestui fapt, ci și o 
imagine globală a formelor 
pe care le-a cunoscut și le 
cunoaște în diferite spații, pu
tința de a face comparații.

Însumarea tuturor acestor 
elemente atît de asemănătoa- 

Ritm, tradiție fi port la Valea Seacă
Foto : O. PLEC AN

cumplită, c.ertitudipea jertfei 
Mirei duce situațiile ei și sem
nificațiile în cea mai înaltă sfe
ră a trăirii și exprimării sufe
rinței umane. Oamenii se fră- 
mîntă sîngeros, din suflet le 
picură lacrimile durerii de a 
trebui să curme ceea ce viața 
le-a dat mai drag și mai bun, 
poate pentru o himeră ; se tem, 
se îndoiesc, sînt oameni, nu vor 
să fie singuri și pe ascuns se 
roagă.

Jocul cu moartea, jocul cu 
viața, cu dragostea, cu lumea? 
jocul cumplit și definitiv îi 
joacă Manole purtîndu-i toate 
semnificațiile și îl primește Mira 
senină în neștiință. Desfășura
rea cunoaște extraordinară ten
siune, faptele sînt expresia u- 
nei dinamici neobișnuite, cu ur
mări greu de prevăzut. Și peste 
toate plutește parcă „vaeruî" zi
durilor. obsesia dramatică a lui 
Manole : „Mai repede, mai re
pede !!! zoriți zidari. Fără odih
nă, fără sete, fără foame. Să-n- 
ceteze vaerul din zid !“. Obiș
nuințele au încetat, logica nu 
mai guvernează, Manole și or
tacii săi plătesc tributul că s-au 
crezut mai tari decît iubirea 
lor, ei toți și mai ales Manole, 
cel pentru care ființa iubită era 
totul, începutul și sfirșitul. Ei 
sînt însă oameni, și omul în 
care a sălășluit ca în nimenea 
patima clădirii, a creației, dar 
pentru care totul l-a însemnat 
ființa sacrificată cu voia lui și 
împotriva ființei sale, nu putea 
decît să se mistuie. El, înfăp
tuitorul, va fi al doilea suîlet 
furat lumii de opera sa și pri
mul care plătește jertfa ome
nească prin aceeași jertfă. Pare 
să fie un ave?tisment.

Dramă de idei, Meșterul Ma
nole, urmează legenda și trans
figurează poetic gindul care a 
născut-o. Este o capodoperă nu 
numai literară, ci și operă cu 
puternică finalitate scenică'^le 
extraordinar efect poetic eunS- 
țional, datorat valorii ei artisti
ce cu totul deosebite.

re, dar pe alocuri atît de con
tradictorii, constituie ceea ce 
numim de obicei Călușul ro
mânesc. Vorbind despre Că
luș am folosit noțiunea de 
spectacol. H. B. OPRIȘAN 
demonstrează, pe baza unor 
date concrete, că nu e vorba 
de un spectacol popular, așa 
cum se crede, ci de un spec
tacol complex la realizarea 
căruia concură numeroși fac
tori ținînd de etnografie, tea
tru, coregrafie etc. Deosebiri
le, în timp și spațiu, ale sem
nificațiilor ,au îndemnat pe 
cercetător la prudență în 
tragerea unor concluzii cate-

..t 
gorice asupra originii și eco-< 
luției semnificațiilor sale, lă- 
sînd loc unor discuții șt cer
cetări ulterioare.

Lucrarea lui Horia Barbu 
Oprișan are și un caracter 
programatic bine delimitat. Ea 
va ajuta pe cei chemați în va
lorificarea scenică a folcloru
lui să cunoască spectacolul în 
toată amploarea lui pentru ca 
atunci cînd vor trece la pu
nerea sa în scenă s-o facă în 
cunoștință de cauză. Vom fi 
scutiți astfel să mai asistăm la 
acea sărăcire nedorită a conți
nutului Călușarilor, la reduce
rea lor la un dans în care așa- 
zisa virtuozitate ia locul spec
tacolului profund în sensuri, 
elegant și discret în manifes
tare.

Pentru toate acestea soco
tim meritorie cartea lui H. B. 
Oprișan. Rămîne să adăugăm 
un cuvînt de laudă metodei 
de prezentare și să sperăm că 
Editura pentru literatură va 
extinde seria monografiilor de 
acest gen.
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EVIDENT, 
„POLITEHNICA"!

„Echipa de lingă inimă"? 
Hm... Cred că subsemnatul 
define recordul absolut în 
materie de înțepături la adre
sa „Politehnicii" lăți. Dac-aș 
pune cap la cap toate cro
nicile ți transmisiile radio ți 
foiletoanele din „Cronica" yi 
tele-comentariile, cred c-ar 
rezulta un fel de Bahlui de 
maliție... Evident, există o 
explicație. O singură explica
ție : prea multă... dragoste. 
N-o fi urecheala metodă toc
mai pedagogică, dar o prefer 
indiferenței ori afecțiunii de 
circumstanță, ale căror mani
festări sînt direct ți nemijlo-

de MIRCEA 
RADU IACOBAN

fiind, am izbutit cu mare 
greutate să obțin un locșor 
intr-un I.M.S. arhiîncărcat. 
Mașina gonea spre Galați: pe 
atunci, „Politehnica" se nu
mea „C.S.M.S.", viețuia în 
„B“, ciocănea la poarta divi
ziei „A" ți urma să dispute, 
in orașul de pe malul Dună
rii, meciul-meciurilor, de care 
depindea calificarea, marea

cit corelate cu poziția forma
ției în clasament. Am amici 
care se topeau de amor după 
„Politehnica" atunci cînd fe
liei, de muuult...) echipa se 
instalase pe locul III in cla
samentul diviziei naționale* A; 
de cînd a început să vîjîie 
simunul retrogradării, hunii 
mei amici au uitat și de sta
dion și de „Politehnica" ji 
de vitrina „Pronosportului"- 
li aud discutînd despre Ashe 
ți Rod Laver, despre campio
nate de bob și carting și 
curling yi orice, numai des
pre Cuperman și Justin n-a- 
duc dumnealor vorba. Treabă 
e asta ? Țin minte că, student

MERIDIAN
• LA HAMPTON (Virgi

nia) a inceput un turneu in
ternațional de tenis pe teren 
acoperit, Ia care participă și 
jucătorii români llie Năstase 
și Ion Țiriac. In primul tur 
al probei de simplu bărbați, 
llie Năstase l-a învins cu 
6—3, 7—9, 8—6 pe T. Addi
son (Australia), iar Ion Țiriac 
a dispus cu 8—6, 6—4 de P 
Lall (India).

Alte rezultate : Ashe
S.U.A. — Battrick (Anglia) 
6—3, 6—0 I Smith (S.U.A.) — 
Parun (Noua Zeelandă) 8—6, 
6—8, 11—9 ; Richey (S.U.A.) 
— Caramichae! (Australia) 
6—2, 6—3.

• PESTE 400 DE ATLEȚI 
ȘI ATLETE din 24 de țări vor 
lua parte în zilele de 14 și 
15 martie Ia primul campio
nat european de atletism in 
sală, programat în Palatul 
Sporturilor din Viena. Pista 
circulară a acestei moderne 
arene sportive are o Ingime 
de 200 m și este dotată cu 
patru culoare. Pista pentru 
probele de sprint are lățimea 
de 7,50 m și 6 culoare. In 
cele două zile de concurs vor 
fi atribuite 22 de titluri de 
campioni ai Europei.

• ÎN CADRUL „Cupei 
campionilor europeni" la fot
bal („sferturi de finală"), la 
Berlin s-au întîlnit, in primul 
lor meci, echipele F.C. Vor- 
wărts Berlin și Felnoord 
Rotterdam. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 1—0 
(0—0).

calificare. Soarta a făcut (cam 
brutal, e drept) să se aleagă 
atunci, dintre cei 9 călători, 
adevărații cavaleri, sincer îna
morați yi definitiv seduși de 
grațiile echipei ieșene: la o 
cotitură, lingă Vaslui, I.M.S.- 
ul s-a dat de cinci ori peste 
cap, zbătîndu-se cu roțile în 
aer ca o broască țestoasă răs
turnată. Nu s-ar putea spune 
că am fost culeși chiar arătoși 
de sub mormanul de fierărie... 
Unii dintre noi au dat bir cu 
fugiții, întorcîndu-ne imediat 
după oblofeala de rigoare, di
rect la Iași. Alții au rămas în 
spital la Vaslui și doar trei 
mușchetari — mai e nevoie 
să spun că mă număram prin
tre ei? — au ajuns (cu un 
camion ce căra superfosfați l) 
la Galați. De atunci, mă bucur 
(rar) și oftez (ades) pe lingă 
„băieții noștri", încercînd să-i 
înțeleg. A existat o perioadă 
romantică în viața echipei ie
șene, cînd se practica un fot
bal deschis pînă la naivitate 
și simplu ca adunarea fără 
zecimale : Vnguroiu sau Ava- 
silichioaie expediau niște cen- 
trări-pase de 30 de metri, ta
man pe creștetul lui Votca yi 
de acolo mingea o zbughea e- 
xact (dar absolut exact) în 
plasa porții adverse. Echipe
le din oropsita divizie R care 
veneau la lași erau sigure că 
vor înregistra scoruri gen... 
Ziirich înainte de a fi exis
tat coșmarul Ziirich. Ei, yi 
după ce s-a produs jinduita 
promovare în „A", și-a făcut 
apariția nea Titi 1-ul, care a 
decretat echipa în schimbare 
de voce și a înlocuit aduna
rea fără zecimale cu calculul 
diferențial. Ieșenii au început 
să joace colectiv-constructiv- 
ofensiv, e drept, cam de-a 
curmezișul terenului, dar ba
rem au deprins unele elemen
te de tehnică și subtilitate 
pe care, cinstit sptis, le utilizea
ză și acum. Așa după cum cei 
șapte ani de acasă îți creează 
reflexe și deprinderi valabile 
(și detectabile) o viață întrea
gă. Perioada de criză adoles
centină luînd sfîrșit, a înce
put maturizarea, în decursul 
căreia (după obișnuita demi
sie a lui Teașcă) „Politehnica" 
și-a închegat un joc cu oa
recare personalitate, bazat pe 
ingeniozitatea lui Cuperman 
yi forța de pătrundere a lui 
Lupulescu, pe stabilitatea yi 
omogenitatea liniei de fund. 
Vn nou seism — de astă dată 
de gradul al TX-lea — s-a

