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? ACTUALITATEA PENTRU TINERET
După cum am anun

țat, Concursul teatre
lor dramatice și de 
poezie de la Brașov — 
desfășurat în cadrul 
Festivalului național al 
artei studențești — a 
luat sfîrșit duminică 
seara. Festivitatea de 
premiere — la care au 
participat tovarășul 
Traian Ștefăjiescu, pre
ședinte al Consiliului 
U.A.S.R., secretar al 
Comitetului Central al 
U.T.C., reprezentanți ai 
organelor locale de

FESTIVALUL NATIONAL r b 
AL ARTEI STUDENȚEȘTI j* t,

PENTRU
partid și de stat și ai 
forurilor universitare 
brașovene — a prile
juit o manifestare en
tuziastă, semnificativă 
pentru pasiunea cu ca
re studențimea înțele
ge sa participe la via
ța cultural-artistică 
organizată de asocia
ții. Ca o încununare a

THALIA
acestei pasiuni con
stante pentru arta stu
dențească, pentru tea
tru, artista emerită 
Dina Cocea, președin
ta juriului, a înmînat 
formațiilor și interpre- 
ților care s-au distins 
în mod deosebit nume
roase premii și men

țiuni. Și credem că nu 
greșim consemnînd 
aici că judecata juriu
lui a fost dreaptă ; în
treagă sală a răsplă
tit prin aplauze puter
nice obiectivitatea de 
care a dat dovadă ju
riul.

A. VASILESCU 
S. COSTIN

. Citiți în pagina a 
Il-a lista premiilor a- 
cordate. a

DUPĂ 14 LUNI DE LA APLICAREA EXPERIMENTALĂ

A NOULUI SISTEM DE SALARIZARE SI

MMM SALARIILOR IN INDUSTRIA UȘOARĂ

LA FABRICA REZULTATE
DE CONFECȚII ECONOMICE
DIN CRĂIOVA

SUPERIOARE
T’

CÎȘTIGURI SPORITE
— Fără nici o îndoială — ne 

spune tovarășul Constantin Ni- 
colescu, directorul general al 
Combinatului de confecții Cra
iova — atingerea cu un trimestru 
și cinci zile mai devreme a in
dicatorilor proiectați de către fa
brica din localitate este în strîn- 
să legătură cu aplicarea Hotă- 
rîrii Consiliului de Miniștri .pri
vind generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare și ma
jorarea salariilor în întreprinde
rile din ramura industriei ușoare 
cu începere de la 1 februarie 
1969. Cînd fac această afirmație 
am în vedere că o dată cu intro
ducerea •noului sistem de salari
zare ni s-a pus la îndemînă un 
instrument extrem de eficace în

stabilirea exactă a cîștigurilor bă
nești în funcție de calitatea, can
titatea și răspunderea îji muncă, 
fapt care a condus și conduce 
nemijlocit la crearea unei in
terdependențe mai strînse între 
rezultatele obținute de fiecare 
salariat și întreprindere în an
samblu. îmbunătățirea sistemului 
de cointeresare materială a sa- 
lariaților în unitatea economică 
la care mă refer a atras după 
sine consolidarea unui cadru 
propice pentru stimularea creș
terii preocupării colectivului în 
mobilizarea rezervelor de care 
dispune prin organizarea supe
rioară a producției și a muncii, 
folosirea rațională a capacităților 
productive și a timpului de lu-

la
supe-

Comitetul Comunal U.T.C. in oglinda

propriilor sale răspunderi

Un singur om 
nu poate înlocui

un comitet
întreg!

cru, a contribuit susbstanțial 
obținerea unei eficiențe 
Yioare.

Investigarea activității econo- 
mice-financiare a Fabricii de con
fecții din Craiova pe parcursul 
perioadei trecute de la aplicarea 
experimentală a noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor 
aduce multiple, alte puncte de 
susținere completării tabloului 
conturat de către interlocutorul 
nostru. Față de 1968 de pildă, 
producția globală realizată în 
1969 aproape s-a dublat. De re
marcat că acest spor impresio
nant nu are drept corespondent 
mărirea în aceeași proporție a 
numărului mediu scriptic al sa- 
lariaților ci el este efectul ob
ținerii unei productivități medii 
anuale pe cap de salariat cu 
60 260 lei mai mare în 1969 com
parativ cu anul luat drept bază.

— Nu trebuie să uitam a 
menționa aici — releva tovarășa 
Valentina Cocoroveanu, șefa ser
viciului salarizare — ca dacă ne 
oprim atenția asupra modului în 
care sînt îndeplinite normele 
de producție, subliniez norme de 
producție științific fundamentate, 
vom remarca ca începînd cu luna 
februarie a anului trecut procen
tul mediu de realizare a lor, cu 
toate că procesul de producție 
se desfășoară în paralel pentru 
mulți salariați cu cel de învăță- 
mînt, își păstrează o dinamică 
constantă peste sută la sută. 
Drept urmare, la finele primului 
an de experimentare a noului 
sistem de salarizare și majorarea 
salariilor în întreprinderea noas
tră din cei 3166 angajați, 2550

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu
J J

a primit delegația parlamentară 
a Republicii Ruanda

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit luni la amiază, la Palatul 
Consiliului de Stat, delegația 
parlamentară a Republicii Ru
anda, condusă de Thadee Ba- 
garagaza, președintele Adună
rii Naționale a Republicii Ru
anda.

La primire a luat parte pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec și Stan- 
ciu Stolan, secretarul general 
al Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Afri
ca.

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au 
fost abordate probleme referi
toare la stadiul relațiilor din

tre cele două țări, evidențiin- 
du-se noi posibilități pentru 
extinderea colaborării bilate
rale în interesul ambelor po
poare, al dezvoltării climatu
lui de cooperare internaționa
lă și al cauzei păcii.

S-a subliniat, de asemenea, 
necesitatea unirii forțelor de
mocratice, progresiste și anti- 
imperialiste în lupta împotriva 
colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru consolidarea 
independenței și suveranității, 
pentru dezvoltarea multilate
rală de sine stătătoare a tu
turor popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

OMUL —OGLINDA EPOCII

ADEZIUNEA
ACTIVĂ
LA NOU

„Porțile de Fier" au fost declarate șantier national al tineretului.. Aspect de la adunarea festivă 
de constituire

Fotografia : ION CVCU

UN TON MINOR
ÎNTR-O GAMĂ

MAJORĂ
Sînt teme și subiecte literare 

foarte importante', de o strin
gentă actualitate, a căror trans
mutare în plan artistic este me
nită, nu arar, să satisfacă exigen
țele cele mai înalte ale cititoru-* 
lui. Tensiunea dezbaterilor unei 
epoci, tensiunea ideilor acesteia 
poate face loc în opera literară

• 0 performanță românească • Realizatorii ei • Si clteva
principii umane — proprii inovatorilor

Corolarul mișcării progresive 
este schimbarea. Adică, întîi. 
inovarea. Iar permanența stării 
de schimbare, impulsionată de 
nou, e mai mult ciecît necesară. 
Fiindcă există în știință si teh
nică activități care astăzi se 
nasc și cresc, miine se .plafo
nează și întră în declin, iar poi- 

. miine mor. Mor. pur și simplu, 
în însăși febra schimbării crea
toare. Și nimeni n-are timp să 
le plîngă. Dimpotrivă. Idei știin
țifice perimate, tehnici înve/hite 
se plătesc dureros în dinamica 
modernă. Acum, vederea scurtă 
și reflexele lente sînt respinse 
aprioric de epocă. Motiv pentru 
care ideile novatoare au înce
tat de a mai fi podoabe înde
lung purtate. Ideile sînt acum 
unelte funcționale, pentru a 
transforma rapia lumea. Cerce
tătorii stării de mobilitate per
manentă se află aici în total 
consens j -forță modernă înseam
nă capacitate de a inventa, plus 
capacitate de a ihsera rapid in
venția în produse (J.J. Servan- 
Schreiber). Capacitate dată, fi
rește, de aptitudinea de a gîndi, 
de a inova, a crea.

Nimic mai propriu tineretului 
decît interesul și adeziunea față 
de nou. Nimic mai interesant 
pentru tineri decît rezultatul de 
performanță al noului aplicat. 
Constatam încă o data această 
axiomă, devenită aproape tru- 

, ism, la un club studențesc, cînd 
jurnalul de actualități T.V. a 
anunțat că țara noastră a obți
nut la Leipzig o medalie de aur. 
Interesul era efervescent tînăr,
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Comitetele comunale U.T.C. ■■ 
sînt, prin definiție, organe' ele lu- g 
cru colective și, dacă sîntem ne
voi ți să amintim încă o), dată, de 
la bun început, acest adevăr cu
noscut și recunoscut de toată lu
mea, o facem pentru ca, după 
cîte se pare, adevărurile elemen
tare trebuie totuși și ele reîm
prospătate dip cînd în cînd din 
cauza ivirii unor situații care do
vedesc că le-am cam dat uitării. 
Atribuțiile unor asemenea organe 
colective sînt date de însăsi com
plexitatea problemelor care fră
mîntă tineretul de lâ sate, de în
datoririle multiple ale organiza
țiilor comunale U.T.C., ca și de 
necesitatea unei largi participări 
la modalitățile de îndeplinire a 
acestora. în mod firesc, limi
tarea activității unui întreg co
mitet la unu-doi-tiei membri ai 
săi are repercusiuni nedorite a- 
supra rezultatelor înseși, plasea
ză preocupările de ansamblu în- 
li-o sferă mult îngustată, tocmai 
din cauză că puterea de muncă 
a unui singur om nu poate.

I
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MIRCEA CRISTEA
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Activistul U. T. C. 
și activitatea sportivă

Timp de mai multe zile au 
fost reuniți, în Capitală, un nu
măr de 120 de activiști U.T.C. 
din orașele și județele țării, care 
răspund de activitatea sportivă 
de masă, în vederea Unei in
struiri organizate de ■ secția de 
resort a C.C. al U.T.C. Progra
mul, deosebit de complex, a cu
prins dezbateri pe problemele 
de fond ale activității sportive, 
aspecte privind stilul de muncă 
și viața de organizație, partici
pări la sesiunea științifică 
I.E.F.S., . “ ■ ....
practice dintre cele mai diver
se, prin aceasta 
furnizarea- ’ _ _______
practice și utile cunoștințe și 
modalități de lucru, de îmbună
tățire și dezvoltare a activității 
sportive a maselor largi de ti
neri de la sate, din școli, facul-

tați șLîntreprinderi. Activiștii'
U.T.C. pe linie . de . sport, puși 
în cele mai diverse ipostaze : de

DE

l
!
I

, ______ .. a
precum și activități

u.rmărindu-se 
celor mai eficiente.

organizatori, ,,elevi", arbitri și 
chiar sportivi activi, s-au stră
duit să acumuleze o experiență

interesantă, să elucideze o di
versitate de probleme și imediat 
după încheierea cursului — 4 a- 
prilie *— și-au propus să treacă la 
executarea neîntîrziată a etape
lor calendarului competițional 
de primăvară al U.T.C.

