
Proletari din toate țările, uniți-vă! Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul 

afacerilor externe al Norvegiei
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri, 11 martie, pe ministrul 
afacerilor externe al Norvegiei, 
John Lyng.

La primire a luat parte Come- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Au fost de față Eduard Mezin- 
cescu, ambasadorul României la 
Oslo, și Thor Brodtkorb, ambasa
dorul Norvegiei la București.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme privind rela
țiile dintre cele două țări, precum 
și unele aspecte ale situației in
ternaționale.

Constatîndu-se cu satisfacție 
evoluția favorabilă a relațiilor 
dintre România și Norvegia, a 
fost exprimată voința comună de 
a întări și dezvolta legăturile de 
prietenie și colaborare multilate

rală. reciproc avantajoasă, în con- 
cKdanță cu interesele celor două 
popoare. A fost subliniată, de a- 
semenea, dorința ambelor țări de 
a contribui la stabilirea unor re
lații de bună vecinătate și co
laborare între toate statele con
tinentului nostru, în interesul sta
tornicirii securității în Europa, al 
păcii și colaborării internaționale, 

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.
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ANIVERSAREA A 25 DE ANI DE LA
ÎNFIINȚAREA ACADEMIEI DE ÎNVĂȚĂMÎNT 

SOCIAL-POLITIC „ȘTEFAN GHEORGHIU" 
DE PE LINGĂ C. C. AL P. C. R.

Guvernului Republicii Socialiste România in legătură 
cu actul ilegal al regimului rasist din Rhodesia de Sud

La 2 martie 1970, autoritățile 
rasiste de la Salisbury au pro
clamat, în mod ilegal, „Republi
ca Rhodesia".

Guvernul Republicii Socialiste 
România condamnă cu hotărire 
acest act samavolnic, care încal
că principiile fundamentale ale 
Organizației Națiunilor Unite, 
Declarația cu privire la acorda
rea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, rezoluțiile 
O.N.U. și ale Organizației Unită
ții Africane privind lichidarea 
dominației colonialiste în Rho
desia de Sud.

Acțiunea guvernului minoritar 
rhodesian contravine în mod 
flagrant aspirațiilor legitime

spre libertate și independență 
ale poporului Zimbabwe, care 
reprezintă imensa majoritate a 
populației Rhodesiei de Sud, are 
drept scop perpetuarea asupririi 
colonialiste a acestui popor, lega

lizarea regimului rasist.
Republica Socialistă România 

se pronunță cu consecvență pen
tru respectarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî singur 
soarta, în conformitate cu intere
sele și aspirațiile sale și de a-și 
alege în mod liber calea propriei 
dezvoltări fără nici un amestec 
din afară, și consideră că orice 
act care nesocotește acest drept 
nu poate produce efecte juridice. 
De aceea, guvernul român decla

ră că nu recunoaște așa-numita 
„Republică Rhodesia".

Fidelă principiilor sale de po
litică externă, România a militat 
și militează pentru aplicarea re
zoluțiilor și măsurilor adoptate 
de Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite și Consi
liul de Securitate, menite să 
pună capăt dominației coloniale 
și politicii de discriminare rasia
lă din Rhodesia de Sud.

Poporul român este pe deplin 
solidar cu lupta dreaptă a po
porului Zimbabwe pentru liber
tate și independență națională, 
pentru exercitarea liberă a 
dreptului său de a-și hotărî sin
gur destinele, potrivit intereselor 
și năzuințelor proprii.

In urmă cu un pătrar de 
veac, la 11 martie 1945, s-a 
deschis Ia București Univer
sitatea Muncitorească a Par
tidului Comunist Român — 
azi Academia de învățămînt 
social-politic, „Ștefan Gheor- 
ghiiȘL de pe lingă C.C. al 
PpR.

’'Aniversarea a 25 de ani de 
la înființarea Academiei a 
fost marcată, miercuri după- 
amiază, printi-o adunare 
festivă. Cadrele didactice 
și studenții au primit în 
mijlocul lor pe secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pe 
tovarășii ION GHEORGHE 
MAURER, EMIL BODNA- 
RAȘ. PAUL NICULESCU- 
MIZIL, ILIE VERDET, 
FLORIAN DĂNĂLACHE, 
DUMITRU POPESCU, 
LEONTE RĂUTU. Conducă
torilor de partid și de stat li 
se face o primire entuziastă, 
deosebit de călduroasă — ma
nifestare a profundului atașa
ment față de partid, de con
ducerea sa. La intrare, oas
peții sînt salutați de tovarășii 
Ion Stoian, rectorul Academi
ei de învățămînt social-politic 
„Ștefan Gheorghiu", Mircea 
Malița, ministrul învățămîntu- 
lui, Miron Constantinescu, 
președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, ca
dre didactice, studenți.

Conducătorii de partid și 
de stat vizitează expoziția or
ganizată cu prilejul jubileului, 
sinteză ilustrativă a activității 
laborioase desfășurate aici în 
cei 25 de ani de existență.

Tn aula Academiei, partici- 
pantii liwrdunarea festivă — 
membri ai C.C. al P.C.R., ac
tiviști din aparatul de partid 
și de stat, oameni de știință 
care au predat încă din primii 
ani ai Academiei, cadre didac
tice din învățămîntul superior, 
absolvenți și studenți ai aces
tui înalt for de învățămînt — 
ovaționează îndelung pe con
ducătorii partidului. Se scan
dează „P.C.R.", „Ceaușescu".

Luînd cuvîntul, tovarășul 
ION STOIAN, rectorul Aca
demiei, a spus: „Este pentru 
noi, toți, o deosebită cinste și 
bupurie de a avea în mijlocul 
nostru înalți oaspeți din con
ducerea de partid și de stat, 
în frunte cu secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Permite- 
ți-mi să dau glas sentimente
lor de adîncă stimă și prețuire 
care ne animă, să adresez 
conducerii partidului, dum
neavoastră iubite tovarășe 
Ceaușescu, un fierbinte salut. 
Prezența dumneavoastră la 
această aniversare este încă o 
dovadă a grijii și prețuirii ce 
o manifestați permanent pen-

(Continuare în pag. a Hl-a)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Doresc să încep prin a vă 
transmite din partea Comitetu
lui Central al partidului, a Con
siliului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri un salut călduros cu 
prilejul aniversării a 25 de ani 
de la înființarea primei univer
sități muncitorești dili țața noas
tră. (Aplauze prelungite). De ase
menea, dați-mi voie să adresez 
calde felicitări conducerii Acade
miei de învățămînt social-politic 
„Ștefan Gheorghiu" cu ocazia de
corării cu cel mai înalt ordin al 
patriei noastre — „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa 
I (Aplauze puternice).

Acordarea acestei înalte dis
tincții constituie o expresie a 
prețuirii deosebite pe care con
ducerea de partid și de stat o 
acordă activității desfășurate 
timp de un sfert de secol de ca
drele acestei instituții superioare 
de învățămînt de partid, muncii 
depuse de cursanții și absolven
ții școlii pentru însușirea marxism- 
leninismului, pentru pregătirea 
lor ca buni activiști ai partidului 
și statului nostru. (Aplauze pu
ternice).

înființarea școlii de partid la 
numai cîteva zile de la instaura
rea guvernului revoluționar-de- 
mocratic de la 6 Martie are o 
semnificație deosebită. Ea subli
niază o dată mai mult preocupa
rea Partidului Comunist Român 
pentru înarmarea cadrelor sale 
cu cea mai înaltă concepție des
pre lume — materialismul dia
lectic și istoric.

Se știe că atît în anii activi
tății ilegale, cît și după elibera
re, în perioada construcției socia
liste, partidul nostru a acordat o 
atenție deosebită muncii ideolo
gice, însușirii creatoare a mar- 
xism-leninismului. Tocmai datori
tă acestui fapt partidul nostru a 
putut, în condițiile grele ale ile
galității, ale războiului, să stabi
lească o linie politică justă, să 
elaboreze tactica și strategia lup
telor de clasă, revoluționare, din 
țara noastră, să asigure răsturna
rea dictaturii fasciste, ieșirea 
României din războiul antisovie- 
tic și alăturarea la coaliția anti- 
hitleristă, participarea la războ
iul antifascist, cucerirea puterii și 
dezvoltarea democratică a țării, 
făurirea socialismului în patria 
noastră. (Aplauze prelungite).

Doresc să menționez în mod 
deosebit, cu prilejul acestei ani
versări, că în cei 25 de ani au 
absolvit cursurile învățământului 
superior de partid cu durate di
ferite — de 6 luni, 1 an, 3 ani și 

în ultimul timp de 4 ani — peste 
18 000 de activiști de partid.

O atenție deosebită a acordat 
și acordă partidul nostru ridicării 
cadrelor de activiști, a ca
drelor de conducere din rîndul 
clasei muncitoare. Acest lucru se 
reflectă cu pregnanță și în com
poziția actuală a Academiei de 
învățămînt social-politic „Ștefan 
Gheorghiu" în care din totalul de 
688 de cursanți, 585, adică peste 
80 la sută, sînt muncitori, maiș
tri și tehnicieni din industria so
cialistă. In aceasta se expri
mă preocuparea continuă a 
conducerii partidului nostru 
de a crea o intelectualita
te nouă, ridicată din rîn
dul maselor populare, din sî- 
nul poporului, legată indisolubil 
de interesele și aspirațiile acestu
ia. Crearea unor contingente largi 
de cadre de intelectuali, de acti
viști și de conducători ieșiți din 
rîndul clasei muncitoare, al oa
menilor muncii, este unul din 
izvoarele profundelor legături 
ale partidului nostru comunist 
eu clasa muncitoare, cu poporul, 
ale unității indisolubile a națiunii 
noastre socialiste în jurul Parti
dului Comunist Român — forța 
conducătoare a societății.

Profilul actual al Academiei 
este corespunzător oricărei insti
tuții de învățămînt superior, iar 
din punct de vedere ideologic 
ea reprezintă forul cel mai înalt 
de învățămînt politic din țara 
noastră. (Aplauze). Cea mai mare 
parte dintre absolvenții acestei 
instituții de învățămînt de partid 
sînt astăzi activiști și cadre de 
răspundere, de bază, ai partidu
lui nostru. Ei înfăptuiesc cu cin
ste și abnegație sarcinile încre
dințate de partid, servesc cu de
votament nemărginit politica 
marxist-leninistă a partidului, in
teresele națiunii noastre socialis
te, militează neobosit pentru dez
voltarea solidarității internaționa
le a celor ce muncesc, pentru 
triumful socialismului în lume. 
(Aplauze puternice).

Apreciem în mod deosebit ac
tivitatea cadrelor didactice din 
acest institut de învățămînt su
perior, care, în decursul anilor, 
învățînd pe alții, au învățat ele 
însele, și-au însușit tot mai te
meinic învățătura marxist-leni
nistă, reușind astfel să predea 
cursanților atît cunoștințele gene
rale teoretice, cît și cunoștințele 
practice ale activității de con
strucție a socialismului în patria 
noastră. (Vii aplauze). Vă rog 
să-mi dați voie ca, în numele 
conducerii de partid și de stat, 

să adresez cele mai calde felici
tări conducerii Academiei, ca
drelor didactice, tuturor cursanți
lor, pentru activitatea pe care o 
desfășoară în vederea însușirii și 
răspîndirii marxism-leninismului 
— și să vă urez tuturor noi suc
cese în activitatea de viitor. 
(Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși,

Cunoașteți programul elaborat 
de Congresul al X-lea — de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noas
tră. în cadrul activității tumul
toase de dezvoltare a bazei ma
teriale, a științei și culturii și de 
ridicare a. bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru po
por, un loc important îl ocupă 
activitatea ideologică, formarea 
conștiinței socialiste a maseloi 
largi populare. Pentru a putea 
să-și îndeplinească în cele mai 
bune condiții rolul de forță poli
tică conducătoare a societății, 
partidul nostru se călăuzește în 
întreaga sa activitate după con
cepția marxist-leninistă, se preo
cupă permanent să înțeleagă bine 
legitățile generale ale dezvoltă
rii sociale și ale construcției so
cialiste și să le aplice în mod 
creator la condițiile concrete din 
țara noastră. Iată de ce în noua 
etapă de dezvoltare socialistă a 
României are un rol tot 
mai însemnat ridicarea nivelului 
ideologic, politic și profesional 
al cadrelor de partid și de stat, 
al tuturor membrilor partidului 
nostru. Problemele mereu mai 
complexe pe care le ridică dez
voltarea impetuoasă a economiei, 
științei și culturii nu pot fi re
zolvate cu succes decît de acti
viști, de cadre de partid și de 
stat cu temeinice cunoștințe po
litice și ideologice.

Conducerea operei de con
struire a socialismului și comu
nismului devine o știință tot 
mai complexă, aș putea spune, o 
știință hotărâtoare pentru victoria 
noii orînduiri. Pentru că trebuie 
să înțelegem, tovarăși, a ști să 
folosești metodele cele mai juste 
pentru asigurarea progresului ști
inței și culturii, pentru dezvol
tarea bazei materiale, a găsi for
mele cele. mai potrivite de orga
nizare care să ducă la unirea e- 
forturilor întregului popor în 
construcția socialistă — sînt 
probleme de importanță vitală 
pentru mersul înainte al noii so
cietăți. E mai ușor, în ultimă in
stanță, să lucrezi într-un labora
tor, într-un institut de învăță

mînt sau în oricare domeniu de 
activitate, decît să înfăptuiești 
în viață politica de organizare 
și conducere a poporului pe ca
lea societății comuniste. Tocmai 
de aceea problema științei con
ducerii devine, în condițiunile 
noastre, problema esențială pen
tru dezvoltarea cu succes a so
cietății noi, problema hotărîtoare 
pentru triumful comunismului. 
(Aplauze puternice).

Fără îndoială, într-un fel, era 
mult mai ușor să activezi în ile
galitate — deși, desigur, tovarăși, 
condițiunile nu erau deloc ușoa
re ; mă refer Ia teroarea bur- 
ghezo-moșierească, la închisori și, 
nu o dată, la situația de a-ți 
pune în pericol viața ; doar 
mulți activiști ai partidului și-au 
dat viața pentru cauza partidu
lui, a clasei muncitoare, a po
porului nostru. Cu toate acestea, 
problemele ce se ridicau atunci 
în fața activiștilor de partid erau 
infinit mai ușoare, mai simplu 
de înțeles și înfăptuit. In acea 
perioadă noi, comuniștii, nu a- 
veam răspunderea conducerii 
societății ; sarcina ce ne revenea 
era aceea de a organiza lupta 
clasei muncitoare, a poporului 
împotriva regimului burghezo- 
moșieresc, pentru răsturnarea de 
la putere a exploatatorilor, pen
tru realizarea unor schimbări 
democratice, progresiste în viața 
societății. De stările de lucruri 
negative, de imperfecțiunile și 
neajunsurile din viața societății 
vinovate erau atunci guvernele 
claselor exploatatoare. Era de a- 
semenea, mai ușor, tovarăși, 
chiar și în primii ani după 
23 August, în perioada luptei 
pentru instaurarea guvernului 
revoluționar-democratic, în anii 
marilor bătălii pentru cucerirea 
puterii politice de către clasa 
muncitoare; sarcinile deși grele, 
erau totuși mai simple, iar rezol
varea lor nu cerea uneori prea 
multe cunoștințe.

In condițiile de astăzi însă, în 
care societatea noastră socialistă 
a luat o dezvoltare imensă, în 
care însăși știința și cultura de
vin factori primordiali pentru 
progresul socialismului, se înțe
lege că avem nevoie de cadre cu 
temeinice cunoștințe în toate 
domeniile de activitate, de con
ducători de partid bine pregătiți, 
stăpîni pe tot ceea ce a realizat 
mai bun cunoașterea umană. 
Numai cu astfel de oameni vom 
putea să asigurăm înfăptuirea 
marilor sarcini care ne stau în 
față astăzi. (Aplauze puternice).
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Consfătuirea tinerilor legumicultori

Activități diversificate 
in sprijinul producției
Statistic, la sfîrșitul anului 

1969, se consemna că numărul 
lucrătorilor tineri permanenti
zați în sectorul legumicol al ță
rii este de peste 40.000. în con
tinuă creștere, această cifră ex
primă un adevăr ce se recu
noaște prin forța argumentelor 
faptice de integrare organică a 
tineretului de la sate în efortul 
general pentru valorificarea su
perioară a resurselor agricole, 
de înțelegere a răspunderii so
ciale a muncii lor, de înscriere 
a unei contribuții active la spo
rirea producției. Urmărind să 
răspundă într-o mai mare mă
sură preocupărilor și sarcinilor 
actuale și de perspectivă din le-

0 ACȚIUNE LA CARE TREBUIE 
SĂ PARTICIPĂM CU TOȚII

Salubrizarea 
morală a străzii

Luați cu treburile, și avem 
destule treburi serioase care ne 
solicită zi de zi atenția și efor
turile, n-am băgat poate de sea
mă (sau, dacă s-a întîmplat, nu 
i-am dat poate o prea mare im
portanță) că o buruiană a apă
rut ici-colo, o mică pecingine 
morală. Ne-a supărat de la bun 
început, dar nu într-atîta îneît 
să n-avem nădejdea că va trece 
repede, că va dispare de la sine, 
sufocată de propria-i singulari
tate, de ambianța total nepriel
nică în care îndrăznise să ridi
ce capul. Iată însă, că, alimen
tată poate și de îngăduința 
unora dintre noi, buruiana 
s-a dovedit mai rezistentă de
cît bănuiam, s-a obrăznicit pe
cinginea și, hrănită din imun
de seve subterane adesea cu 
iz filozofic, a căpătat dimen
siuni, care, deși nu întinse, 
au devenit vizibile cu ochiul li
ber, supărătoare. O faună de 
pierde vară, de indivizi certați 
cu munca, trăind din expediente 
a căror sorginte se află în acte 
care sfidează legea și omenia, 
și-a luat îndrăzneala de a-și 
crea „vaduri", nu aiurea, în
tr-un pustiu, ci în mijlocul no
stru, în locuri dintre cele mai 
circulate, tulburîndu-ne liniștea, 
atentînd la viața noastră de toa
te zilele.

Speculînd bilete în holurile u- 
nor cinematografe, acostînd și 
jignind trecătorii și mai ales 
trecătoarele, pe cîteva din ar
terele centrale ale orașului, 
dedîndu-se la acte de huliganism 
în parcuri sau la colț de stradă, 
transformînd unele baruri — 
prin ținuta lor de tăietori de 
frunză la cîini, de clienți per
manent ai cafelei și coniacu
lui — în adevărate spelunci 
în care cetățeanul onorabil și 
civilizat nu se mai simte în si
guranță, indivizii aceștia, trăind 
din sudoarea părinților sau din 
pensia bunicilor, paraziți so
ciali, haimanale de. cultură mo
nosilabică, ajung să tulbure cli
matul moral într-o măsură care 
nu ne poate lăsa indiferenți. Gra
vitatea existenței lor constă nu 
doar în faptul că ei sînt sursă 
de mirosuri urîte, de insalubrita
te morală a străzii, ci și, mai a- 
les, în faptul că cel puțin unii 
dau miasmelor pe care le stîr- 
nesc o coloratură filozofică, ar
borează o alură de cavaleri care 
nu se supun normelor sociale, 

gumiculttîră, organele și organi
zațiile U.T.C. au inițiat și con
tinuă să inițieze acțiuni dintre 
cele mai adecvate. în acest con
text se înscrie și consfătuirea de 
la Buzău care, așa cum am mai 
anunțat, a reunit reprezentanți 
ai tinerilor legumicultori din 11 
județe. ■

Prilejuind un larg schimb de 
experiență între organizațiile 
U.T.C. din unitățile agricole cu 
profil legumicol, sesizarea ten
dințelor și fenomenelor noi ce 
se manifestă în orientarea, pre
gătirea și activitatea producti
vă a tinerilor ce lucrează în a- 
cest sector, consfătuirea a per

reușind să fascineze pe cei slabi 
de înger, să recruteze prozeliți 
îndeosebi din rîndul unora foar
te tineri. Nu e un secret, și e 
dovedit statistic, aceștia repre
zintă și mediul din care se re
crutează cel mai adesea infrac
tori de toate spețele...

Chiar dacă, așa cum spuneam, 
dimensiunile acestei adevărate 
pecingini morale nu au propor

COSTINEȘTI!-
la scara viitorului apropiat

Interviu cu IULIU FEJEȘ
președintele Biroului de Turism pentru Tineret

• DE LA O TABĂRA DE CORTURI, LA COMPLEXUL TURISTIC 
PENTRU TINERET • VILE, CĂSUȚE, „CUPOLE GEODEZICE"
• POEZIA ÎN AMFITEATRUL MĂRII • CU SCHIURILE... PE VA

LURI • ÎN FINAL: 5 000 LOCURI PE SERIE.

...Bănci odihnitoare, umbră 
înaltă de arbore drept, briză 
marină. Printre arbuști orna
mentali, vilele și căsuțele tu
ristice ies în intimpinarea soa
relui cu pereți proaspăt albi 
și ferestre care să-i rețină, 
multiplicat, chipul. Se-aud va
lurile suind fremătător spre 
continua întîlnire cu argintul 
plăjii. Intre pămînt și cer — 
un imperiu de veselie, bună 
dispoziție, tinerețe.

Nu, n-am greșit. Am antici
pat numai, cu 77 de zile, o 
obișnuită secvență din tabăra 
tineretului de Ia Costinești, 
care acum trăiește atmosfera 
efervescentă a pregătirilor. 
Ne-a îndemnat la aceasta ma
cheta taberei (Ia scara 1:250 m.) 
aflată în biroul președintelui 
B.T.T., în jurul căreia are Ioc 
discuția menită să ofere nou
tățile acestui interviu.

— Așadar, tovarășe preșe
dinte, cum vor întîmpina Cos- 

mis participanților cunoașterea 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței agricole cu aplicabilitate în 
acest sector. Vizitarea stațiunii 
experimentale legumicole Bu
zău, _ expunerile cercetătorilor 
însoțite dă diafilme, ale specia
liștilor direcției agricole jude
țene au. imprimat consfătuirii și 
un caracter tehnic-demonstra- 
tiv.

Ceea ce a caracterizat însă în 
primul rînd dezbaterile consfă
tuirii a fost largul schimb de 
opinii privind formele și meto-

N. COȘOVEANU
(Continuare în pag. a ll-a)

ții deosebite, chiar dacă rapor
tate la existența noastră cotidi
ană, la colectivitatea noastră an
gajată într-un continuu efort 
de muncă și creație aceste buru-

NICOEAE ARSENIE 
MIRCEA TACCIU 
ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

tineștii pe debutanții primei 
serii de tabără din apropiatul 
sezon estival ?