produs o dată cu plecarea o- 
mului nr. 1 al apărării (De- 
leanu) ți, mai ales, a „creie
rului" echipei (Ștefănescu). A- 
tunci a început un „decre- 
mentorium" al cărui vîrtej 
încă se mai rotește, dar, se 
pare, tot mai lent, în virtu
tea unei inerții obosite. Echi
pa se „trezește", greu, înceti
șor, moldovenețte. Stilul de 
joc impus de Teașcă pretin
de, înainte de orice, tehnică 
individuală ireproșabilă; or, 
exact „virtuoșii" balonului 
și-au făcut bagajele (Matei, 
Deleanu, Ștefănescu), rămî- 
nînd pe baricade „sufletiștii", 
dublați de tinerii care urmea
ză să confirme. Ca să-ți ba
zezi atacurile pe o țesătură de 
pase scurte, cu demarcări ra
pide, preluări din viteză yi 
un-doi-uri derutante trebuie 
să știi cum „să lipești" min
gea de gheată. Or, multi din
tre băieții de la „Politehnica" 
abia au învățat (unii încă mai 
învață) subtilitățile tehnice 
capabile să le permită domi
narea necondiționată a sferei 
cu picățele. Dac-ar fi să alcă
tuim un tabel cu iz contabili
cesc, ar trebui să menționăm, 
la capitolul „plusuri", capaci
tatea (uimitoare uneori) lui 
Cuperman de a conduce ba
lonul pe spații aglomerate, 
vitalitatea lui Lupulescu, for
ța de șut a lui Contardo, sim
țul plasamentului și deposedă
rile ireproșabile „semnate" de 
lanul și V. Stoicescu, sclipiri
le lui Incze, reflexele lui Con- 
stantinescu, truda lui Gueri
lă... La „minusuri", fuga de 
efort ce-l caracterizează pe 
Cuperman, gîndirea tactică 
dezordonată a lui Lupulescu, 
fragilitatea lui Incze, gafele 
lui Constantinescu... întreaga 
echipă joacă „domnișorește". 
tratîndu-și, chiar pe teren pro
priu, adversarii ca pe niște 
bibelouri japoneze. Există că
deri psihice inexplicabile și 
inacceptabile. Dar mai există 
tinerețea reală a echipei, exis
tă perspectiva in înțelesul fru
mos și generos al termenului, 
există dragostea nețărmurită a 
ieșenilor pentru echipa lor, 
există dăruirea totală a lui 
Justin (atunci cînd nu este 
preocupat, de afurisirea gaze
tarilor) Motive pentru care 
sînt sigur că „echipa de lingă 
inimă" își va menține, in fot
balul românesc, locul pe co
red merită.

Adică, în Divizia națio
nală A.

P.S.
Noutăți de ultima oră ? 

Puține, foarte puține. întoar
să dintr-un turneu în Albania, 
echipa prezintă o condiție fi
zică Excelentă tn meciul cu 
„Dinamo" Bacău, politehnistii 
au alergat ca-n zilele lor 
bune. In rest, mai nimic. A- 
celași antrenor. Aceiași jucă
tori (N-a venit nici măcar 
Țarălungăl). Adevăratele nou
tăți sînt cele așteptate de ie
șeni : un ioc pe măsura ade
văratelor posibilități ale e- 
chipei.

M R. I.

PREDEAL - PIRIUL RECE

I— TIMIȘUL DE SUS
— ia exclusivitate pentru elevi

'Fotbal: Rapid—U. T. A. 2 — 1 (1 — 1)
Peste 8 000 de spectatori au 

ținut să asiste la partida ami
cală de fotbal dintre echipa bucu- 
reșteană Rapid și formația texti- 
listă din Arad. Spectatorii nu au 
avut de ce regreta deplasarea la 
stadion, jucătorii ambelor formații 
oferindu-le un reușit spectacol 
fotbalistic. Echipele, în compo
nența cărora au intrat și jucătorii 
din lotul național, întorși recent 
din turneul efectuat peste ocean, 
au jucat deschis, creînd numeroa
se faze de poartă. Scorul a fost 
deschis de către rapidiști prin 
Neagu, în minutul 40, care a re
luat în plasă o excelentă centrare 
a lui Năsturescu. La o minge fără 
perspectivă, lipsind, după părerea 
noastră elementul intenționat,

Dan a atins balonul cu mîna șl 
arbitrul A. Bentu a acordat pe
nalty, executat impecabil de Le- 
reter și 1—1. Imediat după reluare, 
rapidiștii iau din nou avantaj prin 
același Neagu care speculează o 
flagrantă greșeală a lui Pojoni. în 
continuare ambele echipe au 
desfășurat un joc plăcut dar 
ineficace. La sfîrșitul meciului an
trenorii celor două echipe s-au 
declarat mulțumiți de acest antre
nament. în mod deosebit am re
marcat de la gazde pe Dan Coe, 
Lupescu, Neagu, Năsturescu (în 
prima repriză) și Rămureanu, iar 
de la arădeni linia de mijloc Pe- 
tescu-Axente-Moț și, mai ales, in
ternaționalul Domide.

CORNEL IONESCU

Perioada : 6—11 aprilie | 12— 
17 aprilie.

Program : Jocuri distractive, 
întreceri sportive, drumeții la 
Diham, Gîrbova, Trei Brazi, Se
cui, seri de dans, program de 
club, carnaval.

Excursie — pe itinerariul Pre
deal — Rîșnov — Bran — Bra
șov Poiana — Predeal. La cerere 
se pot organiza, contra oost, și 
alte excursii.

Masa : la cantiaele-restaurant 
ale stațiunilor. ’

Cazarea : în vile cu camere 
de la 2—6 locuri.

Preț ! la Timiș și Pîrîul Rece : 
198 lei — 6 zile ț 372 lei — 12 zi
le ! la Predeal : 210 lei — 6 zi
le I 404 lei — 12 zile.

PRONOEXPRES
Extragerea I : 33 18 9 41 10 39

Extragerea a Il-a : 17 5 28 10 34 35 18

Extragerea a III-a : 16 20 24 36 5 4

Extragerea a IV-a : 39 27 38 22 12 13

Extragerea a V-a : 6 16 33 7 36 37 34 15.

FOND DE PREMII PROVIZORIU! 2 727 767 lei.

joi ultima zi la

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IZVORUL MUREȘULUI

Perioada : 6—II aprilie t 12—17 
aprilie — pentru elevi ! 12—21 
iunie ; 22 iunie — 3 iulie — pen
tru elevj ți salariați ț 5 iulie — 
20 septembrie i 21—30 decembrie 
— pentru studenți (factor orga
nizator — U.A.S.R.) (în restul 
perioadelor vor fi organizate 
serii de tabără la solicitarea 
cercurilor de turism, a coleoti 
velor de tineri).

Program : jocuri distractive, 
întreceri sportive, drumeții pe 
Dealul Negru, program de club, 
seri de dans, carnaval.

La cerere — excursii contra 
cost, cu autobuzele, la Lacul 
Roșu. Toplița, Borsec, Sovata, 
Tusnad. minăstlrile din centrul 
Moldovei.

Masa : la cantina stațiunii.
Cazarea : tn vile cu camere de 

2—fi locuri.
Preț s perioada 8—17 aprilie ț 

171 lei - 6 zile ț 338 Iei - 12 
zile. Perioada 12—21 iunie i 323 
lei ( pentru elevi — 304 Iei. Pe
rioada 22 iunie — 3 Iulie i 406 
tei t pentru elevi — 376 lei.

TIMIȘUL DE SUS

(Perioada : 8 serii, după cum 
urmează i 10—21 iunie *. 23 iunie

I— 4 iulie | fi—17 iulie j 19—30 iu
lie ț 1—12 august : 14 -25 august | 
27 august — 7 septembrie t 9— 
20 septembrie.

■ Program : drumeții ia Piatra 
" Mare, Susai. Gtrbova. Diham,

Gruia, omul nostru de gol, este — în aceste zile — un subiect 
preferat al presei franceze de specialitate.