în sfîrșit, participarea la o ac
țiune sportivă cu caracter me
todic, organizată de Consiliul 
municipal București de educație 
fizică și sport, a completat pro
gramul instruirii.

Prezenți și noi la una din șe
dințele practice care a avut loc 
la baza sportivă Voința, am a- 
dresat unor activiști și șefi de 
secții de sport, cîteva 
legate de perspectiva

VIOREL

întrebări 
imediată

RABA

(Continuare în pag. a V-a)

I
I
I
i
I
!
I

unei tensiuni similare a vieții 
interne a personajelor, a modului 
lor de a gîndi ; un fapt social 
concret devine astfel, transfigurat 
artisticește, fapt literar autentic, 
devine artă. Cititorul se îndreap
tă astfel spre o carte convins că 
va găsi în ea întrebări similare 
celor care îl frămîntă, răspunsuri 
pe care le caută, pe scurt, că în
tr-o lume imaginară, plăsmuită 
de scriitor, va putea retrăi pro
priile sale stări afective, își va 
vedea sublimate propriile idei. 
D.I. Suchianu sugera într-un ar
ticol cum ignorarea unor astfel 
de adevăruri elementare creează 
produse artistice hibride, fără o 
consonanță cu propria lor reali
tate de referință și care, sînt, în 
ultimă instanță, lipsite de forța de 
penetrație a ideilor. A aborda o 
temă general umană nu devine 
automat garanția realizării ope
rei. Alți factori, printre care în 
principal nivelul artistic al ope
rei respective, dau girul reușitei. 
Este, desigur, o necesitate fi
rească de mare importanță abor
darea unor teme majore. Viabili
tatea unei literaturi se măsoară 
în aderența sa la problemele 
omului contemporan. Pledoariile 
pentru o literatură angajatăj în 
sensul nobil al cuvîntului, au în 
vedere tocmai faptul că o artă 
atemporală, ruptă de realități is
torice încetează de a mai avea

M. COSTEA
(Continuare în pag. a IV-a)

deși nu se anunțase o medalie 
olimpică. Competitorii, de mare 
valoare europeană, — pe plan 
științific și tehnic, însă — au re
cunoscut victoria, categorică a 
unui patent românesc, instala
ție unică în lume prin perfor
manțe : prevenitorul de erupție 
la forajul sondelor de țiței și 
gaze. Proiectat și' fabricat în 
România. Tinerii politehnicieni 
de față, au dezbătut aprins me
dalia pe toate fețele.

PE URMELE 
MEDALIEI...

tînăr, secretarul 
rian Adam este, _ ...
ceputul verigilor care au dus la 
succesul medaliat. Acest inginer- 
exportator are îndatorirea pro
fesională de a fi la curent cu 
tot, dar absolut cu tot ce e nou 
pe plan mondial — în industria 
petrolieră și comerț. Altfel, pe 
plan . profesional, el încetează 
practic de a exista. Deci, fiind 
solicitat pentru export un dis
pozitiv cu menirea în speță, in
ginerul Marian Adam, perfect 
documentat, deci cunoscind toa
te performanțele unei asemenea 
instalații la acea oră pe piața • 
mondială, a cerut uzinei „1 Mai*4 
din Ploiești realizarea uneia su
perioare. Și așa s-a făcut pa în 
orașul prahovean, un colectiv 

proiectanți, în fruntea cărora 
strălucit doi ingineri destul

La ..Indus
trial-Export** 
un inginer 
U.T.C., Ma
se pare, în-

de
au ______ ___
de tineri, depășind 'înseși aștep-

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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RAIDUL NOSTRU DE CAMRAMIE IN JUDEȚUL IALOMIȚA

PUTEREA
DE MAGNET 
A CÎMPULUI

în decor de primăvară, străba
tem Bărăganul ialomițean, do
minat de forfota zilelor pline de 
campanie. Tractoarele în densita
te apreciabilă, „în mers de melc“ 
— așa cer specialiștii în folo
sul calității — brăzdează dm- 
pul de la un capăt la altul. Mai 
puțin solicitați la semănat, coo
peratorii s-au concentrat la gră
dinile de legume, în solarii, la 
amenajările pentru irigații sau în 
vii și în plantațiile de pomi. Exe
cuția tuturor lucrărilor beneficiază 
de prezența activă a tinerilor; Plin 
tot ceea ce întreprind și reali
zează, ei impulsionează ritmul și 
asigură calitatea, cum s-ar spune 
așează baze sigure viitoarelor re
colte. La Bordușelu, de 14 zile 
încheiate, Cristaehe Banciu, Ma

nn Ghiță, Niculai Capelea și 
loan Avram au instalat motopom- 
pele cu sorbul în apele ce băl
teau pe două sute de hectare și, 
înfruntînd vîntul și ploaia au 
rămas acolo adăpostiți doar de 
pelerine, pînă cînd, vineri 3 a- 
prilie, pe la orele opt seara, și 
ultima motopompă a ajuns să 
funcționeze în gol. Astfel, două 
sute de hectare vor putea fi se
mănate cu oricare dintre culturi 
și, ceea ce este foarte important, 
în momentul optim.

Un examen trecut cu succes 
de patru uteciști...

în vecinătate, Neculai Neculai, 
Ștefan Vasiliu, Gheorghe Radu 
și Gheorghe Dan semănau încă 
din zorii zilei. „Sîntem puțin 
rămași în urmă cu semănatul cul

turii de floarea-soarelui, aprecia 
tractoristul utecist Neculai Necu- 
lai. La noi a fost multă umezea
lă. Cînd alții semănau, noi nu pu
team ieși în cîmp nici cu piciorul. 
Sperăm să încheiem această lu
crare marți seara. Numai de n-ar 
mai ploua. Astfel, vom merge cin 
un ritm zilnic de cel puțin o sutăl 
de hectare".

...Patru semănători, o sută de 
hectare într-o zi! E și mult, e și 
posibil. E mult dacă ne gîndinr 
la faptul că productivitatea se
mănătorii SU-29 este abia de 
douăsprezece hectare cînd este 
vorba de semănatul florii soare-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)
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1N ACȚIUNILE VOLUNTAR-PATRIOTICE

RITMUL SE INTENSIFICA,
REALIZĂRILE

A
Corespondențele întrerupte duminică, din motive de spațiu, 

și în cursul zilei de ieri, configured amploarea tot mai mare pe 
alta, acțiunile de muncă voluntar-patriotică.

Pe „magistralele"

primăverii
...Dtiminfctf. Dimineață însori

tă de aprilie, in care Buzăul, oraș 
în plină ascensiune industrială, 
în continuă înflorire — se des
chidea mai mult către devenirile 
primăverii. Și în această zi, din 
nou, localnicii au fost martorii 
spectacolului diurn al operei de 
înfrumusețare pe care, o dată cu 
sfirșitul iernii îl oferă sute și 
sule de tineri, răspunzînd ace
leiași chemări interioare de dă
ruire a cîtorva ore de muncă și 
tinerețe pentru frumusețea orașu
lui natal. O operă profund rele
vantă pentru hărnicia, elanul 
care le angajează preocupările, 
ale căror proporții se exprimă sim
plu, dar deloc banal, într-o ci
fră : 7 milioane lei. Reprezintă 
valoarea suitei de lucrări pe care, 
în acest an, organizațiile U.T.C. 
din municipiu s-au angajat să le 
realizeze pe șantierele muncii vo
luntar-patriotice.

Duminică, pe „magistrala pri
măverii — care cuprinde un 
traseu de-a lungul C ringului, 
parcurile orașului, zona noilor 
cartiere de locuințe, pînă pe ma
lurile rîului Buzău —*800 de ti
neri — elevi și muncitoriși-au 
dat întâlnire pentru a împodobi 
localitatea cu noi elemente ale 
frumosului și pitorescului. Pe a- 
cest itinerar, unii dintre ei pu
teau fi văzuți în întinderea de 
zeci de hectare a parcului 
„Crîng", printre arbori seculari, 
ctirățind aleele, zonele de ver
deață. In imediata vecinătate, pe 
bd. Nicolae Bălcescu, în noile 
cartiere de tocutețe, conducted 
autogredere, Voicu Rusu și alți

„Seara facultății"

La Cititul Institutului 
Politehnic din București a 
avut loc o „seară a fa- 
cultătii“ organizată de 
Consiliul U.A.S. al Facul
tății de electronică și te
lecomunicații. In cadrul 
manifestării, s-a desfășu
rat o convorbire cu repre
zentanți ai conducerii zia
rului „Scînteia tineretu
lui", care au răspuns în
trebărilor puse de siu- 
denți în legătură cu pro
bleme ale actualității in
terne și internaționale.

In partea a doua a ma
nifestării, după un miero- 
recital de poezie, actorul 
Victor Rebenciuc a stat 
de vorbă cu studenții 
despre teatru și slujitorii 
săi.

Flori pentru Thalia
(Urmare din pag. I)

Marele premiu pentru cel mai 
bun spectacol al festivalului — 
formația Institutului de arhitec

tură din București, pentru spec
tacolul „A opta zi dis-de-dimi- 
neață".

Premiul I — Formația Casei 
de cultură a studenților din Cra
iova, pentru spectacolul „Farul".

Premiul II — Formația Casei 
de cultură a studenților din Ga
lați, pentru spectacolul „Strip
tease".

Premiul III — Formația Tea
trului studențesc Baia Mare, 
pentru spectacolul „O intimpla- 
re".

Mențiune — Formația Casei de 
cultură a studenților din Cluj, 
pentru spectacolul „Gîlceava zei
lor".

Premii de interpretare a unor 
roluri feminine :

Premiul I — Liliana Dumi
trescu (Centrul universitar Bu
curești).

Premiul II — Mariana Stratan 
. (Centrul universitar Craiova).

Premiul III — Adriana Mate- 
iaș (Centrul universitar Baia 
Mare).

Premii de interpretare a unor 
roluri masculine :

- Adrian Muntea- 
universitar Con-

Premiul I 
nu (Centrul 
stanța).

Premiul II 
și Koblieska 
universitar Cluj) ; Aurel Todea 
(Centrul universitar Baia Mare).

P. S. Se cuvine să subliniem
zit ultimul număr al revistei festivalului — „Pipâruș" — care a 
apărut cu cîteva minute înainte de festivitatea de premiere. Edi
ția specială consemna opiniile unor membri ai juriului, critici de 
teatru, ziariști și studenți prezenți la festival despre „Ce ar tre
bui să fie teatrul studențesc ?" precum și comentarii cu privire 
la reprezentațiile de duminică.

— Huszar Vilmos
Kalman (Centrul

7 colegi de la întreprinderea de 
gospodărire locală dădeau ritm și 
spor muncii altor tineri, nive- 
lînd terenul, săpînd, pregătind 
pămîntul pentru spații verzi, 
plantînd pomi.