— Mai întîi, o scurtă privire 
retrospectivă, pentru a înțele
ge mai ușor, mai bine, ceea ce 
li se oferă astăzi tinerilor. In 
anul 1958 lua ființă întâia ta
bără studențească aici, alcă
tuită din corturi, printre care 
— noaptea — se circula cu... 
felinarul. Desigur, a fost un 
debut modest. Cert este, însă, 
că de atunci și pînă astăzi 
condițiile s-au îmbunătățit 
continuu și simțitor, fapt ce a 
dus la însăși schimbarea de
finiției locului, din tabără în 
Complexul turistic pentru ti
neret — Costinești, în care pe
trec zile de odihnă elevi, stu- 
denți, tineri salariați din în
treprinderi, instituții și unități

Interviu realizat de 
I. andreițA

(Continuare în pag. a V-a)
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leni sînt stridente singularități, 
Înlăturarea lor se impune cu 
urgență și necesitate. Nu prin- 
tr-un simplu tampon cu spirit, 
nu printr-o blinda compresă, ci 
prin măsuri radicale, prin extir
pare din rădăcini.

Este de datoria noastră, a tu
turora, să participăm la această 
operație. Salutăm de aceea 
promptitudinea și seriozitatea cu 
care organizațiile U.T.C., tinerii 
din Capitală și-au asumat o ase
menea cetățenească răspundere 
începînd, in mod organizat și 
ferm, să se preocupe de salu
britatea morală a orașului. Gru
puri de tineri, dintre cei mai 
destoinici, își răpesc din timpul 
lor liber pentru ca, prezenți în 
diferite puncte ale orașului, să 
atragă atenția celor ce săvirșesc 
abateri de la normele de condu
ită civilizată, să pună la punct 
pe cei ce se dedau la atitudini 
huliganice, sprijinind totodată 
organele ordinei publice să ia 
măsuri împotriva elementelor 
ale căror abateri, sfidînd legile, 
prezintă pericol social.

Am însoțit asemenea grupuri 
de tineri notînd deopotrivă ca
zurile care le-au reținut atenția

SALUBRIZAREA
MORALĂ A STRĂZII

și soluțiile la care au apelat. Vă 
prezentăm cîteva :

PROFESIA ?
CA DE OBICEI, NICI UNA...
Vă veți întreba, mai întîi, desi

gur, care sînt elementele de 1- 
dentificare, acele detalii, adică, 
în stare să elimine riscul unui 
deranj nejustificat și să motiveze 
Îndrăzneala noastră de-a adresa 
cuiva direct, fără menajamente, 
în numele opiniei publice, în
trebarea : „Cine ești, dumneata, 
tinere ?“

Evident, punctele de plecare 
sînt elemente pe care dumnea
voastră inșivă le cunoașteți : ți
nuta dezordonată, extravaganțe
le sfidînd cel mai elementar bun 
simț, gesturile violente, limba
jul vulgar, atitudinile turbulen
te, toate acele amănunte care 
conturează portretul huliganu
lui, al individului certat cu mo
rala și adesea cu legea, toate a- 
cele „semne particulare" care, 
întîlnindu-le, ne fac să întoar
cem capul, să simțim dezgustul 
și disprețul.

Iată-1 ! Stă aici, în pasajul 
„Victoria" de cîteva ore ; cîteva 
ore care pentru alții înseamnă 
tot atîta timp de efort, de mun
că, de studiu, dar care pentru 
el, acest tînăr pitit in urhbra 
gangului, reprezintă rînjete și 
ochiade insolente trecătoarelor, 
sunete ce ar vrea să însemne, 
într-un vocabular greu de iden
tificat cu graiul nostru cel de 
toate zilele, invitație galantă. 
Simte că-i ocolit, că repugnă

Activități diversificate
(Urmare din pag. I)

dele de muncă cele mai efi
ciente folosite în activitatea or
ganizațiilor U.T.C. în scopul mo
bilizării active a tinerilor la 
realizarea sarcinilor de produc
ție, a integrării lor în viața eco
nomică a satului și de aici, cu 
particularizarea lor, la sectorul 
legumicol. S-a făcut apel la rea
lizările anului trecut, s-au a- 
mintit succese dintre cele mai 
semnificative pentru modul cum 
cooperativele agricole înțeleg 
să dea viață politicii partidului 
pentru sporirea produselor a- 
groalimentare S-au subliniat 
sarcinile mari ce revin legumi- 
culturii pentru ca aceste spo
ruri de producție să fie obținu
te în primul rind, prin intensi- 
vitate și nu prin extinderea su
prafețelor Toate aceste anali
ze la care au recurs, vorbitorii 
le-au corelat în permanență cu 
ceea ce au făcut, ce fac și ce pot 
face organizațiile U.T.C. S-a vă
zut în permanență în cursul 
dezbaterilor sentimentul respon
sabilității, al efortului de amplă 
și perseverentă mobilizare, de 
căutări a noi forme și metode 
pe care să le folosească orga
nizațiile U.T.C. în mobilizarea a 
cît mai mulți tineri care să lu
creze în legumicultura ; cum să 
se asigure cunoașterea de către 
tineri a sarcinilor de producție; 
cum să intervină organizația 
U.T.C. ; ce forme de agitație să 
folosească ; ce să întreprindă 
pentru calificarea tinerilor.

Legumicultura, sector agri
col al cărui sistem tehnologic 
se încadrează din ce în ce mai 
mult in sistemul industrial — 
s-a subliniat în consfătuire — 
necesită' o forță de muncă mai 
bine pregătită. Și cei care tre
buie să lucreze aici sînt în pri
mul rind tinerii, cei care, prin
tre alte calități o au și pe cea 
a receptivității la tot ce este 
nou ; pentru asta însă ei trebuie 
antrenați la toate formele de 
învățămînt ce se desfășoară la 
sate.

Noul sistem de organizare, 
normare și retribuire a muncii 
permite o mai accentuată per
manentizare a cadrelor. Este 
necesar însă în primul rind ca 
acest nou sistem să fie înțeles 
de fiecare tînăr ; organizațiile 
U.T.C. avînd datoria să-1 dezba
tă amănunțit, să invite în rîn- 
dul tinerilor specialiști care să 
le explice.

Noua structură organizatorică 
aplicată în anul trecut prin 
crearea organizațiilor U.T.C. in 
C.A.P. creează condiții mai bune 
pentru ca ele să se afirme și 
mai activ ca factor mobiliza
tor. Prezența secretarului orga
nizației U.T.C. la ședințele de 
lucru permanente ale consiliu
lui de conducere face posibil 
ca uteciștii să cunoască mai 
bine problemele ce se ridică în 
cooperativă. Și în general cele 
mai multe probleme care pre
ocupă țin de legumicultură, 
seetoiul cu cel mai ridicat nece
sar de lucrători permanenți. Cu- 
noscîndu-le, secretarul prin ac
tivul organizației, le propagă, 

și-atunci insul devine violent. 
Tînăr ca și noi, ne jignește vir- 
sta, atitudinea ltii sfidează tot 
ceea ce avem sau dorim să a- 
vem, și nu putem să nu-1 luăm 
de guler.

— Cine ești, dumneata, tine
re ?

Surprins, cată o ieșire. Se sim
te încolțit, dar n-o găsește. Tre
cătorii care se alătură tinerilor, 
ii cer deopotrivă socoteală. Zi
dul opiniei publice nu-i oferă 
de astă dată nici o fisură.

Buletinul, mototolit într-unul 
din buzunare, ii divulgă identi
tatea : Ion Mitroi, de 19 ani, 
nu-și are domiciliul, ca mulți de 
teapa lui, aici, în oraș, ci în altă 
parte, în comuna Bragadiru. Ce 
caută în București ? Nimic, a 
venit așa, să-și omoare timpul, 
cum procedează mereu, pentru 
că n-are ce face, pentru că în 
general, nu face nimic. I. M. 
n-are nici o profesie, nici o ocu
pație. nici un loc de muncă.

Lipsa de profesie, lipsa de o- 
cupație este semnul particular 
al celor mai mulți dintre cei 
cărora, dată fiind situația in 
care au fost intilniți, li s-a ce
rut să iasă din anonimat : (Radu 
Trușcă, 29 de ani, str. Șercaia 
nr. 53, Nistor Ion, str. Pacienții 
nr.5, Marian Iancu, 18 ani, str

Dudești — Pantelimon nr. 15, 
Sima Traian, 28 ani, domiciliat 
în comuna Grădiștea și alții. 
.Amănunt nu lipsit de semnifica
ții, toți aceștia se aflau în re
staurante sau baruri, toți aceștia 
sînt clienți frecvenți ai localu
rilor, consumatori cu „mînă 
largă" ale căror surse bănești 
sînt, în condițiile neangajăriî 
lor într-un loc de muncă, mai 
mult decît dubioase.

Deranjați, indivizii se arată 
revoltați. Cel mai mult îi în
furie întrebarea, „de ce nu 
muncești?". Cerîndu-lfe să se ju
dece singuri, unii, e cazul 
unor tineri de 19—20 de ani care 
dijmuiesc zilnic salariul părin
ților cu un coniac, două sau mai 
multe, se arată, nu știm cît de 
sincer, pocăiți ; alții însă, ver- 
sați în această profesie „fără", 
devin agresivi, își drapează pa
razitismul în argumente teo- 
retico-filozofice ; faptul că le 
ceri socoteală devine pentru 
ei, de îndată, atentat la „liber
tate", „inviolabilitate", denatu- 
rînd și terfelind într-atît sen
suri și principii care ne sint tu
turor scumpe, incit ca om, ca 
cetățean te abții greu ca mînia 
să nu devină dură. Sigur, re
mediu există (și în cazul^unora 
în care situația o cerea, și 
procedat ca atare : au fost duși 
la miliție).

S-a dovedit aici că unii .dintre 
acești indivizi nu se rezumă doar 
la argumente „teoretice": Marin 
Aurică, 23 ani, evident, și el fără 
ocupație, își apără „libertatea" 

le explică. De sarcinile ce stau 
în fața cooperativei, de necesa
rul de brațe de muncă, de avan
tajele ce le aduce munca în 
cooperativă trebuie însă să ia 
cunoștință nu numai membrii 
cooperatori ci și cei care acum 
sînt pe băncile școlii, elevii 
școlilor generale. De aceea tre
buie intensificată conlucrarea 
cu cadrele didactice, cu școala.

Cele mai bune rezultate în 
mobilizarea tinerilor la muncă 
în sectoarele legumicole le-au 
obținut organizațiile care au 
evitat folosirea de forme și me
tode rigide. înscrierea unor sar
cini in planuri care să nu por
nească de la cunoașterea reali
tății nu au nici un efect, nu pot 
fi nimănui de folos. Elaborate 
în cunoștință de cauză ele im
pun și în același timp permit 
stabilirea măsurilor care să 
ducă la îndeplinirea lor. Dar, 
programe de activități nu tre
buie să aibă numai comitetul 
U.T.C. pe comună sau pe coo
perativă, programele trebuie de
falcate la nivelul grupelor in 
așa fel incit fiecărui membru 
al organizației să îi revină sar
cini concrete.

Oprindu-se în acest mod asu
pra formelor și metodelor folo
site pentru mobilizarea tinerilor 
la muncă, participanții la con
sfătuire au subliniat eficiența 
discuțiilor de la om la om, a în- 
tilnirilor cu specialiștii unități
lor. nu numai în cadrul ședin
țelor, ci înaintea unor acțiuni 
distractive, cultural-sportive, 
inițierea de concursuri pe teme 
de agrotehnică legumicolă, în
ființarea in fiecare cooperativă 
a unei biblioteci cu un fond 
sporit de cărți tehnice, extinde
rea schimburilor de experiență, 
emisiuni la stațiile de amplifi
care de genul „Ora legumicul
torului". solicitarea întreprin
derilor cinematografice ca îna
intea filmelor artistice să se 
prezinte documentare agrare, 
folosirea gazetelor de perete etc.

★
In încheierea dezbaterilor con

sfătuirii a luat cuvîntul tovară
șul Iosif Walter, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Subliniind faptul că jn cen
trul politicii partidului nostru 
stă preocuparea pentru dezvol
tarea economică a țării in ca
drul căreia agricultura ocupă 
un loc important, tovarășul Io
sif Walter a apreciat că orien
tarea dezbaterilor consfătuirii 
tinerilor legumicultori spre sesi
zarea tendințelor și formelor 
noi ce se manifestă în orienta
rea, pregătirea și activitatea a- 
cestora. spre relevarea forme
lor și metodelor ce le folosesc 
organizațiile U.T.C. în mobiliza
rea lor la muncă este un lucru 
bun, izvorît din cerința impusă 
de etapa ce o parcurge în pre
zent agricultura țării noastre. 
Stăruind asupra răspunderilor 
sporite ce revin organizațiilor 
U.T.C. la îndeplinirea sarcinilor 
de producție mai mari decît în 
anii anteriori, vorbitorul a pre
cizat că orientarea tinerilor 
spre sectoarele cheie ale pro
ducției agricole în care apar 
meserii noi ce necesită cunoștin

lui de-a ne stînjeni nouă, cetățe
nilor, libertatea cu bisturiul ; 
Sălăjan Vasile, de 19 ani, din 
Baia Sprie, cu un cuțit „spe
cial"... Iar cît privește dibăcia 
unor asemenea indivizi de-a re
cruta victime, prozeliți, din rîn- 
dul unor tineri, minori chiar, bu
zunarele golite pe masa ofițeru
lui de miliție sînt edificatoare : 
asemenea indivizi sînt colpor
torii unei literaturi decadente, a 
„eroilor" hippy, a pornografiei 
în text și imagine. Se dovedește 
că unii au și antecedente penale, 
sau că sînt urmăriți pentru di
ferite infracțiuni. Seara aceasta 
înseamnă, pentru unii din ei, 
sfîrșit de „carieră". Și astfel, 
prin această viguroasă acțiune a 
opiniei publice, strada va fi cu 
siguranță mai curată.
DELIMITĂRI MAI MULT DECIT 

NECESARE...
Pînă la un anumit punct, pînă 

la o anumită limită — dată nu 
prin edict arbitrar, firește, ci 
prin bună-cuviință și bun simț, 
— ținuta vestimentară nu defi
nește moralitatea unei persoane. 
Fiecare se poartă cum îi stă mai 
bine, cum crede de cuviință, cum 

.îi sint gusturile sau posibilită
țile. In definitiv, vorba noastră 
veche are și astăzi perfectă va
labilitate : nu haina face pe om.

Trebuie însă să remarcăm că 
în cazul indivizilor mai sus a- 
mintiți, al indivizilor certați cu 
legea și cu normele noastre mo
rale. al indivizilor — după o vor
bă de asemenea veche, „fără că- 
pătîi" — aspectul exterior, ținuta 
vestimentară reprezintă o ches
tiune de fond, devine un amă
nunt definitoriu. Pentru ei as
pectul voit neîngrijit, haina voit 
trecînd pînă și limitele extrava
ganței, părul slinos, acoperind 
chipul alterat de alcool și 
de nopți pierdute în ocupații în 
afara legilor juridice și morale, 
se constituie într-un semn de 
recunoaștere. O modă împrumu
tată de aiurea, din lumi străine 
nouă, devine pentru ei criteriu 
de asociere, emblemă, parolă. 
Nouăzeci și nouă la sută din hu
liganii depistați și tratați ca a- 
,tare erau purtători de chică, atît 
de mare și încîlcită în cazul u- 
nora incit de la distanță făcea 
greu de stabilit sexul.

Decurge de aici, ca o îndato
rire pentru fiecare tînăr, de a 
stabili, chiar si în această pri
vință, oricît de mari ar fi ten
tațiile modei, delimitări pre- 
cise între el, între noi, și aceste 
persoane a căror comportare ge
nerală contravine moralei, nor
melor de conduită civilizată. Spu
nem aceasta pentru că adese
ori, tineri purtați de valurile tre
cătoare ale jurnalelor de modă 
riscă să devină paravane îndără
tul cărora demascarea unor ase
menea indivizi devine mai ane
voioasă.

țe noi, pune in fața organiza
țiilor U.T.C. necesitatea folosi
rii unor forme și metode noi. 
Formele sînt multiple, aplica
rea lor însă nu se poate face 
în mod mecanic. La aplicarea 
lor trebuie să se dea dovadă de 
spirit orientativ, de inițiativă ; 
prestigiul organizației prin 
muncă se cîștigă. Va trebui, a 
spus în continuare vorbitorul, 
ca organizațiile U.T.C. să-și ex
tindă aria de preocupări pentru 
atragerea în sectorul legumicol 
a unui număr cît mai mare de 
tineri. Pasiunea unui tînăr pen
tru o anume meserie nu pornește 
de la 14 ani, ci mai devreme. Ca
drele didactice pot face mult 
în acest sens. Cei mai muiți 
dintre absolvenții școlilor gene
rale care rămîn în sat sînt fe
tele care, de altfel și aduc a- 
portul cel mai însemnat in le
gumicultură. De aceea va tre
bui mai mult accentuată iniție
rea de acțiuni specifice muncii 
în rîndul lor.

în încheiere a fost subliniat 
locul deosebit pe care trebuie 
să-l ocupe în preocupările or
ganizațiilor U.T.C. munca de 
educare politico-ideologică, ne
cesitățile îmbunătățirii acestor 
activități. „Pentru că — a spus 
tovarășul Iosif Walter — numai 
dezvoltarea conștiinței membri
lor organizației e în măsură să 
ofere garanția înțelegerii sarci
nilor permanente ale organiza
țiilor U.T.C., a sensurilor majo
re ale producției din etapa ac
tuală".

MIREASA ERA IN NEGRU : 
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 Ia 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 1 : 
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), 
Flamura (orele 9: 11,15: 16: 18.15.
20.30).

SIMPATICUL DOMN R : rulea 
zâ la Lumina (orele 9,30—16 în 
continuare; 18,30: 20,45), Tomis 
(orele 9,30—15,30 tn continuare: 
18: 20.15).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICA ! ru. 
lează la Doina (orele 11,30; 13,45;
16; 18.30; 20,45), Program pentru 
copil (orele 9—10).

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

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Feroviar (orele 8,45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

Căci iată, cazul tînărului Dan 
Crin. Cum ai putea să bănui că 
îndărătul acestor plete cețoase, 
al acestor perciuni care se în
tind pînă sub bărbie se ascunde 
un elev ? Cum ai putea să nu 
așezi cel puțin la prima vedere 
semnul egalității între el, fiu 
de respectabil inginer într-un 
minister, între el care la 20 de 
ani vorbește două limbi străine 
și căruia îi vine frizerul acasă, 
dar refuză să se tundă, și borfa
șii de haine vechi din Piața 
Amzei, în cîrdășia cărora a fost 
găsit ? ! Cum ai putea să deose
bești ușor pe pungașul Ionescu 
Marian, de 19 ani, descoperit în- 
tr-o circiumă periferică, de, să 
zicem, proiectantul L. Gheorghe, 
de la Institutul „Proiect" Bucu
rești, cînd ambii se ascund sub 
aceeași infățișare neglijentă de 
pletoși ?! Și cum ar putea să 
nu-ți iște serioase semne de 
întrebare asemănarea pe care 
unii tineri cu bogată cultură și 
pregătire și-o dau ei înșiși, vic
time ale unor capricii de modă, 
cu acei indivizi purtători de 
„bluges", frecați dinadins în ca
zul acestora din urmă, cu cără
midă sau unsoare ca semn de 
recunoaștere?! Și asta mai ales 
atunci, cind individul fără că- 

pății, fără ocupație, disprețuind 
munca, cinstea și omenia, și, să 
zicem, studentul — din fericire 
unicul exemplu ni l-a oferit Tri
fon Sorin, de la Facultatea de 
limbi romanice — își adăpostesc, 
și unul și altul, și-și argumen
tează ținuta în totală discordanță 
cu bunul simț, pe fundamentul 
teoretic al acelorași mentalități i

— Hippy, domnule, nu sînt ei 
o mișcare socială revoluționa
ră ? Nu luptă ei pentru puritate 
etc ?

Firește, argumentele acestea, 
ale studentului la secția de lim
bă franceză, în totală contradic
ție cu realitatea, dobîndite pro
babil din frunzărirea unor pu
blicații, departe de-a sesiza ca
racterul de diversiune socială, 
aspectul extremismului de fac
tură ultrareacționară pe care-1 
reprezintă această mișcare din 
lumea capitalistă, ne fac să ne 
punem serioase semne de în
trebare asupra activității pe 
care o desfășoară asociația din 
această facultate, asupra modu
lui cum ajută ea studenții să se 
informeze exact, științific și cu 
discernămînt asupra unor feno
mene din lumea contempora
nă, care nu pot să nu intereseze 
pe tineri. Pînă la un punct însă ; 
fiindcă cercetînd mai amănun
țit biografia universitară a tînă
rului în cauză, observăm ușor că 
între el și ceilalți colegi ai săi, 
între el, o excepție, și majori
tatea studenților se interpun „a- 
mănunte" semnificative : din 
trei examene pe care le avea de 
susținut în sesiunea recent în
cheiată, studentul T. S. n-a pro
movat decît unul singur.

Munca și atitudinea față de ea 
este și în acest caz punctul de 
sigură orientare.

Tocmai de aceea și ținuta 
care pînă la un anume punct nu 
este definitorie trebuie să ne de
limiteze de cei ce disprețuiesc 
și-și refuză satisfacțiile muncii. 
N-o spunem noi, reporterii, 
ne-au spus-o zeci de tineri cu 
care am stat de vorbă și din
tre care unii, cei mai mulți, în- 
țelegînd profunda semnificație 
a observațiilor colegiale ce li 
s-au adresat, s-au grăbit la pro
priul îndemn să corecteze ceea 
ce era — în unele cazuri — 
de corectat.

în legătură cu acțiunea care 
a dus la depistarea în Capitală 
a 60 de indivizi fără ocu
pație, a 86 de contravenienți, 
practicanți de jocuri de noroc, 
atentatori la liniștea publi
că, a 134 de persoane fără 
acte de identitate, între care 43 
suspecți aflați în cercetări ante
rioare ale miliției, în încheierea 
acestor rînduri ne simțim datori 
să relevăm adeziunea de care 
s-a bucurat această acțiune a 
tinerilor în rîndul cetățenilor, 
sprijinul larg pe care l-au oferit 
precum și insistența cu care a- 
ceștia au susținut ca ofensiva 
împotriva buruienilor din cîmpul 
moral al colectivității să conti- 
nuie, să nu înceteze pînă la eli
minarea tuturor surselor de in
salubritate, de atentat la liniș
tea. la normele de conduită, la 
etica noastră socialistă. Și rele
văm mai cu seamă îndreptățită 
opinie potrivit căreia reușita 
unei asemenea acțiuni presupu
ne fermitate pe toate planuri
le, participarea tuturor factori
lor, a tuturor cetățenilor, fie
care în raza lui de activitate, 
indiferent de profesie sau de 
vtrstă

^PENTRU TIMPUL D V. LIBERĂ
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20,30),  Modern (orele 9,15: 11,30; 
13,45; 16; 13,15; 20,30).