Foto: VIOREL RABA

HANDBAL Campionatul Mondial

Penu, eroul meciului 
cu suedezii

CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI — GRUPA B

Minunile
ne-au ocolit

Aseară, cînd posibilitatea ori
căror minuni se epuizase, cineva 
observa cu năduf: „Dacă 
hocheiștii noștri ar fi jucat în 
toate meciurile cum au jucat cu 
americanii și vest-germanii, am 
fi urcat pe podium în loc să ple
căm în C!“ Intr-adevăr, în meciul 
de ieri cu echipa R. F. a Germa
niei, puțin a lipsit ca minunea 
în care nu mai speram să se 
producă. Au condus pînă în ulti- 
mile secunde ale reprizei a Il-a 
cu 1—0 și pe parcursul acestoi 
40 de minute am jucat de la 
egal la egal cu valoroșii noștri ad
versari. ha cniar am ratat incre
dibil cîteva ocazii clare de majo
rare a avantajului. „Puținul" care 
a lipsit se cheamă de fapt con
diție fizică și pregătire psihologi
că. pentru că în repriza a treia 
echipa n-a mai avut puterea să 
lupte, a comis cîteva grave erori 
în apărare, s-a dezechilibrat și 
scorul a ajuns în final 2—5. Ai 
mai fi de notat „contribuția’1 ar
bitrilor (Nakano Minoru — Japo
nia și mai ales Ehrensperger 
Heinrich — Elveția) la stabilirea 
acestui scor : golurile 3 și 4 au 
fost marcate într-o poartă care 
nu se mai afla la locul ei — si
tuație pentru care regulamentul 
prevede întreruperea jocului și 
eventuala penalizare a jucătorului 
care ar fi mișcat-o intenționat.

în fine, se cuvine să ne desoli
darizăm de comportarea jucăto
rilor noștri în finalul partidei 
cînd, prin Schiau, au provocat 
un penibil minut de box între

cele două echipe, soldat cu răni
rea arbitrului elvețian.

IJrmînd să decidă ocupanta 
celui de-al III-lea loc de pe po
dium, partida Japonia-Elveția a 
fost una din cele mai pasionante 
ale campionatului. Japonezii au 
controlat prima repriză, în care 
au reușit chiar performanța de a 
înscrie un gol jucînd doar cu 3 
oameni, cea de a doua a aparți
nut elvețienilor care au și egalat 
la 2, repriza a treia părea să 
conducă spre un meci nul și 
probabil așa s-ar fi întîmplat 
dacă excelentul Kuiokawa n-ar fi 
luat pe cont propriu un puc, 
driblînd toți adversarii și în
scriind cu 60 de secunde înainte 
de final. Deci 3—2 (2—0. 0—2, 
1—0).

Primul meci al după-amiezii ar 
fi putut — printr-o „minune" : 
infringer ea iugoslavilor — să ne 
mai ofere o șansă de a rămîne 
în grupa B. Nu s-a întîmplat așa, 
Iugoslavia a învins Bulgaria clar, 
cu 6—0, după un joc care nu le-a 
ridicat probleme.

în drumul său spre medaliile 
de aur, echipa S.U.A. a trecut 
aseară și de Norvegia, singura e- 
chipă care nu cunoscuse înfringe- 
rea în actualul campionat. Și a 
cunoscut-o aseară, ba chiar la 
scor : 2—9. Un joc frumos, pri
lej pentru Gambucci, Konik, 
Lilyholm și coechipierii lor să-și 
etaleze clasa de-acum cunoscută 
și recunoscută.

COSTIN BUZDUGAN

PARIS (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Deci ne aflăm înaintea ultime 
lor două asalturi ale celei de a 
7-a ediții a C.M. de handbal 
masculin. Patru echipe au rămas 
în cursa pentru titlu, România, 
Danemarca, Iugoslavia și R. D. 
Germană. Indiscutabil, apărăto 
rii buturilor au un rol hotărîtor 
în actualul Campionat Mondial 
Nu o dată ei au decis soarta 
partidelor prin intervenții cura 
joase, salvatoare, care au dus 
unele echipe spre victorie : cînd 
portarii n-au etalat aceste cali
tăți, s-au irosit eforturile echi 
pelor, prăbușindu-le orice spe
ranță. Din acest punct de vede
re, portarul nostru, proaspătul 
inginer Cornel Penu, poate fi 
considerat pentru partida cu 
suedezii de marți seara din Pa
latul Sporturilor de la Paris, e- 
roul meciului. Dacă nu ar fi fost 
el în acel minut cheie al parti
dei (minutul 59) cînd a salvat 
miraculos un șut fantastic pe 
contraatac trimis ca dintr-un 
tun de Koch la o pasă exce
lentă primită de la goliatul 
campionatului, tînărul inginer 
Anderson — are 19 ani. 2 
metri Înălțime și 100 kg — nu 
știm cum s-ar fi încheiat a- 
ceastă partidă palpitantă, pe 
drept cuvînt o veritabilă „finală 
mondială înainte de termen". 
(Tot el a apărat. în minutul 18, 
senzațional, un penalti tras de 
tunarul scandinav Eriksson). A- 
rel minut ultim de joc a fost 
lung cît un meci Întreg. Un fi
nal dificil, care putea fi evitat 
'încă echipa noastră n-ar fi ju
cat un handbal eficient numai 
pînă în minutul 40, cînd condu
cea copios cu 13—7. scor la care, 
cînd e vorba de două echipe de 
forțe și valori sensibil egale, nu 
se mai putea întîmpla nici o 
minune Dar fiind prea siguri de 
victorie, handbalistii români 
și-au permis să se relaxeze t 
..mașina" lor de goluri, care pî
nă atunci funcționase ireproșabil, 
înceue să dea rateuri. Scandi
navii se apropiau Ia 14—12. Două 
erori, ale lui Gruia, un șut barat 
°1 lui Oțelea. alte cîteva acțiuni 
pierdute. îi fac ne adversari să 
întrevadă posibilitatea uneț vic
torii la care nu mai spera
seră Aceasta pentru că băieții 
noștri nu au mai construit â- 
tacurț consistente cu circulație 
derutantă a, mingii, s-an grăbit 
s-au precipitat și au greșit mult 
Mai ales Gruia care uneori pare 
prea avid dună goluri si cînd 
se poate si rtnd nu se poate. în
curajat aici peste măsură de 
ziariști pentru care este „vede
ta*. ..sălbatioul* „tunarul*, „ge- 
■ iul*. „un specimen ciudat al 
campionatului* Acum îl înțeleg 
pe antrenorul Nedef care într-un 
interviu acordat ziarului „L’E- 
chipe* făcea ziariștilor un apel, 
care a apărut chiar în titlu i 
„Faceți-mî o plăcere I pînă la 
sfîrșitul campionatului nu mai 
vorbiți despre Gruia" Dar totul 
este bine otnd se sfîrșește cu 
bine ! Penu, îngerul păzitor al 
porții tricolorilor, prin inter
venția lui a înlăturat (ncă un ob
stacol în drumul atît de greu 
spre titlul mondial.

Presa franceză s-a ocupat pe 
larg de meciurile din sferturile 
de finală. în unanimitate co
mentatorii de sport apreciază ca 
bun jocul românilor, subliniind 
că ei au obținut o victorie meri
tată, acordîndu-le în consecință, 
o mare șansă la titlul mondial. 
„România a meritat să elimine 
Suedia", își intitulează comenta
riul ziarul „Le Figaro". Croni
carul subliniază omogenitatea 
remarcabilă a echipei noastre, 
forța e; de joc, arătînd că ro
mânii sînt mobili, îndemînatici 
și de o rezistență de necrezut, 
buni tehnicieni, posedînd o mare 
putere de șut, ei și-au dominat 
adversarii cu excepția ultimelor 
minute de joc Cunoscutul cro
nicar de handbal al cotidianului 
„L’Echipe", Guy Gaubert, după 
ce în titlul comentariului scria 
că „România a controlat parti
da", susține că celor fi 000 de 
spectatori francezi prezenți. li s-a 
oferit un spectacol â la Harlem 
dar că românii erau cît pe ce, 
în final, să-și amine decizia ca
lificării pentru prelungiri, după 
ce și-au demonstrat superiorita
tea trei sferturi din joc.

Echipa noastră se află din nou 
în fața celei mai grele partide, 
pentru că este prima care vine 
și pentru că, cu cît ascensiunea 
se apropie de pisc, întîlnirile, fi
resc, sînt mai dificile, adversarii 
mai puternici. Partenera noas
tră de astă seară din Lyon (în- 
tîlnirca comentată de Cristian 
Țopescu, reporterul Televiziunii, 
va putea fi urmărită pe micui 
ecran începînd de la orele 23, 
ora Bucureștiului) echipa Dane
marcei a impresionat prin evo
luția ei în acest campionat. 
Despre danezi se spune că au 
un stil de mare finețe și virtuo
zitate, Penu avînd în Petersen 
— care le-a marcat campionilor 
mondiali 7 goluri în partida de 
marți seara — un inamic extrem 
de periculos. Danezii practică un 
handbal foarte spectaculos, care 
a atras în tribunele de la Be- 
sanțon la meciul lor cu campio
nii lunii 3 500 de spectatori. 
Handbalistii român) vor avea 
deci o misiune extrem de grea 
căreia sperăm, să-i facă față 
cu brio.