Alte detașamente își croiau 
„front de lucru" la. Podul Mără- 
cineni, la poarta dinspre Focșani 
a orașului, pregătind călătorilor 
priveliștea încîntătoare a drumu
lui cu ample zone de vegetație 
și garduri vii. Pe foste ripe de

corigente
Lipsă de cazmale sau

indolență organizatorică ?
Se caută și găsesc cele mai 

potrivite forme pentru ..renta
bilizarea" acțiunilor, pentru o 
mai mare eficiență educativă, în 
primul rînd, dar și economică a 
orslor dedicate de tineri, din 
timoul lor liber, muncii volun- 
tar-patriotice. Dar pe itinerariul 
muncii patriotice din județul 
Ilfov pe care l-am străbătut du
minică am întîlnit. nu de puține 
ori. și acțiuni ratate, organi
zații U.T.C. care își anunțaseră 
cu o săptămînă înainte promi
țătoarea prezență, dar în dumi
nica hotărîtă nu a venit nimeni. 
La Buftea, o zi frumoasă a fost 
pierdută ; din cei 2 040 de ute- 
ciști. nici unul nu a fost înștiin
țat că ar avea loc vreo acțiune, 
Comitetul orășenesc U.T.C. 
Buftea a considerat că pentru ’ 
acea zi, cînd în tot județul se 
făcea prezent freamătul celor 
10 000 de tineri, aici fuseseră 
epuizate toate obiectivele, deși, 
cum spune proverbul; omul gos
podar are întotdeauna cîte ceva 
de făcut. Aflăm, totuși, că au ve
nit cîțiva la săditul puieților în

f v A V ■ V

Sa mvațam 
la timpul

în multe planificări ale unor 
organizații U.T.C. întîlnim bine
cunoscutele cuvinte : vom acțio
na, vom mobiliza, vom iniția.,, 
toate la timpul viitor. în refera
tele de analiză a muncii, întîl
nim tot binecunoscutele cuvin
te : am acționat, am mobilizat, 
am inițiat, de astă dată toate la 
timpul trecut. ✓

între cele două situații se a- 
flă însă prezentul, adică actua
litatea. Fiind o chestiune fără 
promisiuni și fără amintiri —

Premiul III — Ion Cristian 
(Centrul universitar Brașov).

Mențiune — Mareei Bulac 
(Centrul universitar Cluj).

Recitaluri de poezie :

Premiul I — pentru spectaco
lul „Secolul XX", adaptare după 
poemul dramatic „Glasurile lu
mii" de Geo Dumitrescu, reali
zat de studenții Institutului de 
medicină din Timișoara.

Premiul II — pentru spectaco
lul ,;Vîrstele poetice", prezentat 
de Casa de cultură a studenți
lor din București.

Mențiuni pentru interpretare : 
Margareta Ivan (Centrul uni
versitar Iași) ; Mioara Novacov- 
ski (Centrul universitar Tg. Mu
reș) și Ecaterina Stanici (Cen
trul universitar Timișoara).

Premiul pentru montaj lite
rar ;

Spectacolul „LENIN — tova
răș, om", prezentat la Casa de 
cultură a studenților din Brașov.

Premii speciale : Ă
Premiul pentru cea mai bună 

piesă scrisă de un student : 
Radu Țuculescu, din Centrul u- 
niversitar Cluj.

Premiul pentru cea mai bună 
regie realizată de un student : 
Cristian Furnică din Centrul u- 
niversitar Timișoara.

Mențiune specială a juriului : 
Formația de pantomimă a Casei 
de cultură a studenților din Cluj.

interesul deosebit pe care l-a tre- 

I
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au continuat sâ ne sosească 
care o capătă,, de la o zi la

pe malurile rîului Buzău tinerii 
au plantat arbori și arbuști, dînd 
contur mai precis teraselor cu 
vegetație în trepte.

O duminică însorită de vacan
ță, o duminică de bilanț: 25 000 
puieți plantați, teren pregătit 
pentru alți 25 000. Pe „magistra
la primăverii", în acest an — ne 
spunea Stelian Petrescu, prim- 
secretar^al Comitetului municipal 
Buzău al U.T.C. — vom deschi
de, în curînd, noi „premiere", în 
vederea plantării suprafeței de 
40 000 m.p. de la Podul Mărăci- 
neni, pentru asanarea și planta
rea unei alte zone, la bariera 
Ploiești, pentru curățirea și îngri
jirea tuturor parcurilor și străzi
lor orașului".

ION TRONAC

masivul pădurii Rîioasa, dar... 
n-au avut cazmale...

Aceeași lipsă de... cazmale 
mai cu seamă de organizare, am 
întîlnit și la un grup de 80 de 
elevi de la Școala de șoferi, 
veniți în Pădurea Mogoșoaia 
fără unelte, să planteze puieți 
de salcîm.

Acțiunea de muncă patriotică 
„plănuitp* dar neorganizată 
cum se cuvine, s-a transformat 
într-o plimbare» după flo'ri la 
pădure. Nici silvicultorii Ocolu
lui silvic București nu s-au în
grijit din vreme ca terenul des
tinat împăduririi să fie dinainte 
jalonat și marcat. Plantarea pu
ieților cu uneltele care au mai 
putut fi procurate spre ora 
orînzului s-a făcut în dezordine.. 
„Ne pare rău — mărturiseau 
tinerii — că nu am rămas cel 
puțin în curtea școlii, unde am 
mai fi|găsit cîte ceva de făgut, 
deeît sâ venim, cu mașinile de 
la 30 kilometri, ca să vedem o 
pădure pe care o mai văzusem".

ION MAKCOVICI

conjugarea 
prezent 1
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păcate, duminică 
l-am căutat fără

pogaceanuc.

I
I

Un instantaneu surprins duminică pe unul din șantierele muncii voluntar-patriotice.
Foto: C. CIOBOATĂ

actualitatea există dincolo de cu
vinte. Și realitatea este că tra
in) în actualitate, că în ea con- . 
centrăm permanent trecutul și 
viitorul. De ea avem nevoie im
perioasă.

Referindu-ne la ziua de dumi
nică, am comis imprudența să-i 
•întrebăm pe activiștii secției e- 
conomice a Comitetului județean 
Mureș al U.T.C. : Ce acțiuni ale 
muncii patriotice efectuează 
ASTAZI tinerii din Județ? Ia ft 
răspunsul : Acțiuni. Au fost și 
vor fi. Sînt și astăzi dar nu știm 
unde... Și așa, cu sau fără sub-

< tilitate, se pierde noțiunea pre- 
. zentului, pentru care trebuia, de 

fapt, să se consacre capacitate 
organizatorice. Planurile și bi
lanțurile se fac în birou ; restul

• — în teren. Și pe noi ne inte
resează acum, restul. Așa cum îl 
înregistrează, de pildă, cotidian, 
tinerii de pe șantierul de la Lo
tru. Așa cum zeci și sute de mii 
de tineri, din toată țara, îl ono
rează cu vfrsta energiilor ple
nare, cu. demnitatea muncii dă
ruite societății. Și tinerii din ju
dețul Mureș optează pentru a- 
ceastă demnitate. Ei nu frebuie 
să fie mobilizați, ci numai anun
țați unde să-și concentreze for
țele.

Ne obsedează — și, cum s-a 
văzut, un nemotivat — prezen
tul, care, din 
în Tg. Mureș 
succes.

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează Ia Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Festival (orele 9,30; 
12; 15,15; 18; 20,45).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Republica (ci
rcle 8.45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Favorit (orele 10; 15,30; 18;
20,30),  Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Sala Palatu
lui (orele 17,30; 20,15). a

ÎN FIECARE SEARA LA ORA 
11 : rulează la Luceafărul (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.45).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Capitol (orele 9.30: 11.45; 14; 16,30; 
18,45; 21).

JUNGLA 
rulează la' 
11,15; 13,45,

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Victoria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16; 18.30; 20,45).

OPERAȚIUNEA CROSBOW : 
rulează la Central (orele 9; 11,15; 
13.30. 15.45; 18,15; 20.45).

prieten! far A GRAI : rulea
ză la Lumina (orele 9—16,15 în 
continuare : 18.45; 20,45).

VALEA PĂPUȘILOR ; rulează

ADEMENITOARE :
București (orele 8.45; 
16.15; 18.45; 21.15).

SPORESC
ipe scurt DIN

TOATĂ ȚARA
• HUNEDOARA. Duminică, 10 000 de tineri din municipiul 

Hunedoara au participat la lucrări de înfrumusețarea orașului, 
executind plantări de gard viu și amenajări de spații verzi. In 
orașul Deva, aproape 2 000 de tineri au fost prezenți în noul 
cartier Gojdu, pe șantierul muncii voluntar-patriotice, la lucră
rile de plantare a pomilor ornamentali, la amenajarea trotuare
lor. Tinerii din orașul Brad au lucrat în această dimineață la 
plantarea de puieți, la îngrijirea parcurilor și a zonelor verzi, la 
întreținerea a două baze sportive- (N. JURCA).

• GALAȚI. Prezența masivă a tinerilor din comunele județu
lui Galați a fost semnalată în special la acțiunile de împădurire 
Pe cele 21 de șantiere pentru împăduriri în fond silvic, deschise 
în județ, miile de tineri — dintre care remarcăm pe cei din 
Liești, Berești, Bujoru și Bănoasa — au plantat 70 000 de puieți. 
Totodată, ținerii din întreprinderi — și evidențiem organizația 
U.T.C. de la Combinatul siderurgic — au colectat 250 
vechi. In aceeași zi, 10 oaze sportive au fost amenajate 
rea competițiilor de sezon. (I. CHIRIC).

tone fier 
în vede-

au efec-• ALBA. Sîmbătă și duminică, peste 7 000 de tineri 
tuat circa 20 000 ore de muncă patriotică, participînd la acțiuni 
dc înfrumusețarea orașelor și de întreținerea bazelor sportive. 
De asemenea, s-au plantat două hectare în fond forestier și au 
fost curățate 500 hectare pășuni. S-au evidențiat tineri din 
orașele Aiud, Alba Iulia, Ocna Mureș, Abrud, Sebeș, Blaj. 
(I. RODEANU).

• PRAHOVA. Tinerii de la Mîneciu — 300 de elevi și coope
ratori — au participai la acțiuni de împădurire, pe șantierul 
tineretului, inițiat în cadrul ocolului silvic, la punctul de lucru 
Rotunda. îri numai patru ore au plantat 3 hectare de rășinoase. 
După amiază, la căminul cultural, din inițiativa comitetului 
U.T.C., tinerii au fost inivtați la un spectacol folcloric, intitulat 
Mîneciu 1970, la care și-au dat concursul formații cultural-artis- 
tice din 7 comune pe de Valea Teleajenului. (ION MIRIȚEȘCU).

