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SĂ DISCUTĂM* DESPRE

însemnări pe marginea unor documente inedite privind tranzitul 
literaturii revoluționare prin România și sprijinul internaționalist 

acordat de socialiștii români revoluționarilor ruși în perioada 
1900—1904.
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LA COMBINATUL SIDERURGIC REȘIȚA

SPECIALISTUL ÎN FATA
NOUTĂȚILOR TEHNICE

Așezat alături de celelalte cen
tre siderurgice ale țării, combi
natului reșițean i se potrivește lo
cul de frate mai mare. Reșița in
dustrială împlinește în curînd 
două secole de existență dar 
prospețimea ei nu scade cu nimic 
în procesul de maturizare, tot 
mai accentuat cu fiecare an. 
Cînd stai de vorbă cu diferiți 
lucrători ai combinatului de pe 
malul Bîrzavei, sînt gata oricînd 
să-ți demonstreze că dezvoltarea 
Hunedoarei și mai recenta apari
ție a Galațiului siderurgic nu sînt

de natură să reducă prestigiul și 
importanța Reșiței.

Sîntem puși la curent cu pro
gramul de introducere a noutăți
lor tehnice în combinat în pe
rioada imediat următoare. Tema
tica este alcătuită pe ideile cu
prinse în documentele plenarei 
partidului din decembrie 1969. 
Se depun eforturi pentru redu
cerea consumului de cocs, vizînd 
îndeosebi înlocuirea prafului de 
cocs la aglomerare prin antracit 
sau cocs de fenidizare. Un vast 
capitol îl constituie raționalizarea

„LUCRUL
CEL MAI 

IMPORTANT1
O 'elocventă ilustrare a tradi

țiilor internaționaliste ale șocia- 
liștilor.ȚOmâni o constituie, între 
multe aitele, în a doua parte a 
secolului trecut și la începutul 
secolului nostru, sprijinul pe ca
re l-au dat revoluționarilor ruși 
emigrați în diferite țări euro
pene în neobosita și complexa 
lor activitate de răspîndire a 
literaturii socialiste în imperiul 
țarist. Aceste materiale de pro
pagandă revoluționară rusă edi
tate în străinătate, sub formă 
de cărți, broșuri, manifeste, zia
re, reviste, în drumul lor spre 
destinație au traversat de multe 
ori și teritoriul țării noastre. Și 
aceasta datorită nu doar faptu
lui că România, prin poziția sa 
geografică, reprezenta o zonă fi
rească de tranzit, ci și aceluia că 
socialiștii români, elemente îna
intate ale mișcării democratice 
și progresiste nu au pregetat să 
dea un asemenea sprijin, n-au 
evitat nici un sacrificiu pentru a 
veni în ajutorul mișcării revolu
ționare ruse în acest sens. „In 
țara românească — remarca 
Constantin Miile în ziarul „Ade
vărul" din 1 martie 1904 — gă
seau azil altădată învinșii din 
Polonia, sacrificată și martiră, 
găseau refugiu acei care luptau 
contra țarului tuturor spînzură- 
torilor și această ospitalitate era 
tradițională la noi“. Astfel, cum 
reiese din amintirile lui Zamfir 
C. Arbore încă din anii 1872— 
1874, la Iași, acesta împreună cu 
Eugen Lupu au participat la or
ganizarea transportării peste 
Prut a literaturii ilegale. In 1879 
Paul Akselrod făcea naveta între 
România și Rusia cu un pașa
port fals procurat de socialiștii 
din Iași. Numeroși socialiști ro
mâni — între care Nicolae Z. 
Codreanu, Eugen Lupu, Dr. Rus
sel, Zamfir Arbore. C. Dobro- 
geanu-Gherea și alții — au de
pus o intensă activitate pentru 
organizarea unor centre care să 
sprijine, să faciliteze transporta
rea literaturii revoluționare în 
Rusia.

Numeroase asemenea acțiuni, 
îmbogățind tabloul actelor de 
internaționalism, caracteristice 
mișcării noastre muncitorești, 
s-au desfășurat cu deosebire îri 
anii 1900—1904. Un bogat mate
rial documentar, inedit în cea 
mai mare parte și cercetat de 
semnatarul acestor rînduri, ate
stă că, deși mișcarea muncito
rească din România înfrunta în 
această perioadă greutățile dato
rate dezorganizării vremelnice 
din 1899 a P.S.D.M.R., totuși so
cialiștii români — în frunte cu 
I. C. Frimu. Alecu Constantine- 
scu, Al. Ionescu, C. Dobrogeanu- 
Gherea și alții — n-au pregetat 
să depună susținute eforturi 
pentru ca să înlesnească trece
rea organizată prin țara noastră 
a multor materiale de propagan
dă, și îndeosebi a „Iskrei".

„Iskra", primul ziar marxist 
ilegal pe întreaga Rusie, înfiin
țat de Lenin în decembrie 1900. 
a avut, precum se știe, un rol

hotărîtor în 
revoluționar 
muncitoare din Rusia. în afară 
de redactare, pentru Lenin și to
varășii săi o problemă deosebit 
de dificilă, dar de o însemnătate 
majoră, o reprezenta găsirea mij
loacelor și căilor necesare tran
sportării ziarului în Rusia. „Lu
crul cel mai important în întrea
ga noastră activitate — scria Le
nin la 1 iunie 1901 — este acum

consumului de metal. Incepînd 
cu reducerea volumului maselo- 
tei, micșorarea pierderilor prin 
oxidare, respectarea laminării Ia 
dimensiuni fixe și multiple, con- 
tinuînd cu asamblarea de mărci 
de oțeluri superioare, de profile 
mai economicoase.

Care este gradul de participare 
a tinerilor la împlinirea acestor 
probleme cheie pentru plantarea 
în climatul tradițional de muncă 
al combinatului siderurgic reși
țean a elementelor de tehnică no
uă solicitate imperios de cursul 
firesc al lucrărilor ? Am formulat 
întrebarea cu gîndul la realitatea 
prezentă: un însemnat procent 
din salariații C.S.R. sînt tineri u- 
teciști. între ei, fie direct în sec
toarele productive, fie în cercetare 
sau proiectare — specialiști tineri, 
cei mai mul ți pregătiți pentru 
conducerea proceselor de pre
lucrare la cald.

— Afirmăm fără rețineri că ti
nerii cu care lucrăm manifestă o 
pronunțată sensibilitate la tehni
că, ne spune tovarășul ing. Aurel 
Ieremia, director tehnic al Cen
tralei industriale siderurgice Re
șița. Este de altfel una din preo
cupările noastre, ale conducerii, 
tocmai sensibilizarea tineretului. 
Evident nu numai prin interme
diul consfătuirilor de lucru, ci în 
cadrul unor acțiuni mai largi. Ur
mărim în mod deosebit să le 
formăm tinerilor un grad avansat 
de receptivitate îndeosebi la pro
blemele noastre uzinale, fără a le 
rupe însă de ce se întîmplă pe 
plan mondial. Vă puteți convin
ge și de efectul realizat. Practic 
nu există inginer tînăr care să 
nu aibă o temă, o lucrare proprie 
pentru studiu.

Deși aparține unei perioade 
precedente, ne simțim obligați să 
facem referiri la o acțiune desfă
șurată sub patronajul comitetului 
U.T.C. coordonator : sesiunea de 
comunicări științifice a tinerilor 
ingineri din Combinatul Siderur
gic Reșița. Trecînd în revistă lu
crările prezentate, tovarășul di
rector tehnic se simte obligat să 
întîrzie asupra fiecăruia dintre

Campionii lumii la handbal s-au întors acasă

ENTUZIASMUL FINALEI

Colosul de oțel făcea, cuminte, 
colțul pistei căutînd silueta ne
glijabilă a dispecerului de zbor 
care, cu două bare iluminate 
încrucișate deasupra capului, 
avea să-i taie motoarele. își 
poate imagina cineva ce se în- 
timpla, în acele clipe, în avionul 
care, așteptindu-și scara, a adus 
acasă campionii lumii ? 16

inimi tinere băteau în piepturi 
să se spargă — asta este cert. 
16 capete, numai zîmbct, se în
ghesuiau la hublouri privind 
larma, încă mută, a mulțimii de 
afară — asta s-a putut vedea. 
Dar ce se intîmpia înăuntru ? 
Pe cine trimeteau cei trei bravi 
antrenori Nedef, Trofin, Vlase 
(apelăm la alfabet pentru ordo-

narea lor...) în „linia întîia", la 
ușă, cu splendidul trofeu ce tre
buia arătat mulțimii ? Gruia, 
Oțelea, Penu, Guneș ? Răspun
derea, Ia alte dimensiuni desi
gur, 
cînd, 
jurul 
metri 
nori,

era aceeași ca și atunci 
în dramatica finală, din 
mingii puse la linia de 7 
toți plecaseră spre antre- 
să hotărască ei... A fost 

trimis Cornel Oțe
lea. primul : apari
ție de simbol, ridi- 
cînd deasupra ca
pului cupa mondia
lă. Cinstea a reve
nit deci căpitanului 
echipei, handbalis
tului care, singui 
în lume, se poate 
mîndri cu trei ti
tluri de campion 
mondial. I-au ur
mat colegii de e- 
chipă, alte 15 mari 
individualități ale 
handbalului des
pre care presa 
sportivă a lumii a 
făcut, în zilele edi
ției franțuzești a 
mondialelor, risipă 
de superlative. O 
altă splendidă cupă 
de cristal, purtată 
de brațele vînjoase 
ale lui Gruia părea, 
sub bătaia proiec
toarelor TV și ale

VIOREL RABA
(Continuare In 
pag. a V-a)

Noi despre noi
și... SENTIMENTUL

DATORIEI
— Echipa „Scinteii tineretului" 

la Liceul „23 August" din Capitală

Dintre multiplele activități or
ganizate de către Uniunea Tine
retului Comunist în ideea lărgi
rii orizontului profesional, a dez
voltării răspunderii și creșterii 
competenței tinerilor în rezolva
rea sarcinilor de producție în a- 
ceste zile una se află, în princi
pal, în atenția inițiatorilor. Este 
vorba despre Olimpiada tinerilor 
mecanizatori al cărui act final — 
faza republicană — este stabilit 
pentru sfîrșitul acestei săptămîni. 
Așadar, sîmbătă și duminică, sala 
de festivități a Academiei de 
Științe Agricole și Silvice și hale
le de lucrări practice ale Insti
tutului Agronomic din București, 
vor găzdui întîlnirea celor mai 
buni mecanizatori tineri. Cu acest 
prilej va avea loc și o consfătuire 
la care, pe lîngă împărtășirea ex
perienței, prin mijlocirea filmului, 
diafilmului, fotografiilor, planșe
lor și graficelor, tinerii mecaniza
tori își vor îmbogăți cunoștințele 
cu tot ce este mai nou în dome
niul mecanizării, al dotării agri
culturii noastre în următorii doi 
—trei ani, vor cunoaște mai exact 
unele îndatoriri ce le revin legat 
de noua orientare a activității 
secțiilor de mecanizare. Evident, 
punctul culminant al acestei ac
țiuni va fi concursul pentru cîști- 
garea mult invidiatului trofeu

OLIMPIADA
TINERILOR 

MECANIZATORI
FAZA PE fAXA - HARPE

BUCUPESTIZD

„Tractorul de aur" și a primelor 
cinci locuri ce vor fi recompen
sate de către organizatori — C.C, 
al U.T.C. și Ministerul Agricul
turii și Silviculturii — cu pre
mii și mențiuni.

Cîteva lămuriri privind organi
zarea și desfășurarea fazei fina
le a acestui concurs aflat la a 
doua ediție ne-au fost date de 
către tovarășul VIOREL VIZU- 
REANU, șeful comisiei probleme

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a Ill-a)

GENERAȚIA
LITERARA

TINEIItlUL
Șl CULTURA
Ar părea curios pentru unii 

ca tocmai aici, intr-un colț 
de pagină care se vrea cu 
un asemenea titlu, să scriu : 
inginer. Ar părea poate mai 
mult pentru aceia, o blasfe
mie. Pentru că există o zisă 
(de Ia „ți-a zis-o"), care îm
parte lumea în ingineri și... 
intelectuali. După vălul sub
țire, „glumeț", al acestei 
„zise" descoperi însă că e cel 
puțin curioasă mentalitatea, ■ 
care, departe de a aparține i 
numai unora, proliferează. ■ 
Pentru a surprinde cu exac
titate rațiunea acestei atît £
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I
I
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Oțelar
Fotografie de ION CUCU

Sub ce însemne credeți că 
începe anul literar 1970 1

— Mi-e greu să răspund la 
întrebarea dumneavoastră fiind
că eu nu împărtășesc tendința 
aceasta de a supune creația lite
rară la cronologii foarte stricte. 
Cu atît mai mult cu cît aveți în 
vedere numai un an sau altul. 
El poate fi bun sau rău, iar la 
scara mare a istoriei literare 
românești poate să nu. însemne 
nimic. Nu știu, eu nu pot să mă 
limitez la unități 
atît de mici, 
an ?...

— Cred că 
primul rînd 
a vă invita la acest dialog.

— Dacă aveți în vedere tim-

pul în general și îl încremeniți 
sub cifra 1970 din nevoia de a 
purta totuși o discuție, pot să 
vă spun că împrejurările actuale 
mi se par favorabile. In litera
tura română de azi este ceva de 
spus, resortul creației pare mai 
autentic decît oricînd. Purtăm 
în noi un adevăr care nu poate 
fi eludat, acela al istoriei noas
tre prezente, așa cum este ea.

Nu știu cum va fi anul literar 
1970. Dar simt că deceniul care 
vine va însemna în literatura 
română mai mult decît se poate 
crede acum.

I
de „elementare" împărțiri ar „ 
trebui să exemplificăm ter-1 
menii. Ceea ce ne grăbim s-o i 
facem cu multă plăcere, jres- 
pectînd, dacă se poate, falsul 
antagonism. Am cunoscut 
acum cîtva timp, cînd frun
zele încă își mai mîngiiau n 
copacii, ori copacii incă le s 
mai țineau sub chei, un ingi- ■ 
ner, numit adevărat Ion Con
stantin. Acest om aflat tot 
timpul într-o activitate extra
ordinară, cu un ritm atît de
intens incit, urmîndu-1 ca 3 I umbra, aproape că te obosea, E
citise, citea și va citi. Citise B 
încă din primii ani de școală,

I

I
(Continuare în pag. a IlI-a) I

naște monștri
„31 DE TINERI DIN CONSTANTA ÎN VÎRSTA DE 19—24 DE 

ANI, CONSTITUITI ÎN BANDĂ, ĂU COMPĂRUT IN FATA JU
DECĂȚII ACUZAȚI DE FAPTE DE VIOL ÎN GRUP, CONTAMI
NARE VENERICĂ, TTLHĂRIE, FURT". (Agerpres).

Așa s-ar putea rezuma lapidar 
conținutul celor trei volume ale 
dosarului cu nr. 795/1969. Amă
nuntele au reușit să înnegrească 
însă, peste 2 000 de file. Camera 
din strada Răsuri 62, locuită de 
Libidof Cornel, zis Cucuruz, a 
fost cîțiva ani buni adăpostul u- 
nor rușinoase atentate la cinste, 
unei ignorări flagrante a bunu
lui simț, unei incredibile încăl
cări a legilor noastre. „Protago
niștii" care siluiau, băteau, fu 
rau ca în tîrgul lui Cremene se 
numeau Cucuruz, Birlic, Căruță, 
Fasole, Buta, Grijitul, Coco... In

boxa acuzaților și-au recăpătat 
adevăratele lor nume : Lididof 
Cornel, Odagiu Valeriu, Stoica 
Stan, Osman Ghenghez, Crăciun 
Ion, Mangu Vasile etc.

Am ajuns în orașul de pe ma
lul mării după ce instanța jude
cătorească își încheiase dificila 
misiune de cîntărire și pedep
sire a delictelor, după ce 28 
dintre purtătorii numelor men
ționate în rechizitoriu își ocu
paseră în spatele gratiilor un loc 
care li se cuvenea cu prisosință. 
Nu a trebuit să dezgropăm 
lucruri uitate. Pentru populația

orașului-port, faptele sînt încă 
proaspete și atitudinea față de 
ele nu a avut timp să devină a- 
mintire.

Oamenii sînt nedumeriți și 
nu-i ușor, într-adevăr, să înțelegi 
cum au ajuns în boxa acuzaților 
31 de tineri, ai căror ani s-au 
petrecut în jumătatea socialistă 
a veacului XX, care au benefi
ciat de toate înlesnirile pentru a 
trăi frumos și derhn.

Cel mai mare din bandă avea 
doi ani cînd a fost abolită mo
narhia. Cel mai mic s-a născut 
Ia trei ani după acest eveniment. 
Departe de noi încercarea de a

SOFIA SCORTARU 
(Continuare în pag, a V-a)
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transportul și iar transportul. Ci
ne vrea să ne ajute trebuie să-și 
îndrepte toate eforturile în acea
stă direcție", fiindcă „pentru noi 
este inai important transportul 
rapid ai unei cantități mici de- 
cit transportul a 10—20 puduri în 
trei-patru luni, deoarece noi pu
nem pe primul plan editarea și 
transportul lunar al „Iskrei".

în toamna anului 1900 la Ber
lin s-a format Grupul de spriji
nire a „Iskrei", în fruntea căruia 
se găsea M. G. Veceslov. Aseme
nea grupuri s-au mai constituit 
la Geneva, Zurich, Paris și în 
alte orașe ale Europei. B'ormate 
îndeosebi din tineri ruși aflați la 
studii și din revoluționari emi
grați din Rusia țaristă, ele adu
nau fonduri pentru „Iskra", or
ganizau transportul ziarului și al 
altor publicații ilegale, procurau 
pașapoarte, stabileau legături cu 
socialiștii din diferite țări euro
pene printre care și cu cei din 
țara noastră.

Dificila misiune de transmite
re a literaturii revoluționare ru
se a fost brganizată pe mai mul-

rare a transporturilor datorită 
probabil înființării în România, 
in primăvara acestui an, a unei 
organizații independente pentru 
transportarea literaturii revolu
ționare în Rusia și, care folosea 
îndeosebi calea prin Galați. In
tensificarea transporturilor ne 
este dovedită între altele de o 
scrisoare expediată din Paris la 
7 aprilie 1902 în care putem citi: 
„în viitorul apropiat trebuie să 
depunem eforturi pentru a ex
pedia cît de urgent posibil mar
fa noastră în România. în afara 
mărfii care v-a fost deja trimi
să, vă mai expediez încă circa 60 
kg. Vă rog să fiți amabil și tri
miteți aceste 60 kg în România 
imediat după ce le veți fi pri
mit. Peste aproximativ 8—10 
zile va veni la dv. un prieten 
de al nostru care va expedia 
această marfă din România mai 
departe".

Alte detalii le găsim într-o 
scrisoare din 13 aprilie 1902 : 
„literatura noastră... pleacă de 
Ia Geneva prin Viena"... Din 
Viena ajungea se pare la Bu
dapesta iar de aici „literatura 
trecută peste granița românea
scă va trebui trimisă apoi în 
orașul Galați". în legătură cu

1902 însă, o bună parte din li
teratura rusă sosește de la Ge
neva direct la Galați prin poștă 
în pachete de 15 kg la adresa 
lui C.Z. Buzdugan. Aceste pa
chete care conțineau „broșuri 
și manifeste" erau expediate 
prin Oancea peste Prut.

în 1903 se pare că transpor
tul literaturii revoluționare a 
înregistrat o oarecare stagnare, 
ca spre sfîrșitul anului și în
deosebi în 1904 să cunoască o 
nouă înviorare. La începutul a- 
nului 1904 ziarul „Adevărul" din 
București relatează au fost 
destituiți din funcțiile lor doi 
medici români pentru că au 
primit cărți rusești oprite în 
Rusia și l-au arestat la Un
gheni pe dr. Alexandru Perliu,
fost asistent al d-rului Babeș.
Legat de aceste cazuri, C. Mii
le cere în Camera deputajilor 
lămuriri cu privire la revoca
rea celor doi medici și la ares
tarea altora la Ungheni.
Noiembrie 1904. Ministrul de 

externe Ionel Brătianu prime
ște vizita neașteptată a repre
zentantului Rusiei la București, 
Giers. „De mai mult timp — no
tează un ziar al vremii — po
liția rusă aflase că din România

Scenă din piesa „Umbra unui franctiror" de Sean O’Kaseu
Foto. PAUL T1NJEALĂ

*A ÎNCEPUT „PRIMĂVARA
* STUDENȚEASCĂ"
’tradiționalul festival artistic
T AL LUMII UNIVERSITARE

„CE E NOII ÎN 
SAT LA NOT*
Tinerii din comuna Valea Mă

rului — județul Galați au predat 
ștafeta cultural-artistică „Ce e 
nou în sat la noi" celor din co
muna Corod. Acțiunea, ne spune 
tovarășul Constantin Enescu, se
cretarul Comitetului județean 
Galați al U.T.C. a început acum 
2 luni și participă la ea tinerii din 
10 comune situate pe un traseu 
mai puțin accesibil. Ștafeta își 
propune să contribuie la valorifi
carea elementelor folclorice din 
diferite sate. In album, organiza
țiile U.T.C. consemnează schim
bările survenite in viața comune
lor respective de-a lungul ultimu
lui sfert de secol în toate dome
niile de activitate. Acțiunea se va 
încheia la sfîrșitul acestei luni 
printr-o mare manifestare folclo
rică la Tecuci.

1. CHIRIC

Cîștigătoarea 
„Cerbului 
de aur“
dorește 

să ne revedem
La sfîrșitul Concursului și 

festivalului internațional al 
cîntecului „Brașov — Româ
nia 1970“, cîștigătoarea Ma
relui Premiu „Cerbul de 
aur, Therese Steinmetz a 
avut amabilitatea să ofere,

„LUCRUL CEL MAI-
IMPORTANT"

Incepînd de ieri, Casa de cul
tură a studenților „Grigore Preo
teasa" găzduiește faza pe Ca
pitală a Festivalului de primăvară 
al artei studențești, întrecere tra
dițională, care reunește anual cele 
mai valoroase manifestări artistice 
ale studenților.

