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■ Președintele Consiliului de 
g Stat al Republicii Socialiste 
g România, Nicolae Ceaușescu, a

primit în dimineața zilei de vi-
■ neri, 3 aprilie, la Palatul Consiliu- 
H lui de Stat, pe ministrul afacerilor
■ externe și cooperării al Republi- 
g cii Burundi, Ndabakwaje Libere, 
_ fcare face o vizită oficială în țara 
" noastră.
■ La primire a luat parte Cor-
■ neliu Mănescu, ministrul afaceri- 
g lor externe.

A participat, de asemenea, 
" Philippe Rurashitse, însărcinatul
■ cu afaceri ad-interim al Repu-
■ blicii Burundi la Cairo.
g în timpul întrevederii au fost 
_ abordate probleme privind dez- 
“ voltarea relațiilor dintre cele
■ două țări, evidențiindu-se dorin

ța comună de a pune în valoare 
noi posibilități de colaborare și 
cooperare, în folosul ambelor po
poare.

S-a relevat, de asemenea, ne
cesitatea statornicirii în lume a 
unui climat de pace, securitate 
și colaborare internațională, me
nit să asigure independența, su
veranitatea și dezvoltarea multi
laterală de sine stătătoare a tu
turor popoarelor. A fost subli
niată însemnătatea întăririi uni
tății de luptă a tuturor forțelor 
democratice și progresiste, pen
tru libertate și progres social îm
potriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, a 
politicii de apartheid și discri
minare rasială.

Ministrul afacerilor externe șî 
cooperării burundez a înmînat 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj din 
partea președintelui Republicii 
Burundi, Michel Micombero, prin 
care în numele poporului din 
'Burundi, guvernului și Partidu
lui Unității și Progresului Națio
nal transmite un călduros salut 
poporului român, guvernului și 
Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete să transmită 
președintelui Republicii Burundi 
cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, urări de noi succese 
poporului burundez și Partidului 
Unității și Progresului Național.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială,
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■ Cel dinții moment bilanțier
■ al Studioului tînărului regizor, 
g inaugurat în stagiunea curentă 
" la Teatrul Național „V. Alecsan-
■ dri" din Iași, ne-a oferit o ima- 
g gine nu îndeajuns de conclu-

dentă asupra programului care
■ a stat la baza acestei inițiative.
■ Am văzut, în fapt, patru specta- 
— cole ale regizorilor-studenți din 
“ ultimul an al Institutului, patru
■ montări diverse, fără liantul 
g unui gînd director, fără elemen

tele unei viziuni unitare asupra
® întregului. Din unghiul de ve- 
g dere al studenților-regizori, o 
_ asemenea ambiguitate este ex-
■ plicabilă : fiecare din ei și-a 
H ales, pentru propriul examen 
g de diplomă, textul și modalita- 
" tea spectaculară care i s-a părut 
H a-i conveni mai exact. Pentru 
g teatru, însă, un Studio al tînă-

rului regizor se cuvine să fie
■ mai mult decît un prilej de co-
■ iaborar? cu cîțiva dintre repre-
■ zentanții noii generații; el este

De ce ignoră
Încerc să desprind de pe tra

seele unei zile petrecute pe șan
tier, nota dominantă, amprenta 
spirituală a locului, dincolo de a- 
ceea fizică, desigur impresionan
tă, dar poate nu îndeajuns de 
grăitoare dintr-odată, în privința 
felului de a fi și gîndi al oame
nilor, în majoritate tineri, de aici. 
Există un om al marilor șantiere, 
în cadrul de față al Porților de 
Fier P Dacă da, care sînt para
metrii lui spirituali esențiali, de 
forță ?... Uneori acești parametri 
se relevă dintr-un singur cuvânt, 
dintr-un singur gest, dintr-o fap
tă. Alteori, trebuie să cauți foarte 
adină: adine în oameni, sau 
cum s-a întâmplat ieri, adine în

rului din Oz“ („uneori ți se pare 
că mergi în nori“, ne spunea in
ginerul Ion Dobre, ghidul nostru 
ocazional, șef de lot la Ecluză- 
baraj și secretar U.T.C. al 
Energo-montajului). în stânga, 
Dunărea ne oferă spectacolul u-

Prin telefon de la tri mișii 
C. SEBASTIAN.

noștri, A. VASILESCU ?î

PETRE DRAGU

(Continuare în pug. a IlI-a)

Timp de trei zile, Brașo
vul găzduiește în cadrul Fes
tivalului național al artei stu
dențești, concursul teatrelor 
dramatice și de poezie. A- 
proape 30 de formații, reprc- 
zentînd 14 centre universita
re. s-au angajat într-o pasio
nantă competiție, ilustrare

semnificativă a preocupărilor 
studențimii în domeniul cre
ației artistice.

După cum se știe, în centre 
universitare, în institute și 
facultăți, teatrele studen- 
țești și-au ciștigat un bine-

(Continuare în pag. a ll-a)

fetele sportul ?

construcția însăși. Dar să vă
spun...

★
Porțile de Fier. Dimineață de

april, domolită de cîteva fire de
ploaie. Parcurgem cu pasul, su-
perbul pod. de beton ce urcă spre 
Centrală. Pilonii eleganți, înfipți 
trainic în albia fluviului, vibrea
ză abia perceptibil de cîte ori 
ne depășește cîte un „Belaz" ma
siv încărcat cu balast. Iar mur
murul apei se pierde în zgomo
tul motoarelor de toate calibrele, 
ce gonesc în continuu pe această 
punte, — adevărată operă de 
artă pe care ai putea-o asemăna 
cu o marc seceră culcata sau cu 
un fel de bumerang pentru uriași, 
încremenit pentru totdeauna in
tr-o ipostază de „spre în sus** 
a zborului său rotit. Mergem în
tre văzduh și apă iar dacă ziua 
ar fi cețoasă, reperele înconjură
toare s-ar ascunde și, de bună 
seamă, ne-am rătăci pe una din 
cărările fermecate ale „Vrăjito-

O CONFLUENȚĂ 
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lui de filozofie

V. ARACHELIAN : Ne-am 
propus, în finalul capitolului 
precedent al discuției noastre, 
să abordăm funcția educativă a 
școlii. Vorbind despre tradițiile

predării eticii în școala româ
nească antebelică, ar fi necesar 
să punctăm măcar faptul că a- 
ceastă introducere în sistemul 
de valori morale dominante ale

ROMANCIERUL

a societății
• •

■

De ce credeți că în li
teratura de azi romanul 
construit cu rigoare teo
retică, romanul „compus", 
rod al unei arhitecturi 
mintale, reprezintă o ce
rință de acută actualitate ?

Romanul compus, rod al unei 
arhitecturi mintale, e esen
țial, firește, pentru literatu
ra de azi, 
țial și în alte 
romanul autentic, 
trebuie în mod obligatoriu să fie 
compus și arhitecturat. Altfel nu 
e cu adevărat roman. Multă lu
me confundă povestirea cu ro
manul și narațiunea cu epica. 
„Baltagul", carte admirabilă, e o 
povestire, nu un roman (e, de 
fapt, cum spun francezii, „un re
cit").

Pentru a interesa un public de 
ordinul zecilor de mii, pentru a

mintale,
, pentru

însă a fost esen- 
epoci, căci 
ca specie,

Interviu cu

PETRU POPESCU

crea un centru de atenție, pen
tru a cuprinde sintetic și totuși 
individuat, profund și totuși 
„popular" un dat al existenței 
reale (în afara existenței reale, 
care, desigur, poate fi adîncită 
intelectual, romanul mi se pare 
exclus), trebuie un roman de tip 
„cutie". Adică un roman în care 
să poată încăpea și fapte, și fon
duri, și materie, și perspectivă. 
Toate acestea cer mai multe pla
nuri, mai multe unghiuri, 
multe 
idei.
respundă unui autor cu gîndire 
completă, gîndire pe care nu o 
putem figura sub forma unei 
linii. Complexitatea, intricația,

mai 
euri, și o anume sumă de 

Romanul trebuie să co-

pluralitatea sînt de rigoare. Cu 
atît mai mult în literatura de azi. 
Azi scriem pentru un public ne
omogen și vast într-o societate 
complicată și < " 
tă de probleme stufoase, cu sur
se uneori foarte depărtate unele 
de altele. în aceste condiții, me- 
sagiul liniar, mai ales în proză, 
nu

ist intr-o societate ■ 
diferențiată, agita- I 
o ctnfnacp cur- *

mai e suficient.
Complexitatea dezvoltă

rii societății noastre și, 
implicit, a omului, pune 
sarcini de o natură deo
sebită acestui tip de ro
man ?

Complexitatea dezvoltării socie
tății noastre în special, și a omu
lui în general (în toată lumea, 
azi, datele umane tradiționale 
par supuse, dacă nu transformă
rii, cel puțin discuției și revizui- 

M. COSTEA
(Continuare în pag. a IV-a)

I

timpului se făcea totuși într-un 
context de solicitări problema
tice mult mai redus. Cu alte cu
vinte, problemele morale pe 
care le avea de rezolvat o ge
nerație se identificau cvasitotal 
cu cele pe care le cunoscuse 
nemijlocit generația de dinain
tea ei. Astăzi, trăim o perioadă 
de înlocuire — chiar la nivelul 
normelor — a vechii morale. 
Dar numai atît ?

N. BELLU : în trecut viața se 
mișca monoton, de la o genera
ție la alta, pe aceleași coordo
nate, tinerii erau confruntați cu 
mai puține situații și probleme 
radical noi.

V. ARACHELIAN : în sfîrșit, 
și o altă problemă nouă în ra
portul tradițional dintre părinți 
și copii este acela produs de o 
creștere substanțială a standar
dului de viață. Astăzi, din grija 
de a asigura copiilor lor tot 
ceea ce le-a refuzat un timp vi
treg, extrem de mulți părinți 
devin prizonierii propriei lor 
generozități ; standardul mate
rial pe care-1 asigură copiilor 
nu este cenzurat și de exigențe 
morale pe potrivă. Nu e greu 
de ghicit că pericolul de a pur
ta pe umerii lor un fel de co
coni este real.

I. UTO : Este justă o astfel 
de observație și aș spune că ea 
e sursa unei dicrepanțe pe 
care o înregistrează, ceea ce ar 
trebui să fie omogenitatea ce
rințelor morale la care concură 
școala și familia. Fisura de care 

, este însă și efectul 
unei diferențe de calitate între 
cerințele familiei și cerințele

Se discută mult în ultima vre
me despre necesitatea mișcării, a 
educației fizice și a sportului, iar 
fondul problemei include cu 
sublinieri exprese și elementul 
feminin. îngrijorător de anemic, 
raportul femei-sport se cere con
solidat dincolo de caracterul 
spontan, întîmplător al relați
ei, și încercarea aceasta cu vaste 
implicații presupune, mai înlSi, 
pentru o reușită deplină, cunoaș
terea în detaliu a stării de fapt 
și a cauzelor sale. O cunoaștere 
care, dublată de acțiuni practi
ce imediate, determinate de rea
lități și nu de teoretizări de birou 
ar putea conferi tabloului gene
ral nuanțe mult mai optimiste și 
revelatoare.

Am încercat, recent, o inves
tigație la Fabrica de confecții 
din Miercurea Ciuc, acolo unde, 
prin natura activității producti
ve, circa 80 la sută din numărul 
salariaților îl reprezintă femeile, 
în cea mai mare parte tinere. E- 
xistă aici și o asociație sportivă 
— „Textila" — cu secții de 
handbal, schi, șah și tenis de 
masă (secția de fotbal a fost des
ființată), dar numărul femeilor 
care practică sportul este aproa
pe incredibil de mic : 12 hand
baliste și vreo 20 de fete ce joa
că din cînd 
masă, așa 
președintele 
Atila Balint.
nunt : 
din ] 
1183 de femei! Și atunci, cum

în cînd tenis de 
cum a mărturisit 
asociației sportive,
Rețineți un amă- 

: în Fabrica de confecții 
Miercurea Ciuc lucrează

se explică uriașa disproporție ? 
Președintele asociației amintea 
de o cauză obiectivă : multe din
tre muncitoare locuiesc în jurul 
orașului, 'fac naveta și din acest 
motiv nu dispun de o condiție- 
esențială: timp. Să fie oare sin
gura explicație posibilă ?. Să nu 
existe pentru această situație nici, 
o soluție ? Răspunsul mi l-a ofe
rit un raid fulger întreprins prin 
fabrică, cu următoarele întrebări 
repetate fiecărui interlocutor ca 
un veritabil leit-motiv : „Vă pla
ce sportul ? 11 practicați ? Știți
c?t rău vă face sedentarismul ? 
completate, de la caz la caz, și 
cu alte întrebări adiacente.

Veronica Ciszer, 20 de ani: 
„Nu-mi place! Sedentarismul P 
Nu-mi va face nici un rău**. Bo- 

.xalia Bodo, 18 ani (foarte cate
gorică) : „Nu vreau să fac sport 
și nu voi face niciodată. Nu mă 
interesează de (!) sedentarism**. 
Jerzi Odorian, 21 de ani: „Nu-mi 
place 1 De ce ? Pentru că nu 
vreau să fac sport. Dacă știu ce 
implicații are sedentarismul asu
pra organismului feminin ? Da, 
înțeleg. Să mă mai gîndesc“. 
Ileana Ciszer, 20 de ani: „N-am 
făcut niciodată sport. Dar nici în 
fabrică n-a încercat cineva să-mi 
explice implicațiile sedentaris
mului despre care îmi vorbiți**. 
Gizela Biro, 21 de ani: „N-am 
făcut niciodată sport. E drept,

urmarea unei intenții limpezi, a 
unei concepții specializate asu-; 
pra artei spectacolului, a unui 
anUme mod de a comunica cu 
publicul. Privind astfel lucru
rile, un asemenea studio nu 
poate exista — dacă el își do
rește o identitate precisă, și nu 
condiția subalternă a unei 
anexe, supusă întîmplărilor de 
tot felul — fără o idee fermă de 
repertoriu, fără o „cheie" spe
cifică a artei sale teatrale .și 
fără o selecție riguroasă a dis
tribuțiilor. La Iași, fiecare din 
aceste elemente ființează numai 
în parte.

Din unele puncte de vedere, 
spectacolul Cătălinei Buzoianu 
cu Pescărușpl de Cehov mi s-a 
părut a întruni la modul supe
rior caracteristicile unui specta
col de' studio (deși, din toate 
cele patru reprezentații, este 
singura care se joacă pe scena 
mare a teatrului). Am găsit aici, 
înainte de toate, o gîndire regi
zorală fidelă sieși, întemeiată 
pe o virtualitate a textului prea 
puțin pusă în valoare pînă as
tăzi. „Trădînd" una- din dorin
țele scriitorului, căruia îi plăcea 
să vadă în această piesă imagi
nea unei lumi comice, tînăra 
.regizoare a descris un loc stra
niu și trist, în care oamenii se 
descompun lent, eșuînd în fie
care din visurile lor și strădu- 
indu-se fără sorți de izbîndă să 
afle pricinile acestui eșec. E un 
univers instabil și provizoriu în 
structura sa lăuntrică : persona
jele circulă numai de la un 
scaun la altul, se așează pe su
prafețe mișcătoare, pe hamace, 
pe leagăne, pe balansoare, în 
jurul lor zac bagaje nedesfă- 
.cute, „mobile acoperite cu huse. 
Accentul principal al montării

cade pe -drama ratării treptate,
1 în -acest mediu evanescent, a. 
tinerilor. Pentru-Violeta Popes
cu, Nina Zarecinaia este o ima
gine — admirabil construită de 
interpretă — a candorii rănite, 
a elanului ingenuu retezat cu 
brutalitate. Mașa pare o pasăre 
neagră, un simbol sumbru al ne
fericirii acceptate cu resemnare 
tragică ; 'compoziția Corneliei 
Gheorghiu în acest rol atinge 
intensități rare, și nu are alt 
cusur decît pe acela de a fi? 
poate, prea „compusă", prea ri
guroasă, prea desăvîrșită în de
talii. Geul Zaharia (Medveden- 
ko) și Emil Coșeru (Treplev) 
poartă, înfiorați, alte variante 
ale aceleiași teme: cel dinții ne 
vorbește despre mizeria umilin
ței, cel de-al doilea despre tris
tețea și inutilitatea zbaterii în 
gol.

Din surîsul ironic și îndurerat 
totodată cu care scrutează Ce
hov consecințele amare ale con
formismului și lașității mic bur
gheze, Cătălina Buzoianu a iz
gonit ironia. O asemenea con
cepție nu e lipsită, firește, de 
riscuri, și cel mai important 
este dificultatea de a-i include 
într-o tonalitate exclusiv dra
matică pe Arkadina și Trigorin. 
Dificultate care se resimte în 
spectacol. In ciuda calității ce
lor doi actori (Adina Popa și 
Sergiu Tudose), personajele trec 
încetul cu încetul într-o umbră 
nejustificată de semnificația lor 
reală.. Ele declanșează o dramă 
care Ie este străină, și din ac
tul al doilea devin neutre, lip—

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a IV-a)

MIRCEA M. IONESCU

(Continuare în pag. a V ll-a)

Printre laborantele de la Combinatul chimic Valea Călugărească, 
care efectuează analize de bună calitate se numără și Constanța 

Dumitru din fotografia noastră.
Foto: O. PLEC AN
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PETARDA AR FI
V

SA
EXPLODEZE LA URECHEA

I școala și 
vorbeam, 
unei dife
școlii.

N. BELLU : Efect firesc al 
unei situații în care noi pregă-

VARTAN ARACHELIAN

■ (Continuare în pag. a V ll-a)

Persoana care a adus petarda 
nu este cunoscută. Fapt este câ 
l-a întîlnit pe Ștefan Alexiu, 
absolvent al liceului „Emil Ra- 
coviță“, și i-a propus o afacere.

— Ștefane, am o petarda, n-o 
vrei tu ?

— Ce să fao cu ea ?
— S-o arunci, bubuie tare...
Ștefan Alexiu a 'luat-o. Unii 

tineri de vîrsta lui, atunci cînd 
nu prea au ce face, se ocupă 
de discuri, de benzi de magne
tofon, de filme și romane de a- 
venturi, eventual colecționează 
etichete. El s-a gîndit că-d prin
de bine o petardă. Din toamnă, 
cînd proaspăt absolvent a dat 
un examen de admitere, nereu
șit, la Academia de Studii Eco
nomice, nu prea mai are cu ce 
să-și omoare timpul. A luat pe
tarda și s-a tot învîrtit cu ea 
pe străzile și parcurile din apro-

LENEȘULUI
pierea liceului său și a stadionu
lui „23 August". Mai bine s-o 
dea altcuiva s-o arunce, s-a gîn
dit, iar el să fie spectator. Și, 
a dat-o. L-a găsit pe Teodor Ca- 
rabulea, un fel de fost coleg 
(Carabulea n-a reușit să treacă 
de clasa a Vl-a). A urmat dia
logul știut i

— Mă, Carabulea, nu vrei o 
petardă ?

— Ce să fac cu ea ?
— S-o arunci !
— Dă-o încoace I
Carabulea ducea și el lipsă de 

ocupație. La școală nu mai mer
gea de mult, iar servioiul în care

fusese angajat prin grija tatălui 
său nu-1 prea interesa. O fi ceva 
interesant cu petarda asta — și-a 
zis. A luat-o și a aruncat-o în 
curtea fostei sale școli. A ni
merit cu zgomot năpraznic, cu 
foc și fum, sub o fereastră din
colo de care învățau „cei mici". 
Copiii s-au speriat, au început 
să țipe. Dacă nimerea prin fe
reastră în clasă, panica ar fi fost 
și mai mare. Și cine știe, poate 
nu numai panica... (o petardă de 
tipul celei folosite, mare cît o 
cărămidă, aruncată în imediata 
apropiere a unei persoane poate 
să provoace arsuri sau trau
matisme acustice).

A urmat, firește, o anchetă Ia 
miliție și cei doi s-au ales cu 
cîte o mică amendă. Nu mă voi 
opri asupra justeței sancțiunii 
— se pare că a fost aplicată în- 
tr-un moment de generozitate 
exagerată. Aceasta este însă altă 
problemă. Cititorii se vor întreba 
în primul rînd ce i-a determinat 
pe eroii noștri să comită un 
asemenea act absurd. In discu
țiile pe care le-am purtat cu cei 
doi, și despre ei, am refăcut o 
parte din traiectoriile stărilor 
sufletești — gestul comis nefiind 
lipsit de semnificație pe plan 
intim.

Cine a spus că plictiseala uci
de, n-a greșit prea mult și a 
anticipat în această butadă ima-

VICTOR
CONSTANTINESCU 

(Continuare în pag. a V ll-a)
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TELEVIZIUNE

SCENA

• „Acești îngeri triști 
lui D. R. Popescu distinsă 
1969 cu Premiul de Dramaturgie 
al revistei „Teatru" își continuă 
o interesantă istorie spectaculară 
— începută pe scenele teatrelor 
din Tg. Mureș și Timișoara — 
impunîndu-și prezența în peisa
jul stagiunii bucureștene. Dumi
nică 5 aprilie, Teatrul Giulești 
ne invită la o nouă transpunere 
scenică, semnată de Geo Sai- 
zescu, în scenografia lui Hel
mut Sturmer. Alături de cu
plul Corneliu Dumitraș și 
Mariana Mihuț, un . intere
sant colectiv actoricesc alcă
tuit din Dorina Lazăr, Dan 
Tufaru, Ștefan Mihăilescu-Brăila 
și Ion Vîlcu compun, în lumina 
reflectoarelor bucureștene, uni
versul dramatic al piesei.

spectacolul-concurs, faza pe sec
tor, cu participarea elevilor lice
elor din sectorul 5. Rezultatele 
concursului vor desemna soliștii, 
recitatorii și ansamblurile artisti
ce școlare care vor participa la 
faza următoare, pe municipiu.

• începînd de duminică 5 a- 
prilie, la Universal-club se va 
deschide Clubul de vacanță. Ac
tivitatea clubului este astfel con
cepută, incit să ofere elevilor pro
grame variate, recreative, din 
care nu vor lipsi jocurile distrac
tive, audițiile muzicale, jocurile 
sportive de sală și în aer liber.

• Atracția pentru coloratura 
spumoasă a muzicalului și al său 
succes susținut generos de pu
blic se concretizează în viitoarea 
premieră a teatrului de operetă 
•— Suzana. în concepția regizo
rală a cunoscutului Ion Dacian, 
verva melodică și comică a ope
retei lui Jean Gilbert își va cu
ceri noi spectatori în teatrul de 
pe „Splai“, joi 9 aprilie, susținută 
de populari slujitori ai genului t 
Valeria Radulescu, Nicolae Ță- 

. ranu, Nae Roman, Maria Wau- 
vrina, Constanța Cîmpeanu.

• „Existențialismul și literatu
ra" este tema unei noi dezbateri 
literare organizată de Clubul ac
tualităților al Casei de cultură a 
studenților pentru marți, 7 apri
lie, ora 20,45, la care vor parti
cipa prof.'univ. Romul Muntea- 
nu, prof. unic. Ion Ianoși și cri
ticii Laurențiu Ulici și Eugen 
Iacob. în aceeași zi, la orele 18, 
Clubul tinerelor fete al Univer- 
sal-clubului are a> invitată pe 
arh. Elena Corvin, de la 
C.D.C.A.S., care va răspunde cî- 
torva întrebări: „Cum să ne îm
brăcăm cu gust?", „Cum să ne 
organizăm un interior plăcut ?“ 
etc.

• In atenția iubitorilor celei 
de-a 7-a arte, semnalam doua 
producții ale studiourilor din 
R.F.G. Prima — un documentar 
de metraj mediu, Helga, în re
gia lui Erich F. Bender, progra
mată . la cinematograful ^Lucea
fărul" — ne propune o analiză 
lucidă, înfăptuită cu acuitate psi
hologică pe tema relațiilor din
tre sexe. A doua — Jungla ade
menitoare — anunțată la cine
matograful „București" este un 
documentar de lung metraj, în 
care regizorul Heinz Sielmann ne 
ademenește într-o călătorie im
pregnată cu exoticul luxuriant și 
misterios' al pădurilor sălbatice.

doua oară în această stagiune 
„Missa Solemnis" capodopera 
gîndirii beethoveniene „una din 
comorile incalculabile ale spiritu
lui... poemul gîndit și creat din 
nou al celei mai grandioase Di
vine comedii cunoscute în muzi
că..." cum numea Romain Rol
land, lucrarea, în care „un maes
tru suveran ăl artei sunetelor 
și-ă pus în ea tot cp e mai pro
fund în mareld său suflet, cu de- 
săvîrșită sinceritate..."

Soliștii concertului de joi sea
ra : Emilia Petrescu, Martha 
Kessler, Valentin Teodorian și 
Gheorghe Crăsnaru.

I. S.

• Un spectacol muzical-core- 
grafic, transmis și pentru Inter- 
viziune, intitulat „Luceafărul de 
ziuă" este o realizare a Ansam
blului folcloric „Maramureșul" 
din Baia Mare, în colaborare cu 
studioul de televiziune. Redac
torul emisiunii, Dan Constanți- 
nescu ne-a spus : „Printre le
gendele existente și păstrate pî
nă azi în ținutul maramureșean 
.și oșean se numără și cea a Irin- 
căi și a neînfricatului Griga. Fru
moasa păstoriță Irinca, păstrîn- 
du-și virtuțile din perioada ma
triarhatului devine simbolul bi
nelui prin omorîrea „Omului 
nopții", simbolul răului. Moartea 
ei in cadrul sărbătoresc al colec
tivității ne duce cu gîndul la ve
chile jertfe, închinate la începu
tul primăverii zeilor fertilității 
și ciclului regenerării vieții. îm
preună cu regizorul Aurel Cer
bii, am realizat un spectacol TV

care păstrează concepția reali
zatorilor băimăreni".

• în cadrul emisiunii de ver
suri „Poesis" vom asculta pe ac
torii Liliana Tomescu, Ion Ma
rinescu și Dumitru Furdui reci
tind din cele mai cunoscute 
poezii ale ciclului „Cîntice ți
gănești" de Miron Radu Pa- 
raschivescu.

0 în cadrul serii de teatru 
TV, o nouă premieră: „Un nastu
re sau Absolutul" de Radu Co- 
sașu în regia lui Savel Știopul.

o O anchetă realizată de Mâ
nase Radnev, cu titlul „Anul I, 
după absolvirea facultății", ne 
propune o discuție cu participa
rea acad. Grigore Moisil, prof, 
univ. Alexe Popescu și Ion Pe- 
ciu. Ce fac absolvenții institu
telor dc învățămînt superior în 
primul an de existență profesio
nală ? Cum se integrează tinerii 
intelectuali în noile medii socia
le ? Iată doar două întrebări — 
alături de multe altele la care 
va răspunde ancheta întreprin
să. ION PASAT

L. IVI.

PLASTICĂ

• La Galeriile de Artă din
Calea Victoriei nr. 132, tablourile 
unei interesante reprezentante a 
artei plastice contemporane, Va
leria Stoica constituie subiectul 

• vernisajului din 7 aprilie, ora 18.

• Apropiata sărbătorire a Zilei 
Cosmonauticii sovietice este pre
zentă în programul cluburilor 
hucureștene, prin două importan
te acțiuni care vor avea loc 
miercuri, 8 aprilie. La Casa de 
cultură a studenților la ora 20,30, 
conf. Adrian Cerbu va vorbi des
pre: „Constelația Soiuz’, iar în 
cadrul cursului „Aerocosmonauti- 
ca“ de la Tehnic-club, la ora 19, 
este programată tema „Primul 
om în spațiul cosmic", susținută 
de Radu Stoika.

M. N.

Noi reglementări
privind circulația

pe drumurile publice

• Un pictor îndrăgostit de 
teatru — Maurice Ficher — și o 
suită de lucrări ilustratoare a 
unei îndelungate activități crea
toare •— atrag atenția publicului 
în expoziția ce se va deschide în 
holul Teatrului Bulandra, luni, 6 
aprilie.

• Un dublu vernisaj ni se a- 
nunță la Galeriile de Arta „Am
fora", din strada Mihai Vodă nr. 
2, în ziua de 11 aprilie. Expun 
Liliana Tudorache — pictură șl 
Dragoș Gănescu — ceramică.

L. M.

CLUBUL

• Duminică, ora 9, la Tehnic- 
club, în organizarea Liceului nr. 
S0 din Capitală va avea loc

Intre 5 și 12 aprilie a.c. 
Bucureștiul se va colora în 
luminile sărbătorești ale 
unui festival închinat plaiu
rilor dînibovițene în ale că
ror hotare istoria a scris 
strălucite pagini de glorie, 
complinind acum însemnate 
armonii contemporane, me
leaguri fertile pentru o am
plă dezvoltare artistico-cul- 
turală.

..Mesaje djmbovițene în 
timp" — festival organizat 
de Comitetul pentru Cultură 
și Artă al județului Dîmbo
vița și Universitatea Popu
lară București va desfășura 
o frumoasă gamă de mani
festări la Sala Dalles, ultima 
zi — 12 aprilie — invitînd 
publicul la festivitățile de 
la Tîrgoviște. Spicuind din 
program — a cărui bogăție 
in alcătuire semnifică un 
plus de importanță acestui 
moment — desprindem cîte-

MESAJE
DIMBOVITENE

IN TIMP

va spectacole folclorice (Mi
niaturi folclorice, prezentate 
<lc formații ale județului, un 
album dc romanțe — in in
terpretarea laureaților con
cursului „Crizantema dc aur" 
din Tîrgoviște, alături de 
prestigioși interpreți ai ge
nului), un spectacol muzical 
coregrafic, susținut la Tîrgo
viște, un micro-recital lite- 
rar-muzical ce poartă suges
tivul titlu „Las vouă moș
tenire creșterea limbii ro
mânești ș-a patriei cinsti
re"... care reunește pe scena 
festivalului nume de prim 
plan din teatrele bucurește- 
ne, un spectacol de sunet și 
lumină programat pentru ul
tima zi, în regia lui Mihai 
Zirra, după scenariul lui 
Dan Tărchilă.

Semnalăm, de asemenea, 
alături de cele cîteva sim
pozioane cu teme semnifica
tive pentru intențiile festi
valului vernisajul expoziției 
„Artiști plastici dîmbovi- 
țeni".

Imaginea de ansamblu a 
festivalului ne permite să 
apreciem pozitiv această ins
pirată inițiativă, căreia îi do
rim succes și afirmare pe 
scara adevăratelor valori.

L. MOLDOVAN

• Cinematograful „Patria" va 
fi gazda unei emoționante po
vești de dragoste, colorată cu ro
mantismul vîrstei tinere — su
biect al filmului sovietic în fie
care seară la ora 11, regizat de 
Samson Samsonov. Eroii acestui 
film, destinat în mod deosebit 
tineretului : Margarita Volodina, 
Mihail Nojkin, Izolda Izvitkaia.

L. M.

PORTATIV
Din suita manifestărilor muzi

cale, concertele dedicate „olim
piadei" beethoveniene, sărbăto
ririi a 100 de ani de la nașterea 
„Titanului", reprezintă „eveni
mentele" cele mai importante. 
Săptămîna aceasta, Valentin 
Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu și 
Cătălin Ilea ne oferă două seri 
în care vom putea asculta cîteva 
dintre celebrele triouri.

Joi seara în Studioul de con
certe de pe strada Nuferilor, Or
chestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii va interpreta, sub condu
cerea lui Iosif Conta, pentru a

MANIFESTĂRI pionierești
Concursul de creație literară 

pionierească la care participă e- 
levii claselor III—VIII, ajuns la 
cea de a patra ediție, se află în 
plină desfășurare. Premiile și 
mențiunile vor fi acordate in
tr-un’cadru festiv la „Ziua Pio
nierilor", urmînd ca participan
ții la faza republicană să petrea
că două săptămîni în frumoasa 
tabără de la Homorod, unde vor 
avea prilejul să se întîlnească 
cu scriitorii preferați.