VASILE CABULEA

TOTUL DESPRE CULTURISM

în ultimii ani cucerește te
ren și tot mai mulți adepți o 
interesantă metodă de dezvol
tare rapidă a masei musculare 
și a forței, considerată drept 
„miracolul sportului" și intitu
lată în mod bizar „culturism" 
în unele țări ea poartă denu
miri mai adecvate, ca de exem
plu cea de ..musculation" în 
Franța Oricare este însă titu
latura dată esența acestei me
tode și acestui nou curent este 
Folosirea principiului „over
load" (supraîncărcare a unor 
erupe musculare în timpul lu
crului muscular) și ohtinerea, 
pe această bază, a unei hiper- 
trofii musculare însemnate, 
aproape de neînchipuit Prin 
folosirea altor metode obiș
nuite. Atît prin încărcătura 
realizată cu ajutorul greutăți
lor. extensnareior. a halterelor, 
a diferitelor obiecte grele 
(minei) cît și prin exerciții ba
zate pe contracții izometrice 
efectuate cu aparate (b’ildo- 
wer) sau la bară fixă (pomer 
rack) se urmărește atingerea și 
apoi menținerea pe o durată 
cît mai lungă (cîteva secunde 
sau cîteva zecimi de secundă! 
a unei tensiuni interne cît mai 
mari tn fibrele musculare su
puse efortului.

Spre deosebire însă de me
toda contracțiilor izometrice 
funcționale precum șl de antre
namentul obișnuit, bazat pe 
exerciții dinamice ce angre
nează paralel în efort, nume
roase grupe musculare, metoda 
cult’irist# s’-a propus ca scop 
dezvoltarea unei hipertrofii 
musculare pe segmente, an-

nată spre sedentarism, tineretul 
trebuie să facă eforturi se
rioase de a nu rupe cu totul 
contactul cu natura, cu exer
cițiile fizice. Posibilitățile de 
distracție cele destinate preocu
părilor din domeniul muzicii, al 
artei, fiind incomparabil mai 
mari decît tn trecut, timpul 
disponibil pentru destindere 
prin exerciții fizice și jocuri 
sportive se reduce tot mai mult, 
în acest context se caută me
tode tot mai avantajoase menite 
să asigure beneficii biologice 
tot mai mari în urma afectării a 
cît mai puțin din timpul liber 
foarte prețios Culturismul este 
una dintre aceste metode, ac
cesibilă maselor largi și «are 
nu cere mari sacrificii de 
timp Dezvoltarea rapidă a 
musculaturii la nivelul seg
mentelor dorite, țele fiind an
grenate preferențial în efort în 
cadru] lecțiilor) poate fi și 
trebuie facilitată prin îndepli
nirea corectă a unor cerințe 
fiziologice de bază (încălzire 
prealabilă efortului, dozare co
rectă a efortului în funcție de 
particularitățile individuale, 
gradarea treptată. continui
tatea în efectuarea efortu
lui) precum și respectarea 
regulilor de bază ale igie- 
nii corporale (îndepărtarea 
produselor metaboliților din 
piele prin duș cu apă caldă 
și săpun. îmbrăcăminte curată 
etc). Un aspect deosebit pre
zintă problema alimentației ra
ționale în condițiile practicării 
culturismului Ținînd seama de 
marile încordări musculare fie 
ele chiar strict localizate, pe

B.T.T.-1970

TABERELE
(6 17 aprilie; 10 iunie
septembrie; 21
Trei Brazi, Poiana Secuilor, 
jocuri, seri de dans, activitate 
de club.

La cerere — excursii contra 
cost, cu autobuzele la Brațev, 
Bran, Rîșnov, Sinaia etc.

Masa : la cantina-restauraat ■ 
taberei. \

Cazarea : tn vile cu camere de 
2—6 locuri.

Preț : seriile 
seriile 2, 3, 4, 
Pentru elevi i 
388 lei : restul

1 și 8 — 400 lei I 
5, 6, 7 — 432 lei. 
seriile 1 și 8 — 
seriilor — 420 lei.

SULINA

Perioada : 20 Iunie — 15 sep
tembrie, în serii de ctte 5 zile 
fiecare.

Program : plajă, baie, pescuit, 
activitate de club,: seri de dans.

Excursie — ou'șalupa, pe iti
nerariul Sulina î- canalul Bu- 
surca — Lacul Roșu — Canalul 
Litcov — pct. tur. B.T.T. Roșu f 
retur.

Masa : pe ponton.
Cazarea : pe pontoane, tn ca

bine de 4 locuri.
Se asigură transportul pe dis

tanța Tulcea — Sulina — Tulcea. 
Preț: 235 lei ț pentru elavi — 
800 lei.

COSTINEȘTI

Perioada : 8 serii, după oum 
urmează i 6—17 iunie | 19—30 
iunie s 1—12 iulie ț 14—25 iulie t 
27 iulie — 7 august ț 9—20 au
gust ; 22 august — 2 septembrie | 
4—15 septembrie.

30 decembrie)

Program : 
distractive, 
vizionar; de 
activitate de

Excursii
carele — Histria, Adamclisi, 
Murfatlar, Tulcea, turui litora
lului | o zi pe litoralul bulgar 
(la Baloic, Nisipurile de Aur. 
Varna).

Masa : la cantina-restaurant 
(cu autoservire) a taberei.

Cazarea : vile cu 2 locuri (și 
apă) In cameră ț căsuțe de coa- 
fort I (2 locuri tn cameră) și 
confort II (4 locuri în cameră) | 
camping de confort A (corturi de 
2 locuri, dotate cu paturi, mese, 
scaune, ipmină electrică) și con
fort B (aceleași corturi — de 
4 locuri).

Grupurile sanitare și utilita
re comune i ohiuvete, dușuri cu 
apă caldă și rece, călcătorie etc.

baie, plajă, jocuri 
Intreoeri sportive 
filme și spectacole, 
club, carnaval.

contră cost, cu auto- 
Histria,

PREȚ:

Seria Vile Căsuțe Camping
Conf I Conf. I Conf. II Conf. A Conf. B

6—17 iunie 384 361 339 304 280
19—30 iunie 500 466 442 396 373

1—12 iulie 555 517 491 440 414
14—25 iulie 555 517 491 440 414
27 iul.—7 aug. 555 517 491 440 414

9—20 august 555 517 491 440 414
22 aug.—2 sept. 555 517 491 440 414

4—15 sept. 427 400 376 337 311

pentru toțiDE REȚINUT —
participanții la taberele B.T.T. : 
transportul de la domiciliu Ia 
tabără și retur se asigură de 
fiecare participant prin inter
mediul sectorului de turism din 
cadrul comitetelor județene, mu. 
nioipale și orășenești ale U.T.C., 
care acordă bilet de tren cu 50 
la sută reducere ț au dreptul să 

•participe la tabere numai tinerii 
între 14—30 t 1
mise persoane ou

★
Pentru a veni 

B.T.T. cu acțiuni 
completeze și să 
programul acesteia, uncie comi
tete județene ale U.T.C. au luat 
inițiativa de a organiza, in acest 
sezon estival, excursii și tabere 
pe teritoriul propriului județ, 
cu acces tinerilor din întreaga 
țară. Astfel, județul ALBA or-

ani ; nu sînt ad- 
copii.

in sprijinul 
menite să 

îmbogățească

excursii de 3, 4 și 7ganizează ......
zile cu temele : Alba, — inima 
țării (circuitul județului) ț Mun
ții Apuseni — legendă și istorie | 
Așezări daco-romane. Tabere or
ganizează județele — după cum 
urmează : CLUJ : la cabana A- 
rieșul î CONSTANȚA : la Con
stanța, Eforie Nord, Eforie Sud i 
IALOMIȚA : La Borcea și A- 
mara i ILFOV : în codrul Vlăsiei 
— Snagov | MUREȘ : la Stîna de 
Vale — Sovata ț SATU MARE : 
la Poptileni j SUCEAVA : Ia 
Cîmpulung Moldovenesc | TUL
CEA : Ia Sulina și Stipoc.

Informații in legătură cu peri
oadele de funcționare, durata 
seriilor, program, cazare, preț 
și alte amănunte pot fi obținute 
de la sectoarele de turism ale 
comitetelor județene ale U.T.C. 
respective.

I. andreițA

„MIRACOLUL
; SPORTULUI*
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

conf. dr. ANDREI DEMETER
doctor în medicină, maestru al sportului

grenînd simultan tn efort nu
mai un număr mic de grupe 
musculare. Acest mare avantaj 
al «ulturismului însă se poate 
transforma într-un tot atît de 
mare dezavantaj în sensul că 
poate duoe la hipertrofii mus
culare asimetrice, strict locali
zate. tn funcție de „geografia* 
solicitării de-a lungul eforturi
lor repetate. Or, acest lucru 
este nedorit de eel care prac
tică culturismul. Valoarea și 
justificarea științifică pe plan 
biologic a praoticării culturis
mului este tocmai asigurarea 
tntr-un interval relativ scurt a 
realizării unei dezvoltări ar
monioase a întregului orga
nism. întărirea sănătății, mă
rirea rezistenței organismului 
față de îmbolnăviri, toate aces
tea tn cadrul general al unei 
frumuseți fizice de invidiat. 
Iată de «e, purificat de înve
lișul ei ctte o dată idealist, mis
tic, bazat pe concepții cerea
liste. puse tn legătură «u ..forțe 
miraculoase" supranaturale, 
noi putem prelua ceea ee este 
nou și valoros în această me
todă. care în fond se bazează 
pe principiul determinismului 
și ai cauzalității. în sensul eă o 
solicitare dată (efort fizic) acțio- 
nînd în repetate rîndurj asu
pra unor elemente anatomice 
bine determinate (fibre muscu
lare) duce, «a efect final, la 
modificarea structurii și a în
sușirilor funcționale a acestor 
fibre.