Ediția din acest an, care se 
desfășoară pe parcursul a șase 
zile, trece în revistă paisprezece 
spectacole de teatru și montaje 
literare, cincisprezece spectacole 
de estradă, brigăzi artistice, con
certe de muzică ușoară și grupuri

de dans modern, cinci ansambluri 
corale și formații folclorice, apar- 
ținind Casei de cultură a studen
ților, Universității și Institutului 
politehnic, Academiei de științe 
economice și Institutului de pe
trol, gaze și geologie, Medicinei 
și Arhitecturii, Agronomiei și 
Construcțiilor.

La sfîrșitul zilelor dedicate fie
cărui gen artistic, cronicarii de 
specialitate ai ziarului nostru vor 
consemna în detaliu desfășurarea 
festivalului și semnificațiile lui.

Ieri au inceput, in județul Ilfov

te căi : prin România, Persia, 
Alexandria, Arhanghelsk, Fin
landa și pe diferite drumuri ma
ritime.

In acțiunea lor, revoluționarii 
ruși s-au bucurat de simpatia și 
de sprijinul efectiv a] socialiști
lor români, așa cum foarte su
gestiv remarca în 1902 dr. Con
stantin Popescu din Azuga în 
rîndurile scrise către socialistul 
ungur Ervin Szabo : „eu îmi ofer 
serviciile, atît cît îmi stă în pu
tere, pentru a ajuta pe acei care 
luptă împotriva despotismului 
rus atît de demn de ură“. De
spre I. C. Frimu, unul dintre a- 
cei socialiști români care a 
muncit mult pentru cauza revo
luționarilor ruși, soția sa își a- 
mintește : „Frimu s-a ocupat cu 
organizarea mișcării in provin
cie și mai 
broșurilor 
sia".

Pînă în 
traseul pe 
luționară rusă l-a . 
țara noastră, s-a amintit înde
osebi de acela din Moldova, prin 
Iași spre Ungheni, și doar acci
dental de cel de la Galați. Din 
elemente sugerate de presa vre
mii și mai ales din conținutul a 
peste 20 de scrisori cercetate re
cent și care se referă la această 
problemă, se desprinde însă, 
concluzia că literatura de propa
gandă rusă a parcurs pe terito
riul țări noastre mai ales tra
seul: Brașov—Rîșnov — Predeal 
— Azuga — Sinaia — Ploiești — 
București—Galați și de aici spre 
graniță cu varianta Oancea sau 
Tulcea.

Creșterea ponderii drumului 
prin Galați se explică în afară 
de creșterea mișcării muncitore
ști din această parte a țării, de 
condițiile oferite de drumurile 
maritime, de sprijinul pescarilor 
din Delta Dunării și prin faptul 
că agentura țaristă din România, 
Infiltrată încă din 1881 pentru 
a supraveghea pe emigranții 
revoluționari ruși și pentru a 
împiedica transportul literatu
rii socialiste ruse, devenise 
mult mai activă, obținînd în a- 
ceastă direcție și concursul au
torităților românești. Dar cu 
toate măsurile de prevenire a 
pătrunderii tipăriturilor revolu
ționare în Rusia, fenomenul nu 
stagnează, ci. dimpotrivă, la în
ceputul secolului nostru, se află 
în creștere.

La sfîrșitul anului 1901 se ivesc 
unele greutăți. In corespondența 
sa Lenin semnalează : „treburile 
administrative s-au complicat din 
cauză că transporturile nu merg 
bine", sau, mai apoi „transportu
rile s-au întrerupt". Din Ploiești, 
un revoluționar rus scrie la 18 
noiembrie la Budapesta : „După 
ultimele informații nu treb ie să 
mai trimiteți absolut nimic la 
adresa din Galați pe care v-am 
dat-o. Toate scrisorile și banii 
să-i trimiteți acum la următoa
rea adresă : București „Tipogra
fia Speranța", strada Biserica E- 
nei nr. 4, Alexandru Ionescu*.

Faptul că Bucureștiul este des 
amintit în corespondența vremii 
ne demonstrează că cercul socia_ 
list „România Muncitoare", care 
prin activitatea deșfășurată a 
re-.șit să strîngâ în jurul seu e- 
lementele cele mai credincioase 
mișcării muncitorești din Ro
mânia, a devenit un nucleu 
pentru viitoarea organizație po
litică a clasei muncitoare, a- 
vînd un rol de seamă în spri
jinirea 
Unul 
torea 
pentru 
ruse, în 1901, notează cîteva a- 
precieri prețioase cu privire la 
socialiștii din București : „Am 
găsit aici cîțiva prieteni buni cu 
care timpul meu trece aproape 
pe nesimțite". Și tot el, adau
gă : „Dacă primiți ceva scrisori 
sau tipărituri natural că le veți 
trimite aici, la aceeași adresă : 
|. Frimu, Strada Vamei, numă
rul 10. București".

In afară de cele semnalate 
mai sus mi se pare foarte sem
nificativ faptul că scrisorile 
vremii amintesc destul de des 
de „depozitul de cărți din Ro
mânia" sau de „depozitul de 
tipărituri din România" Ceea ce 
dovedește că trecerea literaturii 
de propagandă rusă prin țara 
noastră era o acțiune de am
ploare. iar sprijinul socialiștilor 
români deosebit de susținut.

Anul 1902 ad :ce o nouă învio-

ales cu expedierea 
clandestine în Ru-

prezent, referitor la 
care literatura revo- 

parcurs în

revoluționarilor ruși, 
dintre aceștia care călă- 
la București. „special 

chestiunea" literaturii

modalitățile de transport, în a- 
ceeași scrisoare se precizează : 
„Literatura trebuie ambalată în 
lăzi bine confecționate din 
scînduri rezistente, în fiecare 
ladă neîncărcîndu-se mai mult 
decît 2 puduri. Nu vor fi tri
mise o dată mai mult de trei 
lăzi (în fiecare lună urmează 
să fie trimis un transport)".

In rîndul orașelor românești 
care contribuiau la transportul 
literaturii ruse ilegale pe terito
riul românesc, Brașovul era Q 
verigă importantă. Despre unele 
pachete expediate de aici amin
tește o scrisoare din 24 aprilie. 
1902. anunțînd în același timp și 
trimiterea altora cu o greutate 
de 25 de kg. fiecare

Socialiștii români și maghiari 
din Brașov și din împrejurimi 
au dat un sprijin prețios în mun
ca revoluționarilor ruși chiar și 
atunci cînd aceasta cerea sacri
ficii. „Am fost deja concediat a 
doua oară de către maistru pen
tru lipsă de la muncă — rela
tează într-o scrisoare din 28 a- 
prilie 1902 unul dintre ei — cînd 
eu doar n ■ mi-am pierdut tim
pul cu prostii, ci am muncit 
pentru faptele și pentru cauza 
noastră". Aceeași scrisoare mai 
arată că : „Eu și tovarășul Mat
vej am aranjat totul după nu
mere și am împachetat lotul 
cît se poate de bine. După ma
să am plecat împreună de la 
Brașov Ia Rîșnov și am predat 
oamenilor mei obiectele noas
tre de valoare. Numai un lucru 
nu ne-a reușit, și anume, echi
pa mea n-a putut să pornească 
imediat pe jos căci sînt români 
și ei 
rilor 
masă 
rece 
pleca 
11".

O parte din pachete erau 
duse, după trecerea clandesti
nă a graniței, direct la Sinaia 
sau Azuga de unde, împache
tate din nou în prezența revo
luționarului rus Matvej. erau 
trimise la București sau direct 
la Galați. O altă ivarte din li
teratura înmagazinată la socia
liștii brașoveni, era transpor
tată de către persoane care 
treceau frontiera cu pașapoar
te false sau prin mijlocirea 
transportului feroviar. La o a- 
semenea trecere a graniței unul 
dintre emigranții ruși a făcut o 
imprudenț'â la Predeal și ca a- 
tare în aprilie sau în mai 1902, 
aflăm dintr-o altă scrisoare 
„vama românească a făcut un 
raport la Direcția centrală a- 
dăugînd și cîteva mostre pen
tru a ști dacă trebuie să le dis
trugă sau să le elibereze".

După acest mic accident de la 
Predeal, cu toate că controlul 
s-a înăsprit, la circa 20 de zile, 
dr. Constantin Popescu, socia
list român din Azuga, într-o 
scrisoare confirmă „primirea în 
bune condițiuni a celor două pa
chete". în' același timp dă cîteva 
indicații pentru transporturile 
viitoare, arătînd că „puteți să- 
mi trimiteți zilnic un pachet în 
greutate de cel mult 2 kg și a- 
nume ca imprimate, legate cu 
banderolă, astfel ca cotorul 
broșurilor să poată fi văzut. 
Dacă le-ați trimite ca colet 
poștal, ele ar fi reținute la va
mă... fiindcă, dacă unui func
ționar de la poștă i s-ar năzări 
să se uite Ia broșuri și ar vedea 
că sîrit rusești, el are dreptul, 
conform Unei dispoziții speciale 
privind cărțile rusești, să le con- 
fiște".

La Galați, atît Iosif Nădejde 
cît și Constantin Z. Buzdugan or
ganizează primirea și expedierea 
literaturii revoluționare la Ode- 
sa. Adresele indicate de Frimu 
pentru primirea pachetelor la 
Galați erau : „Nicolae F. Ione
scu, str. Zimbru nr. 70, Dumitru 
Simion, str. Macelor nr. 8 și 
Constantin Z. Buzdugan, str. 
Nunta Pompiliu nr. 8".

în toamna lui 1902 intervjne 
iarăși „un scurt circuit* sesizat 
de I. C. Frimu într-o scrisoare 
adresată unui socialist din Un
garia prin Alecu Constantine
scu. Explicația pauzei interve
nite în transporturi o găsim în 
descoperirea pe teritoriul ru
sesc a unor pachete trecute 
prin granița cu România. „Ni 
s-a comunicat — nota Lenin 
într-o scrisoare din această pe
rioadă — că la Odesa a fost 
interceptat un transport al 
„Iskrei". La sfîrșitul anului

erau în preajma sărbăto- 
de paști, dar marți după 
munca va începe deoa- 

și tovarășul Matvej va 
de la Brașov seara la

se introduceau cărți revoluțio
nare în Rusia". Vizita diploma
tului rus era însă o reacție la 
dezvăluirile pe care presa con
servatoare din Galați le făcuse 
în jurul avocatului C. Z. Buz
dugan : „Acesta, scriau ziarele 
din Galați, însoțit de două 
doamne și în înțelegere cu per
soane suspecte ce periodic sosesc 
la Galați în acest scop, servesc 
de multă vreme societățile revo
luționare secrete din Rusia."

Am prezentat în cele de mai 
sus noi dovezi în legătură cu ac
tivitatea internaționalistă a so
cialiștilor români între anii 
1900—1904. în scopul sprijinirii 
transportului literaturii revolu
ționare ruse. In afară de scri
sorile lui Frimu, Iosif Nădejde, 
C. Z. Buzdugan, Dr. Constantin 
Popescu din Azuga, a unor so
cialiști din Brașov citate pen
tru prima dată, am folosit scri
sorile unor revoluționari ruși, 
ale unor socialiști sîrbi și un
guri, de asemenea, necunoscute 
în istoriografia română.

Paginile de mai sus nu au 
pretenția de a elucida proble
ma atît ue complexă a trans- 

. portului literaturii revoluțio
nare ruse ci au dorit, în legă
tură cu Centenarul nașterii lui 
V. I. Lenin, să semnaleze cîte
va aspecte din vasta proble
matică a tradițiilor internațio
naliste ale mișcării noastre 
muncitorești, dintr-o perioadă 
în care marele Lenin desfășura 
o activitate neobosită pentru 
crearea partidului ce avea să 
ducă proletariatul rus Ia victo
ria din Octombrie 1917.

IN SECTORUL 6 AL CAPITALEI

SESIUNE OE COMUNICĂRI TEHNICO-STIINTIFICE
A TINERILOR SPECIALIST!

J

Incepînd de mîine, timp de 
două zile, în sala de festivități a 
Consiliului popular al sectorului 6 
va avea loc Sesiunea de comuni
cări tehnico-științifice a tinerilor 
.tehnicieni, ingineri și cercetători 
care lucrează la Institutul de Cer
cetare și Proiectare pentru Indus
tria Electrotehnică (I.C.P.E.), 
Institutul de Fizică Atomică 
(I.F.A ), Institutul de Metale Ne
feroase și Rare (I.M.N.R.). Cen
trul de Cercetări și Proiectări Ca
zane (C.C.P.C.) și Uzina „Electro
magnetica".

—■ Această manifestare — 
flăm la Comitetul U, T. C. 
sectorului 6 — își propune

d stimuleze interesul tinerilor 
pentru creația tehnică și să 
mijlocească un schimb de expe
riență între tinerii angajați în 
producție și cercetare. Ea se în
scrie pe linia preocupării noastre 
privind creșterea substanțială a 
aportului uteciștilor la realizarea

a- 
al
să

CLUJ. 40 de studențl de la Facultatea de științe juridice vor face 
o excursie pe Valea Drăganului. Sfîrșitul săptămînli îi va afla pe 
cei 29 de membri ai cercului de speologie într-o excursie de studii 
la Peștera Vîntului. Totodată, președinții cercurilor de turism din 
Turda, Cîmpla Turzli și Gherla se vor întruni într-o instruire, în 
care vor dezbate forme șl metode privind acțiunile turistice de se
zon.

VRANCEA. 600 de elevi de la licee și școli profesionale din județ 
vor pleca — sîmbătă și duminică — într-o excursie pe Valea Pra
hovei, întoarcerea avînd loc pe minunata Vale a Oituzului.

MUREȘ. Intre acțiunile inițiate de către sectorul de turism al 
comitetului județean al U.T.C. se numără și concursul „Obiective 
turistice pe harta județului Mureș". Răspîndirea chestionarelor asi
gură o participare în masă, fiind distribuite unui număr de peste 
15 000 de tineri de diferite profesii din cadrul județului.

Peste 400 de tineri vor participa în cursul lunii martie la excursii 
de două zile pentru practicarea sporturilor de Iarnă la Topllța, 
Borsec, Sovata, Lacul Roșu și Poiana Brașov.

BUCUREȘTI. Peste 300 de tineri vor face excursii de o zi și o zi 
și jumătate pe Valea Prahovei și la cabanele din Bucegi. 80 de elevi 
ai Școlii generale nr. 4 vor pleca duminică, pentru o zi, la Russe, 
în R. P. Bulgaria.

sarcinilor de producție, a organi
zării unor acțiuni specifice fiecă
rei categorii de tineri, care să-i 
intereseze 
eficiente.

Ne-am 
în cadrul 
realizările 
lor cadre 
cunoscute și poate că își vor lărgi 
sfera de aplicabilitate în între
prinderile din sector. Totodată, 
considerăm că în acest fel vom 
impulsiona participarea tinerilor 
la întrecerea socialistă ce se des
fășoară între institutele de cer
cetări și proiectări.

— Este bine ca tinerii cu aces
te preocupări să se cunoască — 
remarcă dr. ing. FLORIN TA- 
NĂSESCU, directorul I.C.P.E., 
președintele de onoare al sesiunii 
~ chiar dacă rezultatele cerce
tărilor proprii nu sînt întotdeauna 
deosebit de importante. Va fi și 
mai bine dacă această inițiativă 
va fi permanentizată. Tinerii vor 
înțelege că, în cadrul circulației 
actuale a valorilor tehnico-știin- 
țifice, acesta este un mijloc de 
a-și face cunoscute cercetările 
într-un cerc cît mai larg de spe
cialiști din industrie.

în cadrul sesiunii vor fi pre
zentate comunicări despre bazele 
fizico-matematice și aplicațiile 
fotoelasticității, acționări moder
ne în transporturile urbane, trans
formatoare uscate pentru firme 
luminoase și reclame, arzătoare 
monobloc de uz general ș.a. Parti.- 
cipanții vor viziona și un film 
documentar, realizat în 1969, care 
prezintă diferite aspecte ale acti
vității de cercetare științifică din 
IjC.P.E.

și să fie în același timp

gîndit că, popularizate 
sesiunii, unele dintre 

și preocupările tinere- 
tehnice vor fi mai bine

ncinamema
MIREASA ERA ÎN NEGRU î 

rulează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15). Festival (orele 
8.30: 11; 13.30, 16. 18.30; 21).

DOI BĂRBAȚI PENTRU O 
MOARTE : rulează la Republica 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,45; 
21).

ADIO TEXAS : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 9; 11,15, 
13,30; 16,30; 18,45; 21). Favorit
(orele 10; 13: 15.30; 18; 20.30).

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Capitol (orele 9,30: 11,45; 
14: 16.15: 18.45; 21).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulează 
la Victoria (orele 8,30; 10,45; 13, 
15,30; 18; 20,30). Excelsior (orele 
9: 11: 13.30; 16; 18.15; 20,30).

GHICI CINE VINE. LA CINA ? î 
rulează la Central (orele 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45). Grivița
(orele 9,30; 11,45; 15,45; 18,15; 20,30), 

’ 9; 11,15; 16; 18,15;Flamura (orele
20.30) .

SIMPATICUL 
ză la Lumina 
continuare; 
(orele 9,30—15,30 
18: 20.15).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru. 
lează la Doina (orele 11,30: 13,45;
16; 18,30; 20,45), Program pentru 
copii (orele 9—10).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

VISUL ----------------- ——
rulează 
11; 13,15; 15,45;
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30) , Modern (orele 9,15; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

CORABIA NEBUNILOR : 
lează la înfrățirea (orele 15 30—19).

ROȘU ȘI AURIU : rulează la 
Buzeștl (orele 20,30).

DOMN R : rulea- 
(orele 9,30—16 în 

18.30; 20.45), Tonus 
în continuare;

DOMNULUI GENTIL : 
la Feroviar (orele 8,45; 

18,15; 20,45), Melo- " ----- -- 1815.
11,30;

ru-

cecuri 
de la

cumpătare 
una

I pe 
să și-o 
școală.

primele 
tînărul tre- 

însușească încă 
Inițiativa Dîrec- 

~ de a

au ex-

CRONICA TEATRALĂ

„ZILELE ȘCOLARULUI
ECONOM"

Incepînd de ieri și pînă pe 
20 martie a.c. în județul Ilfov 
are loc decada economiei în 
școală. Organizate de către Casa 
de Economii și Consemnațiuni — 
Direcția județeană Ilfov, în co
laborare cu Comitetul județean 
al U.T.C., Consiliul județean al 
pionierilor și Inspectoratul șco
lar județean — „Zilele școlarului 
econom" constituie o acțiune va
loroasă, de mare amploare, care 
antrenează peste 100 000 de elevi 
din cele 500 de școli de pe cu
prinsul județului, cu menirea 
de a contribui la educarea tine
retului în spiritul economiei. In 
acest sens, timp de zece zile, în 
școlile județului Ilfov se vor 
desfășura concursuri tematice, 
gen „Cine știe, cîștigă", desfă
șurate pe bază de chestionare ctj 
subiecte din economie. Pentru 
elevii școlilor generale. în oa- 
drul orelor de limba română sau 
la dirigenție vor fi date compu
neri care vor trata „eseistic" în- 
tîmplări, pilde și istorioare pe
trecute în viața satului, despre 
economie și economisire. Cele 
mai bune compuneri școlare, nu 
numai că vor primi nota zece,

dar vor fi premiate cu 
avînd o valoare inițială 
50 la 200 lei

Marii pedagogi ai lumii 
plicitat pe larg în scrierile lor 
despre spiritul de economisire, 
de cumpătare considerîndu-1 
drept una dintre 
virtuți pe care 
buie 
din 
ției județene C. E. C. 
organiza chiar în școală aceste 
activități educative de economi
sire este oportună și eficientă. 
Școlarii de astăzi, care din mi
cile lor economii sporesc numă
rul cărților de pe policioară vor 
fi gospodarii de mîine ai patriei 
Din gestul unui elev de a lipi pe 
un carton timbrul C.E.C. în va
loare de 5 lei ca să strîngâ bani 
pentru o excursie, un aparat de 
fotografiat sau un disc muzical 
trebuie desprins sensul unei va
lori morale. Fiindcă „punerea 
de o parte — spunea G, Câlines- 
cu — nu-i o avariție ci 
cheltuială în mod superior".

pentru cititorii ziarului nos
tru, autograful : „Aș vrea să 
mai ciut pentru dv., în aceas
tă țară care are atât de mulți 
artiști tineri talentați. Cu 
dragoste, Therese".

O așteptăm cu plăcere.

CINECLUDUL
Î5 ORntos“

Bogăția documentelor vechi 
și a altor piese de valoare a- 
flate în „Arhivele statului" 
din Rm. Vîlcea a sugerat tine
rilor cercetători Comeliu Ta- 
maș. directorul Arhivelor și 
profesorului Doru Moțoc, re
dactor al ziarului „Orizont", 
constituirea pe lîngă această 
instituție a cineclubului „Or- 
heos".

în cadrul cineclubului vor 
fi realizate filme de scurt me
traj care vor populariza docu
mentele și mărturiile de mare 
valoare privitoare la istoria 
și cultura meleagurilor vîlcene 
și vor înfățișa, în imagini su
gestive, manuscrise vechi, 
stampe și alte obiecte de 
artă existente în tezaurul arhi
vei.

Primul film color va fi de
dicat unor vechi lucrări gra
fice cu o valoare deosebită. 
Fondatorii cineclubului inten
ționează să prezinte această 
peliculă la Concursul național 
al cinecluburilor.