Cele mai bune lucrări ale edi
ției trecute, împreună cu cele 
laureate în acest an, vor vedea 
lumina tiparului în două cule
geri, una de proză și una de poe
zie pionierească. ‘

Pînă la 20 aprilie se vor depu
ne lucrările participanților la 
concursul de artă plastică. Ver
nisajul expoziției republicane va 
avea loc în acest an la Brașov, 
iar cîștigătorii își vor putea per
fecționa penelul în ambianța ta
berei de la Homorod, unde se 
vor întîlni cu pictori și grafi
cieni consacrați.

Concursul de fotografii artis
tice, aflat la cea de a treia e- 
diție, se va desfășura după o 
formulă nouă. Fiecare județ va 
trimite lucrările primilor 5 elevi 
clasați pînă la 20 aprilie. Toți 
participanții vor lucra în vacan
ța de vară-în tabără un număr 
suplimentar de fotografii tema
tice care vor fi selecționate de 
un juriu în vederea selecției fi
nale. Cu acest prilej, micii foto
grafi vor avea ocazia să-și îm
bogățească simțitor experiența 
și să lucreze în laboratoare bine 
utilate.

In vacanța de primăvară, va 
avea loc prima ediție a Festiva
lului de teatru pionieresc și șco
lar. La Bucureștț între 7—8 a- 
prilie, va avea loc faza republi
cană pentru brigăzi, montaje și 
formații de estradă, la care vor 
participa 18 echipe. Brașovul va 
găzdui, între 11—12 aprilie, în
trecerea a 13 echipe păpușărești, 
iar între 15—17 aprilie, la Piatra 
Neamț, se vor întrece tinere 
talente actoricești din 38 de e- 
chipe de teatru.

mi premiere cimmmmE
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Festivalul republican al cine- 
cluburilor pionierești se va des
fășura în acest an între 1—15 
iulie, în tabăra de la Poneasa, 
județul Caraș-Severîn. în cin
stea „Zilei Pionierilor", va fi or
ganizată expoziția republicană 
de artă plastică, fotografii 
tistice și artizanat care va 
găzduită de orașul Brașov, 
tre 15 iunie și 25 iulie.

ar- 
fi 

în-

C. S.

• ÎNCEPÎND DIN VACAN
ȚA DE PRIMĂVARĂ, Palatul 
pionierilor va găzdui manifestări 
variate prin care se va marca îm
plinirea a două decenii de cînd 
trompeta pionierească a răsunat 
pentru prima oară în incinta 
străvechiului palat din Dealul 
Cotrocenilor.

Creșterea continuă a parcului 
național de autovehicule și in
tensificarea accentuată a trafi
cului rutier, ca urmare a dez
voltării economiei naționale și 
a turismului, au impus luarea 
unor măsuri legislative pentru 
asigurarea unui grad sporit de 
siguranță a circulației pe dru
murile publice. Astfel, recent 
legislația rutieră a fost modifi
cată prin Decretul Consiliului 
de Slat nr. 128/1S70 și Hotărî-* 
rea Consiliului de Miniștri nr. 
324/1970, care introduc unele 
norme noi, menite să ducă la 
întărirea ordinii și disciplinei în 
domeniul circulației. Ținîndu-se 
seama de ponderea circulației 
autovehiculelor în traficul ru
tier, au fost stabilite o serie de 
obligații noi pentru conducătorii 
auto, printre care acelea privind 
folosirea benzilor de circulație 
de pe autostrăzi, situația cînd 
,se întilnesc coloane de autove
hicule însoțite de agenți de cir
culație, angajarea în accidente 
de circulație cu urmări grave 
etc. Totodată, au fost introduse 
și unele obligații suplimentare 
in ce privește deplasarea pe dru
murile publice a autovehicule-, 
lor conduse de persoane cu prac
tică în conducere de mai puțin 
de un an, în scopul de a se e- 
vita producerea de către aceștia 
a unor accidente de circulație 
ca urmare a insuficientei, lor 
îndemânări. S-a stabilit pentru 
aceștia interdicția de a circula 
în afara localităților cu o viteză 
mai mare de 80 km pe oră, o- 
bligativitatea de a conduce au
tovehiculul doar pe banda de 
lingă bordură sau acostament, 
de a nu circula pe anumite dru
muri decit în zilele sau orele 
stabilite de organele Miliției și 
de a nu merge cu autovehiculul 
în străinătate.

Pornindu-se de la constatarea 
că numeroase accidente s-au 
produs datorită defecțiunilor la 
sistemele și instalațiile autove
hiculelor ce afectează direct si
guranța circulației, a fost in
trodusă obligația pentru toți de
ținătorii de autovehicule de a

ARTA STUOfNȚEASCA
(Urmare din pag. I)

CUGA
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producție a studioului Mosfilm

Regia și imaginea : Serghei Urusevski
Cu : N. Janturin, B. Kîdîkeeva, F. Saripova, 

K. Aliev.

SPLENDOARE IN IARBA: ru
lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19, 21,30).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,30; 14,30; 17,30; 
20,30), iMelodla (orele 9; 11,45;
15,30; 18,15; 20,45). Excelsior (ore
le 9,30, 12,15, 15; 17,45; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Republica (orele 9,15; 
11,30; 14; 16.15; 18.45; 21).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15. 13,30; 16; 18.30: 21), 
București (orele 9; 11,15; 13,30;
16,30; 18,45; 21), Modern (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18.15; 20,30).

ELVIRA MADIGAN . rulează la 
Capitol (orele 9,30: 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21).

DOMNIȘOARA DOCTOR- rulea
ză la Festival (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18.3Q; 21); Favorit (orele 
10; 13; 15,30; 18,45; 21).

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

ULTIMA DRAGOSTE ; rulează 
la Central (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,45).

STELELE DIN EGER : rulează 
Ia Lumina (orele 9,39—15,45 în con
tinuare: 19,30).

GHICI CINE VINE LA CINA : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 20,45), Miorița (orele 10; 
12.30; 15; 17,30; 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—19 în continuare).

ADIO TEXAS : rulează la Grl- 
vița (orele 9,30; 11,45; 16; 18,15; 
20,30), Floreasca (orele 9: 11,15: 
13,45: 16; 18.15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15: 13,30; 16; 18.15: 20,30).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII; rulează la înfrățirea (orele
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producție a studiourilor din R. F. a Germaniei 
Scenariul și regia : Erich F. Bender.
Cu : Ruth Gassmann, Asgard Hummel, Use 

Zielstorf, Eberhard Mondry

meritat prestigiu .; numeroase 
. studiouri dramatice și de poe- 
„;zie oferă pasionalilor Thaliei 

posibilitatea să-șc afirme ta
lentele, să găsească pe scenă 
un cadru propice dezbaterii 
unor probleme care preocu
pă tineretul studios. Această 
efervescentă creatoare a rea
lizat un deosebit interes pen
tru Festivalul de la Brașov 
pe scena căruia evoluează a- 
îături de formații care și-au 
.cucerit o apreciabilă carte de 
vizită, numeroase colective 
dramatice care bat acum la 
porțile afirmării.

Critici de teatru, regizori, 
actori, ziariști alături de stu- 
depți și cadre didactioe uni- . 
versitare, urmăresc cu aten
ție întrecerea tinerilor artiști 
amatori. Primul număr al re
vistei festivalului, ediția șpe- ; 
cială a publicației studențești 
„Sigma" — consemnează im
presiile lor elogioase.

La ora cînd transmitem, 
entuziastul public studențesc 
din Brașov a ■ aplaudat 8 din 
cele 10 spectacole .ale primei 
zile de concurs și este încă 
prea devreme pentru o im
presie de ansamblu, dar ceea 
ce am văzut oferă deja o i- 
magine oarecum concluden
tă asupra ariei de preocupări 
a teatrului studențesc.

Este limpede, bunăoară, in
teresul susținut al majorității 
formațiilor pentru întrebă
rile majore ale coiitempora- • 
neității, cărora se străduiesc 
să le răspundă în diverse va-’ 
riante ale unui limbaj tear- 
trai evoluat, cu preferințe 
pentru alegorie și simbol.

înseși opțiunile de reper
toriu sînt elocvente : piese 
ale unor tineri' dramaturgi 
români se învecinează cu 
dramatizări după opere cla
sice sau cu creații aparținînd 
unor autori contemporani de 
prestigiu.

Nivelul artistic al specta
colelor primei zile prilejuieș
te și el concluzii demne de 
atenție. Am asistat la — pro
babil — unul din cele mai 
importante momerit'e alb fes-' 
rivalului (am îndrăzni să 
spunem chiar la unele din 
puținele spectacole revelato
rii ale întregii stagiuni tea
trale) : „A opta zi des-de-di- 
mineață" de Radu Dumitru, 
în interpretarea formației In
stitutului de arhitectură din 
București. Un spectacol an
gajat și pătrunzător, realizat 
cu o remarcabilă vibrație și 
izbutind să impună nu numai 
un text reușit, dar și o tînă- 
ră actriță de mare talent, stu
denta Liliana Dumitrescu. 

, Apr asistat, de asemenea, la 
un însorit recital de pant’o- 
mimă al formației „Experi
ment 70" de la Casa de cul
tură a studenților din Cluj: la 
o reprezentație sobră și omo
genă cu „Noaptea fermeca
ta" de Mrozek (formația de 
limbă maghiară „Echinox" a 
Universității clujene) ; la un 
frumos recital de poezie, 
dans și euritmie. intitulat 
„Vîrstele poetice" ; la un 
spectacol spiritual cu „Nasul" 
de Gogol (Casa de cultură a 
studenților din București), 
Alte cîteva .montări nu au 
izbutit să atingă același nivel, 
fie din pricina calității tex
telor (pseudopoemul clujean 
„Măști sau Ghici ciupercă 
ce-i ?“), fie din pricina unor 
naivități diletante ale regiei 
sau interpretării („Moartea ul
timului golan" de Virgil Sto- 
enescu — Institutul pedago
gic Bacău, său „Inamicii" de 
D. Solomon — Ansamblul 
dramatic Tg. Mureș). Spre 
sfîrșitul primei zile a festi
valului, un emoționant mon
taj- literar-muzical prezentat 
de formația orașului gazdă, a 
exprimat sentimentele pro
funde ale studențimii brașo
vene în pragul Centenarului 
V.I. Lenin.

15,15; ft,45: 20). Viitorul (orele
15,30; 18).

PĂSĂRI Șl OGARI i rulează la 
Viitorul (orele 20,30).
CĂLUGĂRIȚĂ rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 19).

CIN» SE ARATA CUCUVEAUA: 
rulează la Dacia (orele 8,30—19,45 
în continuare): Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Bucegi ("orele 16: 18,15; 
20,30), Giulești (orele 15,30; 18; 
20,30), Arta (orele 10—16 în conti
nuare; 18.15; 20.30).

EXPLOZIE IN MUNȚI î rulează 
la Lira (orele 15,30; 18).

VIRIDIANA • rulează la Lira 
(ora 20,15),

VIA MALA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20), Raho
va (orele 15,30, 18).

TANDREȚE: rulează la Rahova 
(orele 20,15).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Ferentari (orele 1530; 18;
20,30), Pacea (orele 16; 18; 20).

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

STAPIN PE SITUAȚIE : rulează 
la Volga (orele 15,30: 18; 20.30).

MIREASA ERA ÎN NEGRU : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15: 
13.30; 15,45: 18; 20,15), Tomls (orele 
9,30—15.30 în continuare: 18: 20.15).

URMĂRIREA : rulează la Fla
mura (orele 9; 11.30: 15: 17.30; 20).

DOI BARBAȚI PENTRU O 
MOARTE : rulează la Moșilor 
(ora 20.30).

A TRAI PENTRU A TRAI : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18).

COMISARUL „X“ ȘI PANTERE
LE ALBASTRE : rulează la Mun
ca (orele 16: 18; 20).

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

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

SIMPATICUL DOMN
la Unirea (orele 15,30; 18;

18;
18: 20,30). 
„R“ ru-

lează
20,15).

VA PLACE BRAHMS ? : 
ză la " ' '
20,15).

FIUL ȘEICULUI J
Cinemateca Union 
12; 14).

ALEXANDRU CEL FERICIT î 
rulează la Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

____ __ ___________ . rulea-
Crîngași (orele 15,30; 18;

rulează la 
(orele 10;
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Opera Română •_ DON CARLOS 
— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
ȚARA SURÎSULUI — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale 
(Sala Comedia): TRAGEDIA OP
TIMISTA — premieră — ora 19,30; 
(Sala Studio): MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 19,30; Tea
trul de Comedie : CROITORII CEI 
MARI DIN VALAHI A — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): MUZICA — 
POEZIE 1970 (Tudor Gheorghe) — 
ora 21,30; (Sala Studio): HARFA

DE IARBĂ — ora 20; Teatrul Mic: 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA 
SA — ora 15,30 ; EMIGRANTUL 
DIN BRISBANE — ora 20; Teatrul 
Giulești : NUNTA LUI FIGARO 
— ora 19,30; Teatrul „C. I. Notta
ra" (B-dul Magheru) : CRIMA ȘI 
PEDEAPSĂ — ora 19,30; (Sala 
Studio): ENIGMATICA DOAMNA 
„M“ — ora 20; Teatrul „Ion Vasi
lescu"; FLOARE DE CACTUS — 
ora 19,30; Teatrul Evreiesc de 
Stat : NOAPTEA ÎN TÎRGUL 
VECHI — ora 19,30; Studioul 

: PIATRA DIN CASA — 
Teatrul „Ion Creangă" :

I.A.T.C.
ora 20; __ , „
ROATA MORII — ora 16; Teatrul 
„Țăndărică" (Calea Victoriei) : O 
POVESTE CU CINTEC — ora 15: 
NOCTURN I — ora 21,30; (Str. 
Academiei); GULIVER ÎN ȚARA 
PĂPUȘILOR — ora 17; Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Savoy) : BOE
ING — BOEING — ora 17; (Calea 
Victoriei): NICUȚĂ... LA TĂNA
SE — ora 19,30 Ansamblul „Cio
cîrlia" (la Sala Palatului) : CIO- 
CÎRLIE, CÎNT ȘI JOC DE BUCU
RIE — ora 19,30; Circul de Stat : 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA 
— ora 19,30.

DUMINICA. 5 APRILIE 1970

Opera Română : AMORUL VRĂ
JITOR; BOLERO; TRICORNUL — 
ora 11; LILIACUL — ora 19,30; 
Teatrul de Operetă : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — ora 10,30; 
VĂDUVA VESELA — ora 19.30: 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia): COANA CHIRIȚA

— ora 10,30; ALIZUNA — ora 
19,30; TRAVESTI — ora 15; (Sala 
Studio): PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 10,30; CINE EȘTI TU ? — ora 
19.30; Teatrul de Comedie : MAN
DRAGORA — ora 10,30; DISPA
RIȚIA LUI GALY GAY — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 10,30; LEONCE ȘI 
LENA — ora 20; (Sala Studio): 
PURICELE IN URECHE — ora 
10,30; HARFA DE LARBA — ora 
20; Teatrul Mic: DEZERTORUL — 
ora 10,30; PRIMARUL LUNII ȘI 
IUBITA SA — ora 15,30; PREȚUL
— ora 20; Teatrul Giulești : CO
MEDIE CU OLTENI — ora 10; 
ACEȘTI ÎNGERI TRIȘTI (pre
mieră) — ora 19,30 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : LA 
CIORBA DE POTROACE — ora 
15,30 ; O CASA ONORABILA
— ora 19,30; CÎND LUNA E AL
BASTRĂ — ora 10; (Sala Studio): 
O LUNA LA ȚARA — ora 10,30 și 
20; CE SCURTA E VARA — ora 
16; Teatrul „Ion Vasilescu": DOM
NIȘOARA DIN SIGHIȘOARA — 
ora 20; Teatrul Evreiesc de Stat: 
MATINEU LITERAR ------------
STEINBARG — ora 11; 
TOV — ora 19,30;
I.A.T.C. --------------- --------
DOCTORULUI FAUST
Teatrul „Ion Creangă": _ _ 
MORII — ora 10; EMINESCU 
VERONICA .... ~
„Țăndărică" (Calea Victoriei) : A- 
VENTURILE LUI PLUM-PLUM 
ora 11; (Strada Academiei): GULI- 
VER IN ȚARA PĂPUȘILOR —

ora 11; Teatral ,C. Tănase" (Sala 
Savoy): BOEING-BOEING — ora 
17; (Calea Victoriei) : NICUȚĂ... 
LA TANASE — ora 19,30; Ansam
blul „Ciocîrlia" (la Sala Palatu
lui); CIOCIRLIE, CÎNT SI JOC 
DE BUCURIE — ora 16 și 20; Cir
cul de Stat : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — orele 10; 16 și 19,30.
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ELIZER 
MAZEL- 

___ _____ Studioul 
: TRAGICA ISTORIE A 

• ora 20;
ROATA 

-7"_' ȘI 
ora 19,30; Teatrul

e 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germană 0 
18,05 Cheia orașului — emisiune- 
concurs pentru tineret. Participă 
echipele reprezentative ale orașe
lor Cluj și Oradea 0 19,00 Hand
bal masculin : Steaua — V.F.L. 
Gummersbach (R.F.G.) în semifi
nalele „Cupei Campionilor Euro
peni" 0 19,30 Telejurnalul de sea
ră 0 19,45 Handbal — continua
rea transmisiei 0 20,15 Reflector 
• 20,25 Tele-enciclopedia 0 21,25 
Parada comediei 0 22,15 Invitație 
la vals — emisiune muzical-core- 
grafică de Dorica Gheorghescu și 
Marcela Popescu 0 22,45 Telejur
nalul de noapte 0 23,00 Film do
cumentar — Budapesta > 23,15 O 
interpretă îndrăgită a cîntecului

efectua anual verificarea tehni
că a mașinilor la unitățile do
tate cu aparatură tehnică adec
vată.

Concomitent se subliniază 
bligația de a îndeplini in mod 
corespunzător atribuțiile de ve
rificare a autovehiculelor de că
tre persoanele de • specialitate 
care au asemenea îndatoriri. în 
cazul cînd, ca urmare a defec
țiunilor tehnice neremediate, s-a 
produs un accident de circula
ție, aceste persoane vor suporta 
rigorile legii. Grija pentru asi
gurarea siguranței traficului s-a 
concretizat și prin stabilirea de 
reglementări noi pentru circula
ția pe drumurile publice a trac
toarelor (altele decit cele ru
tiere) și a bicicletelor.

Importante modificări au fost 
aduse și sistemului de semnali
zare rutieră, pentru a se co
rela și uniformiza cu cel de pe H 
întregul continent european, 
precum și pentru a se răspunde 
cerințelor modernizării circula
ției pe drumurile noastre publi
ce. Modificările principale inter
venite se referă la schimbarea 
culorii fondului indicatoarelor 
din galben în alb, iar pentru in
dicatoarele de localități în al
bastru, precum și la introduce
rea unor noi semne de circu
lație.

în vederea întăririi exigenței 
în examinarea persoanelor care 
vor să obțină calificarea de vat
man sau conducător de troleibuz, 
s-a stabilit ca verificarea cu
noștințelor profesionale ale can- 
didaților să fie efectuată de or
ganele Miliției, asistate de spe
cialiști desemnați de consiliile 
populare municipale sau orășe
nești, în subordinea cărora se 
află întreprinderile de transport 
în comun.

în scopul prevenirii cu efi
ciență sporită a încălcării regu
lilor de circulație, cu precădere 
a acelora care în mod frecvent 
generează accidente, o serie do 
modificări au intervenit și in 
sistemul sancționator. Printre 
cele mai importante modificări 
se află majorarea amenzilor < 
contravenționale la aproape toa
te abaterile și instituirea unei 
noi măsuri administrative. Astfel, 
Ie pildă, se suspendă pe timp 
limitat exercitarea dreptului de 

a conduce autovehiculul la pri
ma abatere gravă, cum ar fi 
conducerea autovehiculului cu 
defecțiuni tehnice sau neacor- 
darea priorității pietonilor la 
trecerile semnalizate. In cazul 
cind contravenții grave ce au 
atras suspendarea exercitării 
dreptului de a conduce se comit 
în cursul următoarelor șase luni 
de Ia restituirea permisului, or
ganele Miliției au dreptul de a-I 
anula.

Pentru infracțiunile prevăzute 
de Decretul nr. 328/1966 au fost 
majorate limitele minime șit 
maxime ale pedepselor, a fost 
lărgită sfera faptelor care con
stituie infracțiuni și modificat 
conținutul unora dintre cele e- 
xistente.

Actualele acte normative pri
vind circulația pe drumurile pu
blice împreună cu modificările 
aduse in prezent vor fi republi
cate.

o-

(Agerpres)
I

AZI TN LIBRARII
EDITURA POLITICA

ALAIN DECAUX : „Dosa
rele secrete ale istoriei", lei 
12.

EDITURA „UNIVERS"

I. VAZOV : „Apostolul în 
primejdie", lei 9,50; M. 
ZSIGMOND : „Pasărea ceru
lui", lei 16,00 : ADALBERT 
STIFTER : „Vechea pecete", 
lei 15,00.

EDITURA MERIDIANE

FREDERIC DARD : „Dina
mita Cocteil", iei 5,00.

EDITURA ȘTIINȚIFICA

D. D. RO.ȘCA : „Studii și 
eseuri filosofice", lei 13,51) : 
s * * : „Ce este filozofia?", 
lei 8,25 : I. AKIMUȘKIN : 
„încotro ? Și cum ?“, lei 
12,50 ; A. I. MIHAILOV și 
alții ; Informatica documen
tară", lei 21,00.

românesc : Marioara Tănase •
23,30 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

«20,25 Seară de teatru : „Don 
Juan" de Moliere 9 21.25 Seara 
melomanului. Cîntă baritonul Dan 
Iordăchescu o 21,55 Film serial : 
„Sumbra toamnă" (VIII) 9 22,45 
închiderea emisiunii programu
lui II.

DUMINICA, 5 APRILIE 1970 
PROGRAMUL I

• 8,15 Deschiderea emisiunii — 
Gimnastică de înviorare — Tele- 
școală • 8,45 Matineu duminical 
pentru elevi și școlari (Alte a- 
venturi ale echipajului „Val Vîr- 
tej“) o 10,15 Ora satului • 11,30 
Concert simfonic «12,00 De stra
jă patriei 0 12.35 Emisiune în 
limba maghiară 0 13,35 închide
rea emisiunii de dimineață 0 14,00 
Fotbal : Universitatea — Petrolul 
— transmisiune de la Cluj 0 15,45 
închiderea emisiunii de prînz 0 
17,30 Deschiderea emisiunii de 
după amiază. Film serial : Oliver 
Twist (III) 0 18,00 Mozaic dumi
nical e 19,00 Telejurnalul de sea
ră «19,20 Noutăți cinematografice 
0 19,40 Reportaj TV. Simian 0 
20,00 Film artistic : Răscoala de 
pe Caine 0 22,00 Rapsodia Româ
nă. (Cîntece și dansuri populare în 
interpretarea ansamblului „Doina 
Banatului" din Caransebeș) « 22,20 
Telejurnalul de noapte 0 22,30 
Telesport 0 22,50 Parada vedete
lor e 23,15 închiderea emisiunii 
programului I.

PROGRAMUL II

• 20,00 Seară de teatru: Cazul 
Pinedus de Paolo Levi • 22,10 Ro
man foileton „Război și Pace" 
(reluarea episodului al III-lea) • 
23.00 închiderea emisiunii progra
mului II.

*
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După 15 luni de la constituire, la Comitetul orășenesc

Făgăraș al U. T. C. se caută și acum

0 CONCLUZIE DE LA 
CARE AR FI TREBUIT 
SĂ SE PORNEASCĂ

Purtător de cuvînt al unui 
număr de 5 000 de uteciști, Co
mitetului U.T.C. al orașului Fă
găraș, ales la conferința din 
1968, îi revenea misiunea de a 
conduce timp de doi ani viața 
și activitatea acestora, de a le 
îndruma eforturile în direcțiile 
cele mai fertile. La 15 luni de 
la alegerea sa, comitetul se află 
însă în situația, nedorită, ca o 
parte importantă a membrilor 
săi, inclusiv ai biroului, să 
nu-și respecte îndatoririle ce le 
revin și la care ei înșiși s-au 
angajat, acceptîd mandatul ce 
le-a fost încredințat. Potrivit 
datelor oferite de primul secre
tar al comitetului, Gheorghe 
Dobrea, din cei 49 de membri 
cel puțin 15 se află de fapt în 
afara coordonatelor normale 
recunoscute prin calitatea de 
membru al comitetului orășe
nesc U.T.C. în același mod se 
prezintă și structura biroului, j 
pînă și aici se găsesc cîțiva 
care evită orice angajament 
ferm față de activitățile preco
nizate. Acestei secvențe statisti
ce i se adaugă, după consulta
rea proceselor verbale ale ple
narelor comitetului și ședințe
lor de birou și constatarea că 
rareori s-a reușit reunirea in
tegrală a acestora ; cea mai 
mare parte a lor s-a desfășurat 
mereu în absența mai multor 
membri și, ceea ce este mai in
teresant, mereu aceiași.

Repetarea consecventă a pri
vat un număr mare de orga
nizații, de uteciști de cuvîntdl 
pe care trebuie să-1 aibă în 
conducerea, ca și în conceperea 
activității organizației orășe
nești. Pe de altă parte, faptul 
că ceilalți membri, cei activi adi
că, ajung să se plîngă că nu pot 
face față problemelor ce cad în 
seama întregului «comitet, . este 
o consecință a aceleiași situații 
iar încercările acestora de a su
plini. indiferența unora nu pot da 
fără îndoială alte rezultate de- 
cît unele evident diminuate. 
•Dar de lucrul acesta comitetul 
orășenesc U.T.C. nu și-a dat 
seama la timpul potrivit.

Am încercat să desprindem 
cauzele care le-au generat și, 
eventual, ce anume a împiedicat 
înlăturarea lor în timp util. 
Pentru că, chiar dacă prin pro
porțiile sale, împrejurarea res
pectivă angajează doar o mino
ritate, prin consecințele pe care 
le-a avut, capătă semnificații 
peste care nu se poate trece

Aici, în secția de croit, prind contur fețele viitorilor pantofi fabricați la Clujana.

(Urmare din pag. I) 

nui zbucium continuu ca al unei 
Niagare orizontale, muncite din 
străfunduri de un seism de grad 
înalt. De fapt, ne spune ingine
rul, acest zbucium al apelor este 
dirijat, iar acum ele se zbat nu
mai cu jumătate din forța obiș
nuită. Și mai adaugă, așa în trea
căt, că acest loc de crincenă fră
mântare a valurilor, între pereții 
strîmți de beton, poleiți, pentru 
întărire, cu o parafină specială, 
se numește nici mâi mult nici 
mai puțin decît... bazinul de 
liniștire!

In față, masivă, se ridică din 
ape, (sau dintre ape), silueta 
Centralei. Tabloul este masiv dar 
oarecum impersonal. Căci, nu 
mai întilnim, ca acum cîteva 
luni, forfota de oameni, acea di
namică permanentă a fierar-betO- 
niștilor care făcuseră din acest 
punct, cum ne mărturisea glu
mind inginerul Dobre, locul „cu 
cea mai mare populație pe me
trul pătrat din întregul șantier". 
Înalte planșe, prefabricate, îngus
te și îndoite longitudinal ca niște 
fuselaje de avion de hârtie, stră
juiesc fațada impunătoare, prefi- 
gurîndu-i de pe acum ținuta ae
rodinamică pe care o va avea In 
final. Deocamdată o macara turn 
ciugulește din preajmă cîte un 
prefabricat pătrat, „mic" cît un 
perete de bloc și-l implantează 
„simplu și repede", de pildă, 
cum ai prinde o insignă la bone
ta unui brigadier. 

cu ușurință. Am vrut așadar 
să aflăm ce a întreprins însuși 
comitetul orășenesc U.T.C. 
în această îndelungată pe
rioadă pentru remedierea pro
priilor sale deficiențe. Dis
cuțiile întreținute cu nume
roși membri ai comitetului 
și biroului au fost edifi
catoare, atît în ceea ce pri
vește frecvența stărilor de lu
cruri amintite, cît și în recu
noașterea fără ocol și de către 
cei în cauză a unor fapte care 
ne fuseseră deja semnalate. 
Ceea ce a revenit cu prioritate 
ca un reproș, în opiniile expri
mate de interlocutorii noștri, a 
fost o anumită lipsă de stimu
lare a responsabilității lor, 
o neantrenare a unora dintre 
actualii membri ai comitetului 
încă de a doua zi după confe
rința de alegeri, ceea ce a de
terminat și din partea lor o de
lăsare. S-a invocat asfel că în 
ierarhia criteriilor care au con
dus opțiunea asupra acestora, 
activitatea anterioară, calități
le și specificul concret al acti
vității lor, nu au făcut obiectul 
unor preocupări atente, al unei 
cunoașteri întotdeauna judicioa
se. Iar ca un argument decisiv 
al acestei deficiențe fundamen
tale am dat peste un autentic 
carusel al revocărilor și alege
rilor de noi membri,, proces ce 
a început o dată cu prima ple
nară a comitetului. La trei luni 
de la alegerea sa (în lipsă !) ca 
membru supleant al biroului, 
inginerul Cornel Radulescu a 
fost revocat din această calitate 
pentru ca astăzi, la un.an de 
zile să se impună. și sdShterea 
lui din rîndul membrilor comi
tetului orășenesc. O altă ple
nară a comitetului urma să 
supună discuției eliberarea 
din cadrul biroului și a 
lui Barteș Erica și Elena 
Pirvu. Motivele care stau la 
baza unei asemenea măsuri 
extreme sînt în afara disputei, 
prin însăși natura lor. Sancțiu
nile respective, căci putem so
coti aceasta o sancțiune în sens 
mai larg, s-au dovedit necesare 
în-virtutea faptului că cei în 
cauză, prin lipsa lor de activi
tate, prin absențele permanen
te, practic nu figurează de 
mult ca membri ai comitetului 
sau biroului deci nu-și înde
plinesc nici cea mai elementară 
îndatorire ca reprezentanți ai 
tinerilor care i-au ales. O între
bare principală rămîne însă,

...Să zicem, la boneta — pe 
care nu o poartă încă, dar abia 
așteaptă să și-o potrivească, peste 
cîteva zile, pe o sprinceană — a 

lui Ioan Grama, secretar U.T.C. 
al lotului Centrală, bucuros că-i 
aducem pentru băieții săi invita
ții la spectacolele și concertele 
care au loc seară de seară în 
toate locurile cu scenă și estradă 
ale șantierului.

Băieții săi!... Abia acum, in- 
trați în marea incintă, înțelegem 
că „depopularea" acestui sector 

200 DE TREPTE
de lucru nu era decît o iluzie, și 
abia acum înțeleg de ce secreta
rul Miche îmi amintise pe pod, 
despre acel fierar-betonist care 
ne vorbise în vară, chiar pe locul 
pe unde trec acum, fără de 
habar, Belazurile, despre opera 
sa — covoarele de fier trainic ce 
s-au îngropat în ciment dîndu-i 
tărie — dar care nu se mai văd... 
La fel și aici, în blocul Centralei. 
Zeci și sute de oameni — mon- 
tori, electricieni, lăcătuși meca
nici, specialiști în circuite electri
ce, în sisteme de aeraj și utilaje 
de pompare, în bohinaje și zidă
rie — au luat în stăpînire incinta 
(un monumental cub de beton, 
scobit pe dinăuntru și înfipt 

oricum, de formulat : cum s-a 
ajuns la această stare de lu
cruri ? Cum s-a acționat deci 
ca să nu se ajungă aici ?