Care dintre tinerii noștri nu 
dorește să aibă un corp frumos, 
estetic, armonios dezvoltat, cu 
segmente proporționale, cu re
liefuri musculare bine contu
rate ca tn statuile antice ale lui 
Phidias ?.. Dar dacă pe vre
mea aceea dezideratul ..mens 
sana in eorpore «ano" era rea
lizabil mal ușor, astăzi. în con
dițiile de viață modernă tncli-

anumite segmente trebuie să 
avem în vedere că se produo 
distrucții celulare însemnate 
care trebuie reparate după 
efort. Ba mai mult, hipertrofia 
ce apare în urma efortului 
(acesta fiind scopul principal 
al folosirii acestei metode) are 
nevoie și ea in mod imperios 
de proteine de înaltă valoare 
biologică, (aminoacizi esențiali 
sau indispensabili, care nu pot 
fi sintetizați în organism și tre
buie introduși o dată cu ali
mentația). în occident a stîrnit 
mare vîlvă folosirea unor pre
parate concentrate de proteine, 
cărora li »-au conferit efecte 
miraculoase. Acest aspect exa
gerat, de multe ori pus în sluj
ba reclamei și comerțului, nu 
trebuie urmat întru totul, 
însă, grija pentru . mărirea 
cotei de proteine în alimen
tația celor care practică cul
turismul este cu totul justi
ficată în special proteinele de 
origine animală (cele din carne 
și brînză), vor fi sporite tn ra
ția alimentară zilnică

Tn concluzie, tn dezvoltarea 
armonioasă a organismului în 
urm» efectuării unor lecții de 
antrenament din cadru) meto
dei cultnriste nu este nimio 
miraculos, ci totul este urmarea 
firească a efortului fizic bazat 
pe solicitarea considerabilă a 
unor mușchi tn mod repetat, 
conform unei metodici speciale, 
a unei vieți echilibrate, ferită 
de abuzuri de natură diferită 
(alcool, tutun, nopți pierdute), 
alimentație rațională tn care o 
atenție aparte se acordă spo
ririi proteinelor de origină 
animală, fată, pe scurt, drumul 
de loo miraculos spre fortifica
rea organismului, dobîndirea u- 
nei frumuseți fizice, demne de 
invidiat, întărirea și consolida
rea sănătății corporale si min
tale.



25 de ani de la
instaurarea

primului guvern 
democratic 

in România
BERLIN. — Cu ocazia îm

plinirii a 25 de ani de la in
staurarea primului guvern de
mocratic în România, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia în R. D. Germană, 
Nicolae Ghenea, a vorbit, în 
cadrul unei conferințe de pre
să ce a avut loc la Berlin, 
despre semnificația acestui e- 
veniment și a răspuns la în
trebările ziariștilor prezenți.

PHENIAN. — Cu ocazia 
aniversării zilei de 6 martie, 
la Phenian a avut loc o con
ferință de presă în cadrul că
reia ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.P.D. 
Coreeană, Nicolae Popa, a 
vorbit despre semnificația is
torică a instaurării primului 
guvern democratic din Româ
nia și despre succesele obți
nute de poporul român în a- 
nii care au trecut de la acest 
eveniment.

Senatori americani critică

amestecul S. If. A. in Laos
Comisia senatorială pentru re

lații externe s-a întrunit mier
curi pentru a dezbate implicații
le politicii Administrației ameri
cane față de situația din Laos. 
Organizarea acestor dezbateri a 
fost precipitată de temerile tot 
mai des manifestate de un nu
măr crescînd de congresmeni fa
ță de pericolul escaladării ames
tecului Statelor Unite în războ
iul civil din Laos. „Mă tem că 
sîntem implicați din ce în' ce 
măi mult într-un nou război de 
felul celui din Vietnam", a decla
rat William Fulbright, președin
tele Comisiei senatoriale pentru 
relațiile externe. Același motiv, 
declara senatorul Albert Gore, 
„mă îngrijorează în prezent 
mult mai mult ca în trecut". Zia
rul „Washington Post" sublinia 
că liderul majorității democrate 
din Senat, Mike Mansfield a a- 
dresat una dintre cele mai ve
hemente critici împotriva ames
tecului S.U.A. în Laos, cerînd 
Administrației și Congresului 
„să pună Capăt în mod deschis

amestecului militar american în 
această regiune". Senatorul rele
va că „S.U.A. sînt profund im
plicate în acest război", iar pre
zența militară americană, în a- 
ceastă țară „nu mai poate fi ca
muflată". El a criticat Adminis
trația pentru încercarea de a fi 
ascuns congresului datele exac
te asupra amploarei amestecului 
S.U.A, în Laos, considerînd o a- 
semenea acțiune drept pericu
loasă pentru interesele națio
nale.

• PRINTRE incidentele 
provocate de rasiștii sudiști, 
în cadrul campaniei împotri
va aplicării disnozițiilor 
Curții Supreme a S.U.A. pri
vind desegregarea imediată 
a școlilor, se numără cele 
din loca'itatea Lamar (Caro
lina de Sud). Un grup de cî- 
teva sute de rasiști albi au 
atacat trei autobuze încărca
te cu 300 de elevi de culoare.

Consultările
lui Aldo Moro

La Palatul Montecitorio din 
Roma (sediul Camerei deputați- 
lor) au avut loc miercuri primele

consultări politice ale lui 
Moro, ministrul afacerilor i

Operațiunea
de evacuare

Solul continuă să se ridice la Pozzuoli
Aproximativ 3 000 de persoane 

au fost evacuate din Rione Terra, 
cartierul din Pozzuoli declarat 
periculos datorită fenomenului 
de înălțare a solului în urma ac
tivității vulcanice subterane. Din 
ordinul autorităților, cel mai 
vechi cartier al stațiunii balnea
re situate în apropiere de Napoli 
va trebui să fie părăsit de cei 
6 000 de locuitori ai săi. Opera
țiunea de evacuare este însă di
ficilă din cauza ploilor abunden
te care s-au abătut asupra regiu
nii. Alte 7 000 de persoane din 
cartiere care nu au fost declarate 
zone periculoase, și-au părăsit 
totuși miercuri dimineața locuin
țele lor îndreptîndu-se spre ora-, 
șele mai apropiate. Pe străzile 
din Pozzuoli pot fi văzute sute 
de paturi, valize și alte obiecte

pe care populația, compusă în 
majoritate din pescari cu resurse 
modeste, încearcă să le ia cu 
sine. Cea mai mare parte a ma
gazinelor au fost închise miercuri, 
școlile nu vor mai funcțio
na un timp, iar activitatea por
tuară este întreruptă din cauza 
unui vînt puternic care a bîntuit 
pe tot litoralul.

Deși solul a continuat să se 
ridice — după cifrele oficiale cu 
peste 70 centimetri, iar după alte 
surse, cu circa 90 centimetri față 
de nivelul obișnuit, seismografe
le nu au înregistrat marți nici o 
mișcare telurică. La Pozzuoli sînt 
așteptați cu o vie nerăbdare doi 
specialiști vulcanologi din Japo
nia, care și-au anunțat sosirea 
pentru a studia fenomenul neo
bișnuit din acest oraș.

i Al do 
externe 

în guvernul demisionar, care a 
primit de la șeful statului misiu
nea de a încerca să pună capăt 
actualei crize guvernamentale din 
Italia. Timp de două zile, Moro 
va avea convorbiri cu liderii tutu
ror partidelor politice reprezen
tate în parlament, după care, joi 
seara, urmează să aducă la 
cunoștința președintelui republi
cii, Giuseppe Saragat, soluția pe 
care o preconizează pentru a 
rezolva criza politică pe care 
cercurile ziaristice o consideră ca 
fiind cea mai gravă de la sfîrșitul 
celui de-al doilea război mondial.

Tn cursul zilei de miercuri, 
Aldo Moro a avut întrevederi cu 
secretarii și delegațiile partidelor 
comunist, democrat-creștin, repu
blican, și ale altor partide mai 
mici, primirile făcîndu-se în or
dinea alfabetică. Din declarațiile 
unor participant la consultările 
inițiate de Moro reiese că parti
dele politice pe care le reprezin
tă își mențin punctele de vedere 
cu privire la modalitățile de re
zolvare a actualei crize guverna
mentale, exprimate și cu prilejul 
primirii lor de către șeful statului.• ••••••••••••••••

Duminica trecută la 
ora 15 G.M.T., pe mai 
multe frecvențe au fost 
emise în eter semnalele 
unui nou post de radio : 
„Radio Nordsee Interna
tional", sau prescurtat 
R.N.I. în fapt este vorba 
despre o nouă stație de 
radio din categoria „pos
turilor ipirat", o afacere 
ce promite să aducă be
neficii substanțiale iniți
atorilor ei, elvețienii Er
win Meister și Edwin Bo- 
llier.