I
I
I
I
I
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în tonalitatea contemporană a 
literaturii dramatice, familiari
zată cu cele mai diverse tablouri 
ale absurdului, colorată de vio
lența confuză a furioșilor și șo
cantele imagini ale „teatrului cru
zimii", între multiple exprimări 
spectaculare înfăptuite cu sim
plitatea brută a faptului cotidian, 
libanezul de limbă franceză 
Georges Schehade cu melodia li
rică a scrierilor sale, conturează 
un moment de odihnitoare poe
zie. Originalitatea limbajului său 
se definește nu atît în desenul 
universului dramatic, formulat în 
personaje identificabile în alte 
pagini de teatru nici în replicile 
suprasaturate cu simboluri, uneori 
căutate ; factura aparte a compo
ziției sale apare din fluxul de 
imagini poetice — o poezie cînd 
duioasă, cînd amară sau ironică, 
învăluită în tonuri grave, intense

monstrații de teatru 
scene 
tea l 
proprie
Vasiliu — conturul metaforici își 
păstrează integral densitatea doar 
în concepția scenografică- Prin 
sculptura sa albă, cu unduitoare 
acorduri plastice, decorul lui Li- 
viu Ciulei ne transportă într-o 
lume imaterială, a visului, nefixa
tă în spațiu și timp, semnificînd. 
totuși, frumusețea rece a unui sat 
sicilian, în care viețile aspre se 
frîng pe altarul unui fals cod al 
onoarei.

în rest, spectacolul, pierzîn- 
du-și ritmul în abundența de cu
vinte ce ar dori să suplinească 
palida căldură poetică a gesturi
lor, coborînd uneori în ambigui
tate prin scene nefinisate încă 
din concepție, (visul încîlcit al 
Annei, de pildă), rămîne intere-

poetic — 
susținute prin sensibilita- 

și încărcătura emoțională 
interpretării lui Florin

VICTOR RAREȘ
V. rAvescu IDIN BRISBANE"

de GEORGES SCHEHADE, 
la Teatrul Mic

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Buzeștl (orele 15,30; 18). Mo
șilor (orele 15,30; 18)

VIA MALA . rulează la Dacia 
(orele 8—20,45 în continuare); Vol
ga (orele 10—12 în continuare; 
16: 18.15: 20.30).

COMISARUL 
RELE ALBASTRE": 
Bucegi (orele 9,45; 12; 16; 
20,30). Aurora (orele 9,15: 
13,30; 15,45; 18.20; 15), Arta 
9,30—15.45 în continuare: 
20,30).

TAINA LEULUI ! rulează la 
Lira (orele 15,30—18).

A TRECUT O FEMEIE : rulează 
la Lira (orele 20.15).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Drumul 
Sării (orele 13: 17.30: 20).

ClND SE ARATA CUCU
VEAUA : rulează la Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30; MIORIȚA : 
(orele 10; 12.30; 15; 17,30; 20).

BATALIA PENTRU ROMA : ru
lează la Cotroceni (orele 15,30—19).----------------- —- ----------- MOR-

15,45;

la

„X" șl „PANTE- 
rulează la 

18,15; 
11,30; 

(orele 
18.15;

VINNETOU IN VALEA 
ȚII ; rulează la Pacea (orele 
18: 20.15).

STAPIN PE SITUAȚIE ; ru
lează la Floreasca (orele 10; 13,30; 
" ................. .. ........................9;16; 18.15; 20,30), Gloria (orele 
11,15: 13.30: 16: 18.15; 20,30).

CUȚITUL IN APA : rulează 
Moșilor (ora 20.30).

NOAPTE CU CEATA : rulează 
la Flacăra (orele 15.30; 18; 20,15).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Vitan (orele 15,30: 18; 
20,15), Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

PROFESIONIȘTII : rulează la 
- - - - 15,30; 18; 20,15).

PENTRU UN 
DE MARE : rulea- 

(orele 15,30; 18;

Popular (orele
PREA MIC 

RĂZBOI ATIT 
ză Ia Rahova 
20.15).

O NUNTA

la

CUM N-A MAI

FOST : rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15), Unirea (orele 
15,30; 18; 20.15).

CĂLUGĂRIȚĂ : rulează
Viitorul (orele 15,30—19).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR: ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

VA PLACE BRAHMS ?: rulează 
la Cosmos (orele 15.30: 18: 20,15).

PATH ȘI PATACHON : rulează 
la Cinemateca (Sala Union) (orele 
10; 12; 14).

FOTBAL MEXIC ‘70 — ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : NĂZDRĂ
VĂNIILE LUI PĂCALĂ — ora 16 ; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victo
riei) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘA — 
ora 17 ; (Str. Academiei) : CĂLU
ȚUL COCOȘAT — ora 17 ; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : NU TE 
LĂSA. STROE I — ora 20 ; (Calea 
Victoriei ; NICUȚĂ... LA TĂNA
SE — ora 19,30.

I
I

MIERCURI, 11 MARTIE 1970

MIERCURI, 11 MARTIE 1979
Opera Română : FAUST — ora 

19,30 ; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Studio) : PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 19,30 ; Teatrul de Comedie : 
OPINIA PUBLICĂ — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala studio) : HARFA DE IARBĂ
— premieră — ora 20 ; Teatrul 
Național Craiova (la Teatrul 
Bulandra — Schitu Măgureanu) : 
MENESTREL LA CURȚILE DO
RULUI (recital, Tudor Gheorghe)
— ora 20 ; Teatrul Mic : PREȚUL
— ora 20 ; Teatrul Giulești : 
CURSA DE ȘOARECI — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : LA CIORBA DE PO
TROACE — ora 19,30 (Sala Stu
dio) : CE SCURTA E VARA — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FLOARE DE CACTUS — ora 
19,30 ; (La Sala Palatului) :

14,30 Fotbal : Dinamo Bacău- 
Arsenal Londra, în sferturile de 
finală ale competiției „Cupa Eu
ropeană a Tîrgurilor". Transmisie 
directă de la Bacău • 18,00 Des
chiderea emisiunii. Studioul pio
nierilor • 18,30 Ora fîntinilor 
Film despre poetul Ion Vlnea
• 18,40 Comori ale folclorului ro
mânesc • 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 Actualitatea în eco
nomie. „Acțiunea L“. In obiectiv 
activitatea desfășurată în bazinele 
legumicole Ilfov, Timiș, Constan
ța • 19,30 „Contraste muzicale" în 
interpretarea unei formații condu
să de Guido Manusardi • 19,45 
început de drum. Ce profesiuni 
ați dori să îmbrățișeze copiii dv.?
• 20,10 Tele-cinemateca : „Proce
sul de la Nfirnberg" (I)—producție 
a studiourilor americane • 21,50 
Telejurnalul de noapte • 22,00 
Romeo și Julieta — film balet
• 22,20 Salonul literar al televi
ziunii • 23,00 închiderea emi
siunii.

I
I
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în punctări tragice, Schehade îm
prospătează banalul conflict iscat 
prin ofensarea onoarei (onoare 
trufașă de sicilian, care supradi
mensionează ofensa), situînd în
tr-o atmosferă poetică tabloul 
de moravuri care este al său 
EMIGRANT DIN BRISBANE, 
aflînd unor prozaice momente de 
viață, o expresie poetică, în an
samblu fericit inspirată, parcur- 
gînd o gamă bogată în nuanțe, 
de la coloratura visului, la schița 
subtilă a filonului comic.

într-o viziune scenică ce n-ar 
implica suportul poetic, dominant 
în declanșarea și împlinirea fie
cărei situații, complexitatea regis
trului lui Schehade se poate 
transforma într-o aglomerare de 
secvențe disparate. Transforma
rea se produce, din păcate, toc
mai din această cauză, în monta
rea Teatrului Mic propusă de re
gizorul Valeriu Moisescu. Spec
tacolul se prezintă ca o înșiruire 
— pînă la urmă obositoare -— de 
momente scenice, legate doar 
prin firul mai puțin interesant al 
materialului faptic, alternîndu-se 
într-o distonanță stilistică. între 
prima și ultima scenă, puncte de 
sprijin ale unei intenționate de-

sânt prin cele cîteva evoluții ac
toricești. Compoziția artistului 
emerit N. Neamțu Ottonel savu
roasă în subtilitatea comică îm
pletită cu surîsul liric al intona
țiilor îmbogățește valoric gama de 
creații interpretative relevate m 
actuala stagiune teatrală, impu- 
nîndu-se printr-o magistrală pă
trundere și intuire a expresiei 
proprii universului lui Schehade. 
Tatiana Iekel și Vasile Nițulescu 
compun unicul cuplu cu adevă
rat credincios modalității de a 
scrie teatru a lui Schehade (și 
credem intențiilor regizorale) ; 
Olga Tudorache, creatoarea unui 
impresionant destin tragic, este 
însă stînjenită în nuanțele comu
nicării cu partenerul, din pricina 
unor imprecise soluții interpreta
tive alese de Sandu Sticlaru, al 
cărui portret oscilează între schi
ța de caricatură a unui țăran ar
delean și, uneori a țăranului ita
lian. Complet înecate în false1-, 
înclinate spre corzile sentiments- 
list-lacrimogene ale orchestrației 
poetice interpretările Corine! 
Constantinescu și a lui Ion Cos- 
ma.

LILIANA MOLDOVAN
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PORNIND DE LA DATELE UNUI
PROGRAM DE ACTIVITĂȚI

Consultarea programului de 
activități pe trimestrul în curs 
al Comitetului municipal U.T.C. 
Tg. Mureș reține atenția prin ac
centul acordat ideii de continui
tate, prin angajarea sa deschisă 
la urmărirea îndeplinirii ritmice a 
obiectivelor pe care și le-a pro
pus pentru această perioadă. Fă
ră îndoială că, în aceste condi
ții, efortul consecvent al comite
tului municipal U.T.C. se dove
dește de bun augur, atîta timp 
cît acesta se justifică realmente 
ca o constantă a acțiunilor con
crete. Am considerat elocvent în 
acest sens să urmărim unul din 
obiectivele centrale ale ultime
lor programe ale comitetului mu
nicipal, și anume activitatea de 
pregătire politico-ideologică. A- 
ceastă alegere a pornit de la 
faptul că formele de transpunere 
în practică ale acestui obiectiv, 
în noua sa structură și orientare 
recomandate încă din octombrie 
anul trecut, au debutat deja în 
trimestrul anterior, problema e- 
aențială pentru această perioadă 
fiind deck în primul rînd, con
tinuarea lor. Nu era vorba așadar 
ca actualul program să introducă 
elemente esențial noi, ci pur și 

’ simplu de consolidarea unui ca
dru organizatoric pentru a cărui 
instaurare s-au depus eforturi stă
ruitoare în perioada precedentă. 
Programul de activitate amintit 
punea la îndemînă însă, pentru 
trimestrul acesta, doar formulări 
vagi, aluzive, care precizează cel 
mult că „se va pune accent și 
în continuare pe formele de pre
gătire politico-ideologică spe
cifice" sau că „se va urmări gra
ficul de desfășurare al acestor 
forme". Am reținut totuși din a- 
ceste fa Țiulări cel puțin o anu
mită intenție, o preocupare ori
cum evidentă de a nu se opri 
undeva la jumătate un lucru o 
dată început. Ceea ce nu era 
clar era faptul că programul nu 
preciza în nici un fel modalită
țile concrete în care se exprimă 
formele acestei pregătiri și nici 
datele graficului de desfășurare 
preconizat. Poate că aceste lu
cruri au fost fixate în programul 
trimestrului IV al anului trecut ?, 
ne-am zis, gîndindu-ne

putem trage concluzii definitive 
din cîteva fraze. într-adevăr, am 
întâlnit în programul respectiv, 
bine precizate și cercurile de 
dezbateri, ca element fundamen
tal al acestei activități, și o serie 
de modalități adiacente (infor
mări, cicluri tematice) menite să 
completeze activitatea cercurilor 
și de asemenea să confere între
gii pregătiri politico-ideologice un 
caracter omogen și continuu. în 
ce măsură sugestiile și măsurile 
judicioase ale programului co
mitetului municipal s-au încadrat

lui nu manifestă vreo intenție de 
reluare a acestei activități pentru 
care la început dovedise o lăuda
bilă receptivitate. Și tot așa se 
pare că nici nu se gîndește ni
meni să urnească din loc aceas
tă inerție. In aceeași perspectivă 
se înscrie și activitatea organiza
ției de la „Metalotehnica", unde 
cercurile de dezbateri, deschise 
în decembrie, în loc să acționeze 
cu ritmicitatea normală, au a- 
juns acum să mai tresară doar 
din cînd în cînd, cu cîte o te
mă prezentată la două luni — și

pînă la lipsa de ritmicitate nor- ■ 
mală, sînt încoronate de demons- g 
trația inversă a acesteia în cazul g 
organizației de la întreprinderea 
comunală. Aici, comitetul U.T.C. “ 
s-a absolvit total, în virtutea u-■ 
nor motive numai aparent în- g 
dreptățite, de la activitatea de 
pregătire politico-ideologică, fă
ră să încerce nici măcar cele cî
teva gesturi pe care la celelalte ■ 
organizații le-am întâlnit, cel pu- g 
țin în perioada de început, prin g 
organizarea cîtorva cercuri care 
să vină în sprijinul necesității “ 
de a cunoaște a tinerilor. ■

Impresia pe care ți-o lasă prin g 
urmare aceste stări de lucruri 
este aceea a unei durabile negli
jențe condiționată și amplificată 
în bună parte de lipsa de control ■ 
și coordonare a comitetului mu- g 
nicipal U.T.C. Revenind la pro- g 
gramul acestuia, constatările

EFORTUL ÎNCEPUT

DE
acțiunilor ooncrete ale organiza
țiilor, am avut prilejul să consta
tăm apoi prin investigația între
prinsă în unele din cele mai pu
ternice organizații ale municipiu
lui. Din păcate, așa am putut a- 
fla că organizațiile n-au înțeles 
pe deplin sensul îndemnului la 
efort continuu, venit din partea 
comitetului municipal U.T.C. Ar
gumentele acestei constatări sînt 
revelatorii. Organizația de la 
Combinatul de îngrășăminte, 
numărînd 750 de uteciști, s-a 
arătat inițial foarte promptă 
în însușirea îndatoririlor care îi 
reveneau privind noul cadru al 
pregătirii politico-ideologice. în 
noiembrie s-au organizat cinci 
cercuri de dezbateri care însă, la 
scurt timp după aceea și la fel 
cu informările politice, au fost 
inexplicabil abandonate. Nici 
pînă în acest moment se pare 
că comitetul U.T.C. al co.nbinatu-

CONTINUA
LA SINE

aceea din pură obligație însă. Si
tuația nu este deci izolată și 
chiar dacă dincolo, la C.I.A., mi 
se spunea că întîrzierea va fi re
cuperată pînă la urmă prin sus
ținerea a două-trei teme pe lună, 
asta nu înseamnă deloc o rein
trare în ritmul normal, ci dove
dește aceeași lipsă de continui
tate de mai înainte care se în
cearcă să fie acum salvată prin- 
tr-un „asalt". Pentru că, la urma 
urmei se ridică desigur o între
bare : dacă din noiembrie nu s-a 
mai putut organiza nici măcar o 
dezbatere pe lună, se vor putea 
acum organiza două-trei? Și apoi 
de ce pregătire se vor bucura a- 
ceste dezbateri ? Primează oare 
necesitatea justificării îndeplini
rii birocratice a programului, sau 
eficiența lor asupra tinerilor, po
trivit scopului firesc al acestora ? 
Secvențele acestei „continuități", 
mergînd de la abandon, giabă,

să a- g 
COmi- n

ți

in-
nu
an-

1
Prima fază a concursului 

„Buna servire" s-a încheiat. Cu 
ce rezultate ? Iată întrebarea că
reia i-am căutat răspunsul prin
tre tinerii lucrători din comerțul 
municipiului Baia Mare. Prima 
tentativă am făcut-o Ia magazi
nul „Romarta" 56. Lovasz Iuliu 
și Florica Roateș, doi dintre tine
rii vînzători, nu știu nimic des
pre concursul în care se înscrise
seră, nu pentru că nu i-ar fi 
teresat ci pentru că nimeni 
s-a ocupat în mod serios de 
trenarea lor în concurs.

— Ni s-au dat ecusoanele 
atâta tot, spun ei.

Nu-și amintesc cînd a început, 
nu știu cînd se va termina, nici 
ce acțiuni în sprijinul competiți
ei vor fi organizate.

De fapt, s-a organizat pînă a- 
eum ceva ? Ne continuăm inves
tigațiile la alte unități comercia
le. Dar ne convingem imediat că 
cele constatate la „Romarta" se 
repetă peste tot La magazinul 
de încălțăminte nr. 62, Pop Iudit 
și Margareta Marcuș ne confir
mă și ele că după înscrierea în

seama, s-au făcut la întâmplare 
sau, mai precis, nici nu s-a fă
cut vreo înscriere efectivă ci s-au 
distribuit un număr de ecusoane, 
atâtea cîte au ajuns și la cine s-a 
nimerit. Așa se explică faptul că 
numai jumătate din cei 137 de 
tineri din unitățile O.C.L. — 
produse industriale au participat 
la prima fază a concursului. To
varășul I. Lorintz — locțiitor al 
secretarului comitetului U.T.C. 
din O.C.L., ne și precizează :

— Am înscris pe cei pe care 
i-am crezut noi mai buni.

Surprinși de modul eronat în 
care s-a înțeles regulamentul 
concursului, de altfel cum nu se 
poate mai clar, ne-am adresat, 
cum era și firesc, comitetului ju
dețean al U.T.C. De la bun în
ceput, tovarășul Tiberiu Ernst, 
activist în comisia economică și 
care a fost însărcinat să se ocu
pe cu organizarea concursului, 
ne confirmă, ceea ce de fapt con
statasem :

— Nu s-a făcut aproape nimic, 
nu numai în municipiu, dar nici 
în restul județului...

INQINERUL

noastre, ne permit acum 
firmăm că, atîta timp cît 
tetul municipal, prin activiștii “ 
săi, a acționat concret și consec- ■ 
vent pentru îndeplinirea practi- ■ 
că a programului său, lucrurile g 
și-au urmat, cu unele nuanțe, g 
cursul firesc. în schimb, atunci 
cînd, și este cazul tocmai al ” 
perioadei acestui trimestru, efor- ■ 
tul s-a redus doar la formulări g 
și intenții, cu gîndul că lucrurile g 
„vor merge de la sine", forța 
practică a programului a căpătat “ 
asemenea argumente defavorabi- ■ 
le. Aceasta arată că, departe de g 
a fi o simplă idee teoretică con- g 
tinuitatea este un parametru edi- 
ficator al viabilității și reușitei “ 
programului de activități, în mă- H 
sură să-i imprime acestuia per- 
severență și confirmare. Ea nu g 
înseamnă o perpetuare progra- 
matică de sarcini și probleme, “ 
părăsite în tiparul „recomandări- ■ 
lor“, ci în primul rînd, acțiune, g 
consecvență activă, care să per- g 
mită eliminarea momentelor 
de stagnare sau abandon al u- H 
nor importante responsabilități K 
ce revin activității tuturor orga- Q 
nizațiilor U.T.C. din municipiul g 
Tg. Mureș.

TRAIAN GÎNJU ■

Nicolae Bănuță — unul dintre cei mai pricepuți muncitori din 
secția motoare asincrone trifazate — Uzina de motoare electrice 

Pitești
Foto: O. PLECAN

CONSFĂTUIREA
TINERILOR

POMICULTORI

ț

Inițiată de către 
secția economică a 
C.C. al U.T.C., timp 
de două zile s-a 
desfășurat în ca
drul Stațiunii expe
rimentale pomicole 
Bistrița, consfătui
rea tinerilor pomi
cultori. Cei aproa
pe 200 de ingineri, 
maiștri și lucrători 
din 10 județe ce al
cătuiesc bazinul po
micol de nord al

României, au dez
bătut competent te
me vizînd deplina 
integrare a tinere
tului în activitatea 
practică a acestui 
important sector de 
activitate al agri
culturii. Totodată, 
prin vizitele în cîm- 
purile de experien
ță și în laboratoare, 
prin vizionarea u- 
nor filme tematice

și prin discuții avu
te cu cercetători din 
cadrul stațiunii și 
cu experimentați 
pomicultori, partici- 
panții la consfătui
re s-au informat a- 
supra mijloacelor a- 
gro-pomicole de 
mare eficiență pri
vind sporirea pro
ducțiilor de fructe 
și îmbunătățirea ca
lității acestora.

FORMALISMUL
IN C0HFEWE

OLIMPIADA
MECANIZATORILOR

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I) 

și vădea de aceea o solidă 
cultură „clasică" ; citea — e 
drept, nu cît un scriitor, ori 
cît un funcționar. Va citi 
pentru că avea o limpede ne
mulțumire față de informația 
sa curentă. Și, Să nu uităm 
esențialul, muncea cu o pa
siune și cu o dăruire rar în
tâlnite. Muncea șl „se cultu
raliza".

Sigur, sînt și ingineri care 
„n-au timp de altele", de obi
cei însă aceștia îți declară 
acest „adevăr" cînd... pierd 
timpul la un pahar de vorbe. 
A citi nu este la urma urmei 
o meserie anume, asta cred 
doar bibliotecarii, librarii și... 
„intelectualii". Cine și cum 
sînt „intelectualii" aceștia ? 
în primul rînd pentru un 
astfel de „intelectual" mun
ca este incompatibilă cu... 
ceea ce vrea el să facă ! De 
aceea el nu face nimic ! Tră
iește Ia adăpostul unor pă
rinți mai mult decît îngădui
tori care n-au știut să-I în
vețe să fie om întreg, ba 
chiar l-au amenințat cîtcoda- 
tă cu... munca. In școală a 
trecut dc-a lungul unui șir 
de cataloage fără stăpini ; 
azi se-nvirtește o dată cu pă- 
mîntul și încă reușește să se 
țină tare la cîte-o masă la 
restaurant. bineînțeles, de 
intelectuali. Nici nu îi e prea 
greu, dacă ținem seama ce 
înseamnă astăzi „intelectual" 
pentru un astfel de ins. Ce 
să-nsemne și el ? Se poartă 
și oricum, nu e inginer. O 
bibliotecă de 4/2 m, 100 kg de 
cărți frumoase, adică mai cu 
ceperți colorate, cafea și vor
be și gata, culturalizarea. S-a 
rezolvat ! Haida de, să_ fini 
serioși și înainte de a-i învi
novăți pe alții că nu-s, să ne 
gîndim bine la ce sîntem 
Chiar așa să fie? Să vrea 
cu adevărat cineva să se in- 
telectualizeze atît de mult, 
incit să nu mai aibă timp ca 
să muncească ? Ori crede 
cineva că te poți intelectua
liza intr-un asemenea hal, 
incit nici nu mai trebuie să-ți 
termini școala? Știu, au fost 
într-o vreme unii care susți-

neau același antagonism in
tre a te intelectualiza și a 
munci, dar pe criterii inver
se, însă amintindu-nc de asta 
chiar trebuie să luăm și noi 
lucrurile pe dos ? Munca nu 
este ceva incompatibil cu in- 
telectualizarea și nici invers. 
Abia complementîndu-le reu
șești să fii om. Or, a fi om 
mi se pare cea mai însem
nată semnificare a noastră. 
Altfel pribegești din ramură 
in ramură ca un pițigoi. De 
aceea, în fața acestor 
lectuali 
giez pe 
stantin.