Din acest punct mai depar
te, responsabilitatea revine cu 
precădere nimănui altcuiva de
cît însuși comitetului, în între
gul său. Din păcate acesta nu a 
întreprins nimic concret, în a- 
fara unor schimburi de replici 
ocazionale, n-a încercat să gă
sească modalități de antrenare 
în muncă a membrilor săi, pre- 
ferîndu-se, într-un mod inexpli
cabil, așteptarea ultimelor con
secințe care nu sînt de loc în 
măsură să servească bunul mers 
al activității comitetului, ci dim
potrivă. In loc să încerce, prin 
forme și metode adecvate, an
gajarea în munca comitetului, 
a celor aleși, a membrilor care 
astăzi ridică probleme, dar care 
la conferința de alegeri fusese
ră recomandați pe deplin apți 
pentru această activitate, se pre
feră modalitătea revocărilor și 
destituirilor, modalitate como
dă, nimic de zis și, în unele 
cazuri argumentabilă chiar. Cine 
poate garanta însă că o dată a- 
ceste intenții înfăptuite lucrurile 
nu se vor repeta cu cei nou a- 
leși, dacă comitetul se va aban
dona iarăși aceleiași toleranțe 
față de lipsuri pe care astăzi le 
invocă, acuzîndu-și de reavoiriță 
unii din membrii săi ? Reaua- 
voință, dacă a exista't, nu a a- 
parținut numai membrilor în 
cauză, ci în egală măsură 
întregului comitet orășeneso 
U.T.C. De altfel, în parte, 
lucrurile au fost „încura
jate" și prin aceea că în 
nici o plenară nu și-a aflat loc 
și o analiză profundă, angajan
tă, a stilului de muncă al mem
brilor comitetului, cu toate că 
toți cei cu care am stat de 
vorbă au fost de acord că 
aceasta ar fi fost o necesitate 
și un prilej nimerit de autoana
liză, de luarea unor măsuri 
prompte, care să îmbunătățea
scă situația. Perspectiva aceasta 
este întregită și indicată și de 
practica comisiilor permanente 
ale comitetului. Pentru mem
brii acestor comisii, bineînțeles 
fin același timp și membri ai 
comitetului, această modalitate 
de organizare a activității, me
nită să asigure o mai mare efi
ciență și operativitate îndepli
nirii sarcinilor, a devenit posi
bilitatea unei detașări față de 

pentru totdeauna în fluviu) și 
roiesc în ea ca într-un fagure. 
Și ei fac, într-un anume fel, ceea 
ce nu se vede, dar ceea ce re
prezintă de fapt, organul vital al 
construcției, finalitatea ei, „con
cluzia funcțională" a tuturor a- 
cestor ani în care mii de oameni 
s-au înfruntat cu apele și stînca. 
Ei mișună peste tot: lucrează 
ciorchini, în trupul încă deschis 
al motoarelor gigant, se află pe 
după paletele rotoarelor, se lasă 
doar ghiciți după flacăra apara

telor de sudură pe care le mî- 
nuie, undeva în străfundurile de 
la talpa turbinei, circulă din etaj 
în etaj ca Intr-un labirint căruia 
îi știu toate tainele, urmînd li
niile cablurilor ce trebuie îngro
pate în pereți, pregătesc lăcașuri 
pentru lifturi... Și abia aici înțe
legem deplin, asemănarea subtilă 
pe care o făcuse într-o discuție 
din zori, maistrul principal Mihai 
Hinodache, de la Sectorul prefa
bricate, între Centrala subterană 
de la Lotru și cea de la Porțile 
de Fier. Acest veteran de la Sal- 
va-Vișeu, Dobrogea, Bicaz și Ar
geș, constructor la Porțile de Fier, 
la cele mai mari grinzi prefabri- 

ceea ce se întîmplă în celelalte 
comisii din care ei nu fac par
te, ca să nu mai vorbim de fap
tul că nici propriile lor sarcini, 
în comisiile în care activează, 
nu le sînt cunoscute. în felul a- 
cesta efortul care trebuia să 
fie un ansamblu armonios se 
fărîmițează, munca dusă „pe 
felii", de unul singur, sau mai 
curînd de unii numai, i-au dis
tanțat pe unii de alții atît de 
mult, încît, acum, membrii bi
roului se află cu restul comi
tetului într-un raport de ig
norare reciprocă. Corneliu 
Custurea, Constantin Lamatic și 
alții, ne-au confirmat că nu cu
nosc nici măcar numele și com
ponența biroului. Pe un aseme
nea fond era inevitabil ca, co
mitetul orășenesc U.T.C. să nu 
semene cu un organ colectiv de 
lucru, reprezentativ pentru toți 
uteciștii din Făgăraș. Pasivita
tea, „răbdarea" și „speranța" 
că lucrurile se vor schimba de 
la sine nu pot decît să agra
veze lucrurile. Iată de ce acestei 
imperioase necesități de a pune 
ordine în activitatea comitetu
lui reclamată cu insistență . de 
majoritatea membrilor săi, și în 
primul rînd de rezultatele , acti
vității comitetului, trebuie să 
i se dea un răspuns integral 
care să demonstreze că Conli- 
tetul orășenesc U.T.C. Făgăraș, 
a reușit să înțeleagă pe deplin, 
sensul misiunii sale. Chiar dacă 
acest lucru, în loc să fie o pre
misă, va fi o concluzie a activi
tății sale.

TRAIAN GlNJU/

GRĂDINA DIN NISIPURI »
Vânturile reci și tăioase sînt 

pacostea acestor locuri. Cînd se 
stîrnesc ating 120 km la oră de 
nu se zărește omul la 100 de me
tri. Atunci pornesc dunele — u- 
riașe mormane de nisip pe care 
vîntul le plimbă ca pe fantome 
peste o nemărginită întindere de 
nisip. 120 000 hectare de nisipuri. 
Condițiile pedoclimatice de aici 
sînt atît de deosebite de clima
tul temperat al platformei getice, 
încît locurile par exotice. Este 
un adevărat deșert. Vara, tem
peratura de la suprafața solului 
depășește 60 de grade. Orice fel 
de ploaie, în primele momente 
se transformă în apă fiartă. E 
lesne de închipuit ce se întîmplă 
cu plantele după această ploaie. 
Datorită regimului de precipitații 
scăzut, sub 500 mm anual, clima 
este foarte secetoasă, constanta 
termică anuală depășind 4 000 de 
grade Celsius! Ce fel de vegeta
ție ar mai putea fi prin aceste 
locuri ? Ierburile sălbatice, pirul 
și colții. Ca arbori, s-a aclimati
zat salcîmul și dudul, sădit toam
na, în regimul ploilor cînd nisipul 
s-a răcit, apoi vița de vie — so
iuri rezistente -— plantată în 
gropi la 10—12 m adâncime. Aici 
o vie intră bine pe rod după 
zece ani. La marginea „pustiei", 
în umbra și la adăpostul perde
lelor de pădure se mai cultivă 
secara timpurie, ovăzul și pe 
alocuri griul... Producțiile sînt 
derizorii, sub orice limită, „nu-și 
achită muncă", cum spun local
nicii. Acest ținut „exotic", cu 
caracteristici sdhariene se află în 
sudul Olteniei pe prima terasă a 
Dunării, denumit în tratatele 
geografice, „triunghiul nisipurilor 
zburătoare" — având o latură pe 
marginea fluviului, și vîrful as
cuțit la 80 km, lîngă Craiova. 
Stîrnind interesul specialiștilor, a- 
ceastă suprafață „arabilă" dar 
neproductivă, a fost introdusă în 
planul de stat al cercetărilor, 
cretndu-se, cu ani în urmă, un 
vast cîmp de experiență de 1 000 
de hectare cu scopul de a se 
urmări în ce fel pot fi redate a- 
griculturii aceste întinse terenuri 
pustiite de vînturi și nisipuri. 
După zece ani de cercetare, de 
muncă efectivă în timpul de ex
periență, colectivul de cercetători, 
condus de conf. univ. Petre 
Baniță, îmbunătățind soiurile, 
irigînd și ameliorînd natura solu
lui, a obținut rezultate foarte 
bune. Nu numai că s-a du
blat, triplat, încincit producția 
culturilor indigene, dar mai mult, 
în nisipuri au fost cultivate o se
rie de plante ce nu au mai fost 
văzute vreodată prin aceste 
locuri: lucernă, cartofi, roșii, ar
dei, varză, piersici și caiși, grîu, 

cate din țară, ne spusese: „In 
fond, tot implantarea unei uzine 
în materia dură se face și aici 
ca și la Lotru. Numai că aici, la 
Dunăre, a trebuit să construim 
mai întîi din beton muntele.

...Coborîm deci prin „munte" 
treaptă cu treaptă. Un nivel... 
două... cinci... Încetăm să le mai 
numărăm. Jos, la ultimul plan 
vom afla că am coborât peste 
200 de trepte și că ne aflăm la 
circa 40 de m sub albia Dunării. 
Undeva, deasupra, în laterale, se 

suprapun straturi geologice, vi
brează mâlul, tremură nisipurile și 
prundișul, unduie peștii, trec na
vele, iar aici în mijlocul tuturor 
acestora și mult sub ele, în în
căperi trainice, un eșalon din 
„neamul" Porților de Fier — 
șantier a cărui populație nu de
pășește, ca vîrstă medie cei 30 
de ani ai tinereții mature — lu
crează ca în orice hală de su
prafață, trăind splendida aventu
ră în mod firesc. Dar, la fel cum 
îmi mărturisiseră cu o săptămînă 
în urmă și băieții de la Lotru, o 
trăiesc conștienți și mândri de ea. 
De pildă, minerul Mateuță Du
mitru, secretar U.T.C. de la Șan

Silueta elegantă a Hotelului Parc din orașul Tr. Severin.

porumb. Aceste rezultate obținu
te, în mai mulți ani la rînd, au 
dus la concluzia unanimă a spe
cialiștilor că aceste nisipuri zbu
rătoare se pot fixa odată, iar 
pustiul bîntuit de vînturi și se
cetă se poate transforma într-o 
grădină verde, roditoare. In toam
na aceasta, inginerii hidroamelio- 
ratori au bătut țărușul simbolic 
pe șantierul unuia dintre cele 
mai mari și moderne sisteme de 
irigație din țară : „Sadova-Beche- 
tu". Cu apa bătrânului Danubiu 

se vor iriga 80 000 hectare de 
nisipuri, în colaborare cu specia
liști din Marea Britanie.

...Am pornit spre șantierul din 
nisipuri, cu o curiozitate vie, 
sporită de faptul că știam de 
mulți ani „starea geografică" a 
acestor locuri. Tractoare, șanțuri,

• Televiziunea în irigații • 
Dunârea prin 3 200 km. de 
conducte • Roșii, ardei, 
struguri și piersici în nisipuri
• 4 000° C — raze de lu

mină solară !

gropi, mașini gigant, agregate, 
noroaie, barăci, zgomote etc., în
tr-un cuvînt acea superbă dezor
dine creatoare pe care inginerii 
o denumesc ingenuu — „orga
nizare de șantier". Privind această 
amplă desfășurare de forțe me
canice cu greu îmi pot imagina 
cum va arăta profilul verde al 
viitoarelor grădini, timpuri cu lu
cernă și trifoi, livezi de pomi, la
nuri de grîu și porumb. Trebuie 
să apelez la schița hidrotehnică 
de pe masa inginerului Enachc 
Sîrbu, membru corespondent al 
Academiei de științe agricole, 
director tehnic al șantierului; 
harta reproduce prin linii drepte 
și frînte viitoarea geometrie în 
spațiu a acestor locuri. Ascult ca 
pe o frumoasă poveste explicații
le clare, precise ale specialistului 
familiarizat cu romantismul pro
iectelor transcrise în calc. Este 
primul sistem de acest fel din 
țară, și din lume, alimentat 
dintr-o singură priză de apă do
tat cu automatizare telecomanda
tă. La kilometrul 661 — Du
nărea din albia ei milenară va 
întoarce peste aceste nisipuri us
cate 4,5 vagoane de apă în fie
care secundă, o cantitate de apă 
aproximativ egală cu debitul unui 
rîu mediu. Absorbită de pompe 
gigant printr-o magistrală metali
că de 8 km și 3,6 m diametru 
— prin interiorul căreia ar putea 
circula în voie un autocamion de 
4 tone — apa va fi ridicată la 
înălțimea de 104 m înălțime și 

tierul nr. 2 Porturi, îmi spusese : 
cine lucrează aici la Porți parcă 
se simte mai om, parcă i se 
schimbă și gândurile : lucrezi și 
te trezești, așa din senin, că-ți 
vine în minte o poveste din copi
lărie, un cîntec, un film frumos, 
o carte...

Mateuță nu pronunțase și cu- 
vîntul poezie... Dar iată că jos, 
la unul din ultimele nivele, acolo 
unde lucește mat talpa unuia 
dintre rotoare, pe un perete brun 
din penumbră, distingem scris cu 
cretă apăsată, un nume : Emi- 
nescu — și rămânem toți cei ce 
alcătuiesc micul nostru grup de 
explorare, înmărmuriți ca în fața 
unei apoteoze.

Această inscripție apărută re
velator la 40 m sub Dunăre ieși
tă din impulsul sufletesc al unuia 
din tinerii care împlinesc marea 
construcție împlinindu-și pro- 
pria-i viață, capătă rezonanțe 
deosebite, o puternică valoare 
simbolică (de pildă, aceea că exis
tă qn om al marijor șantiere și că 
el simte uneori nevoia să-și sem
neze opera cu numele cel mai 
reprezentativ al creației româ
nești) o valoare în fața căreia 
orice comentariu e de prisos, 
gestul meditației intime, adinei 
ca însuși locul unde am întâlnit 
strălucind numele Luceafărului 
fiind singurul gest adecvat.

Adică exact ce propune repor
terul fiecărui cititor — și mai 
ales celor tineri în încheierea a- 
cestei a doua scrisori trimisă de 
la Porțile de Fier. 
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distribuită pe nisipuri prin 165 
de stații electrice de punere sub 
presiune. Terenul, nivelat pînă 
la linia orizontului, va fi împînzit 
cu o rețea de 3 200 km de con
ducte îngropate în sol. Întregul 
sistem va fi supravegheat simul
tan prin televiziune, din centrală. 
In cel mai îndepărtat hectar — 
dacă va fi nevoie de ploaie pen
tru o jumătate de oră sau mai 
mult, dispecerul electronic va fi 
sesizat automat — și o pompă 
sau un grup de pompe de la cen
trul de absorbție al Dunării vor 
intra în funcțiune. Pentru „pla
nificarea" și „repartiția" ploilor, 
centrul de calcul din dispeceratul 
sistemului va primi o dată pe 
săptămînă „comenzile" de ploaie 
ale celor 31 de cooperative agri
cole de producție, 5 I.A.S. și 
Stațiunea experimentală Bechetu 
— beneficiarele sistemului. In 
funcție de aceste comenzi, dispe
cerul „cerului" va ordona ploaie. 
Tot sistemul va fi supravegheat 
numai de 25 de cadre cu pregă
tire tehnică, plus cinci cu înde
letniciri administrative. In 1971 
vor fi irigate primele 29 500 ha, 
în 1973 sistemul va intra total în 
funcțiune.

Se încadrează atîta cheltuială 
și transfer de forțe umane (aici 
vor lucra zilnic 4 000 de oameni) 
în limitele economice, adică, este 
rentabilă ? Răspunsul e afirma
tiv. Irigarea terenurilor nisipoase 
realizează față de irigarea te
renurilor din zonele secetoase 
(Bărăgan, Dobrogea) un spor de 
venit net care face ca investi
țiile să fie amortizate în 6—9 ani. 
Sporurile de recoltă sînt impre
sionante. La unele culturi se va 
porni de la zero fiindcă, după 
cUm spuneam, o serie de plan
te : roșii, varză, ardei, lucernă, 
cartofi, piersici, n-au fost nicioda
tă cultivate aici. Insă ponderea 
culturii irigate o va ocupa po
rumbul : 37 000 ha — cu o pro
ducție medie de 6 000 kg boabe 
la hectar — față de 1700 kg 
boabe la ha în cultura tradiționa
lă, apoi 12 517 ha de grîu — cu 
o producție medie de 3 500 
kg/ha, față de 1 450 kg la ha în 
cultura tradițională; lucernă 
9 000 kg./fîn la hectar; 800
ha cu legume (roșii, ardei, varză, 
cartofi) cu o producție medie de 
peste 25 000 kg la hectar. Dato
rită condițiilor climatice deosebi
te, în luna mai nisipurile vor li
vra pieții lăzi de roșii. Vița de 
vie va da după 2—3 ani, 12 000 
kg struguri la hectar față de 
3 700 kg în viile tradiționale care 
întră pe rod numai după 6—7 
ani (Stațiunea experimentală 
Bechetu a obținut pe nisipuri de 
șapte ori producția obișnuită de
struguri, 22 500 kg struguri la 

ggr - hectar! Calculele s-au făcut
> avînd în vedere numai rezultate- I le medii de producție ale acestei I stațiuni). Pentru operativitate va

fi amenajat un aeroport care va 
transporta pe calea aerului fruc- 

Itele și legumele proaspete aduse 
din vrej, în aceeași zi, în vitrinele 
magazinelor.

Vor fi irigate 80 000 de hecta
re dar se vor cultiva 100 000 hec
tare irigate. Nu este un para
doxal joc de cuvinte! 80 000 ha 
se irigă și 100 000 ha se cultivă. 
20 000 ha în plus provin din fo
losirea culturilor duble anuale. 
Datorită anotimpurilor călduroa
se, prelungite, perioada de vege
tație și coacere este mai scurtă. 
In luna iunie cele 12 500 ha re
voltate cu grîu de toamnă vor fi 
semănate cu porumb timpuriu ce 
va fi cules în octombrie. După 
orz și ovăz se vor cultiva fasolea, 
soia, varză de toamnă, cartofi de 
iarnă, legume de toamnă etc.

Clima toridă a acestor locuri 
se va întoarce prin irigare în 
folosul plantelor. Gustul și fru
musețea fructelor și legumelor 
depinde de cantitatea” de soare 
înglobată de clorofila plantelor. 
Taina frumuseții strugurilor și a 
piersicilor din Ostrovul de la 
Dunăre, constă în oglinda lacu
rilor care reflectorizează lumina 
solară peste livezile cu pomi și 
viță de vie.

Aceste 80 000—100 000 hectare 
de nisipuri vor avea de-a lun
gul perioadei de vegetație 4 000 
grade Celsius — raze din lumina 
soarelui.

ION MARCOVICI

experimentarea noului 
SISTEM DE SALARIZARE

CITITORII 
ÎNTREABĂ, 
SPECIALIȘTII 

RĂSPUND
ÎNTREBARE : Dacă un mun

citor este încadrat la nivelul de 
bază al salariului tarifar, cores
punzător rețelei tarifare de sa
larizare, poate trece el după 
cîțiva ani în altă categorie în 
condițiile cînd n-a primit în a- 
cest răstimp nici o treaptă de 
salarizare ? Presupunînd, bine
înțeles, că pregătirea sa profe
sională a înregistrat în perioada 
dată sporuri calitative evidente. 
(ILIE GRUIA) — strungar, la U- 
zina de pompe — București).

RĂSPUNS : Hotărîrea Consi
liului de Miniștri nr. 914 din 
1968 prevede că promovarea 
dintr-o categorie în alta se face 
conform reglementărilor în vi
goare fără a fi condiționată de 
trecerea prin toate treptele ca
tegoriei de care muncitorul este 
încadrat. Ca atare, un muncitor 
care a fost încadrat la nivelul 
de bază poate promova la cate
goria următoare in cazul în care 
întrunește condițiile prevăzute 
pentru aceasta — chiar dacă în
tre timp nu a fost promovat în 
treptele categoriei în care era 
încadrat.

ÎNTREBARE : Mai sînt vala
bile termenele pentru promova
rea de la o categorie de înca
drare la alta și în condițiile nou
lui sistem de salarizare ? Dacă 
nu, care sînt cele actuale ? (ION 
DUMITRU — mecanic la Uzina 
de prelucrare a masei plastice— 
București).

RĂSPUNS: Stagiile prevăzu
te în indicatoarele tarifare de 
salarizare, a căror îndeplinire 
reprezintă una din condițiile de 
promovare în categorii, sînt va
labile și în condjțiile aplicării 
noului sistem de salarizare.

ÎNTREBARE : Dacă un mun
citor se transferă de la o secție 
cu un ■ specific la o alta, cu un 
alt specific, dar în continuarea 
fluxului de producție, își păs
trează categoria de încadrare 
ori noul loc de muncă atrage 
automat schimbarea încadrării 
tarifare? (CONSTANTIN ENA- 
CHE, tehnician, la Uzina de 
pompe București).

RĂSPUNS : Trecerea de la o 
secție la alta nu atrage schimba
rea categoriei de încadrare. Con
form regulamentului privind 
constituirea și funcționarea co
misiilor tehnice de încadrare a 
muncitorilor în categoriile de 

Emil Chițoran — unul din harnicii constructori ai giganților 
metalici de la. F.M.U.B.
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calificare, aprobat de Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri nr. 240 
din 1963, modificarea categoriei 
de încadrare a unui muncitor 
se poate face în următoarele 
cazuri :

a) cînd este promovat în cate
gorie, ca urmare a examinării 
sale de către comisia tehnică de 
încadrare, în situația cînd înde
plinește condițiile stabilite pen
tru prezentarea spre examinare ;

b) cînd se constată, într-o pe
rioadă de cel mult un an de Ia 
promovarea în categorie, că 
muncitorul nu poate executa 
toată gama de lucrări corespun
zătoare categoriei la care a fost 
încadrat. în astfel de situații la 
propunerea șefului secției, direc
torul întreprinderii, cu consulta
rea comitetului sindicatului^ 
poate hotărî prezentarea munci
torului la o nouă examinare în 
fața comisiei tehnice de înca
drare, pentru a fi încadrat con
form pregătirii sale.

ÎNTREBARE : ‘Dacă planul de 
producție este îndeplinit pe to
tal . secție, dar o echipă n-a reu
șit să-și realizeze sarcinile ce-i 
revin, în aceste condiții, deci, 
se vor aplica penalizări asupra 
cîștigurilor echipei în cauză ? 
sau reciproca : dacă pe întreaga 
secție planul de producție nu se 
realizează dar, o echipă își înde
plinește sarcinile ce-i revin, vor 
suporta și membrii respectivei 
echipe consecințele faptului că 
s-au înregistrat restanțe pe to
tal secție? (PARASCHIV STA- 
NESCU — maistru la Uzina de 
pompe — București).

RĂSPUNS: Condițiile de acor
dare a salariilor diferitelor 
categorii de salariați ai între
prinderii în cazul neîndeplinirii 
sarcinilor, trebuie să fie stabili
te în mod cît mai clar în regula
mentul întocmit în acest sens de 
întreprindere și aprobat de or
ganul ierarhic superior. în func
ție de condițiile concrete ale în
treprinderii, de gradul de con
tribuție și de răspundere în rea
lizarea sarcinilor de plan pe care 
le are întreprinderea în ansam
blu, de posibilitățile de defalcare 
și urmărire precisă a rezultate
lor obținute, se poate stabili 
condiționarea acordării integrale 
a salariului, fie de îndeplinirea 
planului pe secție, fie de înde
plinirea planului de echipă»
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Ani verși nd împlinirea a 100 de 
ini de la nașterea lui Vladimir 
lici Lenin, poporul nostru adu- 
:e un înalt omagiu celui ce a 
'ost un strălucit gînditor și prac- 
ician revoluționar, un neabătut 
nilitant pentru eliberarea ome- 
îirii de exploatare și asuprire, 
jentru libertate socială și națio- 
îală, pentru victoria socialismu- 
ui și comunismului.

Personalitate remarcabilă — a- 
îimată de pasiune pentru tot ce 
»ra nou în știință și gîndirea 
;ocială, caracterizată prin pers
picacitate și fermitate revoluțio- 
rară — Lenin a dat dovada unei 
profunde înțelegeri a dialecticii 
zieții sociale, a perspectivelor 
lezvoltării istorice, îmbinînd în 
nod organic atenta, lucida cu- 
îoaștere a realității sociale con
crete, cu rigoarea științifică și 
principialitatea revoluționară co
munistă. De numele lui Leriin 
este legată una din cele mai im
portante pagini ale istoriei uma
nității — înfăptuirea Marii Re
voluții Socialiste din 1917, trece
rea la socialism, făurirea statu
lui socialist sovietic, a unei so
cietăți care de-a lungul celor 
peste 50 de ani de existență a 
obținut realizări epocale, cărora 
poporul și partidul nostru le a- 
cordă o înaltă prețuire.

în diapazonul atît de larg și 
atît de bogat în semnificații al 
gîndirii și acțiunii leniniste un 
loc important ocupă promovarea 
consecventă a spiritului creator 
atit de specific teoriei revoluțio
nare a proletariatului. Lenin a 
demonstrat cu perseverență că 
teoria marxistă nu este o dogmă, 
o colecție de formule înțepenite, 
ci o teorie si o metodă revolu
ționară de studiu al realităților, 
o hotărîtoare și sigură călăuză 
în acțiunea revoluționară trans
formatoare. Acordînd o neslăbită 
atenție dialecticii generalului și 
particularului în procesul revo
luționar socialist, V. I. Le»in a 
demonstrat necesitatea cunoaște
rii legilor generale ale revoluției 
și construcției socialiste, necesi
tatea aplicării lor potrivit condi
țiilor concret-istorice ale fiecărei 
țări, particularităților în care îșl 
desfășoară activitatea sa partidul 
comunist al proletariatului.

în lumina acestei concepții, 
practica socială contemporană

și în ritm rapid a economiei na
ționale. Expresie limpede a a- 
cestei orientări politice a parti
dului și statului nostru este fap
tul că în anul 1968 producția 
globală industrială a țării între
cea de 14 ori pe cea a anului 
1938, fiind, totodată, mult 
superioară producției indus
triale a primului cincinal 
(1951—1955). Producem azi în 
numai 24 de zile volumul 
realizat de România anului 1938; 
am beneficiat de ritmuri medii 
anuale de dezvoltare industrială 
de 12—13 la sută, ritmuri care 
asigură un înalt dinamism eco
nomiei românești. Alături de a- 
ceste importante cote ce definesc 
rapidul progres economic al țării 
trebuie să consemnăm mutațiile 
calitative profunde în însăși 
structura economiei industriale, 
în dezvoltarea cu o pondere prio
ritară a ramurilor decisive ale 
industriei (energetica, metalur
gia, construcțiile de mașini, chi
mia), în diversificarea ramurilor 
și subramurilor industriei, în 
modernizarea tehnicilor și teh
nologiilor de producție, în creș
terea continuă a eficienței eco
nomice. Cel de al X-lea Con
gres al P.C.R. a hotărît, de a- 
semenea, ca în centrul acti
vității societății noastre să se 
afle dezvoltarea economiei na
ționale, a forțelor de pro
ducție. Planul cincinal pe anii 
1971—1975. ca și liniile directoare 
ale dezvoltării economice și so
ciale în perioada 1976—1980 pun 
în centrul politicii economice 
preocuparea pentru făurirea unei 
economii moderne, a unei indus
trii puternice bazate pe folosirea 
largă a cuceririlor revoluției 
științifico-tehnice contemporane, 
pe o înaltă productivitate a 
muncii sociale. Corespunzător 
unei asemenea orientări se esti
mează o sporire a producției in
dustriale în viitorul cincinal de 
50—57 la sută. în spiritul con
cepției marxist-leniniste, al înal
tei sale receptivități față de nou 
în știință și tehnică, partidul 
promovează o consecventă poli
tică de făurire a unei economii 
moderne, întemeiată pe cele mai 
avansate cuceriri ale creației 
științifico-tehnice contemporane.

Este bine cunoscut faptul că 
examinînd particularitățile fău
ririi societății socialiste, V. I.

tuturor cetățenilor la comorile 
științei și culturii. Azi, fiecare 
al cincilea locuitor al țării este 
elev sau student ; față de anul 
1938 numărul studenților este de 
6 ori mai mare. Generalizarea 
școlii de 10 ani, începută în 
toamna anului 1969, va situa Ro
mânia în rîndul țărilor avansate 
din punctul de vedere al nivelu
lui învățămîntului și al culturii 
populației. Examinind tabloul 
vieții cultural-științifice a țării 
și prefigurînd un program vast 
de educație a maselor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „O 
caracteristică fundamentală a 
dezvoltării societății contempo
rane este amploarea fără prece
dent a cunoașterii, dezvoltarea 
vertiginoasă a tuturor științelor, 
a volumului de date care oferă 
cheia înțelegerii fenomenelor 
naturii, vieții și societății. S-a 
acumulat un tezaur imens de va
lori spirituale, de înțelepciune 
condensată și nici un om care 
vrea să fie la înălțimea epocii 
nu mai poate face abstracție de 
existența lui". Aceste conside
rente călăuzesc amplul program 
de dezvoltare a științei româ
nești, de angajare a spiritului 
științific în dezvoltarea produc
ției și în întreaga organizare a 
vieții sociale. Anii socialismului 
au marcat totodată un avînt al 
frontului scriitoricesc-artistic, o 
angajare entuziastă a creatorilor 
de valori artistice în opera de 
înnoire spirituală a omului so
cietății noastre.

Desfășurarea procesului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate implică o 
continuă perfecționare a tuturor 
raporturilor sociale, a supra
structurii, îmbunătățirea forme
lor de organizare și conducere 
socială, dezvoltarea democrației 
socialiste. Călăuzit de concepția 
leninistă privind rolul statului 
și pornind de la aspectele con
crete pe care le ridică dezvol
tarea actuală a țării, partidul 
nostru subliniază că în condițiile 
etapei actuale a dezvoltării Ro
mâniei crește și mai mult rolul 
statului, sporesc considerabil a- 
tribuțiile sale în organizarea, 
planificarea și conducerea eco
nomiei naționale, în organizarea 
învățămîntului, științei și cultu
rii, a muncii de educație în spi-
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ROMANCIERUL
(Urmare din pag. I)

SPIRITUL CREATOR 
AL LENINISMULUI- 

trăsătură definitorie a politicii 
de construire a societății 

socialiste multilateral dezvoltate

rii), obligă pe romancier la o 
mulțime de facultăți : forma
ție, informație, conștiință po
litică, justețe a atitudinii, 
morală, pe lîngă curaj, sin
ceritate, vocație. Romancierul 
de azi trebuie să reprezinte con
știința modernă a societății, să 
fie capabil de o multiplă contem
plare a omului, dinăuntru și din
afară, să înțeleagă istoria, să-și 
captiveze publicul, atît pe calea 
sincerității cît și pe cea~ a tehni
cii literare (tehnica, fără fonduri 
autentice, e însă, după mine, inu
tilă), să-și reproducă cu curaj ex
periența și opiniile. Accentul se 
pune deci pe atitudine și pe sin
ceritatea comunicării tot atît de 
mult cît pe creația obiectivă. Pe 
de altă parte, creația obiectivă 
nu trebuie să se subțieze în urma 
considerării realității dintr-un 
unghi Superior și teoretic, (așa 
zisul roman intelectual în care a- 
vem de-a face cu teze botezate 
cu cîte un nume omenesc sînt, 
prin schematismul lor, la fel de 
obositoare ca și romanele fără 
nicio încărcătură mintală), ci să 
se

dezvăluie deplina actualitate a 
poziției principiale leniniste. Ma
rile realizări ale poporului român 
în anii socialismului sînt expre-y 
sia grăitoare a bogatei activități 
creatoare desfășurate de Parti
dul Comunist Român, a faptului 
că el a adoptat cu fermitate o 
linie politică marxist-leninistă 
corespunzătoare cerințelor de 
dezvoltare socială a României, 
asigurînd înaintarea consecventă 
pe calea făuririi societății socia
liste dezvoltate multilateral. Par- 
curgînd într-un pătrar de veac 
un drum ascendent în toate sec
toarele societății. România și-a 
aflat în programul adoptat de cel 
de-al X-lea Congres al partidu
lui un clar itinerar al viitoarelor 
magistrale ce vor consolida cele 
cucerite și vor facilita un rapid 
și multilateral avînt al întregii 
societăți. Experiența de pînă a- 
cum ca și perspectivele dezvol
tării țării noastre sînt o confir
mare a previziunii leniniste, 
după care inevitabil, toate națiu
nile vor ajunge la socialism, dar 
nu toate în același fel, fiecare 
ăducînd un anumit specific în 
dezvoltarea revoluționară socia
listă. Luarea în considerație a 
diversității condițiilor particula
re, a acelor împrejurări specifice 
concrete în care se edifică so
cialismul este, astfel, o condiție 
necesară în mod imperios pro
movării unei politici juste, ca și 
profunda cunoaștere și respec
tare a principiilor fundamentale 
ale marxism-leninismului.