• GORJ. în satul Ceauru, peste 200 de elevi ai Școlii de 
șoferi profesioniști din Tg. Jiu și ai școlii generale din saț 
au defrișat și amenajat circa 10 hectare de teren. Pînă acum, 
din cele 250 de» hectare — cit reprezintă angajamentul uteciștilor 
din Tg. Jiu — au fost redate agriculturii circa 170 hectare. 
In județ, peste 1 500 de tineri au participat în această zi la 
plantarea a 1 400 de pomi fructiferi, împădurirea a 10 hectare 
teren, amenajarea a 47 de izlazuri comunale, Ia stringerea a peste

-15 tone fier vechi etc. (M. CRISȚEA).
• V1LCEA. In raza de activitate a Ocolului sijvjc Băbeni,. 

tinerii și-au mobilizat toate forțele pentru terminarea îptrrQ 
săptămînă a lucrărilor de împădurire din această primăvară. 
Tocmai de aceea, ziua de duminică a fost declarată ziua împă
duririlor de primăvară Astfel, peste 300 de pionieri ți elevi 
de la Liceul Băbeni și Școala generală Romani și-au început 
vacanța schimhînd condeiul cu cazmaua. în mijlocul elevilor i-am 
întîlnit pe toți cei 9 membri ai comitetului comunal U.T.C., în- 
suflețindu-i la întrecere pe elevi. La sfirșitul celor cîteva ore 
de muncă intensă, elevii din Băbeni au adăugat celor 120 hec
tare, destinate plantațiilor dc plopi, contribuția lor de 3 hec
tare, suficientă cifră pentru relevarea hărniciei din această zi- 
(V. RAVESCy)

X

la Doina (orele 16; 18,30; 21), Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PE PLAJELE I’”— --------
la Timpuri Noi 
continuare).

DOMNIȘOARA 
lează la Feroviar 
13,30; 16; 18,30; 21), 
8,45; 11; 13,30; 16; ____  _
mura (orele 16; 18,15; 20,30).

MIREASA ERA ÎN NEGRU î 
rulează la Grivjța (orele 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (orele 16; 18,15;
20.30) . Miorița (orele 15; 17,30; 20).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză »Ia înfrățirea între popoare (o- 
rele 15,15; 17,45; 20), Vitan (orele 
15,30; 18; 20,30).

CÎND SE ARATĂ CU
CUVEAUA : rulează la Buzești 
(orele 15.30; 18; 20,30).

ANCHETATORUL DIN UM
BRA : rulează la Dacia (orele 
9,30—19,30 în. continuare).

LOANA : rulează la Bucegi (o- 
rele 16; 18,15; 20,30).

GHICI CINE VINE LA 
rulează la Drumul Sării 
15,30; 17,45; 20), Flacăra

LUMII ; rulează 
(orele 9—17 în

DOCTOR : ru- 
foreîe 8.30; 11; 
Melodia (orele 
18,30; 21), Fia-

CINA î
(orele
(orele

♦

Rahova (orele

MUNȚI : rulea- 
(orele 15,30; 18; 
(orele 15.30: 18;

15,30 ; 18 ; 20,30),
15,30 ; 18 ; 20,30).

EXPLOZIE IN 
ză la Giulești
20.30) , Progresai
20.30) .

VIRSTA INGRATA : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20,30).

ULTIMA DRAGOSTE î rulează 
la Volga (orele 16: 18.15: 20.30).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : rulea
ză la Viitorul (orele 17—19,30 în 
continuare).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30) , Tomis (orele 8,45—15,30 în 
continuare ; 18; 20,30), Modern (o- . 
rele 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

VIA MALA : rulează la Aurora 
(orele 9.30: 11.45; 15.45; 18; 20.15).

CAMERA ÎN FORMA DE L : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18;
20.30) .

BECKET : rulează la Munca (o- 
rele 16; 19).,

FECIOARA CARE-MI PLACE ! 
rulează la Arta (orele 15,45; 18;
20,15).  .

IUBIREA STRICT OPRITA î ru- .

(Urmare din pag. I)

țările Industrial-Exportului, au 
realizat modelul funcțional al 
prevenitorului de erupție. Plus 
două auxiliare-dispozitive hi
draulice cu telecomandă și un 
extraordinar manifold, destinat 
deplinei siguranțe a prevenirii 
erupției — ambele tot patente 
românești. Perfect realizată teh
nologic în uzinele „1 Mai", in
stalația încă neîntrecută ca re
zultate practice pe plan euro
pean, a fost imediat cerută' în 
toate țările cu industrie petro
lieră de pe continentul nostru. 
Și nu numai atît : medalia de 
aur conferită acum cîteva săp- 
tămîni UPETROMULUI a în
ceput să strălucească și pe alte 
continente.

...DAR MAI A- 
LES ALE PER

FORMERILOR

Cei doi pro- 
iectanți ai. a- 
cestui utilaj 
formidabil, 

sus 
i inven- 
Toevi și 
care, la 
seamănă 

ponderat,

despre care spuneam mai 
că au strălucit prin 51 
tivitate, sînt Teodor 
P. Stroie, ingineri 
prima vedere, nu 
de loc. Stroie e 
grav, riguros pînă la pedante
rie, Toevî efervescent, dinamic, 
devorat de neliniștea abunden
ței de idei în luptă cu timpul. 
Stroie e minuțios documentat, 
informat. Toevi la fel, și în plus 
deține un plan personal — pînă 
în 1980 ! — plin cu idei noi, cu 
propuneri inovatoare. Goana 
atît de lesne perisabilă a noiiiui 
de astăzi, explică dinamismul 
tînărului inginer care, vrea să 
inoveze anual cîteva utilaje pe
troliere dar care nu ar vrea să 
inventeze ceva deja inventat. 
Personalități așadar diferite, 
cei doi ingineri au însă un dat 
comun ; incontestabila aderență 
la nou.

De altminteri la „1 Mai" este 
o întrecere, o febră a căutării 
noului : doi ingineri foarte ti
neri, chiar stagiari, I. Crai și 
M. Dobre. vor să revoluționeze 
mecanismul' de transmisie a 
pompelor de noroi. Asta, mi s-a 
explicat, e o idee atît de năs
trușnică, adică atît de îndrăz
neață, îneît a stîrnit admirația 
fie și prin temeritatea ei. Ispra
va pe care afirmă că o întrevăd 
cei doi proaspeți ingineri ar în
semna răsturnarea, contestarea 
tuturor datelor problemei cu
noscute de zeci și zeci de ani. 
Și totuși, la drept vorbind, 
Einstein -n-a descoperit teoria 
relativității contestînd o axio
mă ?

Spiritul novator are însă și 
unele' obligatorii constante pe 
plan uman, pe care mi le dez
văluia, de pildă inginerul fon 
Stroie : pasiunea pentru profe
sie, disciplina interioară care 
merge pînă la sacrificiu Oame
nii animați de idei noi, sînt oa-r 
menii unei aspre rigori, ai unei 
totale seriozități. Vîrstnici sau 
mai ales tineri, ej nu-și cruță 
energia, și inteligența, ci le fruc
tifică pînă la sacrificiu. Fiindcă, 
mă asigura acest inginer, crea
rea nould'i nu e posibilă fără 
sacrificii. Răsplătită. însă, cu 
mari satisfacții, ce țin primor
dial de stima oamenilor. Intr-a
devăr mi-am amintit astfel o 
prețioasă consemnare a lui Mi
hai Ralea : „Cei ce inovează, 
beneficiază de stima unanima, 
extrem de prețioasă naturii u- 
mane. Fiindcă natura umană nu 
se reduce numai la rațiune, ci 
e de esență socială : omul caută, 
inovează, creează și își leagă fe-

(orele 15,30; 18;

PENTRU GENE- 
la Popular (orele

ru-
18;

___  __ _,R“ î 
la Crîngași (orele 15.30;

lează la Unirea
20.15) .

UN GLONTE
RAL : rulează
15.30; 18; 20,30).

STELELE DIN EGER : rulează 
la Pac^a (ora 18).

SIMPATICUL DOMN 
lează
20.15) . 
' NU 
lează
20.15) ,
20,30).

VOR FI DIVORȚURI : 
la Cosmos (orele 15,30;

Ferentari (orele 15,30;

ru- 
18; 
18;

MARȚI, 7 APRILIE 1970

Opera Română : FAUST — ora
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) : CASTI- 
LIANA — ora 19,30; (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI - ora 19.30; 
Teatrul de Comedie : DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY — ora 20 ; 

ricirea de stima semenilor, pen
tru că întreaga sa existență spe
cific umană ii vine de la socie
tate și nu se poate realiza decît 
numai în societate. Fără confir
marea valorii noastre prin stima 
oamenilor, existența ne-ar de
veni inutilă, nesemnificativă, 
fără rost".

NU MĂ INTE
RESEAZĂ 
MENII DE 
TINĂ 1

OA- 
RU-

Inginerul - 
șef de la „1 
'Mai", Petre 
Rață, care 
apăruse . în 

seara aceea la televizor vorbind
despre ultima victorie medalia
tă a UPETROMULUI mi-a ex
plicat clar : „Nu mă interesează 
oamenii de rutină ; tehnicieni, 
ingineri corecți, și atît — nu ne 
mai satisfac. Avem nevoie de 
idei îndrăznețe. Uzina noastră 
nu e nouă, are tradiție, dar 
avem permanent nevoie de nou, 
fiindcă deținem un program 
permanent de asimilare a utila
jelor noi. Deci, idei noi și cu
noștințe tehnologice noi, pentru 
a putea pune rapid în practică 
noul. Așa cum s-a îritîmplat și 

ram

cu prevenitorul de erupție pro
iectat și fabricat astăzi în serie 
de către uzina noastră. Adică 
de către oamenii ei. în majori
tate tineri: conducerea, ingi
nerii, mulți muncitori, în perma
nență solicitați față de noutate 
prin cerințele științifice și teh
nice mondiale. Din cei peste 200 
de ingineri majoritatea sînt ti
neri : serioși, disciplinați, dar 
mai ales permanent avizi de nou 
— dosarele cu inovații sînt pli
ne de idei îndrăznețe. Tineri in
gineri, promovați pentru aceste 
motive în posturi, de .mare im
portanță, deși unii abia au ter
minat facultatea. Cîteva exem
ple : ing, Iustin, absolvent- al 
Politehnicii acum un an jumă-ț 
tate, e adjunctul secției de scu
lărie, inginerii P. Marinescu — 
tehnologul șef al secției Meca
nică I. I. Dobrescu, șef de secție 
la Sape-rforaj, Olaru, Olteanu, 
tehnologi la secția. Me.eanîc-șef. 
Și o precizare : promotorii nou
lui din această uzină, fie că se 
află în oosturi de conducere, 
fie că nu, poartă pecetea esenței 
principiale a noului asupra în
tregii lor personalități : abne
gație. seriozitate, disciplină în 
tot ceea ce întreprind, exemplu 
de conduită umană, în tot ceea 
ce fac. Plus modestie". M-am in
teresat dacă modestia în com
portarea de toate, zilele are vreo 
legătură cu adeziunea la nou. 
Tinerii sînt adesea înclinați să 
considere modestia ori ipocri
zie. ori virtutea celor mediocri, 
slabi în realizări. In aceasta 
uzină îrjsă, mi s-a explicat că 
modestia este chiar un corolar 
al adeziunii la nou, căci îngîm- 
farea în relațiile umane poate 
duce curînd la suficiență și în 
pregătire, asimilare, efort de de
pășire. Tngîmfații 
tiva noului.