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

ROȘU ȘI AURIU . ruleazâ la 
Buzeștl (orele 20.30).

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 tn continuare: 
16; 18.15: 20.30).

COMISARUL „X* sl „PANTE
RELE ALBASTRE" : rulează la 
Bucegi (orele 9,45; 12; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9,15; 11,30;
13,30; 15,45; 18,20; 15), Arta (orele 
9,30—15,45 în continuare; 18,15;
20.30) .

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

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

BERU Șl COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează Ia Drumul 
Sării (orele 15; 17,30; 20).

CIND SE ARATA CUCU
VEAUA ! rulează la Gluleștl (o- 
rele 15,30; 18; 20,30; MIORIȚA : 
(orele 10; 12,30: 15; 17,30; 20).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la Cotrocenl (orele 15,30—19).

VINNETOU 1N VALEA MOR- 
ȚII ; rulează Ia Pacea (orele 15,45: 
18: 20.15).

STAPIN PE SITUAȚIE : ru
lează la Floreasca (orele 10; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

^Dumbrava 
șantier al

Intr-un peisaj de mare fru
musețe se află Dumbrava, locul 
preferat de odihnă și plimbare 
al sibienilor. Pe acest loc, unde 
în 1719 se găsea un singur pa
vilion de distracții, astăzi la 
dispoziția vizitatorilor se află 
un camping cu o mie de locuri, 
un restaurant, bufet, grădină 
zoologică și un muzeu al teh
nicii populare. Pentru acest an 
consiliul popular județean în 
colaborare cu Direcția silvică 
județeană prevăd noi amena
jări. Astfel, s-a întocmit un 
plan de întinerire a pădurii, a- 
menajări de noi alei, plantări 
de arbuști, terminarea dru
murilor din cadrul muzeului. 
La Muzeul tehnicii populare 
se va continua montarea unor 
noi construcții privind arta 
populară din diferite zone geo
grafice. Se va instala în Dum
bravă un mare complex pas
toral cuprinzînd o gospodărie 
și un atelier de olari din Ol
tenia, două mori de vînt din 
Dobrogea, o cramă din Huși, 
o stînă din Carpații Meridio-

CONSFĂTUIREA TINERILOR 
ZOOTEHNIȘTI

în organizarea secției economice a C.C. al U.T.C., timp 
de două zile s-a desfășurat la Casa agronomului din Cluj, 
consfătuirea tinerilor zootehniști. Cei aproape douăsutecinci- 
zeci de participant! — reprezentînd 12 județe ale țării, au 
participat la un complex de activități menite să explice în 
amănunt sarcinile ce revin acestui important sector al pro
ducției agricole și, in raport direct, obligațiile organizațiilor 
U.T\C., ale tinerilor ce și-au ales profesia de crescători de 
animale. Discuțiile ce au înlesnit un larg schimb de experien
ță. audierea interesantelor expuneri realizate de către cer
cetători din cadrul stațiunilor experimentale și a unor pro
fesori de la Institutul agronomic din Cluj, vizitele la cîteva 
complexe zootehnice, între care cele de Ia Iernut și Mihai 
Viteazul, vizionarea unor filme și diafilme de profil, toate 
acestea au avut darul să informeze auditoriul cu tot ceea ce 
e mai avansat în practica zootehnică, asupra noilor direcții 
de dezvoltare a sectorului creșterii animalelor și a tehno
logiilor adoptațe atît în sectorul de stat cît și în cel coope
ratist.

De curînd s-a întors in țară 
o delegație de cineaști români 
care au participat la cea de-a 
4-a ediție a Festivalului interna
țional al filmului studențesc des
fășurat in Olanda, la Amster
dam. Din delegație a făcut parte 
și regizorul Gheorghe Vitanidis 
de la care am aflat amănunte 
interesante.

— Cinestud (numele prescurtat 
al Festivalului internațional al 
filmului studențesc), ne-a spus 
domnia sa, funcționează ca or
ganism de întilnire al studenți
lor din diferite țări, creatori de 
filme. Acțiunea Cinestudului e 
sprijinită de Universitatea din 
Amsterdam, de Municipalitate și 
de către unele instituții pro
ducătoare de peliculă. Organiza
torii festivalului sînt în totali
tate studenți nesalariați care fac

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul

Pronoexpres nr. 11 
din 11 martie 1970

Extragerea I : 34 38 39 33 19 16 
Fond de premii : 441 809 lei.

Extragerea a II-a : 30 21 16 8
35 11 36
Fond de premii : 384 035 Iei.

CUȚITUL IN APA i rulează la
Moșilor (ora 20.30).

NOAPTE CU CEATĂ : 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 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATIT DE MARE ! rulea
ză la Rahova (orele 15.30; 18.
20.15) .

O NUNTĂ CUM N-A MAI 
FOST : rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15), Unirea (orele 
15.30; 18; 20,15).

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

RĂZBOIUL DOMNITELOR: ru
lează Ia Crîngașl (orele 15,30; 18;
20.15) .

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

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

VA PLACE BRAHMS 7: rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).
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Opera Română : SEARĂ DE BA
LET GERSHWIN — ora 19,30 ;

Sibiului“ — 
tineretului 
nali, un cuptor de redus mi
nereu și o piuă din Vrancea. 
în cadrul planului de sistema
tizare este prevăzută și con
struirea unui complex cultu- 
ral-sportiv în partea de sud a 
Pădurii Dumbrava. Se vor con
strui o pistă de carting (care 
în timpul iernii va fi folosită 
pentru patinaj), terenuri de 
baschet, tenis și ștrand. Pe lac 
se va amenaja o scenă pentru 
spectacole artistice. La gră
dina zoologică sînt prevă
zute posibilități de extinde
re și noi achiziții. Grădina 
va fi mutată la intra
rea în parc. S-a pus, de a- 
semenea, problema tipăririi de 
ghiduri pentru informarea tu
riștilor. Lucrările vor începe 
imediat ce timpul va fi favo
rabil. Șantierul care se va 
dechide în primăvară va fi 
declarat — după cum spune 
Ion Munteanu, prim secretar 
al Comitetului municipal al 
U.T.C. — „Șantier al tineretu
lui".

MARIA MIN’CIU

aceasta din pasiune pentru spri
jinirea artei cinematografice.

— Care a fost modalitatea de 
desfășurare a festivalului ?

— In prima zi a festivalului 
in cadrul deschiderii inaugurale 
au fost prezentate trei din- fii-

CINESTUD 70

mele laureate la edițiile ante
rioare. In zilele festivalului au 
fost proiectate 200 filme aflate 
in competiție. Studenții noștri 
s-au prezentat cu cinci filme : 
„Divorț românesc" de Carol

joi ultima zi la
LOTO

Teatrul de Operetă : CONTESA 
MARITZA — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) ; IDIOTUL — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : TRAVESTI — ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie : MAN
DRAGORA — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
Studio) ; HARFA DE IARBA — 
ora 20 ; Teatrul Mic : EMIGRAN
TUL DIN BRISBANE — ora 20 ; 
Teatrul Gluleștl : VISUL UNEI 
NOPȚI DE IARNA — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-du) 
Magheru) : VIJELIE IN CRENGI
LE DE SASSAFRAS — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : ENIGMATICA 
DOAMNA „M" — ora 20 ; Teatru) 
„Ion Vasileseu" : FLOARE DE 
CACTUS — ora 19,30 ; (La Sala 
Palatului) ; FOTBAL MEXICO ’70
— ora 19,30 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : MAZELTOV - ora 19,30 ; 
studioul I.A.T.C. : PIATRA DIN 
CASĂ — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă” : TOATE PlNZELE SUS
— ora 16 ; Teatrul Țăndărică (Cal. 
Victoriei) : ȘORICELUL ȘI PĂ
PUȘA — ora 17 ; (Str. Academiei) : 
BANDIȚII DIN KARDEMOMME
— ora 15 ; Teatrul „C. Tănase” 
(Cal. Victoriei) : NICUȚĂ LA TA- 
NASE — ora 19,30 : Ansamblul 
U.G.S. : ESOP, VIAȚA, MUZICA 
ȘI NOI — ora 20 ; Circul de Stat : 
CARNAVALUL CIRCULUI — pre
mieră — ora 18 șl 19,30.

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ilie Verdeț, a 
primit miercuri pe ministrul co
merțului al Marii Britanii, Roy 
Mason, aflat în vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme privind dezvolta
rea colaborării și cooperării eco
nomice, științifice și tehnice din
tre România și Marea Britanie.

★
Miercuri dimineața, ministrul 

comerțului al Marii Britanii, Rov 
Mason, a avut o întrevedere la 
Ministerul Industriei Chimice cu 
ministrul Alexandru Boabă.

Ministrul afacerilor externe al 
Norvegiei, John Lyng, a confe
rențiat, miercuri după-amiază, la 
sediul Asociației de drept inter
național și relații internaționale 
(A.D.I.R.I.), despre „Tendințe în 
politica externă norvegiană".

Printre cei prezenți se aflau 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
Institutului român pentru relații 
culturale cu străinătatea. Eduard 
Mezincescu, ambasadorul Româ
niei în Norvegia, oameni de știin
ță și cultură, juriști, diplomați, 
ziariști.

★
Seara, ministrul norvegian, cu 

soția și persoanele oficiale care 
îl însoțesc au asistat la specta
colul cu opera „Faust", prezen
tat pe scena Operei Române din 
București.

Miercuri după-amiază, pre
ședintelui Societății „Max Planck" 
din Republica Federală a Germa
niei, prof. dr. Adolf Butenandt, 
laureat al premiului Nobel, i-a 
fost conferit titlul de „doctor 
honoris causa" al Institutului de 
medicină și farmacie din Bucu
rești, pentru rezultatele studiilor

Korfanta. „Cercul" de Mircea Ve- 
roiu, „Viața in roz" de Dan Pi
ta, „Nostalgie" de Ioussif Aj- 
daby — producție a unui stu
dent sudanez absolvent al insti
tutului român de cinematografie 
și „Rătăcire" de N. Mărginea- 
nu. Din acestea, patru au fost in
cluse în programele speciale de 
selecție. Filmele noastre au fost 
urmărite cu deosebit interes de 
spectatorii din sală și concluzia 
generală a specialiștilor a fost 
că din punct de vedere al compe
tiției profesionale, filmele noas
tre se detașează incontestabil de 
celelalte prin diversitatea stilis
tică și tematică. Două dintre ele. 
„Divorț românesc" și „Viața în 
roz" au fost achiziționate de că
tre Televiziunea olandeză.

M. M. 
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?ROGRAML I

• 17,30 Deschiderea emisiunii.
Emisiunea în limba maghiară 
• 18,05 Filmul serial ,,Oliver 
Twist“ (I) • 18,35 Mult e dulce și 
frumoasă... Emisiune de conf. dr. 
Sorin Stati $ 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 Muzică populară din 
Transilvania • 19,30 Prim plan : 
Poetul Nichita Stănescu < 20,00
Reflector < 20,15 Știința și pro
ducția. Viteza particulelor și iner
ția recepției • 20,45 Seară de tea
tru TV : „Teatru cu bile“ de Do- 
rel Dorian • 22,00 Telejurnalul de 
noapte • 22,15 Actualități literare 
< 22,40 Strune și melodii.

PROGRAMUL II

• 20,15 Deschiderea emisiunii. 
Film artistic „Noul locatar" • 21,35 
Artă plastică. Prin expoziții 
<21,55 Film serial „Răzbunătorii". 
Reluarea episodului „John Steed 
în mai multe exemplare".

ERATA

în ziarul nostru de sîmbătă 7 
martie a.c., in coloana 6 din pa
gina a IlI-a. s-a strecurat o gre
șeală datorată neglijenței tipo
grafiei. care a dus la inversarea 
unor rinduri. Cerindu-nc scuze 
cititorilor pentru această regre
tabilă greșeală, publicăm forma 
corectă a paragrafului respectiv : 

în același timp, acționînd în 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, țara noastră dezvoltă 
relații de colaborare cu toate ță
rile. în condițiile uriașului pro
gres științific și tehnic contem
poran, cînd dezvoltarea economi- 
co-socială a tuturor națiunilor 
constituie un factor principal al 
întăririi păcii în lume, intensi
ficarea colaborării dintre state 
este o cerință fundamentală a 
progresului.

Nu doresc să fac o expunere 
asupra situației internaționale. 
Mă voi referi pe scurt doar la 
cîteva probleme.

Peste două luni vom sărbă
tori 25 de ani de la victoria asu
pra Germaniei fasciste, iar în 
toamna acestui an, se va ani
versa împlinirea a tot atîția ani 
de la înființarea Organizației 
Națiunilor Unite. Deși a trecut 
un sfert de veac de la termi
narea războiului mondial, în lu
me mai persistă încă numeroase 
probleme nerezolvate. In Euro
pa, de unde au pornit atît primul 
cit și cel de-al doilea război 
mondial, pacea nu a fost încă 
reglementată. în diferite părți 
ale lumii, războiul provoacă 
încă mari suferințe unor popoa
re ; cursa înarmărilor a luat 
proporții uriașe, cheltuielile pen
tru înarmare depășind peste 200 
miliarde dolari, ceea cs apasă 
greu asupra nivelului de trai al 
popoarelor.

sale în domeniul biochimiei me
dicale, fiziologiei și virusologiei.

Tovarășul Gheorghe Radules
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste 
România în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, a plecat 
miercuri la amiază la Moscova, 
pentru a participa la lucrările de 
pregătire a materialelor Comite
tului Executiv al C.A.E.R. pen
tru sesiunea a XXIV-a a Consi
liului.

Delegația interdepartamentală, 
condusă de Adrian Georgescu, 
prim-vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Energia Nu
cleară, s-a înapoiat miercuri seara 
de la Moscova, unde a purtat 
tratative privind dezvoltarea co
laborării și cooperării între Ro
mânia și Uniunea Sovietică în 
domeniul folosirii energiei atomi
ce în scopuri pașnice.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Danemarcei, ambasado
rul acestei țări la București, 
Torben Busck-Nielsen, a oferit 
miercuri după-amiază o recep
ție în saloanele ambasadei.

Au participat Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Petre Blajovici, Comeliu 
Mănescu, Alexandru Boabă, 
Pompiliu Macovei, Gheorghe 
Moldovan, membri ai guvernului, 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Miercuri dimineața, în sala 
„Victoria" din Iași s-a deschis 
expoziția „50 de ani de la crea
rea Uniunii Comunișt -pr din 
Iugoslavia".

La vernisajul expoziției aț luat 
parte tovarășii Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim secretar al Comitetului ju
dețean de partid, președintele 
Consiliului popular județean, alți 
reprezentanți ai organelor jude
țene și municipale de partid și de 
stat, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au fost de față membri ai am
basadei R.S.F. Iugoslavia la 
București.

Simpozionul și primul concurs 
al filmului de protecția muncii, 
organizat de Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, și Ministerul Mun
cii, s-a încheiat miercuri după- 
amiază printr-o festivitate la care 
au luat parte reprezentanți ai 
unor organizații de masă și ob
ștești, cadre de conducere din 
ministere și mari uzine bucu- 
reștehe și din țară, critici de artă, 
muncitori și tehnicieni care se 
ocupă CU protecția muncii în în
treprinderi.

Din cele 35., de filme prezen
tate în concuratele cinecluburile 
de muncitori și studiouri pro
fesioniste, au fost distinse cu 
premiul I filmele „De ce s-a pro
dus accidentul ?“, realizat de 
Cineclubul sindicatului Combi
natului chimic Făgăraș, și „Cine-s 
vinovății ?“, producție a Stu
dioului cinematografic „Bucu
rești". Au fost distinSe cu pre
miul II filmele „Grija fată de 
om", realizat de Cineclubul Ca
sei de cultură a sindicatelor din 
Tg. Mureș și „Pățaniile lui Guță“ 
(desen animat), producție a Stu
dioului cinematografic „Anima- 
film“, iar cu premiul III filmele 
„O singură greșeală", produs de 
Cineclubul sindicatului între
prinderii „7 Noiembrie" din 
Arad, „Ancheta" și „Două pe
ricole — formalismul și indisci
plină".
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DE PE LÎNGĂ C. C. AL P. C. R.
(Urmare din pag. I)

tru formarea ți pregătirea cadre
lor de activiști, chemate să trans
pună în viață politica marxist- 
leninistă a Partidului Comunist 
Român.

în sfertul de veac care a tre
cut, Școala superioară de partid 
ți-a făcut un titlu de onoare din 
a sluji cu devotament cauza par
tidului. Desfășurîndu-și activita
tea sub îndrumarea nemijlocită 
a Comitetului Central, școala 
„Ștefan Gheorghiu" s-a străduit 
să-și îndeplinească, în condiții cît 
mai bune, sarcinile de mare răs
pundere, s-a încadrat cu toate 
forțele în preocupările partidului, 
de a forma și educa activiști po
litici capabili să îndeplinească cu 
pasiune și competență sarcinile 
încredințate de partid de a con
tribui activ la mobilizarea mase
lor în vederea înfăptuirii neabă
tute a liniei politice a Partidului 
Comunist Român.

Mii de absolvenți ai acestei 
școli muncesc cu devotament ți 
pricepere în cele mai diverse do
menii, mulți dintre ei îndepli
nesc sarcini de înaltă răspundere 
în partid și în stat.

Activitatea desfășurată de 
Școala superioară de partid de 
la înființare si pînă în prezent 
este p'arte integrantă a luptei 
purtate de partid pentru asigura
rea desfășurării victorioase a re
voluției ți construcției socialiste 
în țara noastră. Conducerea par
tidului, asigurînd o compoziție 
preponderent muncitorească a 
cursanților școlii, promovează ți 
pe această cale în locurile de 
mare importanță pentru construc
ția și dezvoltarea socială a țării 
elementele muncitorești, pentru 
a imprima muncii de partid spi
ritul revoluționar, combativ, de 
disciplină și răspundere, caracte
ristic clasei muncitoare.

Suflul înnoitor imprimat în 
toate domeniile de activitate de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, marile sarcini 
pe care programul făuririi socie
tății socialiste multilateral, dez
voltate. elaborat de Congresul al 
X-lea, le ridică în fața poporului 
nostru exercită o puternică în
râurire asupra întregii activități 
din învățămîntul de partid. Ex
periența ultimilor ani dovedește 
însemnătatea hotărârii Comitetu
lui Executiv al Comitetului Cen
tral din 1966 privind perfecționa
rea învățămîntului de partid, și 
marchează un moment important 
în ridicarea pregătirii politico- 
ideologice a activiștilor de partid, 
de sindicat și de U.T.C., în creș
terea competenței lor în munca 
politică, organizatorică și ideo
logică".

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la rezultatele obținute în 
pregătirea cadrelor, în moderni
zarea procesului de învățămînt, 
subliniind că coordonata funda
mentală a întregii activități a 
constat în înarmarea activiști
lor care studiază în Academie cu 
politica internă și internațională 
a nartidului, informarea și dez
voltarea trăsăturilor caracteris
tice militantului comunist.

„S-a creat o tradiție pe care 
sîntem chemați s-o cultivăm, a 
spus în continuare vorbitorul, ca 
activiștii formați în Academia 
noastră să-și îndeplinească cu 
abnegație sarcinile care le sînt 
încredințate. Vă asigurăm că 
promoția care va absolvi peste 
cîteva luni Academia, prima pro
moție a Academiei în noua ei 
structură, va confirma această 
tradiție.

Sîntem conștienți că în activi
tatea cornului didactic, a organi
zațiilor de partid din Academie 
sînt încă neajunsuri, că avem 
încă multe de făcut pentru pro
movarea consecventă a modului 
creator în care conducerea de 
partid abordează și rezolvă pro

I VEȘTI DIN TARĂ!
I
I
I
I
I
I

GENERATOR DE ÎNALTA 
FRECVENȚĂ

La Uzina metalurgică din 
Iași a fost conceput, pro
iectat și construit cel mai 
mare generator de înaltă 
frecvență din țară destinat 
sudurii industriale a țevi
lor. Acesta funcționează în- 
tr-un regim electric de 200 
kW și 440 000 Hz, ceea ce 
permite obținerea, prin in
ducție, a unor suduri de 
înaltă calitate. Pe lingă eli
minarea electrozilor de su
dură, foarte scumpi, se în
locuiesc în procesul tehno
logic benzile laminate la 
rece provenite din import 
cu benzi laminate la cald, 
realizîndu-se astfel, pe tona 
de țevi sudate, circa 1 300— 
1 500 lei economii. 

blemele practice și teoretice ridi
cate de viață, pentru educarea 
cadrelor în spiritul eticii comu
niste, al combativității și răspun
derii în muncă pe care le promo
vează partidul, pentru sporirea 
aportului Academiei în pregăti
rea superioară în acest spirit a 
cadrelor de partid, de sindicat și 
U.T.C., pentru intensificarea pre
zenței noastre în viața ideologică 
a țării, în confruntările ideologice 
contemporane".

După ce a subliniat că proce
sul făuririi societății multilateral 
dezvoltate solicită pregătirea ac
tiviștilor de partid într-o îmbina
re organică a teoriei cu practica, 
cu experiența organelor ți orga
nizațiilor de partid, călirea lor 
politică și ideologică, vorbitorul 
a spus : „Aprecierea făcută de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, că în etapa ac
tuală întreaga activitate de exer
citare a conducerii de către par
tid se întemeiază pe știință o- 
bligă întregul corp didactic al 
Academiei la perfecționarea mun
cii sale.

Nu e un secret pentru nimeni 
că deși au fost aduse îmbunătă
țiri programelor și cursurilor, 
multe părți ale disciplinelor so
ciale și politice mai poartă pe
cetea vechiului, sînt încărcate cu 
material factologic, cu unele con
cluzii și idei depășite de viață. 
Se impune din partea noastră 
mai multă îndrăzneală în intro
ducerea unor teme și cursuri noi, 
care să țină pasul cu dezvolta
rea științei contemporane, să des
chidă orizonturi mai largi activiș
tilor. Ne propunem ca, militînd 
pentru înlăturarea unor atitu
dini neștiințifice, simpliste, în a- 
naliza curentelor de idri nemar- 
xiste, să întărim combativitatea 
partinică, să dăm mai multă sub
stanță atitudinii critice față de 
ideologia străină, față de influ
ențele retrograde, idealiste. Spi
ritul științific, atitudinea crea
toare, claritatea și fermitatea 
ideologică trebuie să fie în con
tinuare atribute caracteristice 
ale lecțiilor, cursurilor și dezba
terilor din Academie, a întregii 
activități pe care noi o desfășu
răm pe frontul ideologic".

In continuare, vorbitorul a 
spus : „Partidul și statul nostru 
promovează o politică externă 
științifică, profund principială și 
consecventă, care se bucură de 
sprijinul și adeziunea întregului 
nostru popor și de un binemeri
tat prestigiu internațional. Stră
duințele noastre vor fi îndreptate 
spre reflectarea cît mai profun
dă în procesul de învățămînt, în 
activitatea de cercetare științifică 
și de propagandă a principiilor 
pentru care militează partidul 
nostru în relațiile internaționale 
și în mișcarea comunistă inter
națională.