Este cunoscut că în activitatea 
sa teoretică, la fel ca și în.prac
tica sa revoluționară de militant 
comunist. V. I. Lenin a exprimat 
cu fermitate ideea necesității de 
a asigura progresul tehnico-eco- 
nomic al socialismului, conside- 
rînd că : „Singura bază reală 
pentru consolidarea resurselor, 
pentru crearea societății socialis
te este marea industrie și numai 
aceasta.... Fără o mare industrie 
bine organizată nici vorbă nu 
poate fi de socialism în general, 
și cu atit mai puțin poate fi vor
ba de socialism într-o țară cu 
caracter țărănesc". în spiritul 
concepției creatoare leniniste 
Partidul Comunist Român a pus 
în centrul politicii sale indus
trializarea socialistă a țării, fău
rirea unei economii moderne^ în 
care marea industrie să ocupe 
o pondere hotărîtoare. Industria
lizarea socialistă este concepută 
ca factor fundamental și decisiv 
al consolidării bazei tehnice- 
materiale a socialismului, al 
creșterii bunăstării poporului, al 
întăririi independenței țării, al 
participării active a Româ
niei la dezvoltarea comuni
tății socialiste, la lărgirea coo
perării internaționale. Industria
lizarea socialistă este concepută 
ca un proces complex, menit să 
dezvolte un întreg sistem de ac
tivități industriale bazate pe a- 
vîntul industriei grele, să valo
rifice cit mai eficient potenția
lul natural și uman al țării, asi
gurînd o dezvoltare armonioasă

Lenin a acordat o atenție cen
trală transformării socialiste a 
agriculturii, socotind că singura 
cale de trecere a țărănimii mun
citoare la socialism o constituie 
calea cooperației, a unirii ei 
treptate, pe baza adeziunii libe
re și cu sprijinul efectiv al sta
tului, în mari unități cooperatis
te. început în anul 1949 și înche
iat în 1962, procesul de transfor
mare socialistă a agriculturii în 
țara noastră s-a concretizat prin 
adoptarea unor forme și modali
tăți izvorîte din particularitățile 
social-economice ale satului ro- 
mâne'sc, din tradițiile istorice și 
potențele creatoare ale țărănimii 
noastre. în acest proces s-a re
liefat cu limpezime spiritul ori
ginal, creator al politicii parti
dului nostru comunist, capacita
tea sa de a promova principiile 
generale ale marxism-leninismu
lui, adaptîndu-le la condițiile 
specifice, particulare, concrete 
ale agriculturii românești. Coo
perația agricolă și-a demonstrat 
capacitatea de a îmbina intere
sele particulare ale masei țără
nești cu interesele clasei mun
citoare și ale întregului popor, 
facilitînd aplicarea principiilor 
socialiste de organizare și retri
buire a muncii, stimulînd creș
terea producției agricole și im- 
primînd satului românesc o dez
voltare dinamică, ascendentă. 
Acordînd o mare însemnătate 
progresului agriculturii socialis
te, programul dezvoltării socia
liste multilaterale a țării con
semnează centrarea eforturilor 
spre modernizarea agriculturii 
prin intensificarea mecanizării, a 
chimizării, printr-o largă acțiu
ne de irigări și amenajări, prin 
măsuri de îmbunătățire a orga
nizării, normării și retribuirii 
muncii în sectorul cooperatist 
etc. Recentele măsuri adoptate 
de plenara C.C. al P.C.R. pri
vind îmbunătățirea muncii în 
unele compartimente hotărîtoare 
ale sectorului agricol sînt cit se 
poate de semnificative pentru 
politica marxist-leninistă consec
ventă promovată de partidul 
nostru.

în vasta sa operă și activitate, 
creatoare, V. I. Lenin a acordat 
o atenție deosebită problemelor 
dezvoltării învățămîntului, știin
ței și culturii. în concepția leni
nistă societatea socialistă se afir
mă ca societate a unei înalte 
culturi. încă în primii ani ai 
puterii sovietice, adresîndu-se 
tineretului, Lenin arăta că tînă- 
ra generație poate participa la 
construirea edificiului comunis
mului numai pe baza culturii 
moderne, și că dacă nu va po
seda o asemenea cultură, comu
nismul va rămîne un simplu de
ziderat. Această teză principială 
a constituit și constituie una din 
coordonatele definitorii ale politi
cii partidului nostru. Inlăturînd 
într-un timp istoricește scurt 
neștiința de carte și înapoierea 
culturală moștenite de la regi
murile trecute, România socia
listă a asigurat accesul larg al

rit socialist. în acest context, se 
înscriu măsurile elaborate de 
Congresul al X-lea, continuînd 
linia promovată de congresul 
precedent al partidului și de 
Conferința Națională din 1967 
privind continua perfecționare a 
formelor și metodelor de organi
zare și conducere a vieții so
ciale. Promovarea spiritului de
mocratic socialist, făurirea ace
lui climat care să permită afir
marea plenară a personalității 
omului, în care fiecare cetățean 
să se simtă stăpîn pe destinul 
său, să poată gîndi și acționa 
nestingherit în folosul progresu
lui social constituie un ax cen
tral al politicii creatoare a par
tidului nostru. Realitățile socie
tății noastre sînt mărturia grăi
toare a unui proces continuu de 
creștere a participării oamenilor 
muncii tineri și vîrstnici, români 
și de alte naționalități — la con
ducerea vieții economico-socia- 
le, la dezbaterea și adoptarea ce
lor mai importante decizii. Adîn- 
cirea democrației implică însă 
creșterea responsabilității fiecă
rui cetățean, întărirea simțului 
datoriei cetățenești, respectarea 
legalității, a normelor socialiste 
de conviețuire. Permanenta an
gajare a politicii partidului spre 
promovarea echității și dreptății 
sociale, a principiilor eticii so
cialiste, definesc una din cele 
mai edificatoare caracteristici ale 
orientării ferme, marxist-leni
niste a partidului.

Toate cele subliniate în aceste 
rînduri vin să valideze concepția 
lui V. I. Benin, care, ca și Marx 
și Engels, a legat în mod organic 
procesul de afirmare victorioasă 
a socialismului și comunismului 
de înfăptuirea neabătută a rolu
lui conducător al partidului co
munist. Experiența țării noastre 
confirmă adevărul după care 
conducerea de către partid a în
tregii vieți sociale este o lege 
generală a construirii socialis
mului și comunismului. Acțio- 
nînd în spiritul fidelității sale 
față de marxism-leninism, al 
devotamentului nețărmurit pen
tru cauza poporului, Partidul 
Comunist Român și-a cucerit o 
înaltă prețuire și deplinul ata
șament al poporului în înfăp
tuirea sarcinilor progresului so
cialist.

Azi, cînd alături de întreaga 
umanitate progresistă, poporul 
nostru aduce un cald omagiu 
marii personalități militante co
muniste care a fost Vladimir 
Ilici Lenin, putem să ne expri
măm convingerea că mobilizarea 
tot mai intensă a eforturilor pen
tru traducerea în viață a politi
cii interne și internaționale a 
partidului, pentru noi victorii în 
făurirea socialismului multilate
ral dezvoltat, pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii în 
lume, este cea mai adîncă ex
presie a vitalității gîndirii crea
toare marxist-leniniste.

Dr. I. ACHIM

îmbogățească.

Talentul e o profesie ori 
profesia trebuie să fie un 
talent ? In cazul în care 
este mai valabilă, ori mai 
necesară, cea de-a doua 
parte (profesia trebuie să 
fie un talent), ce decurge 
din ea pentru un prozator, 
pentru programul său li
terar și pentru exigența și 
responsabilitatea față ele 
popularitatea romanului ?

dogmatice ale unei estetici apro
ximative). Cu excepția cîtorva 
scriitori care au încercat să dea 
panorame mai largi ale societă
ții românești (exemplul cel mai 
demn de stimă e al lui G. Căli- 
nescu), istoria ultimilor treizeci 
de ani n-a ocupat destul spiritul 
prozatorilor. în ce privește pro
blemele strict actuale, se pot 
cita la fel de multe sectoare ne
prospectate : orașul, tineretul, in
dustria, lumea universitară și in
telectuală, anii de formație (bil- 
dungsroman-ul, deci), revelațiile 
lumii exterioare cît și ale celei 
intime etc. etc. N-avem nici ro
mane de dragoste, nici romane 
ale familiei; într-un cuvînt, for
mele permanente și esențiale ale 
vieții, ca și sentimentele de bază, 
nu se regăsesc suficient în proza 
noastră, care optează mult mai 
ușor pentru pretențios și specios. 
Romanul nu se scrie pentru es- 
teți, și e mai greu să scrii lim
pede și superior pentru mulți ci
titori decît pentru un grup de 
rafinați. Un străin luînd în mînă 
proza românească a ultimilor ze
ce ani, capătă o pictură foarte 
sumară a României și românilor 
moderni și nu înțelege mare lucru 
din realitatea interioară și exte
rioară a societății noastre con
temporane. Ceea ce e cam trist.

Deși semnase proze și înain
te, Ion Băieșu s-a impus criticii 
literare în 1965 cu volumul 
de nuvele Sufereau împreună 
(E.P.L.). Lucru ciudat, după a- 
cest volum singurele satisfacții 
narative pe care ni le-a mai o- 
ferit țin de reeditarea aceleiași 
cărți, pentru că istorioarele cu 
Tanța și Costel, mult gustate la 
Televiziune și apoi în librării, 
de un gust literar încă în for
mare, rămîn în limitele unei 
proze agreabile, fără comple
xitate.

Caracteristică în Sufereau îm
preună este înclinația către un 
anume tip de „senzațional posi
bil". Intr-o atmosferă de proză 
molcomă, Ion Băieșu venea cu 
un aer nou, eclatant. Cînd în u- 
nele proze se scria despre agro
nomi cuminți, ce întîmpină di
ficultăți doar din partea soluri
lor, și soiurilor, ori a vreunui 
secretar de sfat, ce urma să fie 
eliminat pînă la urmă, Băieșu dez
văluie că în oamenii înșiși, în a- 
gronomi, se află mai mult drama
tism, mai multă substanță decît 
pot oferi îndărătnicia pămîntu- 
lui ori opoziția moderată a u- 
nor factori de răspundere din 
comună. în cea mai bună proză 
a sa de pînă acum, Acceleratorul, 
el coboară 
hice ale 
nește să 
adevăruri 
proporțiile 
lui și răului, _ „
pînă la capăt, nu-1 escamotează 
cu happy-end-uri convenabile. 
Dacă medităm puțin asupra sen
surilor grave cuprinse în Acce
leratorul, constatăm că ele sînt 
legate de personajul grațios- 
odios al Liei. Ea nu este altceva 
decît o poartă de trecere a ex
teriorității deformatoare de su
flete. Și, din păcate, deformarea 
nu o atinge doar pe eroina în
săși, ci ea lovește, ca un morb 
ascuns, persoanele cu care Lia 
vine în contact. Exterioritatea 
constă, în această proză, în pre-1 
luarea oarbă a unor imperative 
generoase, ca acela privind în
trajutorarea omenească, mer- 
gînd pînă la sacrificiu. Astfel, 
într-un mare roman, un perso
naj feminin stă, sacrificîndu-se 
aparent, lîngă un neyăzător, pre
zența aceasta determinînd, în
tr-o măsură, salvarea și evoluția 
celui asistat cu tandră rezolu
ție. Lia o imită impecabil, cu 
dîrzenie și eficacitate. Neclinti
rea ei salvează spectaculos un 
om — pînă la redarea vederii, 
chiar dacă — îl integrează so

la capătul salvării, 
:ă că toată acțiu- 

exterioară fără

și-aparent î — o va face". Des
fășurarea ulterioară a acțiunii 
dovedește că Lia nu salvează ci 
distruge, că persoanele asupra 
cărora se exercită devotamentul 
ei exterior nu sînt nimic altceva 
decît victimele ei.

Cazul lui George, cea de a 
doua victimă, este, cel funda
mental : aici eroina distruge sub 
ochii noștri structuri constituite, 
dorind să facă bine, să vindece, 
să fericească pe cineva.

Sensul ultim al acțiunilor Liei 
este un teribil efort de uniformi
zare, de depersonalizare. Nu 
toți oamenii trebuie și pot să 
fie fericiți în același fel, să aibă 
reacțiile reduse la același numi-

în profunzimile psi- 
personajelor, îndrăz- 

ne convingă de 
ignorate, răstoarnă 
canonice ale bine- 

i, duce tragismul

Dar, 1 
constată 
ei a fost

cial.
Lia
nea . _____  ___
arderea lăuntrică justificatoare, o- 
mul salvat n-o mai interesează, 
îl părăsește. Grav este că ea 
crede, cu adevărat, că pleacă din 
lipsa iubirii, în căutarea unui om 
pe care să-l iubească. De fapt, 
ea are nevoie să mai „salveze 
pe cineva, sub pretextul iubirii

tor. întreaga literatură a lu
mii, experiența noastră directă, 
depun mărturie că aparențele în
șeală, că dincolo de un riguros 
om „întreg" se poate ascunde o 
canalie, că un aparent „izolat" 
poate face, la rigoare, gesturi 
sublime în interesul colectivită
ții. Ion Băieșu este un moralist 
care lucrează cu simboluri. Ac
celeratorul, ce amintește o fai
moasă schiță a lui H. G. Wells, 
nu trebuie luat în același sens 
cu invenția wellsiană : acolo ci
neva pretindea că a inventat o 
substanță care dă subiectului o 
senzație de timp dilatat peste 
măsură, cum în filmările mult 
încetinite. Ion Băieșu vorbește 
de un comprimator psihic de timp, 
eroul asistînd la trecerea unei 
săptămîni de parcă ar dura doar 
o zi. Există însă o diferență ho
tărîtoare între cele două „acce
leratoare": Wells îl privește ști- 
ințifico-fantastic pe al său, ca 
pe invenție demnă de luat în 
seamă. La Băieșu nu e vorba de 
o invenție, ci de o simplă lua
re în serios a mărturisirilor unui 
traumatizat care și-a adaptat 
sensibilitatea — sau crede că a 
făcut-o 1 — la o realitate necon
formă cu delicatețea sa maladi
vă. .

Din celelalte povestiri ale vo
lumului, inferioare acesteia ne 
par î Chițimia Papuc (surprin
zătoare la acest autor !) și Me
ciul de adio. Dar nu dorim să 
ne ocupăm de fiecare în parte, 
mulțumindu-ne să remarcăm că 
iestul celorlalte (o notă specială 
pentru *
comun

Fătu și Pisică) fac corp 
cu preocupările din Ac-

celeratorul, contează pe de-a-n- 
tregul în configurarea unei per
sonalități literare distincte. Cînd 
ajungem să vorbim însă despre 
stilul autorului, rezervele noastre 
sînt însemnate. Să cităm un frag
ment, la întâmplare: „Din ziua 
aceea Benone deveni brusc un 
alt om. Renunțînd la alcool și 
fiind obligat să-și cheltuie altfel 
energia, el începu să muncească. 
De unde pînă atunci animalele 
gospodăriei nu se bucurau de o 
prea mare atenție din partea lui 
ca tehnician veterinar, după ă- 
ceastă întîmplare situația se 
schimbă fundamental" (p. 13). 
§i încă unul : „Din acest punct 
de vedere Tache nu avea nici o 
îndoială. Era deci oarecum lim
pede că scrisoarea nu venea de 
la Becă. Presupunerile lui porni
ră într-o singură direcție: „a- 
facerea Cega". Era posibilă oare o 
recrudescență 
cili infractori 
de-a face în 
ră (p. 94).

Nu e mare
dești că Băieșu nu are o con
stantă preocupare de a scrie bine, 
citatele de mai sus fiind ele înse
le foarte convingătoare. Am dori 
să arătăm care credem că este 
defectul principal al scrisului 
său. Cum spuneam și în altă 
parte; prozatori care nu strălu
cesc prin stil avem destui, unii 
importanți: unii scriu chinuin- 
du-se (și pe ei și pe cititori), sil
nic, greoi; alții, dimpotrivă scriu 
rău la modul zvelt, precipitat. 
Dintre aceștia face parte Ion Bă
ieșu atunci cînd preocuparea 
față de stil e minimă, pagina a- 
mintind prea îndeaproape coloa
nele cotidianului. Dar una este 
stilul gazetăresc — față de care 
avem stimă — și alta stilul pro
zatorului. Ziaristul informează 
de ceva. Țelurile prozei tfnt al
tele și nu e aici cazul să insis
tăm, informarea nefiind, oricum, 
printre cele mai importante.

Considerăm îndreptățite și unele 
rezerve ale altor critici fată de 
acumularea exagerată de elemen
te „tari", de căutarea prea acu
zată a senzaționalului, defect ce 
ține, firește, de aceeași înclina
ție ziaristică : știrea să fie „bom
bă", să intereseze.

Și, totuși, în pofidă scriiturii, 
Ton Băieșu e un prozator ce nu 
poate fi trecut, decît prin rea 
voință, cu vederea. Talentul său 
convinge prin tensiunea reală a 
investigației în sufletul omului 
determinat istoric, „cazurile" lui 
trăiesc și pasionează. Dialogul 
permanent cu cititorul, dialog 
presupus de scrisul său, are o 
generozitate de netăgăduit. Acest 
interes pentru om — dovedit și 
în rubrica sa din „Scînteia tine
retului" — îl ajută să vadă și 
să comunice lucruri pe care 
mulți le ignoră, să descopere 
destine grăitoare, tipuri ce meri
tă 'atenția noastră. Pagina sa na
rativă 
siune.

trăiește, credem, prin ten-

Talentul, un termen vag, ri
dicat prea adesea din păcate la 
rangul de concept de unii critici 
literari, mi se pare, firește, im
portant, dar cu totul derizoriu 
dacă nu e dublat de cultură, in
teligență, aptitudine pentru idei, 
cît și de un bun „profesionism". 
Romanul, fiind considerat un gen 
popular (popular el este, dar nu 
în sensul pejorativ și inferior al 
cuvîntului), s-ar părea că e foar
te ușor să faci romane dacă ai 
talent. Or, talent au toți scriito
rii români, și multe alte persoa- 
pe care nu se intitulează scriitori. 
Dintre romancieri, în trecut și azi, 
cîți au scris un adevărat roman . 
îi putem număra pe degete, deși 
cărți cu aspect de roman sînt 
muite și în toate găsim o fărîrnă 
de talent. E semnificativă rarita
tea romanului adevărat în proza 
noastră : romanul adevărat e un 
gen cu exigențe absolut speciale, 
ignorate ori disprețuite de mulți.

Un tînăr critic remarca 
în cartea sa (premiată) ca 
literatura de azi dispune 
de foarte mulți „artizani 
dar îi lipsesc „arhitecții 
— referindu-se, firește, la 
proză. Puteți confrunta a- 
vantajele și dezavantajele 
pe care le comportă cele 
două categorii ?

Distincția între artizani și ar- 
hitecți mi se pare justă și ea 
descrie o realitate destul de tris
tă. Nu opera artizanală, ci cea 
arhitecturală e aceea care se con
stituie ca-centru de atenție, care 
exprimă un adevăr adînc și trai
nic unei comunități umane sub
stanțiale. Tot opera arhitecturală 
e aceea capabilă să sintetizeze o 
societate, o epocă, o națiune, un 
caracter specific etc. Opera arti
zanală face, față de cealaltă, efec
tul teatrului de păpuși față de cel 
autentic. Apoi, opera artizanală 
nu e exportabilă, 
cunoască Europa 
tră ? Construcțiile 
perior, firește, nu 
fii

Ce-ar dori să 
din arta noas- 
cu înțeles su- 

micile caligra-
pitorești.

Ce probleme, teme ac
tuale rămîn neabordate în 
roman, cu mari pierderi 
pentru evoluția acestuia ?

Vedere generală a-

supra centralei tele

fonice din cartierul

— București.
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site de încărcătura pe 
le-ar fi dat-o o viziune prepon
derent ironică. Lucrul e și mai 
vizibil în cazul lui Dorn : expe
rimentatul actor Ion Schimbis- 
chi relatează pur și simplu cîte- 
va din momentele esențiale ale 
reprezentației.

Interpretarea regizorală a Că
tălinei Buzoianu poate suscita, 
așadar, discuții (s-ar mai putea 
argumenta, bunăoară, că un 
Cehov contemporan nu poate fi 

—a cuvenită 
o lume apusă, care ar 
implicit existența unei 
morale superioare), 

însă, rădăcinile ei se 
piesă, și nu în afara

Prezența textului clasic 
scena studioului ridică, prin 
urmare,_ problema deloc simplă 
a organicității viziunii regizo
rale. Este mai presus de orice 
îndoială că lectura corectă, des
personalizată, supusă umil obiș
nuințelor vechi și prejudecăți
lor, n-are ce căuta aici. Dar 
valențele noi. percutante, sur
prinzătoare ale clasicilor se cu
vin căutate în opera lor și nu 
în obsesii străine de ea. Dorința 
— cu totul justificată — a tine
rilor regizori de a-și afirma 
răspicat o viziune artistică in
dependentă trebuie pusa în

inedite. In aceste zone, concep
tul de organicitate este, virtual, 
incomparabil mai larg decît în 
cazul dramei moderne, de tipul 
Cehov sau Strindberg.

Dacă aceste considerații pot 
părea oarecum specioase, trata
mentul care se aplică, în cadrul 
studioului, ideii de dramaturgie 
românească, naște nedumeriri 
mai esențiale. Aici lipsește un 
principiu univoc, criteriile apli- 
cîndu-se „de la caz la caz". Pre
misa inițială ca studioul să slu
jească, printre altele, și drept 
prilej do afirmare unor drama
turgi debutanți, naște bănuiala

stanțiale, poate promova ase
menea ciudățenii. De altfel, con
tribuția regiei (Cătălin Naum) 
și a majorității actorilor (excep
ție făcînd Constantin Popa și 
Saul Tăișler) nu se ridică în 
nici un fel deasupra textului.

Reprezentația cu piesa într-un 
act a lui Teodor Mazilu Inunda
ția este mai articulată, grație 
în primul rînd. desigur, calității 
texxului, dar și regizorului 
G. Teașcă, care, atîta vreme cît 
și-a menținut interpreții în ma
niera „realismului psihologic", 
a intuit, singura modalitate con
venabilă pentru punerea în va
loare a „cheii" satirice specifice 
lui Mazilu. Valeriu Burlacu și 
— mai ales — Carmen Barbu 
au răspuns printr-un joc nuan
țat și precis, care nu și-a pier
dut calitatea decît spre final, 
unde panica existențială a per
sonajelor devine prea „adevă
rată" și prea „dramatică" pen
tru a niai putea menține ironia 
subțire a întregului. Oricum, 
acesta este nivelul de la care 
preocupările studioului pentru 
dramaturgia originală trebuiau, 
de fapt, să înceapă. Criteriul 
unic se cuvenea să fie valoarea 
textului : valoarea intrinsecă, 
provenită din calitățile literare 
lăuntrice ale operei, și valoarea 
reprezentativă pentru o anume 
modalitate de teatru, pentru o 
anume manieră stilistică. în
tr-un studio orientat către arta 
regizorală debutul dramaturgie 
nu se poate sustrage acestui 
criteriu. De altminteri, n-o poa
te face fără risc nici în alte 
împrejurări.

Ceea ce-i lipsește, așa dar, 
acestei admirabile inițiative ie
șene, este rigoarea. Căpătînd-o 
prin experiență și adăugînd-o 
entuziasmului cu^ care a pornit 
la drum, tînăra conducere a 
Teatrului Național „V. Alecsan- 
dri" are șanse să-și lege nu
mele de un moment important 
din istoria venerabilei instituții.

înțeles fără detașarea 
față de 
sugera 
valori 
Oricum, 
află în „„ ...
acesteia. Viziunea regizoarei nu 
este numai consecventă, dar și 
organică.

Spre deosebire de spectacolul 
lui George Rada cu Pelicanul 
de Ștrindberg, care mi s-a părut 
a fi un violent exercițiu for
malist, supradimensionînd ex
presia patimilor personajelor 
pînă la incredibil și inform. 
Lipsit de rigoarea necesară unui 
asemenea text, în care tensiu
nea tragică aproape insuporta
bilă a sentimentelor este închi
să în linii de o mare austeritate 
și puritate travaliul regizoral a 
insistat excesiv în direcția unui 
expresionism tenebros și super
ficial, la nivelul reacțiilor ele
mentare. Rațiunile interioare 
ale dramei au devenit invizi
bile ; tot ceea ce ni se înfăți
șează este convulsia în vid a 
cîtorva ființe nefericite fără pri
cină. Privați de posibilitatea de 
a-și justifica personajele altfel 
decît din rațiuni patologice, de 
a și le „mobila" în virtutea unui 
gînd lăuntric, actorii evoluează 
neconcludent, deși posibilitățile 
unora dintre ei — Angela Bîr- 
san, Valea Marinescu. Domnița 
Mărculescu, Sergiu Tudose —

Rămîn, din păcate, multe din 
evenimentele mari ale istoriei na
ționale, din ultimele trei decenii 
(unele falsificate prin normele * erau, hotărît, superioare.

I
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cumpănă cu rigorile fundamen
tale ale profesiei. De altminteri, 
problema este în egală măsură 
una'de repertoriu. Poate că, atît 
din punctul de vedere al tea
trului cît și din acela al tineri
lor regizori, studioul ar fi tre
buit să debuteze cu alte zone 
ale dramaturgiei universale : 
antichitatea, Renașterea, clasi
cismul. Teatrul ar fi cîștigat în 
felul acesta o certitudine reper
torială care i-ar fi îngăduit să 
abordeze dialogul cu tinerii săi 
spectatori de pe o platformă de 
mare stabilitate. La rîndul lor, 
regizorii ar fi avut Ia dispoziție 
opere mâi „deschise", niai apte 

‘ de reinterpretărl, mai potrivite 
pentru formularea unor gînduri

vagă că, în subtext, această for
mulă îngăduie pătrunderea prin 
poarta din dos a unor texte ne
potrivite exigenței porților din 
față. Chiar acesta este cazul 
Visului de Stelian Baboi, însăi
lare diletantă de banalități pre
țioase, a cărei punere în scenă 
este, în sine, un nonsens. Atunci 
cînd în repertoriul curent al 
teatrului s-au jucat, de-a lungul 
anilor, piese cu adevărat va
loroase aparținînd unor scrii
tori localnici (Nelu Ionescu, 
Mircea Radu Tacoban, Andi 
Andrieș, Ștefan Oprea), este 
greu de înțeles că tocmai stu
dioul tînărului regizor, spațiu 
care, prin definiție, trebuie să 
ofere regizorilor prilejuri sub-
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Nimeni nu știe de cînd a început o apă 
să-și sape albia, la vale — pentru oameni 
nașterea rîurilor nu face parte din istorie. 
Din paleolitic, cînd își cioplea unelte din 
bolovanii prundului și pînă acum, cînd își a- 
șează marile combinate industriale pe malul

rîurilor — omul, ca să producă a avut nevoie 
de apa î și totdeauna a urmat firul ei șerpuit, 
Se pare însă că în ultimele decenii, în toa
tă lumea, nevoile civilizației urbane și in
dustriale nu mai pot fi conciliate cu opera 
hidrografică a naturii.

CUM POT FI SILITE APELE SA 
CURGĂ LA DEAL

Paradox contemporan — deși 
acoperă două treimi din supra
fața planetei, apa a ajuns acum 
mult prea prețioasă pentru a fi 
consumată fără măsură. Gospo
dărirea ei chibzuită a devenit la 
fel de necesară ca a oricăror 
rezerve naturale. In acest sens 
se înscriu și prevederile vastului 
program național, dezbătut și a- 
doptat de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., privitor la ex
tinderea lucrărilor de irigații, 
îndiguiri, desecări și combate
re a eroziunii solului. De fapt, 
este vorba de 
continuarea 
dezvoltarea 
scară 
nantă a 
acțiuni 
deja în 
desfășurare. A- 
semenea lucrări 
însă, a cSror 
amploare va 
crește în a doua 
jumătate a de- 
ceniului, necesi
tă uriașe canti
tăți de 
trebuie 
porta tă, 
vrată și 
In locul 
și în cantitatea 
determinată de 
specialișt i.

’Lacuri de acumulare șj ma
gistrale fluide vor apărea în 
toată țara modificînd geografia 
și fizica învățată încă, azi, în 
școli. Pentru hidrotehnicieni se 
deschide un extraordinar oîmp 
de acțiune. Și aceasta fiindcă 
operații de o asemenea anver
gură nu pot fi efectuate fără 
contribuiția cercetării științifice. 
’ - ți-

do- 
lu-
80- 
de 

re-

investiții deosebit . 
întîrziere de multe 
nou constructorii au făcut apel 
la cercetătorii de la ISPIFGA. 
Studiile lor pe machetă au do
vedit că în loc de beton se pot 
folosi piloți de lemn, bătuți la 
intervale regulate. „Pieptenul" 
alcătuit astfel are același efect 
ca și un zid compact și, în plus, 
avantajul că se poate monta re
pede, cu cheltuieli reduse. Se 
estimează că economia realizată 
astfel se va ridica la circa 14 
milioane. Cercetătorilor, expe
riența dobîndită la Carasu, unde

de mari și o 
luni. Din

tura ♦ le studiem apoi în labora
tor, la microscop. Astfel am 
putut stabili de ce loessul une
ori se tasează, alteori nu... De 
ce ? în anumite condiții în ju
rul porilor pămîntului se for
mează un ciment care asigură 
loes&ului stabilitatea. Pe baza 
examenelor de laborator putem 
preciza azi comportarea pămîn
tului, lucru de mare importanță 
pentru constructor.

De altfel s-a stabilit că în ca
zul loessului, tasarea se produce 
ca urmare a „lăsării" straturilor 
profunde și nu a celor de supra-

Și 
la 

impresio- 
unei 

aflate • 
plină

apă ce 
trans- 
mane- 
dozată 

stabilit

Importanța ei crește dacă 
nem cont de faptul că în 
meniul hidrotehnicii fiecare 
crare are valoare de unicat, 
fluțiile depinzînd totdeauna 
'•ondițiile locale de sol, de _ 
v £ua de transport, de nevoile 
industriei și ale alimentării ora
lelor. Există, desigur, o serie de 
soluții valabile pe un plan mai 
general, dar adaptarea lor cere, 
de fiecare dată, studii speciale. 
Lor. li se consacră un centru 
specializat, aflat în București — 
Institutul de studii și cercetări 
pentru îmbunătățiri funciare și 
gospodărirea apelor (ISPIFGA).

Aici au fost întreprinse, prin
tre altele, și studiileyîegate de 
construirea canalului* Carasu 
care va iriga cîmpia secetoasă 
a Dobrogei. Pornind de lîngă 
Cernavodă el va suge din Du
năre pînă la 140 de metri cubi 
pe secundă, avînd astfel un de
bit mai mare decît al Oltului 
și Jiului la un loc. Ca să por
nească spre cîmpia dobrogeană 
apa, „săltată" ușor cu circa 5 
metri, va fi apoi propulsată pur 
și simplu la „Poarta Albă" de 
pompele ce vor deversa 80 de mc 
pe secundă la o diferență de ni
vel de 16 metri. O a doua stație, 
la kilometrul 35 al canalului va 
arunca 78 mc. pe secundă la o 
înălțime de 78 metri. O 
cadă în sens invers ! Prin __
formanțele lor aceste două sta
ții sînt unice în Europa, 
firesc, construcția lor a pus 
Jfecialiștilor problemele inedite. 

De pildă, pentru ca apa să in
tre în pompe, fără să facă vîr- 
tejuri, curenții trebuie precis 
dirijați în bazinele din amonte. 
Experiențele pe machete au ofe
rit soluția, indicînd un model 
al construcției de la Poarta Al
bă. Dar, tocmai cînd se părea 
că problema e -----’—
teren a apărut 
pînza subterană
nit valuri mocirloase care aco
pereau pînă Ia înălțimea de 2 m. 
locul de turnare al betonului. A 
lucra sub apă presupune însă

un rîu a fost obligat să curgă la 
deal, le va folosi, curînd, în stu
diul de la Mostiștea. După cum 
se știe Bucureștiul va deveni 
practio port la Dunăre. Pe valea 
Mostiștei, un pîrîu pînă azi a- 
proape necunoscut, un volum 
de apă egal și el cu al Oltului 
și Jiului luate la un loc (circa 
120 mc/sec) va fi obligat să 
curgă la deal spre Capitală. 
Prin intermediul lui se va putea 
ajunge pe apă fie la Dunăre, fie 
în canalul magistral pornit din 
Șiret iar pe acesta pînă în ini
ma Moldovei.