„inte- 
de profesie" îl orna- 
inginerul Ion Con-

Nu se înțelege prinP. S.
„intelectuali de profesie" cei 
care citesc. Aceștia și mun
cesc.

Poarta maritimă a țării 
noastre iși mărește capacita
tea de acostare a vaselor la 
chei. în noul port Constanța 
s-a terminat construcția pri
melor dane la care au înce
put să acosteze nave de mare 
tonaj. Cheiul are o lungime 
de 1 000 m. și este dotat cu 
drumuri de acces, cu linii de 
cale ferată și platforme pen
tru mărfuri.

Paralel cu desfășurarea ac
tivității de extindere a nou
lui port, vechile dane pri
mesc și expediază zilnic mii 
de tone de mărfuri. In 
grafie : macaraua de 
tonaj cu care a fost 
noul chei.

foto- 
mare 
dotat
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profesionale și sociale ale tinere
tului sătesc din cadrul C.C. id 
U.T.C. :

— Concursul va începe 
proba practică. într-un timp de. 
15—20 de minute, tînărul meca
nizator aflat în concurs va fi 
pus în situația să descopere și să 
remedieze o defecțiune provoca
tă la un tractor sau la o mașină 
agricolă. Ceea ce trebuie reținut 
este faptul că nu vor exista gru
pe de bilete separate pentru cei 
care lucrează în zona de cîmpie 
sau în cea de deal, ci numai... bi
lete, obligația concurenților fiind 
aceea de a cunoaște toate mași
nile despre care au învățat la 
școală și se află în dotarea agri
culturii noastre. In ordinea note
lor obținute, primii 12 (s-ar pu
tea ca participarea să fie mai nu
meroasă, totul depinde de ultima 
hotărîre a juriului, de nivelul ca
litativ al probei practice) vor în
cepe cu șanse egale proba orală. 
La capătul a cinci serii de între
bări, fiecare punctată după com
plexitatea cunoștințelor solicitate, 
va fi întocmit clasamentul. în caz 
de egalitate, departajarea se va 
face prin întrebări suplimentare. 
Și în cazul probei teoretice se 
impune o precizare : întrebările 
vor viza întregul material biblio-

al

cu

SPECIALISTUL ÎN FAȚA
NOUTĂȚILOR TEHNICE

(Urmare din pag. I) 
ele, să scoată în evidență merite
le, substanța practică adusă în 
beneficiul întreprinderii. Tînărul 
inginer Alexandru Cornel a stu
diat factorii care influențează du
rabilitatea utilajului de turnare. 
Ing. Ion Bagherea a urmărit me
todele moderne de sortare și 
control. Ing. Ion Biriș a avut în 
studiu problema recirculării ga
zelor la cuptoarele industriale, în 
timp ce ing. Stela Cristescu și 
Adalgiza Griangus s-au ocupat 
de îmbunătățirea cărămizilor des
tinate zidirii oalei de turnare, 
respectiv de combaterea zgomo
tului industrial. Și lista poate con
tinua pînă la parcurgerea în în
tregime a celor 19 comunicări. 
Important ni se pare însă nu atît 
enumerarea lor — deși ar meri
ta-o fiecare din autori — cît sub-

deosebit 
și intro-

linierea acestui aspect 
de favorabil descoperirii 
ducerii noului.

In cadrul combinatului s-a ini
țiat un studiu al muncii, de care 
se ocupă personal directorul ge
neral, cuprinzînd zeci de proble
me, oricare din acestea putând fi 
considerate ca un studiu aparte. 
Nu pare nimănui de mirare că 
la rezolvarea numeroaselor aspec
te cuprinse în tematică, avînd în 
obiectiv creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, judecate prin prisma 
eficienței economice, s-au oferit 
să lucreze specialiști tineri.

Este un fapt îmbucurător că și 
comitetul U.T.C. coordonator al 
combinatului (secretar I. Masak) 
a înțeles să înlesnească acest pro
ces de apropiere dintre tineri și 
problemele mari care frămîntă

conducerea combinatului, care 
țin de bunul mers al lucrurilor în 
întreprindere. Există în prezent 
o anumită experiență. Acțiunilor 
desfășurate pînă acum urmează 
să li se alăture altele noi. Astfel, 
pentru 1970 sînt prevăzute se
siuni de comunicări ale ingineri
lor la nivelul secțiilor, ca, apoi, 
la sesiunea științifică pe combi
nat să fie prezentate cele mai 
izbutite teme cercetate din meta
lurgie. Urmează, firește, ca în 
vederea reușitei lor să se creeze 
condițiile favorabile unui dialog 
permanent al tînărului specialist 
cu elementele de vîrf ale dome
niului în care profesează, în sta
re să furnizeze avantaje maxime 
pentru producție. Premisele sînt 
create, important fiind acum ca 
flacăra pasiunii să rămînă conti
nuu aprinsă.

grafic recomandat pentru învăță- 
mîntul agromecanic.

— Anul trecut, încă din timpul 
desfășurării primei campanii a- 
gricole, în aproape toate unitățile 
de mecanizare a agriculturii or
ganizațiile U.T.C. au desfășurat 
o susținută activitate de urmărire 
în procesul muncii a tinerilor me
canizatori. Există vreo legătură 
între activitatea de atunci și O- 
limpiadă ?

•— Există, și nu o legătură for
mală ! în secțiile I.fyLA, și în 
I.A.S., spre deosebire de prima 
ediție, la înscrierile tinerilor me
canizatori la Olimpiadă s-a pro
cedat exact în luna martie 1969. 
Participarea la prima fază a fost 
în raport direct cu rezultatele în 
producție. Pentru a stimula preo
cuparea tinerilor față de îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan lă toți indicatorii, pentru ex
ploatarea mașinilor la parametrii 
maximi, pentru reducerea cheltu
ielilor la o mie de lei venituri, 
pentru realizarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate, în con
cursul propriu-zis n-au fost ac
ceptați decît aceia ce s-au în
scris, prin realizări, în rîndul 
fruntașilor.

— Reprezentanții a cîți parti- 
cipanți la faza pe secții sînt cei 
39 de finaliști ?

— Aceștia sînt reprezentanții 
a nu mai puțin de 30 000 de ti
neri mecanizatori fruntași în pro
ducție !

— Fără îndoială că faza repu
blicană a Olimpiadei tinerilor 
mecanizatori nu se va rezuma 
numai la concursul propriu-zis...

— Momentul va prilejui un 
complex de activități la care vor 
participa aproape 400 de tineri 
mecanizatori — cîte un repre
zentant al uteciștilor din fiecare 
I.M.A. Dezbaterile, conduse de 
către tovarăși din conducerea or
ganizației noastre și de către spe
cialiști cu munci de răspundere 
în cadrul Ministerului Agricultu
rii și Silviculturii, din cercetare, 
vor viza în. principal : rolul și lo
cul organizației U.T.C. în activi
tatea întreprinderilor pentru me
canizarea agriculturii, în bună 
parte reflectat în obiectivele ini
țiativei („Secția cu cele mat 
bune rezultate") tinerilor de 
la întreprinderea de mecanizarea 
agriculturii Chimogeni — jude
țul Constanța ; activitatea secții
lor I.M.A. în condițiile investirii 
acestora și cu răspunderi și obli
gații de atelier mecanic în cadrul 
cooperativei agricole ; prezenta
rea mașinilor cu care va fi do
tată agricultura în 1970 și 1971, 
vizite la I.C.M.A., la „Semănă-

toarea", la muzee, turul orașului 
București, vizionarea spectacolu
lui prezentat de Ansamblul Uniu
nii Tineretului Comunist.

...„Tractorul de aur" a fost 
confecționat, mașinile agricole cu 
defecțiunile provocate se află a- 
liniate în ateliere, biletele de 
examinare, de asemenea, sînt 
completate și, împreună cu între
bările de la proba teoretică, sînt 
depuse — sigilate în plicuri — în 
seifuri, premiile sînt pregătite. 
Ceea ce nu se cunoaște încă este 
...numele cîștigătorilor. Le vom 
cunoaște duminică la amiază...

I

I

I
I
I

LA SUCEAVA

concurs și înmînarea ecusoanelor 
nici un membru din comisie nu 
a mai trecut pe la unitatea lor. 
Și dacă totuși cele două magazi
ne au fost întâmplător ocolite ? 
Pentru evitarea oricărui dubiu, 
redăm alte răspunsuri la aceeași 
întrebare.

— Ce știți despre concursul în 
care v-ați înscris ?

— Atîta știu că sînt în con
curs. Și că la sfîrșit vom da e- 
xamene (?).

— Și ce aveți de făcut ?
— Nimic. Să lucrez ca și pînă 

acum.
Interlocutoarea noastră este de 

data aceasta Lucia Pop de la 
magazinul „cafea-dulciuri" nr. 65. 
Ea ne mai furnizează și alte sur
prize.

— înțelegînd sensul concursu
lui — îmbunătățirea servirii 
populației, împreună cu colega 
mea ne-am propus să ținem la 
zi un caiet în care să consem
năm mărfurile solicitate și care 
lipsesc. Inițiativa noastră însă n-a 
avut nici un efect practic, pen
tru că merceologii nu-1 consultau 
decît foarte rar și atunci de 
formă. Situația nu s-a schimbat.

Așadar, ideea concursului a a- 
vut aderență la tineri, însă mo
dul cum el a fost organizat în 
municipiul Baia Mare, i-a anu
lat orice caracter de competiție.

— Participați la concurs ?
— La care concurs ?
— Cel despre care este vorba 

în afișul de pe ușa magazinului.
— Nu ne-a invitat nimeni să 

ne înscriem.
Dialogul l-am purtat în ma

gazinul de textile nr. 1 cu tine
rele Lidia Grecu și Maria Pop. 
Intr-adevăr, ele nici la încheie
rea fazei de masă a concursului 
n-au aflat despre el, pentru că 
înscrierile, din cîte ne-am dat

Justificările sînt cele obișnuite 
în astfel de situații : au fost la 
ordinea zilei sarcini mai urgen
te. Adevărul este însă altul. Or
ganizatorii, respectiv comitetele 
județean și municipal Baia Mare 
al U.T.C. și conducerea O.C.L.— 
produse industriale, nu și-au în
sușit cu spirit de răspundere ini
țiativa, mai precis sarcina C.C. 
al U.T.C. și Ministerului Comer
țului Interior, privind organizarea 
temeinică a concursului. Trecîn- 
du-se cu vederea peste caracte
rul și scopul său — atragerea tu
turor tinerilor din comerț într-o 
largă și permanentă activitate de 
perfecționare profesională, antre
narea lor într-o continuă pregă
tire și specializare, întărirea dis
ciplinei la locul de muncă, dez
voltarea simțului lor comercial și 
gospodăresc — atribute esențiale 
ale tînărului din comerțul socia
list, organizatorii l-au lăsat să 
degenereze într-o simplă forma
litate. Umplînd vitrinele cu afi
șe și înmînînd cîteva ecusoane, 
ei au considerat că și-au făcut 
datoria și că de-acum, comisia 
se va reîntâlni doar la sfîrșitul e- 
tapei pentru stabilirea cîștigători- 
lor. Prelucrarea regulamentului 
cu toți tinerii, recomandarea bi
bliografiei și urmărirea modului 
cum este studiată, distribuirea 
caietelor de concurs pentru ob
servațiile cumpărătorilor în fie
care unitate, organizarea diverse
lor activități în sprijinirea con
cursului, cum ar fi 'întâlniri în
tre cumpărători și tineri vînză- 
tori, dezbateri pe teme profesio
nale, schimburi de experiență 
etd., au rămas doar în intenția și 
planul organizatorilor. De aceea 
și roadele culese sînt pe măsură.

K. LAL
V. MOINEAGU

MASĂ ROTUNDĂ PE TEMA

INTEGRĂRII PROFESIONALE
Comitetul municipal Sucea

va al U.T.C. cu sprijinul re
dacției „Zori Nol“ a organi
zat o masă rotundă eu tema 
„Integrarea absolvenților șco
lilor profesionale și tehnice în 
procesul de producție". Par- 
ticipanți : directorii grupuri
lor școlare profesiorzîe și 
tehnice din cadrul municipiu
lui, profesori, diriginți, con
ducerile tehnico-administra- 
tive din principalele unități 
ale municipiului, secretarii 
comitetelor U.T.C. din între
prinderile menționate, absol-

promoțiilor anilor 
elevi practicanți,

venți ai 
1967—1969, 
maiștri principali, maiștri in
structori și șefi de secții.

Pe ce criterii se asigură re
partizarea în producție în în
treprinderea dv ? Cum sînt 
primiți tinerii în întreprin
dere și ce locuri de muncă li 
șe asigură ? Care sînt condi
țiile de masă și cazare ? De 
ce folosiți tineri calificați la 
munci necalificate ? Ce acti
vități cultural-educative în
treprind organizațiile U.T.C. 
în scopul formării conștiinței

muncitorești a tinerilor ab
solvenți ? Iată cîteva între
bări care au fost puse in fața 
participanților Ia masa rotun
dă, răspunsurile oferite con
stituind baza de pornire în 
adoptarea măsurilor celor 
mai potrivite în vederea pre
întâmpinării in viitor a ano
maliilor semnalate în prezent 
în diferite unități industria
le.
ALEXANDRU VORNICU 

prim-secretar 
al Comitetului municipal 

Suceava al U.T.C.

I
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In serele de legume ale C.A.P. Bucești, județul Galați
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VERONICA POPCRISTIAN BUSETTO DAN STANCULESCUMARIAN DRAGOMIRESCU

ffîndu-ne la jumătatea anului școlar și revăzînd de
plasările de pînă acum ale „echipei", constatăm că, 
într-un fel, am făcut un tur de orizont prin viața 
de elev. Magnetofonul nostru păstrează ecourile 
unor discuții pasionante despre învățătură, succese 
la olimpiade, colegialitate, viața de organizație,

romantism școlar, fidelitate fată de liceu, recunoștința datorată 
dascălilor. Nici într-un caz, de la masa discuției n-a lipsit 
înaltul sentiment al datoriei, chiar dacă n-a fost numit direct. 
Ca un subiect subînțeles, el a generat faptele și gîndurile, a 
măsurdt reușite și nereușite, a determinat dreptul la satisfacții 
fără a se trece pragul automulțumirii, impunînd prezența spiri
tului critic. Și totuși, parcă n-a fost de-ajuns. La vîrsta adoles
cenței, cînd se formează fondul de principii ale adultului, de 
mîine, despre sentimențul datoriei trebuie discutat deschis și nu 
în subtext, printre altele.

Dar în spatele meu l-am ob
servat pe tata. Mi s-a părut o 
jignire, aș fi vrut să răspund 
singură de mine.

GHEORGHE GEANTĂ: 
Cred că la mine acest senti
ment a survenit nu din clasa 
I-a, ci, în mod precis dintr-a 
IV-a. Acum îmi dau seama că 
pe măsură ce am crescut sen
timentul a evoluat fiindcă am 
simțit că sînt dator țării care 
ne-a creat toate condițiile de 
învățătură. Organizația 
nierilor și U.T.C. mi-au 
voltat acest sentiment.

ECATERINA ULEIA !

pio- 
dez-

Nu

mă întrebare solicitam nu pur 
și simplu o introspecție din 
punct de vedere al datoriei in 
cei 16—19 ani de viață. Ci, 
de pe piedestalul acestei 
vîrste. să se judece momentul 
apariției acestui sentiment, e- 
voluția lui, trăinicia ori co
recturile ce-i pot fi aduse, ră- 
mînerile în urmă la un sta
diu prea infantil. Cu toată 
înțelegerea pe care o poți a- 
vea pentru nostalgia întiiei zi 
de școală, cînd ai fost investit 
prima oară cu răspunderile 
de elev, nu numai acesta pu
tea fi răspunsul unui adoles- 
cent. Nu a-au gindit, sau o

GHEORGHE GEANTĂ: 
Cred că muncind ca elev și 
dînd randament în această 
muncă productivă, care se 
numește învățătură, îți înde
plinești datoria. Voi deveni 
poate un om cu O mare.

DUMITRU STANCIU: Eu 
cred că îmi îndeplinesc toate 
îndatoririle. Nu las mai pre
jos una față de alta, le îmbin 
într-o oarecare măsură. Mă 
străduiesc să obțin o situație 
bună la învățătură, să-mi pot 
realiza visul de a face ceva în 
viață.

GETA PURDEA : Ca să pot 
înapoia totul pentru ceea ce 
mi se dă ar trebui să fiu per
fectă. Și e imposibil.

TATIANA CUJBĂ : Față de 
societate ai datoria de a-ți în
deplini toate îndatoririle.

MARIAN DRAGOMIRES
CU : Eu consider că-mi fac 
datoria, aș face o greșeală dacă 
aș spune că nu mi-o fac, pen
tru că, în general, muncesc 
foarte mult, învăț 5—6 ore pe 
zi. Adevărul este însă că pri
mesc notele bune și 
proaste la fel de rece.

DANA BODORCEA: 
ria față de școală este 
țială și, deci, ceea ce dai în 
școală contează. Eu îmi fac 
datoria față de școală.

ECHIPA „SCÎNTEII TINE
RETULUI" : N-am aflat: eu, 
Tatiana, Eugen, Geta... îmi fac 
în chipul acesta datoria față 
de societate, am următoarele 
condiții, știu cit se investește

cele

Dato-
esen-

și solicitările față de noi. Poa
te din acest punct de vedere 
eu sînt deficitar la sentimen
tul datoriei".

VICTOR MANOLESCU s-a 
gindit la orele de muncă ale 
părinților. „Aceștia își iubesc 
meseria pe care și-au ales-o 
și și-o fac cum trebuie. Și eu 
îmi voi face meseria cum tre
buie".

Dar întrebăm noi, meseria 
de elev cum trebuie făcută ?

ȘERBAN MUNTEAN pe 
lîngă calcul a și ajuns la niște 
concluzii în legătură cu mun
ca : „Important este să fii 
mulțumit de munca pe care ai 
făcut-o. Și tatăl 
foarte 
asta pe fața lui. Nu există o 
dorință pe care să nu mi-o 
îndeplinească. Nu mi se cere 
în schimb nici mult, nici pu
țin. Mi se cere să învăț cît 
pot. Dar eu pot mult fiindcă 
îmi place să învăț, așa cum 
tatălui meu îi place să mun
cească".

ECHIPA „SCÎNTEII TINE
RETULUI" : Efortul părintesc 
n-a trecut neobservat. Nici 
măcar într-un singur caz nu 
s-a întîmplat ca elevul să nu 
aprecieze că părinții fac totul 
pentru ei. Ne-ar place să cre
dem că n-au alăturat calculul 
propriului lor efort, că au e- 
vitat răspunsul direct: „Da, 
ne onorăm această datorie" — 
din spirit autocritic.

meu este
mulțumit. Se citește

4
In cele din urmă, 

riile față de prieteni
dato- 

și co-
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Și se mai aliniază principiul că 
între colegi și prieteni „totul 
se iartă și totul se trece cu 
vederea", cum e cazul în clasa 
a XII-a C. După care se a- 
lătură prietenia aceea dulcea
gă, practicată mai ales de 
fete, din care rezultă, ca ma
xim beneficiu, sprijin cînd e 
cineva bolnav, transferul de 
teme gata făcute, suflatul, co
piatul. Și, absentează combati
vitatea, exigența reciprocă — 
atribute fără de care priete
nia, colegialitatea devin nule.

Tatiana Cu'bă,
de ce ți s-a

părut
inoportună

discuția despre

Cu întrebări „ajutătoare** 
Tatiana face mărturisiri corn» 
plete despre felul în care îșl 
face „principala datorie", și 
care ne ajută să înțelegem de 
ce i s-a părut inoportună dis
cuția noastră. O corigentă pe 
trimestrul I, o medie de 8, alta 
de 5,9 la educație fizică și 9 
la purtare. Susține că a gre
șit alegîndu-și secția reală, 
era mai chemată pentru u- 
man. Dar e corigentă la ro
mână și istorie. Mama, învă
țătoare, care i-a spus „de a- 
cum ești mare, ai o îndatorire 
de îndeplinit, să înveți" știe 
cum își face datoria fiica ei 
ajunsă în clasa a Xl-a ? Fiica 
a discutat cu detașare, neîm- 
plicîndu-și propria persoană 
în circuitul îndatoririlor so
ciale și filiale. Declarația pe 
care i-am reprodus-o la înce
put apare total descoperită, 
deci — fie-ne iertată expre- 
sia-demagogică.

DATORIE?

deschis că subiectul 
de noi pentru discuție

De la definiții

TATIANA CUJBĂ ne-a de
clarat 
propus

ECHIPA „SCÎNTEIA TINE
RETULUI" : Deci, să discu
tăm deschis — le-am propus 
elevilor de la Liceul „23 Au
gust" din Capitală. Școala ne-a 
oferit, ca interlocutori, 21 de 
elevi cu care purtăm un dia
log de cîteva ceasuri — pe 
fapte, chiar dacă am început 
prin a le cere :

0 definiție
foarte 
personală 

despre
DATORIE

N-am cerut-o dintr-o pa
siune de colecționari, ci din 
necesitatea de a așeza la te
melia discuției conceptul lor 
despre datorie, încît pe par
curs și în final să-1 putem 
raporta la faptele de fie
care zi.