Ne angajăm ca, urmînd culti
varea spiritului viu al metodei 
creatoare marxist-leniniste în ana
liza și înțelegerea fenomenelor 
lumii contemporane, însușindu-ne 
profund sensul hotărârilor de 
partid, să sporim contribuția 
noastră la desfășurarea întregii 
activități a partidului, la aplica
rea neabătută în viață a politicii 
sale interne și externe".

In continuare, se dă citire De
cretului Consiliului de Stat, prin 
care se conferă Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I Academiei de învățămînt 
social-politic „Ștefan Gheorghiu", 
pentru contribuția deosebită a- 
dusă la formarea cadrelor, la ac
tivitatea ideologică și culturală, 
la opera de edificare a socialis
mului, cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la înființare.

în aclamațiile entuziaste ale 
tuturor celor prezenți, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a în- 
mînat rectorului Academiei cea 
mai înaltă distincție a patriei 
noastre.

NOI UTILAJE PETROLIERE

Uzina de utilaj petrolier 
„1 Mai" din Ploiești a in
trodus în fabricația de se
rie noi produse. Intre aces
tea se află o instalație de 
foraj cu turlă rabatabilă 
prevăzută cu trei motoare 
de mare forță, ce poate 
fora pînă la 6 000 metri a- 
dîncime, în diferite condiții 
de teren și climă, precum 
și prevenitorul triplu de 
erupție-instalație, care a 
primit medalia de aur la 
recentul tîrg internațional 
de la Leipzig. Din no
menclatorul uzinei rezul
tă că în anii actualului 
cincinal au fost realizate 
instalații cu caracteristici 
superioare, ale căror per
formanțe sînt cunoscute și

Mulțumind cu emoție, rectorul 
Academiei, ION STOIAN, a sub
liniat că deosebita onoare ce se 
face acestei instituții obligă ca
drele sale, pe studenți, să mun
cească mai bine pentru a fi la 
înălțimea cerințelor, a exigențelor 
sporite pe care conducerea parti
dului le pune în fața lor.

A luat apoi cuvîntul studentul 
GHEORGHE CREȚU din anul 
IV al Facultății de economie, 
care a spus : Majoritatea covârși
toare a studenților Academiei 
noastre au fost muncitori, cărora 
partidul le-a încredințat sarcina 
de mare cinste și de mare răs
pundere, de a lucra ca activiști. 
Eu însumi timp de aproape 10 
ani am fost muncitor miner, apoi 
am fost promovat în activul de 
partid. Am venit la școală din 
funcția de secretar al unui comi
tet raional de partid. Drumul 
parcurs de mine este același 
drum pe care l-au urmat majo
ritatea activiștilor care învață în 
prezent în Academia de învăță
mînt social-politic „Ștefan Gheor
ghiu".

Am amintit acest lucru pentru 
a sublinia că partidul nostru a- 
cordă în mod statornic o atenție 
deosebită pregătirii cadrelor de 
activiști din rîndurile clasei mun
citoare, asigurînd astfel politicii 
sale fermitatea și combativitatea, 
spiritul consecvent revoluționar 
propriu acestei clase.

Ne mai despart doar cîteva 
luni pînă cînd activiștii anului 
patru, prima promoție de absol
venți ai Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", vor încheia cursuri
le, urmînd să se integreze în ac
tivitatea practică de transpune
re în viață a politicii partidului 
nostru, de valorificare a cunoș
tințelor însușite în anii de stu
diu.

Sîntem conștienți de faptul că 
sarcinile ce stau în fața organe
lor și organizațiilor de partid în 
etapa actuală, sînt deosebit de 
complexe, că ele cer din partea 
activiștilor de partid fermitate, 
hotărîre, inițiativă și muncă asi
duă pentru găsirea celor mai co
respunzătoare soluții în rezolva
rea problemelor pe care le ridică 
viața. Este o îndatorire de o- 
noare pentru noi, studenții anu
lui patru, să răspundem pe de

plin acestor cerințe puse în fața 
noastră de partid.

In încheiere, în numele tuturor 
activiștilor care studiază în Aca
demie, asigurăm conducerea 
partidului, pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar general al 
partidului, că vom spune „pre
zent" acolo unde partidul ne va 
trimite să muncim și că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
transpunerea în viață a politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru.

In cuvîntul său, studenta MA
RIA LAZAR, de la cursurile de 
perfecționare a cadrelor sindica
le a spus : Sînt fericită că am 
posibilitatea să aduc mulțumiri
le și recunoștința întregului co
lectiv al cursului nostru pentru 
condițiile create în vederea pre
gătirii noastre temeinice. Subli
niind că Partidul Comunist Ro
mân se preocupă în mod temei
nic de îmbunătățirea activității 
sindicatelor, potrivit misiunii ce 
le revine acestora în înfăptuirea 
programului de dezvoltare mul
tilaterală a României Socialiste, 
vorbitoarea a continuat: Faptul 
că organizarea cursurilor de per
fecționare a cadrelor sindicale 
are loc la Academia de 
învățămînt social-politic „Ștefan 
Gheorghiu", este o confirmare 
elocventă a grijii pe care condu
cerea partidului o manifestă pen
tru a asigura sindicatelor un ac
tiv bine pregătit, competent, ca
pabil să desfășoare o activitate 
rodnică în rîndul maselor.

De mare folos pentru activita
tea noastră de viitor ne vor fi

apreciate in peste 20 de țări 
din Europa, Asia, Africa și 
America.

PRODUSE PENTRU EXPORT

Industria noastră chimi
că își sporește atît sorti
mentul cît și volumul pro
duselor destinate exportu
lui. O dovadă în acest sens 
o constituie cantitățile im
portante de produse chimi
ce manipulate în aceste zile 
în portul Constanța. Astfel, 
nave românești și străine 
aflate în prezent la danele 
portului încarcă anvelope, 
cauciuc sintetic, miniu de 
plumb, bicarbonat de amo
niu, carbid, uree, fenol, a- 
cid formic, produse farma
ceutice și alte substanțe, 
care vor fi transportate 

cunoștințele dobândite în această 
perioadă cu privire la organiza
rea și conducerea economiei na
ționale, la construcția de partid 
și sindicală, cunoașterea mai te
meinică a legislației muncii, a 
normelor de conviețuire socială 
pe baza eticii socialiste.

Ca slujitori ai cauzei partidu
lui, ca activiști at sindicatelor, 
înțelegem că îndeplinirea obliga
țiilor noastre este chezășuită de 
prezența noastră activă în mij
locul maselor, de ținuta etică 
înaintată, de consacrarea efortu
rilor intereselor colectivității, ri
dicării bunăstării generale a în
tregului popor. Dorim din toată 
inima ca după terminarea aces
tei școli să putem răsplăti prin 
muncă și prin rezultatele pe 
care le vom obține, grija pe care 
a manifestat-o partidul în pregă
tirea noastră, pentru a contribui 
la ridicarea României Socialista 
pe noi culmi ale progresului și 
civilizației. Acesta este angaja
mentul nostru și vă asigurăm că 
îl vom îndeplini întocmai.

A vorbit apoi DAN FLO- 
RESCU, absolvent al cursuriloi 
de perfecționare a cadrelor 
U.T.C. Aceste cursuri — a ară
tat el — au fost urmate în de
cursul anilor, de peste 1300 ti
neri comuniști deveniți în pre
zent cadre de nădejde în dife
rite domenii de activitate, care 
își aduc o contribuție de seamă 
la înfăptuirea politicii partidului, 
la opera de construcție socialistă, 
la educarea comunistă a tinerei 
generații.

Hotărîrile Congresului al X-lea 
— a spus în continuare vorbito
rul — documentele Comitetului 
Central privind îmbunătățirea 
muncii politice în rîndurile tine
retului, ridică în fața activului 
Uniunii Tineretului Comunist 
sarcini sporite. De aceea, vom 
depune toate eforturile pentru a 
ne însuși temeinic linia politică 
a partidului, pentru a cunoaște 
măsurile promovate de partid și 
de stat în vederea dezvoltării 
multilaterale a societății noastre 
socialiste. La locurile noastre de 
activitate vom antrena tineretul 
la muncă, la desfășurarea unei 
intense activități obștești, vom 
milita neobosit pentru educarea 
tinerilor în spiritul principiilor 
comunismului, al patriotismului 
și internaționalismului socialist, 
al devotamentului, și dăruirii ge
neroase pentru interesele funda
mentale ale poporului.

Sîntem conștienți că avem în
datorirea de a ne aduce contri
buția la educarea tineretului în 
spiritul responsabilității sociale, 
de a-1 antrena în înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului, 
tineret capabil să ducă mai 
departe cu succes ștafeta pro
gresului, a socialismului și co
munismului în patria noastră, în
deplinind istoricele hotărîri ale 
Congresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Intîmpinat cu ovații, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintele secretarului general 
al partidului, subliniate în repe
tate rînduri cu aplauze prelun
gite, prețioasele sale indicații 
constituie un imbold în munca 
de pregătire și perfecționare a 
activului de partid și de stat 
desfășurată la Academia „Ștefan 
Gheorghiu".

Adunarea festivă ia sfîrșit 
într-o atmosferă entuziastă. Mi
nute în șir toți cei prezenți 
aclamă pentru partid, pentru 
conducerea partidului. Se mani
festează pentru Partidul Comu
nist Român, pentru politica sa 
pusă în slujba intereselor superi
oare ale întregului nostru popor.

(Agerpres)

spre diferite porturi din | 
Anglia, Belgia, Republica s 
Arabă Unită, R. F. a Ger- ■ 
maniei, Israel, Sudan și ■ 
R. D. Vietnam. B

SE EXTINDE REȚEAUA 
DE ELECTRIFICARE

Paralel cu electrificarea 
noilor localități și extinde- ■ 
rea rețelelor existente, în J 
județul Botoșani urmează I 
să se execute racordarea la 
rețeaua de iluminat a încă | 
90 de școli, 20 de dispensa- $ 
re și case de nașteri, 19 că- 3 
mine culturale, 10 sedii ale 
consiliilor populare și cite- I 
va băi comunale. La 30 din- ? 
tre obiectivele menționate, I 
documentațiile au și fost 
încheiate, treeîndu-se Ia e- 
xeevția lor. ' e

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

Astăzi, pentru neajunsurile din 
societatea noastră nu mai putem 
să aruncăm vina asupra burghe
ziei și moșierimii, nici chiar asu
pra imperialismului. (Animație, 
aplauze). Pînă la urmă, dacă 
apar unele greutăți în construc
ția socialistă, de vină sîntem noi 
înșine. Datoria noastră este de a 
organiza în așa fel munca îneît 
să demonstrăm în fiecare zi, în 
fiecare ceas, în fiecare minut, 
superioritatea orînduirii noastre. 
Prin succesele pe care le obți
nem în construcția socialistă 
sprijinim clasa muncitoare și for
țele progresiste din țările capita
liste și din toată lumea în lupta 
pentru răsturnarea imperialismu
lui și victoria societății socialis
te. (Vii aplauze). Spunînd toate 
acestea, tovarăși, nu uităm nici 
un moment că în lume există 
încă puternice forțe imperialiste, 
că orânduirea capitalistă mai dăi
nuie pe o însemnată parte a 
globului; aceasta cere desfășu
rarea unei ample lupte împotri
va imperialismului, pentru tri
umful cauzei socialismului și 
păcii în lume. Aceasta presupu
ne, de asemenea, să găsim acele 
forme de conducere a construc
ției socialiste, acele forme ale 
activității ideologice și politice 
care să facă imposibilă pătrun
derea oricărei influențe a impe
rialismului sau a ideologiei sale.

Știți bine, aici sînt și o serie 
de tovarăși care au lucrat în ile
galitate — nouă nu ne-a fost 
niciodată frică să ne înfruntăm 
cu ideologia capitalismului, a 
imperialismului; totdeauna din 
această înfruntare am ieșit vic
torioși. (Aplauze puternice). De 
aceea noi sîntem convinși că nu 
există în lume nici o forță — 
inclusiv ideologia imperialismu
lui care s-a dovedit falimenta
ră — care să poată în vreun fel 
sau vreodată abate partidul nos
tru comunist, pe comuniștii ro
mâni, clasa noastră muncitoare, 
poporul român de pe calea socie
tății socialiste și comuniste. In 
lupta pe care o duce, inclusiv 
împotriva ideologiei imperialiste, 
ideologia noastră marxist-leni- 
nistă este superioară, socialismul 
este superior 1 El a triumfat pe 
deplin în țara noastră I Sîntem 
convinși că idealurile nobile ale 
socialismului, măreața concepție 
a marxism-leninismului despre 
lume și viață Vor triumfa în în
treaga omenire. (Aplauze puter
nice);

Desigur, nici o victorie nu se 
realizează de la sine. Dacă nu 
vom ști cum să organizăm mun
ca și să folosim mijloacele ma
teriale, forța de muncă, cadrele, 
cuceririle științei și culturii spre 
a asigura progresul rapid al so

cietății noastre, firește, se pot 
ivi greutăți. Cunoașteți că am 
avut asemenea greutăți, că mai 
avem încă în munca noastră lip
suri ; de aceea, spre a asigura 
victoria comunismului trebuie să 
ne îmbogățim necontenit cunoș
tințele în toate domeniile de ac
tivitate — inclusiv în conducerea 
operei de construcție socialistă. 
Numai astfel vom lucra tot mai 
bine, cu rezultate tot mai bune. 
Am subliniat toate acestea, tova
răși, pentru a înțelege ce mare 
importanță acordă conducerea 
noastră problemei învățămîntului 
superior de partid, pregătirii ca
drelor în toate domeniile, inclu
siv în domeniul conducerii parti
dului și statului, al conducerii 
societății noastre.

Noi pornim de la faptul că 
comunismul reprezintă sinteza a 
tot ce a făurit mai bun omenirea 
în toate domeniile, inclusiv în cel 
al cunoașterii. Trebuie să înțele
gem că nu poți fi un bun comu
nist — și cu atît mai mult un 
bun activist de partid și de stat 
— decît dacă te străduiești neîn
cetat să-ți îmbogățești cunoștin
țele cu cuceririle științei și cul
turii, dacă stăpînești cît mai bine 
învățătura marxist-leninistă și știi 
să o aplici la condițiile concrete 
în care îți desfășori activitatea. 
In acest spirit consider necesar 
ca Academia „Ștefan Gheorghiu" 
să acorde și mai multă atenție 
ridicării nivelului învățămîntului, 
legării lui strînse de practica 
construcției socialiste din țara 
noastră, studierii atente a expe
rienței partidului și statului nos
tru. în același timp, este 
necesară studierea experienței 
Uniunii Sovietice, a celorlalte 
țări socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, spre a putea trage cele mai 
bune concluzii pentru activitatea 
viitoare. Noi am considerat și 
considerăm că numai îmbinînd 
în mod armonios experiența pro
prie cu experiența altor țări, cu 
experiența universală în făurirea 
noii orînduiri sociale, vom reuși 
să creăm condiții pentru mersul 
tot mai ferm — și cu cît mai pu
ține greșeli — înainte spre co
munism. (Vii aplauze).

In cadrul Academiei se stu
diază acum un cerc larg de pro
bleme. Locul principal îl ocupă 
studierea concepției materialist
dialectice despre lume. Con
sider că aoesta este un 
lucru foarte bun, pentru că 
noi ne propunem ca în ca
drul acestei școli de partid 
să formăm activiști de par
tid, conducători ai construc
ției de partid și de stat. Or, 
pentru aceasta, pe lîngă cu
noștințele generale, științifice, 
culturale, sînt indispensabile 

o bună pregătire ideologică, 
cunoașterea și înțelegerea, — nu 
dogmatică, ci creatoare —, a 
marxism-leninismului. (Aplauze 
puternice). Cred însă că nu o 
să-mi fie luat în nume de rău 
dacă voi arăta că nu în aceeași 
măsură se acordă atenție în ca
drul Academiei problemelor ști
inței conducerii; aceste probleme 
nu ocupă locul corespunzător în 
programul școlii. Este necesar ca 
în viitor, ținînd seama de profi
lul cadrelor pe care dorim să le 
formăm în această Academie, să 
se acorde o atenție mai mare a- 
cestui domeniu esențial pentru 
partidul și statul nostru. De ase
menea, aș dori să subliniez că 
trebuie să organizăm astfel stu
diul îneît acesta să ajute pe 
cursanți nu să-și însușească cita
te, pe care să le învețe pe din 
afară, ci să-i deprindă să jude
ce fenomenele și evenimentele pe 
baza materialismului dialectic și 
istoric, să-i ajute să tragă conclu
ziile corespunzătoare pentru ac
tivitatea practică. Să avem per
manent în vedere faptul că mar- 
xism-leninismul nu înseamnă în
sușirea mecanică a unor cunoș
tințe din trecut, că el este o me
todă de gîndire și cercetare a 
realităților epocii în care trăiești 
și activezi. Numai acei comu
niști care acționează astfel se do
vedesc a fi la înălțimea menirii 
lor, pot răspunde cu succes sar
cinilor pe care partidul, clasa 
muncitoare, poporul li le încre
dințează. (Vii aplauze). Acest a- 
devăr, confirmat tot timpul de 
viață, are în epoca noastră, — e- 
poea uriașelor transformări revo
luționare a societății, a avîntului 
nestăvilit al științei și tehnicii — 
o importanță hotărâtoare pentru 
elaborarea unei linii politice jus
te, a tacticii și strategiei revolu
ționare, pentru făurirea cu suc
ces a socialismului și comunismu
lui. (Aplauze puternice).

Comitetul Central cere tovară
șilor care lucrează în învățămîn
tul de partid, al științelor sociale 
și politice să-și intensifice efor
turile pentru ridicarea nivelului 
politic și ideologic al tuturor 
membrilor de partid, pentru for
marea conștiinței socialiste a în
tregului nostru popor. In legătu
ră cu aceasta cred că nu voi su
păra pe tovarășii ce lucrează în 
Academia de învățămînt social- 
politic, precum și la Academia 
de științe social-politice recent 
creată, dacă voi spune cît este 
de necesar ca cei care muncesc 
în domeniul ideologic, îndeosebi 
în aceste două academii, să se 
preocupe de ridicarea propriului 
lor nivel de cunoștințe, a pro
priului lor nivel ideologic; nu
mai așa ei vor putea îndeplini 
sarcinile pe care Comitetul Cen

tral, partidul, le pun în fața ști
ințelor sociale, a Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", vor putea 
aduce o contribuție tot mai im
portantă la făurirea de noi de
tașamente de activiști, de cadre 
ale partidului nostru. (Vii a- 
plauze).

Sărbătorirea Academiei de în
vățămînt social-politic are loc în 
ajunul aniversării a 100 de ani 
de la nașterea marelui Lenin. 
Cel mai bun omagiu pe care-1 
putem aduce memoriei genialu
lui Lenin este să facem totul 
pentru ridicarea nivelului politic 
și ideologic al membrilor parti
dului. Să ne călăuzim neabătut 
în întreaga noastră activitate 
după concepția marxist-leninistă, 
să servim fără preget interesele 
clasei muncitoare, ale națiunii 
noastre socialiste, să milităm 
neabătut pentru dezvoltarea co
laborării dintre țările socialiste, 
pentru întărirea unității, miș
cării comuniste și muncito
rești, a întregului front antiimpe- 
rialist. (Aplauze prelungite).

Politica partidului nostru, pă
trunsă de grijă pentru interesele 
clasei muncitoare, ale poporului 
nostru, de preocuparea pentru 
întărirea continuă a solidarității 
internaționale a celor ce mun
cesc, să constituie un puternic 
îndemn pentru cadrele din învă- 
țămînt, pentru cursanți, pentru 
toți activiștii noștri de a-și îm
bunătăți continuu pregătirea 
ideologică. In felul acesta ne 
vom îndeplini atît îndatoririle 
față de clasa noastră muncitoare, 
față de poporul nostru, cît și față 
de mișcarea comunistă interna
țională. (Vii aplauze).

Stimați tovarăși,
Dumneavoastră, cadrelor din 

învățămîntul superior ideologic, 
partidul v-a încredințat o muncă 
de mare cinste și răspundere ; 
dumneavoastră, studenților Aca
demiei, partidul vă cere ca în 
anii care îi petreceți pe băncile 
acestei școli să învățați cu temei
nicie să vă însușiți în mod crea
tor marxism-leninismul și pro
blemele construcției practice a 
socialismului și comunismului. 
Sînt încredințat că și unii și alții 
veți face totul pentru a răspun
de cu cinste, și în cele mai bune 
condiții, acestei mari încrederi 
acordate de partid. (Aplauze pu
ternice).

Vă urez tuturor noi și noi suc
cese în activitatea dumneavoas
tră 1 Să munciți în așa fel îneît 
să aduceți o contribuție tot mai 
însemnată Ia triumful marxism- 
leninismului, la victoria comu
nismului, la cauza prieteniei și 
colaborării între popoarele din 
întreaga lume 1 (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale; Se 
scandează : „P.C.R. — P.C.R."
„Ceaușescu — Ceaușescu").
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TONUL MUZICII
SENTIMENTELE
PROFUNDE
ALE OMULUI
DE AZI

Convorbire cu VASILE DONOSE,
directorul muzical al celei de-a IlI-a ediții a Concursului 

fi Festivalului „Cerbul de aur"

Laureafii Festivalului de la Brașov. CRONICA LITERARĂ
MIHAIL PETROVEANU :

George Bacovia

— Concursul și Festivalul „Cerbul de aur" a dobîndit la cea 
de a treia sa ediție o anumită distincție care a demonstrat înainte 
de toate capacitatea noastră de a oferi lumii artistice un Festi
val de muzică ușoară de ținută, o mare sărbătoare a cîntecului. 
Ați participat la pregătirea Festivalului, ați urmărit îndeaproape 
desfășurarea lui. Am vrea ca începînd cu această convorbire 
să începem să tragem o serie de concluzii, să „decupăm" pe 
baza experiențelor de pînă acum concluziile necesare continuei 
înfloriri a muzicii ușoare românești.

— Prin ce credeți că s-a con
cretizat acest ultim Festival de 
la Brașov ?

— Ultima ediție a Concursului 
și Festivalului, a însemnat un 
triumf al cîntecului autentic, al 
cîntecului de idei, purtător de 
mesaj liric, un cîntec cu multi
ple semnificații pentru viața o- 
mului, un cîntec care să reflecte 
marile pasiuni și marile frămîn- 
tări omenești. în nici un fel 
de manifestare de acest gen ur
mărită de noi, cîntecul (și_ înțe
leg prin cîntec unitatea indes
tructibilă dintre melodie și text) 
nu a reflectat mai divers ca 
acum, stiluri clar conturate, dar 
subordonate ideii de comunicare 
cu spectatorii, cu masa publicu
lui, căreia îi transmite idei poe
tice și muzicale profunde.