LOESSUL, SOLUL PERFID

cas- 
per-

rezolvată, pe 
surpriza : din 
de apă au țîș-

Construcția sistemelor de iri
gații de pînă acum, dar mai ales 
a canalului Carasu, i-a obligat 
pe cercetători să abordeze și alte 
probleme dintre care unele s-au 
dovedit a avea o aplicabilitate 
mai largă. Dintre ele, cele mai 
multe și mai complicate sînt le
gate de loess. Pentru majorita
tea dintre noi, , care urmărim 
relația apei cu pămîntul doar 
cînd stropim florile din curte 
sau de pe balcon, subtilitățile 
reacțiilor ce se produc la nivel 
microscopic par teorie pură. Un 
pămînt ud e un pămînt ud și 
atîta tot. Pentru constructori 
diferențele sînt mari și impor
tante : ce fel de pămînt, cît de 
ud și pînă la ce adîncime ume
zit ? — iată întrebări esențiale. 
Și în același timp pămîntul, ca 
material de construcție (pen,tru 
baraje, taluzări etc.) sau ca teren 
de fundație pune probleme cu 
totul diferite. în unul din 
laboratoarele de la ISPIFGA, 
fiziciană Lelia Arcan ne pre
zintă albumul cu fotografii ale 
structurii intime a solului, luate 
ou ajutorai microscopului elec
tronic. Explicarea comportării 
terenurilor pe baza acțiunii fac
torilor fizico-chimici ne spune 
dînsa, constituie unul din pro
cedeele cele mai moderne pe 
plan mondial. In laboratorul 
nostru identificarea mineralo
gică se face cu mijloace teh
nice avansate, utilizîndu-se 
chiar unul dintre cele mai fine 
și mai dificile procedee cunos
cute.

— Și anume ?
?— Prelevăm din teren, 

dintr-un țesut, mostre de 
impregnate pe loc cu rășini sin
tetice ca să nu-și altereze struc-

față cum se credea inițial. Solu
țiile preconizate la început , au 
fost deci modificate și chiar la 
Carasu s-a tras o concluzie prac
tică : o serie de construcții se 
fac provizoriu, se introduce apa 
în ele și abia după 1—2 ani, du
pă tasare, se trece la definiti
varea lor.

Ea ISPIFGA au fost puse la 
punct și două metode originale 
de măsurare a cantității de apă 
adsorbită de sol (care este cu 
totul altceva decît apa absor
bită). Ele se bazează fie pe stu
dierea unor proprietăți fizice 
ale mostrelor de sol umezit, fo- 
losindu-se temperaturi foarte 
joase obținute cu ajutorul azo
tului lichid, fie pe măsurători 
utilizînd spectroscopia în infra- 
roșu. Bineînțelfisi cercetările 
acestea laborioase nu au rămas

în faza teoriei. Pentru stabiliza- B 
rea straturilor adînci de, loess s-a « 
pus la punct injectarea silicați- 
lor de sodiu a căror difuzare H 
este accelerată cu ajutorul cu- 
rentuluii electric. Metoda s-a 
aplicat deja cu succes la redre- ■ 
sarea castelului . de apă din 
Medgidia. Iar ca o derivată :a — 
cercetărilor amintite s-au ,alcă- — 
tuit compoziții optime ale noro- ■ 
iurilor de foraj, ale căror pro- gț 
prietăți depind de regruparea 
apei ce trece regulat din starea ® 
lichidă în cea vîscoasă și in- g| 
vers. (De altfel și pămîntul își 
schimbă din această cauză me- ■ 
reu proprietățile mecanice ; pe ■ 
anumite linii ferate intervalele — . 
jntre convoaiele rapide sînt ast
fel calculate, îneît să coincidă H 
cu variațiile ciclice ale proprie- g 
taților apei adsorbite și, impli- 
cît ale terăsamentelor !). ■

Studiile asupra comportării ■ 
pămîntului în diferitele sale g 
ipostaze legate de construcțiile _ 
hidrotehnice au fost completate “ 
de realizarea unui program de ■ 
calcul pentru computere. • g

— Un studiu de stabilitate _ 
pentru canalul H 
de aducțiune al ■ 
unei centrale de g 
termoficare —> ne _ 
exemplifică ing. " 
Vlâd Perlea — ■ 
necesita ‘ 15 va- — 
riante de calcul. " 
Adică circa 1 000 ■ 
de calcule corn- g 
plexe, fiecare 
dintre acestea ■ 
presupunînd 5-6 ■ 
ore de lucru — 
pentru un teh- “ 
nidian. Utiliza- B 
rea computeru- g 
lui pe baza pro- 
gramei elabora- H 
te de noi (vala- g 
bilă și la calcu- — 
larea stabilității " 
taluzelor. bara- ■ 

jelor, digurilor, canalelor de g 
irigații) reduce timpul de rezol
vare a problemelor de sute de ■ 
ori, și implicit costul operației, g 
îmbunătățind sensibil precizia 
soluțiilor. M

Există încă numeroase alte re- ■ 
alizări ale cercetătorilor de la g 
ISPIFGA (asupra cărora vom _ 
reveni), dar așa cum remarcau ™ 
interlocutorii noștri progra- R 
mul național de gospodărire a „ 
apelor va accelera conside- “ 
rabil valorificarea capacității B 
creatoare a specialiștilor acestui g 
institut, care, la ora aceasta, re-

AGRICOLĂ
UNIVERSITARĂ

Recent a avut loc sesiunea de 
comunicări a cadrelor didactice 
și a cercetătorilor din Institutul 
Agronomic „tyicolae Bălce.scu“ 
din București. Ea a cuprins nu
meroase comunicări referitoare 
la cercetările agricole încheiate 
în ultimul an. dintre care unele 
de un real interes economic.

Una dintre problemele abor
date este cea a folosirii apelor 
reziduale de la combinatele de 
creștere a animalelor. Pot fi fo
losite 
pînă

asemenea „deșeuri" — 
nu de mult conside

rate o sursă de poluare —• 
la sporirea recoltelor ? Cer
cetările, al căror autor este 
tînărul asistent Ionel Jinga, 
și care formează obiectul 
lucrării sale de doctorat, au ară
tat, la Combinatul de creștere a 
porcilor de la Căzănești—Ialomi
ța,. că. acest lucru este posibil. 
Prin irigarea culturilor de po
rumb cu ape reziduale s-au ob
ținut sporuri de 1,6—2,5 tone 
boabe Ia hectar.

O altă problemă a cărei rezol
vare are o importanță deosebită 
este, cea a studiului creșterii in
tensive a plantelor în condițiile 
irigării. Specialiștii catedrelor 
de fitotehnic și agrotehnică ale 
institutului au elaborat studii 
complexe cu privire la cultura 
unor plante în incinta îndiguită 
a Dunării, la I.A.S. Oltenița și 
Ciocănești. Prin metodele reco
mandate s-au îmbunătățit simți
tor procedeele fito și agroteh
nice la culturile de porumb, orz, 
soia, cînepă pentru sămînță, car
tofi timpurii etc.

Nu mai puțin interesante sînt 
rezultatele experimentelor cu

TIMPUL PROBABIL

PENTRU DOUĂ SĂPTĂMINI
Un vast program 

de cercetări, apro
bat de toți membrii 
Organizației Meteo
rologice Mondiale 
cuprinde o serie de 
experiențe, planifi
cate pînă în 1975, 
cu scopul de a pune 
la punct prognoza 
timpului probabil cu 
două săptămini îna
inte. Ar urma. în
tre anii 1975—1980.

pe 
cer-

să se creeze, 
baza acestor 
cetări. un servi
ciu mondial de pre
vedere a timpului. 
In prezent. în regiu
nea Caraibilor a în
ceput o vastă opera
ție la care participă 
24 de avioane, pre
văzute cu mii de a- 
parate pentru mă
surători. zece nave 
oceanografice, 6 sa-

ÎN CERCETAREA
O REEVALUARE

A OBIECTIVELOR
PRIORITARE

privire la influența îngrășămin
telor asupra culturii de porumb 
pe solurile aluvionare. Prin a- 
plicarea rațională a îngrășămin
telor minerale și organice, con
form rezultatelor cercetărilor e- 
fectuate de specialiștii institutu
lui, s-au obținut sporuri de a- 
proape 3 000 de kg la hectar în 
cultura porumbului, iar la să- 
mînța pentru cînepă sporuri de 
peste 500 de kg la hectar.

In sectorul hortiviticol reco
mandările privitoare la îmbuna-

male, în timpul reproducerii în 
rasă curată și al încrucișării. Pe 
baza acestor studii s-au formulat 
recomandări privind mărimea, 
efectivul și metodele de selec
ție și încrucișare cele mai po
trivite. Un loc important în ca- 

• cirul Cercetărilor l-au ocupat și 
problemele de alimentație rațio
nală a animalelor. în urma re
comandărilor cercetătorilor s-a 
reușit insilozarea unor furaje 
greu conservabile — resturi de 
la grădinile de legume și zar-

• LA INSTITUTUL AGRONOMIC BUCUREȘTI - CERCETĂRI 
PRIVIND IRIGAREA CU APE REZIDUALE • SPORURI DE RE
COLTĂ ÎN CULTURA PORUMBULUI DE 1,6—2,5 T/HA.
• SECRETELE NOILOR SOIURI DE STRUGURI „TRIUMF" SI 
„SELECT" • TEME MINORE ÎN PLANURILE DE CERCETARE
• A PUBLICA DE DRAGUL PUBLICĂRII? • CUM SE FINALI

ZEAZĂ STUDIILE ȘTIINȚIFICE.

tățirea tehnologiei creșterii unor 
plante legumicole, efectuate sub 
conducerea prof. univ. Ion 
Maier, vor permite obținerea 
unor însemnate sporuri de re
coltă. De asemenea, în urma cer
cetărilor efectuate în institut, au 
fost omologate două soiuri noi 
de struguri de masă „Triumf" 
și „Select" — cu calități deose
bite. Ele se află în prezent în 
curs de extindere în cultură.

In atenția cercetătorilor s-au 
situat și ameliorarea raselor de 
animale, analiza particularități
lor și procesele genetice ce au 
loc în diferite populații de ani-

teliți artificiali și 12 
geamanduri de mare 
adîncime. Toate in
formațiile culese sînt 
transmise unui com
plex de calculatoa
re electronice din 
Statele Unite, unde 
sînt clasificate și a- 
nalizate. Suprafața 
investigată este de 
233 000 kilometri pă- 
trați. Ja răsărit de 
Insula Barbados.

0 VALOROASĂ
DESCOPERIRE 
ARHEOLOGICĂ

Arheologul Zaharie Mi- 
lea, de la Muzeul de istorie 
din Turda, a făcut o desco
perire puțin obișnuită. Cu 
ocazia unor săpături, efec
tuate pe o stradă din cen
trul municipiului, el a găsit 
o statuetă de bronz exce
lent conservată, reprezen- 
tîndu-1 pe zeul Marte, unul 
din protectorii Romei anti
ce. Aceasta este a doua sta
tuetă a lui Marte descope
rită pe teritoriul țării noas
tre și prima în care apare 
un sfinx însoțitor, particu
laritate sculpturală rar în- 
tîlnită la această zeitate. 
Armonia corpului, ținuta 
maiestuoasă, poziția atleti
că, redarea excepțională, 
în cele mai mici amănunte, 
a mușchilor, coifului și a 
sfinxului, afirmă arheolo
gul, sînt în măsură să ne 
convingă că ne aflăm în 
fața unei adevărate capo
dopere a artei antichității 
romane.

zavat, resturi din industria ali
mentară, stuf, ierburi din flora 
spontană etc — care pînă în 
prezent erau utilizate în mică 
măsură și în mod nerațional.

Recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. a dezbătut pe larg ac
tivitatea de cercetare agricolă 
După cum arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pen
tru rezolvarea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor majore care 
stau în fața celor peste 1 500 de 
cercetători din acest domeniu, 
trebuie să se renunțe la cerceta
rea de dragul cercetării, la con
cepția potrivit căreia pot exista 
cercetători care în întreaga lor 
viață să nu creeze nimic. Așa 
cum sublinia secretarul general 
al P.C.R., „este necesar ca cer
cetarea agricolă să fie așezată 
pe o concepție nouă. Programul 
pe care ni-1 propunem în agri
cultură, problemele legate de ob
ținerea unor recolte mari de ce
reale, plante tehnice și legumi
cole, problemele legate de ame
liorarea și crearea de rase noi 
de animale cer o abordare nouă, 
îndrăzneață".

Despre sarcinile care se des
prind din documentele recentei 
plenare, despre reexaminarea o- 
rientării cercetărilor efectuate 
de cadrele,didactice din institu
tul bucureștean, l-am rugat să 
ne vorbească pe prof. dr. ȘTE
FAN PUIU, prorector al Institu
tului Agronomic.

— Pînă în prezent, opinează 
domnia sa, sistemul de fixare a 
tematicii de cercetare nu a atins 
încă o formă suficient de eficien
tă. Alegerea tematicii se află în 
marea ei majoritate la latitudi
nea cadrelor didactice. Singurele 
teme impuse sînt cele din pla
nul de stat. Dar acestea au o 
pondere foarte scăzută. Marca 
majoritate a temelor și le aleg 
cercetătorii înșiși. Deficiența a- 
cestui sistem ’ ' ’ ’
oarece astfel 
matic lucrări 
științific sau
o aplicabilitate imediată în pro
ducție. Institutul nostru intențio
nează ca în viitor să-și orienteze 
tematica, în cea mai mare parte, 
pe baza programului de cerce

tări al Academiei de Științe

este evidentă, de- 
apar în planul tc- 
de mai mic interes 
altele care nu au

Agricole și Silvice. în acest fel 
va exista siguranța că lucră
rile cadrelor didactice vor con
tribui în mai mare măsură la 
rezolvarea problemelor ce in
teresează producția agricolă. 
Paralel cu aceasta se va urmări 
și formarea unor colective mai 
largi ,de cercetare, care să con
tribuie la rezolvarea unor teme 
complexe. Colaborarea mai mul
tor specialiști din diferite sec
toare va elimina dispersarea 
forțelor, așa cum se mai întîm- 
plă încă, din păcate, astăzi și 
va permite obținerea unor re
zultate de ansamblu de mare 
valoare și eficiență economică.

Așa cum arăta interlocutorul 
nostru, planurile tematice ale 
unor catedre din institut nu au 
cuprins întotdeauna numai pro
bleme obiectiv justificate. Su
biectivitatea manifestată în ale
gerea tematicii, în constituirea 
colectivelor de lucru, a generat 
greutăți pe parcursul cercetării. 
Aceste fenomene au condus, im
plicit, la rezultate de mai mică 
valoare științifică sau importan
ță economică.

„Unul dintre factorii care au 
generat asemenea situații este 
modul greșit în care unele cadre 
didactice au înțeles termenul de 
prioritate. S-a ajuns astfel la 
grabă și superficialitate în ela
borarea unor lucrări. Este știut 
că mai mult decît în orice alt 
domeniu de activitate, în știință 
numai „grăbindu-te încet" 
ajunge la rezultate 
Tendința manifestată 
cadre didactice de „ 
prin valorificarea unei __ „T_
numai comunicarea ei în sesiuni 
științifice și publicarea în Bule
tinul științific al institutului este 
evident dăunătoare. Prin valo
rificarea rezultatelor unei cer
cetări trebuie să se înțeleagă, 
dc fapt, aplicarea ei în produc
ție", remarca prof. dr. Șt. Puiu. 
Pentru a veni în sprijinul uni
tăților agricole, institutul a 
editat la începutul anului 1970 o 
broșură cu recomandări pentru 
producție pe baza cercetărilor 
efectuate în ultimii ani. Ea cu
prinde 63 de asemenea „sfaturi 
tehnice" care au fost difuzate 
într-un tiraj de 2 500 de exem
plare tuturor direcțiilor agricole 

-județene .dî^ țară. Desigur, apli
carea și ‘ generalizarea acestor 
recomandări care au la bază re
zultatele cercetării din institutul 
bucureștean vor avea urmări 
pozitive în îmbunătățirea conti
nuă a producției agricole în țara 
noastră.

După cum arătau în încheie
rea discuției specialiștii Institu
tului Agronomic, cadrele di
dactice și cercetătorii vor dez
bate pe larg activitatea și re
zultatele obținute în munca de 
cercetare științifică în ultima 
perioadă de timp. Senatul insti
tutului, ca for coordonator al 
activității de cercetare; își pro
pune să adopte un ansamblu de 
măsuri menite să asigure desfă
șurarea muncii științifice la ni
velul exigențelor actuale, favo- 
rizînd prin aceasta punerea în 
valoare a întregii capacități 
creatoare a specialiștilor aces
tui important centru științifiG 
agricol.

poți 
valoroase, 
de unele 

a înțelege 
i lucrări

PETRE JUNIE

DE CĂTRE ȘTIINȚĂ a
Recenta plenară a C. C. al 

P.C.R. a pus în fața cercetătorilor 
din sectorul agricol noi sarcini. 
O parte dintre măsurile preco
nizate se referă la necesitatea fo
losirii judicioase a irigațiilor, a 
lucrărilor de mecanizare, la acțiu
nea de combatere a eroziunii so
lului și gospodărire a apelor.

j a oferi cititori
lor noștri amănunte in legătură 
cu stadiul ac'ual al tehnicilor 
irigării, mecanizării și chimizării 
in agricultură, ne-am adresat tov.

I
I
Ilului și gospodări 

în dorința de

I

Aspect de la bazinul de- dirijare a apei din canatul principal al sistemului de irigații Valea Ca* 
rasu'Constanța,

N. FLOREA, șef de secție la 
Institutul Geologic, membru co
respondent al Academiei de Ști
ințe Agricole și Silvice.

— Vă propun să ne referim, 
mai înțîi, la cîteva aspecte legate 
de procesele de mecanizare, iri
gare sau chimizare din agricul
tură, pe care cercetările științifice 
le-au elucidat pe deplin, creînd 
astfel posibilitatea elaborării de 
norme practice. Agricultura mo
dernă este de neconceput, de pil
dă, fără ajutorul mecanizării. Și 
totuși, bperațiile mecanizate, 
tunci cînd efectuarea lor nu se 
face după rigorile stabilite 
știință, ajung — paradoxal — să 
dăuneze recoltelor și solului. Ne 
puteți prezenta cîteva exemple 
concrete ?

— în primul rînd, trebuie ară
tat că lucrările mecanizate se 
deosebesc, în funcție de natura 
solurilor. De pildă, în cazul ce
lor argiloase, dacă, lucrările se 
execută pe strat prea umed sau 
prea uscat, porozitatea și struc
tura acestora se modifică în sens 
negativ. Fertilitatea solurilor a- 
cide sau a celor salinizate 
serios amenințată, în cazul 
arături excesiv de adinei.

Contraindicată este, în ___
condiții, efectuarea lucrărilor de-a 
curmezișul pantelor, deoarece 
intensifică acțiunea erozivă. Lu
crările mecanizate se cuvin abor
date cu un deosebit simț al per
spectivei. Altminteri, cîteva re
colte valoroase pot duce la „us
carea" definitivă a solurilor res
pective.

— După eîte știm savanții dis
cută tot mai mult pericolele pre
zentate de folosirea intensă și, a- 
deseori, excesivă a pesticidelor. 
în legătură cu introducerea chi
mizării în agricultură, care sînt 
avantajele» care sînt pericolele ?

■—» în acest ’domeniu o proble-

mă la ordinea zilei este aceea a 
aplicării corecte a îngrășăminte
lor cu azot și fosfor, în funcție 
de condițiile naturale și de sol. 
De asemenea, folosirea pesticide- 
lor (insecticide, erbicide, fungici
de), în cantități tot mai mari, 
impune măsuri speciale de pro
tecție, atît pentru plante, cit și 
pentru animale și oameni.

concluziile la care a ajuns știința 
în această privință.

— Aș puncta doar cîteva as
pecte, în legătură cu efectul ne
gație pe care îl poate avea apli
carea „mecanică" a irigațiilor, a- 
supra fertilității solurilor. In re
giunile cu strat acvifer situat la 
mică adîncime — cum sînt Cîm
pia Română de nord-est, Cîmpia

cercetări pedologice au dus deja 
la elaborarea de măsuri preventi
ve, ce urmează a fi luate în con
siderație de 
resate.

— Știința 
parte dintre 
părut în agricultura modernă, 
mecanizată și chimizată. Fiind 
vorba totuși de stabilirea cu pre
cizie a unor norme ce trebuie să 
sintetizeze un raport complex '— 
acela dintre factorul natural și 
uman — oamenii de știință în- 
tîmnină. ei înșiși, dificultăți. A- 
numite teme cer o cercetare mai 
îndelungată, în unele domenii 
mai există, desigur, semne de în
trebare, anumite soluții și norme 
sînt în lucru...

— Desigur, în prezent se efec-

către unitățile inte-

a elucidat o bună 
problemele ce au a-

a-

de

este 
unei

orice

FÂRADOXURM
miGAȚELOB

.. ' ‘ ™ —
Convorbire cu NICOLAE FLOREA 

de secție la Institutul ■ Geologic, membru corespondent
dl Academiei de Științe Agricole și Silvice

în actualitate se situează și 
înlocuirea treptată a pesticidelor 
pe bază de compuși organo-clo- 
rurați, cu pesticide pe bază de 
compuși organo-fosf oriei. Ultimii, 
ce prezintă condiții de securitate 
îmbunătățite, sînt pe cale de a fi 
realizați în cantități tot mai mari 
în țară, pe baza unor cercetări 
efectuate la Icechim București.

— Este cunoscut aportul deo
sebit pe care irigațiile îl au 
în agricultura modernă. Dată 
fiind însă extinderea acestor lu
crări în viitorul apropiat, vă ru
găm să vă referiți la cîteva din

joasă a Tisei — irigarea trebuie 
extinsă cu prudență, pentru a nu 
provoca salinizarea sau înmlăști- 
narea solului,

Se impun, în asemenea cazuri, 
și măsuri preventive speciale, 
pentru drenarea pînzei freatice, 
din zona respectivă, sau din cele 
învecinate. Desecarea sau îndi
guirea terenurilor joase, operații 
premergătoare irigării, pot atra
ge, în zonele cu climă acidă, dacă 
se desfășoară necorespunzător, 
salinizarea solurilor, ca urmare a 
modificării regimului hidrologic 
natural. în acest sens cercetările- 
efectuate de către Institutul de

tuează, de pildă, studii speciale 
de laborator, ca și experiențe pe 
teren, pentru caracterizarea solu
rilor și stabilirea potențialului lor 
de fertilizare și utilizare optim. 
Un loc deosebit îl ocupă expe
riențele pentru stabilirea dozelor 
și formelor celor mai potrivite 
de îngrășăminte, pe fiecare tip de 

neirigat, sau în condiții de 
irigație.

Ameliorarea solurilor puțin fer
tile, cum sînt nisipurile, solurile 
erodate, săraturile, solurile cu ex
ces de umiditate sau inundabile 
— reprezintă o preocupare prin
cipală în viitorii ani; includerea

în circuitul agricol a suprafețelor 
ocupate cu asemenea soluri va 
contribui la creșterea producției 
agricole.

O altă preocupare importantă 
se referă la elaborarea de hărți 
ale solurilor, care au drept scop 
să ușureze posibilitățile de orien
tare și planificările agriculturii în 
general. O intensă activitate pe 
plan internațional, în acest do
meniu, se desfășoară și în cadrul 
.F.A.O., unde a fost inițiat tai 
program de inventariere și carac
terizare a solurilor Europei cu o 
durată de 4 ani.

La noi, s-a realizat de curînd 
o hartă a solurilor, la scara 
1 ; 500 000, căreia îi va urma o 
nouă hartă la scara 1 : 200 000, 
ambele foarte utile în organi-y 
tuirea teritoriului și planificarea 
agriculturii la nivel republican.

— Știința face eforturi pentru 
a rezolva probleme noi, unele 
deosebit de controversate, legate 
de posibilitățile dc modificare, în 
perspectivă, a solurilor, datorită, 
în primul rînd, tehnicilor moder
ne de intervenție. în acest con
sens de preocupări, din eîte știm, 
nu toate lucrurile sînt clarificate...

— Intr-adevăr, prin folosirea 
intensivă a solurilor în agricultură 
se schimbă, uneori, foarte mult, 
însușirile acestora. Modificarea 
''■ondițiilor naturale de mediu a- 
trage după sine, de asemenea, 
schimbări în intensitatea sau 
chiar natura proceselor de for
mare și evoluție a solurilor. în 
multe cazuri, „piognoza" evolu
ției solurilor, mai ales a acelora 
din teritorii în care s-au efectuat 
lucrări hidroameliorative — este 
foarte dificilă. De aceea, pentru 
a se evita o eventuală evoluție 
regresivă a fertilității solurilor, 
atît în teritoriile amenajate cît și 
în cele neamenajate, se impune 
organizarea unui control sistema
tic permanent. în această direc
ție, atît de „fertilă" pentru prac
tica agricolă a viitorului, se în
dreaptă marea majoritate a cer
cetărilor actuale.

ANDREI BÂRSAN
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Tomoioagă Toader, comuna Moisei, județul Maramu
reș : „Vă povestesc o întîmplare .din viața mea. Am 12 
ani și am fost cioban la oi și intr-no zi am fost eu singur 
cu oile celea sterpe, vreo două sSite cincizeci de miori. 
In muntele Zănoaga Cirimușului am ieșit cu miorile pe 
lingă fîșie și o dată a venit ursut și le-a luat la fugă 
și le-a trecut granița. Și eu amu ce să fac ? Ca să trec 
fîșia dincolo m-am temut, m-am temut și de urs și apoi 
să nu se supere grănicerii. Și am mers la colibă și am 
spus la vătaf

Și apoi ne-am dus la pichetul nostru de grăniceri și 
am telefonat la Vișeu, de la Vișeu la Oradea și de a- 
cclo la Ambasadă și rtnd o fost seară or venit miorile 
singure și nici o mioară nu o mîncase urțsu, că ain avut 
eu un cîne cu mine cu •numele de Măzăruș și a sărit la 
urs și l-o speriat. Acuma: sînt în clasa a VllI-a și la ce 
școală pot eu merge, că: de oi m-am săturat. Vă rog
să-mi dați răspuns".

Doar că nu mi-au dat 
lacrimile de emoție citind' 
scrisoarea ta, dragă To- 
moioagă Toader din Moi
sei ! în primul rînd, pen
tru că mi-am adus aminte 
că tot oile mi-au chinuit 
și mie copilăria. în al doi
lea rînd, povestea cu ur- 
sul este nemaipomenită 
și trebuie să laud aici vi
tejia cu care ai învins tui 
fiara și înțelepciunea cu 
care ai rezolvat acea de
licată chestiune diploma
tică. Mi-a plăcut nespus 
de mult și limba în care 
este scrisă mica ta scri
soare, care vine parcă de 
undeva din legendă, de la 
cei ce-au născut Miorița, 
primii scriitori de geniu 
ai românilor. Am să vor-

besc chiar astăzi cu cineva 
de la Comitetul județean 
U.T.C. Maramureș ca să 
te ajut să te înscrii într-o 
școală și să înveți o mese-

cu încredere, că sînt bă
iat săritor.

PETRICHEEA FLORl- 
CA — Timiș: în poezia 
„Pasărea călătoare" de- 
plîngeți tristul fapt că nu 
aveți aripi și că nu puteți 
să zburați. Vă mărturi
sesc că și eu trăiesc a- 
ceeași suferință. Sînt con
vins însă că tehnica la 
nivel mondial lucrează de 
zor ca să dea oamenilor 
aripi. S-au făcut deja pro
grese serioase. Se pare că

nu peste mult timp vom 
avea fiecare aripile noa
stre personale și vom zbu
ra prin văzduh ca niște 
îngeri, ne vom da întîlni- 
re între nori, ne vom duce 
la servici în zbor (adio 
I.T.B. I), vom intra în case 
pe fereastră și așa mai de
parte. Cu alte cuvinte, 
vom trăi ca-n basme.

JANA DIDA — județul 
Dolj: în poezia închinată 
lui Eminescu există urmă
toarea strofă care m-a ori
pilat :

„De ce te stinseși tu oare 
Lucefere dintre români ? 
Tocmai cînd era in floare 
Poezia ta moare".

Vă rog în 
scrieți despre 
nu se poate să renunțați

genunchi: 
orice, dacă

Constituția, în orice caz, 
nu.

M1TU GHEORGHE — 
județul Mehedinți: Părin
ții fetei pe care o iubiți 
i-au interzis acesteia cores
pondența cu dv. respec
tivii avînd de gînd să o 
căsătorească cu un altul. 
Mă întrebați, cu firească 
revoltă, dacă e posibil așa 
ceva.

Drama e veche de cînd

lumea. Ea a existat și va Q 
exista atîta vreme cît vor “ 
exista părinți. Vreți să știți 
de la mine cum trebuie A 
rezolvată o asemenea che
stiune. De la caz la caz.

M. T. — București: 
Iubiți, dar părinții vă in
terzic să iubiți. Totuși, eu 
nu pricep cum poate fi 
interzis un sentiment.

GAZDA MIHAI. — „în numele unui grup de mili
tari care au fost părăsiți din motive necunoscute de 
către fete, logodnice sau soții facem un apel la toate 
fetele care au avut prieteni în armată și pe care i-au 

părăsit, precum și la alte persoane feminine, să ne scrie 
cum ar trebui să ne comportăm noi, aflîndu-ne la o 
distanță mare ca să nu se mai întîmple așa ceva".

în cazul în care veți primi explicații de la persoanele 
la care faceți apel pe adresa redacției, vi le voi trimite.

TANȚA TUDOR — ju
dețul Teleorman: „Vă rog

RICO — Timiș: De
senele mi-au plăcut. Dacă 
erau în tuș, le publicam. 
Trimiteți și altceva.

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBÂTĂ

De la OM la OM
PLEȘCĂU LICA — 

Galați: Versificați corect, 
pe alocuri frumos. Poeziile 
sînt, totuși, naive. Conti
nuați.

de ION BĂIEȘU

C. M. — Brebu — Ju
dețul Prahova: Ați încer
cat să continuați dv. po
vestirile mele despre Tan- 
ța și Costel. Le-am cițit. 
Aveți haz. Dar parcă eu 
aveam ceva mai mult.

rie. Te rog să nu mă uiți, 
să-mi mai scrii.

la scris, dar lăsați-1 
pace pe Eminescu.

în

E. P. Brăila : „Eu sînt elevă în clasa VlI-a, am 14 ani 
și iubesc un băiat pe nume Mitică. Să știți că eu am 
iubit acest băiat din clipa în care l-am văzut, adică din 
clasa I-a. Eu îl iubesc f. mult, dar și el tot la ff>l de 
mult mă iubește, Spuneți-mi vă rog dacă am dreptate".

Sigur că ai dreptate dra
gă E. P. Toți sîntem liberi 
să iubim, fiecare după pu
terile pe care le avem 
Ceea ce mă impresionează 
pe mine foarte mult la iu
birea asta a voastră este că 
ați început-o din timp. Si
gur că era bine dacă înce- 
peați încă de pe cînd e- 
rați la creșă, dar și așa e 
bine.

vă este văr primar. M-am 
interesat și am aflat că 
da, dar cu condiția să 
aveți o aprobare specială 
din partea Consiliului de 
Stat.

T. U. București: Mă 
întrebați dacă puteți să vă 
căsătoriți cu un tfnăr care

EUGEN MĂNTOIU, 
județul Sălaj: Adresați 
unei persoane, „fiica unor 
intelectuali superiori din 
București", o poezie în 
care vestejiți meschinăria 
și arivismul care au deter
minat-o să vă părăsească. 
Extrag o strofă :

„Intinde mina, Nina, spre firul nevăzut 
Ce leagă romantismul de sentimentalism. 
E tot ce n-ai. tine, e tot ce ai pierdut 
In goana instinctivă spre materialism".