n-au perspec-

LA CE TE 
GÎNDEȘTI, TI- 
NERE INGI
NER?
pacitatea de a-și VT- __
dar idei-unelte — apr'eciați dc«i 
după capacitatea de a le aplica, 
apoț însă de a le depăși, pentru 
a crea altele superioare. Aceasta 
este adeziunea activă la nou, 
cea adevărată, la care însă toți 
adaugă respectarea noujui în 
privința valorilor morale care 
alcătuiesc conduita. Există însă 
unii — și uneori tinerii, chiar 
tinerii specialiști nu fao excep- 

— care cred că nou, modarn 
epoca civilizației tehnice 

între altele utilitarismul, 
adică un soi de egoism exacer
bat. Specialiști cu îndelungată 
experiență în uzina ploieșteană, 
îmi spuneau că unii tineri in
gineri, își încep activitatea cu 
întrebarea-avertisment : „cît îmi 
plătești ? întîi plătește-mă, pe 
urmă fac. Și, semnificativ, este, 
că aproape totdeauna, „utilita
riștii" cu pricina nici nu sint in 
stare să facă mare lucru. „Pe cei 
care umblă 'u cererile după 
mine, de la început, urmărind 
avantaje și recompense — ne
probate, deci nemeritate — le 
pun imediat un dublu calificativ 
— spunea inginerul șef de la 
„1 Mai" —un calificativ profe
sional și altul uman. Care de 
fapt reprezintă aceeaȘi valoare. 
După opinia mea, tinerii tre
buie să aibă ceea ce se cheamă

Așadar, oa
menii sînt 
judecați du
pă ceea ce 
fac, după ca- 

însuși. idei —-

)

' Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LEONCE ȘI 
LENA — ora 20 ; (Sala Studio) : 
HARFA DE IARBĂ — ora 20 ; 
Teatrul de Stat din Oradea (secția 
maghiară — în sala Teatrului 
Mic)’: MANEVRELE — ora 20 ; 
Teatrul Ciulești : MARTORII SE 
SUPRIMA — ora 15 ; OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA — oră-19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : SPECTACOL FESTIV 
,,LENIN" (premieră) — ora 16 ; 
CÎND LUNA E ALBASTRA — ora
19,30 : (Sala Studio): O LUNA LA 
ȚARĂ — ora 16 și 20 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : DOMNIȘOARA 
DIN SIGHIȘOARA — ora 19.30 ; 
Studioul I.A.T.C. ; CARTOFI 
PRĂJIȚI CU ORICE — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : ROATA 
MORII — ora 10 ; NĂZDRĂVĂ
NIILE LUI PĂCALĂ — ora 16 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Victo
riei) : O POVESTE CU CÎNTEC — 
orele 10 și 17 ; Teatrul „C. Tăna- 
se" (Sala Savoy) : BOEING- 
BOEING — ora 19,30 ; (Calea

Victoriei) : NICUȚĂ LA TĂNASE 

ținută — ori demnitate, dacă 
vreți, atît în profesie oît și în 
comportare. Atunci sînt negreșit 
apreciați. Revenind însă pe 
plan profesional î vă spuneam 
că nu mă interesează decît pen
tru început hărnicia. După 
aceea, adică imediat, întrebăm 
pe tînărul inginer din uzina 
noastră: Ce creezi nou? „1 Mai" 
a ‘primit numai anul acesta 40 
de stagiari. Săptămînă trecută 
stagiarii au fost convocați și în
trebați fiecare în parte : la ce 
te gîndești, tovarășe inginer ? 
Ce probleme noi studiezi? Ingi- 
nerul-șef remarca însă că din- . 
tre cei 40 tineri ingineri, 12 au 
declarat senin că nu se gîndesc 
pur și simplu la nimic și atunci 
adeziunea la nou a fost stimu
lată : celor lipsiți de idei noi li 
s-au repartizat teme pe care 
trebuie să le susțină în simpo
zioane organizate lunar, exclu
siv pentru sondarea preocupări
lor față de nou a tinerilor spe
cialiști. Fiindcă în această mare 
și modernă uzină, nou și mo
dern — după cum explica ingi
nerul șef — nu înseamnă apa
rență, superficialitate, modă-ex
terioară, ori doar adeziune ver
bală la modernitate. Ci fapte, 
fapte eficiente producției. Pre
tenție îndreptățit valabilă pen
tru toți tinerii specialiști, din 
orice sector al acestei uzine

Chiar în teh-
orice sector al 
care fabrică noul, 
nologie.

AJUNGEM Șl 
ACOLO UNDE 
S-A FABRICAT 
MEDALIA.
logic de aici este

Adică, de 
pildă, la sec
ția Mecanică 
I. Șeful bi
roului tehno- 

_________ de un an tînă- 
rul inginer. Petre Marinescu. El 
și-a început activitatea la_,,l 
Mai" ca muncitor-matrițer. Gîn- 
dindu-mă la el, ori la inginerul 
loniță, șeful secției sculărie, care 
a fost aici întîi strungar, sau la 
foarte mulți alți ingineri extrețn 
de capabili, inițial muncitori, 
mi-am adus aminte — prin con
tradicție — de un adagiu ro
man: „cismarule, nu mai sus de 
sandală!"..,. Opreliștea pusă tu
turor celor ce lucrau cu brațele 
în toate societățile exploata
toare, li se opune astăzi, la noi, 
îndemnul tiparului homo indus- 
trialis : tot mai sus ! Inginerul 
Marinescu, despre care condu
cerea spune că este un exem
plu de perfectă aplicare în prac
tică a tuturor temelor noi, nu 
se mulțumește cu profesia lui 
tehnologică. Zilele acestea el a 
susținut la simpozionul tînăru- 
lui inginer un interesant referat 
despre organizarea unui, loc de 
muncă model la o mașină oa- 
russel. „în plus, — afirmă el, 
însă cu infinită modestie — mă 
atrage tot ce e nou, vreau să 
constat sigur prin ce se deose
bește el de ceea ce e perimat, 
ce parametri noi există, ce efect 
funcțional, economic, construc
tiv are orice utilaj care apare. 
Fiindcă, eu cred că orice tînăr 
Specialist trebuie să aibă mereu 
curiozitatea trează, interesul 
viuadică să interpreteze noul, 
să-l vadă în spațiu, să-1 trăias
că". Sigur că acest inginer a lu- 
cr'ât la ultimul utilaj medaliat, 
•dar mă asigură că nu asta e im
portant în ceea ce-1 privește, ci 
cu totul altceva : ambiția lui de 
a pătrunde tainele construcției 
de utilaj petrolier în globalitate, 
în complexitatea sa, și nu doar 
pe ansambluri. Să nu se rezume 
la cunoașterea unor subansam
bluri pe care le fabrică, ci să stă- 
pinească instalațiile în întregime. 
Altmint°ri. cum spuneam, mo
dest, conștiincios,' dar dinamic, 
plin de personalitate și cu mare 
prestigiu, nu numai la „Mecani^ 
că.I“ ci în toată uzina — fie și 
pentru strădania lui de a aplica 
novator ideile noi. deși profesia 
sa ține de tehnologie.

O RELAȚIE 
IMPLICITĂ

Categorie, 
interesul ti
nerilor stu

denți politehnicieni, de care 
pomeneam la început, pentru 
performanța medaliată cu aur, 
interes care m-a trimis pe urme
le realizatorilor ei, era justificat. 
Așa cum e justificat interesul 
tînăr pentru tot ce ține de ino
vație în lumea noastră modernă 
cu uh pas atît de dinamic. Dar 
am constatat încă o dată, la rea
lizatorii acestei performanțe câ 
ei, cei ce aderă prompt la nou, 
cei care îl realizează au și o in
tegrală personalitate adecvată 
nu doar creației științifice teh
nice novatoare, ci și cerințelor 
etice proprii unei societăți noi, 
moderne, așa cum e societatea 
noastră. Omul liber în sfera 
muncii, adecvat la cerințele eti
ce superioare care îl îmbogă
țesc pe acest teren al muncii, 
își poate valorifica toate calită
țile sale umane, pretutindeni 
acolo unde activează. Plenar, 
fructuos, meritoriu. Munca, e a- 
devărat, necesită cultură, spe
cializare continuă, adeziune ac
tivă la nou, dar si armonioasă 
comportare fundamentată pe 
principii noi, ce se dovedesc a 
fi egal necesare profesiunii ca 
și întregii vieți. Adică persona
lității umane, imperativele etice 
ale noului fiind funcționale în 
mod egal asupra întregii com
portări și activități. Fiindcă, 
spunea Marx, „oamenii, în e- 
fortul lor de a produce bunurile 
necesare traiului, produc și prin
cipiile, ideile, normele de con
duită, iar felul în care produc 
este dătător de seamă pentru 
conștiința lor".

— ora 19.30 ; Cireul de Stat : CIR-’ 
CUL MARE DIN MOSCOVA — 
ora 10 și 19,30.
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• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor : „Traista cu po- 
vești“. Interpretează Teatrul de 
Stat de Păpuși din Tg. Mureș
• 18,30 Actualitatea in economie
• 18,55 Anunțuri — publicitate
• 19,00 Telejurnalul de seară
• 19,20 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto • 19,35 Ce 
știm și ce nu știm despre om ? 
Biometeorologia ft 20,00 Reflector 
e 20,10 Anunțuri — publicitate
• 20,15 Seară de teatru : „Astă 
seară se improvizează" de Luigi 
Pirandello ft 21,45 Actualități lite
rare. Miron Radu Paraschivescu 
— dramaturg • 22.00 Telejurnalul 
de noapte • 22,10 Teleglob : Ima
gini din Pekin • 22,35 Studio dans 
XX : „Chore studio". Dansează 
Dorina Fleșeriu și Franci sc Valkay. 
Memento după Simfonia a X-a de 
Gustav Mahler ft 23,00 închiderea 
emisiunii.



^.SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 PROFESIA TA MARȚI 7 APRILIE 1970

RUBRICA FETELOR FETELE DIN BRĂILA
I

I

Șl OPȚIUNEA PENTRU MESERIE
I
I
!

La Brăila, o proporție statis
tică interesantă ne-a atras aten
ția. în anul școlar 1969/1970 vor 
absolvi clasa a VIII-a a școlii 
generale 1 375 băieți, iar fete nu
mai cu una mai puțin (1 374).

Și pentru că abordarea unei 
discuții despre viitor nu ni se 
pare posibilă decît în lumina 
unei realități prezente, ain în
cercat să determinăm proporția

cuprinderii în diferitele forme 
de profesionalizare a fetelor, 
absolvente ale școlii generale.