— Se impun cîteva exemplifi
cări din agenda Concursului și 
Festivalului.

— Mă gîndesc la remarcabilul 
recital al Ewei Demarczyk, mă 
gîndesc la valorile poetice ale 
cîntecului lui Claude Nougaro, 
mă gîndesc la noblețea cîntecu
lui Măriei Laforet, la univer
sul liric sondat de Connie Fran
cis, la acel desăvîrșit dialog și . 
desăvîrșită confesiune ce se de
gajă din clapele pianului lui 
Memphis Slim... Mă gîndesc, în 
aceeași ordine de idei la acura
tețea sentimentului exprimat în 
repertoriul Bogdanei Karadoce- 
va, pentru că și în acest caz, 
avem de a face cu o expresie a 
sentimentului, a purității...

— Toate aceste exemplificări 
vin să demonstreze faptul că 
muzica ușoară nu e un simplu 
divertisment, ci se face interpre
ta unor sentimente majore, ea 
ambiționează să-și asume marile 
dimensiuni ale cîntecului con
temporan.

— Intr-adevăr, întreaga desfă
șurare la care am asistat, în
treaga paradă a valorilor poe- 
tico-muzicale vin să confirme 
tendințele pozitive susținute 
întotdeauna de o sensibilitate 
autentică.

Muzica ușoară, ca și orice alt 
gen artistic, este în primul rînd 
o reflectare a aspirațiilor de fru
mos. de înnobilare sufletească, 
de înălțare etică. Iată care sînt 
deci comandamentele estetice pa 
care tot ceea ce are mai bun, 
mai valoros muzica ușoară d» 
azi le respectă și le face larg 
răspîndite.

Spectatorii, masa largă a iu
bitorilor de muzică ușoară au 
avut astfel posibilitatea să dis
tingă aceste comandamente în
tr-un program de manifestări 
deosebit de complex, în care au 
putut fi întîlnite cele mai di
verse orientări stilistice, perso
nalități, asiprații. Pentru că 
subliniez din nou, tendința tot 
mai marcată a muzicii ușoare de 
a fi o expresie a sentimentelor 
profunde și de a-i oferi omului 
o imagine în care să se recu
noască nu înseamnă deloc mo
notonie, uniformitate, ci dimpo
trivă, acordarea de libertate de
plină unor stiluri personale cît 
mai diferite.

Pornind de la epoca charles
tonului „recreat" de Josephine 
Backer pînă la poemul de am
plă intensitate dramatică a Ewei

Demarczyk, — Festivalul de la 
Brașov ne-a permis să înțelegem 
evoluția conceptului de muzică 
ușoară, categorie estetică care 
înglobează cuceririle sensibili
tății moderne fără a îngroșa e- 
lementele exterioare (străine nu 
numai acestui gen dar muzicii, 
în general), fără a augmenta ele
mentele de dinamică exterioară 
în pofida emoționalității. Căci, 
se știe, emoția autentică este 
gonită de zgomot, de violența 
„trăirii" mai mult musculare de
cît muzicale, de. în fine, exer
sarea antimuzicală a intensității 
coardelor vocale.

— La aceste concluzii ne con
duc nu numai recitalurile din 
afara concursului dar și însăși 
desfășurarea de forțe artistice

noștri și că putem avea certitu
dinea că vom putea rosti un cu- 
vînt tot mai original în concer
tul internațional al muzicii u- 
șoare.

Avem talente și nu trebuiesc 
decît necontenit perfecționațe 
modalitățile 
pregătire și 
cestora.

în această 
cred că exagerez dacă aș socoti 
necesar să începem să pregătim 
viitoarea ediție a „Cerbului de 
aur" încă din zilele următoare.

— Pe marginea Festivalului de 
la Brașov, se pot trage desigur 
multiple concluzii.

Ce mi-ați răspunde însă dacă 
v-aș întreba : ce concluzii ați 
trage după Festivalul de la Bra
șov/ dacă ați fi compozitor de 
muzică ușoară, critic specializat 
în domeniul muzicii ușoare, in
terpret al acestui gen ?

— Dacă aș fi compozitor de 
muzică ușoară aș trăi bucuria 
succesului acestui Festival, pre
ocupat pînă la o reală și respon
sabilă concentrare asupra desti-

de depistare, 
de îndrumare a

ordine de idei

de 
a-

nu

Dacă aș fi critic în domeniul 
muzicii ușoare aș medita foarte 
inistent asupra necesității de a 
acorda genului gravitate profe
sională, repere etice, exigențe 
estetice, virtuți publicistice chiar, 
aș medita asupra necesității de 
a lărgi critica de gen de la mo
mentele pur distractive ale mu
zicii ușoare la acelea, de anver
gură poematică.

Și, în sfîrșit, dacă aș fi inter
pret de muzică ușoară, aș reas- 
culta pe bandă de cîteva zeci 
de ori pe marii interpret! de la 
Brașov nu pentru a-i imita ci 
pentru a descifra căile prin care 
au ajuns la marea lor artă.

— Vă cunosc îndeaproape pre
ocupările și am certitudinea că 
nu veți ajunge în nici una dintre 
ipostazele solicitate de întreba
rea mea anterioară. Sînteți to
tuși, redactorul șef al emisiuni
lor muzicale ale Televiziunii și 
aș vrea să subliniați cîteva con
cluzii și in această calitate.

— Pentru Televiziune recentul

■

Cartea lui Mihail Petroveanu 
exprimă un punct de vedere 
modern nu atît asupra lirismu- 
mului bacovian cît asupra poe
tului ca existență particulară în 
lume. Acesta reprezintă tipul 
mai general de poet simbolist la 
care elementele vieții, ticurile, 
reacțiile la fenomene naturale și 
sociale vin devreme în întîmpi- 
narea operei. Bizareriile mai tu
turor simboliștilor, nu-i vorbă, 
sporite și cu note culese uneori 
fără măsură din poezie, vor să 
prefigureze un stil pe care 
opera însăși îl va desăvirși. în 
receptarea acestui stil acreditat 
cu un fel de valoare de amba
sador al creației ce va să vie e 
greu, uneori imposibil, să mai 
desfacem elementele strict au
tentice de acelea pe care o sus
pectă nevoie „critică" de unitate

pentru depistarea valorilor, ast
fel incit suitele de emisiuni 
„Steaua fără nume", „Concertul g 
speranțelor" să-și întărească tot ,— „----- — —
mai mult funcția de selectare și " în fața derutantei și dificilei 
promovare a celor mai dotate ■ creații le inventează. Poetul tre- 
talente capabile să ridice necon
tenit nivelul vieții noastre ar
tistice.

In sfîrșit, aș vrea să subliniez ■ 
faptul că muzica ușoară este ge- g 
nul de cea mai largă-funcționa
litate și ” 
aceea nu ne putem îngădui să g 
nu ne preocupe ce fel de mu- _ . - --- , ... .
zică ajunge în fața tineretului,» ’n ,?Para sa <Tudor Vlan¥>- M1‘ 
cum putem perfecționa o mulți- ■ 
me de manifestări și concursuri —

_ buie să fie în ton cu poezia iar
■ dacă elementele vieții nu sînt
■ suficiente, cînd nu le forțăm să 

facă față stilului, le căutăm în 
operă. Se trage de aici con
cluzia că „lipsa de îndemn de

r audiență."1 Tocmai de ■ a-1 cerceta pe acesta în ipstaza 
u ne notam îngădui să - 5a umană prov ne tocmai dinfaptul că îl găsim în întregime

hail Petroveanu urmează în mo
nografia sa această indicație denie ae maniiestan si uuncursuu M ,.. „ i L - •in care muzica ușoară e invitat ■ metoda. De aceea el va alege ori 

de onoare dar nu întotdeauna o- ■ Ya converti. momente, scene,

• Mesajul cîntecului, • Stiluri de interpretare ® Evoluția conceptului mo
dern de muzică ușoară • Profesiona lism și diletantism • Melosul și etho
sul național — trăsătură distinctă a cîntecului • Perfecționarea tuturor 
formelor prin care muzica ușoară este transmisă publicului • Ofensivă mai 

hotărîtă împotriva modei

a celor mai mulți dintre acei 
care au luptat pentru trofeele 
de la Brașov !

— Aveți perfectă dreptate. Și 
v-aș ruga să-mi mai permiteți 
să subliniez din acest punct de 
vedere un fapt.

Dincolo de numărul mare al 
concurenților, mai mare decît la 
cele două ediții anterioare, tre
buie să remarcăm nivelul supe- 
rir de pregătire al fiecărui con
curent și mai cu seamă faptul, 
plin de semnificații, că aseme
nea vedetelor care au atins un 
îr.alt nivel de profesionalism a- 
cești concurenți au inclus în 
programul de concurs cîntecele 
demonstrind în primul rînd o 
înaltă sensibilitate.

— Ce ne puteți spune, din a- 
cest punct de vedere în legă
tură cu participarea concurenți
lor români ?

— înaintea oricăror concluzii 
cred că trebuie să remarcăm, 
chiar cu riscul de a părea lipsiți 
de modestie noi cei care lucrăm 
în Televiziune și care am con
tribuit după puterile noastre la 
pregătirea acestei sărbători a 
muzicii românești, că prezenta
rea celor trei concurenți români 
a fost foarte bună.

Nu putem, Intr-adevăr, să ne 
lipsim de bucuria prezenței con
curenților români în concurs 
care au făurit momente de real 
spectacol și de ținută artistică.

Imbucurătoarea participare ro
mânească ne demonstrează că 
măsurile întreprinse de forurile 
noastre artistice pentru o selec
ție riguroasă a valorilor care se 
dedică acestui gen — au dat bu
ne rezultate, că muzica ușoară 
a intrat definitiv în perimetrul 
de preocupări al specialiștilor

nului muzicii ușoare românești, 
asupra căilor care pot duce la o 
mai fermă determinare ,a spe
cificității ei naționale în con
textul muzicii de gen de pretu
tindeni.

Mi se pare că etapa de început 
a muzicii ușoare — altminteri 
destul de lungă dar inerentă ori
cărui drum — a trecut, și ne 
aflăm în momentul în care cîn- 
tecul de muzică ușoară poate fi 
mai adine împlîntat in melosul 
și ethosul specific românesc.

Festivalul de la Brașov, ca și 
întreaga dezvoltare a acestui 
gen în ultima vreme, a demon
strat dreptul de cetățenie majo
ră al acestor valori atunci cînd 
ele sint rezultate din flacăra in
spirației reale, atunci cînd ten
dințele succesului facil sint sub
minate de grija pentru adinci- 
mea conținutului și a expresiei.

ma- 
eti-

fost

concurs și Festival a reprezen
tat o nouă și valoroasă experien
ță pe drumul perfecționării ar
tistice și organizatorice, pe dru
mul găsirii unor noi modalități 
de cultivare a unei arte cu 
jore semnificații ideologice, 
ce, artistice.

Festivalul de la Brașov a
pentru noi un prilej de a medita 
la necesitatea găsirii mijloacelor 
care să ducă la impunerea și 
mai statornică în conștiința pu
blicului, și în special a tinerei 
generații — principalul consu
mator al producțiilor genului — 
a unor producții de elevată sen
sibilitate, a unor producții cu 
largi rezonanțe în arta contem
porană, în lumea artistică de 
pretutindeni în care se mani
festă tot mai pregnant o adincă 
opțiune pentru frumos, pentru 
un cîntec adresat omului și as
pirațiilor sale.

Mă gîndesc în același timp la 
necesitatea continuei îmbunătă
țiri a mijloacelor folosite de noi

norat, ce mijloace să folosim g 
pentru ca multele orchestre 
compuse din tineri — c _ ...
denți etc. — să aibă la dispoziție g 
cîntece adevărate, acelea pe care 
masa largă a tineretului, pentru 
care ei cintă, le așteaptă și, am 
văzut la Brașov, le aplaudă din 
toată inima. Nu putem, deci, să 
nu privim ansamblul de forme 
și mijloace de răspîndire a mu
zicii ușoare — profesioniste sau 
de amatori — cu exigențele es
tetice și etice pe care Festiva
lul le-a impus ca fiind repre
zentative pentru adevărata mu
zică ușoară de azi, în lume și 
la noi.

Publicul și în special tinerii, 
caută muzica în sălile de con
certe, la cinematograf, la televi
zor și în emisiunile radiofonice, 
la audițiile din casele de cul
tură ale tineretului, In localurile 
publice. Toate acestea au datoria 
de a nu crea, unele în raport 
cu altele, antagonisme stridente, 
de a valorifica ceea ce este mai 
frumos în muzica ușoară.

Festivalul de la Brașov impu
ne, tocmai de aceea, racordarea 
unor principii de selecție și o- 
rientare la toate nivelurile, prin
cipii care 
educative, 
nerale ale

Nu este

tipar, respectîndu-și un program 
pe care poetul și-l impune deli
berat, scos dintr-un autocon
trol al eului. Mergînd mai de
parte, criticul modifică viziunea 
asupra „resurselor" lirismuluiF 
Epuizarea acestora la un mo
ment dat nu mai poate fi privită 
ea o secare naturală a izvoa
relor ori o slăbire a forțelor 
(demonstrație pe care Lucian 
Raicu a făcut-o cu remarcabilă 
acuitate în cazul lui Liviu Re- 
breanu) dar ca realizare deplină 
a unui program poetic, epuizare 
nu a lirismului ci a opțiunii. 
Trăindu-și pînă la capăt rolul 
de poet și opțiunea pentru poe
zie (indiferent dacă aceasta a 
fost ori nu și o soluție, o alter-’ 
nativă pozitivă), Bacovia ne 
apare în postura surprinzătoare 
a unui poet exemplar. în aceas
ta stă contribuția de prim ordin 
a Iui Mihail Petroveanu.

Iată deci motive suficiente 
pentru ca să recunoaștem cărții 
lui M. Petroveanu cel puțin cîte
va calități hotărît superioare vi
ziunii tradiționale asupra lui 
G. Bacovia. Dar și defecte care 
he par, de aceea, paradoxa
le. Convenind fără discuție că 
poetul este modelat de un me
diu social sufocant și că simbo
listul, în special, este un ins 
afectat pînă la exasperare de is
torie, crede însă criticul cu ade
vărat că solitudinea este un 
sentiment burghez ? Să fie oare 
umana nevoie de solitudine tot 
una cu „moderna" înstrăinare ? 
Criticul pare să considere o mai 
adîncă resimțire a valorii mo
rale a reculegerii drept un pă
cat rușinos de vreme ce opune 
„nevoia de umanitate" solitudi
nii 1 Impresia noastrt. ar fi toc
mai că în poezia 15“ Bacovia 
conștiința acestei val;s>«, morale 
constînd din recunoașterea omu
lui de către el însuși, din iden
tificarea propriei sale persona
lități — exercițiu esențial care 
ne deosebește de alte spe
cii rămase la condiția 
turmei — se alterează iar ființa 
spirituală își evocă cu spaimă 
condiția biologică. Solitudinea 
este o ipostază a reculegerii dar 
spațiul ideal al acesteia din urmă 
se îngustează într-un ritm de
zarmant sustrăgînd omului orice 
posibilitate de reîntîlnire cu 
propria imagine, împiedicîndu-1 
deci de la acest exercițiu edifi
cator pentru natura spirituală. 
Bacovia este un exponent al a- 
cestui proces care pune în miș
care regresivă funcțiunile cele 
mai nobile ale ființei umane 
transformînd valorile în opusul 
lor. Solitudinea devine claustra
re tragică, spiritualul cade în bi
ologic. La capătul celălalt al 
aceleiași exagerări se situează 
convingerea cu care criticul cre
de a descoperi pe tribunul as
cuns în G. Bacovia : „Vorbind 
în numele frustraților, Bacovia 
va fi criticul avuților (...) Umili
tul devine astfel cronicar mora
list sau profet în zdrențe" și, mai 
departe, se vorbește de „fulgera
rea polemică", „răzvrătirea sar
castică", „tensiunea polemică". 
Firește că poetul indică o ținu
tă socială, sesizează traumatis
mele unei orînduiri dezagregate 
și are nostalgia viitorului cînd 
„va fi un cîntec de alte primă
veri". A-i atribui însă calități pe 
care_ nu le deține, tonuri și in
tensități pe care nu le-a avut 
nu înseamnă a-i crește persona
litatea ci a eluda,/rtinplexitatea. 
De la mai vechea 1 -îagine a unei 
poezii morbide (in fond de o 
melancolie tragică) nu putem 
sări atît de departe, la o ima
gine care nu e decît tot falsă. 
Poet social în deplinul înțeles al 
cuvîntului, exponent al unor stări 
de spirit nu numai particulare, 
Bacovia nu este însă un tribun, 
cu gesticulație și discurs de a- 
nimator profetic.

în fine, felul în care Mihail 
Petroveanu înțelege să recunoas
că factura modernă a poeziei lui 
G. Bacovia este și el discutabil. 
Anume, mă întreb dacă G. Baco
via ar fi existat ca poet modern 
de n-am fi cunoscut literatura 
acestui mare scriitor contempo
ran, laureat recent al premiului 
Nobel, Beckett ? Criticul scrie că 
„Tragismul bacovian are un e- 
lement comun (numai unul ?) cu 
viziunea modernă a tragicului : 
caracterul cotidian al obîrșiei 
și sensului său general" și în 
continuare găsește echivalențe 
intr-adevăr surprinzătoare cu 
Kafka, Beckett, Camus, Sartre. 

IM. Petroveanu mă poate acuza 
de _ opacitate însă eu tot n-arat 
sa înțeleg modernitatea „a pos- 
teriori" a lui Bacovia precum 

Iniei o lectură a 
conceptele, temele 
celora ! Firește <

șLim^ixica. cuuuusa vu uun —
și dragoste pentru monument, I 
în secolul trecut, de Viollet le fi 
Duc și de către de Lassus. Se 
simt aici acționînd toate efectele 
pe care extraordinarii < 
ai catedralelor le-au avut în ve
dere, le-au urmărit. Nu impre
sionează nimic în parte, ci 1 
Ia un loc și impresia este extra
ordinară. de grandoare intimă, 
de înălțimi care cheamă și pu
rifică printr-o autentică eleva
ție. Meșterii aceștia, artiști ine
galabili, cu toate că au practi
cat grandiosul, au știut să-1 fo
losească astfel îneît să ridice, 
nu să copleșească. împotriva 
unor opinii relativ acreditate, 
omul nu se simte aici mic, ci. 
dimpotrivă, se simte liber, pri
virea i se ridică spre înălțime, 
aleargă îndrăzneață o dată cu 
gîndurile. nu se lovește de ni
mic, nu e încătușată. Din partea 
inferioară mai puțin luminată, 
privirea este- atrasă de boltă, de 
lumina ei clară, purtînd chema
re către gînduri bune și îndrăz
nețe. De aceea, catedralele goti
ce sînt opere de artă și printre 
ele cîteva Capodopere așa ca 
nemuritoarea Notre Dame de 
Paris sau cum sînt, tot 
ța. cele din Reims sau 
cum sînt în Germania, 
și pe alte meleaguri.

ticul ne incintă prin inventarie
rea avizată a temelor și itine
rarului liric lăsîndu-ne însă a- 
ceeași impresie : „bacovianis- 
mul*-‘ se relevă ca o atitudine 
personală numai în măsura în 
care și întrucît se abate de la 
simbolism. G. Bacovia ar fi 
„adeptul cel mai ortodox și tot
odată cel mai eretic" al curentu
lui simbolist, definiție foarte 
frumoasă dar care nu îl restituie 
pe Bacovia ci în fond îl atribuie 
simbolismului ! Redusă (și, fatal, 
simplificată) la extrem, imagi
nea poetului ar părea să fie 
aceea a unui reprezentant care 
transformă convențiile artistice 
ale mișcării în conduită exis
tențială, poza, bizareria, ne
vroza, toate aceste note de iden
titate simbolistă devenind la 
poetul discutat expresii ale „ră
ului personal" provocînd efecte 
mai întinse și, bineînțeles, de 
altă natură decît la ceilalți. 
Deci „bacovianismul" lui Baco
via ar fi definit în chip esențial 
de această epuizare radicală, 
prin asumare, a normelor de 
conduită simboliste. Bacovia nu

ticuri, gesturi biografice în sim- 
U1 boluri caracteristice poetului,

elevi^stu- ■ Biografia, atît cît e invocată, e 
-- ’ - • necesară anunțării acelui stil

dinainte cunoscut al tipului de
■ poet simbolist săvîrșitor de bi- 
_ zarerii, făcînd gesturi de neîn-
■ țeles. terorizat de nevroză, t.ră-
■ indu-și destinul de ostracizat 
g pradă unei suspiciuni univer

sale. E în toate acestea, desigur,
• mult adevăr ținînd seama r’-> 
g condițiile materiale obiective ale 
_ poeților numiți simboliști. Ner-
■ vii lor sînt, natural, stimulați de 
3 mediul social, de condiția ma-
— terială mizeră pentru că, scrie

G. Călinescu, „Acest curent s-a 
Bl ivit la noi în mediile nesănă- 
I toase, fie la socialiști, cu prole-

tari suferind de ftizie, trăind în
■ mahalale zdrobite de ploi și îne-
■ cate în gloduri, fie la aristocrații
— măcar sufletește, cu simțurile
■ delicate..."
■ Portretul colectiv al reprezen- 
g tanților simbolismului a exerci-

tat însă cea mai nefastă seduc-
■ ție.
Bl G. Călinescu însuși, indicînd 
g notele generale, deschidea ca- 

riera „pozei", a teatralismului
■ existenței întru simbolism. Mi-
■ hail Petroveanu își dă seama de
— eroare dar, în ciuda dezacordu-
■ lui formal cu G Călinescu, nu
■ face decît 'ă întărească impre- 
g sia, în cazul lui Bacovia, că poe

tul și-a jucat drama pe care o
■ va conține opera. Acele scene, 
g ticuri, gesturi biografice selec

tate de critic nu sînt biografie 
sau note ale unui portret inte-

■ rior ci reprezintă tocmai identi- 
_ ficarea în existența poetului a

unui stil anterior lui. stilul co-
* lectivității simboliste. Operație
■ pe care n-o vom reproșa criti-
■ cuiul întrucît este întreprinsă
■ cu pătrundere și subtilitate.
■ Probabil însă că din această i- 
g dentificare a pozei simboliste 
g în „bacovianism" decurge im- 
g presia vagă de falsitate pe care

cineva o semnala cu destulă re
ținere.

Trecînd apoi la poezia „sim- 
® bolistă" a lui G. Bacovia,

corespund cerințelor 
comandamentelor ge- 
societății noastre, 
locul să mă refer pe nț

larg la aspectele diverse pe care 
le pun problemele difuzării 
muzicii ușoare românești, dar 
am certitudinea că pentru fie
care dintre forurile noastre ar
tistice, Festivalul de la Brașov 
a însemnat un prilej de a audia 
producții de ținută, că manifes
tările acestei ediții solicită din 
partea noastră a tuturora exi
gență, gust, probitate profesio
nală, ofensivă mai hotărîtă îm
potriva diletantismului și modei.