TIFUI MARIA — jude
țul Neamț : Aveți 15 ani 
și vreți să deveniți artistă. 
Pentru asta mă întrebați 
dacă e suficient să vă 
cumpărați o chitară. Da, 
e suficient. Ca să fii ar
tist nu-ți trebuie altceva 
decît un instrument. Ta
lentul vine și el cu timpul. 
Ca să fiu sincer, după zgo
motul făcut de unii „chi- 
tariști** încep să cred că 
nici măcar nu e obligato
riu să vină ! în legătură 
cu desenul înfățișînd un 
iepuraș și o ciupercă pe 
care mă rugați „să-1 tran
scriu în Scînteia tineretu
lui", n-am putut face mai 
nimic. E în culori și zia
rul nostru are unele lip
suri din acest punct de 
vedere.

Poate ca sînteți puțin 
cam dur, dar mie-mi pla
ce cum ați zis-o.

Neagu, mai marele peste 
proza de la „Luceafărul".

L. GIOTONl — județul 
Neamț: îmi pare rău, dar 
poeziile sînt încă naive. 
Mai aveți de trudit. Me
seria e grea.

ROI MARCEL — Lu- 
%oj: Am primit lucrările 
trimise. Le-am recoman
dat prietenului Fănuș

7. DORINA — Rîmnicu 
Vîlcea: Versurile sînt in
teresante. Merită să conti
nuați.

vă povestesc ce mă fră-Ispas Filip — Sibiu : „Să vă povestesc ce mă fră- 
mîniă. Pînă nu demult am avut ca prietenă o fată de 
culoare. Se află la studii în localitatea mea. O iubesc 
alît de mult incit îmi este imposibil să vă descriu prin 
cuvinte aceasta. Peste puțin timp urma să ne căsătorim, 

,dar pe data de 29 februarie m-a părăsit fără să-mi 
transmită un cuvînt. Sînt foarte dezamăgit. Nu-i știu 
nici cel puțin adresa. Dacă-i cunoașteți dv. adresa com
pletă, vă rog să mi-o comunicați. Este o fată splendidă. 

Sper că ați înțeles durerea mea și că mă veți ajuta'.

T. DIACONU — jude
țul Bacău: M-a impre
sionat scrisoarea dv. Voi 
ruga comitetul județean 
U.T.C. să vă ajute. M-ar 
interesa să-mi scrieți, așa 
cum mi-ați promis, mai 
pe larg despre obiceiurile 
din satul dv.

PIȚIGOI PETRICĂ 
județul Teleorman: „Dra
gă Băieșu, în primul rînd 
îți transmit multe salutări 
din partea mea și îți urez 
ca la primirea acestui plic 
să te găsească 
tele cele mai 
vieții. Am 17 
elev și iubesc foaite mult 
versurile. Te rog foarte 
mult să-mi publici ceva 
din ele. Pentru că te chea
mă Ion trimit o poezie.

Dragă Pițigoi,
Am pus deja poezia ta 

în portofel, alături de lu
crurile mele cele mai 
dragi. Dacă tot ești așa de 
familiar cu mine, îmi în
gădui să-ți adresez o ru
găminte : 
scrii și o 
zia zilei 
ieșu" ?

G. M. — județul Sălaj: 
Ați descoperit cu stupoaie 
și mînie că tînărul care 
vă face curte este, de 
fapt, însurat, plus doi co
pii. într-adevăr, cam ne
plăcută surpriză. Pe viitor 
fiți prudentă, nu acceptați 
curtea nimănui pînă nu-i 
verificați temeinic buleti
nul de identitate și carac
terul.

în momen- 
fericite ale 
ani și sînt

nu poți să-mi 
poezie cu oca- 
de „Sfîntu Bă

MIHAI ELENA — ju
dețul Suceava: Proza dv. 
e o simplă însemnare. Tri
miteți și altceva, ca să-mi 
dau seama dacă aveți po
sibilități reale.

Nu-mi daji nici un fel 
de date despre persoana 
pe care vreți să v-o gă
sesc, dar dacă spuneți că 
e splendidă și de culoare 
e suficient pentru mine. 
Voi pomi imediat pe ur-

mele ei. Spuneți-mi totuși 
cam din ce țară era : 
Ghana, Tanganica, Ugan
da-Burundi, ca să știu în 
ce parte o apuc. Și dacă 
mai aveți vreun necaz de 
genul ăsta, apelați la mine

UN ELEV DIN CON
STANȚA : Pedagogii de 
la școala dv. profesiona
lă vă deschid 
vi le citesc, 
rine le-a dat

scrisorile și 
întrebați-i 

acest drept.

B. R. — București: 
Voi transmite tovarășului 
Mircea Angelescu, pre
ședintele Federației Româ
ne de Fotbal, scrisoarea 
dv. prin care îi apreciați 
favorabil activitatea. Cred 
că se va bucura. în ceea 
ce privește cealaltă che
stiune, după cîte știu, ju
cătorii Both și Andrei au 
fost transferați la Dinamo 
București în chip legal. în 
sensul că un jucător din 
C poate fi promovat în B, 
din B în A și din A în Z 
sau Y. Așa zice regula
mentul.

ARHIIVA DE LAi NU RNBEE!G(viid
— Am considerat dreptul in

ternațional pe care l-am studiat 
în mod aprofundat ca o condi
ție sine qua non a modului de 
conducere a războiului de o ma
nieră umană. Un exemplar a) 
textului Convenției de la Haga 
și al Convenției de la Geneva se 
aflau totdeauna pe biroul meu la 
îndemînă... Am căutat întotdeau
na, prin toate mijloacele, să res
pect prevederile dreptului in
ternațional...

Declarația de mai sus era fă
cută la 4 iunie 1946 de către ge
neralul Jodl în fața Tribunalu
lui de la Niirnberg. Nu era, fi
rește, pentru prima oara cînd 
unul din fruntașii regimului de 
teroare hitleristă, vinovat direct 
pentru atitea crime, căuta să se 
dezvinovățească prin referiri la 
dreptul internațional. Și trebuie 
să precizăm, Jodl era, după Kei
tel, — primul personaj în ierar
hia militară nazistă. Și în timp 
ce în anii războiului Hitler 
a înlocuit numeroși generali co
mandanți de armată, inclusiv 
șefi ai statului său major, Jodl 
a rămas neclintit în postul său.

Două zile mai tîrziu după ce 
Jodl a făcut declarația de mai, 
sus, la Niirnberg avea loc urmă
torul dialog între acuzatorul 
britanic Roberts și acuzat, în le
gătură cu invazia militară hitle
ristă în Iugoslavia (Acest mo
ment al celui de-al doilea răz
boi mondial nu venea decît să 
releve, o dată în plus, inconsis
tenta totală a declarațiilor vîrfu- 
rilor naziste despre respectarea 
acordurilor și a dreptului inter
național).

Roberts: Examinați acest do
cument datat 27 martie 1941, și 
anume la pag 2 : „Fiihrcrul es
te hotărit, fără a mai aștepta 
declarații de loialitate din par
tea noului guvern, să procedeze 
la toate pregătirile pentru a 
distruge puterea militară și na
țională a Iugoslaviei. Nici o an
chetă diplomatică nu va fi dusă, 
nici un ultimatum nu va fi lan
sat... Atacul va fi declanșat ime
diat ce unitățile și mijloacele ne
cesare vor fi gata. Este impor
tant ca aceasta să se facă cît 
mai repede cu putință". Trec la 
pag 3 : „Din punct de vedere 
politic este în mod deosebit im
portant ca atacul contra Iugosla-

viei să fie executat cu o violen
ță nemiloasă și ca distrugerile 
militare să fie efectuate cu iu
țeala fulgerului../4. Aș putea să 
vă întreb următoarele : ca sol
dat plin de onoare cum vă de
clarați, aprobați distrugerea u- 
nui oraș suprapopulat de civili, 
fără nici o declarație de război, 
fără nici măcar un avertisment 
prealabil de jumătate de oră ?

Jodl n-a mai dat un răspuns 
direct...

Capitolul iugoslav al politicii 
hitleriste de agresiune se asea
mănă mult cu alte capitole suni-

mișcări aveau să-și îndeplineas
că rolul lor mîrșav de trădare a 
intereselor naționale și de aser
vire față de Germania fascistă).

La 17 ianuarie 1938, deci 
la patru săptămîni înaintea ocu
pării Austriei are Ioc o întreve
dere între Hitler și primul mi
nistru iugoslav Stoiadinovici, la 
care participă Goring și von 
Neurath, pe atunci ministru de 
externe. Hitler declara cu acest 
prilej :

— Orice s-ar întîmpla, actua
la frontieră a Iugoslaviei va ră
mîne la fel de inviolabilă cum

BIBLIA

să-mi spuneți de 
dacă ați primit o 
re semnată de 
Tanța“.

Nu, n-am 
nu mi-am 
darea.

urgentă 
scrisoa- 
Tudor

primit, dar 
pierdut răb-

SĂSICA — 
îmi pu-

VIRTUȚILE UNEI

DANILA
Bistrița-Năsăud:
neți mai multe întrebări. 
Prima suna așa : se poate 
da mat cu calul și nebu
nul ? răspuns : probabil că 
se poate. Totul e posibil 
pe această lume care geme 
de mistere și anomalii. Pe 
mine nu mă mai miră 
nimic. Mă întrebați apoi 
dacă pot să vă furnizez 
numărul meu de telefon, 
pentru că vreți să-1 jucați 

’ ’ nu vi-1 
am de 

în caz 
numărul 
numărul

I dege-

D. C. — județul Alba: 
Mă întrebați dacă gelozia, 
care face atîtea ravagii 
printre îndrăgostiți, este 
neapărat necesară în dra
goste.

în dragoste nu, dar în 
literatură — da. Dacă 
n-ar fi existat gelozia, 
n-ar fi existat nici „Othel
lo".

ADAM SIMION — Bis
trița : Scriitorului Alexan
dru Piru îi puteți scrie la 
revista „Ramuri" din Cra
iova. Scriitorului Eusebiu 
Camilar nu-i puteti scrie. 
A decedat cu cîțiva ani 
în urmă.

pentru că vreți s. 
la Loto. Ei bine, 
dau, pentru că 
gînd să-1 joc eu.
că nu cîștig, joc 
de la 
dinților, 
telor și 
alfabet.
nu mă las. în fond, de ce 
nu vă jucați propriul 
dv. număr de telefon ? 

în legătură cu poezia 
„Privește și numără" răs
punsul meu e scurt: taci 
și scrie.

V. FIERARU — Caraș- 
Severin: Poeziile sînt încă 
modeste ca valoare, dar 
merită să continuați.

Mai zilele trecute, pătrunzînd 
pe valea unui rîu — Rîul Doam- 
nei — într-un sat montan, Dom- 

9 nești, așezat între cremene și pă
duri — am descoperit un om. 
Satul, matcă a unei civilizații 9 străbune, mi-a revelat consecven
ța cu care oamenii au știut să 

• controleze și să îndrume forțele 
gravitaționale ale destinului lor.

în urmă cu un sfert de veac, 
• în Domnești a poposit un om

străin de aceste meleaguri. Astăzi 
domneștenii și-l „revendică", a- 

gfe dică îi certifică „autohtonia" ală- 
turi de inima lor.

Despre el mi s-a vorbii întîi 
A și-ntîi într-o împrejurare aplauda- 

tă. Pe scena căminului cultural, 
în cuprinsul unui spectacol de re- 
vistă — debut inedit în viața cul
turală a satului care aniversează 
în această vară 80 de ani de la în- 
ființarea unui celebru cor de cîte
va ori laureat al festivalurilor ar- 
tistice de amatori — și-a făcut 9 deodată prezența la rampă 
o „mini-balerină" în volutele unui 
dans aerian, spontan, descins 

£ peste răsuflarea gîtuită a specta- 
torilor-țărani, intuind ritmuri și 
fraze dansante care trădau fante- 9 decizia unui talent bogat
și nativ. In pauză un mic inter- 
viu:9 — Cine ești ?

— Despina T. Papahagi, elevă 
• în clasa a Il-a, șapte ani și ju

mătate.
— Ce-ai vrea să te faci ?
— (Intuind). Nu, nici balerină, 

nici violonistă (știu — și-mi place 
să cînt la vioară). Doctoriță vreau 

• să mă fac!
— De ce?
— Știți, tatăl meu este doctor, 

£ aici în Domnești. Vreau să-l în- 
locuiesc, să fiu un doctor bun 
ca și el...

A Deci pe „doctorul bun", pe a- 
cesta vroiam să-l caut...

O firmă compusă din eleganta 
îmbinare a unor plăcuțe de cera
mică : Spitalul Domnești. Am a- 
vut inițial senzația că pătrund 
într-un palat de cultură, ori în
tr-un muzeu curat pe ai cărui 
pereți cu lambrizare totală în

BIOGRAFII
ceramică de diferite nuanțe, mo- 
zaicați în sticlă „Nevada", erau 
așezate, printre lămpile din fier 
forjat și ghirlande verzi curgătoa
re. exponate închipuind deschide
ri către marile priveliști bal
neare ale lumii. Am îmbrăcat 
halatul alb și l-am întovărășit pe 
doctorul T. Papahagi din salon în

UN OM,
O FAPTA,

O IDEE
salon, din laborator în laborator, 
în dependințele și garajele auto, 
în magazii și alte anexe ale spi
talului, neascunzîndu-mi surpriza 
de a face cunoștință cu cel mai 
modern spital rural din țara noa
stră. Doctorul îmi arată un album 
în care istoria și-a așezat cîteva 
peceți: 1908, un dispensar rudi
mentar ; 1937 spital mixt cu 10 
paturi; 7 mai 1946, data cînd
doctorul T. Papahagi pășește de
finitiv pe treptele vechiului pavi
lion sanitar. (...) 1970 spital mo
dern cu patru medici și alți 52 
salariați. 19 saloane, 80 de paturi, 
săli de triaj, de chirurgie, de ur
gențe, de operații, de transfuzii, 
stații de oxigen, secție de boli in
terne, stație de salvare cu trei 
autosanitare, grup alimentar, club, 
bibliotecă etc.

Deci ce s-a întîmplat în acești 
24 de ani ?

In acești 24 de ani s-a durat 
biografia unui om dăruit cu toa
tă pasiunea profesiei sale, biogra
fie ce se confundă definitiv cu 
însăși biografia satului Domnești

pantof, i 
numărul 

al literelor din 
Pînă nu eîștig,

pe parcursul ultimului sfert de 
veac. Ceea ce înseamnă astăzi 
spital rural, înseamnă de fapt 
expresia nu numai a existenței 
sale reale, ci și a muncii efectiv* 
cu palmele și cu lopata depuse 
de medicul Papahagi alături de 
personalul său devotat.

— Au fost ani de construcție 
nu numai fizică dar și în conștiin
ța oamenilor. M-am străduit să 
dau o certitudine aspirațiilor 
mari ale oamenilor ai acestui sat 
cu potențe infinite. La început a 
fost o perioadă eroică, au fost 
cazuri cînd am operat la lumina 
unei lămpi obișnuite sau a unei 
lanterne de buzunar, cu oglinzi 
reflectoare în spate. Acum, cînd 
se mai înmoaie nițel lumina, ne 
supărăm foc 1 Distanța aceasta 
dintre pretențiile noastre mai 
vechi și mai noi este semnul pro
gresului evident. Personalul sani
tar moștenit avea doar patru cla
se primare. L-am îndrumat să se 
perfecționeze și să-și completeze 
studiile. Mai vîrstnicii: Gheorghe 
Ogrinjea — asistent principal, 
mamoș, C-tin Nicolescu — trans - 
fuzor, și-au terminat de curînâ 
studiile liceale. Intenționez să 
înființez noi ramuri de fiziotera
pie, stomatologie, cu cabinete și 
laboratoare amenajate, o farmacie 
proprie, un serviciu complet de 
radiologie etc.

Ceea ce uimește frapant la a- 
cest om este vitalitatea, tinerețea 
sa neintimidată de apariția pă
rului alb, amplitudinea cu care-și 
trăiește succesele profesionale. 
„Medicul Riului Doamnei", al 
văilor Vîlsan, Slănic și Bratia, 
medic evidențiat în munca sani
tară, deputat în patru legislații 
locale, arhitectul acestei unități 
model vizitată de ministrul sănă
tății dar și de personalități de 
peste hotare, medicul care a efec
tuat peste 6 000 de operații dife-' 
rite, „domneștean" șl cetățean 
totodată, participînd la fiecare 
acțiune care compune viața salu
lui, este un om deosebit de mo
dest. Dar eleganța și rafinamen
tul unei culturi alese, inteligența 
și puterea de a se ține deasupra 
evantaiului de greutăți din cate 
face victoriile sale bărbătești de 
fiecare zi, sînt la un loc detaliile 
unei diplome meritorii a medicu
lui T. Papahagi.

Ca semn al statorniciei și legă- 
mîntului și-a construit o casă e- 
xemplară în satul Domnești, dînd 
dovadă de devotament și credință 
profesiei și locului pe care-l „sfin
țește" — așa cum și proverbul 
glăsuiește cu adevărat.

GH. ISTRATE

ORIZONTAL

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE

CU... MUZICĂ

□□□

Mai gîndește-te, Fiji 1 Mașina are număr de provincie !,..

Iugosla- VERTICAL

SERGIU VERONA
(va urma)

drept o 
procesul

V. 7. — Vîlcea: Cereți 
să nu mai fie persecutat 
minijupul. „Minijupul tre
buie să fie lăsat pentru că 
ce rămîne de la tivul mini- 
jupului în jos aceea este 
fala unei fete și nunțai 
așa se poate observa fe
meia care merită iubirea".

Cred că femeile vor fi 
cumplit de revoltate. Oare 
numai pentru aceasta le 
iubim noi ?

Ur. elev din Craiova : „Am aplicat și eu metoda pro
pusă de domnia voastră elevului de la liceul militar din 
Breaza, în ceea ce privește metoda obținerii unei cunoș
tințe cu o fată pe stradă. Am cumpărat de 2 lei ghio
cei, m-am plimbat pe stradă, mi-a plăcut o fată, am 
oprit-o cuviincios și i-am spus formula deja învățată pe 
dinafară. Domnișoara m-a privit mai întîi mirată, apoi 
mi-a dat cu poșeta în cap și mi-a zis: Idiotule. Ce e de 
făcut ?u

Cred că tentativa dv. 
n-a reușit din pricina mo
destiei buchetului de flori. 
Căci una e să te prezinți 
în fața unei fete cu trei 
rire de ghiocei și alta cu 
șapte trandafiri. Dar nu-i

exclus ca însăși metoda 
propusă de mine să nu fie 
cea mai fericită. Eventual, 
ca să evitați necazurile, 
nu vă prezentafi personal 
cu buchetul. Trimiteți un 
emisar.

Pactul tripartit și, deci trecerea 
alături de Germania în momen
tul în care războiul urma să ia 
o nouă turnură. Goring recon- 
stituia în felul următor, la Niirn
berg, atmosfera acelor zile :

— în intențiile noastre era nu 
numai de a avea excelente rela
ții comerciale (cu Iugoslavia — 
n.r.), dar să și stabilim o înțe
legere și o prietenie strînsă pe 
plan politic. Acest scop a fost 
atins în întregime în urma vizi
tei pe care a făcut-o în Germa
nia prințul regent Paul.

In realitate aceasta 
singura întrevedere mai 
tantă între Belgrad și 
Presa germană făcînd referiri la 
„surse informate" scria despre 
o întrevedere secretă între re
gent cu Ribbentrop și Ciano. Și 
tot atunci, in a doua săptămînă 
din martie, aceeași presă era în 
toiul campaniei menite să pre
gătească aderarea Iugoslaviei. 
Zilnic se scria despre „clarifica
rea relațiilor" dintre cele două 
țări, despre iminența alăturării 
Belgradului la politica puterilor 
Axei.

La 21 martie un comentariu

nu era 
impor- 
Berlin.

câ, că opinia publică iugoslavă 
se manifesta net împotriva po
liticii acestuia de apropiere de 
Germania. Manifestațiile se ți
neau lanț și evenimentele aveau 
să reflecte în lunile și anii care 
au urmat starea de spirit a 
opiniei publice. Poporul iugo
slav s-a situat în primele rîn- 
duri ale luptei de rezistență an
tifascistă, înscriind pagini de 
glorie în lupta pentru indepen
dența patriei sale, aducînd o 
importantă contribuție la infrîn- 
gerea Germaniei naziste.

Scopurile diplomației naziste 
ieșeau din ce în ce mai mult în 
evidență. La Wilhelmstrasse, un 
purtător de cuvînt autorizat de
clara ziariștilor :

— Menținerea neutralității Iu
goslaviei apare ca o poziție de 
ajutorare a Angliei. Iugoslavia a 
trebuit să iasă din starea ei de 
stat neutru și să definească în
tr-o formă mai concretă legă
turile ei cu Berlinul și Roma.

La 25 martie, la Viena, la cas
telul Belvedere, avea loc cere
monia pregătită cu atîta grijă 
de Ribbentrop. Diplomatul hitle- 
rist considera aderarea

Cu muzica pe discuri 
2). Asociația compozito- 
— Fluier. 3) 24 de ore 

Nume de fată — Cămăși 
românești. 4) Sport la apă — 
Cu trompeta sau claxonul. 
5) Concertul corului — In
strument muzical. 6) Cîntă 
dragostea. 7. Compoziție mu
zicală cu caracter liric — 
Organizația Internațională a 
Muncii. 8) Ion Gheorghe — 
Maci amestecați — A cere 
repetarea bucății muzicale. 
9) Face muzica — Instru
ment muzical asemănător cu 
cobza — Ion Rahoveanu. 10)

1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12

GENERALULUI JODL
lare din lunga serie a nelegiui
rilor comise de naziști.

Infiltrarea în Iugoslavia și 
planurile față de această țară 
făceau parte integrantă din o- 
biectivele de dominație ale lui 
Hitler. Un raport oficial al gu
vernului iugoslav aducea date 
importante în această privință. 
Acțiunile Berlinului urmau să 
se desfășoare pe două planuri 
principale — subversiunea și 
inducerea în eroare prin inter
mediul diplomației. „In Iugosla
via au fost create în secret or
ganizații naziste și au fost nu
miți gauleiteri ai acestora. Sub 
forma unor societăți de cultură 
fizică și asociații sportive au fost 
organizate unități hitleriste pu
ternice, numărînd o jumătate de 
milion de oameni Un număr 
imens dc „turiști", „voiajori", 
„oameni de afaceri" și „rude" 
soseau din Germania. Aceștia 
erau în realitate instructori și 
organizatori naziști44. Berlinul a 
atras în orbita sa toate elemen
tele separatiste și șovînîste, în- 
ființînd un centru special de 
conducere a lor. (Ulterior aceste

este actualmente cea de la 
Brennero (frontiera italo-ger- 
mană — n.r.).

Și în continuare, pentru a-și 
pune în evidență unul dintre 
atuuri, Hitler spunea :

— Minoritatea germană din 
Iugoslavia se va arăta loială fa
ță de guvernul iugoslav.

A doua scenă de același fel se 
petrecea la 30 ianuarie 1939, cî
teva săptămîni înainte de ocu
parea Cehoslovaciei. în Reich
stag, într-un discurs fluviu, Hit
ler reînnoia „prietenia sinceră" 
pe care o nutrea, chipurile, față 
de Iugoslavia.

Dar în acea perioadă Germa
nia hitleristă nu era încă preo
cupată de Iugoslavia. Aceasta a 
revenit pe tapet imediat după 
înfrîngerca Franței, în primăva
ra Iui 1941, cînd hitleriștii fă
ceau ultimele pregătiri pentru 
atacarea U.R.S.S. și cînd situa
ția din Balcani se complicase în 
urma atacării Greciei de către 
Italia.

Spre mijlocul lui martie 1941, 
diplomația germană cerea des
chis Iugoslaviei aderarea la

oficios difuzat la Berlin cuprin
dea următoarele : „Guvernul iu
goslav a făcut cunoscut, după un 
lung consiliu de cabinet, că s-a 
hotărît sa renunțe în favoarea 
puterilor Axei la atitudinea de 
strictă neutralitate adoptată 
pină acum". într-adevăr, cabine
tul progerman de la Belgrad 
reușise să dea curs presiunilor 
germane. Incercînd să izoleze 
chiar și o mare parte din con
ducerea statului major al arma
tei, regentul Paul își dăduse a- 
sentimentul de a înclina în mod 
fățiș spre Germania hitleristă și 
Italia mussoliniană.

în zilele următoare s-a înre
gistrat un intens dute-vino între 
Ministerul de Externe iugoslav 
și legația germană la Belgrad. 
Presa anunța protocolul ce
remoniei de semnare. Dar 
se iveau și unele defecțiuni 
— o serie de miniștri au demi
sionat, iar străzile orașelor iu
goslave erau în fierbere.

Berlinul avea motive să se 
grăbească. Sursele de informa
ții germane au avertizat că po
ziția guvernului devenise criti-

viei Ia Pactul tripartit 
victorie personală. La , 
de la Niirnberg, Ribbentrop spu
nea :

— încercasem prin toate mij
loacele de a înnoda relații cit 
mai strînse cu Iugoslavia, pentru 
a o determina să adere la Pac
tul tripartit... La început a fost 
greu, dar cu sprijinul regentului 
Paul și al guvernului Țvetkovici 
am reușit în cele din urmă să 
facem ca Iugoslavia să se ală
ture pactului...

Dar pentru Hitler și diploma
ția sa, aceasta era o falsă vic
torie. Acțiunea trădătoare a po
liticienilor iugoslavi pronaziști 
avea să aibe urmări neașteptate. 
De-abia întorși la Belgrad, re
gentul Paul și primul ministru 
Țvetkovici au fost răsturnați de 
la putere printr-o lovitură de 
stat. Paul a plecat în grabă 
spre Grecia. S-a format un nou 
guvern. Berlinul fusese luat 
prin surprindere.

— Ca să nu mai uiți să-i dai demîncare ...

— Singuricăăă r
(desen de V. TIMOC

„Desfată" șerpii cu fluierul 
— Coleg (reg.) 11) Luna în
drăgostirilor — în ortografie. 
12) Autorul „Rapsodiilor ro
mâne" — Instrumente popu
lare. 13) Muzicieni — Plantă 
exotică- din insulele Poline
ziene (pl.).

1) Caracter muzical (art.). 
2) Atîrn-o — Erou popular 
în opera lui Borodin — Nota 
redacției. 3) George lonescu
— Instrumente muzicale cu 
tuburi sonore — Bulgăre de 
zăpadă. 4) Nu se face fără 
lăutari — Dumitrescu Ion — 
„Cîntărcți grei". 5) „Aduce" 
somnul — Lazăr Elena — 
Allegro la început — între
prindere Comercială de Stat! 
6) „Televiziune" — „Con
cert din muzică de Bach" de 
Hortensia Papadat Bengescu
— în cută. 7) Violonist ro
mân. 8) Fabrică de confecții
— Tempo muzical — cînd 
pisicile cîntă. 9) „Maramureș 
țară veche, cu oameni fără 
pereche" — Ascultă fluierul 
ciobanilor — Compozitor ma
ghiar care a cules 3 000 de 
cîntece din folc’orul româ
nesc. 10) Ana Vlaicu — In
spiră sentimente de venera
ție (pl.) — Instrument muzi
cal de percuție. 11) Instru
mente muzicale compuse din 
mai multe fluiere — Nume 
de fată — Zaharia Vlad 12) 
Muzica vechilor greci — Ha- 
ricleea Hartulari, cîntăreață 
română de operă, care a cîn- 
tat pe scenele marilor teatre 
ale lumii.

Dicționar : lame ; Orto
KAVE.
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Cu prilejul celei de-a 25-a De ce ignorăaniversări a eliberării Ungariei: fetele sportul?
„Internaționalele" de înot ale României 

Slavic — un veritabil 
colecfioner

Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării Ungariei, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București, Ferenc 
Martin, a oferit, vineri seara, o 
recepție în saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Florian Dă
nălache, Ion Ioniță, Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, mem
bri ai C. C. al P. C. R., 
membri ai guvernului, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Sub auspiciile Consiliului Na

țional al Frontului Unității So
cialiste și Comitetului municipal 
București al P.C.R., vineri după- 
amiază, la clubul Uzinelor de uti
laj chimic „Grivița Roșie" din 
București, a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 25-a

aniversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist.

Au participat tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, general-co
lonel Ion Ioniță, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul forțelor 
armate, Mihail Levente, secretar 
al. Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Marin Rădoi, 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., activiști de 
partid și de stat și ai organizații
lor obștești, numeroși oameni ai 
muncii.

Au luat parte ambasadorul R.P. 
Ungare la București, Ferenc 
Martin și membri ai ambasadei.

După ce au fost intonate imnu
rile de stat ale Ungariei și Ro
mâniei, adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Mihail Levente.

Despre semnificația celei de-a

a eliberării Ungă- ■ 
tovarășul Florian g

(Urmare din pag. I)

cuvîntul ambasa- ■

25-a aniversări 
riei a vorbit 
Dănălache.

A luat apoi
dorul Republicii Populare Unga
re, Ferenc Martin.

în încheierea adunării festive 
a fost prezentat un spectacol ar
tistic.

★
Cu prilejul aniversării unui 

sfert de veac de la eliberarea 
Ungariei, ambasadorul acestei 
țări la București, Ferenc Martin, 
a depus, vineri dimineața, o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea ■ 
poporului și a patriei, pentru so- 
cialism.

La solemnitate au luat parte ■ 
generali și ofițeri superiori, ■ 
funcționari superiori din Ministe- g 
rul Afacerilor Externe, precum și — 
membri ai ambasadei R. P. Un
gare la București. ■

★ ■
Cu același prilej, ambasadorul g

■

R. P. Ungare a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
sovietici, i___ unde au fost prezenți ■ 
A. V. Basov, ambasadorul Uniu- ■ 
nii Sovietice la București, și g 
membri ai ambasadei. —

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 

Corneliu Mănescu, va face o vizită 
oficială in Republica Socialistă 

Cehoslovacă

Ministrul comerțului exterior
al României despre schimburile ■
comerciale cu R. P. Chineză ■

Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
socialiste România, va face o vi
zită oficială în Republica Socia
listă Cehoslovacă, în perioada

8—11 aprilie 1970, la invitația 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
ing. Jan Marco.

afacerilor externe

întors la București după o vi- 
zită de o săptămînă în R.P. Chi- ■ 
neză, Cornel Burtică, ministrul ■ 
comerțului exterior, a împărtășit g 

’ 1 ‘ ~ ‘ Româ-
— opi- " 
contac- ■ 

docu- ■

Ministrul afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Burundi, 
Ndabakwaje Libere, a oferit vi
neri un dejun, în saloanele Hote
lului „Athenee Palace".

Au participat Comeliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, 
Teodor Vasiliu, ministrul justi
ției, Radu Constantinescu, vice
președinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și coopera
re economică și tehnică, repre
zentanți ai conducerii unor mi
nistere economice, ai unor orga
nizații și instituții centrale și alte 
persoane oficiale.

în cadrul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea schimburilor e- 
conomice, precum și a cooperării 
tehnico-științifice dintre cele 
două țări.

★

★

In cursul aceleiași zile, oaspeții 
burundezi au vizitat Combinatul 
de sticlărie București, precum și 
Muzeul Satului.

Seara, ministrul burundez îm
preună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, au asistat la un 
spectacol de operă.

La Ministerul Comerțului Ex
terior au avut loc vineri clupă- 
amiază convorbiri între Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior, și Ndabakwaje Libere, mi
nistrul afacerilor externe și coo
perării al Republicii Burundi.

I

unui redactor al Agenției 
ne de Presă — Agerpres 
niile referitoare la vizită, 
tele avute și importanța 
mentului semnat.