Să precizăm că în municipiul 
Brăila funcționează o bogată 
rețea de școli post generale, 
școli profesionale, licee de cul
tură generală, licee de speciali
tate. Tabloul general al cuprin
derii fetelor pe meserii în aces
te școli ar fi următorul :

Tipul de școală meserii fete baie

Șc. prof, sanitară surori medicale 70
Șc. prof, specială surori pediatre 63 —

moașe 50 —
Șc. prof, specială croitorie femei 63 —
Liceul pedagogic educatori 40 —

Liceul ind. chimie
învățători 84 49
tehnologia fabricării

celulozei — hîrtiei și 
v fibrelor artificiale 118

Liceul economic
tehnologia construcții

lor de mașini 193
contabilitate planificare 420 136

Liceul agricol contabili merceologi 233 42
îmbunat, funciare 60 75
agronomie 38 48
veterinar 31 168

Am cuprins și forma „in
structaj cu practica în pro
ducție" cu toate că ea este or
ganizată pentru cadre care își 
exercită meseria de mai multă 
vreme, reprezentînd o formă 
de ridicare a gradului de Ccfli- 
ficare profesională, întrucît s?b- 
diind bine și aceste cifre ni se 
relevă — în comparație cu cifre
le cuprinse în aliniatul anterior 
— un alt aspect al lucrurilor ^i 
anume frecvența și pericolul 
prejudecăților, ideilor preconce
pute în legătură cu alegerea u- 
neia sau alteia dintre meserii 
nu în raport cu solicitarea bio
logică, ci cu totul alte criterii, 
„în mod special, este vorba des
pre ospătari — ne spune tova
rășul P. BUJOR — directorul Di
recției comerciale județene. Se 
spune. în mod obișnuit, că nu
mai bărbații pot fi ospătari. Dar 
se pierde din vedere că această

meserie se practică nu numai în 
localuri ci și la cantinele uzi
nelor, școlilor, la. casele de odih
nă, patiserii, cofetării etc. După 
cum numai prejudecata ne îm
piedică să declarăm că femeile 
ospătare își pot valorifica cu 
demnitate bunul gust și spiritul 
gospodăresc ce le caracterizează 
și în localuri impunînd, chiar și 
numai prin prezența și amabili
tatea lor, respect din partea 
consumatorilor".

Rețeaua comercială și a de
servirii publice este în continuă 
creștere, și Direcția comercială 
județeană ne-a‘pus la dispoziție 
și planul de perspectivă pentru 
perioada anilor 1971—1975. Con
sidered că aceste date sînt deo
sebit de utile pentru cei care 
se gîndesc din vreme la alegerea 
profesiunilor, le consemnăm 
aici :

Am omis din acest tabel școala 
profesională Progresul, școliTe 
profesionale de chimie și de con
strucții. care, prin însăși natura 
meseriilor ce le dau tinerilor — 
pregătesc cadre calificate pentru 
industria constructoare de ma
șini și construcții — nu pot pri
mi fete.

Din procentajul cuprins în ta
belul nostru se poate vedea cu 
limpezime că, acolo unde fetele 
au avut acces și specificul me
seriei a permis, numărul lor de
pășește pe acela al băieților.

Dar, în afara sectoarelor cu
prinse în tabelul nostru, com
plexitatea vieții economice ne
cesită forță de muncă califi
cată în încă o sumă de sec
toare : industrie ușoară, comerț, 
turism, alimentație publică, meș- 
teșugărie de precizie și artiza-

nat, sectoare ___  _r____
podăresc, gustul pentru frumos, 
îndemînarea, speoifice fetelor, 
puteau fi valorificate cu maxi
mum de eficiență.

Să cercetăm însă sectorul co
mercial din punct de vedere al 
școlarizării fetelor. Menționăm 
că în acest sector funcționează 
școli proîesionale, școli postli- 
ceale, cursuri de calificare cu 
participare m producție, instruc
taje cu participare în producție. 
Nu am cuprins aceste forme în 
tabelul anterior, întrucît limita 
de vîrstă cerută pentru frecven
tarea acestor forme de instruire 
este de minimum 16 ani. Atra
gem deci atenția viitoarelor ab
solvente ale școlii generale de 
10 ani — atunci vor împlini 16 
ani — asupra unor meserii ce și 
le vor putea alege. *

unde spiritul gos-

Tipul de calificare 1971 1972 1973 1974 1975

Cursuri de scurtă durată cu
participare în producție 95 «1 90 90 90

Școli profesionale 42 38 46 45 50
Total 137 119 136 135 14G

Uniunea județeană a coopera
tivelor meșteșugărești din jude
țul Brăila, ne pune toto
dată la dispoziție un nomen
clator de profesiuni cu 55 de 
meserii ce pot fi dobîndite prin 
.școli profesionale, ucenicie la 
locul de muncă, calificare la lo
cul de muncă sau cursurile de 
calificare — capacitatea de cu
prindere : 780 de absolvenți ai
școlii generale.. Dintre acestea.

Tipul de calificare

Școala profesională, curs de zi

meserii sînt profilate pen-18 ________ ________
tru fete. Le consemnăm ___
cu convingerea că fetele pot da 
dovadă de înclinații pentru 
încă cîteva meserii de unde au 
fost omise, cum ar fi, de exem
plu, bijutieri, croitori, electro
mecanic. obiecte de uz casnic, 
perier, curelar, vopsitor, piro- 
gravor în lemn, încadrator ta
blouri, lustruitor de mobilă etc.

Meseria

Și Tu
rnai jos

Optician și montator ochelari

Tipul de școală meserii fete băieți

Școală prof, comerț vînzători prod, aliment, 
vînzători textile -

18 2

încălțăminte 
vînzători metalo-

12 —
chimice

Ospătari — alimentație
1 1

publică 2 8
cofetari patiscri 6 —

Școala postliceală contabili pentru comerț 
merceologi produse

6 —
alimentaro

tehnologi alimentație
— 2

Curs de calificare cp
publică 

vînzători produse
1

participare în prod. alimentare 
vînzători produse

44 ' 6

nealimentare 18 2
Instructaje cu pârtiei-

ospătari 27 23
vînzători 41 19

pare in producție ospătari 9 21
barmani 12 18

Ucenicie la locul de muncă, 
curs de zi — 2—3 luni
anual

Ucenicie la locul de muncă, 
curs de calificare

I

Dezvoltarea impetuoasă a 
dustriei brăilene, a rețelei 
instituții social-culturale recla
mă din ce în ce mai mult asigu-

în
de

Ceasornicar și operator la 
prelucrarea maselor 
plastice

Blănar
Croitorie femei
Cizmar pregătitor de fețe 
Marochiner
Confecționer tricotaje 
Coafor
Frizer
Fotograf
Țesut covoare
Ceaprazar - Șcpcar - Pălărier 
Plapuma r
Brodeur mecanic 
Manichiură 
Pedichiură
Oglindar

t-area forței de muncă califica
te. In acest context, accesul fe
telor la forme ale calificării se 
lărgește considerabil. Extinderea

Fabricii de confecții va reclama 
curînd 400 de croitorese ; deschi
derea Fabricii de napolitane, 
peste 100 de perechi de mii ni 
pricepute ; darea în folosință în 
anii 1972—1973 a Centralei ter
moelectrice va necesita opera
toare, șefe de tură. «Se preconi
zează deschiderea a 4—G creșe 
pe an, extinderea și perfecționa
rea rețelei sanitare, se simte tot 
rțiai mult nevoia activului cul
tural în comune. La Combinatul 
de fibre artificiale, din 460 de 
femei operatoare textiliste nu
mai 24 sînt calificate la școa
la profesională. Fabrica de celo
fibră califică la locul de mun
că lucrătoare pentru celofan și 
converte.

„La Combinatul de celuloză și 
hîrtie, fetele lucrează ca sortâ- 
toare de hîrtie și carton, verifi
catoare, controloare de calitate, 
finisori, laborante, operatori 
chimișV si, o dată cu perfecțio
narea utilajului tehnic al Com
binatului, noi am repartizat fete 
la utilaje noi —- de pildă, la au- 
tostivuitoarele ■ electrice — unde 
se descurcă foarte bine, ne spu
ne tovarășul CRAIOVEANU 
FOTIE, secretarul comitetului 
de partid. Desigur, multe din a- 
ceste meserii se însușesc prin 
formele de calificare și ucenicie 
la locul de. muncă. în prezent, 
30 de eleve ale clasei a IX-a 
a școlii de 10 ani fac practică 
în uzină ca operatoare chimiste j 

. credem că le va folosi mult con
tactul CU ' 
în orientarea _  r___r_____ _
în alegerea și îndrăgirea unpi 
meserii".

Dacă adunate la un loc per
spectivele consemnate de noi 
aici par destul de variate, a- 
ceasta nu înseamnă că problema 
este rezolvată; greutăți există 
și pentru că o sumă de meserii, 
specifice și necesare unei socie
tăți civilizate, în care fetele și-ar 
putea valorifica cu succes apti
tudinile, nu și-au găsit încă o 
formulă convenabilă de califica
re. Ne gîndim la meserii ca de
coratoare de interioare, creatoa
re și prezentatoare de modele, 
hoteliere etc. — meserii pe care 
fetele le-ar practica cu randa
ment maxim. Operația pe care 
am făcut-o noi aici, de fapt, re
zultatul sintetic al studiului, îl 
punem la dispoziția școlilor ge
nerale brăilene, ca instrument 
de lucru, convingător în orienta
rea elevelor spre profesii care 
le sînt destinate. După cum, or
ganele locale în drept vor putea 
avea ocazia să chibzuiască cu 
multă grijă la ceea ce le oferă 
și le pot oferi fetelor ca profesii 
specifice lor și necesare în con
textul dezvoltării locale a di
feritelor ramuri de activitate.
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An de an, perioada premergă
toare concursurilor de admitere 
în învățămîntul superior creea
ză printre viitorii candidați o 
stare de efervescență în punerea 
de întrebări și căutarea de răs
punsuri. Cînd se dă ? La ce se 
dă ? Cite locuri sînt ? Cîți se vor 
înscrie ?

Iată unele dintre întrebările 
cele mai des puse și care, pen
tru mulți, rămîn străruitoare 
chiar dacă au fost date răspun
suri prin comunicatele de presă, 
prin programe, broșuri, afișe și 
pliante, prin anunțurile de la se
cretariatele facultăților.

Acest mozaic al căutărilor con
ține pentru cei hotărîți și siguri 
pe propriile lor forțe figuri cla
re și stabile ; -pentru cei Vnai 
puțin hotărîți și mai puțin în
crezători dn ei înșiși figuri es
tompate și mobile ; un amalgam 
de dorințe și intenții pentru cei
— din fericire puțini la număr
— cărora întîmplarea le este 
călăuză.