EUGEN PURICE: Avem 
datoria să ducem mai depar
te societatea noastră. Să apă
răm cuceririle revoluționare, 
respectiv memoria celor care 
au luptat pentru dobîndirea 
acestor cuceriri, de care noi 
ne bucurăm deplin. Acum, în 
școală, ne facem datoria în- 
vățînd și fiind disciplinați. 
Sentimentul datoriei ține 
foarte mult de autoeducație.

GHEORGHE STAN: Consi
der că am mari datorii, în 
primul rînd față de mine. Am 
căutat și caut să fac întotdea
una ceva folositor, să nu-mi 
pară rău de ceea ce am făcut.

VERONICA POP: Eu cred 
că datoria este sentimentul 
care ne leagă cel mai mult de 
viață. Este un sentiment care 
rezultă din toate celelalte, 
pentru că simțindu-ne datori, 
și în primul rînd dator față 
de tine, înseamnă că te iu
bești, că ții foarte mult să 
realizezi ceva. Cred că îmi 
îndeplinesc datoria față de 
patrie făcîndu-mi-o în primul 
rînd față de mine, reușind să 
ajung așa cum mi-am propus.

DUMITRU STANCIU : Sen
timentul acesta se cultivă din 
fragedă pruncie ; părinții ți-1 
cultivă și tu urmează să-l dez
volți. Datoria este alcătuită 
din mai multe îndatoriri pe 
care trebuie să le îmbini.

GINA GHIDARCEA : Să 
nu uităm datoria față de co
lectivitate. Dacă ți-o onorezi, 
atunci înseamnă că-ți faci, și 
datoria față de tine. Cînd 
nu-ți iubești colectivul și nu 
te simți dator față de el, totul 
e foarte trist.

TATIANA CUJBĂ : Datoria 
este o obligație morală cores
punzătoare societății în care 
trăim. Avem datorii față de 
noi înșine, față de părinți, 
față de profesori, față de 
școala în care învățăm, față 
de partid care ne creează toa
te condițiile necesare învăță
turii.

DANA MODORCEA : Consi
der că datoria principală a 
mea este aceea de a fi un 
exponent al societății noastre, 
care, asemeni ei, tinde să a- 
tingă perfecțiunea.

ADRIANA VINERSAN: Da
toria pe care o consider de 
prim ordin este față de oa
meni. Și primul om față de 
care mă simt datoare este 
țpajna.

CRTSTTAN BUSETTO : O- 
5;iul se naște cu un sentiment 

al datoriei pe care și-l culti
vă cu ajutorul colectivității. 
Am simțit cum s-a dezvoltat 
sentimentul datoriei odată cu 
mine.

ECHIPA „SCÎNTEII TI
NERETULUI" : Avem aceste 
9 răspunsuri — răspunsuri 
și nu definiții — și mai de
ținem încă 11 aproape asemă
nătoare. La drept vorbind nici 
nu le-am cerut definiții de 
rigoarea celei din dicționar — 
„Datoria : categorie a eticii 
care exprimă obligațiile mo
rale ale omului față de clasă, 
patrie, societate, precum și 
față de familie, prieteni, to
varăși". Cele obținute nici nu 
se depărtează prea mult de 
conceptul teoretic al datoriei 
avînd în plus însă atu-ul 
spontaneității, nota personală 
a fiecăruia. Și totul ar fi la 
locul său dacă definițiile n-ar 
avea un viciu de fond. Din a- 
proape toate transpare o 
undă de egoism : „Am datorii 
în primul rînd față de mine", 
..Sînt dator să mă realizez 
pînă la perfecțiune" — am 
auzit frecvent. Să liniștească 
adăugirea: „realizîndu-mă pe 
mine îmi fac datoria față de 
patrie, față de societate" ? 
Dar ce facem atunci cu măr
turisirea Ginei Ghidarcea: 
„Sîntem prea comozi și indi
vidualiști. Facem totul numai 
pentru noi, vrem numai pen
tru noi și cînd e vorba de cei
lalți intervine : „treaba lui ce 
face", „mie să-mi meargă 
bine". Sinceritatea cu care ea 
a numit ce se ascunde sub 
„realizîndu-mă pe mine, îmi 
fac datoria față de patrie" a 
apărut singulară. Bănuim că 
Gina Ghidarcea se simțea la 
discuția noastră nu numai e- 
levă ci și secretară a comite
tului U.T.C. din liceu. Dacă a 
avut luciditatea să pătru țlă 
în interiorul concepției des
pre datorie, pe cînd o dezba
tere, în cadrul organizației, cu 
cei cîteva sute de uteciști ai 
liceului, pe această temă ? 
Pentru că, după cum s-a vă
zut, nu avem de-a face doar 
cu niște erori pe planul teo
retic, micimea concepției iz
vorăște din planul faptic. Dar 
ne oprim cu anticiparea pen- 
trucă urmează întrebarea :

Care este 
datoria onorată 
de voi integral?

In interesul obținerii unor 
răspunsuri fără echivoc și fă- 
cînd încercarea de a-i obliga 
să gîndească la amplitudinea 
problemei — dacă n-au fă
cut-o pînă acum — am sec
ționat, poate școlărește, prin 
intermediul întrebărilor „aju
tătoare", DATORIA.

1) Cînd ați simțit prima oară 
că aveți o datorie de îndepli
nit și cum a evoluat acest 
sentiment ?

2) Vi se dă totul, Ia școală 
și acasă. înapoiați cu corecti
tudine ceea ce datorați la rîn- 
dul vostru ?

3) Ați corelat vreodată can
titatea de muncă a părinților 
voștri cu cea pe care o depu
neți voi ?

4) Prin ce vă simțiți înda
torați față de prieteni și co
legi ?

1
VERONICA POP Încear

că un răspuns: Cînd m-am 
simțit eu foarte îndatorată, 
mi-amintesc că era prima zi 
de școală. M-am ambiționat 
să merg singură, să traver
sez singură strada. Cînd am 
sosit la școală eram fericită.

ECHIPA „SCÎNTEII TINERETULUI" LA LICEUL „23 AUGUST" 
DIN CAPITALĂ

DANA MODORCEA EUGEN PURICE GETA PURDEA GINA GHIDARCEA DUMITRU STANCIU

pot delimita cu precizie în ce 
moment al vieții s-a trezit în 
mine sentimentul datoriei. 
Foarte probabil că s-a fă
cut pe nesimțite. Părinții, 
primii noștri îndrumători, au 
fost cei care mi-au insuflat 
ce trebuie și ceea ce nu tre
buie să fac, adică mi-au ară
tat primele noțiuni pentru în
țelegerea de mai tîrziu a sen
timentului datoriei.

MARIAN DRAGOMIRES
CU : Cînd am simțit prima 
oară că am o îndatorire de în
deplinit ? E foarte mult de 
atunci; cînd am fost primit 
în U.T.C.. în clasa a VH-a, și 
acest sentiment a evoluat da
torită colegilor mei, Ionel și 
Colea, care m-au ajutat să în
țeleg că nu numai un lucru 
trebuie să-l faci bine, ci pe 
toate. .

ECHIPA „SCÎNTEII TINE? 
RETULUI" : Nu e de prisos 
să notăm eă prin acerată pri- 

excesivă pudoare i-a împiedi
cat să facă publice momentele 
decisive în declanșarea senti
mentului datoriei ? Le-a fost 
teamă să uzeze de cuvinte 
mari, să nu fie acuzați că vor
besc lozincard ? Nu știm, și 
ne menținem întrebarea pînă 
în final.

2
EUGEN PURICE : într-a- 

devăr, avem totul. Echita
bil o să dăm totul, în ceea 
ce mă privește, poate față de 
societate îmi îndeplinesc da
toria, într-o măsură cît de cît, 
prin învățătură. Mai am și 
lipsuri dar mi-am făcut niște 
procese de conștiință încer- 
cînd să dau de o parte ce n-a 
fost bun. A fost o greșeală că 
am venit la real. Nu vreau să 
dezamăgesc în continuare pro
fesorii. Am să termin școala 
în mod onorabil. 

pentru mine și simt nevoia 
să-mi manifest recunoștința 
prin aceasta. Nu înseamnă că 
răspunsurile nu sună bine. 
Dar rezistența lor la proba 
faptelor cum arată ?

3
Da, au corelat.
ADRIANA VINERSAN afir

mă că „mama și fratele meu 
muncesc pentru mine".

EUGEN PURICE e deplin 
conștient că „părinții trag, 
chiar dacă nu ne spun, lăsîn- 
du-ne să vedem singuri cît 
dau ei și cît dăm noi. Și dacă 
dăm cît ni se dă".

GHEORGHE GEANTĂ de
ține un fel de grafic al efor
turilor părintești care au 
crescut vertiginos din clasa I 
și pînă în clasa a XlI-a „Pă
rinții se simt datori să ne 
creeze condiții din ce în ce 
mai bune pe măsură ce cresc 

legi au fost cele mai greu de 
descifrat. Dacă între societa
te și individ, între părinți și 
copii schimburile sînt directe 
— materiale și morale — în
tre prieteni și colegi ele apar 
aproape numai pe plan afec
tiv. Dar, de aici și pînă la a 
trata exclusiv sentimentalist 
relațiile de îndatorire — cum 
au făcut-o eroii noștri — con
stituie un drum care atinge 
eroarea. De fapt, cheia aces
tei erori se află în realitatea pe 
care a denunțat-o Gina Ghi
darcea: „Sîntem prea comozi, 
și individualiști... Și cînd e 
vorba de ceilalți intervine 
-treaba lui ce face». După a- 
ceasta, se aliniază lipsa de 
sinceritate la care s-a referit 
Pop Veronica privitor la cla
sa ei, a Xl-a C. Mai exact, 
lipsa de curaj a elevilor de a 
aborda colegialitatea frontal 
și a spune deschis că „nu se 
învață" și nu că „se învață 
dar este un mister că rezulta
tele nu sînt cele așteptate". 

a decepționat-o. Se aștepta la 
altceva, ceva mai legat de 
viață. Despre formațiile artis
tice, de pildă. Datoria —i se 
părea o temă inoportună. A- 
vem tot respectul pentru for
mațiile artistice, despre care 
nu o dată am scris, dar ne 
menținem Ia tema abordată. 
Și poate din politețe, Tatiana 
Cujbă admite să-și spună pă
rerea.

„Prima oară cînd am sim
țit că am o datorie a fost cînd 
am pășit pragul școlii. Mi-a
mintesc ce mi-a spus atunci 
mama, care e învățătoare: 
„ești de acum mare, datoria 
ta e să înveți, să ajungi cel 
puțin ca mine". Pe parcursul 
anilor această datorie s-a 
cristalizat Principala datorie 
pe care o am, este aceea de 
a învăța...

în timpul discuției n-am »- 
vut în față situația școlară a 
interlocutorilor noștri. După 
ce timp dc trei ceasuri am re
petat de multe ori apelul: „să 
părăsim terenul teoretic, să 
numim exact cum îmi fac eu 
x, y, z datoria", totuși n-am 
obținut decît aprecierjcjragi și 
inconsistente, răspunatti eva
zive și chiar alăturea de su
biect. Am înțeles atunci că 
ceva, undeva, era vuInerabiL 
Și am apelat la catalog.

De fapt, pe parcurs, am an
ticipat că în final totul se vp 
lămuri. Și, într-adevăr, s-a 
lămurit.

Fără catalog, pe Cornel Vi- 
țelaru, din clasa a Xl-a D 
l-am fi crezut pe cuvînt ca 
fiind un tînăr care-și înțelege 
îndatoririle și, atunci cînd are 
unele scăpări, se străduiește 
să repare totul. Dar urmărițî-i 
situația din catalog. El spune 
despre sine că „în acest an a 
obținut note puțin mai slabe 
la unele obiecte (6 corigențe, 
6 la purtare) pentru că nu și-a 
făcut un proces mai amplu de 
conștiință". îi propunem să 
și-l facă.

După declarații, 11 acordam 
Iui Dumitru Stanciu creditul 
pe care îl datorezi unui om 
integru. Aveam convingerea 
că, într-adevăr, „vrea să-și 
mulțumească mama, care 
muncește pentru el de 19 ani, 
crescîndu-1 singură". Ne-a și 
declarat că îi face bucurii cu 
note mari și se pregătește a- 
sîduu pentru medicină. Aproa
pe nu ne-a venit să credem 
că nu e o confuzie de hume 
în dreptul notelor sale care 
se prezintă astfel: 5fj; 4,12; 
5,50; 5,67; 3,33; 4.(ri; 5,50; 
5,37; 5,75; 9,33; 9; 7,00. Mediile 
pentru trimestrul 1 ale unui 
elev din clasa a XII-a.

După cum rubricile din ca
talog ale lui Marian Dragomi- 
rescu din clasa a Xl-a C a- 
rată : 5,75; 6,25; 5,33; 3; 3,67; 
4; 5,67; 3,67; 4,67; 9, sau ale lui 
Victor Manolescu din clasa a 
XII C: 5,50; 4,50; 5,50; 5,50; 
6; 3; 4,12; 4,25; 5,25; 3,67; 8,33; 
9; 6, iar ale Iui Gheorghe 
Geantă din clasa a XII-a B: 
6,16; 5; 5; 5; 5,32; 4; 5; 4,60; 
5; 5,75; 7,67; 10; 6,50.

Impresionantă, precocitatea 
sentimentului datoriei la 
Adriana Vinersan care, la 6 
ani, ca să-și fericească mama, 
conștientă că se sacrifică pen
tru ea, îi face un dar. iar la 
18 ani, „darul" are mărimea 
corigentelor și a notelor de 5 
în dreptul tuturor obiectelor de 
școală.

Adevărul este că numai cîți- 
va dintre elevii pe care i-am 
cunoscut și ascultat au meri
tat să fie crezuți pe cuvînt, 
mai exact, n-au făcut dema
gogie. Insistăm să priviți ta
belul și să-l confruntați cu 
declarațiile, întrucît el expli
că de ce în numeroase cazuri 
nu am putut înregistra ce în
seamnă îndeplinirea integrală 
a datoriei. A datoriilor pe 
care le ai la vîrsta școlară. în 
fond, nu era nimic complicat, 
pentru că acea presupusă me
serie de elev te obligă fată de 
societate, școală, familie și 
față de tine însuți într-un 
singur fel: să înveți!

Sesizăm încă un pericol: a- 
cela de a ști exact, sau aproa
pe exact, totul despre un prin
cipiu de viață și de a vorbi 
despre el cu dezinvoltură, 
chiar cînd, personal, n-ai a- 
coperire. De a vorbi ca la lec
ție, pentru notă, acolo însă 
fiindu-țl de-ajuns cunoștin
țele. Aici e nevoie de aplica
rea cu convingere a cunoștin
țelor. Altfel totul apare, repe
tăm, demagogic. Dintre elevi : 
Ecaterina Uleia, Geta Purdea 
Dana Modorcea, Șerban Mun
tean, Cristian Busetto, Viorica 
Dincă, Veronica Pop și Dan 
Stănculescu — sînt scoși din 
cauză.

LUCREȚIA LUST’r 
MARIETA VIP"Aț.cU
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VIZITELE MINISTRULUI AFACERILOR 
NORVEGIEIEXTERNE AL

Primirea la
președintele
Consiliului

de Miniștri

tei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

★
Marți, ministrul afacerilor ex

terne al Norvegiei, John Lyng, 
cu soția, a oferit, în saloanele 
hotelului „Athenee Palace", un 
dineu în onoarea ministrului a- 
facerilor externe, Corneliu Mă
nescu, și a soției sale.

amiază, președintele 
de Miniștri al Repu-

Marți la 
Consiliului 
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
ministrul afacerilor externe al 
Norvegiei, John Lyng.

Au participat Comeliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe. 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Eduard 
Mezincescu, ambasadorul 
niei în Norvegia, Cornel Vladu, 
director în M.A.E.

Au fost de fată Thor 
korb, ambasadorul Norvegiei la 
București, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al Norvegiei, care însoțesc De 
oaspete.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-norvegiene și s-a exprimat 
dorința de extindere a colaborării 
dintre cele două țări. S-a făcut, 
totodată, un schimb util de pă
reri privind probleme actuale ale 
situației internaționale.

Președintele 
Miniștri a reținut pe 
norvegian la dejun.

+
în cur 1 dimineții 

marți, la Ministerul 
Externe au început convorbirile 
oficiale între Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
României, și John Lyng, minis
trul afacerilor externe al Norve
giei.

La convorbiri au participat din 
partea română : Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Eduard Mezincescu, amba
sadorul României în Norvegia, 
Comei Vladu și Ion Covaci, di
rectori în M.A.E., Constantin 
Stanciu, director general în Mi
nisterul Comerțului Exterior.

Din partea norvegiană au par
ticipat : Thor Brodtkorb, amba
sadorul Norvegiei la București, 
Bue Brun, director general ad
junct la Direcția afacerilor de 
politică comercială, si Olav Sole, 
șef de divizie în cadrul Direcției 
afacerilor politice din Ministerul 
Afacerilor Externe al Norvegiei, 
Torvald Stoltenberg, consilier în 
acest minister.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de în
țelegere reciprocă. Au fost abor
date aspecte ale dezvoltării rela
țiilor bilaterale și unele proble
me ale situației internaționale 
actuale.

A

al

Romii-

Brodt-

Consiliului
ministrul

de

zilei de 
Afacerilor

★
Ministrul afacerilor externe al 

Norvegiei, John Lyng, a depus 
marți dimineața o coroană de 
flori la Monumentul eroilor lup-

(Urmare din pag. I)

— Recunoscîndu-1 drept un an 
„meritoriu", critica literară ma
nifestă o evidentă reținere in a 
desemna „marea carte a anului 
1969“. Considerați că, în gene
ral, se poate vorbi de „perfor
manță": marea carte a anului...? 
Depășind formularea strictă, 
cum vă explicați poziția criticii?

— Nu pot să spun care este 
marea carte a anului 1969 și cred 
că nici nu interesează o aseme
nea carte. Aș putea să consem
nez însă cel puțin o apariție 
excepțională, Princepele lui 
Eugen Barbu. Dacă nu este car
tea mare a anului 1969 cu sigu
ranță că este una dintre cele 
mai importante din literatura 
română. în ceea ce privește cri
tica, am impresia că ea a obo
sit, că revenirea noastră în cîțiva 
ani la condiții normale de apa
riție, impunerea unui nivel 
mediu foarte ridicat a cam vlă
guit-o. De altfel. în aceste con
diții sînt mai greu de îndepli
nit funcțiile majore ale acestei 
discipline literare foarte auste
re. Să vedeți cîți confrați de-ai 
noștri critici se vor lăsa de me
serie ! Este aproape firesc, as
primea confruntării va face să 
cedeze naturile friabile și va de
termina anumite imposturi inte
lectuale să bată în retragere. O 
spun încă o dată : cred în dece- 
niut'literar care urmează, sper 
că el va însemna 
tura noastră un 
creație autentică.

— Ce înseamnă, 
o nouă generație ?

pentru litera- 
moment de

ce definește 
_ _ ,_  „ . Făcînd ab
stracție de factorul cronologic, 
credeți că în literatura română 
contemporană se poate vorbi de 
o nouă generație ?

— O nouă generație este crea
tă în primul rind de suma con
dițiilor care determină apariția 
ei. Desigur că alta va fi atitudi
nea față de lume a unor tineri 
care au în urma lor lagărele de 
concentrare decît aceea a juni
lor din „la belle epoque" Exis
tă o mulțime de condiții istorice, 
sociale, psihologice, intelectuale 
care configurează o generație. 
Ele se manifestă în atitudinile 
sale față de marile probleme ale 
timpului. Să nu ne înșelăm însă, 
o generație nu este un fenomen 
unitar. Anumite condiții pot să 
favorizeze totuși impunerea ei 
ca atare. Literatura română a 
cunoscut acest fenomen. De pil
dă, junimismul a fost dintr-o 
anumită perspectivă punctul de 
vedere al unei generații. Dar ce 
generație ! Cred, totuși, că ma-
nifestările de solidaritate în nu
mele unui „spirit al timpului", 
să sounem asa, polarizând ener- 
gi'iS apar în mo-

TELEGRAMĂ (Urmare din pag. I)

Au apărut

încet, dar sigur, nespectaculos. 
dar consecvent, Federația Ro
mână de Fotbal — credincioasă 
unui program ale cărui obiecti
ve, aduse in repetate rînduri la 
cunoștința publicului larg, au 
fost ratificate de acesta — se 
„reconstruiește" din mers. Unor 
elemente concrete, menite să 
susțină această afirmație — 
principiile realiste de organizare 
și dirijare ale loturilor reprezen
tative ; succesele incontestabile 
ale acestor loturi ca urmare a 
respectării ferme a principiilor 
respective ; începutul de vitali
zare a cluburilor ; 
autonomiei 
central — li 
tul, nu mai 
strădaniilor 
spiritului în 
desfășoară activitatea la zi.

Pe această iinie. recenta șe
dință a Biroului federal, dedi
cată în principal analizării sta
diului de pregătire a „lotului 
mexican" în urma turneului din 
America de Sud și discutării 
programului preconizat pentru 
timpul rămas pînă la întrecerile 
de la Guadalajara, ni se pare a 
oferi un exemplu concludent.

Este de subliniat. în primul 
rind, caracterul deschis al șe
dinței respective, al cărei con
ținut și a cărei eficiență n-au 
avut decît de cîștigat de pe ur
ma prezenței — și participării— 
la dezbateri, alături de* mem
brii biroului, a jucătoriloi’ din 
echipa națională (cu două excep
ții, despre care vom vorbi mai 
tîrziu), a antrenorilor de la clu
burile care dau jucători lotului, 
a reprezentanților presei... Nu 
vom intra, aici, în amănuntele 
expozeului făcut de antrenorul 
Angelo Nirulescu și nici în ■&- 
celea ale discuțiilor purtate pe 
marginea lui. Vom stărui, în 
schimb, asupra faptului că, da
că, pe alocuri, respectivul expo
zeu n-a fost suficient de lim
pede sau întru totul cuprinzător, 
aceste carențe au fost înlăturate 
prin contribuția celor prezenți, 
invitați în prealabil de către 
președintele federației să evite, 
în cuvîntul lor, aprecierea for
mală, circumstanțială, și să stă
ruie, in spirit critic și construc
tiv, asupra faptelor. Invitație 
căreia i s-a răspuns în cea mai 
mare măsură, înscrierile la cu
vînt ale unor specialiști (V. E- 
conomu, C. Teașcă, I. Șiclovan, 
Nicușor, C. Braun), ale unor ju
cători (Lucescu, Dinu, Dan Coe) 
și ale unor reprezentanți ai pre-

dobîndirea 
forului fotbalistic 
se adaugă elemen- 
puțin important, al 
de însănătoșire a 
care federația își

mentele de salt istoric, atunci 
cînd formele vechi, bineînțeles 
în ordinea discuției noastre ne 
interesează doar acele „forma 
mentis", cînd ele nu mai pot or
dona forțele spirituale noi. în 
general, după ce noile valori se 
impun, generațiile se fărîmițea- 
ză și rămîn numai personalită
țile.