Arătînd că în timpul vizitei a ■ 
putut cunoaște cîteva din reali- g 
zările harnicului popor chinez în 
domeniul producției industria- “ 
le și îmbunătățirii calității a- ■ 
cesteia, C. Burtică, a declarat : ■ 
„Contactele cu partenerii chinezi, g 
desfășurate într-o atmosferă de 
prietenie și sinceritate reciprocă, " 
au evidențiat o serie de noi po- ■ 
sibilități, încă nefolosite, în reia- ■ 
țiile noastre de natură economi- g 
că. în acest interval, am avut 
cinstea să fiu primit de premie-■ 
rul Consiliului de Stat, Ciu En- ■ 
lai, cu care am discutat unele ■ 
probleme de interes reciproc". g 

deferindu-se la importanța pe g 
care o prezintă pentru relațiile _ 
dintre cele două țări noul pro- — 
tocol comercial, ministrul român ® 
a spus : „Acest document favori- ■ 
zează extinderea, în continuare, g 
a relațiilor economice româno- 
chineze, creșterea schimburilor 
de mărfuri și diversificarea aces- 
torâ".

nici nu ne-a alias cineva. Eu tot 
mai sînt Ic. dansuri, dar alte 
fete...". Elisabeta Socaci, 21 de 
ani: „îmi place sportul însă nu-l 
mai practic organizat. Nu mă 
lasă tata. Am jucat în trecut 
handbal, am întârziat o dată și 
m-a bătut. Absolut, sportul e 
necesar. Fiecare trebuie să facă 
mișcare. Măcar dimineața pu
țină gimnastică de înviorare". 
Eteica Gyorgy, 21 de ani: „Am 
făcut sport la școală și în va
canță. Acum nu am timp. Dar, 
puțină gimnastică de înviorare 
s-ar putea face în fabrică". lulia 
Șandor, 21 de ani: „Nu prea am 
timp. îmi place voleiul. A fost 
cîndva o echipă însă acum..." 
Ana Biro, 24 de ani: „Nu fac 
mișcare. Mi-ar place voleiul. Cred 
că printr-o propagandă mai bună 
ar putea fi atrase ceva fete către 
sport". Gizela Szabo, 21 de ani: 
„Nu mi-a plăcut niciodată spor
tul pentru că de fapt nici nu 
l-am înțeles prea bine. Dar, așa-i, 
nici n-a căutat cineva să-mi tre
zească interesul pentru sport. 
Spuneți că atît de mari sînt im
plicațiile sedentarismului ? A- 
tunci, neapărat trebuie să luptăm 
împotriva lui". Maria Gyorgy, 20 
de ani: „Îmi place sportul dar 
nu îl practic. Nu prea am timp. 
Ar fi bine să facem în fabrică 
gimnastică de înviorare. Am re
zolva într-un fel marea nevoie de 
mișcare".

Acestea sînt cîteva din răspun
suri. Suficiente, consider, pentru 
concluziile necesare. Deci nu e- 
lementul timp domină în jocul 
cauzelor majore. Efectul, nedori
tul efect, își are obîrșia în mai 
multe direcții. Și în primul rînd, 
drept punct nodal apare proble
ma mentalității celor care ar tre
bui să beneficieze de polivitami- 
na sportului, pe de o parte și a 
măsurii în care cei investiți cu 
răspunderi în acest domeniu răs
pund acestei cerințe prin organi
zarea de activități adecvate. 
Mentalitatea unor tinere, a u- 
nor părinți. Cîteva noțiuni, cîte
va relații necesare se cer grabnic 
formulate în adevăratul lor sens 
în conștiința tinerilor. Și fiind vor
ba de muncă educativă, carențe
le cred că se află în primul rînd 
în activitatea organizației U.T.C., 
a sindicatului chemate, împreu
nă, să asigure dezvoltarea'multi
laterală a tinerelor muncitoare. 
Inii amintesc d maximă înțeleap-

tă : Cuvintele te învață, exemple
le te pun în mișcare". în această 
direcție trebuie acționat imediat, 
mai ales că realitatea a demon
strat, cum nu se poate mai bine, 
lipsa unei preocupări active pen
tru cultivarea interesului spre 
mișcare, spre educație fizică și 
sport. S-a invocat diept cauză o- 
biectivă elementul timp. Există, 
nu poate fi ignorat. Insă tot în 
cadrul uman din fabrică s-a gă
sit soluția salvatoare : unele tine
re ar vrea să facă măcar puțină 
gimnastică de înviorare. Invitația 
a fost lansată. Comitetul U.T.C., 
comitetul sindicatului s-au anga
jat să rezolve problema orarului 
mașinilor I.G.O, astfel încît să se 
găsească cîteva minute pentru 
gimnastică în fabrică. „Cum. ne
cum, trebuie făcut ceva pentru 
a deprinde fetele noastre cu miș
carea, cu sportul", conchideau 
tovarășii din conducerea organi
zațiilor amintite. Și există certi
tudini pentru reușita imediată. 
Pentru că aici, sportul nu e cu
noscut nrea bine, dar valențe e- 
xistă. Cînd spun aceste lucruri, 
mă gîndesc la terenul de handbal 
construit nu de mult prin mun
că voluntară, la „Crosul tineretu
lui", la celelalte competiții orga
nizate de U.T.C. Acestea nu-și 
prea trăiesc viața. Anul trecut nu 
s-a disputat faza pe fabrică a 
„Crosului". S-au luat „după 
ochi" șapte concurenți dintre 
care trei fete au obținut diplome 
la faza pe oraș. Semn că măcar 
atletismul ar putea fi dezvoltat 
ca sport de masă în fabrică. E 
în primul rînd o chestiune de 
mentalitate, de acțiune susținută. 
Pentru că, sînt convins, dacă 
multe din tinerele de la Fabrica 
de confecții din Miercurea Ciuc 
ar cunoaște adevărata dimensiu
ne a raportului dintre sport — 
sănătate, natalitate, capacitate de 
muncă, la asociația „Textila" 
n-ar mai exista simbolic doar 12 
handbaliste și întâmplător cele 20 
de amatoare pentru tenisul de 
masă. Și nu s-ar mai primi un 
răspuns uimitor de genul celui 
„Nu mă interesează de sedenta
rism". Pentru că, atunci, s-ar-cu
noaște în profunzime efectele ne
faste ale sedentarismului, aceleași 
și cînd e vorba de elementul fe
minin. Și în primul rînd ar fi 
cunoscută frumusețea mișcării, 
efectele tonice ale sportului. A- 
cest ATUNCI, cred că nu-i prea 
departe.

Ediția jubiliară, a X-a, a Cam
pionatelor internaționale de înot 
ale României și-a derulat, pînă 
la această oră, primele sale două 
secvențe. Mai bine de 200 de îno
tători reprezentînd opt țări — 
Austria. Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană. Italia, Polonia, 
România, U.R.S.S. — s-au pre
zentat pe blocstarturile acestei 
prime confruntări europene de 
amploare a anului.

Prima finală a „Internaționale
lor", proba masculină de sprint, 
i-a revenit campionului și re
cordmanului român Marian Sla
vic : 55,6 sec., timp ce reprezintă 
și un nou record al celor zece 
ediții de pînă acum. Talentatul 
craulist și-a dublat încă din 
prima zi titlul obținut pe „sută" 
adjudeeîndu-și cu 2 24, 6 min și 
proba scurtă de mixt 4 x 50 m. 
Pe podiumul probelor feminine 
similare n-am întîlnit însă nici 
o reprezentantă de-a noastră : 
la 100 m liber — 64,9 sec. pentru 
italianca Marina Di Tomasso, 
urmată de alte două compatri
oate (!) ; la 200 m mixt — sovieti
ca Tatiana Afanasieva a fost 
cronometrată în 2 42,5 min (An
ca Groza, sosită a IV-a. 2 46,3 
min). Cursa solitară, din lipsă de 
conțracandidați de valoare, a lui 
Vasile Costa pe 100 m bras s-a 
soldat cu un rezultat bun i 
1 09,8 min, și al 7-lea titlu in
ternațional dobîndit de timișo
reanul antrenat de profesorul 
Laovaș. Brasul feminin, pe 100 m. 
are în Petra Miintze (R.D.G.) o 
merituoasă învingătoare cu un 
„cronometru" notabil : 120,0 min 
(Anca Georgescu, prima român
că, pe locul IV, la 3,1 sec, ceea 
ce este cam mult). Slavic, de 
departe cel mai valoros sprinter

al actualelor campionate, n-a 
lăsat să-i scape nici titlul la 
400 m liber. Parcurgînd cele opt 
lungimi de bazin în 4.25,5 el a 
stabilit și un nou record națio
nal. Tn aceeași cursă,. Eugen Ai
mer, „umbra" campionului, și-a 
onorat și el locul secund 
(4 27.2 min) cu un nou record de 
juniori mari. Proba similară fe
minină i-a prilejuit Cristinei Ba- 
laban dacă nu un timp care să 
pericliteze cît de cît recordul, 
cel puțin satisfacția de a fi cîș- 
tigat în1 fața „caruselului" ita- 
liencelor Di Tomasso și Passeti, 
care au învins-o pe „sută". Cro
nometru : 5 00,0 min. Rezultate 
notabile s-au înregistrat și la 
100 m spate masculin, adică un 
record R.S.R. de seniori egalat 
(Zeno Ciurașa, 03,9) și un altul 
de juniori II, doborît (Gheorghe 
Lupu, în 1 04,6 min). Suta spate 
femei, cu opt românce pe bloc- 
starturi. n-a oferit dificultăți 
pentru Clara Kokai (1 17,3 min). 
Albert Kovaci la 100 m delfin, 
învingător scontat, n-a infirmat 
pronosticul : locul I, în 1 02.0 la 
2 zecimi de Miclăuș, clasat al 
doilea. Ea 100 m delfin fete a 
învins, Agneta Sterner — 110.6, 
iar Georgeta Cerbeanu — 112’6, 
locul III. Ultima probă a zilei de 
ieri, ștafeta 4 x 200 m masculin, 
a prilejuit formației Steaua 
(Cosmescu, Nicodim, Adam, Sla
vic) o victorie în fața U.R.S.S. ; 
8 35,9 min — record național 
pentru echipe de club — față 
de 8 37,2 min. Aștăzi și mîine, în 
cea de a doua jumătate a mi
cului maraton de înot, mai avem 
de urmărit 12 probe individuale 
și. cea mai spectaculoasă ștafe
tă : 4 X 100 m liber.

VIOREL RABA

MERIDIAN
• ÎN GRUPELE Semifinale 

ale campionatelor europene de 
tenis de masă de la Moscova, 
echipa României a învins cu sco
rul de 3—0 selecționata Bulga
riei (Alexandru — Neikova 2—1; 
Crișan — Ranghelova 2—1 ; Ale
xandru, Crișan — Neikova, Ran
ghelova 2—0). Alte rezultate din 
cadrul competiției feminine : 
U.R.S.S. — Polonia 3—0 ; R. D. 
Germană — R. I'. a Germaniei 
3—1; Polonia — Ungaria 3—0.

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 14

Lupte „Naționalele" școlilor profesionale
Agenda sportivă școlară pro

gramează la începutul săptămânii 
viitoare, mai precis între 6—8 a- 
prilic, la Galați, o nouă compe
tiție de amploare rezervată ele
vilor : etapa finală a Campiona
tului republican de lupte al șco
lilor profesionale. Pe patrulatere-(Agerpres)

URECHEA LENEȘULUI.i
• ÎN LEGĂTURĂ CU TRA

GICUL CUTREMUR de pămînt 
care a avut loc în Turcia, Consi
liul Național al Societății de 
Cruce Roșie din țara noastră a 
hotărît să trimită organizației 
Semiluna Roșie din această țară 
medicamente, pături și îmbrăcă
minte, pentru ajutorarea celor si
nistra ți.

i
I
I
I
s
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ginea multor ratați. Cei doi bă
ieți, departe de a fi ratați, în
cearcă totuși cu amărăciune 
sentimentul plictisului și al înce
putului ratării. Și încearcă atît 
de pregnant. încît reușesc să 
acopere cu absurd regulile sim
ple, cotidiene, de comportare în 
viață. Carabulea m-a privit cu 
mirare sinceră atunci cînd l-am 
întrebat de ce a aruncat petar
da. ..Da ce, este oprit acest lu
cru ?!“ După el era un lucru fi
resc și l-a comis fiindcă prezen-(Agerpres) I

ta o noutate „altfel nu se băga 
în chestia asta“.

De altfel el crede că tot ce i 
s-a întîmplat pînă acum a fost 
cît se poate de firesc, chiar și 
faptul că a rămas ani de-a rîn- 
dul repetent ; o fi și o vină a 
lui, recunoaște, dar oricum nu 
se putea întîmpla altfel, era tot
deauna ceva care-1 sustrăgea de 
la învățătură. Despre acest 
„ceva" am discutat cu tovarășa 
Eugenia Velente, profesoara ca
re i-a fost un timp mai îndelun
gat dascăl. „Este adevărat că 
există copii cu deficiențe de 
ordin mintal. Nu este cazul lui 
Carabulea. nu era un copil lip
sit de inteligență, dar nu în
văța. Nu-1 atrăgea nici o mate
rie. Pentru noi reprezenta acel 
caz-problemă, un copil pentru a 
cărui înscriere pe o orbită, me
todele obișnuite nu sînt Suficien
te. Conducerea liceului l-a sfă
tuit, după absolvirea clasei a 
V-a, să se înscrie la fără frec
vență, curs în care s-a poticnit 
și mai zdravăn".

Cuvintele profesoarei capătă o 
semnificație. Carabulea ar fi 
putut rămîne în rîndul celorlalți 
de o seamă, dar pentru el tre
buiau metode neobișnuite. De ce 
nu au fost găsite aceste metode ? 
Pierderea de sub controlul șco
lii a unui elev nu însemna tot
odată un rebut profesional al 
corpului didactic ? Devine a- 
proape un sistem în unele școli 
ca un elev dificil, care „pătea
ză" obrazul instituției, să fie în
depărtat. Li șe cere părinților 
să-și mute copilul la altă școală, 
să-1 dea la fără frecvență etc. 
O măsură foarte ușor de propus, 
prin care de multe ori se pierde 
însă ceva esențial : putința 
aceea, fie ea și minimă, de a 
aduce pe adevăratul făgaș co
pilul devenit problemă. înde
părtat de școală. Carabulea a 
rămas ca întpe două paranteze 
care nu-1 cuprindeau _ — de o 
parte școala, de alta, viața. Fapt 
este că fostul elev a continuat 
să vină în curtea școlii, să-și 
caute foștii prieteni, să se joace 
cu ei, să bea apă de la același 
robinet... Dar și aici, după 
o vreme portarii i-au interzis să 
mai vină. A început să hoină
rească pe străzi, să aștepte ore 
în șir prin holurile cinematogra
fului, așa, fără nici o treabă, 
fără nici un gînd. Ce știa el să 
facă? Nimic ! Școala nu i-a des
chis nici o perspectivă spre des
cifrarea lucrurilor din jur, sau a 
firii lui. Așa că se ocupa cu tot 
ceea ce îi cădea în mînă.

Să facă „orice", să nu se plio-

tisească. De curînd „face muzi
că". Părinții lui, oameni cu gri
ja unui „copil nereușit", vor să-i 
ofere ,.o ocupație serioasă, un 
orizont". I-au cumpărat un sa
xofon și plătesc un profesor. 
Dar saxofonul e cam uzat, iar 
profesorul este un fel de lăutar 
pe la o casă de cultură. Și în 
plus Carabulea „ia" note false 
cu duiumul. îi doresc din toată 
inima să învețe să cînte : ar 
deveni alt om, n-ar mai socoti 
că aruncatul unei petarde în 
școală e un fapt firesc. Deocam
dată s-a angajat zilier la o uzi
nă. Tatăl său. om obișnuit cu 
munca, ar putea să-l atragă și 
să-1 determine spre învățarea 
unei profesii mai mult decît o 
face, întrucît cel dintîi și cel 
mai luminos dintre punctele car
dinale care orientează omul este 
munca.

Celălalt erou, Alexiu, îi sea
mănă foarte mult lui Carabulea. 
Si la el, între examenul nereușit 
din toamna trecută și întîmpla- 
rea Cu petarda a existat aceeași 
lipsă acută de preocupări. între 
micul și marele orizont nu există 
nimic. Micul orizont este cel 
imediat „Melodia preferată" de 
la orele 8,30, filmul de d^pă-a- 
miază ; celălalt, „marele", ar fi 
poate examenul din toamnă la 
medicină. între ele nimic, fiind
că — așa cum este el crescut — 
singurul copil al unor părinți cu 
destule posibilități, flăcău care-și 
primește prietenii într-o came
ră proprie, înzestrată cu tot di
chisul. care are toată libertatea 
de a se întîlni cu prietena acasă 
(cînd nu sînt părinții), alte lu
cruri îl cam plictisesc. îl plicti
sesc cartea, lectura, învățătura 
ordonată. N-am găsit la el un 
plan de studiu prin care să um
ple goluri rămase din timpul șco
lii. Schimbarea opțiunii de Ia 
A.S.E. la medicină îi va cere un 
efort nou, continuu și concen
trat, care în mod firesc n-ar 
mai îngădui existența unui timp 
pentru plictis și hoinăreală pe 
străzi cu o petardă în mînă. Se 
pare însă că moleșeala vine de 
la absența unei aspirații, reale, 
de la inexistența unei dorințe a- 
devărate de a intra într-o fa
cultate. de a trece un examen, 
de a-și însuși o profesie.

...Plictiseala este o boală care 
ucide, este adevărat. în același 
timp ea este perfect vindecabilă. 
Indiferent de ce natură ar fi ea, 
munca reprezintă medicamentul 
miraculos care înlătură agenții 
maladiilor nocive și fortifică tru
pul și mintea.. Să le-o spunem 
cît mai deschis celor doi : nu 
vă țineți de fleacuri, apucați-vă 
de muncă, băieți !
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le de concurs vor evolua — la 
greco-romane și libere, la toate 
categoriile de greutate — cei mai 
buni 250 de tineri luptători care 
s-au calificat în urma etapelor 
de zonă organizate pe ministere 
și organe centrale. Această a doua 
ediție a „naționalelor" de lupte 
rezervate elevilor din școlile pro
fesionale, depășește în amploare 
și valoare tehnică — încă înainte 
de consumarea ultimului act, fi
nalele — precedenta ediție orga
nizată la Reșița și se situează la 
un nivel superior, din aceste 
puncte de vedere, față de chiar 
campionatul de juniori al tării.

Finalele de la Galați demon
strează elocvent și cu această 
ocazie că luptele, halterele, bo
xul — cu un cuvînt atletica 
grea — sînt cele mai îndrăgite 
discipline sportive în rîndul ele
vilor școlilor profesionale. Să cul
tivăm deci aceste preferințe.

V. R.

A.S.A. Tg. Mureș-Steaua x<
Jiul-F. C. Argeș 1
Rapid-U. T. Arad 1
Politehnica Iași-C.F.R. Cluj 1
Dinamo Bacău-„U“ Craiova 1
Dinamo Buc. — Steagul roșu 1
Farul-Crișul 1
„U" Cluj-Petrolul 1
Bari-Internazionaie x
Lanerossi-Sampdoria 
Milan-Torino 1
Napoli-Bologna 1
Roma-Fiorentina 1

PARIS 3 (Agerpres). — Co- 
mentînd cea de-a 3-a ediție a 
„Cupei țărilor latine" (competi
ție de handbal cîștigată de se
lecționata de tineret a Români
ei), desfășurată recent la Ma
drid, ziarul „L’Equipe" publică 
un articol în care se arată prin
tre altele : „Din punct de vedere 
tehnic^ putem spune că jocul 
prestat de primete trei echipe 
clasate a fost remarcabil, cores- 
punzînd așteptărilor. Echipa 
României, care a surclasat for
mațiile Franței și Spaniei, a 
demonstrat că valoarea sa este 
o realitate. Condiția fizică exce
lentă a românilor, jocul lor va- 
fîafc precum și omogenitatea 
chipei au fost atuurile princi- 

5-‘>?;)pale cu care tinerii handbaliști 
români s-au impus în momentele 
decisive ale turneului".

• DUPĂ TREI RUNDE, în 
meciul de șah dintre echipa 
U.R.S.S. și selecționata restului 
lumii, scorul este favorabil e- 
chipei U.R.S.S. cu 15—14 punc
te, o partidă fiind întreruptă.

• CAMPIONUL MONDIAL la 
patinaj artistic, americanul Tim 
Wood, a semnat un contract cu 
compania americană de revistă

(Urmare din pag. I)

tim oameni pentru profesiile 
sociale necesare uitînd faptul 
că acești oameni îheep cam de 
la 25 de ani să devină părinți, 
adică educatori. Știu ei să-și 
crească copilul, să-1 educe, să-i 
formeze deprinderi morale ? 
Ceva-ceva știu, dar nu datorită 
școlii, ci mai curînd. din ceea 
ce își amintesc din practica pă
rinților lor și din propria lor 
practică de copii. Dar este a- 
ceasta suficient ? Putem, astfel, 
să-1 înarmăm pe dinăuntru pe 
adolescent, pe tînăr cu o educa
ție cu care a venit în contact cu 
problemele foarte complicate ale 
vieții, să știe să le rezolve ? 
Fără a ne legăna în dulci iluzii, 
aș spune că introducerea eticii
— chiar dacă nu rezolvă total 
problema — este o pirghie abso
lut trebuitoare în mina socie
tății, a școlii de pregătire a ele
vilor de azi pentru a fi buni 
educatori mîine cînd vor deveni 
părinți.

S. STOICA : Bineînțeles, i- 
deea inițierii programatice în 
educația morală, adică formarea 
treptată a modelelor, infiltrarea 
normelor și preceptelor moralei 
socialiste nu se poate face le- 
gind profesorul de litera ma
nualului ; trebuie să-i acordăm 
profesorului cît mai multă ini
țiativă de lucru și de angajare 
în care tehnicile elaborate de e- 
tică să-i acorde profesorului 
spațiu suficient pentru ca. prin 
pasiune și inventivitate, să dea 
forme concrete educației mo
rale.

N. BELLU : Cînd spun cultu
ră, nu mă gîndesc la aspectul 
livresc : vine profesorul și ține 
o conferință, ascultă apoi doi- 
trei elevi mai buni și trage 
concluzia că toată clasa a înțe
les. Educația aceasta trebuie fă
cută prin varietatea modalități
lor de participare a copilului la 
rezolvarea temei. Ca profesor
— rămînînd la exemplul cu 
minciuna — aș propune elevilor 
o situație concretă pe care ei 
s-o discute, s-o dezbată. Asimi
larea normelor morale nu se

• HANDBAL întîlnirea 
internațională dintre echi
pele Steaua — V.F.L. Gum
mersbach, în cadrul semifi
nalelor C.C.E. la handbal 
masculin, are loc astă seară, 
la sala Floreasca, începînd 
de la orele 19.

• ÎNOT Ediția jubiliară a 
„Internaționalelor" de înot 
ale României programează 
la piscina olimpică din par
cul „23 August", ultimele 
două reuniuni : sîmbătă și 
duminică, începînd de la 
orele 10 (^erii) și după amia
ză de la orele 18,30 (finale).

• FOTBAE Divizionarele 
A. Dinamo București și 
Steagul roșu Brașov, se în- 
tîlnesc duminică, începînd 
de la orele 16,30 pe stadionul 
Dinamo ; de la orele 14,45 —
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meciul echipelor de tineret 
ale acelorași formații. La 
stadionul Metalul, duminică 
de la orele 11: Metalul Bucu
rești — Sportul studențesc 
(div. B).
• VOLEI Astăzi după a- 

miază au loc trei partide fe
minine : Dinamo „U“ Timi
șoara (sala Dinamo, de la 
orele 18) ; C.P.B. — Medicina 
(sala Ciulești, de la orele 
17) ; Rapid — I.E.F.S. (sala 
Giulești, de la orele 18). Du
minică dimineață, în sala 
Floreasca, de la orele 10.30 • 
Rapid — Dinamo (mase) ; în 
sala Progresul, de la orele 
9,30 : Progresul — Viitorul 
Bacău (mase.).

• BOX Duminică, de la o- 
rele 18. pe ringul din sala 
Floreasca, se vor întrece for
mațiile Metalul și Steaua în 
cadrul returului campionatu
lui republican pe echipe (di
vizia A). în sala Giulești, de 
la orele 18,30 combinata 
Voința + Rapid va primi 
replica pugiliștilor de la Me
talul Plopeni (divizia B).

pe gheață „Ice Capades", în ca
drul căreia va evolua alături do 
Peggy Flemming (campioana 
olimpică în 1968).

• FEDERAȚIA DE FOTBAL 
a Braziliei a propus federației 
similare austriece disputarea u- 
nui meci amical între reprezen
tativele celor două țări. Partida 
ar urma să se desfășoare pe 
stadionul „Maracana" din Rio 
de Janeiro la 19 sau 26 aprilie. 
Forurile austriece au acceptat 
propunerea, dar au propus ca 
întîlnirea să aibă loc miercuri, 
29 aprilie.

<7 • CAMPIONUL EUROPEAN 
de box la categoria mijlocie, 
danezul Tom Bogs, și-a păstrat 
titlul, învingînd prin KO în re
priza a 11-a pe șalangerul său, 
englezul Gordon Mcateer. Dispu
tat în sala „Vejlby" din Copen
haga, în fața a 4 000 de specta
tori. meciul a fost Ia discreția 
danezului, care a atacat fără în
cetare, victoria înainte de limită 
a acestuia conturîndu-se încă 
înainte de rundul 10, cînd 
Mcateer era „groggy", după ce 
fusese expediat de trei ori la 
podea.

poate face fără participarea ne
mijlocită a elevilor, fără anga
jarea lor în soluționarea diferi
telor situații puse ca probleme.

I. UTO : Această cointeresare- 
a elevului nu se poate obține 
fără o stimulare a inițiativei lui. 
De exemplu, în liceul nostru, 
am propus organizației U.T.C, 
să se ocupe nemijlocit de reali
zarea unui chestionar pe care 
să-1 înmîneze elevilor, iar re
zultatele să fie interpretate și 
publicate de ei în suplimentul 
revistei noastre școlare. Colec
tivul de inițiativă, ca să spun 
așa, și-a propus un dialog — 
pe bază de chestionare — pe

a mai multor discipline științi
fice...

N. BELLU : Sînt probleme de 
pedagogia copilului, psihologia 
copilului și a adolescentului și 
să sperăm, într-un viitor nu 
prea îndepărtat, și prezența eti
cii în școală, ca atare.

V. ARACHELIAN : Pentru 
toate acestea,-avem și institute 
de cercetări specializate. Mă în
treb — și vă rog să vă spuneți 
părerea — oare așa cum se 
pune astăzi problema eficienței 
economice a cercetării, nu a- 
cceași finalitate trebuie să di- 
recționeze și cercetările care ne 
interesează in această discuție,

CERCETARE, 
ȘCOALĂ,

PEDAGOGIE
tema „ce voi fi". Materialul re
zultat și interpretat .a fost foar
te interesant. De altfel, o parte 
a anchetei a fost publicată și de 
Scînteia tineretului. Pentru nu
mărul următor s-au gîndit să 
publice o anchetă despre timpul 
liber. Eu consider că partici- 
pind direct la propria lor edu
cație elevii obțin un real cîștig.

V. POPESCU : E și un cîștig 
pentru dv.. pentru că mărind 
aria de interese a elevilor, pro
fesorii nu-și vor mărunți timpul 
făcînd lucruri pe care le pot 
rezolva elevii printr-o partici
pare conștientă la propriul lor 
proces de educație.

V. ARACIIF.LIAN : Problema 
pe care o abordăm — ceea cc 
aș numi frust școala și morala 
— este punctul de convergență

cu atît mai mult cu cit ele cir
cumscriu aria atit de vastă și de 
complexă a problemei omului, 
a perfectibilității sale morale ?

V. POPESCU : Trebuie să 
spunem însă că institutele 
noastre specializate, mai ales în 
■ltimii ani, au preocupări im- 
jortante in aceste domenii și 
ezultătele unor cercetări âu și 

fost publicate și primite bine de 
p<‘cialisti.

V. ARACHELIAN : De acord, 
îumai că publicarea unor lu- 
erări nu înseamnă încă finalita
tea cercetării. Cu atît mai mult 
cu cît asistăm la un fel de 
..economie închisă" a acestor 
institute : lucrările lor — e ade
vărat, in tiraje minime — cir
culă printre specialiștii acelo
rași institute. Asistăm — aș zice

— chiar și Ia simpozioanele or
ganizate pc diferițe probleme 
etice, ca la un fel de saloane li
terare de epocă, în care accesul 
era limitat, unde pătrundeau cei 
„ai casei". Veți fi de acord, 
cred, că nu această finalitate — 
de gradul unu, aș zice, ca să 
iiu minimalizăm succese merito- 

— ne interesează atunci cînd 
dorim practicii muncii de edu
cație să fie beneficiarul unor 
instrument? științifice de lucru ’.

N. BELLU : Apar lucrări in
teresante și do valoare reală; 
fie ale psihologilor, fie ale pe-' 
dagogilor noștri. Totuși, aceste 
rezultate alo unor ample cerce
tări nu capătă la noi o concre
tizare in procesul educativ. Pen
tru ca el£ să . pătrundă masiv 
trebuie dozobturate toate cana
lele, adică trebuie iAtroduse. în 
primul rînd, pe un canal larg 
de cultură care. este copaia. 
Doar astfel puțem lichida spon
taneitatea în abordarea proble
melor de educație.

Formarea unui larg fond de 
cultură, etică, cu lucrări redacta
te la diferite grade de înțelege
re.~ do mare circulație, ar fi o 
altă direcție de formare a con
științei, de omogenizare a tu-' 
turor factorilor interesați in 
educație — .școală, familie, co
lective de muncă etc. —, de sti
mulare a activității Iqr conver
gente. Deschiderea tuturor ca
nalelor ar duce, la crearea unei 
rețele asemănătoare, de pildă, 
celei sanitare. Oricît de bine 
ai organiza o rețea sanitară, tot 
vei avea bolnavi, dar, tocmai 
pentru a avea cît mai puțini și 
pentru ă-i recupera cît. mai re
pede perfecționezi și înzestrezi 
mai bine rețeaua existentă. Cu 
atît mai mult, trebuie să facem 
aceste eforturi într-o astfel ele 
rețea cum este aceasta a muncii 
pentru formarea omului nou și 
înaintat, personalitate cuteză
toare. E poate' cel mai dificil 
'domeniu în care omul de azi 
își pune la încercare capacita
tea. sa de a se manifesta res
ponsabil față de viitorul socie
tății noastre și față de genera
țiile de mîine.
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ORIENTUL
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9 Convorbirile de la
O. N. U. 9 Interviul 

regelui Hussein
NEW YORK. — Adjuncții re

prezentanților permanenți ai 
S.U.A., U.R.S.S., Angliei și Fran
ței la O.N.U. s-au întrunit joi în 
prima ședință de lucru pentru re
dactarea unui memorandum asu
pra stadiului tratativelor purtate 
pînă acum de ambasadorii celor 
patru puteri în vederea reglemen
tării politice a crizei din Orien
tul Apropiat.

S-a convenit ca următoarea în
trunire de lucru să aibă loc la 6 
aprilie.

NAȚIUNILE UNITE. — Se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, a declarat că consideră 
drept „un paS pozitiv" hotărîrea 
ambasadorilor la O.N.U. ai celor 
patru puteri de a însărcina pe 
adjuncții lor să elaboreze proiec
tul unui memorandum care să 
cuprindă progresele realizate în 
cursul convorbirilor privind obți
nerea unei reglementări politice 
a conflictului din Orientul Apro
piat. El a subliniat că „există u- 
nele domenii de acord, iar aces
tea trebuie să fie formulate".

Ambasadorul Franței la O.N.U., 
Jacques Kosciusko-Morizet, a de
clarat ziariștilor acreditați la 
O.N.U. că reprezentanții celor 
patru puteri „consideră acest me
morandum drept un pas" care să 
permită reluarea misiunii amba
sadorului Gunnar Jarring în O- 
rientul Apropiat.