înainte se spunea că soarta 
este favorabilă celor îndrăzneți. 
Acum constatăm că cei care sînt 
bine pregătiți pentru viață nu- 
pot fi luați prin surprindere. 
Celor căre vor să se pregă
tească și să-și pregătească vii
torul, doresc sâ le adresez rîn- 
durile de față incit ei să poată - 
să-și aleagă, în deplină cunoș
tință de cauză, o profesie cît mai 
potrivită concepției lor despre 
viitorul personal, aspirațiilor și 
posibilităților fiecăruia dintre ei. 
Și aceasta nu în intenția de a 
da sfaturi sau spre a pleda pen
tru alegerea profesiei de agro
nom ; eu însumi fiind agronom, 
aș putea fi bănuit de o pledoarie 
pro domo.

Doresc, pur și simplu, să arăt 
ce este profesia de agronom, 
care sînt cerințele ei, ce însu
șiri trebuie să aibă și la ce tre
buie să se aștepte cei care op
tează pentru aceasta.

,Fără a încerca să facem o de
finire a termenilor, este necesar 
totuși a preciza că prin agronom 
se înțelege cel care se ocupă de 
organizarea producției agricole. 
Definiția aceasta este absolut 
insuficientă pentru a ne putea 
crea o imagine cît de cît clară 
despre ceea ce înseamnă a fi a- 
gronom, a fi un bun agronom.

Greutățile în înțelegere se da- 
toresc în bună parte unei men
talități greșite, ce se creează 
în mintea acelora care bănuiesc 
că a face agricultură este o în
deletnicire de rutină, o meserie 
ce se poate învăța numai prin 
transmiterea unor practici din 
tată în fiu, care este legată cu 
tptul și cu totul de tradiție și de 
condițiile locale. Căci, se poate 
spune: pămîntul se ară de 
cînd s-a inventat plugul, griul ț 
crește și se coace de la sine sub 
razele soarelui, animalele se în-

I

mulțesc și cresc cu puțină îngri
jire și, oricum ar fi, toamna se 
numără bobocii. Da, a fost și 
așa, dar asta a fost de mult, 
foarte de mult, cînd fiecare pro
ducea și puțin și prost, și cu 
multă trudă.

Acum agricultura nu se poate 
concepe decît ca ceva ce nu 
poate fi bine făcut decit de cei 
care se pricep la aceasta și prin 
pricepere trebuie să înțelegem 
nu numai ce este necesar să știi 
să faci, dar să știi de ce trebuie 
să faci un anumit lucru și nu 
un altul.

De aceea, s-a și pus un ac
cent deosebit pe cea mai bună 
pregătire a cadrelor 
griculturii din țara 
tunci cînd au fost 
recenta Plenară a
Central al Partidului Comunist

necesare a- 
noastră, a- 
adoptate la 
Comitetului

facultate. încă de pe băncile 
liceelor, viitorii absolvenți tre
buie să studieze cu multă aten
ție și să înțeleagă procesele in
time din domeniul chimiei, al 
botanicii, al anatomiei, 
ziojogiei, al 
dintre aceste 
fost înscrise 
concursului de 
vățămintul superior agronomic, 
deoarece candidații trebuie să 
facă dovada că au deja format 
un fond aperceptiv temeinic și 
larg pe care să se poată grefa, 
in timpul facultății, bagajul de 
cunoștințe pe care il furnizează 
disciplinele de specialitate.

Dar nu numai învățămîntul 
teoretic este hotărîtor în pregă
tirea viitorilor ingineri agro
nomi, ingineri horticultori, in
gineri zootehniști și medici ve-

al fi-
fizicii. Unele 

discipline au și 
în' programul 

admitere în în-

ESTE GREU

AGRONOM?
% Prof. dr. GH. BÎLTEANU 

membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice, 
rectorul Institutului agronomic „N. Bălcescu* București

Român din 17—19 martie 1970, 
cele două mari programe națio
nale de modernizare și dez
voltare a agriculturii noastre so
cialiste. în adevăr, atît pentru 
realizarea Planului Național 
privind dezvoltarea zootehniei, 
cit și a celui privind gospodă
rirea rațională a resurselor de 
apă, ca și pentru aducerea la 
îndeplinire a tuturor sarcinilor 
ce revin agriculturii noastre so
cialiste, este nevoie de cadre 
multe, bine pregătite, devotate 
meseriei lor.

Cunoștințele teoretice și-prac
tice ale'celor chemați să lucreze 
în agricultură trebuie să țină 
mereu pasul cu progresele pe 
care știința și tehnica agricolă 
le-a înregistrat în ultimul timp 
în proporții de nebănuit și în
tr-un interval destul de scurt. 
Crearea de noi soiuri de plante 
sau de noi rase de animale ne
cesită un studiu atent, perseve
rent, minuțios și pune la încer
care priceperea, dîrzenia,. discer- 
nămîntul, inventivitatea celor 
care-și propun să le obțină.

De aceea, studiul teoretic și

ȘCOLLLE PROFESIONALE OIN REȚEAUA

POȘTA PAQINII
CĂTRE TOTI 

CORESPONDENȚII MEI

GHIDUL 
PROFESIILOR

Arad, str. Agrișului nr. 
telefon 26 41 (funcționează pe 
lingă Uzinele textile „30 De
cembrie")

Pitești, str. 1 Mai nr. 44, te
lefon 1.49.24 (pe lingă Uzinele 
textile — Pitești)

Buhuși, str. Libertății nr. 
49, telefon 325 (Pe lingă Fa
brica de postav — Buhuși).

Oradea, str. Barbu Dela- 
vrancea, nr. 4 telefon 1.29.18 
(Pe lîngă întreprinderea „So
lidaritatea" — Oradea)

Brașov, str. Castelului nr.

2 telefon 1.37.05 (Pe lingă Fa
brica de stofe — Brașov)

Cluj, str. Einstein nr. 12—14 
telefon 1.15.99 (Pe lingă Uzi
na de pielărie și încălțăminte 
- Cluj)

Sfîntu Gheorghe, str. Li
bertății nr. 18 telefon 136 (Pe 
lingă Uzinele textile „Oltul")

Iași, str. Socola nr. 84, te
lefon 1.45.22 (Pe lingă între
prinderea „Țesătura" Iași).

Tîrgu Mureș, str. Gheorghe 
Doja nr. 13, telefon 59.03 (Pe 
lingă întreprinderea „Meta- 
lotehnica")

Sighișoara, str. 1 Mai nr. 2 
telefon 11.37 (Pe lingă între
prinderea „Nicovala")

Sibiu, str. Dealului nr. 2, 
telefon 1.47.00 (Pe lingă în
treprinderea „7 Noiembrie")

Cisnădie, str. Proletarilor 
nr. 16, telefon 182 (Pe lingă 
Uzinele textile — Cisnădie)

Mediaș, str. Hiclei nr. 9 te
lefon 22.20 (Pe lingă între
prinderea „Vitrometan" — 
Mediaș-)

Timișoara, Piața Muncii nr. 
2 telefon 1.67.35 (Pe lingă în-

treprmderea „Industria lîmr' 
— Timișoara)

Lugoj, str. Bojinpa, nr. 22, 
telefon 22.42 (Pe lingă Fa
brica de confecții — Focșani)

București, str. Cosmonauți- 
lor, nr. 38, telefon 16.60.68 (Pe 
lîngă Fabrica de confecții și 
tricotaje ~ București) ; str. 
Verzișori nr. 18—20, telefon 
23.94.70 (Pe lîngă întreprin
derea „Dîmbovița") ; str. Bîr- 
sei nr. 3, Balta Albă, telefon 
22.32.20 (Pe lîngă întreprin
derea „Filatura românească 
de bumbac").

Apariția nedorită a unui frag
ment de anchetă sportivă pe te
renul rubricii noastre a dat sec
venței de saptămîna trecută un 
aspect oarecum insolit. Desigur, 
cititorii au depistat tară greutate 
o greșeală de paginație pentru 
care le cerem scuze. Răspunsu
rile omise atunci vor apare în 
numărul de față.

Numeroasele scrisori, din ce în 
ce mai numeroase, care-mi vin 
din toate colțurile țării impun a- 
numite precizări. „Viața bate la 
ușă" se adresează în primul rr l 
acelora cărora „viața le va bate 
la ușă" în timp ce ei nu se simt 
destul de pregătiți să o primeas
că. Altfel spus, ea așteaptă mai 
ales problemele celor ce i se a- 
dresează și nu-și propune să se 
transforme într-o carte de adre
se și telefoane, cu atît mai mult 
cu cît pagina „Profesia ta" a pu
blicat la fiecare ediție a ei in
formații detaliate despre rețelele 
de școli ale unor ministere. Ci
titorii care, hotărîndu-se 
școlii 
doresc 
acestei 
se cer __ _____
sulte* colecția ziarului de marți 
cînd apare pagina „Profesia ta", 
și vor găsi amănuntele cerute. De 
asemenea, acelor cititori care-mi 
solicită consultații în legătură cu 
transferări dintr-o școală într-alta, 
dintr-o profesie într-alta sau e- 
chivalări de studii le răspund pe 
această cale că nu le pot satis- 

■'țace dorinței^, sfătțrindu-i să se

adreseze autorităților școlare com
petente.

Tinerii care doresc să urmeze 
cariere militare să-și adreseze 
scrisorilor Centrelor militare ju
dețene sau ziarului „Apărarea 
patriei" din București, str. Izvor 
nr. 137, de unde vor primi răs
punsuri complete. Cei ce și-au

ță, acelora care nu și-au desco
perit încă un interes bine contu
rat pentru un anumit domeniu 
de activitate sau chiar dacă au 
un astfel de interes, nu știu ce 
forme de organizare școlară le 
stau la îndemînă pentru a și-1 
satisface. Noi nu dorim numai să 
facem oficiul de a confirma 
certitudini, ci* să ajutăm la re
zolvarea unor incertitudini. Fi
rește că așa cum am mai scris 
aici, fără informații ample șî pre
cise despre particularitățile psiho- 
fizice ale corespondentului, inte-

pra unor prospecte. De altmin
teri, sugerăm cititorului nostru 
să-și decupeze din pagina noas
tră, cu regularitate, „Ghidul pro
fesiilor", îneît să-și poată alcătui 
singur o broșură utilă.

CONSTANTIN FOCȘĂNEA- 
NU — Tg. Ocna, județul Bacău: 
Electromecanicii pentru telefon 
și telegraf se pregătesc în școli 
de specializare postliceală. O 
școală potrivită în cazul dumi- 
tale ar fi Școala profesională a 
Uzinelor „Electroaparataj" Bucu
rești, str. Popa Lazăr nr. 6, unde

Drumul spre profesia de veterinar trece prin Liceul agricol Foto : O. PLECAN

asupra 
ce o vor urma,
să cunoască adresa
școli, materiile ce 

la admitere etc. să con-

VIAȚA BATE
LA UȘA

ales aviația se pot adresa pentru 
informații Direcției generale a 
aviației civile din Ministerul 
transporturilor-București, Direc
ției navigației maritime, NA- 
VROM-Constanța sau la direcțiile 
regionale NAVROM din Galați, 
Giurgiu și Turnu Severin.