Tn urmă cu numai 10 ani Bo- 
llier vindea aparate de radio 
într-un mic magazin din Zu
rich. Apoi l-a întîlnit pe Meis
ter, împreună cu care și-a ex
tins afacerile înființînd firma 
„Mebo" care se ocupa cu vîn- 
zarea de aparataj electronic 
și de telecomunicații. Toate a- 
cestea sînt acum de domeniul 
trecutului. „R.N.I. — a'firmă cei 
doi — ne va îmbogăți".

La sfîrșitul anului trecut, vi
zitatorii portului olandez Ro
tterdam au avut prilejul să va
dă ancorată în radă o navă 
vopsită în culori din cele mai 
stridente. Multi dintre ei și-au 
pus întrebarea dacă este vor
ba cumva de „un dormitor al 
unei bande de hippies" sau „ul
timul capriciu al unui milionar

extravagant" ? Dar prezumpți- 
ile făcute s-au dovedit a fi false. 
Pe nava respectivă, cu un de
plasament de 670 tone și care 
a fost botezată „Mebo II", se lu
cra febril la instalarea de echi
pament radiofonic. Odată lu
crările terminate, vasul a ocu
pat o poziție în dreptul coaste
lor olandeze de unde transmite 
timp de 20 de ore pe zi muzică 
pop, știri și cit mai multe anun
țuri publicitare. Pentru a se a- 
sigura un cerc cît mai larg de 
ascultători, proprietarii noului v 
post de radio pirat au angajat 
crainici care transmit în germa
nă, franceză și engleză. La bor
dul navei se află două studio
uri, iar alte patru sînt în con
strucție la „cartierul general" 
al firmei din Zurich unde se vor 
face înregistrări ale diverselor 
programe. După cum afir
mă proprietarii, amenajarea 
acestui post de radio a 
costat peste un milion de 
dolari. Ei speră însă să-și 
recupereze repede sumele in
vestite întrucît un anunț pu
blicitar cu o durată de 30 de se
cunde costă 200 de dolari, iar 
unul de un minut — 320 do
lari. Și după cîte se pare cli- 
enți nir lipsesc.

începerea activității lui „Ra
dio Nordsee International' ri
dică însă o serie de probleme 
de ordin juridic. Meister și Bo- 
llier au căutat să le escamoteze

ancorînd nava „Mebo II" în a- 
fara limitei de 3 mile a apelor 
teritoriale olandeze, înregis- 
trînd-o în Panama și stabilin- 
du-și cartierul general în Elve
ția, țară care nu a aderat la 
tratatul de la Strasbourg pri
vind activitatea posturilor de 
radio pirat. Deocamdată, nici 
guvernul olandez nu a aderat 
la acest tratat care interzice 
activitatea unor asemenea sta
ții de radio chiar în afara limi
telor apelor teritoriale. Astfel 
se și explică faptul că „Veroni
ca", un post de radio pirat o- 
landez, continuă să emită zil
nic de cîțiva ani fără să fie de
ranjat în nici un fel.

Ce se va întîmpla însă dacă 
Olanda va adera la acest tra
tat, așa cum se crede că se va 
întîmpla acum ? Bollier și Meis
ter nu-și fac nici un fel ae griji, 
„într-un asemenea caz ■— au 
declarat ei — mutăm poziția 
vasului nostru în dreptul coas
telor Belgiei sau ne deplasăm 
pînă în Marea Mediterană pen
tru că emițătoarele noastre sînt 
suficient de puternice".

Intre timp numeroase agenții 
occidentale de publicitate s-au 
arătat foarte interesate de a 
colabora cu acest nou post de 
radio pirat cu care au fost în
cheiate un mare număr de con
tracte.

I. R.

ORIENTUL APROPIAT
• RAID EGIPTEAN A- 
SUPRA POZIȚIILOR IS-

RAELIENE

Aviația egipteană a întreprins 
marți un raid de bombardament 
asupra pozițiilor ocupate de for
țele israeliene în sectorul sudic 
al Canalului de Suez, a declarat 
la Cairo un purtător de cuvînt 
militar, citat de agenția M.E.N. 
Raidul, a precizat el, a avut 
drept scop să împiedice eforturi
le israeliene de a-și consolida po
zițiile în sectorul respectiv.

Acest bombardament a fost 
confirmat oficial la Tel Aviv.

• ISRAELUL NU RECU
NOAȘTE ATRIBUȚIILE 
UNUI COMITET O.N.U.

NEW YORK. — Comitetul 
special creat de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. pentru a între
prinde o anchetă asupra situației 
populației arabe din teritoriile 
ocupate de Israel se va deplasa 
în țările arabe la începutul lunii 
aprilie, s-a anunțat la sediul 
O.N.U. din New York. Comite
tul, din care fac parte reprezen
tanții Ceylonului, Somaliei și Iu
goslaviei, va ține o reuniune pre 
iiminară între 23 și 27 mărite, la 
New York. Prima escală va fi 
făcută la Londra, după care 
membrii comitetului vor pleca 
la Beirut, Damasc, Amman și 
Cairo.

Israelul nu recunoaște acest 
comitet și de aceea a anunțat 
că nu va permite accesul a- 
cestuia în teritoriile controlate 
de el. Din această cauză, co
mitetul menționat a făcut apel

• NORVEGIA a rupt relațiile 
consulare cu Rhodesia, în .urma 
proclamării republicii de către 
această țară. Ministerul Aface
rilor Externe norvegian a anun
țat oficial că a dat instrucțiuni 
consulului Norvegiei la Salis
bury, Kenneth M. Lewis, să in
formeze autoritățile rhodesiene 
în legătură cu închiderea misiu
nii

către toți cei ce sînt în măsu
ră să furnizeze date cu privire 
la situația arabilor din regiu
nile ocupate de forțele israelie
ne de a adresa scrisori pe a- 
dresa sediului O.N.U. din New 
York.

Sesiunea 
Comisiei 0. IV. II. 
pentru 

dezvoltare 
socială

GENEVA 4 — Miercuri au în
ceput la Geneva lucrările celei 
de-a 21-a sesiuni a Comisiei Na
țiunilor Unite pentru dezvoltare 
sociala. Participă delegați ai ce
lor 32 țări membre. România este 
reprezentată prin directorul Cen
trului de cercetări pentru pro
blemele tineretului, Ovidiu Bă- 
dină.

Tn ședința de deschidere a fost 
ales ca președinte al sesiunii 
Mikis Sparsis (Cipru), iar ca vi
cepreședinți Ovidiu Bădină (Ro
mânia), Ahmed Mohamed Kha 
lifa (R.A.U.) și dr. Espiritu San
tos Mendoza (Venezuela).

Comisia va examina îndeosebi 
trei probleme a căror actualitate 
le situează în centrul preocupă
rilor sale : situația socială a co 
piilor, nutriția și reforma agra
ră. Documentul de bază, care va 
constitui obiectul dezbaterilor 
este Raportul reuniunii experți- 
lor care a avut loc la Stockholm 
în zilele de 1—10 septembrie 
1969. Raportul relevă ca o pro
blemă principală în acest dome
niu necesitatea folosirii unor 
metode noi și mai omogene în e- 
valuarea dezvoltării și renunța
rea la distincții artificiale între 
fenomenele sociale și cele eco
nomi oe.

VIENA

REVENIRE LA
„MAREA COALIȚIE"?

La cîteva zile după alegerile legislative din Austria, situația 
începe, încet-încet, să se clarifice. Cabinetul populist condus de 
Josef Klaus și-a prezentat demisia. Varianta, aritmetic posibilă, 
a formării unui guvern de mică coaliție populisto-liberal, a că
zut, sau mai bine zis nici nu s-a pus cu seriozitate, datorită de
zacordului vădit cu care opinia publică austriacă ar fi întîmpi- 
nat o „coaliție a învinșilor". Ca urmare, cu formarea noului 
guvern a fost însărcinat șeful Partidului Socialist Austriac, 
Bruno Kreisky,

Problema rămasă incă in suspensie este însă : împreună cu 
cine va guverna Kreisky ? Căci, deși a fost principalul benefi
ciar al scrutinului de la 1 martie, mareînd un plus de 7 man
date față de 1966, P.S.A. nu a obținut totuși majoritatea absolută 
care i-ar fi permis să formeze un guvern monocoJor — în afară 
de cazul cind ar miza pe sprijinul în parlament din partea unor 
deputați populiști. în această situație, există trei posibilități teo
retice : „marea coaliție" socialist-popuiistă, un guvern al „micii 
coaliții" socialist-liberale și, în sfîrșit, o guvernare socialistă 
minoritară. Observatorii scenei politice austriece consideră îrțsă 
și această a doua variantă a „micii coaliții" drept impracticabilă, 
deoarece orientarea net conservatoare a Partidului Liberal Au
striac exclude aproape cu desăvîrșire acordul asupra unui pro
gram guvernamental comun coerent cu socialiștii, fapt atestat 
și de declarații făcute în timpul campaniei electorale de repre
zentanți autorizați ai liberalilor și socialiștilor. Așa incit singura 
alternativă reală la un guvern monocolor minoritar socialist 
rămîne momentan „marea coaliție", cu atît mai mult cu cît co 
laborarea la guvern a principalelor două partide austriece a 
constituit nu excepția, ci mai degrabă regula celei de a doua 
republici.