ROMA.1 — într-un interviu a- 
cordat revistei italiene „EURO- 
PEO‘ regele Hussein al Iorda
niei declară că este pentru apli
carea rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 
Îirivind reglementarea conflictu- 
ui israelo-arab. „Cred într-o so

luție pașnică în Orientul Apro
piat", a spus el. In opinia sa, re
tragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate este 
„singurul mijloc de a se ajunge 
la pace". Suveranul a adăugat 
că aplicarea rezoluții Consiliu
lui de Securitate „implică recu
noașterea Israelului. Cred în po
sibilitatea de a trăi în pace cu 
Israelul". întrebat în legătură cu 
atitudinea organizațiilor palesti
niene față de ideea unei regle
mentări pașnice, Hussein a spus: 
„Sînt sigur că palestinienii vor 
înțelege în cele din urmă că 
trebuie ajuns la un compromis 
pașnic. Dacă Israelul acceptă re
zoluția Consiliului de Securitate, 
atunci atacurile comandourilor 
vor înceta, comandourile nu-și 
vor mai avea rațiunea de a fi".

WASHINGTON. — Joi, a a- 
vut loc la Washington o între
vedere între Joseph Sisco, asis
tent al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele Orien
tului Apropiat și Asiei de sud, și 
Anatoli Dobrînin, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., cu care prilej 
a fost examinată situația din O- 
rientul Apropiat.
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DE MARI PROPORȚIIli
Luări de poziție in cercuri 

politice americane
în legătură cu audierile ce au 

început joi în Comisia senatoria
lă pentru afacerile externe, pre
sa americană subliniază că ele re
flectă neliniștea crescîndă a u- 
nor senatori față de evoluția eve
nimentelor din Asia de sud-vest. 
Ziarul „WASHINGTON POST" 
scrie că membrii Corfiisiei au fost 
preocupați de „intențiile guver
nului Nixon în Vietnam, Laos și 
Cambodgia", ceea ce a și dus la 
organizarea audierilor. O concre
tizare imediată a acestei hotărîri 
a constat într-o rezoluție prezen
tată joi Senatului de senatorii 
Fred Harris și James Pearson în 
care cer convocarea unei confe
rințe multilaterale de pace pen
tru reglementarea situației din 
Vietnam, Laos, Cambodgia și 
Țailanda.

Referindu-se la propunerea 
franceză privind convocarea unei 
asemenea conferințe, secretarul 
de stat american, William Rogers, 
a declarat joi în timpul audieri
lor din Comisia senatorială pen
tru afacerile externe că guvernul 
american „este interesat" în ini
țierea unor astfel de negocieri. El 
a exprimat însă multiple rezer
ve privind oportunitatea convo
cării unei noi conferințe inter
naționale, care să discute această 
problemă în totalitatea ei.

Prezentînd unele aspecte ale

Interparlamentare
VINERI SEARA și-au încheiat 

lucrările cele cinci comisii ale 
Uniunii interparlamentare, întru
nite în sesiunea de primăvară la 
Monaco. Membrii delegației gru
pului parlamentar român, parti- 
cipanți la sesiune, au intervenit 
activ în dezbaterile comisiilor a- 
supra tuturor problemelor. Pro
iectul de rezoluție privind coope
rarea economică regională pro
pus de delegația română, a fost 
adoptat în unanimitate. Prof, 
univ. Tudor Drăganu a fost rea
les în unanimitate președinte al 
comisiei juridice ale cărei lu
crări le-a prezidat. Simbătă și 
duminică se va întruni consiliul 
interparlamentar, în care este re
prezentat și grupul parlamen
tar român, pentru a dezbate pro
iectele de rezoluții elaborate în 
comisii. Consiliul va stabili, tot
odată, ordinea de zi a celei de a 
58-a conferințe interparlamenta
re care va avea loc la Haga în 
octombrie a.c.

URGENȚĂ 
ÎN GUATEMALA

STARE DE

înpoliticii guvernului american 
regiunea menționată, Roger a a- 
firmat că S.U.A. nu au, pentru 
moment, intenția să acorde asis
tență militară sau să trimită tru
pe în Cambodgia.

Evenimentele din Laos și Cam
bodgia au dovedit că amestecul 
Statelor Unite în Indochina con
stituie „o greșeală de mari pro
porții", a declarat joi președinte
le Comisiei senatoriale a S.U.A. 
pentru problemele externe, Wil
liam Fulbright. In primul său 
mare discurs asupra războiului 
din Vietnam și politicii america
ne în această regiune, pronunțat 
de la instaurarea Administrației 
republicane la Casa Albă, Ful
bright a arătat că S.U.A. trebuie 
să-și retragă sprijinul acordat ac
tualului regim saigonez, precum 
și forțele armate din această re
giune și să-și concentreze atenția 
în direcția unei reglementări po
litice a problemelor.

Agenția de presă ELIBERA
REA a dat publicității declarația 
unui purtător de cuvînt al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu 
al Piepublicii Vietnamului de Sud 
în legătură cu situația din Cam
bodgia. Declarația condamnă im
perialismul american și grupul 
Lon Nol-Sirik Matak de la Pnom 
Penh, care au sabotat politica de 
independență, pace și neutralita
te, promovată de prințul Noro
dom Sianuk.

Prințul Norodom Sianuk a a- 
dresat secretarului general al 
O.N.U., U Thant, un mesaj în 
care cere Națiunilor Unite să nu 
recunoască noul iegim instaurat 
la Pnom Penh, întrucît acesta 
este ilegal, relatează agenția 
CHINA NOUĂ. în mesajul său, 
Sianuk subliniază că „Statele U- 
nite sînt răspunzătoare pentru e- 
voluția situației din Indochina", 
menționînd că „dacă Organizația 
Națiunilor Unite dorește instau
rarea pe o bază legală a păcii 
și stabilității în Indochina trebuie 
sa ceară S.U.A. să-și retragă for
țele militare din cele trei țări ale 
peninsulei, lăsîndu-le să-și hotă
rască singure soarta, conform a- 
cordurilor de la Geneva din 
1954".

QATAR — 
STAT ÎNDE

PENDENT

E >2 □
Marea sărbătoare a poporului ungar
Sesiunea festivă
de

BUDAPESTA 3. — Corespon- 
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : La 3 aprilie, la Buda
pesta a avut Ioc sesiunea festivă 
a Adunării de Stat a R. P. Unga
re, consacrată celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist. La sesiune au 
luat parte Janos Kadar, Losonczi

f

la Budapesta
Pal, Jeno Fock și alți conducători 
de partid și de stat.

La sesiunea festivă, Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a rostit o cuvîntare.

Au fost rostite cuvîntări de 
salut de către șefii delegațiilor 
străine participante la festivitate : 
din U.R.S.S. — Leonid Brejnev, 
din R. D. Germană — Walter

Ulbricht, din R. S. Cehoslovacă 
— Gustav Husak, din R. P. Po
lonă — Jozef Cyrankiewicz, din 
R. P. Bulgaria — Ivan Mihailov, 
din " " ”
Fadilj Hodja, 
Socialistă România 
Bodnaraș, precum 
Muhri, președintele Partidului 
Comunist din Austria.

R. S. F. Iugoslavia, — 
din Republica 

— Emil 
și Franz

Cuvîntul de salut rostit
de tovarășul Emil Bodnaraș

Onorată Adunare de Stat,
Stimați tovarăși și prieteni,
Delegația română, prezentă la 

această sesiune solemnă a Adu
nării de Stat consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării 
Ungariei, vă adresează dumnea
voastră, tovarăși deputați, cît și 
tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din Republica Populară 
Ungară, un cald salut tovărășesc 
și cele mai cordiale felicitări din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și a Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, a întregului po
por român.

Jubileul acesta măreț ne prile- 
. juiește evocarea memorabilelor 
evenimente de acum un sfert de 
veac, care au marcat un moment 
crucial în istoria poporului ungar 
— eliberarea țării de sub jugul 
fascist, ca urmare a strălucitelor 
victorii ale Armatei Sovietice îm
potriva Germaniei fasciste. Ală
turi de Armata Sovietică, forța 
principală a coaliției antihitleris
te, la eliberarea Ungariei și-a a- 
dus contribuția și a dat jertfe 
grele și Armata Română, poporul 
nostru care, după victoria insu
recției din august 1944, s-a anga
jat cu toate forțele sale materia-

le și umane, cu întregul potențial 
militar în bătălia pentru zdro
birea fascismului.

Ca vecin și prieten, poporul 
român împărtășește din toată ini
ma bucuria pe care o încearcă as
tăzi poporul frate ungar cînd își 
fa>ce bilanțul realizărilor de sea
mă obținute, sub conducerea 
partidului său comunist, în opera 
de edificare a societății socialiste, 
în dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, în ridicarea bunăstării 
poporului.

Relevăm cu multă satisfacție 
că relațiile de prietenie și colabo
rare dintre poporul român și po
porul ungar, pentru care în de
cursul vremurilor au militat cei 
mai buni fii ai popoarelor noas
tre, cunosc o dezvoltare continuă. 
Sîntem încredințați că aceste re
lații, în care vedem expresia fi
rească a intereselor și țelurilor 
fundamentale comune ce unesc 
între ele țările socialiste, se vor 
adînci și perfecționa și sîntem 
hotărîți să acționăm și pe mai 
departe în acest spirit.

în țara noastră, întregul popor, 
strîns unit în jurul partidului, dă 
viață programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, adoptat de Congresul 
al X-lea al P.C.R.

în soluționarea cu succes a

TELEGRAMĂ

a economiei naționale, ac
tualul plan cincinal prevede 
importante investiții.

în acest an este pla
nificat să fie date în 
folosință 29 de obiective 
mari și să înceapă construi
rea a șapte alte noi mari Oj 
biective. Succese de seamă 
s-au înregistrat și în agri
cultură. Au fost extinse lu
crările ce se efectuează cu 
mijloace mecanizate, a spo
rit cantitatea de îngrășămin
te utilizată. în raport cu a- 
nul 1938 producția agricolă 
globală a crescut în 1969 cu 
peste o treime. Rezultate 
semnificative au fost obținu
te și în domeniul social, cul
tural etc. Potrivit datelor o- 
ficiale, în Ungaria au fost 
construite, în ultimii 25 de 
ani, peste un milion de noi 
locuințe. Școlile și facultățile 
sînt frecventate de peste 
335 000 de elevi și circa 
80 000 de studenți.

Instaurarea puterii, popu
lare, construirea noii orîn- 
duiri socialiste în România 
și Ungaria, au creat premise 
pentru ca prietenia dintre 
cele două popoare, pentru 
care au militat, de-a lungul 
secolelor, cei mai luminați 
reprezentanți ai poporului 
român și ungar, să se ridi
ce pe noi trepte, să se dez
volte continuu. Relațiile prie
tenești româno-ungare cu
nosc un progres continuu, în 
interesul ambelor popoare, 
al unității tuturor țărilor so
cialiste, al cauzei păcii în 
lume.

Poporul și tineretul Româ
niei socialiste urmăresc cu 
viu interes activitatea crea- ■ 
toare a oamenilor muncii 
din țara vecină și se bucură 
de realizările lor pe drumul 
edificării socialismului. Coo
perarea multilaterală româ
no-ungară pe tărîm econo
mic, politic, tehnico-științific, 
cultural, cunoaște un curs 
mereu ascendent, spre bine
le ambelor popoare, în inte
resul cauzei generale a so
cialismului și păcii. Cu pri
lejul acestei mari sărbă
tori, adresăm poporului un
gar și tinerei sale generații 
urarea de a obține noi suc
cese în dezvoltarea econo
miei și culturii, în înflorirea

patriei sale.

Astăzi, poporul ungar, ve
cin și prieten, aniversează 
împlinirea unui sfert de 
veac de la istoricul eveni
ment de la 4 aprilie 1945 : 
eliberarea patriei sale de 
sub jugul fascist.

Marcînd o cotitură istori
că în viata și destinul po
porului ungar, evenimentul 
petrecut cu 25 de ani în 
urmă a constituit un rezultat 
al marilor victorii repurtate 
de armata sovietică, de for
țele antihitleriste, împotriva 
mașinii de război naziste. 
Cot la cot cu unitățile ar
matei sovietice, au luptat și 
trupele române, al căror e- 
fectiv în luptele pentru eli
berarea Ungariei, s-a ridicat 
la circa 210 000 de soldați, 
ofițeri și generali. Ostașii 
români, dînd dovadă de e- 
roism, au participat la eli
berarea a 1 237 localități, 
printre care Budapesta și 
alte 13 orașe. Tn încleștarea 
cu inamicul, peste 42 000 de 
soldați și ofițeri români 
și-au dat viața pentru elibe
rarea Ungariei vecine, pen
tru înfrîngerea fascismului.

Tn anii care au trecut de 
la eliberarea de sub jugul 
fascist, pășind cu hotărîre 
pe drumul construcției socia
liste, oamenii muncii, sub 
conducerea Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, au 
obținut importante succese 
în creșterea puterii econo
mice a țării, în ridicarea 
nivelului de trai al poporu
lui, în înflorirea continuă a 
culturii și științei. 60 la sută 
din mijloacele de bază și 75 
la sută din mijloacele de 
producție au fost create în 
ultimii 25 de ani. Au fost 
construite peste 1 000 de noi 
întreprinderi. Noua bază in
dustrială, pregătirea unor 
noi contingente de munci
tori, au permis ca producția 
industrială a Ungariei să 
crească, comparativ cu anul 
1938, de peste șase ori.

în fiecare județ pot fi în- 
tîlnite numeroase obiective, 
aflate fie în faza de con
strucție, fie date recent în 
exploatare. Esztergom, Kecs
kemet, Borsod, Veszprem, 
Ajka, au devenit puternice 
centre ale industriei ungare.

Pentru dezvoltarea continuă

problemelor construcției socialis
te, acționăm pentru punerea în 
valoare a potențelor creatoare ale 
propriului popor, îmbinate strîns 
cu avantajele și interesele colabo
rării dintre țările socialiste.

în centrul activității sale inter
naționale România situează con
stant prietenia trainică, alianța 
frățească și colaborarea multila
terală cu toate țările socialiste. 
Ea participă activ la extinderea 
și perfecționarea colaborării și 
cooperării economice cu țările 
membre ale Consiliului pentru 
Ajutor Economic Reciproc, cît și 
cu celelalte țări socialiste ; pro
movează neabătut colaborarea pe 
plan militar cu statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
cu armatele tuturor statelor so
cialiste. Avem neclintita convin
gere că dezvoltarea multilaterală 
și înflorirea fiecărei țări socialiste, 
deplina afirmare a principiilor 
care călăuzesc relațiile dintre ță
rile socialiste, constituie marea 
forță a orînduirii noastre, contri
buie nemijlocit la întărirea siste
mului socialist mondial în între
gul său, conferind socialismului o 
crescîndă putere de înrîurire în 
lumea contemporană.

Pornind de la răspunderea 
deosebită ce revine statelor socia
liste în menținerea și consolidarea 
păcii, România depune eforturi 
susținute pentru întărirea colabo
rării internaționale cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor 
socială, își aduce contribuția la 
realizarea securității europene, la 
înfăptuirea unor progrese pe ca
lea dezarmării generale, în pri
mul rînd a celei nucleare. Gu
vernul și poporul nostru militea
ză cu hotărîre împotriva politicii 
imperialiste agresive ; acordă în
tregul sprijin poporului vietnamez 
în lupta sa împotriva agresiunii 
americane, militează pentru solu
ționarea pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate din 1967 a 
conflictului din Orientul Apro
piat, se pronunță pentru rezol
varea prin tratative a problemelor 
litigioase dintre state.

în întreaga lor activitate inter
națională, Partidul Comunist Ro
mân, Republica Socialistă Româ
nia acționează stăruitor pentru 
marea cauză a unității țărilor so
cialiste, a solidarității de luptă a 
întregii mișcări comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
care se ridică împotriva imperia
lismului, pentru progres și pace, 
în aceasta vedem o puternică ex
presie a internaționalismului pro
letar, a cărei semnificație apare 
și mai viu în aceste zile cînd co
muniștii, întreaga omenire pro
gresistă sărbătoresc împlinirea u- 
nui secol de la nașterea marelui 
conducător și învățător al proleta
riatului revoluționar — Vladimir 
Ilici Lenin.

Penniteți-ne, în încheiere, să 
adresăm clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, întregului 
popor ungar, urări frățești de noi 
și mari succese sub conducerea 
încercată a Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, pentru în
florirea Ungariei socialiste, pen
tru fericirea poporului său, pen
tru cauza socialismului și păcii!

BUDAPESTA 3. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : La 3 aprilie, delegația 
de Partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș a depus o coroană de 
Hori la cimitirul Râkosliget din 
Budapesta al Eroilor români că
zuți în luptele pentru eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist.

De asemenea, au mai fost de
puse coroane de flori din partea 
delegației Consiliului Național al 
frontului Unității Socialiste, con
dusă de Constantin Dinculescu, a 
delegației militare române de 
foști participanți la luptele pen
tru eliberarea Ungariei, a dele
gației* Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de tova
rășul Ion Preoteasa, care, la in
vitația organizațiilor similare 
gare, vizitează în aceste zile 
publica Populară Ungară.

★
în aceeași zi, delegația

Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar general al 
Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste România, și ION 
MAURER, Președintele Consiliului de Miniștri 
Socialiste România, au trimis o 
KADAR JANOS, Prim-secretar al Comitetului 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, LOSONCZI 
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare 
Ungare, și FOCK JENO, Președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc Țărănesc Ungar, în care se spune :

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării Un

gariei, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România și al întregului popor român, 
vă transmitem dumneavoastră și poporului frate din Repu
blica Populară Ungară un salut tovărășesc și cele mai calde 
felicitări.

Luîndu-și soarta în propriile mîini, oamenii muncii unguri, 
sub conducerea Partidului Comunist, au înfăptuit în acest 
sfert de veac profunde transformări sociale și politice, obți- 
nînd succese remarcabile în opera de făurire a societății so
cialiste, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridi
carea nivelului de trai. Poporul român se bucură din toată 
inima de toate aceste realizări.

Relevăm cu satisfacție că în anii construcției socialiste 
prietenia româno-ungară, pentru care au militat de-a lungul 
veacurilor cei mai buni fii ai popoarelor noastre a căpătat 
un conținut nou, dezvoltîndu-se pe baza trainică a țelurilor 
comune ale construirii socialismului și comunismului, a prin
cipiilor marxism-leninismului și internaționalismului so
cialist.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și co
laborare multilaterală dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară se vor dezvolta continuu, spre 
binele poporului român și poporului ungar, în interesul uni
tății țărilor socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al întregului front antiimperialist, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Cu prilejul marii dumneavoastră sărbători naționale, adre
săm din toată inima poporului frate ungar urarea de a ob
ține noi succese în înflorirea continuă a Republicii Populare 
Ungare.

de 
GHEORGHE 
al Republicii 

telegramă tovarășilor 
Central al 

PAL, Mărturii
sfert de veac

Prin telefon de la trimisul nostru la Budapesta MIHAI PELIN.

nu se zăresc, dar întinderile de 
pâmint pe care și-a pierdut via
ța sergentul Elena Chiriță, lovi
tă de un proiectil de artilerie, 
ne înfățișează locurile marilor 
bătălii.

în dimineața zilei <ie 15 ianua
rie, Gara de Est era cucerită și, 
spre seară, prin lupte grele de 
stradă, trupele române curăță 
de fașciști peste 200 de blocuri 
fortificate. Corpul 7 român, dis
persat pe un front din ce în ce 
mai concentrat, atacă intrarea 
in Calea Râkoczi. „Românii ve
neau din toate părțile — ne re
latează Onodi Geza, lucrător în 
industria lemnului, domiciliat în 
strada Prater nr. 75 —, de pe 
toate străzile
Piața Baross, mărginite de fa
țada Gării de Est. De pe strada 
Mezo Imre, de pe strada Cere- 
pesi, de pe strada Thokoly, iar 
unii dintre ei, chiar prin strada 
Rottenbiller. Fără îndoială că 
in această zonă a orașului, tru
pele române au jucat un rol de
cisiv în bătălia pentru eliberarea 
Budapestei".

Bilanțul luptelor purtate de 
trupele române pentru elibera
rea Budapestei e grăitor. „Pe 
lingă marele număr de morți și 
răniți inamici și materialul de 
război distrus care împînzește 
cimpul de bătălie de la Buda
pesta — anunțau comunicatele 
de front ale timpului — unită
țile noastre au capturat 6.406 
prizonieri, 4 care de luptă, 28 
mitraliere, 270 arme, 4.000 mine, 
185 autocamioane, 90 autoturis
me, 3 avioane poștale, precum 
și alt numeros material de răz
boi".

Refacem acum, în sens invers, 
itinerariul de luptă al trupelor 
Corpului 7 român spre centrul 
Budapestei. Reîntîlnim locurile 
în care s-au consumat faptele 
de arme ale locotenentului Con
stantin Marinescu din Regimen
tul 26 Dorobanți, caporalului IIie 
Voinescu, sublocotenentului Ni
colae Belerciu și sergentului 
Gheorghe Anghelache. Osemin
tele lui Nicolae Belerciu zac în 
cimitirul din Râkosliget, alături 
de cele ale soldatului Vasile 
Predică, sergentului Vasile Ni
colae Pufoi, caporalului Dănilă 
Drăghicescu, soldatului Balo- 
sin Nicolae. Plouă în rafale și 
pe florile așezate la mormin
tele celor ce și-au sacrificat 
viața pentru eliberarea Buda
pestei, apa se adună în pi
cături mari, strălucitoare. Flo
rile acestea exprimă recunoș
tința, mereu proaspătă, a locui
torilor Budapestei, a tuturor ce- 

: tățenilor Ungariei, față de cei 
care și-au dat viața pentru eli
berarea țării vecine, pentru în- 
fringerea fascismului.

La Râkosliget, peste mormin
tele militarilor români căzuți in 
Luptele pentru eliberarea capita
lei maghiare și peste coroanele 
așezate, în această dimineață, 
la căpătiiul lor dc către oficia
lități, plouă în rafale.

Legănarea mestecenilor verzi 
din jur, indică vestul, direcția 
ofensivei de altădată a acestor 
eroi, cunoscuți și necunoscuți, 
care se odihnesc în pămintul ce 
mustește de apă, și filmul me
moriei noastre se derulează ver
tiginos în sens invers. La 31 de
cembrie 1944, Corpul 7 armată 
român, condus de generalul Ni
colae Șova, își stabilise pozițiile 
chiar în apropierea acestui ci
mitir suburban. Ultimatumul a- 
dresat garnizoanei Budapestei 
încercuite se soldase cu ucide
rea parlamentarilor. în seara a- 
eeleiași zile, ofițerii și ostașii 
Corpului 7 român iau cunoștință 
de Ordinul de zi nr. 27 337 ai ge
neralului Nicolae Șova : „Cer 
trupelor Corpului 7 român să se 
bată cu îndîrjire pentru a în
vinge, dar pretind in același 
timp, să se poarte loial, cu dem
nitate și omenie pentru a nu 
micșora cu nimic demnitatea 
victoriei obținute"...

Vitejia și demnitatea ostași
lor români, care au luptat ală
turi de glorioșii ostași sovietici, 
își dezvăluise valențele cu mult 
înainte ca acest ordin să fi fost 
dat, pe întregul traseu al înain
tării lor pe teritoriul Ungariei 
și cu deosebire aici, în perife
riile Budapestei. „Ostașii ro
mâni pe care i-am cazat în ul
timele zile ale anului 1944 — ne 
spune Erzsebeț Bogdan, din Râ
kosliget, strada XVIII, nr. 6 — 
nu numai că s-au purtat cu noi 
într-un mod ireproșabil, ci, mai 
mult, au știut să ne si insufle 
curaj. Trăiam atunci zile dra
matice, pentru că, ceea ce se în- 
timpla la Budapesta nu erau 
fapte dintre cele mai obișnuite. 
Nici nu pot să vă descriu cît de 
mult m-au îmbărbătat cuvintele 
lor...". La rîndul lui, Nemesapâti 
Lăszlo, domiciliat in același car
tier, pe strada XVI, nr. 25 ne 
încredințează că : „Soldații eli
beratori veneau împreuna, dar 
pe români îi puteam cunoaște 
după uniforme. Toți vecinii mei 
vă pot confirma faptul că erois
mul lor era impresionant".

Urmăresc cu privirile de pe 
șoseaua care pătrunde în capi
tala maghiară, vastele terenuri 
virane de-a curmezișul cărora 
și-au croit drum ostașii Corpului 
7 român, pe direcția centrală a 
frontului de operațiuni Budapes
ta, flancați de corpurile 18 și 30 
sovietice care acționau în stingă 
și. respectiv, în dreapta lor. Ma
rile clădiri pe care nazișții le 
transformaseră in fortărețe încă

în micul protectorat brita
nic situat în regiunea Golfu
lui Persic — Qatar — a fost 
dată publicității o constitu
ție provizorie, care proclamă 
independența și suveranita
tea statului. Constituția pro
vizorie va intra în vigoare 
peste trei luni, iar noul stat 
va purta denumirea de 
„Dawlat Qatar". Constituția 
provizorie prevede garanta
rea drepturilor tuturor cetă
țenilor. Se arată, de aseme
nea, că statul Qatar, mem
bru al Federației emiratelor 
arabe, sprijină. în întregime 
Liga Arabă și obiectivele 
sale, depunînd eforturi pen
tru întărirea legăturilor de 
solidaritate cu celelalte sta
te din zona geografică din 
care face parte.

Noul stat independent Qa
tar (cu o suprafață de 22 014 
km2 și o populație de peste 
80 000 de locuitori), posedă 
mari bogății petrolifere.

decret prezidențial subli- 
că această măsură a fost 

din cauza „intensificării

Guvernul guatemalez 
a instituit joi seara „sta
rea de urgență" pe timp 
de 30 de zile pe întregul 
teritoriu al tării.

Un 
niază 
luată 
activităților subversive", al căror 
punct culminant l-a constituit ră
pirea ambasadorului R. F. a Ger
maniei, contele Karl von Spreti. 
Decretul suspendă toate dreptu
rile civile, interzice activitățile 
politice și sindicale și anulează 
numeroase garanții constituționa-

le. Controlul țării a fost preluat 
de Ministerul Apărării, forțele de 
securitate căpătînd dreptul să 
aplice legea marțială și să exe
cute orice persoană condamnată 
la moarte în baza legilor de ur
gență. Șoferii care vor conduce 
autovehiculele în afara capitalei 
țării vor trebui să prezinte per
mise speciale.

După cum relatează agenția 
REUTER, imediat după promul
garea decretului, pe străzile ca
pitalei guatemaleze și-au făcut a- 
pariția trupe care inspectează 
toate autovehiculele.

care pătrund în

• „UNICUL NOSTRU OBIEC
TIV este deocamdată asigurarea 
cazării și aprovizionarea sinis- 
traților", a declarat ministrul 
turc al construcțiilor și locuin
țelor, Harettin Nakiboglu, care 
coordonează activitatea de sal
vare a populației din regiunile 
lovite de recentele cutremure. 
Pînă acum, a precizat ministrul, 
au fost ridicate 17 500 de corturi 
și se distribuie alimente popu
lației. Echipe de specialiști au 
început elaborarea planurilor 
în vederea reconstruirii locali
tăților devastate dez cutremure.

• PREMIERUL DESEMNAT 
MARIANO RUMOR a anunțat 
joi seara definitivarea listei vii
torului cabinet italian de cen- 
tru-stînga, format la 27 martie. 
S-a anunțat că premierul Ru
mor va prezenta marți declara- \ 
ția-program a guvernului în 
fața Camerei Deputaților și a 
Senatului, urmînd ca votul de 
învestitură să aibă loc la mij
locul lunii aprilie.

• GUVERNUL FINLANDEZ 
prezidat de Mauno Koivisto și-a 
prezentat vineri demisia pre
ședintelui Urho Kekkonen. De
misia urmează alegerilor gene
rale ce au avut loc luna tre
cută.

artificial al Pămîntului „Cos
mos 329“. După cum transmite 
agenția TASS, satelitul este des
tinat continuării explorării spa
țiului cosmic, potrivit progra
mului anunțat anterior.

• MITRALIERE, PUȘTI AU
TOMATE și mari cantități de 
muniție au fost predate autori
tăților cipriote de cînd este în 
vigoare amnistia acordată pose
sorilor ilegali de arme. Aceste 
ame se adaugă celor confiscate 
de poliție în cursul unor per
cheziții, printre care s-au aflat 
tunuri antiaeriene ușoare, mor- 
tiere grele și chiar lansatoare 
de rachete.

Amnistia mai este în vigoare 
pînă luni.

• LA 3 APRILIE, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul

• LA ROMA AU LUAT 
SFIRȘIT lucrările Conferinței 
anuale de colaborare între Or
ganizația Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) și Federația Interna
țională a Asociațiilor de Api
cultura (Apimondia). Conferin
ța, care a fost prezidată de prof, 
ing. V. Harnaj (România), a a-

s h u r* -t
nalizat realizările programelor 
de sprijinire a țărilor în curs 
de dezvoltare.

Tancuri la
Universitatea

din Quito
• GUVERNUL ECUADORIAN 

a ordonat armatei să pătrundă 
în incinta orașului 
din capitala țării, 
urma incidentelor 
denți și poliție, care 
dat cu rănirea a șase 
Studenții manifestau 
de protest împotriva 
colegiului de fete „24 _
pretextul că tinerele care învă
țau aici „s-au răsculat'* împo
triva politicii guvernului în do
meniul educației. Universitatea 
din Quito este acum înconju
rată de trupe și de 10 tancuri.

universitar
Quito, în 

dintre stu- 
s-au sol- 
persoane. 
în semn 
închiderii 
mai" sub

• LA INVITAȚIA GUVER
NULUI PAKISTANEZ, în capi
tala Pakistanului de Est, Dacca, 
a sosit o delegație economică-și

de prietenie a R.P. Chineze, 
conducă de Fan I, președintele 
Comitetului pentru relații eco
nomice cu străinătatea, 
ză agenția China Nouă.

relatea-

• JOI, A ÎNCEPUT 
NEA DE PRIMĂVARĂ 
LAMENTULUI FRANCEZ. Lu
crările propriu-zise ale Adună
rii Naționale nu vor debuta 
însă decît marțea viitoare, o 
dată cu dezbaterea asupra poli
ticii franceze în Mediterană și 
Orientul Apropiat. Noua sesiu
ne are o agendă încărcată. Se 
acordă o importanță prioritară 
problemelor economice și socia
le, între care un loc aparte îl 
ocupă examinarea planului de 
dezvoltare economică a Franței 
în anii 1971—1975, elaborat de 
guvern în colaborare cu repre
zentanți ai industriașilor.

• LA BUENOS AIRES a avut 
loc o demonstrație studențească 
de protest împotriva încercării 
unei organizații de extremă 
dreaptă de a atenta la viața 
președintelui Federației univer
sitare argentiniene, Jacobo Tief- 
fenberg.

SESIU-
A PAR-

„Apollo-13" va stabili
nou recoird de greutate utilă 
lansată vreodată în spațiul 
cosmic. Administrația na
țională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (NASA) a 
anunțat joi la Houston că 
spre Lună va fi trimis un 
complex spațial cu o greu
tate de 134 550 kilograme. 
Este vorba de cabina de co
mandă care va adăposti pe 
cei trei astronauți James 
Lowell, Fred Haise și Tho
mas Mattingly, modulul'lu
nar, propulsorul de serviciu 
și cea de-a treia treaptă a 
rachetei „Saturn-5", ce se va 
prăbuși pe suprafața Selenei. 
NASA a precizat că la 11 a- 
prilie, după ce va ieși din 
zona gravitației terestre, cea 
de-a treia treaptă a rachetei 
purtătoare se va detașa de 

I „trenul spațial", va fi orien
tată. prin telecomandă în di
recția Lunii și va atinge su
prafața satelitului natural al 
Pămîntului în seara zilei de 
14 aprilie, în apropierea seis- 
momețrulul instalat de echi
pajul „Apollo-12“ în misiu
nea precedentă. Aceasta va 
permite specialiștilor să stu
dieze efectele unor „cutre
mure pe Lună".

un-
Re-

de
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condu
să de tovarășul Emil Bodnaraș, 
a depus coroane de flori la Mo
numentul. Eroilor unguri și la 
Monumentul Eroilor Sovietici, 
căzuți în luptele pentru elibe
rarea Ungariei de sub jugul fas
cist.
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