— Referindu-ne, eventual strict, 
la aceste momente de salt isto
ric, credeți că se poate vorbi de 
un „conflict" între generații ? 
Nu se generalizează, de cele mai 
multe ori, o anumită poziție la 
dimensiunile unei generații ?

— Nu, nu cred că există con
flict între generații, dar nici 
nu-mi închipui literatura ca pe

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis ARHIEPIS
COPULUI MAKARIOS, Președintele Republicii Cipru, o tele
gramă în care se spune : Am aflat cu profundă indignare de 
atentatul comis împotriva Excelenței Voastre. Exprimîndu-ne 
satisfacția că această tentativă de asasinare a eșuat, doresc să 
exprim, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și 
al meu personal, profunda noastră simpatie față de Exce
lența Voastră și să vă adresez urările noastre de succes deplin 
în activitatea pe care o desfășurați pentru apărarea inde
pendenței și integrității teritoriale a Republicii Cipru, pentru 
progresul poporului cipriot prieten, pentru pace și colaborare 
internațională.

La Federația Româna de fotbal

cei (Eugen Barbu, I. Chirilă, 
Aurel C. Neagu), contribuind 
substanțial la rotunjirea unor 
concluzii reale și cuprinzătoare 
asupra subiectului luat în dis
cuție. Aceste concluzii, apreciind 
munca de pregătire a lotului ca 
satisfăcătoare, respingind ca ne
fondată ideea existenței unor 
disensiuni primejdioase între ju
cători și antrenorul reprezenta
tivei, propunînd interesante su
biecte de meditație asupra u- 
nor elemente tehnice ale pregă
tirilor ce urmează, lămurind o 
serie dintre punctele neclare ale 
relațiilor cu presa, reafirmînd cu 
intransigență ideea „lotului de
schis" și a chemării energice la 
ordine, fără întirziere, a jucăto
rilor cu abateri disciplinare (ve
zi cazurile Dumitrache și Do- 
brin, ambii avind o comportare 
mult sub valoarea lor în recent 
încheiatul turneu și manifestînd 
o nesportivă desconsiderare a 
ședinței despre care vorbim), a- 
eeste concluzii, deci, au avut 
darul să ofere un tablou limpede 
asupra stării „campaniei mexi
cane" în actualul moment și o 
perspectivă la fel de lifhpede 
asupra următoarelor ei „bătălii" 
tehnice, organizatorice, publicis
tice etc. Adică exact ceea ce-și 
propuseseră, inițial, organizato
rii ședinței.

...Am ținut să prezentăm acest 
moment, nespectaculos dar efi
cient, din activitatea F.R.F., 
pentru a confirma existența, în 
cadrul acestui for. a unui revi
riment care se desfășoară încet, 
dar sigur și ale cărui roade nu 
vor întirzia să se arate. Și chiar 
dacă tovarășul Mircea Angele- 
scu, președintele federației, în 
dialogul său cu presa, ne-a in
vitat mereu, aproape obsedant, 
să ne oprim asupra aspectelor 
critice ale fotbalului nostru, am 
stăruit, aici, asupra unui ele
ment pozitiv, răminînd credin
cioși principiului recunoscut, po
trivit căruia o bună apreciere, 
atunci cînd are acoperirea fapte
lor, nu este altceva decît tot un 
act critic, în ultima instanță la 
fel de constructiv ca și o luare 
de atitudine față de lipsuri.

PETRE DRAGU

P. S. Un fapt concludent : în 
cea de-a doua parte a ședinței 
era programată, printre altele, 
discutarea pregătirii pentru 
Campionatul european universi
tar (eveniment fotbalistic de 
majoră însemnătate, asupra că-

considerați că se poate vorbi de 
o idealitate a opțiunilor autori
lor pentru una din cele trei mo
dalități ? Nu credeți că regimul 
aparițiilor editoriale, sau chiar 
periodice, pot influența, și nu 
cred că e normal, condiția debu
tantului ?

— Nu, nu cred că un scriitor 
optează conștient pentru o mo
dalitate sau alta. Cred chiar că 
genurile literare sînt abstracții 
sînt formule generale, care nu 
există în fapt. în orice caz, po
sibilitatea de a discuta realita
tea lor apare a posteriori, nu
mai un artist cu ticuri didacti
ciste ar putea să le aibă în ve
dere înainte de a porni un lu
cru anume. Cu atît mai mult în

PROBLEME, ECONOMICE"

nr. 2, 1970
și „REVISTA

DE FILOZOFIE"
Tomul 17, nr. 2, 1970

stabili niște relații mecanice. 
• Totuși — acesta de altfel este

rostul rîndurilor de față — ori
cine și-ar putea pune o între- 

• bare firească : de unde, cum, pe
ce căi, a ajuns astăzi o mînă 
de tineri să-și însemne isprăvile 
Intr-un cazier judiciar ? Au furat 
ca să-și asigure existența 7 Au 
bătut și violat pentru că trăiesc 
într-un climat de violență și te- 

• roare, pentru că sînt diriguiți
de legea haotică a junglei 7 Ca
tegoric, nu ! Altele sînt explica- 

• țiile, complet diferite sînt mo-
bilurile în numele cărora au a- 
juns aici. Primul și cel mai im- 

_ portant îl constituie...

..„ALERGIA" LA MUNCĂ

„Plictisul a venit 
dată cu lenea ; ei îi 
bună parte faptul ______
umblă după plăceri, după joc..." 
spunea La Bruyere.

Lipsei de activitate îi datorea
ză și eroii rîndurilor de față 
trista lor soartă. Majoritatea 
„musafirilor" din strada Răsuri 
62, nu se ocupau cu nimic. Cucu-

o- 
în

pe lume 
datorăm 
că oamenii

ruia ziarul nostru a atras atenția 
din vreme). Ei bine, materialul 
referitor la acest campionat, pre
zentat biroului federal, s-a do
vedit a fi alcătuit formal, nere- 
alist. Este drept că el ar fi pu
tut fi luat în discuție și așa, 
dar ne-a bucurat să observăm 
hotărirea cu care biroul a res
pins discutarea respectivului do
cument — însoțind această mă
sură de criticile și autocriticile 
de rigoare — și a stabilit o nouă 
discutare — de data aceasta efi
cientă — a problemei. Hotărit, 
spiritul în care se desfășoară o 
activitate sau alta, nu este un 
element de însemnătate minoră. 
Drept care, am și consemnat 
cele de mai sus.

P. D.

Stațiile noastre de radio $ 
vor transmite astăzi repriza 
a doua a meciului interna- ... ■ av uvupau vu utiiitvi v.ui_u*
tional de fotbal DINAMO M ruz, gazda, și-a început tinerețea 
BACĂU — ARSENAL LON- “--------- - J-------J
DRA din cadrul „Cupei ora
șelor tîrguri". Transmisia va 
începe la ORA 15,30 PE 
PROGRAMUL I.

• LA MENTON 
se desfășoară in prezent un 
turneu internațional de tenis 
la care participă și jucători 
români. în turul doi al pro
bei de simplu bărbați, tenis- 
manul român Sever Mureșan 
l-a învins cu 6—1, 6—I pe 
francezul Deniau.

• IN RUNDA A DOUA a 
turneului internațional fe
minin de șah de la Belgrad. 
Kristina Radzikowska a în
vins-o pe Lie Timmer. Cele
lalte partide, printre care și 
Nona Gaprindașvili — Elisa- 
beta Polihroniade și Jana 
Malipetrova — Alexandra 
Nicolau s-au întrerupt.

(Franța)

cu o școală de reeducare unde 
a învățat meseria de tîmplar. îl 

A găsim apoi trei luni la P^T.T.R., 
” 5 luni la Abatorul Constanța, la 

centrul de însămînțări artificiale 
și apoi nicăieri. Din ce trăia 7 
Din pensia de 600 de lei a ma
mei 7 Mărturisește cu o senină
tate dezarmantă :

— Din bișniță... (Asta înseam
nă, în jalnicul argou al celor 
certați cu legea, din speculă, din

•
 tot felul de combinații necurate). / 
Libidof mai avea o ocupație :
prindea sticleți (nu e nici o fi- 

• gură de stil) pe care îi comer
cializa apoi în Obor. La 23 de 
ani, Libidof prindea sticleți...

Tot din „bișniță" trăiau și Eu- 
A gen Olaru, Stoica Stan, Odagiu 

Valeriu și alții. Mai un ceas, 
mai o pereche de pantaloni sau

Campionii lumii la handbal s-au întors acasă

ENTUZIASMUL FINALEI -
REEDITAT LA... BĂNEASA
(Urmare din pag. I)

cinematografiei, feeric ilumina
tă din interior. In întîmpinarea 
campionilor lumii au venit, să-i 
felicite, conducătorii C.N.E.F.S., 
reprezentanții marilor cluburi 
sportive bucureștene, familiile, 
prietenii, sute și sute de alți 
prieteni. Purtați în triumf, cam
pionii au ținut să facă primul 
ior drum spre mulțimea venită 
să-i întîmpine cu flori și pan
carte. Din brațele lor încărcate 
de flori au zburat, rînd pe rînd, 
buchetele primite în dar către 
cei veniți să-i întîmpine, să-i 
aclame, în semn de omagiu adus 
marelui nostru public, acela 
care a trăit la cea mai înaltă 
tensiune — egală jucătorilor — 
fiecare meci al echipei Româ
niei. Sugestiv pentru căldura cu 
care publicul știe să-și primeas
că eroii este, credem, textul 
unei pancarte ridicate mai sus 
decît toate : „Eclipsa de soare 
acoperă doar o parte a Pămîn- 
tului. Voi ați cuprins tot Pă- 
mintul !" Momentele unei astfel 
de primiri cu greu se pot des
crie. Pentru că a fost realmente 
imposibil, acolo, în preajma

avionului, să acroșezi pe cineva, 
să culegi cit de mici declarații. 
Mai greu le-a fost fotoreporte
rilor, în valul acela de entu
ziasm, veselie, și lacrimi de ve
selie. Și totuși :

— Spune-ne Gruia, te simți 
cel mai mare jucător din lume ? 
Ai _
am. Mă simt doar component în 
cea mai bună echipă din lume 
si nu-mi doresc decît clipe în 
care această echipă să aibă ne
voie de mine și eu să nu-mi pot 
reproșa că n-am dat tot ce am 
mai bun pentru asta. Așa s-a 
întîmnlat duminică, la Paris !“

— Știi tot, din handbal, Oțe- 
lea ? „Știu totul din psihologia 
lui..."

— Penu, ești un mare portar ! 
au spus-o toți specialiștii și ga
zetarii handbalului. „Sînt doar 
portarul unei mari echipe..."

...Zilele odihnei meritate a a- 
cestor titani ai efortului fizic 
încep din această dimineață 
Sint zilele plăcutei euforii a 
victoriei supreme după care vor 
reîncepe, la aceeași intensitate 
pregătirile cu gîndul la Miin- 
chen. Acolo unde școala româ
nească de handbal se va impune, 
cu siguranță, din nou.

senzația apogeului ? „N-o

grija și respectul pentru munca 
lui. Există încă redactori, atît la 
edituri, cît și la reviste, care 
tratează cu o stupefiantă ușu
rătate scrisul altora. Am fost 
redactor la revistele literare și 
vă mărturisesc că mi-era impo
sibil să resping un manuscris, 
la gîndul că cel care mi-1 adu
sese era el însuși transfigurat 
în fiecare rînd. Pe mine mă 
doare fiecare cuvînt din tot 
ceea ce scriu, și n-am nici un 
motiv să suspectez pe colegii 
mei că n-ar face la fel. Desigur, 
atitudinea mea era exagerată, 
dar ea traducea exact poziția 
mea față de ceea ce fac alți 
scriitori. Cu atît mai mult cînd 
este vorba de tineri. Vă fac o

GENERAȚIA
LITERARA
un paradis, un tărîm al armo
niei, al seninătății perfecte. Se 
înfruntă temperamente, idei li
terare, și de multe ori această 
confruntare depășește discuția 
politicoasă. Uneori, 
recunoaștem 
te atitudini 
apară drept poziții ale unor 
generații de s.„l?. ’
dreptul la existență 
măsură, dacă se justifică din 
punct de vedere artistic și so
cial. Oricum, toate valorile tre
buie să-și găsească loc în re
vistele Uniunii scriitorilor, dis
criminările nu sînt deloc în mă
sură să favorizeze o viață lite
rară normală, <4 ascut spi
ritele, și le abat de la rostu
rile lor mai adinei. Revis
tele tinerilor scriitori, de 
pildă, fără nici o părtinire, tre
buie totuși să-și îndeplinească 
rostul de tribună a opiniilor lor, 
indiferent de poziția personală 
a unuia sau altuia dintre redac
torii șefi. Te apucă tristețea 
cînd contempli pagini vetuste, 
cronicărești, în locul vibrației, 
a participării la realitățile ade
vărate ale acestei generații.

— Recunoscînd specificul unui 
gen epic, liric, sau dramatic,

trebuie să 
evidența, anumi- 
literare pot să
scriitori. Ele au 

în egală

secolul nostru cînd toate regu
lile artistice au fost pulverizate, 
iar sensibilitatea creatorului a 
devenit cu adevărat suverană. 
Deși, ca să fiu sincer, conștiința 
teoretică îmi probează în mod 
convingător existența norme
lor. Profesorul meu de greacă 
mi-a atras odată atenția că 
„idiot" însemna la început cel 
care nu se supune conduitei co
mune, care face altfel decît cei
lalți. Pape’s, autorul celebrului 
dicționar grec, explică acest cu- 
vînt prin eigentiimliches Art, 
atitudine originală, de unde s-ar 
putea deduce că anarhismul 
estetic este cel puțin în anu
mite cazuri semn de idîoție.

în legătură cu apariția debu- 
tanților trebuie să mărturisesc 
că ea mi se pare dificilă și că 
de multe ori nu are în vedere 
nivelul real al scriitorului. Nu 
pot să dau soluții în această pri
vință ; cine ar putea să spună 
ce e de făcut cu scriitori aproa
pe necunoscuți opiniei publice ? 
Ceea ce trebuie avut în vedere 
față de orice om care scrie, față 
de cel mai umil dintre confrații 
mei, și eu consider ca atare pe 
orice om care nu trăiește real
mente decît pentru scris, este

declarație programatică : întot
deauna tinerii trebuie conside
rați mai buni, mai viguroși, mai 
talentați. Cînd voi fi bătrîn, 
sper să cred la fel chiar dacă 
ei nu vor justifica încrederea 
mea. Trebuie să avem încredere 
că scriitorii care vor urma vor fi 
totuși mai mari 
cred eu.

— Se vorbește 
experiment...

— Nu sînt de 
sirea acestui termen, am 
spus-o și altă dată. El servește 
unor interese retrograde în li
teratură, contribuind la prezen
tarea sub o falsă lumină a unor 
tendințe novatoare foarte auten
tice. Cuvîntul este importat 
din științele naturale unde sem
nifică producerea în laborator, 
la scară redusă, a unor condiții 
artificiale pentru a se studia un 
fenomen și a se trage concluzii 
asupra desfășurării lui în rea
litate. Așa ceva nu există în li
teratură. Literatură experimen
tală? Cel mult în atelierul scrii
torului, păstrată în sertar. A- 
tunci cînd apare în fața citito
rului, scriitorul este dator cu 
un fapt de artă împlinit. Nu iu
besc histrionul care-1 face pe 
cititor părtaș la toate avataru-

decît noi. Așa

foarte mult de

acord cu folo- 
mai

plecat. Mă duceam, îl căutam și 
cînd îl găseam îl aduceam îna
poi. De trei ani a lăsat școala. 
N-am ce să-i fac. De la 6 ani 
fuge de acasă. Vasile stătea la 
mama mea, la bloc, avea condi
ții, știu că cîștiga destul de bine.

— De cîte ori pe lună îl ve- 
deați pe Vasile ?

— La trei săptămîni, la o lu
nă...

Nu mai puteam răbda. Omul 
acesta care stătea la căldură, 
într-o casă curată și îngrijită, 
vorbea despre cei doi feciori, 
unul avind de ispășit o pedeap
să de 6 ani și celălalt client vir
tual al închisorii, cu o liniște 
aproape nefirească.

— Credeți că n-aveți nici o 
vină 7 Pentru ce locuia Vasile 
la mama dv., nesupravegheat, 
liber să se înhăiteze cu oricine, 
așa cum s-a întîmplat de fapt ? 
Pentru ce fuge mezinul de acasă 
și doarme pe scările unui bloc 
oarecare ?

— Ce să le fac 7
Intr-adevăr, ce poate să le 

facă un tată celor doi copii ca 
să-i împiedice să apuce pe un 
drum greșit 7 Cam tîrziu, da' ă 
nu prea tîrziu întreabă Gavrilă- 
tatăl lucrul acesta.

— Ați fost la proces 7
— Am fost...
Alte semne 

oftaturi 
meri.

— Noi n-am 
vine soția.

Sigur că n-ați știut, pentru că 
n-ați vrut să știți, pentru că nu 
v-a interesat, ce o să se întîm- 
ple cu băieții aceștia. Vasile a 
mai avut o condamnare de doi 
ani pentru furt. A părăsit închi
soarea ca s-o regăsească din nou 
peste cîteva luni. în casa din 
strada Trandafirului era cald și 
curat, totul inspira liniște și în
țelegere. Tatăl lui Marin și Va
sile se odihnea după lucru...

Strada Poporului 28, domici
liul lui Ștefan Constantin, aju-

ți
de suspensie, alte 
ridicături din u-

știut nimic, inter-

Cu cine se ducea această mu» 
că de lămurire ? Unii dintre 4 
abia părăsiseră o școală de re- 
educare, alții ispășiseră condam
nări penale. Cu atît mai mult 
trebuiau să se afle, deci, în aten
ția organelor de supraveghere. 
Există chiar o obligație de a ur
mări atent activitatea socială a 
acestor categorii, dar se pare că 
a fost uitată. Erau îndrumați cu 
blîndețe, mai exact cu lipsă de 
răspundere, ca și cum ar fi fost 
la prima abatere !

Spre sfirșitul jalnicei lor ac
tivități, în urma „scandalului" 
provocat de apariția fetei pe ju
mătate dezbrăcată, care reușise 
să scape din mîinile lor, Libi
dof Cornel și alți cîțiva au fost 
chemați la miliție și puși să sem
neze un angajament : „Promit 
că n-o să mai aduc femei la 
mine". Libidof a semnat, rîzînd 
probabil in sinea lui de naivita
tea sectoristului (nu știu dacă 
era tot acela pe care Libidof îl 
bătuse măr cu cîteva săptămîni 
înainte !), care credea că o ase
menea promisiune are șanse să 
fie respectată.

Lucrurile ar fi putut fi pre
venite și numărul victimelor 
considerabil redus — ne spunea 
tovarășul judecător Petrescu, 
președintele Tribunalului jude
țean Dobrogea — dacă miliția 
ar fi luat din timp unele măsuri 
mai drastice

înțelegem desigur că Iuliana 
Libidof, mama lui Cucuruz, nu 
putea să acționeze de frica bă
tăilor și a amenințărilor cu 
moartea. Că vecinii se temeau 
de bătăi. Dar miliția 7 Cum de 
nu și-a, dat seama sectoristul, 
omul care cunoaște toate „se
cretele" cartierului, de gravita
tea celor ce se petreceau în casa 
lui Libidof 7 Mai mult : cum de 
n-a reacționat nici măcar la 
sesizările repetate ale vecinilor 7

Tovarășul Constantin Turda — 
comandantul Inspectoratului mu
nicipal de miliție — este de a- 
cord că o atitudine mai drasti

Nu este o boală incurabilă, dar netratată la timp

Alergia" Ea muncă
naște monștri

-> 3

de cizme, rodul unor tranzacții 
ilicite cu vaporenii care po
poseau în Constanța și iată-i cu 

A buzunarul asigurat, liberi să se 
” consacre unui jalnic program de 

distracții.

•
 Filme, somn și orgiile sinistre 
din casa lui Libidof și iar filme, 
somn. Acesta era circuitul exis-

•
 tențial al celor 31.

— De ce nu-ți plăcea să mun
cești 7

•
 întrebarea îl nedumerește pe 
Stoica Stan, „locotenentul" lui 
Libidof, principalul furnizor de 
• fete pentru distracțiile nocturne.
Ce nevoie ar fi avut 7 Mama lui, 
Stoica Elena, muncitoare la 
IVACOOP, declarase la proces 9 că fiul avea legături „cu o fată 
din Suedia" care i-a adus mag
netofon, ceas, lucruri de îmbră- 

£ cat.
Eugen Olaru, mărturisește fără 

nici o reticență că obișnuia să 
gk meargă la bar numai cu femei 
” capabile să-i plătească consuma

ția. (Cum se împăcau tratațiile 
• alcoolice cu boala lui de ficat cu 

care își justifică lipsa de ocu
pație 7 Asta nu mai contează !) 

_ Odagiu Valeriu, al II-lea loco- 9 tenent al lui Libidof, are, la 24 
de ani, doar 5 luni și o săptămî- 
nă de muncă cinstită. In rest, A trăia din expediente, din tot 
felul de exhibiții pecuniare pe
riculoase.