IOSIF SAVA
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De la Notre Dame, la Louvre, 
spre L’Ețoile, vederea e splen
didă de oriunde, monumente, 
statui și fîntîni fiind plasate atît 
de logic și de artistic îneît 
astăzi nimic din frumusețile gîn- 
dite în urmă cu zeci și sute de 
ani nu se pierde. Și dacă mul
tora li se pare că orice ampla
sament arhitectonio sau statuar 
este mai mult sau mai puțin 
subiectiv, vechile amplasamente 
ale ~ 
poate 
liscul 
corde 
decît 
poate 
fără Notre Dame, poate fi pla
sată monumentala catedrală alt
undeva decît în „Ile de la Cită"? 
Acolo s-a statornicit în eterni
tate, definitivă ca o carte a 
veacurilor și s-ar putea spune 
că în „orașul lumină" toate 
pleacă de aici : lumina, cultura, 
podurile Senei, „buchiniștii", 
Piața de flori... Așa precum pen
tru latini toate drumurile duceau

Parisului îi dezmint. își 
închipui oare cineva Obe- 
de cit în Place de la Con- 
sau Caruselul în alt loc 

în careul Louvreului ? își 
cineva imagina Parisul

cezilor monumente inegalabile, 
este remarcabilă strădania ce
lor moderni de a le pune cît mai 
mult în valoare și a contempo
ranilor de a le da o nouă viață, 
o dată cu luminile prin care-și 
afirmă personalitatea și parcă 
renasc noaptea. Este una din 
înaltele ineîntări pe care le 
oferă Parisul, Franța. „Les 
Esprits aiment la Nuit" își in
titulează Paul Houdin spectaco
lul „Son et Lumiere" de la cas
telul regilor din Blois, dar titlul 
capătă valabilitate pentru în
treaga Franță și o confirmă fie
care monument, începînd cu bă- 
trînâ Notre Dame, capodoperă 
printre capodopere, și terminînd

VIRGIL BRĂDĂȚEANU

Știm că Notre Dame de Paris 
se află în ,,Ile de la Cită" de la 
începutul acestui mileniu și de 
mai înainte chiar, de cînd a fost 
ridicată acolo o biserică mero- 
vingiană pe al cărei loc a fost 
construită catedrala de azi, în- 
cepînd din anul 1163, pe vremea 
lui Ludovic al VIIl-ea, cînd 
Papa Alexandru al III-lea a pus 
piatra fundamentală. Consțruc-

înaintașii. Sînt cei care pe vre
mea lui Ludovic al XIV-lea au 
intervenit în interior, cei care 
au schimbat minunate și de ne
înlocuit vitralii — la rîndul lor 
opere rare de artă gotică — cu 
sticlă albă. Au existat excese 
de pe urma cărora a avut de 
suferit străvechiul monument și 
în timpul revoluției burgheze 
de la 1789. Din fericire, nici 
timpul, nici oamenii n-au puuit 
ataca soliditatea armonioasă a 
concepției acestei capodopere ar
hitectonice, n-au putut schimba 
masiva clădire lungă de 130 de 
metri, largă de 48, cu o fațadă 
de 40 metri și cu înălțimea tur-

NOTRE DAME DE PARIS
Ia Roma, pentru parizieni și nu 
numai pentru ei multe duc spre 
Notre Dame, dar și mai multe 
pleacă de acolo. Pentru că, așa 
cum este imensă și sigură, așe
zată acolo pentru veșnicie, clă
direa aceasta, splendid monu
ment de artă gotică, poartă nu 
numai o frumusețe dominantă 
prin veacuri ci și înțelepciune ; 
ca orice capodoperă este o cer
titudine, din acelea de care 
chiar secolele au nevoie. De de
parte Notre Dame pare aseme
nea unui uriaș adormit, du- 
oîndu-ne — pe noi cel puțin — 
cu gîndul la Sfinxul de la Gizeh 
pe care-1 egalează în măreție, 
dominînd imperial într-un ca
dru de monumente și purtînd 
dacă nu tot atîtea taine, sigur 
mai multe înțelesuri.

Dacă înaintajiț au lăsat fraa-

cu podurile Parisului, opere de 
artă arhitecturală care uitîn- 
du-și caracterul utilitar, impus 
de activitatea diurnă și subliniat 
de lumina zilei, se regăsesc 
parcă noaptea, devin ele însele 
prin valori ascunse ziua, prin 
îneîntătoare revelații, cum este 
aceea a veșnicei frumuseți pe 
oare o deține ca pe o fericită 
hărăzire străvechiul Pont Neuf. 
Au atîta subtilă și autentică 
poezie aceste poduri mai ales 
cînd sînt luminate noaptea îricît 
nu ne este greu să-l înțelegem 
pe aparent originalul american 
care a cumpărat Podul Londrei. 
Nu știm dacă poezia ar putea fi 
regăsită pe alt rîu decît pe Sena 
sau pe Tamisa, dacă nu cumva 
Blois, Chambord, Ambroise sau 
Chaumont nu sînt legate intim 
de Loire și de peisajul Tour- 
raineiî.

ția a durat însă timp îndelungat 
și n-a fost relativ gata decît 
prin 1260. Notre Dame, primul 
mare monument de artă gotică 
rămîne poate și cel mai impre
sionant prin echilibrul cu totul 
propriu care păstrează opera 
armonioasă din orice parte ar 
fi privită, masivă în tot și svel- 
tă parcă în parte, cu frumuseți 
pe care le dezvăluie generos 
celor oare știu să o privească.

Constata cineva, unul dintre 
cei care au trăit sub farmecul 
capodoperei, că Notre Dame de 
Paris a cunoscut mai puțin rău
tatea timpului, atît de neiertă
tor îndeobște, dar că a suferit 
din pricina răutății oamenilor, 
urmare a lipsei lor de cunoștin
țe sau de gust, a Infatuării unor 
urmași care au socotit că în 
această calitate trebuie să fie 
neapărat mai dețtepți deott

nurilor de 68 de metri.
Fațada confirmă impresia de 

forță pe care o dă monumentul 
văzut de departe, are strictețe 
artistică și logică perfectă, are 
simetrii clasice și punctări care 
definesc, iar în totul, paradoxal 
parcă, acest superb acoperămînt 
de liniște și siguranță are un 
fantastic dinamism. Poate că 
nici una dintre fațadele catedra
lelor gotice nu se prezintă atît 
de unitar ca aceasta, a catedra
lei Notre Dame de Paris. Nică
ieri parcă nu se manifestă atîta 
grijă de a nu permite vreo în
cărcătură, dar nu în multe va
lorile sînt mai vii ; puține altele 
par mai bogate și la puține bo
gățiile sînt atît de bine puse în 
valoare. Marx remarca Ia oame
nii Evului Mediu sentimentul 
real pentru sublim, Splendida

descoperă, în acest sens, ci dă 
o altă existență, de o înaltă au
tenticitate („sinceritate") inven
tarului simbolist. In acest spirit 
sînt trecute în revistă, și ni se 
par epuizate, motivele poeziei 
simboliste, locurile predilecte, 
culorile, sonurile etc. Operați
une despre care, din nou, tre
buie să spunem că este făcută 
cu o seriozitate și aplicație re
marcabile. Criticul scoate efecte 
de mare subtilitate din analiza 
decorului, garderobei și a instru
mentelor poeziei bacoviene, îna- 
intînd uneori pînă în pragul zo
nelor profunde ale lirismului. 
Pagini precum acelea despre 
moarte, iubire și plîns în poezia 
lui Bacovia sînt edificatoare 
pentru puterea analizei de care 
dispune M. Petroveanu. Meritul 
pe care însă ar fi trebuit să i-1 
atribuim din capul locului esfe 
demonstrarea, aceasta fără cu
sur, conștiinței artistice a poe
tului. Imagine a unui poet care 
nu-și cunoaște dimensiunea vo
cației, a unui instinctiv incon
știent de resursele și felul li
rismului său, imagine seducă
toare dar și superficială este în
lăturată cu hotărîre în schimbul 
unui G. Bacovia lucid și critic, 
conștient de calitatea sa de ar
tist. Din această perspectivă 
poezia este citită cu sentimentul 
participării la voința dirijată de 
a se constitui într-un anumit

fațadă a uneia dintre capodo
perele artei arhitectonice, Notre 
Dame confirmă din plin acest 
sentiment. De la cele trei por
taluri, marele portal sau al ju
decății, cum mai este numit cel 
din mijloc, la portalul Fecioarei 
și cel al sfintei Ana, începe im
presionanta desfătare, reținîn- 
du-ne cu ritmurile de rar efect 
ale sculpturii decorative prin 
care se adîncesc viu ogivele sau 
prin inefabilul blîndelor statui 
primitive. Galeria regilor opreș
te și pregătește privirea pentru 
o nouă întîlnire, aceea cu marea 
rozetă centrală, ochi parcă al 
uimitorului gigant de piatră, 
gata să te întîmpine, să te îm
bie spre înălțime.

Nu este mai nuțin impresio
nant interiorul chiar după sem
nalatele nefericite intervenții, a 
restaurărilor parțiale care au 
fost apoi, pe măsura posibilului 
îndepărtate prin restaurarea 
științifică, condusă cu bun simț

I
I
I
I
I
I
I

efectele B 
creatori I |4- trro . ■

npre- ■ 
toate | 
xf.ra- ■

în Fran-
Amiens 
în Italia

------ precum 
acestuia prin 

J și obsesiile a- 
Firește că le recunosc 

și-mi dau seama de natura de 
precursor a poetului român care, 
astfel, iese și mai, mult din ti
parul „simbolist". Dar moderni
tatea adîncă a poetului nu este 
o chestiune de simplă corelare și 
nici atributul unui moment mai 
mult ori mai puțin favorabil. Ea 
trebuie să fie una permanentă, 
cea indicată de M. Petroveanu 
avind caracter actual care mîine, „„„h-K.'l nu va maj ar.ta astfe] 

îmi dau seama mai bine 
ca sugestiile cărții nu provin a- 
țit dintr-o riguroasă supunere

■ lirismul bacovian — 
cit dintr-o supunere a acestui o- 
biect la normele modernității ac
tuale. Pătrunzătoarea carte' a lui 
M. Petroveanu avansează o ipo
teză seducătoare a modernității 

Ilm Bacovia în spatele căreia nu 
este însuși lirismul bacovian ci 
stau îndrăznețe identificări de 
ipostaze, teme și trasee ale litera
turii moderne. Desigur, cu con
diția să acceptăm ipoteza, va fi 
aproape lipsită de seriozitate o- 
biecția de o pedanterie anacro- 

avertizînd asupra faptului 
““‘“a este totuși un poet 

line iar ceilalți, prozatori, dra
maturgi ori eseiști și că, nu-i 
așa ? lirismul ireductibil al poe
tului amuțește într-o companie 
valoroasă dar compusă din alte 
structuri și tonalități artistice.

I probabil. 
Acum îr

(tit dintr-o i 
Ia obiect — 
cit dintr-n s

I

Ituru 
diția 
aproi

Inică avert 
că Bacovia lirir» iov»

I
I

C. STANESCU
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Ecouri la „CERCURILE OLIMPICE" ;

A TLETISMUL ÎN ȘCOLI
Mulți se întreabă, și pe bună 

dreptate, de ce nu se dezvoltă 
atletismul în școli. După părerea 
noastră, pentru că nu are creat 
climatul cel mai favorabil. Pentru 
că, în primul rînd, din cite cu
noaștem și din ceea ce spun atle
ții juniori, ei nu au timpul ma
terial să facă antrenamente. Poate 
că cei care fixează sarcini și o- 
hiective de perspectivă în acest 
domeniu, în școli, se vor gîndi 
și la aceste probleme. Apoi, sis
temul de angrenare, ca să nu-i 
zic competițional, deși s-a îmbu
nătățit, mai poate comporta încă 
o sumedenie de îmbunătățiri. Ar 
mai fi de adăugat faptul că atle
tismului școlar de masă, de unde 
pleacă performanța, îi lipsește o 
verigă principală : crosul. Ince- 
pînd cu școala elementară și ter- 
minînd cu clasa a Xll-a, sînt 
necesare concursuri deschise de 
cros, care să culmineze cu Cam
pionatul național școlar de cros. 
Vn asemenea cros, o asemenea 
competiție, nu există și rezultatele 
se văd. A venit timpul pentru in
stituirea unui asemenea concurs.

Revenind la obiectul în discu
ție „Cercurile olimpice" (de fapt 
digresiunea noastră e o variațiu- 
ne pe aceeași temă) trebuie să 
arătăm că acest criteriu a avut 
pentru „momentul Mexic ’68“ 
(prin elevii Doja Csaba și Cor
nelia Popescu) un stimulent deo
sebit. Dar a fost o chestiune de 
moment: nepopularizată și ne
propagată în continuare, la un 
nivel crescînd, inițiativa a rămas 
undeva pe hirtie, pe afișe, pe re
clame — ori nici măcar pe aces
tea — în loc să fie, să se vadă 
pe pieptul atleților. Înainte de a 
face propunerea analizării insig
nei ..Cercurile olimpice", a rezul
tai^ ir și neajunsurilor înregistra- 
tețpihă în prezent, cred că e ne
cesar un studiu asupra dezvoltă
rii atletismului școlar, cifric și sta-

tistic, pentru că avem impresia 
că în special haremurile care ar 
trebui să fie accesibile la mii și 
mii de școlari sînt departe de o 
asemenea cerință, de o asemenea 
realitate. Unele probe prevăzute 
pentru gradul întîi sînt pe unde
va pe la nivelul de clasificare la 
juniori sau unele chiar la nivelul 
de categoria a IlI-a de clasifi
care pentru seniori. De exemplu, 
probele de disc și suliță fete, la 
cercul întîi. echivalează cu cate
goria a IlI-a de clasificare la 
senioare. Sau cercul doi, la 400 
m fete, reprezintă o performanță 
mai mare, mai ridicată decît la 
categoria a lll-a de clasificare la 
senioare. Tot pentru cercul doi, 
lungimea — 5 m fete — depă
șește categoria a IlI-a senioare, 
care prevede numai 4,80 m. Și la 
băieți haremurile pot fi mai acce
sibile pentru primele două cercuri 
pentru a-i atrage pe elevi și stu- 
denți spre această disciplină. Pen
tru că dacă stabilim 32 m la 
ciocan, normă la cercul unu, în 
vreme ce noi în întreaga țară la 
această probă nu avem 100 de 
aruncători, cu seniori cu tot, care 
să realizeze această cifră, nu văd 
cum să-i cîștigăm pe tineri, nu 
văd cum să umplem pistele și 
stadioanele de atleți. Un exemplu 
și mai edificator, care pledează 
pentru revizuiri substanțiale, ni-l 
oferă proba de 20 km marș, pen
tru cerctd unu, cu norma de 2 
ore și 05 minute, performanță 
care în anul 1969 ar fi însemnat 
al 25-lea atlet al țării, cu seniori 
cu tot, la un loc.

Trebuie să remarcăm că nor
mele pentru gradul cinci, sînt ju
dicios fixate, pentru că ele repre
zintă, așa cum se cere, perfor
manțe dc nivel internațional. 
Gradul unu și doi însă, pe baza 
unui studiu, trebuie să fie recon
siderate pentru a-i da insignei 
„Cercurile olimpice" atributul e-

sențial: accesibilitatea masei. Și 
dacă normele, insigna ca atare, 
ca rămîne tot in broșură în loc 
să fie pe panouri mari, puse la 
intrarea în fiecare școală, pe co- 
lile de sugativă și pe coperțile 
caietelor, și dacă nu se dă insig
na și diploma pe loc, atunci cînd 
elevul a îndeplinit haremurile, 
credem că se pierde caracterul 
stimulativ. De ce să se decearnă 
distincțiile la 30 de zile după 
concurs, pe baza întocmirii unor 
tabele ? Regulamentul trebuie 
simplificat, trebuie neapărat re
adus la un limbai practic.
Prof. NICOLAE MĂRAȘESCU 
antrenor federal la atleții juniori

ARSENAL

Fază din meciul Dinamo Bacău—Arsenal.

După o partidă de slab nivel tehnic

DINAMO BACÂU
LONDRA

(O-O)

CORESPONDENȚE

NEFRANCATE

De ce lipsesc

cei interesați?

PRACTICII PEDAGOGICE A STUDENȚILOR DE LA
I S-AU ADĂUGAT NOI VALENȚE

0 INIȚIATIVĂ CU DUBLU SENS
O „masă rotundă" organizată 

la Uniunea ziariștilor, care a dez
bătut problematica activității 
sportive de masă în prezența re
prezentanților organismelor cu 
răspunderi pe această linie, a re
levat, în concluziile sale, necesi
tatea folosirii tuturor posibilități
lor existente — pe direcții 
exacte — în scopul consolidării 
și amplificării stadiului atins. Nu 
s-ar putea spune că în acest scurt 
răstimp nu s-au evidențiat și' o 
serie de preocupări concrete care 
ne dau certitudinea unei legături 
mai evidente între etapele „pro
iect" și „realizare". Intre acestea, 
o foarte recentă consfătuire de

lucru, organizată la Inspectora
tul școlar al municipiului Bucu
rești, a materializat o valoroasă 
inițiativă : introducerea elemen
telor de preocupare concretă în 
direcția îmbunătățirii activității 
sportive de masă din școlile de 
toate gradele, în cadrul progra
mului didactic al practicii peda
gogice a studenților de la I.E.F.S 
Mai exact, catedra de Teorie și 
Metodică a Institutului bucureș- 
tean — care supraveghează și 
conduce activitatea de practică 
pedagogică a viitorilor profesori 
de educație fizică — a nomina
lizat o serie de licee și școli din 
Capitală, unde își efectuează

practica studenții și unde aceș
tia au primit sarcina de a orga
niza și conduce nemijlocit activi
tatea sportivă de masă. Iată cîte
va dintre aceste acțiuni de înce
put în care studenții vor „de
buta" ca principali organizatori : 
concursurile sportive ale școlii 
generale nr. 175, din 15—22 mar
tie, și acțiunile de amenajarea 
terenurilor sportive pentru pri
măvară ; „duminica sportivă" (15 
martie) a Liceului nr. 24 ; con
cursul de orientare turistică în 
împrejurimile Capitalei rezervat 
unor școli generale ; concursul 
atletic cu handicap din 15 mar
tie al liceului nr. 23 Dimitrie Bo-

De obicei, atunci cînd sportul timișorean e privit retrospectiv, 
este aproape imposibil ca să nu fie pomenit cuvîntul. tradiție 
urmat de exemplificări ilustre. Ne-am amintit de acest lucru cu 
prilejul desfășurării fazei județene a „Cupei tineretului de la 
sate", ediția de iarnă, competiție organizată de către Comitetul 
Central al U.T.C. Peste 150 de concurenți reprezentînd cele 
cîteva mii de tiiseri membri ai asociațiilor sportive din satele 
județului Timiș și-au disputat întiietatea la șah, tenis de masă, 
haltere și trîntă (din motive obiective întrecerile de schi pre
văzute în regulamentul competiției — absența aproape totală a 
zăpezii — au fost înlocuite cu ultimele două probe). A fost o 
competiție care, prin valoarea ei, a lăsat cu mult în urmă 
impresia amatorismului de ocazie ce mai stăruie încă în rîndul 
„specialiștilor" despre astfel de manifestări. Tocmai asupra 
acestei chestiuni vrem să ne oprim. Cei care au fost prezenți în 
jurul meselor de tenis, a saltelelor pentru trîntă, au putut vedea 
la lucru tineri cu o excelentă pregătire fizică, cu mult talent, 
stîngaci cîteodată tocmai datorită lipsei unei îndrumări califi
cate. Dar. deși s-au adresat invitații cluburilor sportive din 
localitate, la întrecere nu s-a prezentat nici un antrenor, nici 
un tehnician al C.J.E.F.S Din păcate nesatisfăcătoare a fost și 
contribuția Consiliului județean pentru educație fizică și sport 
care nu a asigurat asistența tehnică. Cine dacă nu acest orga»

specializat ar putea remarca și, în același timp, impune, sportivi 
valoroși ca I. Petrescu la tenis de masă de la A. S. Gătaia, sau 
pe tinerii amatori de trîntă Gheorghe Cucu și Ion Preda de la 
„Progresul" Ceacova, calificați pe locurile I la categoriile lor ? 
Pentru a ilustra, dacă mai e nevoie, faptul că astfel de mani
festări reprezintă o sursă destinată descoperirii și cultivării 
talentelor am cita pe antrenorul de atletism Emil Grozescu 
care, in anul trecut, cu prilejul Crosului tineretului organizat tot 
de către U.T.C., a reținut patru tineri participanți. In prezent 
aceștia au devenit campioni județeni cu șanse de a se afirma în 
curind în ierarhia națională.

De ce atunci atîta dezinteres din partea antrenorilor respec
tivelor discipline sportive, știut fiind mai ales faptul că în 
ramurile lor, în momentul de față, Timișoara nu se prea poate 
lăuda ? De cînd activitatea sportivă de masă în mediul rural 
a fost preluată de către organizațiile U.T.C. au apărut sportivi a 
căror rezultate merită să se impună atenției factorilor care au 
sarcini precise în acest sens. Dar pentru a se remarca, e nevoie 
de eliminarea părerii că activitatea lor e limitată la niște com
petiții ocazionale. N-ar avea de cîștigat decît sportul.

portarii îți dezvăluie a

(Urmare din pag. I)

e

vă prezintă ciclul : „Cînd

Caricaturistul COVACI

agricole, oaspeți de peste ho
tare. Și tot la fel de cert este 
că aceasta constituie încă o 
dovadă a grijii pe care parti
dul, statul nostru o poartă ti
neretului patriei.

De la 1 ianuarie 1970, în
treaga capacitate a complexu
lui a fost preluată de către 
B.T.T., care se străduiește — 
atit pentru actualul sezon, cit 
și pentru următoarele — să 
ofere tinerilor o odihnă speci
fică virstei lor, preocupărilor, 
dorințelor. începind cu 6 iu
nie, toate cele 8 serii vor avea 
o capacitate de 2 472 locuri 
fiecare. Tinerii vor fi cazați 
în vile, căsuțe (de 2 și 4 locuri) 
camping alcătuit din corturi 
sub forma unor cupole geode
zice, dotate cu paturi, mese, 
scaune, lumină electrică. Pen
tru actualul sezon vor fi date 
în folosință mai multe obiec
tive, dintre care aș sublinia: 
un club modern, cu săli pen
tru bibliotecă, audiții muzica
le, dezbateri, jocuri distracti
ve. cofetărie. Aici se va des
fășura cea mal mare parte a 
acțiunilor instructiv-educative 
(mese rotunde, întîlniri cu oa
meni de seamă, expuneri, pro
iecții de diapozitive), cultural- 
artistice și recreative. Va fi, 
de asemenea, gata Teatrul de 
vară, cu o capacitate de 1 200 
locuri pe scena căruia vor e- 
volua formații studențești, tur- 
țiee, ca și spectacole realizate

tinerii aflați la 
Complexul sportiv — 
faza de acoperire cu bitum — 
îi va întîmpina pe tineri cu 5 
terenuri : 2 de volei, cite unul 
de handbal, baschet, tenis de 
cîmp. Seară de seară, marele 
ring de dans va fi o invitație 
permanentă. Vor putea dansa 
simultan 2 500 de persoane. A- 
mintind că se mai construiește

odihnă, 
aflat în

de activitățile 
care le presupu- 
acestui 

să

I. DANCEA

doua pasiune".