Lucrurile sînt insă mai complicate decît par la prima vedere. 
Primele contacte între socialiști și populiști în vederea sondării 
pozițiilor, nu par a fi fost încurajatoare. La sfîrșitul lor, repre
zentanți marcanți ai celor două partide au declarat că formarea 
unui guvern socialist monocolor — și deci minoritar — „nu tre
buie considerată ca ceva inimaginabil".

Motivele pentru care revenirea la formula „marii coaliții" In- 
tîmpină dificultăți, deși face parte din tradiția postbelică au
striacă, este faptul că de această dată spectacolul s-ar juca cu 
rolurile schimbate, cu socialiștii la conducerea guvernului. După 
toate aparențele, această perspectivă a produs în rindul popu- 
liștilor o dispută în jurul problemei utilității participării parti
dului la un guvern în care ei nu ar mai fi decît vioara a doua. 
Pare cert că în această privință s-au format chiar două tabere 
distincte — una în jurul cancelarului demisionar Klaus, care 
refuză participarea — subordonată — la guvern, mizînd pe re
facerea partidului în opoziție, cealaltă în jurul vice-cancelarului 
VVitthalm, căruia îndepărtarea de pirghiile puterii îi apare mai 
degrabă dăunătoare. Aceste divergențe sînt ilustrate atit de de
clarații ferme ale Iui Josef Klaus în sensul că personal nu va 
participa la un guvern condus de socialiști, cit și de faptul că 
delegația P.P.A. la negocierile de 10 zile care au început miercuri 
cu delegația P.S.A. (condusă de șeful partidului,Bruno Kreisky) 
va avea în frunte pe Hermann Witthalm.

Un răspuns la întrebarea dacă aceste negocieri vor fi încunu
nate sau nu de succes este pretimpuriu. Singurul lucru cert în 
momentul de față este acela că posibilitatea formării unui gu
vern socialist minoritar nu mai poate fi exclusă.

BAZIL ȘTEFAN

Ora
Amerieii

însemnări

de călătorie

de DARIE

NOVĂCEANU

Lima, așa cum 
mi-am închipuit-o

Lima e așa cum mi-am în- 
chiput-o. Cu un plus de ceafă, 
imposibil de prevăzut de depar
te, o ceață care face ca totul 
să accepte îmbinarea cu griul, 
un gri misterios, tăcut, așezat 
ca un gînd peste clădirile obo
site de prea mult trecut, peste 
cuvintele rostite cu melodie și 
fără de grabă, peste străzile 
drepte, ca o durere continuă, 
străzi care par niște cărți de is
torie din paginile cărora exaltă 
încă parfumul florilor presate 
de adolescenți dispăruți de 
mult. Numele acestor străzi, 
cînd nu duc la istorie — Puno, 
Cuzco, Ayacucho, Ucayali, Hua- 
llaga —, duc la metafora ne
căutată — Alameda de los 
Descalzos (Aleea desculților), 
de los desamaprrados (părăsi
rilor) —, amintind și ea tot de 
trecut, tot de istorie'.

S-au schimbat mult, aproape 
definitiv, orașele Sudului. Si
giliile colonialismului spaniol 
s-au rupt de multă vreme. Ni
mic nu se mai recunoaște la 
Buenos Aires, nimic la Caracas, 
nimic în alte părți, dar la Lima 
totul a rămas așa cum a fost, 
aici nu s-a rupt și nu vrea să 
se rupă nimic. Totul a rămas 
așa cum a fost: străzile, case
le, balcoanele acestora, ieșite 
în afară, ca niște urechi ale lui 
Dionisie și după aceea ca niște 
ochi, iar mai apoi piațetele, 
monumentele, arborii.

Cel mai temerar, mai crud și 
mai viclean dintre conquistado- 
rii fabricați de regii Castiliei, 
arhiștiutul Francisco Pizarro, a 
sigilat definitiv, cu mîna sa, e- 
xistența orașului și tot ce s-a 
făcut după aceea, după acel 
18 de ianuarie 1535, cînd aces
ta, asemenda edililor moderni, 
a imaginat și trasat pe hîrtie 
cele 117 cartiere (manzanas), 
nu a putut să schimbe nimic : 
viața Limei, adevărata ei via
ță, continuă să se desfășoare 
în perimetrul trasat de el, în 
Lima veche (anîigua). Cartiere
le noi, proliferate dincolo de a- 
cest rectangul, ca reședințe ale 
celor bogați — Miraflores, San 
Isidro, Monterrico —, sau ca 
adăpost pentru cei săraci — 
Brefia, Lince, Victoria — sînt 
niște așezări fără importanță.

Și pentru ca totul să fie de 
neschimbat, aceeași mînă a 
conquistadorului, temerar și ne
știutor de carte, mînă care a 
trasat cele 117 cartiere, împăr- 
țindu-le în patru părți egale, a 
plantat în „el patio" (curtea) 
reședinței sale, de pe țărmul 
rîului Rimac, un șir de măslini.

Au trecut de atunci patru se
cole. Apa rîului Rimac e mai 
puțin decît o amintire, cenușa 
lui Pizarro pîlpîie sub candela 
de pe monumentul funerar din 
Catedrală, dar măslinii puși de 
el continuă să dea rod pe mai 
departe, într-o longevitate igno
rată de botanică. O longevitate 
paralelă cu uniforma gărzii na
ționale, absolut aceeași și ea, 
ca acum patru secole, execu- 
tînd același regulament, bătînd 
același pas, într-o îndîrjită re
zistență statornică în fața a 
zeci și zeci de guverne ce și-qu 
lăsat portretele pe pereții ne
încăpători.

Așa mi-am închipuit Lima și 
așa am găsit-o. Cu un plus de 
umiditate permanentă, misteri
oasă și ea prin aceea că la

Lima n-a plouat, nu plouă 
niciodată. Curentul Humboldt, 
trecînd prin apropierea coas
telor Pacificului de la Li
ma, realizează acest mister, 
reglînd cu precizie mano- 
metrică suma vaporilor din 
aer și mișcarea acestora. Nici
odată temperatura nu coboară 
sub +13 grade, niciodată nu 
urcă peste +30 grade. Nicioda
tă nu plouă și niciodată soare
le nu arde, cu toată puterea sa, 
acoperișurile și zidurile clădiri
lor. Norii, chiar și atunci cînd 
nu se văd, se presupun, se pre
supun albaștri, ca un văl, aco
perind fața soarelui.

Vălul acesta de nori albaștri 
a făcut, poate, ca femeia Li
mei (la limena) să-l poarte și 
ea, la rîndul ei, pînă azi, în 
ciuda tuturor schimbărilor, în 
ciuda tuturor forțelor transfor
matoare ale modernității și 
mondenității. E o longevitate

religie, ci și de legi care pro
tejează existența femeii pînă 
la familie și chiar în interiorul 
acesteia, cînd ea devine stăpî- 
nă, într-o relație care nu supă
ră și nu deranjează pe nimeni.

Așa mi-am închipuit Lima și 
așa am găsit-o. Cu plus de no
blețe, o noblețe veche, uneori 
tristă dar in/luentă încă, în
tr-o oarecare măsură pînă 
spre zilele noastre. Este 
noblețea Marilor Familii tre
cută pe scuturi pe fațada 
clădirilor, pe medalioane, pe 
laturile trăsurilor ieșite din 
uz, dar păstrate prin curțile in
terioare nu ca niște relicve în
cărcate de nostalgie, ci ca un 
lucru susceptibil de o nouă fo
losință.

Este formidabilă această sta
re de spirit, această rezistență 
„la -lume", această opacitate 
„la timp", această Limă de de
mult rezistentă „la azi". Aceste

în plus, asemenea uniformei 
gărzii naționale, atacată însă 
de la începuturi, pierdută în 
bună măsură, dar păstrată cu 
tenacitate în obiceiurile și le
gile legate de ea : la Lima, 
oricît ar părea de neadevărat, 
cel puțin în materie de religie 
și de morală, bărbatul nu are 
nici un. cuvînt. Femeia hotărăș
te totul. Vălul este bastionul, 
baricada acestui conservatorism 
cu repercuție în toate părțile, 
ceea ce a făcut ca literatura 
care se rotește în jurul „lime- 
nei" să consume tone și tone 
de hîrtie, multe din acestea 
arse de frivolitate (un scriitor 
mare, ca Ricardo Palma), dar 
tot atît de multe mărturisind 
fapte, nuanțe, stări nelipsite de 
interes. Ruben Dario sfătuiește 
pe călători să iasă la plimbare 
cînd cade seara, cînd femeile 
Limei, printre arbori și tranda
firi, par o sărbătoare a frumu
seții, în timp ce o zicală, sus
ține că Lima este „paradisul 
femeilor, purgatoriul bărbaților 
și infernul soților".,.