•
 Ceilalți la fel 1 „Alergia" la 
muncă era boala de care suferea 
majoritatea celor implicați în 
• procesul de viol în bandă. Cre
deau că se poate trăi oricum, că 
munca cinstită este o pedeapsă 
hărăzită „fraierilor", celor care 
nu au abilitatea să-și asigure 
venituri pe alte căi. Acum mun
cesc, gătiți în costumele vărgate, 
singura uniformă care li se cu
vine pentru faptele lor.

Erau membrii unui grup — 
din fericire, minoritar — care 
acceptă munca doar cînd „nu se 
poate altfel". Cîștigul ușor favo-

•
 rizat de caracterul portuar al 
orașului, de lumea multicoloră 
a vaporenilor veniți din Hong- 
Kong sau Honolulu, de la Barce
lona sau Marsilia, purtînd pece
tea altei mentalități și bintuiți 
de groaznică bătălie pentru e- 
xistență — poate constitui o ten
tație pentru oricine. Și totuși, 
numai foarte puțini se lasă tî- 
rîți de această Fata Morgana, 
spre cea mai sigură mocirlă.

— Nu v-a îndemnat nimeni să 
lucrați cinstit 7, i-am întrebat 
pe cîțiva. Răspunsurile au fost 
diferite, dar cu aceasta intrăm 
deja într-un alt capitol al in
vestigațiilor noastre, care se o- 
cupă de...

rile conștiinței sale artistice. 
Nici unul dintre marii scriitori 
ai literaturii universale nu a 
făcut așa ceva, și dați-mi voie, 
în raport cu ambițiile reale ale 
scriitorilor români, să mă re
fer la existențele artistice cele 
mai semnificative.

Literatura română corespun
de vocației istorice a poporului 
român și se va impune o dată cu 
el pe plan internațional. Este 
adevărat că țara noastră nu s-a 
bucurat niciodată de o asemenea 
notorietate ca în zilele noastre 
și este firesc de asemenea ca 
lumea să se intereseze și de pro- A 
dusele ei spirituale. Literatura w 
română va împărtăși soarta po
porului român, iar eu am încre- ~ 
dere în destinul nostru.

— Opinia dumneavoastră des
pre „discuția literară" ?

— Discuțiile pot să fie utile
cu condiția ca ele să fie purtate
în spiritul sincerității depline A 
și al curajului de a privi reali- w 
tățile așa cum sînt. Nu avem 
nici unul alt interes decît crea- A 
rea unui cadru cît mâi adecvat ™ 
emulației valorilor și propăși
rii literaturii române. Va trebui 
să acceptăm că greșim de multe W 
ori, sînt primul care să recu
nosc asta, dar în același timp 
va trebui să facem totul ca să 
reparăm propriile noastre erori. 
Nu poate exista altă conduită în 
treburile publice. Văd că între- A 
bările dumneavoastră se referă 
îndeosebi la aspecte legate de 
poziția ’----- - ■ •
la cara 
sale. Este și firesc, celelalte 
ipostaze ale sale nu apar decît . . - - — ------ -—-
în cărți. în ceea ce scrie Dacă după pronunțarea sentinței în
ne menținem deci la cadrul cîteva din căminele eeinr în
fixat de dumneavoastră. Scîn- 
teia tineretului poate să fie în- A 
tr-adevăr o tribună a scriitori- 
lor, ca și a tuturor tinerilor din 
țara noastră. Ceea ce spun 
este o justificare a acestei dis- ™ 
cuții, nu vrea deloc să fie o im
putare. Scînteia tineretului a 
fost în permanență în actualita
tea literară, și, ceea ce este re
marcabil, a format chiar perso
nalități ale vieții noastre lite
rare. Este bine să aduceți în 
paginile dumneavoastră și per
sonalități din conducerea Uniu
nii, de care depinde în mare mă
sură rezolvarea acestor proble
me. în domeniul vieții so
ciale, orice pesimism este un 
semn de slăbiciune a caracteru
lui, impardbnabilă. Nu poți să 
vrei binele, dacă nu ai încrede
re că el se poate realiza. Noi 
avem această încredere și mai 
știm că pentru acest bine al 
țării noastre trebuie să mun
cim fiecare din toate puterile, 
în rest, totul este vanitate și 
deșertăciune.

ziția în lume a scriitorului, cxaia QîinAct a muuie,caracterul social al activității “ OAIA RIIOASA A FAMILIEI

Am pătruns la aproape o lună 
. . ----- —â..,„ „i

cîteva din căminele celor în cau
ză. Mărturisesc că am făcut-o cu 
oarecare strîngere de inimă. 
Nu-i ușor, mă gindeam, să zgîn- 
dări o rană proaspătă, să răsco
lești durerea unor părinți.

Strada Trandafirului 38. Aici 
locuiește familia lui Gavrilă Va
sile, condamhat la 6 ani pentru 
viol, furturi. I-am găsit acasă 
pe tatăl lui Fasole (aceasta era 
porecla cu care circula G. V.) — 
cazangiu, —
acestuia, 
prinderea 
șui ui.

Sosirea
la început confuzie.

— Am venit în legătură cu fiul 
dv. Ulterior ne-am dat . seama că 

• ar fi trebuit să precizăm. Ga
vrilă, tatăl, are doi fii : unul, 
Marin, în vîrstă de 14 ani, fugit 
de acasă, implicat în furtul unor Q biciclete și altul, Vasile, de 19 
ani, a cărui poveste ne adusese 
de fapt In strada Trandafirilor, 

w — Marin a fost toată iarna

și pe a doua soție a 
dactilografă la Intre- 
de gospodărire a ora-

noastră a provocat de

tor de șofer în vîrstă de 20 de 
ani, condamnat la 
soare pentru viol, 
venerică.

Nu e acasă decît
gă, împreună cu una din fete. 
Fata ei, din prima căsătorie. 
Constantin și Nicolae sînt băieții 
lui, ai soțului, șef de depozit la 
I.H.R. Constanța.

Mama „bună" a băieților tră
iește, e undeva pe la Hunedoara. 
Tatăl _I-a izgonit pe Constantin 
după ispășirea primei pedepse. 
Apoi l-a reprimit, la insisten
țele soției. Tînărul de 20 de ani 
se califica pentru meseria de 
șofer, dar nu-și părăsise vechile 
și periculoasele legături cu ceata 
lui Cucuruz. Cu cîteva ore îna
inte de a se interna pentru tra
tament la spitalul dermato-ve- 
neric, Ș. C. a trecut pe la Libi
dof, a siluit o tînără și a reușit 
să o îmbolnăvească.

— Așa ceva se putea întîmpla 
oricui, se adresează mama vitre
gă, ofițerului de miliție care mă 
însoțea.

— Dar dacă ar fi fost vorba 
de fata dv. 7

— Fata mea... are numai note 
bune, o păzesc ca pe ochii din 
cap.
„ Foarte frumos, așa și trebuie, 
--- _..Jj atîta indiferență

5 ani închi- 
contaminare
mama vitre-

că, tratarea cu mai mare serio
zitate din partea lucrătorilor de 
miliție a celor semnalate ar fi 
putut preveni o parte din fap
tele care au constituit capete 
de acuzare în proces.

CE SPUN FĂPTAȘII ?

dar de unde .. _ __ ,___ ¥_
pentru soarta altor fete de 16 
și 17 ani 7
.— Tatăl lui n-a fost la proces 

și nu m-a lăsat nici pe mine să 
mă duc. Zicea că așa îi trebuie 
dacă nu-și vede de treabă.

Foarte simplu a rezolvat șeful 
de depozit lucrurile ! E băiat cu
minte, bine ! Nu e, n-are decît 
să ispășească !

Dar el, tatăl inculpatului de 20 
de ani n-are nici o vină ? N-am 
putut să-i adresăm direct aceas
tă întrebare, deoarece era plecat 
în delegație la Sighișoara. I-o 
adresăm însă prin intermediul 
ziarului.

Sigur, nu toți părinții împrici- 
naților au adoptat această sfîntă 
nepăsare față de soarta copiilor. 
Am văzut tați și mame plîngînd 
cu disperare, zbătîndu-se acum, 
în al 9-lea ceas, să-și salveze 
odraslele. Tîrziu, foarte tîrziu. 
Operațiile de salvare trebuiau 
începute cu ani în urmă, cînd 
inculpații de azi au comis prima 
găinărie măruntă, tratată de cei 
mari cu condescendență, cînd 
au lipsit de acasă zile întregi și 
n-au fost întrebați unde și-au 
petrecut timpul.

„PROMIT CA N-O SĂ MAI 
ADUC FEMEI LA MINE"

Faptele analizate de Tribuna
lul județean Constanța se întind 
pe o perioadă de aproape doi 
ani ! Cum a fost posibil să se 
întîrzie într-atîta ceasul jude
cății 7 Nimeni n-a observat ni
mic, nimeni nu s-a întrebat nici
odată ce se petrece în casa lui 
Libidof ?

Probele existente la dosar sînt 
capabile să ne risipească nedu
meririle.

Olaru Constantin, care locuia 
pe strada Răsuri la numărul 62 
bis (vecin), declară că Libidof 
avea o cameră cu pături în 
geam. Se auzeau deseori țipete. 
La începutul lunii septembrie 
1969. o fată sumar îmbrăcată a 
reușit să fugă din casă cerînd 
ajutorul vecinilor.

în altă zi, un tată care își 
căuta fiica a fost bătut crunt de 
Libidof. în altă zi...

„Miliția a fost sesizată în re
petate rînduri" se spune aproape 
în fiecare declarație a martori
lor.

Ce măsuri s-au luat în urma 
sesizărilor 7 Iată-le : „băieții" au 
fost admonestați, li s-a explicat 
că nu e voie, că nu e cinstit, 
li s-a atras atenția că dacă se 

repetă...

Am stat de vorbă la locul de 
detenție cu cîțiva dintre tinerii 
care au luat loc pe banca acu
zării în prima lună a anului 
1969. înainte de a încerca să re
produc cu oarecare fidelitate 
dialogurile purtate, țin să sub
liniez ca o constatare generală 
că cei cu care am stat de vorbă 
nu sînt foarte convinși de vino
văția lor, ci mai curînd nedu
meriți de asprimea pedepselor.

Ce-au făcut în fond 7 Au vio
lat niște fete, le-au forțat să 
aibă relații cu cîte 18—19 din
tre ei, le-au silit să practice per
versiuni sexuale, le-au amenin
țat, le-au bătut, le-au îmbolnă
vit.

Stoica Stan, poreclit Birlic, 
recunoaște cu falsă pocăință că 
„dacă ar fi știut"...

— Niciodată n-ai știut că faci 
ceva nepermis 7

— Nu.
— N-aveai nici o prietenă 7
— Ba da ! O fată la școala 

sanitară, dar ea nu știa nimic.
— Și dacă ai fi găsit-o într-o 

zi Ia Libidof acasă 7
— Nu putea să vină acolo.
Insistăm :
— Aș fi apărat-o.
Oare 7 Ar fi fost în stare „lo

cotenentul" lui Cucuruz de un 
dram de omenie, de cinste 7

Libidof Cornel, Cucuruz, ne 
provoacă de la începutul discu
ției o surpriză. îl presupuneam 
disperat, sau cel puțin afectat 
de cei 12 ani de detenție pe 
care urmează să-i execute. Dar... 
Cucuruz nu era disperat, ci re
voltat. Revoltat pe ziarul local 
„Dobrogea nouă" care și-a per
mis ca, publicînd o relatare a 
procesului, să-i înglobeze sub o 
titulatură nedemnă : „bandă de lași".
~.1?ar cum crezi că ar trebui sa fiți caracterizați ?

, —Prieteni, în orice caz, nu 
bandă.

Nu se poate trece cu ușurință 
. peste acest răspuns. Nu e cazul 
să explicăm nimănui noțiunea 
de „prietenie" și semnificațiile 
pe care le. comportă o asemenea 
relație. Prietenia însă nu va în
semna niciodată asocierea între 
indivizi fără scrupule, fără sim
țul demnității, fără onoare.

SEMNIFICAȚIILE 
UNEI PEDEPSE

Cîțiva părinți și chiar unii 
dintre făptașii din strada Răsuri 
62, s-au declarat intrigați de as
primea pedepselor hotărîte de 
instanța judecătorească. Lăsînd 
la o parte considerentele juridi
ce propriu zise, antecedentele 
penale ale majorității infracto
rilor etc., sentința Tribunalului 
județean are o complexă justi
ficare și, implicit, acoperire 
morala.

Ljb.idof ct Comp, nu ispășesc 
astazi numai violul, furturile și 
celelalte delicte incluse în re
chizitoriu. Ei dau în sfîrșit so
coteală pentru o întreagă menta
litate neconformă cu etica noas
tră, pentru viața lor periferică, 
fără participare și fără satisfac
ții, pentru cinismul cu care au 
sfidat, nu legalitatea, ci însuși 
tineretul nostru, principiile sale 
morale. Răspund astăzi pentru 
că s-au constituit într-o pecingi
ne parazitară a cărei înlăturare 
este cerută nu numai de legile 
statului, ci de însuși sensul evo
luției pe care o parcurgem.
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BRIGADA DE

TINERI ROMANI
ȘI-A ÎNCEPUT
ACTIVITATEA

în 
de 

Co-

♦
HAVANA 10. — Corespon

dentul Agerpres, V. Stama- 
te transmite : Brigada „23 
August-România", formată 
din tineri muncitori, mem
bri ai Uniunii Tineretului 
Comunist din România, a so
sit la fabrica de zahăr „Jose 
Marti" din San Cristobal. Ti
nerii români au fost întîm- 
pinați de comandantul Julio 
Camacho, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, prim-secre- 
tar al Comitetului Provincial 
de Partid Pinar del Rio, de 
ambasadorul României 
Cuba, Vasile Mușat, și 
alte persoane oficiale,
mandantul Camacho a salu
tat prezența brigăzii de ti
neri români și le-a urat 
succes în activitatea lor. 
Gheorghe Radu, conducătorul 
brigăzii române a mulțumit 
pentru primirea • călduroasă. 
Mesagerii tineretului român, 
a arătat el, sînt hotăriți să 
muncească cu abnegație, par- 
ticipind astfel alături de po
porul Cubei, Ia obținerea 
victoriei în bătălia celor 10 
milioane de tone de zahăr.

Seara, în localitatea Soroa, 
din apropiere, a avut loc o 
intîlnire între membrii bri
găzii române și tineri cuba
nezi care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, priete
nească. Luni, tinerii români 
au fost repartizați la locurile 
de muncă din fabrica de za- 

Jose Marti".

Dezbaterile Comitetului

pentru dezarmare
în ședința de marți a Comitetului pentru dezarmare, șefii 

delegațiilor Statelor Unite, U.R.S.S., Marii Britanii, Suediei, 
Canadei, Poloniei și Mexicului au dat citire declarațiilor gu
vernelor lor cu privire la intrarea în vigoare a Tratatului 
de neproliferare a armelor nucleare.

In cadrul dezbaterii generale, 
șeful delegației R. P. Ungare, 
Imre Komuves, s-a referit la u- 
nele aspecte aîe dezarmării gene
rale, interzicerii armelor chimice 
și bacteriologice, precum și Ja 
negocierile privind limitarea înar
mărilor strategice. El a subliniat, 
de asemenea, necesitatea de a se 
depune noi eforturi pentru obți
nerea de progrese reale și eficien
te pe calea dezarmării, în „De
ceniul dezarmării".

Șeful delegației iugoslave, An
ton Vratușa, a arătat că intra
rea în vigoare a Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleaie 
nu trebuie considerată că un scop 
în sine, ci ca un prim pas pe 
drumul frînării cursei înarmări
lor și al dezarmării generale, sub 
control internațional eficace. O- 
cupîndu-se de problema interzi
cerii armelor chimice și bacterio
logice, el a subliniat necesitatea 
de a se găsi o bază de negocieri, 
propunînd instituirea unui con
trol asupra cercetărilor, ca și re
nunțarea unilaterală la producția 
acestor arme. Vorbitorul a insistat 
ca problemele dezarmării gene
rale și totale să fie abordate în 
mod prioritar. El și-a exprimat 
speranța că se va putea organiza 
conferința generală pentru secu
ritatea europeană ca o posibili
tate de a se realiza destinderea 
și cooperarea internațională. în 
încheiere, delegatul iugoslav a 
făcut o serie de sugestii cu pri
vire la Deceniul dezarmării, sub
liniind necesitatea democratizării 
climatului internațional, pe baza 
egalității între state, a suverani
tății și respectului mutual.

Reprezentantul japonez, Isao 
Abe, a preconizat dezarmarea 
nucleară ca o posibilitate de a se 
elibera noi resurse în favoarea 
dezvoltării. El a arătat că intra
rea în vigoare a Tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare 
nu trebuie să constituie un obsta-

col în folosirea de către statele 
nenucleare a energiei atomice în 
scopuri pașnice. Delegatul japo
nez a propus apoi interzicerea 
exploziilor nucleare subterane, 
încetarea producției de materiale 
fisionabile în scopuri militare și 
organizarea controlului prin date 
seismice. Abordînd problema ar
melor chimice și bacteriologice, 
vorbitorul a cerut, totodată, in
terzicerea produselor care ar pu
tea folosi producției acestor arme. 
El s-a pronunțat pentru negocie
rea unui eventual acord, fără a 
se delimita cele două categorii 
de arme, precum și pentru insti
tuirea unui control eficient asu
pra producției și stocării unor a- 
semenea arme.

Vizita delegației
P. C. li. în Cipru

Marți dimineața, delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihai 
Dalea, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Cole
giului Central de partid, care 
a participat Ia lucrările ce
lui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru — 
AKEL, a fost primită de 
Ezekias Papaioannou, secre
tar general al partidului. Cu 
acest prilej, au fost aborda
te unele probleme de interes 
comun. întîlnirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă prie
tenească.

★
în cursul șederii în Cipru, 

membrii delegației P.C.R. au 
vizitat regiunea Kyrenia, o- 
rașele Limassol și Fama
gusta și au avut întîlniri cu 
delegații ale unor partide 
frățești care au participat 
la cel de-al XII-lea Congres 
al AKEL.

Amestecul S. U. A. în Laos

PENTAGONUL RECUNOAȘTE...
• Purtătorul de cuvînt al Casei 

Albe, Ronald Ziegler, a anunțat 
că președintele Nixon a hotărît ca 
opinia publică din Statele Unite 
să fie ținută la curent cu privire 
la angajarea militară a S.U.A. în 
Laos. Ministrul apărării, Melvin 
Laird, a primit instrucțiuni ca 
începînd cu data de 9 martie, să 
anunțe pierderile militare și nu
mărul avioanelor americane 
doborîte în Laos.

Aceste precizări au fost făcute 
în urma declarațiilor a numeroși 
ziariști și membri ai Congresului 
care și-au exprimat nemulțumirea 
față de ambiguitățile conținute 
în expunerea făcută de președin
tele Nixon cu privire la angaja
rea Statelor Unite în Laos. Con
trar asigurărilor date de președin
te privind faptul că S.U.A. nu 
au trupe terestre în Laos, un co
respondent de presă a dezvăluit 

un ofițer american, Joseph

Bush, a fost ucis în timpul unor 
lupte. în rîndul observatorilor și 
a numeroși membri ai Congresu
lui prevalează ideea că în prezent 
forțe militare americane sînt an
gajate efectiv în Laos.

Pe de altă parte, se anunță că 
Comandamentul american de la 
Saigon a primit ordin să anunțe 
pierderile din Laos. Este pentru 
prima oară cînd Pentagonul re
cunoaște indirect că bombarda
mentele americane din Laos sînt 
conduse de la Saigon.

Cînd invăfâfura

devine un lux

Frământările studențești din Columbia

„Pierderile noastre în Laos, 
a declarat senatorul democrat 
Albert Gore intr-un interviu 
acordat corespondentului a- 
genției Associated Press, sint 
numeroase, ele ridieîndu-se la 
sute de persoane". Senatorul 
și-a exprimat dezacordul cu 
recentele 
ședintelui 
rora nici 
fost ucis 
teritoriul Laosuiui. Aceeași pă
rere a exprimat-o și senatorul 
Stuart Symington, președinte
le subcomisiei senatoriale pen
tru cercetarea angajamentelor 
externe ale S.U.A. El a spus 
că președintele Nixon a rele
vat numai o parte a adevăru
lui despre participarea ameri
cană la luptele terestre din a- 
ceastă țară.

declarații ale pre- 
Nixon potrivit că
lin american nu a 
în lupte terestre pe

Centrele universitare columbiene cunosc o tensiune deose
bită. încordarea a început cu declanșarea unei greve studențești 
la Bogota, la sfîrșitul anului trecut. Pentru a împiedica extin
derea grevei, autoritățile au suspendat pînă în iunie, cursurile 
Universității naționale. Această măsură ca și ocuparea acestei 
universități de subunități ale armatei, au intensificat mișcarea 
protestatară a studenților.

Demonstrații de stradă stu
dențești s-au desfășurat în trei 
centre universitare cu participa
rea a zeci de mii de studenți. 
Autoritățile au recurs Ja suspen
darea cursurilor universității 
El Quindia, din orașul Armenia, 
aceasta fiind a doua instituție 
de invățămint superior ocupată 
actualmente de armată. Riposta 
studențimii, solidaritatea cu co
legii din universitățile „sus
pendate", se manifestă prin boi
cotarea cursurilor ți continua
rea demonstrațiilor de stradă. 
Luni, delegații studenților din 
toate universitățile țării, reuniți 
in orașul Caii, au hotărît de
clanșarea unei greve naționale 
universitare pe timp de opt zile 
cu începere de la 17 martie.

cu aproape trei ani în urmă și 
care vizează atît condițiile de 
viață și studiu ale tineretului 
universitar cît și acuitatea unei 
profunde reforme a școlii supe
rioare columbiene.