— Dincolo 
obișnuite, pe 
ne profilul acestui complex 
turistic, am dori să oferim 
tinerilor cititori și alte acțiuni 
mai deosebite din programul 
seriilor.

— Cred că trebuie să men
ționăm excursiile și drumeții
le la care vor fi invitați tine
rii. In fiecare serie sînt prevă-

un pavilion administrativ — 
pentru mai rapida deservire a 
tinerilor — 
plajă : de 
împrumutat 
jă (mingi, 
pneumatice, 
pament de submersie etc.) — 
am epuizat noutățile în ce 
privește baza materială a 
tualului sezon. Firește, se 
acorda o atenție deosebită 
tinderii și înfrumusețării spa
țiilor verzi, plantării de ar
buști ornamentali. Grupuri 
statuare vor îmbia, din loc în 
loc, privirea.

și două centre pe 
răcoritoare și de 
materiale de pla- 
umbrele, saltele 
șezlonguri, echi-

ac- 
va 

ex-

zute excursii cu vizite la His
tria, Adamclisi, Murfatlar, 
Tulcea. Se va vizita, de ase
menea. litoralul bulgar — Bal- 
cic, Nisipurile de Aur, Varna. 
Și fie-mi îngăduit să subliniez 
aici faptul că am prezentat pe 
larg condițiile complexului tu
ristic cu scopul ca tinerii care 
intenționează să vină la Costi
nești să cunoască exact ce-i 
așteaptă ; o odihnă activă, 
specific tinerească, prilej de 
reconfortare, de călire fizică și 
spirituală.

— După cite știm, există un 
plan privind dezvoltarea pe

care o va cunoaște complexul 
în viitorii ani. Ce ne puteți 
spune în legătură cu aceasta ?

— Costineștii continuă să se 
extindă, să se îmbogățească 
an de an. Astfel, încă în a- 
ceastă toamnă vor fi date în 
folosință o popicărie, un cabi
net medical și un complex de 
deservire. In 1971 va fi ame
najată zona de faleză, unde 
se vor construi căsuțe cu o 
capacitate totală de 300 locuri. 
Tot pentru la anul urmează 
să fie amenajată o bază nau
tică, cu dig, debarcader pen
tru acostarea vaselor cu care 
tinerii vor întreprinde croazie
re pe mare. Tot aici va putea 
fi practicat sportul cu vele și 
schi nautic. Va fi construit un 
teatru de poezie (pentru 250 
de locuri) a cărui scenă va fi 
amenajată pe mare. Paralel, 
continuă studiul de sistemati
zare pentru extinderea tabe
rei spre sud (cu încă 2 500 
locuri), astfel ca în final, în 
1975, complexul să asigure 5 000 
locuri pe serie. In acest inter
val vor mai fi construite un 
club, o cantină și se va îm
bogăți complexul sportiv cu 
noi terenuri. în întreaga zonă 
vor avea loc amenajări de 
umbrare și alte accesorii me
nite să înlesnească o odihnă 
cit mai plăcută, reconfortantă.

VOLEI
Din două partide disputate ieri 

în Capitală, în etapa a 14-a mas
culină, nici una nu a satisfăcut 
din punct de vedere al calității 
spectacolului la fileu. în sala 
Dinamo — gazdele au întîlnit e- 
chipa băimăreană Minerul. Ni
meni nu se aștepta ca dinamo- 
viștii să nu se impună categoric 
chiar de la început, dar ei au 
preferat să se angreneze în jocul 
oaspeților, făcînd multă economie

Partida dintre Dinamo Bacău 
și Arsenal Londra a fost aștep
tată aici cu un interes enorm. 
Era pentru prima dată cînd o 
echipă engleză celebră în fot
balul european juca la Bacău și 
într-o partidă cu o miză așa de 
mare. în felul acesta era expli
cabil faptul că, cu două ore îna
intea jocului, stadionul era ar
hiplin, cu toate că partida era 
transmisă în direct de televi
ziune. Dar așteptările publicu
lui au fost spulberate, încă din 
primele minute. Echipa băcăua
nă, lipsită de jucătorul coordo
nator Dembrovschi, (cit de mult 
a costat gestul necontrolat din 
repriza secundă din meciul cu 
Kilmarnok) a decepționat în în
tregime. Observînd jocul atletic 
pe care-1 practicau oaspeții, bă
căuanii jucau numai ' pe sus, 
unde Mc. Nab și Kelly dominau 
cu autoritate terenul. Pasau nu
mai și numai înapoi, oferind 
astfel posibilitatea Arsenalului 
să iasă la joc și să domine cu 
autoritate centrul terenului.

După o primă repriză în care 
jucătorii băcăuani s-au apro
piat doar de trei ori de poarta 
lui Bob Wilson și, atunci deloc 
periculos, în repriza a doua ju
cătorii englezi joacă mult mai 
decis și în felul acesta își creea
ză ocazii de gol din ce în ce 
mai periculoase. Astfel, după ce 
apărătorii centrali ai echipei 
Dinamo greșesc pe rînd inter
venția, Radford șutează puternic 
în bara transversală de unde 
Sammeles reia în poartă, des- 
chizînd scorul spre stupefacția 
asistenței. Tn continuare, echi
pa engleză desfășoară un joc 
economic, sigur și era clar pen
tru oricine că astăzi nu putea 
să cîștige decît Arsenal Londra, 
în minutul 80 o acțiune de 
mare spectacol, o centrare a lui 
Graham peste întreaga apărare 
băcăuană, rămasă parcă și ea 
surprinsă de frumusețea fazei 
și Radford se înalță spectaculos 
stabilind scorul la 2-0.

CORNEL IONESCU

lintineanu. Care sînt scopurile 
noii orientări a practicii pedago
gice ? Pregătirea completă a pro
fesorilor de specialitate. în func
ție de cerințele și realitățile ac
tuale ale activității sportive de 
masă școlare și, în egală măsură 
extinderea acțiunilor accesibile, 
populare, cu un mare număr de 
participanți — orientare turistică, 
drumeții, excursii, marșuri, ciclo
turism — care nu necesită, in 
principal, decît existența unor 
pricepuți organizatori care nu pot 
fi alții decît viitorii dascăli ai 
mișcării și exercițiului fizic. Ort 
tocmai detaliile de specialitate 
ale pregătirii lor, în acest sens, au 
fost preluate de către catedra de 
Teorie și Metodică și transmise 
profesorilor care conduc și în
drumă practica pedagogică de la 
fiecare școală. Sîntem, desigur, la 
începuturi. Interesează în egală 
măsură ambele aspecte ale pro
blemei : pe de o parte, impulsio
narea directă a activității spor
tive de masă din școlile nomina
lizate și, pe de altă parte, instru
irea completă a viitorilor profe
sori de educație fizică. Inițiativa 
trebuie preluată de toate institu
tele pedagogice din țară pe lingă 
care ființează facultăți de edu
cație fizică și extinsă în cel mai 
scurt timp posibil, mai ales 
ne aflăm în prag de sezon 
practică pedagogică. Dar, să 
omitem, așa cum se pare că 
întîmplă în București, a planifica 
astfel de acțiuni cu dublu 
sens în special la școlile și 
liceele unde activitatea sportivă 
de masă, terenurile și baza ma
terială sînt dintre cele mai slabe. 
Numai astfel cîștigul poate fi evi
dent : viitori tineri profesori 
complet pregătiți dar și mari co
lectivități de elevi în oare activi
tatea sportivă de masă să se an
coreze solid în cotidian.

• IN RUNDA a treia a tur
neului internațional feminin 
de șah - - - -
xandra 
albe) a 
țări cu

de la Belgrad, Ale- 
Nicolau (cu piesele 
remizat în 20 de mu- 
olandeza Timmer.

că 
de 
nu 
se

VIOREL RABA

România (juniori)
Turcia

(juniori): 0—0
• INTR-UN MECI interna

țional amical de fotbal dispu
tat la Balikesir, reprezenta
tivele de juniori ale Româ
niei și Turciei au terminat la 
egalitate : 0—0.

• IN 
internațional de tenis de 
Menton (Franța), J 
român Petre Mărmureanu l-a 
învins cu 6—3, 6—0 pe ameri
canul Lew Grinan. într-o altă 
partidă, australianul Phil 
Dent a dispus cu 6—8, 6—2, 
6—4 de Ion Sântei (Româ
nia).

CADRUL turneului 
la 

jucătorul

• FEDERAȚIA vest-ger- 
mană de fotbal a definitivat 
programul de pregătire a e-

chipei reprezentative în ve
derea participării la turneul 
final al campionatului mon
dial din Mexic. Echipa R.F. 
a Germaniei va susține trei 
jocuri de verificare după cum 
urmează : la 8 aprilie la 
Stuttgart, cu echipa Româ
niei ; la 9 mai cu selecționata 
Irlandei și la 13 mai cu re
prezentativa Iugoslaviei. La 
19 mai, Iotul vest-german va 
pleca cu un avion special 
spre Mexic.

Așadar, iarna a fugit gonită 
de fotbal. Această cursă (altăda
tă lungă, anul acesta de semi- 
fond) care este campionatul a 
reînceput duminică, făcînd ca 
liniștea noastră de pînă acum să 
prindă aripi și să intrăm din 
n£U în furtună. Cine este mi
crobist și arde dezlănțuit pentru 
năbădăiosul joc de-a na-ți-o ție 
dă-mi-o mie, șut și gol — s-a 
simțit atras către arenă de sfoa
ra de mătase ce se numește en
tuziasm sau suferință și a venit 
duminică în arenă. A venit chiar 
dacă pînă la apariția leilor mai 
erau două sau mai multe ore. 
A venit să-i vadă și pe juven- 
tiști. In calitate de simpatizant 
fără carnet al acestora, 
mul rind, șl de cronicar hebdo
madar al întrecerii lor, 
doilea rînd, se Înțelege că am 
răspuns și eu prezent „la fața 
locului". Răspund prezent și la 
rubrica „Juventiștii" pe care mă 
voi strădui s-o public, de-acum 
înainte, în fiecare marți... chiar 
în timpul celor trei ceasuri re
le ! Bănuiți, probabil, că într-o 
iarnă întreagă am adunat în mi
ne mulțime de ofuri și de idei, 
dar pentru că focul răspîndit în 
prea multe seîntei nu încălzește, 
voi stărui astăzi doar asupra cî- 
torva...

...In etapa de duminică, prima 
a returului, în campionatul nos
tru tinerel a plouat cu dra- 
wuri : 0—0 ieșenii în Giulești ; 
1—1 textiliștii de la Bacău ; 1—1 
stegarii la Constanța; 0—0 petro
liștii la București. Victoriile erau, 
oarecum, așteptate : atacul ju- 
ventist din Ștefan cel Mare a 
fost prolific și la Petroșani (2—0), 
iar A.S.A. și Crișul — două tea- 
muri tinere de primă mină — 
au învins acasă (3—1 și 2—1). 
Astăzi, clasamentul reflectă cum 
nu se poate mai fidel ierarhia 
valorică : Crișul, Dinamo Bucu
rești, Dinamo Bacău, U.T.A., 
U-Cluj, Farul, abia acum Steaua

în pri-
în al

Economie la... calitate
de efort, menajîndu-se oît 
putut de mult, ocolind parcă 
bună știință fazele spectaculo;

s-a 
cu 

.jună știință fazele spectaculoase. 
Setul prim a putut fi reținut doar 
datorită unei nuanțe de echili
bru manifestată de ambele echi
pe. Minerul însă nu putea pre
tinde surpriza etapei. în ultimul 
set, oaspeții și-au pierdut complet 
busola și s-au lăsat surclasați a- 
proape fără împotrivire. Scor fi
nal : 3—0 pentru Dinamo. E- 
chipa de la Podul Grant — Ra
pid — a obținut o victorie facilă, 
în 35 de minute, la scorul de 3—0

în întîlnirea cu Progresul. Rapi- 
diștii, cuprinși de nostalgia unui 
loc mai bun în clasament, țin să 
demonstreze, chiar dacă nu au 
întotdeauna un adversar cu nerv, 
că mustesc de fantezie și o eta
lează în orice situație.

Astăzi, de la orele 17, sala 
Floreasca găzduiește cuplajul vo- 
leibalistic dintre echipele Steaua 
— Viitorul Bacău (meci contînd 
pentru etapa de ieri) și Dinamo 

Selecționata Izraelului.

CORNER VALEANU

Macheta noului complex de la Costinești.

ș.a.m.d. Ce-o mai fi, om mai ve
dea...

...Reluarea campionatului, din 
care s-a consumat o etapă și au 
mai rămas șapte pînă la între
rupere, ne determină și pe noi 
Să reluăm unele discuții și su
gestii care pot ridica mai mult 
în ochii lumii competiția juven- 
tistă. Pe ici, pe colo, tinerii mai 
dansează încă pe întuneric pen
tru că sînt trimiși pe alte te
renuri, cine știe pe unde și la 
cine știe ce ore: reînnoim pro
punerea de a se programa me
ciurile de tineret în uvertura 
marilor spectacole reînnoim ru
gămintea adresată organizatori
lor de a acorda cadeților aceeași 
atenție i adică, să anunțe forma
țiile Ia stațiile de radioamplifi
care a stadioanelor, să trimită la 
masa presei obișnuitele foi dac
tilografiate cuprinzind numele 
jucătorilor și arbitrilor ș.a.m.d.

...Și, oriclt de grijulii am M 
cu fondurile cluburilor, nu înțe
legem rațiunea potrivit căreia a- 
cestea preferă să se uite la tri
buna aproape goală — semănînd 
a „masa tăcerii" — decît eă lase 
liberă intrare copiilor măcar la 
meciurile juventiștilor. Univer
sitatea Cluj oferă de ««va ani 
un exemplu excelent tn acest 
sens, prin rezervarea unui sec
tor special In care copiii au ac
ces gratuit chiar și la meciurile 
mari. Se pare insă că e vorba 
de un exemplu singular mu a- 
proape singular — ceea ce cete 
deosebit de trist. Se poate să 
refuzăm intrarea în arenă a unui 
prezumtiv fotbalist 1

...în situația etnd de fotbalul 
juventist se ocupă, In majorita
tea cazurilor, antrenori cu o sla
bă pregătire profesională și pe
nuria specialiștilor de carate ne 
dă încă serios de glndlt, descin
derea unui om ca Bazil Marian 
la un team de tineret este cit se 
poate de lăudabilă și, sperăm, 
de bun augur. Ne place să cre
dem că reputatul antrenor nu va 
trage cu un ochi spre Bucu
rești și cu altul la echipa I-a 
și va munci la F.C. Argeș cu în- 
treaga-i pricepere pentru creș
terea și promovarea vlăstarelor.

...Am discutat și răsdiscutat 
despre caracterul campionatului 
de tineret — rezerve. Rațiuni 
lesne de înțeles, dictate de in
teresele reale și de perspectivă 
ale fotbalului nostru, ne îndeam
nă să tot semnalăm situația din 
unele cluburi și să pledăm pen
tru ca această competiție să de
vină tot mai deschisă tinerilor 
și tot mai închisă rezervelor. 
In această idee propunem chiar 
instituirea unei clauze regula
mentare care să limiteze folo
sirea intr-un meci a jucătorilor 
trecuți de 23 de ani, la maximum 
trei. Ceea ce ar impune de ase
menea și schimbarea titulaturii 
acestui campionat care, așa cum 
sună astăzi („Campionatul de ti- 
neret-rezerve") nu numai că nu 
stimulează pe nimeni, dar face 
pe jucători să se jeneze cînd îi 
pronunță numele. Am tot pro
pus să atribuim competiției un 
trofeu a cărui cucerire să și-o 
dorească juventiștii. Putem să-i 
zicem „Trofeul speranțelor", 
„Campionatul juventiștilor" sau 
Cupa... nu știu cum. dar să-i 
zicem odată și odată intr-un 
fel mai atrăgător. Noi am tot 
propus, dar cine să ne-asculte ?

...Probleme, cum spuneam ar 
mai fi. Cele discutate aici sînt, 
însă, nodale și nu suportă amî- 
nări „sine die“. Nutresc speran
ța — aș dori să am convingerea 
— că aceste cîteva nădufuri și 
sugestii vor fi, în sfîrșit, luate 
in seamă și onorate cu măsuri
le cuvenite. Nu în interesul meu 
nici al tovarășilor de la federa
ție, in interesul — major și su
prem — al mișcării noastre fot
balistice de azi și, mai cu sea
mă, de mîine.

G. MITROI
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ORIENTUL
APROPIAT

NEW YORK. — Gunnar Jar
ring, reprezentantul secretarului 
general al O.N.U. pentru Orien
tul Apropiat, a avut miercuri di
mineața o primă întrevedere cu 
secretarul general U Thant.

După cum se știe, el a fost 
convocat la New York de U 
Thant în speranța relansării mi
siunii sale în Orientul Apropiat.

în cursul șederii la New York, 
Gunnar Jarring urmează să aibă 
consultări cu reprezentanții la 
O.N.U. ai țărilor arabe și Israe
lului, precum și cu ambasadorii 
celor patru mari puteri.

Olanda își va 
închide consulatul 

din Salisbury
NORD. 

London- 
țomaju-

IRLANDA 
Demonstrație la 
derry împotriva 

lui.

se pronunță
pentru o 
europeană privind 

securitatea

Cei 500.000 de „absenți"

Ir
j ■■ o

Mia £

Premierul danez, Hil- 
mar Baumsgard, s-a pro
nunțat pentru convo
carea conferinței euro
pene privind securitatea 
și colaborarea.

din școli
<r

Consulatul olandez din Sa
lisbury va fi închis ca urmare a 
hotăririi guvernului rasist con
dus de Ian Smith de a declara 
Rhodesia republică. Consulul 
olandez din capitala Rhodesiei, 
Herman Padema-Wielandt, a de
clarat marți că a primit un scurt 
mesaj din partea guvernului său 
în acest sens.

Răspunsul guvernului 
la propunerile 

Frontului Patriotic
în capitala Laosului, Vientiane, a avut loc miercuri dimineață o 

reuniune a cabinetului de miniștri, desfășurată sub președinția 
primului ministru laoțian, prințul Suvanna Fuma.

de la

Acord intre oficialitățile irakiene

și reprezentanții kurzi

Lla Bagdad a fost anunțată o- 
ficial soluționarea problemei 
kurde. După cum a relevat, în 
cadrul unui discurs radiodifuzat, 
președintele Ahmed Hassan Al-

al 0. HI. U.
La New York a fost dat pu

blicității „Anuarul demogra
fic al O.N.U.". Documentul 
precizează că în anii 1963— 
1968 populația lumii a crescut 
în medie cu 180 000 de oameni 
zilnic, ajungînd în mijlocul 
lunii iulie 1968 la cifra de 
3 483 000 000, din care jumă
tate locuiesc în țările din 
Asia. în prezent, sporul de 
populație este de 1,9 la sută 
pe an, dar acesta se va dubla 
în anul 2007. Intr-un singur 
an (iulie 1967 — Iulie 1968), 
populația mondială a crescut 
cu 63 milioane de locuitori.

în țările din nordul Euro
pei, s-a înregistrat procentul 
cel mai scăzut de mortalitate 
infantilă — 12,9 la mia de 
nou născuți, și tot aici cea 
mai mare longevitate : la fe
mei — 76,2 ani (Islanda), iar 
la bărbați 71,6 ani (Suedia).

în anuarul O.N.U. se men
ționează că la jumătatea a- 
nulul 1968 existau 1 645 ora
șe cu o populație de peste 
100 000 locuitori. Fără a se 
lua In considerație și perife
riile, primele cinci orașe din 
lume cu cel mai mare număr 
de locuitori sînt : Tokio — 
8 960 000 (tn 1967), New York
— 8 022 500 (în 1967). Șanhai
— 6 900 000 (in 1957), Moscova 
6 466 000 (în 1968) și Bombay
— 5 368 484 (în 1968). Luate 
la un loc cu periferiile, pe 
primul loc se află 
York-ul cu 11 555 900 
1967), urmat de Tokio 
11 172 000 (în 1967).
Cauzele majore ale deceselor 
în țările dezvoltate au fost 
cancerul și bolile de inimă, 
în timp ce in țările în curs 
de dezvoltare decesele s-au 
datorat în special infecțiilor, 
bolilor provocate de paraziți, 
pneumoniei, gastritelor, duo- 
denitelor, enteritelor și coli
telor.

Bakr, negocierile dintre oficiali
tăți și reprezentanții populației 
kurde s-au încheiat prin reali
zarea unui „acord complet și 
definitiv, care consfințește drep
turile naționale ale kurzilor. A- 
ceștia, a spus președintele, se 
vor putea dezvolta „ca o entitate 
națională distinctă, în sînul po
porului irakian". Printre preve
derile acordului figurează : crea
rea postului de vicepreședinte și 
acordarea sa unui reprezentant 
al populației kurde, amendarea 
constituției pentru a se preciza 
ridicarea limbii kurde la rang de 
a doua limbă națională, după cea 
arabă, reprezentarea proporțio
nală, fără nici o discriminare, a 
minorității kurde în administra
ție și 
țarea 
mînt 
ționa
amnistiei generale pentru sol- 
dații și civilii kurzi care au luat 
parte la lupta pentru autonomie 
etc.

organele legislative, înfiin- 
unor instituții de învăță- 
și cultură care vor func- 
în limba kurdă, decretarea

Cu acest prilej a fost analizat 
planul în cinci puncte al Frontu
lui Patriotic în legătură cu regle
mentarea crizei politice din Laos.

La încheierea acestei reuniuni, 
a fost dat publicității un comuni
cat, în care se arată că „guver
nul regal al Laosului primește 
favorabil propunerea făcută de 
Frontul Patriotic", transmisă de 
postul de radio al Forțelor Pathet 
Lao, la 9 martie.

Declarația guvernamentală a- 
rată în continuare că guvernul 
de la Vientiane așteaptă preciză
rile pe care urmează să le facă 
trimisul special al președintelui 
Comitetului Central al Frohtului 
Patriotic din Laos, Sufanuvong 
pe lîngă primul ministru Suvanna 
Fuma. Declarația menționată ara
tă, de asemenea, că guvernul 
laoțian consideră că problema 
laoțiană trebuie să fie rezolvată 
pe plan intern, fără amestec stră
in sau presiuni de orice fel.