Toate aceste tone de hîrtie 
mărturisesc indirect un amă
nunt : căsătoria, din care se 
face o adevărată profesie cu 
pregătiri începute încă din co
pilărie. Exagerată, zicala de 
mai sus țintește la acest lucru, 
apărat pînă azi nu numai de
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Mari Familii care au început să 
piardă mereu, dar continuă să 
se poarte ca și cînd nu ar fi 
pierdut nimica, această noblețe 
care după ce că a pierdut ar
mele, titlurile, funcțiile, a conti
nuat să fină capul sus, s-a re
tras în existența latifundiilor.

Așa mi-am închipuit Lima și 
așa am găsit-o. Cu un plus de 
culoare nouă, dată de transfor
mările la zi, promovate de noua 
conducere a țării, transformări 
care au angajat numeroase for
țe sociale într-o mișcare inedi
tă, mișcare care, în mod ciu
dat, neliniștește nu acesta forțe 
din interior, ci lumea latino- 
americană din afară, înțepenită 
într-un mers al ei, supraveghiat, 
în acest secol, de interesele Sta
telor Unite.

Tn rest, se spune că există un 
„naționalism limeno" (Sebas
tian Salazar Bondy, în cartea sa 
despre Lima), că acest „națio
nalism" este „naționalismul pe
ruan", exprimat cel mai bine 
de o stradă a orașului, Jiron 
de la Union, că poporul peruan 
e asemenea nopților Limei, sua
ve, tăcute, meditative, străjuite 
de Anzii care coboară pînă în 
apropiere, trimițîndu-și un sol— 
San Cristobal — chiar în inima 
orașului vechi, unde nimic nu 
s-a schimbat; chiar dacă atît de 
multe lucruri noi au continuat 
să i se adauge.

• MINISTRUL britanic al a- 
părării, Denis Healey, a comuni
cat miercuri în Camera Comu
nelor hotărîrea guvernului său 
de a retrimite în R.F.G. cea de 
a șasea brigadă, cu un efectiv 
de 5 000 de oameni. Cheltuielile 
reclărhate de staționarea acestei 
unități, care a fost retrasă în 
1968 din motive de economie, vor 
fi compensate acum de guvernul 
vest-german.

La încheierea 
convorbirilor 

Wilson-Brandt

• LA BRNO s-au încheiat 
lucrările celei de a 48-a șe
dințe a Comisiei Permanente 
C.A.E.R. pentru construcțiile de 
mașini.

La ședință au luat parte dele
gații ale țărilor participante la 
C.A.E.R.: Bulgaria, Cehoslova. 
cia, R. D. Germană, Polonia, Ro
mânia, Ungaria și U.R.S.S.

Pe baza acordului existent în
tre C.A.E.R. și guvernul Republi
cii Socialiste Federative Iugosla
via, la ședință au participat re
prezentanți ai R.S.F.I.

KARL SCHILLER LA BELGRAD
• MINISTRUL economiei al 

R.F. a Germaniei, Karl Schiller, 
a sosit la Belgrad într-o vizită 
oficială de trei zile. Ia invitația 
Vecei Executive Federale. El va 
avea convorbiri cu reprezentan
ții guvernului iugoslav în legă
tură cu relațiile economice din
tre cele două țări. Cu acest pri
lej, menționează agehția Taniug; 

va fi constituit Comitetul mixt 
iugoslavo—vest-german de cola
borare economică, industrială și 
tehnică.

• LA ATENA a fost semnat 
Protocolul privind stabilirea lis
telor de mărfuri care fac obiec
tul schimburilor comerciale, pe 
anul 1970, între România și 
Grecia. Potrivit acestuia, Ro
mânia va exporta în Grecia, 
printre altele, autovehicule, trac
toare, mașini-unelte și alte ma
șini și instalații, material rulant, 
produse chimice și petroliere, 
produse ale industriei lemnului 
etc. Din Grecia vor fi importate, 
printre altele, bumbac, piei, mi
nereuri, laminate, cabluri elec
trice, citrice etc.

• IN GALERIILE Mali Kale- 
ntegdan s-a deschis marți seara 
expoziția de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică aparținînd 
unor artiști plastici din Timi
șoara. La deschidere au parti

cipat iubitori de artă, artiști 
plastici și membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Bel
grad.

„MANHATTAN" DIN NOU IN 
APELE ARCTICE

• COMPANIILE „Humble 
Oil" și „Refining Co." au anun
țat marți că tancul petrolier 
„Manhattan" va începe la 1 a- 
prilie o nouă cursă în apele 
arctice. „Manhattan", care este 
și spărgător de gheață, va re
veni pe o rută ce trece prin 
Golful Baffin și canalul. Parry, 
culegînd astfel date suplimen
tare asupra condițiilor de navi
gație pe traseele arctice.

SENA LA... 6 METRI
• DUPĂ UN SFIRȘIT de fe

bruarie blind și ploios, dar cu 
multe avalanșe în munți și inun
dații în cîmpie, Franța trăiește 
din nou, începînd de miercuri. 

sub decorul imaculat al iernii. 
Ninsoarea abundentă, căzută mai 
ales în regiunea pariziană, este 
însoțită și de un val de frig. Ză
pada, viscolită pe alocuri, a per
turbat serios circulația rutieră și 
chiar aeriană.

Pe de altă parte, cotele ape
lor au început să crească. Me 
teorologii apreciază că nivelul 
Senei va atinge, în Zilele de 5 si 
6 martie, aproape 6 metri.

A fost lansat 
satelitul artificial 
„Cosmos—325"
MOSCOVA. — In Uniu

nea Sovietică" a fost lansat 
miercuri satelitul artificial 
al Pămîntului „Cosmos-325“ 
la bordul căruia este insta
lat apartaj științific desti
nat continuării cercetărilor 
în spațiul cosmic — trans
mite agenția TASS.

Două nave spațiale 
în jurul planetei Marte

deri. vor transmite 
pe Pămînt date pri
vind suprafața pla
netei observate de 
la o distanță de a- 
proximativ 1600 
km. Se intenționea
ză studierea mai a- 
mănunțită a anumi
tor zone de pe „Pla
neta roșie", care 
par să se schimbe 
în funcție de ano
timpurile marțiene. 
Programul de cer-

Administrația na
țională pentru ae
ronautică și cerce
tarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a a- 
nunțat că anul vii
tor va încerca să 
plaseze două vehi
cule spațiale , în ju
rul planetei Marte. 
Fiecare dintre aces
te nave spațiale, do
tate cu aparataje și 
camere de luat ve-

• SUBMARINUL francez „Eu- 
rydice" cu un echipaj de 57 de 
marinari, a dispărut miercuri 
dimineața în timp ce se afla în
tr-o misiune de antrenament în 
submersiune în largul Meditera- 
nei. Ultimul mesaj din partea 
comandantului a fost primit la 
ora 6,90 GMT. Submarinul tre
buia să iasă la suprafață la ora 
9,00 GMT.

cetări prevede func
ționarea neîntre
ruptă timp de trei 
luni a viitoarelor 
nave ce vor fi pla
sate în jurul plane
tei Marte, după 
care acestea fie că 
vor continua evolu
ția în jurul plane
tei, fie că datorită 
atracției gravitațio
nale, se vor prăbuși 
pe Marte.

• FOSTUL președinte bra
zilian, Joao Goulart a fost 
acuzat de a fi comis unele 
„iregularități" în timpul man
datului său. Goulart, precum și 
alte trei foste personalități gu
vernamentale braziliene sînt în
vinuite de a fi angajat în dife
rite posturi civile un număr de 
282 de persoane, printre care 
mai multe rude ale lor.

La sfîrșitul convorbirilor oficiale cu primul ministru Ha
rold Wilson, cancelarul Republicii Federale a Germaniei. 
Willy Brandt, a ținut o conferință de presă în cadrul căreia 
a precizat o seric de probleme discutate cu oficialitățile 
britanice.

Referindu-se la Piața comună, 
Brandt a declarat că interlocuto
rul său s-a străduit să-l asigure 
de sinceritatea intențiilor guver
nului britanic în ce privește can
didatura Angliei la C.E.E. în 
timpul convorbirilor, a spus 
Brandt, s-a discutat îndelungat 
asupra modalităților și calendaru
lui viitoarelor negocieri în aceas
tă problemă, care ar putea dura 
aproximativ un an. Ele vor a- 
vea un caracter pur economic, a 
adăugat Brandt.

Wilson și-a exprimat dorința 
ca Marea Britanie să fie nu nu
mai informată pe deplin, ci și 
consultată de fiecare dată cînd 
Consiliul Ministerial al Pieței co
mune dezbate probleme legate 
de viitorul politic al Europei oc
cidentale. Asupra acestei chestiu- 
uni, poziția vest-germană, simi
lară cu cea a Franței, este că 
discuțiile de ordin politic cu can
didași la C.E.E. nu vor putea să 
se desfășoare decît paralel cu ne

gocierile economice, și nu înain
te ca acestea să înceapă.

Reacții la Pnom Penh 
împotriva provocărilor 

armate 
americano-saigoneze

La Pnom Penh au fost date 
publicității notele adresate de 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Cambodgiei Ambasadei S.U.A. 
din capitala khmeră, în care se 
protestează împotriva a nume
roase provocări armate înregis
trate în ultimele zile la frontiera 
Cambodgiei cu Vietnamul de 
sud.

Guvernul Cambodgiei protes
tează cu energie împotriva aces
tor acte agresive ale trupelor a- 
mericano-saigoneze
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