Record de...

semi-l icenfiafi

Consecința „amputărilor" buge
tare se face, de asemenea, sim
țită in condițiile de viață ale 
studenților. Numărul burselor, 
inițial insuficient a fost adus 
treptat, in ultimii ani, la propor
ții aproape fictive : circa 1 000 
pe intreaga țară, ceea ce în
seamnă... 1 la sută ! Modestele 
proiecte de construire a unor că
mine studențești au fost și ele 
anulate. In urmă cu patru ani, în 
cadrul unei ceremonii la perife
ria Capitalei columbiene a fost 
pusă piatra fundamentală a unui 
„oraș universitar" menit să con
tribuie la lărgirea spațiului de 
invățămint și cazare a studen
ților. Lucrările n-au început 
insă, nici pină azi. Și, după cum 
remarcă în termeni de ironie a- 
mară studenții din Bogota, in
tr-un asemenea ritm s-ar putea 
ca noul oraș universitar să fie 
dat în folosință, în cel mai fe
ricit caz, peste cîteva decenii.

O largă mișcare

revendicativă
Presa din Bogota și corespon

denții agențiilor de presă din 
capitala Columbians apreciază că 
noile tulburări sînt cele mai se
rioase din cite au fost înregis
trate vreodată în viața univer
sitară din „țara cafelei". Rela- 
tind punctele de vedere ale or
ganizațiilor studențești, cotidia
nul LA REPUBLICA enumeră 
ca mobil imediat al actualei 
mișcări protestatar-revendicati- 
ve cererile in favoarea îm
bunătățirii condițiilor de studiu 
și de viață, pentru autonomie 
universitară șl pentru încetarea 
amestecului poliției in incinta 
facultăților (expresie concretă a 
acestui amestec este și recenta 
„ordonanță" care autorizează 
prezența poliției la toate întru
nirile studenților) ; studenții co
lumbieni protestează, de așet 
menea, cu vehemență, împotriva 
imixtiunii în institutele de în- 
vățănunt superior a fundațiilor 
nord-americane „Ford", „Rocke
feller" și altele care, așa cum 
susțin liderii organizațiilor stu
dențești, iși arogă un veritabil 
rol de control asupra vieții uni
versitare columbiene.

Dincolo de aceste mobiluri 
imediate, actualele tulburări 
constituie, însă, o prelungire a 
mișcării revendicative începută

face din în- 
un lux, lip- 
posibilitatea 
universitare 
muncitorilor

Reforma

Studenții columbieni se plîng 
de faptul că trebuie să plătească 
taxe foarte ridicate (numai în 
ultimii cinci ani volumul taxelor 
s-a dublat) ceea ce 
vățămîntul superior 
sindu-i, practic, de 
de a urma cursurile 
nu numai pe copiii
dar și pe cel proveniți din rîn- 
durile păturilor mijlocii. E sem
nificativ faptul că, potrivit unor 
statistici oficiale, APROAPE JU
MĂTATE DIN TINERII CO
LUMBIENI ÎNSCRIȘI ÎN UNI. 
VERSITATE NU POT REZISTA 
POVERILOR MATERIALE ȘI 
ABANDONEAZĂ STUDIILE PE 
PARCURS. In rindul universita
rilor circulă remarca plină de 
amărăciune „Columbia e țara cu 
cel mai mare număr de semi-li- 
cențiați din lume". In această 
lumină nu e de mirare că des
ființarea taxelor universitare a 
devenit în ultimii ani — in con
textul luptei generale pentru 
democratizarea universității o 
cerință dintre cele mai impor
tante ale studenților columbieni.

Studenții insistă, totodată, 
pentru renunțarea la „politica 
amputărilor" din bugetul desti
nat învățămintului (in ultimii 

'trei ani, bugetul destinat uni
versităților de Stat a cunoscut 
două amputări succesive, repre- 
zentind actualmente circa 60 Ia 
sută din cel alocat în 1967). Con
secința acestor „amputări" e vi
zibilă în lipsa de cadre didac
tice (există numeroase cazuri 
cînd la 300—350 de studenți re
vine un singur profesor ajutat 
de cîțiva asistenți voluntari), în 
lipsa acută de săli de cursuri și 
laboratoare (la facultatea de 
drept din Bogota, de pildă, exis
tă săli de studii pentru 650 de 
studenți in timp ce numărul to
tal al celor înscriși este de 2 200).

se lasâ așteptată
In strînsă conexiune cu toate 

aceste cerințe, mișcarea studen
țească din „țara cafelei" vizează 
o reformă universitară structu
rală menită să asigure atît dez
voltarea universității și crearea 
de posibilități mai largi pentru 
accesul tinerilor proveniți din 
păturile cu venituri modeste, cil 
și modernizarea întregului pro
ces de invățămint. Mai exact, 
revendicările studențimii în 
acest domeniu se articulează pe 
criticarea tergiversării reformei 
universitare promise de cîțiva 
ani de autorități. Un proiect de 
lege privind reforma universi
tății a fost schițat de guvern 
încă din primăvara anului 1965. 
Dar, după cinci ani, proiectul 
continuă să se afle „în studiu". 
Organizațiile studențești relevă 
că dacă lucrurile continuă să e- 
volueze în acest mod va trebui 
probabil, să treacă cel puțin un 
deceniu pînă se va trece la o re
formă universitară eficientă.

Consecință și reflectare a 
greutăților și dificultăților cu 
care sînt confruntate în Colum
bia masele de tineri dornici să-și 
însușească o pregătire universi
tară, mișcarea protestatară a 
studenților columbieni, care și-a 
găsit o nouă și puternică re
flectare în actualul val de tul
burări, se impune atenției.

EM. RUCĂR

R.E A GERMANIEI. — As-
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Franța
favorabila

unei conferințe
europene

pect din timpul unei recente 

demonstrații, desfășurată la 

Wertheim, împotriva P.N.D., 

partid neonazist.

Evoluția crizei
de guvern

de la Ankara
Primul ministru turc, 

Suleyman Demirel, a 
prezentat programul gu
vernului său in Aduna- 
narea Națională. Progra
mul nu a suferit nici o 
modificare față de cel al 
precedentului cabinet.

Dezbaterile asupra programu
lui urmează să înceapă joi, iar 
votul de învestitură al Adunării 
Naționale va interveni sîmbătă. 
Se relatează că cei 41 deputați 
ai Partidului de guvernămînt, 
care au refuzat să voteze proiec
tul de buget pe 1970 și au deter
minat astfel demisia cabinetului 
precedent, au boicotat ședința 
în care premierul Demirel a ci
tit . declarația guvernamentală. 
De aici observatorii trag con
cluzia că premierul nu a reu
șit să provoace nici o breșă în 
rîndul deputaților rebeli care 
continuă să i se împotrivească, 
în această situație, el a recurs, 
cu siguranță, la sprijinul unor 
deputați reprezentînd alte frac
țiuni politice din Parlament.

Ancheta privind masacrul

Comisia de anchetă 
rea împrejurărilor în 
My, la 16 martie 1968, a pus sub acuzație marți alți cinci 
militari — doi ofițeri și trei subofițeri — pe baza dezvălui
rilor din cursul audierilor. Principalul acuzat este căpitanul 
Ernest Medina, comandantul companiei care a condus ope
rațiunea „de curățire" în zona satului sud-vietnamez și care 
l-a avut ca subaltern direct pe locotenentul Calley, primul 
militar american acuzat oficial pentru comiterea acestui ma
sacru. Deși Medina pretinsese inițial că în ziua masacrului nu 
a fost prezent la locul unde s-a produs, el este acuzat de 
uciderea a patru civili „la sau în jurul" datei de 16 martie 
1968 și a altor doi in timpul interogatoriilor. Celălalt ofițer 
este căpitanul Eugene Kotouc, acuzat de „asalt și uciderea 
unui civil suspect și omorîrea altuia în timpul interogatorii
lor". Din același grup, acuzați de ucidere, asalt cu intenția de 
a ucide persoane civile din satul Song My sînt: sergentul 
Kenneth Hodges, plutonierul Max Hutson și sergentul Ese- 
quiel Torres. Toți se află reținuți în prezent la baza de la 
Fort McPherson din apropiere de Atlanta (statul Georgia).

Numărul militarilor americani acuzați de către comisia de 
anchetă a Pentagonului, condusă de generalul Peers, de co
miterea masacrului de la Song My se ridică la 9. Cei cinci 
militari acuzați marți vor compărea mai întîi în fața unui 
mare juriu militar care, dacă va reține acuzațiile formulate 
împotriva lor, va hotărî și datele la care vor începe proce
sele. Pînă în prezent, s-a stabilit pornirea procesului împo
triva locotenentului Calley care va începe, după cum s-a mai 
anunțat, la 18 mai în fața tribunalului din Fort Benning 
(statul Georgia).

a Pentagonului, însărcinată cu elucida- 
care a fost comis masacrul de la Song

Convorbirile tehnice
dintre R. 0. G. și R. F. G
Agenția A.D.N. anunță că gu

vernul Republicii Democrate Ger
mane a transmis guvernului R. F. 
a Germaniei o declarație în le
gătură cu stadiul convorbirilor 
tehnice pentru pregătirea întîlni- 
rii dintre șefii guvernelor celor 
două țări. Consiliul de Miniștri 
al R.D.G., se arată în declarație, 
apreciază că este necesar să facă 
cunoscut guvernului R.F.G. fap
tul că R. D. Germană face toa
te pregătirile necesare pentru în
tîlnirea dintre Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., și Willy Brandt, can
celarul federal al R.F.G., în ca
pitala R. D. Germane, Berlin. A- 
ceastă întîlrure, poate avea loc 
orieînd. în declarație se sublinia
ză că guvernul R. D. Germane 
nu a pus și nu pune condiții 
preliminare în ceea ce privește 
vizita cancelarului federal al 
R.F.G. la Berlin; acesta va fi pri
mit în capitala R. D. Germane 
conform uzanțelor internaționale, 
ca șef al guvernului R.F.G., însă 
declarația exprimă dezaprobarea 
guvernului R.D.G. față de o e- 
ventuală trecere a cancelarului 
Willy Brandt prin Berlinul occi
dental, apreciind că alegerea a- 
cestei rute ar constitui o provo
care cu care R.D.G. nu poate fi 
de acord. Dacă se ajunge la tra
tative între guvernele celor două 
state germane — se spune în 
declarația guvernului R.D.G. — 
este normal ca sosirea și plecarea 
reprezentanților să se facă de la 
gara sau aeroportul capitalei 
unde iși are sediul guvernul res
pectiv.

In acest sens, locțiitorul șefului 
Biroului Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., Gerhard Schussler, 
este împuternicit să continue 
convorbirile preliminare cu pri
vire la întîlnirea șefilor de gu
verne ale celor două state ger
mane.

Cancelarul R- F. a Germaniei 
Willy Brandt, a adresat o scrisoare 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, Willi 
Stoph, în care, după ce relevă că 
el consideră convorbirile cu Willi 
Stoph nu numai utile ci și nece
sare și că este informat că și W. 
Stoph acordă importanță înfăp
tuirii acestei întîlniri se referă la 
unele dificultăți întîmpinate de 
reprezentanții celor două părți 
însărcinați cu pregătirea întâlni
rii șefilor de guverne ale celor 
două state germane. Menționînd 
că în convorbirile preliminare au. 
apărut.-păreri deosebite în 
bleme care 
vemului R.
nu au ni/nic comun cu pregătiri
le tehnice și cu desfășurarea pri
mei întîlniri și că „aceste diver
gențe par să pericliteze realiza
rea schimbului de păreri dorit de 
noi", cancelarul Willy Brandt 
scrie : „Propun de aceea ca dele
gațiile noastre să fie însărcinate 
să examineze în comun posibili
tatea de a găsi o bază nouă pen
tru programul și desfășurarea pri
mei noastre întîlniri și, în caz de 
nevoie, să se stabilească un alt 
loc al întîlnirii noastre".

Nici o modificare nu a apănrt 
în poziția Franței față de ideea 
convocării unei conferințe în 
problema securității europene, 
după vizita la Washington a pre
ședintelui Georges Pompidou, a 
declarat ministrul de externe fran
cez, Maurice Schumann, în cu- 
vîntarea rostită la dejunul oferit 
de Asociația presei diplomatice 
franceze. Franța — a adăugat el 
— are o atitudine favorabilă în 
această privință. Ministrul a apre
ciat că conferința preconizată 
poate reprezenta o contribuție 
utilă la destindere dacă ea va 
avea ca obiect consacrarea acestei 
destinderi și nu a situației de 
fapt. Noi sîntem ostili politicii 
blocurilor, a spus vorbitorul.

Ministrul de externe s-a referit, 
de asemenea, la problemele 
Orientului Mijlociu, afirmînd că 
posibilitatea reluării misiunii 
Jarring este mai mare după că
lătoria președintelui Pompidou în 
S.U.A. EI a insistat asupra utili
tății consultărilor între cele patru 
mari puteri membre permanenta 
ale Consiliului de SecqJKate.

i *
DELEGAȚIA

JROMANA 

LA SOFIA
pro-

— după părerea gu- 
F. a Germaniei —

0 DELEGAȚIA română con
dusă de Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor industriale, care 
a sosit la Sofia într-o vizită de 
schimb de experiență, a fost pri
mită marți de “ 
dinski, membru 
litic al C.C. al 
cepreședinte al 
Miniștri, ministrul construcții
lor și arhitecturii al R.P. Bulga
ria.

La întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a fost prezent Ni- 
colae Blejan, 
publicii 
Sofia.

Pencio Kuba- 
al Biroului Po- 

P.C. Bulgar, vi- 
Consiliului de

ambasadorul Re- 
Socialiste România la

comunitare
Se cumpără cîteva 

milioane de ouă în An
glia ; se trimit ouăle 
în Olanda. De acolo, 
ele sînt exportate în 
Elveția și, în cele din 
urmă sînt aduse înapoi 
in Belgia, după ce au 
trecut prin Franța! Nu 
este vorba de bilbiitul 
unui computer defect, 
nici de imaginația bol
navă a unui traficant 
șocat de eșecul unei 
afaceri, ci de o foarte 
serioasă rețetă de îm
bogățire prin folosirea 
iscusită a diferitelor 
regulamente din Piața 
comună. Iată avanta
jele : prețul ouălelor 
este mai ridicat în 
Piața comună decît în 
Anglia, dar pentru a 
eluda plata impozitu
lui în Olanda se re
curge Ia trucul banal 
de a le declara „în 
tranzit". Apoi ouăle

„dispar" pentru cîteva 
zile și se prezintă (pe 
alt nume) o cerere de 
export de ouă în Elve
ția, solicitindu-se in
demnizația legală pen
tru exportul de produ
se agricole dintr-o țară 
din Piața comună în
tr-o țară necomunita
ră. Singura etapă co
rectă în acest drum în
tortocheat este Franța, 
unde declarația de 
tranzit corespunde rea
lității. In cele din ur
mă, ouăle sînt desfă
cute pe piața belgiană, 
unde se vînd la un preț 
mai ridicat decît în ce
lelalte țări membre 
ale Pieței comune... 
Afacerea are ceva su
pranatural : ouăle s-au 
învechit, dar s-au 
scumpit.

Poliția belgiană a 
arestat patru persoane 
care au realizat în fe-

Iul acesta 5 milioane 
FB (100 000 dolari) și 
caută Ia ora actuală 
un text de lege pentru 
a încadra capetele de 
acuzație legate de cîș- 
tiguri ilicite ; dar- este 
dificil de descoperit, 
chiar cercetînd articol 
cu articol legislația ță
rilor pe unde au călă
torit ouăle, un para
graf pe care traficanții 
respectivi să-l fi neso
cotit. După toate apa
rențele ei au „lucrat" 
legal și s-au sprijinit 
tocmai pe acele preve
deri ale regulamente
lor comunitare care 
prevăd „protejarea" 
producătorilor agricoli 
și încurajarea expor
tului de produse agri
cole.

Rețeta cunoaște fel 
de fel de variante :

— o partidă de carne 
expediată din Belgia 
în Anglia s-a dovedit 
a avea o compoziție cu. 
rioasă : cinci tone de 
carne acopereau 15 to
ne de șine vechi de 
cale ferată. Exportato
rii au încasat însă 
prima de export pen
tru 20 tone de carne ;

— un om de afaceri 
vest-german a achizi
ționat grăsime de cali
tate inferioară și mă
runtaie de la abator, a 
ambalat amestecul în 
casete de material 
plastic și le-.a vîndut ca 
„mezeluri" în străină

tate, încasînd bineîn
țeles, o primă de ex
port :

— un traseu ocolit a 
cunoscut o mare canti
tate de furaje expor
tată (tot cu primă) din 
Belgia în Danțmarca, 
unde i s-a schimbat e- 
ticheta și a fojt reex
portată în R *pțl.( unde 
s-a plătit uiv". impozit 
redus și apoi trimisă 
din nou în... Belgia. 
Simpla „plimbare" a 
furajelor a adus inge
nioșilor afaceriști opt 
milioane de dolari, pe 
care i-au împărțit cu 
cci care au asigurat 
transportul furajelor 
pe fluviile și canalele 
din nord-vestul Euro
pei.

S-a dat cîmp liber de 
acțiune afaceriștilor a- 
bili care știu să se 
descurce. Cazurile a- 
mintite, și altele pen
tru care există motive 
temeinice ca să fie tre
cute sub tăcere, au dus 
la concluzia că este ne
cesar un corp de con
trol. Se așteaptă deci 
ca cele șase state 
membre ale Pieței co
mune să semneze o în
țelegere pentru con
stituirea unui corp de 
inspectori (un fel de 
simbioză între polițiști 
și vameși) cu misiunea 
de a veghea la tranzac- 

intercomunitare.

• TRIBUNALUL districtual 
din Nicosia a amînat audierea 
celor zece ciprioți greci arestați 
ca urmare a atentatului nereușit 
împotriva președintelui Ciprului, 
Makarios. O aită persoană ares
tată de poliție a fost eliberată. 
Printre cei aflați încă in deten
țiune figurează un funcționar 
superior de la Biroul public de 
informații, care aparține parti
dului fostului ministru de in
terne Georghadjis, și redactorul 
șef al organului partidului 
Uniunea democrată care se 
pronunță pentru Enosis (alipirea 
Ciprului la Grecia).

Se anunță, pe de altă parte, că 
pilotul elicopterului prezidențial, 
grav rănit în cursul atentatului, 
a fost operat, dar starea lui ră- 
mîne critică.

ȘEDINȚA
UNEI COMISII
A C. A. E. R

Ungaria, U.R.S.S., precum și din 
R.S.F. Iugoslavia-

Au fost discutate perspectivele 
colaborării țărilor membre 
C.A.E.R. în domeniul satisfacerii 
necesităților lor de energie elec
trică pe perioada pînă în 1980 
Participanții au ascultat o infor
mare cu privire la resursele Hi
droenergetice ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și Iugoslaviei și 
la planurile de folosire a aces
tor resurse. Au fost examinate, 
de asemenea, unele probleme 
ale perfecționării formelor și 
metodelor de colaborare teh- 
nico-științifică. Ședința s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
prietenie și deplină înțelegere 
reciprocă.

locMOSCOVA a avut
Comisiei permanente 

energie elec- 
participat spe
ria, Cehoslova-

• LA
ședința
C.A.E.R. pentru 
trică, la care au . ...
cialiști din Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D.G., Polonia, România,

• ZECE la unu ; aceasta este 
proporția în care vor vota albii 
și negrii din Rhodesia proaspăt 
proclamată „republică", pentru 
desemnarea celor 58 de deputați 
ai Adunării Naționale, în cadrul 
alegerilor programate pentru 10

s o ieși•W u
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aprilie. Potrivit unui comunicat 
oficial dat publicității la Salis
bury, pe listele electorale au fost 
Înscriși 87 000 de albi, reprezen- 
tind o populație de aproximativ 
250 000 și 8 326 de africani la o 
populație de aproximativ... cinci 
milioane. Ciudata proporție rho- 
desiană se menține și în ceea ce 
privește componența viitoarei A- 
dunări Naționale care, conform 
noii Constituții, urmează să fie 
alcătuită din 50 de albi și 16 a- 
fricani, opt aleși și opt numiți 
din oficiu din rîndul șefilor de 
triburi, fideli îndeobște politicii 
rasiste a guvernului de la Sa
lisbury.

• ÎN CAPITALA peruviană 
s-a anunțat că numeroase dele
gații străine vor participa Ia cel 
de-al 6-lea Congres latino-ame
rican pentru industrie care se va 
desfășura la Lima între 5 și 8 
aprilie. Și-au confirmat partici
parea delegații din Argentina, 
Brazilia, Bolivia, Columbia, Chi-
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le, Ecuador, Uruguay, Paraguay, 
Venezuela, Mexic, precum și din 
alte țări latino-americane. Ca 
observatori au fost invitate de
legații din S.U.A., Spania și alte 
țări.

Pe ordinea de zi a acestui 
Congres se află probleme privind 
industrializarea la nivelul conti
nentului latino-american, schim
burile tehnologice, relațiile în 
cadrul Asociației latino-america
ne a comerțului liber etc.

REUNIUNE
A ORGANIZAȚIILOR 

PALESTINIENE
• CONDUCĂTORII organiza

țiilor palestiniene de rezistență 
care activează pe teritoriul Liba
nului au participat luni la o im
portantă reuniune, desfășurată 
în sudul țării. Cu această ocazie 
a fost analizată situația actuală

de Ia granița Iibanezo-israeliană, 
precizează ziarul egiptean „Al 
Ahram". Reuniunea s-a desfășu
rat în prezența membrilor Co
mandamentului Unificat al Re
zistenței, care a hotărît consti
tuirea unei direcții comune a ac
tivităților comandourilor palesti
niene.

© AGENȚIA Anatolia infor
mează că ministrul afacerilor 
externe al Turciei, I.S. Caglayan- 
gil, va efectua o vizită oficială 
în Polonia, incepind de Ia 30 
martie.

o DELEGAȚIA guvernamen
tală română condusă de mi
nistrul minelor. Bujor Al- 
ntășan, și-a încheiat vizita 
în Zambia. In urma acestei 
vizite a fost semnat un 
acord de cooperare tchnico-ști- 
ințifică. Din partea zambiană a- 
cordul a fost semnat de Elijah 
Mudenda, ministrul dezvoltării 
și finanțelor, iar din partea ro
mână de către ministrul Bujor 
Almășan.

La Lusaka a fost dat publici
tății un comunicat în căre se a- 
rată că delegația română a fost 
primită de președintele Zambiei, 
dr. Kenneth David Kaunda, și că 
a vizitat unele obiective indus
triale din sectorul minelor.
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