Agențiile de presă subliniază 
că acceptarea de către guvernul 
regal de la Vientiane a reglemen
tării problemei laoțiene pe plan 
intern, fără amestec străin, coin
cide cu conținutul unuia dintre 
cele cinci puncte ale programu
lui Frontului Patriotic.

între 1 și 10 martie a avut loc 
ediția de primăvară a Tîrgului 
internațional de la Leipzig, la 
care au participat 9 814 firme din 
65 de țări. Tîrgul a fost vizitat 
de 18 delegații guvernamentale

„Colaborare

CU
de

Raport al

New 
(în 
cu

îndelungata tăcere 
care se așternuse în 
jurul celui ce și-a că
pătat puțin măgulitoa- 
rea reputație de „ra
sist nr. 1“ din S.U.A. 
— George Wallace — 
stirnise nedumerire în 
rîndul observatorilor 
politici americani. U- 
nii se întrebau : să fie 
acesta un semn că 
după infrlngerea sufe
rită în alegerile prezi
dențiale din 1968 s-au 
mai potolit aspirațiile 
politice ale fostului gu
vernator al statului 
Alabama ? De curînd 
Wallace a reintrat în 
scenă. Primul semn al 
„reactivizării" sale, l-a 
dat în legătură cu de
mascarea zguduitoare
lor atrocități comise de 
soldați americani în lo
calitatea sud-vietna- 
meză Song My. In 
timp ce marea majori
tate a poporului* ame
rican a fost zguduită 
de aceste dezvăluiri, 
condamnînd crimele 
de la Song My și în
treaga politică agresi
vă a S.U.A. în Asia de 
sud-est, dl.’’Wallace a

găsit cu cale să cheme 
la un „suport public" 
pentru făptuitorii ma
sacrului căruia i-au 
căzut victime sute de 
bătrini, femei și copii 
nevinovați. Mai mult 
chiar ; sfidînd opinia 
publică, ex-guvernato-

Europa 

răsărit"

Partidului liberal
britanic

Comitetul parlamentar al Parti
dului Liberal din Marea Britanie 
a dat publicității un raport inti
tulat „Colaborare cu Europa de 
răsărit", în care cere întreprin
derea de acțiuni în vederea im
primării unei mai mari eficacități 
acordurilor de cooperare tehnolo
gică cu țările socialiste din Estul 
Europei. Președintele Comitetu
lui pentru știință și tehnologie al 
Camerei Comunelor, Eric Moon
man, a declarat că ar trebui să 
fie stabilite comitete interguver- 
namentale, care să urmărească 
ceea ce s-a realizat, precum și 
modul de a îmbunătăți îndepli
nirea în practică a acordurilor 
încheiate.

maniera-i specifică l-a 
constituit recenta deci
zie a Curții Supreme 
a S.U.A. de „desegrc- 
gare imediată" în dis
trictele școlare din su
dul Statelor Unite. In 
mitinguri cu o partici
pare mai mult sau mai

Reapariția lui
Wallace

rul sudist s-a dedat ia 
atacuri împotriva mij
loacelor de informare 
care au făcut cunos
cute cele petrecute în 
martie 1968 la Song 
My, acuzîndu-le că au 
adus... „un mare de- 
serviciu".

Dar „marele prilej" 
de a se reafirma în

puțin numeroasă, dar 
la fel de zgomotoasă, 
organizate la Birmin
gham și Mongomery 
(Alabama), Sandersvil
le (Georgia) etc, în fa
ța camerelor de luat 
vederi ale televiziunii 
locale, Wallace s-a de
dat la atacuri furi-

bunde împotriva des
ființării segregației In 
școlile din sud, a che
mat guvernatorii state
lor din această parte a 
S.U.A. să nu respecte 
ordinele federale, a 
amenințat cu organiza
rea unui marș spre 
Washington al adep- 
ților rînduielilor rasis
te. Și, considerind pro
babil că tapajul făcut 
în jurul desegregării a 
creat atmosfera pro
pice relansării sale în 
arena politică, și-a a- 
nunțat intenția de a 
candida pentru alege
rile pentru postul de 
guvernator al Alaba- 
mei, ce vor avea loc In 
noiembrie a.c. și chiar 
pentru postul de pre
ședinte al S.U.A., la 
scrutinul prezidențial 
din 1972. Dispariția și 
reapariția lui Wallace, 
chiar dacă a fost spe
culată pe plan publici
tar, nu-i mărește șan
sele în competiția elec
torală. Oare a uitat 
lecția trecutului scru
tin ?

în interviul acordat radiotele- 
viziunii din Belgrad, primul mi
nistru al Danemarcei a declarat 
că pentru toate națiunile europe
ne este de o importanță vitală să 
facă tot ceea ce depinde de ele 
pentru întărirea colaborării. în 
cadrul contactelor bilaterale iugo- 
slavo-daneze, a arătat acesta, s-a 
discutat de multe ori problema 
securității europene și s-a consta
tat că punctele de vedere ale ce
lor două țări coincid.

Leipzig
străine, printre care și delegația 
Republicii Socialiste România, 
condusă de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Mihai Mari
nescu.

Organele de comerț exterior 
ale țării gazdă apreciază că vo
lumul acordurilor încheiate între
ce cu mult pe cel al ediției din 
primăvara anului trecut.

Participarea Republicii Socia
liste România la ediția din aceas
tă primăvară a permis o confrun
tare directă a nivelului produse
lor țării noastre. De o apreciere 
deosebită s-au bucurat produsele 
industriei constructoare de ma
șini : utilajul de extracție petro
lieră — prevenitorul de erupție 
cu o capacitate pînă la 700 at
mosfere a obținut Medalia de aur 
— tractoarele și mașinile agrico
le, produsele electrotehnice, uti
lajele chimice.

Sub titlul „Industria României 
în progres", săptămînalul econo
mic „Die Wirtschaft" face o pre
zentare a exponatelor românești, 
în diferite alte publicații din 
R.D.G. au apărut articole și in
formații în care s-a apreciat înal
ta calitate a produselor româ
nești expuse la tîrg.

Dintre acordurile mai însem
nate încheiate de organele de co
merț exterior ale României în 
aceste zile la Leipzig pot fi amin
tite cele privind exportul de echi
pament petrolier, vagoane de 
marfă, autofurgonete și autoca- 
mionete, mașini-unelte, laminate, 
diverse produse chimice și mase 
plastice etc și importul de ma
șini și utilaje, mașini agricole, 
vagoane de călători, nave de 
pescuit oceanic, aparataj divers, 
laminate, textile și confecții. Au 
fost încheiate, de asemenea, im
portante contracte de lungă du-

„Ca îndemînatec servește 
micuțul... Parcă s-ar fi născut 
cu tava în mînă", se minunează 
clienții unui bar din Verona. 
„Micuțul" este Renato Panizza, 
un băiețel care nu a împlinit 
încă 12 ani. Puțin importă că, 
fiotrivit legilor italiene, Ia vîrsta 
ui el trebuie să se afle pe băn

cile unei școli. Renato a deve
nit una din „atracțiile" barului 
din celebra „Piazza" veroneză.

„Cum se poate că Renato Pa- 
nizza muncește fără ca nimeni 
să se sinchisească de faptul că 
prin aceasta este încălcată le
gea ? Cine închide ochii în-fața 
acestei stări de lucruri ?* — s-a 
întrebat un redactor al ziarului 
„STUTTGARTER ZEITUNG" care 
a stat de vorbă cu „micul 
chelner*.

„Foarte simplu — a răspuns 
Renato. Tn școala mea nu au 
mai fost locuri. Un număr de 
85 de copii au fost admiși iar 
altor 23 li s-a spus să plece 
acasă. Trebuia să așteptăm pînă 
va fi construită o nouă școală 
sau va fi găsit un învățător. 
Atunci a venit la noi proprieta
rul unui local care i-a cerut 
mamei să-mi permită să-l ajut 
la treabă. Aceasta am și făcut. 
Dar am plecat deoarece în 
Piazza se cîștigă mai mult. Noul 
patron mi-a dat 40 000 de lire, 
pentru a-mi cumpăra o licență 
de muncă, care nu se acordă 
decît la 15 ani".

„Dar știi să scrii și să ci
tești ?" Renato a strîns din 
buze. „Nu știu, poate voi învăța 
mai tîrziu, sau voi merge la 
cursuri serale". între timp, mi
cuțul a făcut socoteala după un 
alfabet știut numai de el.. „Fără 
îndoială — a conchis ziaristul 
vest-german — micuțul Renato 
Panizza, va rămîne pentru tot 
restul vieții sale un semianalfa
bet".

Potrivit statisticilor oficiale, 12 
milioane de copii italieni 
frecventează școlile. Această 
cifră a fost însă pusă la îndo
ială de diferite ziare care.au 
subliniat că în datele oficiale 
au fost incluși sute de mii de 
copii care au fost numai înscriși 
dar nu au urmat niciodată 
cursurile. Iar alte zeci de mii 
nici măcar nu au fost înscriși 
în registrele școlare. Tn unele 
ziare italiene au apărut alte 
statistici, mult mai sumbre, din 
care reiese, de pildă, că aproxi
mativ 500 000 de copii, în majo
ritate băieți între 10 ți 15 ani, 
se ocupă cu ața-zisa „muncă 
neagră", adică sînt angajați în 
mod ilegal, că aproximativ 
100 000 de elevi au abandonat 
școala încă din clasa a 3-a ele
mentară, că 80 000 de copii 
s-au mulțumit numai cu 4 clase 
elementare și alți 150 000 s-au 
retras din clasele a 5-a și a 6-a. 
Dar există și alte cazuri de 
„absenteism" școlar: copii care 
merg la școală numai vara sau

numai iarna. sau . cercare;frec
ventează foarte Tar .cursurile (ql 
căror procent , reprezintă 10 la 
sută din cei 12'milioanele șco
lari). lată o situajieicare,,.după 
cum se subtiniază/duceiînțrriod 
implicit, mai ales în sudul)țării, 
la creșterea unei noi generații 
de analfabeți sau semianal- 
fabefi.

Medalia își are însă și, rever
sul ei. Aceleași stdtistici;oficici.le 
arată că în momentul de fața 
lipsesc 150 000 de clase, că exis
tă în continuare prea puține 
cadre didactice sau numeroase 
sate așteaptă de ani de zile 
construcția unei școli. Pînă și . 
în nordul industrializat al Ita- 
liei, la fiecare 20 de familii, 
una nu-și trimite copiii 
școală.

Tn 1962 a fost adoptată o 
formă școlară care prevede 
vățămîntul obligatoriu pînă

la

re- 
în- 

. - . 1° 
vîrsta de Î4 ani. Dar punerea 
ei în aplicare continuă să întîm-
pine dificultăți tocmai din cauza 
lipsei de școli și de cadre di
dactice. Așa încît, după cum se 
subliniază acum în cercurile de 
stînga italiene, atîta timp cît nu 
vor fi întreprinse măsuri radica
le, nu va trebui să mire pe ni
meni faptul că în țară vor con
tinua să existe sute de mi^ de 
cazuri asemănătoare acelui--al 
lui Renato Panizza. i--ți

I. RETEGAN

0 responsabilitate 
de anvergură

La Sediul Organizației Na
țiunilor Unite din New York 
au început marți lucrările 
Comisiei pregătitoare a Con
ferinței Națiunilor Unite con
sacrată mediului uman în
conjurător, programată pen
tru anul 1972.

In ședința de deschidere, 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a rostit un discurs 
în care a subliniat importan
ța problemelor ce urmează a 
fi discutate. „De pe acum, 
viitorul și consecințele ce le 
pot avea acțiunile noastre 
prezente trebuie să ne deter
mine ideile, planurile și ini
țiativele" — a spus el. Secre
tarul general a subliniat im
portanța participării tinere
tului la elaborarea acestor 
planuri. „Rareori un secol 
sau o generație s-au aflat 
fața unei responsabilități 
o asemenea anvergură", 
menționat vorbitorul.

CIPRU
Mobilul atentatului

RELATĂRILE AGENȚIEI FRANCE PRESSE
NICOSIA. — Atentatul împo

triva președintelui Makarios a 
fost comis de „Frontul Național", 
urmărindu-se, printre altele, să se 
declanșeze astfel o nouă stare de 
tensiune între comunitățile ci
priote, greacă și turcă, relatează 
agenția „France Presse", reluînd 
opinia observatorilor politici din 
Nicosia. „Frontul Național" este 
o organizație clandestină ultra- 
naționalistă, care se pronunță 
pentru „Enossis" — unirea Ci
prului cu Grecia — prin orice 
mijloc, inclusiv forța armată și 
terorism, fapt evidențiat de altfel 
și de recrudescența din ultimul 
timp a unor acte de violență co
mise de această grupare extre
mistă. In capitala cipriotă se a- 
preciază că, în urma acestei situa
ții, autoritățile vor lua măsuri 
energice, urmînd să se pună în 
aplicare legea privind detenția

Președintele Makarios al Ciprului părăsind helicopterul după ce a fost ținta unui atentat 
nereușit

'tâ-

preventivă, votată recent în 
Parlament, prin care poliția este 
autorizată să rețină timp de șase 
luni, fără proces, toate persoanele 
suspectate ca făcînd parte dintr-o 
organizație clandestină sau de a 
fi ajutat pe vreun membru al 
acestora.

Poliția a luat măsuri excepțio
nale în vederea asigurării secu
rității președintelui Camerei Re
prezentanților, Glafcos Clerides, 
care reprezintă comunitatea grea
că la convorbirile cu comunita
tea turcă. Manifeste ale organi
zației extremiste clandestine 
„Frontul Național", răspîndite re
cent în capitala cipriotă, amenin
ță că membrii săi „vor lua mă
suri" împotriva lui Glafcos Cle
rides.

Au fost arestați

polițiști

Din cele 11 persoane arestate 
inițial, bănuite de a fi implicate 
în tentativa de asasinare a pre
ședintelui Ciprului, șapte au fost 
puse în libertate. Celelalte patru 
au fost reținute pentru a fi cer
cetate în continuare. în același 
timp, organele de siguranță își 
continuă investițiile în „toate 
direcțiile". în cursul zilei de 
miercuri, trei polițiști printre 
care șeful Serviciului de inves
tigații criminalistice din Fama
gusta, precum și un civil, au 
fost arestați. Din surse oficiale 
se precizează că poliția ar dis
pune în prezent de elemente 
„mai veridice" în legătură cu 
organizarea complotului.

Concomitent, în semn de pro
test împotriva tentativei de asa
sinare a președintelui Makarios, 
salariați din întreprinderi și in
stituții au întrerupt miercuri lu
crul timp de o oră.

e NOUL PREȘEDINTE ales 
al Republicii Costa Rica, Jose 
Figueres, s-a pronunțat pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate 
statele lumii, indiferent de orin- 
duirea lor socială. El a subliniat 
cu acest prilej necesitatea dez
voltării comerțului cu țările so
cialiste.

VIENA :
NICI UN REZULTAT CONCRET

• MARȚI, a avut loc cea 
de-a doua fază a „convorbirilor 
de explorare" intre delegația 
Partidului socialist, condusă de 
Bruno Kreisky, cancelarul de
semnat, și delegația Partidului 
populist, în frunte cu secretarul 
general al partidului, Hermann 
Withalm, în vederea formării 
unui guvern al „marii coaliții". 
Se precizează că nu s-a ajuns 
încă Ia un rezultat concret.

• AUTORITĂȚILE din Lamar, 
statul american Carolina de 
sud, au fost obligate să solicite 
intervenția Gărzii naționale îm
potriva grupurilor de albi care 
au încercat marți să împiedice 
reluarea cursurilor la o școală 
integrată din punct de vedere 
rasial. Săptămîna trecută, un 
grup de adversari ai integrării

rasiale au atacat autobuzele ce 
transportau elevii negri spre a- 
cest institut de învățămint, atac 
ce a determinat suspendarea 
temporară a cursurilor.

• YOSHIMI FURUI, membru 
al Dietei din partea Partidului 
liberal-democrat, reprezentant al 
Biroului pentru comerțul parti
cular japono-chinez. și alți patru 
oaspeți japonezi au sosit la 
Pekin) După cum relatează a- 
genția China Nouă, delegația ja
poneză va fi condusă de Kenzo 
Matsumura, care va sosi la Pe
kin mai tîrziu.

JANE FONDA Șl INDIENII

• CUNOSCUTA ACTRIȚA de 
film Jane Fonda, care a fost a- 
restată pentru participarea la 
demonstrația indienilor de la 
Fort Lewis, a declarat luni că va 
efectua un turneu prin întreaga 
țară pentru a sprijini acțiunile 
tinerilor militari care se opun 
războiului din Vietnam. De ase
menea, ea a subliniat, in cadrul 
unei conferințe de presă, că spri
jină acțiunile revendicative ale 
indienilor privitoare la dreptu
rile civile ale acestora. Jane 
Fonda a declarat că va reveni 
Ia Fort Lewis in ciuda ame

nințării de a fi închisă pe ter
men de șase luni sau condamna
tă la o amendă de 500 de dolari.
• AGENȚIA P.A.P. anunță că 

la Varșovia s-a încheiat încă o 
rundă a schimbului de păreri 
dintre reprezentanții iguvernelor 
R.P. Polone și R.F. a Germaniei.

După cum precizează agenția 
citată, in cursul intilnirii, s-a 
efectuat un schimb constructiv 
de păreri în problema bazelor 
normalizării relațiilor bilaterale. 
Schimbul de păreri va continua 
în cea de-a doua jumătate a 
lunii aprilie.

TULBURĂRI IN CHILE

• IN SUDUL Republicii Chile 
s-au produs marți tulburări în
tre partizanii candidatului opo
ziției la alegerile prezidențiale 
și cei ai candidatului partidului 
de guvernămînt, creștin demo
crat. Ca urmare a acestei cioc
niri, patru persoane au fost ră

nite și alte cîteva au fost ares
tate. Scrutinul prezidențial se 
va desfășura în Chile Ia 1 sep
tembrie. Campania electorală 
este însoțită de violente inciden
te între cele două tabere, ceea 
ce creează o anumită tensiune 
în țară.

EXCEDENT BRITANIC

• LA 387 MILIOANE lire 
sterline s-a ridicat excedentul 
comerțului exterior al Marii 
Britanii în anul 1969. Acest sur
plus urmează unor deficite suc
cesive înregistrate în decursul a 
peste șapte ani. Prevederi opti
miste evaluează excedentul ce ar 
putea fi obținut în 1970 la 825 
milioane lire sterline.
• SENATUL AMERICAN a 

adoptat cu majoritate de voturi 
proiectul de lege privind inter
zicerea reclamelor de țigări la 
posturile de radio și televiziune.

In plenara celei de-a 21-a 
sesiuni a Comisiei O.N.U. 
pentru Dezvoltare Socială, 
delegatul român, dr. Ovidiu 
Bădină, luînd cuvîntul la 
punctul „Politica și planifi
carea socială în dezvoltarea 
națională", a subliniat impor
tanța creșterii de cadre în 
vederea dezvoltării naționale. 
Delegatul român a evidențiat 
necesitatea cuprinderii între
gii populații în procesul în- 
vățămîntului elementar, con
strucției unei rețele de învă- 
țămînt de specialitate pentru 
domeniile în care națiunea 
respectivă își concentrează e- 
forturile, crearea unui sistem 
de formare a cadrelor na
ționale cu largă perspectivă, 
ridicarea nivelului economic 
și cultural al tuturor zonelor 
teritoriilor naționale în ca
drul unei politici social-eco- 
nomice echilibrate.

• NAVIGATORUL solitar bri
tanic, Sidney Genders, și-a în
cheiat a doua etapă a călătoriei 
sale prin Atlantic, sosind la 
Saint Johns, capitala insulei 
Antigua din Marea Caraibilor. 
Genders, în vîrstă de 51 de ani, 
a părăsit Marea Britanie în sep
tembrie anul trecut, la bordul 
unei ambarcațiuni cu vîsle și a 
făcut o primă escală în noiem
brie la Las Palmas — Insulele 
Canare. La 25 decembrie el și-a 
reînceput voiajul solitar spre 
țărmul american, ajungînd la 
Soint Johns în 75 de zile. De 
aici, Genders își va continua 
drumul spre Florida.

O PREMIERUL NEO-ZEE- 
LANDEZ, Keith J. Halyoake, a 
declarat că guvernul său exami
nează posibilitatea retragerii 
ceior 550 de militari aparținind 
forțelor armate neo-zeelarideze 
aflate în Vietnamul de sud. De
clarația premierului Holyoake 
este pusă de observatorii poli
tici in legătură cu intenția ac
tualului guvern al Noii Zeelande

de a trece la o reconsiderare a 
angajamentelor externe ale ță
rii. După cum se știe, opinia pu
blică din această țară se pro
nunță cu tot mai multă hotărire 
împotriva politicii de participa
re, alături de S.U.A., la războiul 
de agresiune pe care-1 duc aces
tea împotriva poporului vietna
mez.

Hippies fabricau o... 
bombă

ÎNCERCARE EȘUATA

• AGENȚIA A.D.N. informea
ză că, la 10 martie, două per
soane înarmate au încercat să 
silească echipajul unui avion de 
pasageri al companiei „Inter- 
flug“ din R.D.G. să-și schimbe 
traseul. Avionul efectua cursa 
Berlin-Leipzig. Datorită măsu
rilor de securitate luate de echi
paj, încercarea a eșuat. în tim
pul manevrelor de aterizare, cei 
doi atentatori s-au sinucis. A- 
vionul a aterizat cu bine, iar pa
sagerii nu au avut de suferit.

O cantitate de dinamită „suficientă să arunce în aer un întreg 
cartier", a fost descoperită între ruinele calcinate ale unei lo
cuințe din cartierul newyorkez Greenwich Village, distrusă 
vinerea trecută de o serie de explozii, urmate de un incendiu 
violent. Din ruinele imobilului au fost scoase două cadavre, dar 
numai unul a putut fi identificat. Este vorba de un tînăr de 23 de 
ani, Theodore Gold. A doua victimă este o tînără fată. Alte două 
fete care au reușit să iasă din clădirea în flăcări, au dispărut 
Una dintre ele este Cathlyn Pratt Wilkinson, fiica proprietarului 
imobilului.

în subsolul clădirii au fost găsite 60 de batoane de dinamită 
și numeroase detonatoare. „Este evident — a declarat un ins
pector de pompieri — că ocupanții imobilului erau pe cale 
să fabrice o bombă și au comis o eroare de montaj". Potrivit 
primelor cercetări, se pare că cei ce se găseau în clădire făceau 
parte dintr-o organizație extremistă, care-și recruta membrii din 
rîndurile grupurilor de hippies americani.
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