Așadar, rubrica „Viața bate la 
ușă" din cadrul acestei pagini și 
corespondența pe care o port cu 
unii tineri se adresează nu atît 
acelor elevi sau absolvenți care 
și-au ales o profesiune, ci ace
lora care nu și-au ales-o încă sau 
nu sînt încredințați în suficientă 
măsură că alegerea lor este bună; 
acelor tineri cărora anumite îm
prejurări proprii vieții lor, le în
greuiază alegerea drumului în via-

de SEN ALEXANDRU

resele sale, rezultatele școlare ob
ținute, concepția sa despre viață 
și propriul său viitor, acest aju
tor va fi mai puțin eficient.

Oricum, dat fiind că o adresă, 
o indicație de școală sînt extrem 
de utile pentru tînărul nostru ci
titor, într-un număr viitor ziarul 
va oferi o bibliografie conținînd 
titlurile și datele aparițiilor 
„Ghidurilor de profesii", îneît a- 
tunci cînd au nevoie de adrese 
și titluri de școli, să se poată o- 
rienta în colecția ziarului. Repe
tăm, spațiul nu ne permite să 
revenim de mai multe ori asu

te poți specializa ca electrician 
constructor de aparate elec
trice sau montator de aparatură 
electronică. S-ar putea ca în ca
drul acestor meserii să te întîl- 
nești și cu telefonul sau apara
tul de radio.

EUGENIA D. și GABRIELA 
D. — Sighișoara, județul Mureș : 
Vă dau o adresă (Ministerul 
transporturilor, Direcția generală 
a aviației civile) dar nu vă dau 
prea multe speranțe. Examenul 
pentru însoțitorii de bord nu se 
ține în fiecare an, ci numai a- 
tunci cînd este necesar. Se pot 
prezenta absolvenți de liceu> cu 
sau fără bacalaureat. Se cere: 
examen la două limbi străine, 
examen de cultură generală și

înfățișarea fizică, domiciliul sta
bil în București, o perfectă sănă
tate {examenul medical e elimi
natoriu). Și, bineînțeles, să fie 
nevoie de asemenea însoțitori în 
anul cînd vă hotărîți să vă pre
zentați.

LENUȚA K. — Tîrnăveni, 
jud. Mureș Te încredințez to
varășă Lenuța că nu vei fi pri
ma femeie constructoare de ma
șini din țara noastră. Ți-a luat-o 
înainte destul de multă liune. 
Iar pentru un om mai emotiv 
nici nu putea fi profesiune* mai 
potrivită decît aceasta care te 
va pune în contact cu niște ma
teriale concrete și cu legile o- 
biective care le guvernează; pe 
de altă parte, îți va prilejui exer
cițiul prețios al existenței de zi 
de zi în mijlocul unor colective 
mari și puternice. Ca să știi mai 
multe lucruri despre profesiunea 
pe care ți-ai ales-o citește cartea 
lui Dinu Moroianu și I. M. Ște
fan „Pasiunea științei", capitolul 
„File din istoria tehnicii româ
nești" apărută în 1968 în Editura 
didactică și pedagogică, de ase
menea „Viața lui Edison" de M. 
Lapirov-Skoblo apărută în colec
ția „Oameni de seamă" — E- 
ditura tineretului. Succes !

SOFIA BONDOC — Slatina- 
Olt: Deși m-am gîndit destul de * 
mult tot n-am izbutit să înțeleg 
ce legătură poate fi între liceul 
agricol și școala tehnică sanitară,

iar întrebarea dacă liceul agri- I 
col pregătește pentru școala de | 
aviație m-a lăsat literalmente 
fără suflare. Ce ți-aș putea răs- S 
punde la asemenea întrebare ? | 
Mai ales că nici nu mi-ai indicat 
la care secție a liceului agricol B 
învață colegul dumitale: sepția | 
zbbr cu motor sau baloane diri
jabile ? Cît despre ingineria le- B 
gumicolă, asta, da, se poate în- |' 
văța la orice facultate de horti
cultura dacă termini liceul pe 
care-1 urmezi în prezent și iei 
bacalaureatul.

SIMION DOINA — Băicoi, 
jud. Prahova : Materiile sînt cele 
pe care mi le-ai scris, iar școala 
se află în Ploiești, str. N. Băl
cescu nr. 35 telefon 1 21 22. Este 
Școala profesională sanitară.

R. B. — Calafat. Neștiind des
pre ce fel de defect este vorba 
(cauza și gradul de deteriorare) 
nu-ți pot da un răspuns clar. Un 
tratament logppedic bine făcut 
ar putea vindeca, sau cel puțin 
ameliora, deficitul de vorbire. 
Un specialist logoped trebuie să 
funcționeze și la policlinica de 
copii din orașul dumitale, în ca
drul cabinetului de neuropsihia- 
trie infantilă. în cazul cînd nu 
există, cere să fii trimis la Bucu
rești, la „Centrul de neuropsihia- 
trie infantilă" din str. Galați nr. 
14.

Curaj, lucrurile se pot în
drepta.
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practic se bazează pe largi cu
noștințe din domeniul științelor 
fundamentale — chimia, fizica, 
biologia nefiind decît cele mai 
semnificative din punctul de ve
dere care l-am arătat mai înain
te. însușirea acestor discipline 
trebuie să^premeargă intrării în

terinari, ci și o temeinică pre
gătire practică.

Se pare că unele dintre aceste 
elemente se găsesc in stare na
tivă la coi proveniți din mediul 
sătesc și de aceea poate, numă
rul studenților din învățămîntul 
superior agronomic, proveniți 
de la sate este precumpănitor. 
Credem că nu numai aceas
ta determină alegerea acestei 
profesii. Absolvenții facultăților 
cu caracter agronomic se întorc, 
în imensa lor majoritate, în me
diul sătesc de unde au provenit, 
mediu care le este și trebuie să 
le fie cit mai familiar cu pu
tință.

Unii se întreabă da'că profesia 
de agronom este o profesie 
ușoară sau grea. Cită superficia
litate și eroare ascunde această 
întrebare și ce mentalitate de
formată poate avea mintea celor 
în.care se naște o astfel de în
trebare 1 O profesie nu este — 
prin ea însăși — nici grea nici 
ușoară. Ea devine grea sau u- 
șoară,. numai prin felul cum în
țelege ș-o practice fiecare. Sigur 
că a fi agronom este ceva foarte 
ușor, dacă înțelegi să practici 
agronomia superficial, urmă
rind în primul rînd comodi
tatea și confortul, fără simt 
de răspundere, gata să iei 
pentru tine avantajele și să lași 
altora greul. Pentru aceștia, a- 
gronomia înseamnă decor natu
ral luxuriant, viață idilică de 
țară, trai izolat și lipsit de su
praveghere și control. Dar cei 
care cred, doresc, așteaptă așa 
ceva, își fac socoteli greșite. Ei 
nu vor întîlni o viață „ușoară" 
ci, din contră, una care-i va so
licita pe multiple planuri, căci 
nimic nu devine mai greu decît 
atunci cînd constați că ai luat 
•lucrurile ușor, că nu te-ai pre
gătit pentru a face față greută
ților.

Totodată, trebuie avut în ve
dere că profesia de agronom nu 
înseamnă numai un bagaj de 
cunoștințe de specialitate, ci și 
o largă înțelegere a vieții. Agro
nomul este un intelectual al sa
tului. El trebuie să fie acolo 
purtător și creator de cultură, 
om care impune prin viața lui 
particulară și socială încrederea 
și respectul tuturor celor cu care 
vine în contact. Or, pentru a- 
ceasta, el trebuie să aibă un 
larg orizont cultural, să fie re
ceptiv la ideile generoase, să 
dovedească multă înțelepciune. 
Toate acestea nu se dobîndesc 
însă' decît printr-o formare cu 
migală a personalității, dezvol- 
tîndu-și trăsăturile esențiale — 
acelea care au făcut din om, 
omul în adevărata accepțiune a 
cuvîntului.

în speranța că cele cîteva idei 
pe care le-am dezvoltat în rîn- 
durile de față vor ajuta la în
țelegerea mai adîncă și mai cla
ră a profesiei de agronom, do
resc ca ele să fie cît mal folo
sitoare pentru cei care își scru
tează cu atenție viitorul și se 
pregătesc să-1 întîmpine cu opti
mism și putere de dăruire, atît 
de caracteristice tineretului din 
țara noastră.

SCURT PROSPECT
agronomie ;
horticultura ;
medicină veterinară ;
zootehnie.
facultăți sînt școlarizați peste 3 100 de stu-'

de
de
de
de

patru 
căror pregătire se îngrijesc 450 de cadre didactice 
numeroși profesori cu mare reputație științifică și

bază materială a institutului asigură condiții din cele

Situat în apropierea parcului Herăstrău, Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu“ București, este un institut nou, bine dolak

In pre/ent, în Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" din 
București funcționează :

— Facultatea
— Facultatea
— Facultatea
— Facultatea
In aceste 

denți de a 
dintre care 
didactică.

Puternica
mai bune pentru învățătură și trai studenților ; ei găsesc aici 
nu numai laboratoare, sere, clinici, și ateliere dintre cele mai 
bine dotate, dar și un complex social studențesc de mare ca
pacitate și cît se poate de modern. în acest an universitar lo
cuiesc în cămine peste 2 500 de studenți, 68 Ia sută din numărul 
total al studenților fiind bursieri.
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DE LA CINEAST
'W LA CINEFIL

Cinematograful este singura 
artă al cărei act de naștere este 
cunoscut în detaliu,’ căreia i se 
poate stabili cu precizie origi
nea. ,

Acest fapt pare se fi constituit 
o neșansă pentru arta filmului 
și un privilegiu penttu estetica 
lui. O neșansă, pentru că apa
riția lui. atit de tirzie în cultu
ra omenirii, alături de un sis
tem de arte existent, ale căror 
origini se pierd în istorie, a de
terminat ca încă de la început 

• arta filmului să fie cu greu ac
ceptată ca o componentă im
portantă a acestei culturi. As
tăzi. încă, mai exista teoreticieni • 
care se străduiesc să demons
treze „acul tura! itatea" filmu
lui : un privilegiu, pentru că, 
avind de-*a face cu o artă atit 
de tînără, estetica ei s-a născut 
o dată cu ea, uneori chiar a an
ticipat-o și a putut să analizeze, 
lucru imposibil pentru oricare 
altă artă, evoluția cinemato
grafului chiar de la apariția lui.

și dacă astăzi, așa currf spu
neam. mai există teoreticieni 
de film care, ca Th. Adorno, 

■ susțin că „cinematograful, te
leviziunea și revista ilustrată 
alcătuiesc un sistem unic și n-au 

r nevoie să se dea drept artă", 
totuși filmul s-a impus incon
testabil ca un factor determi
nant într-o cultură.
, Ignorarea acestui rol al lui 
începe să fie imposibilă dacă nu 
chiar primejdioasă.

Și totuși controversele nu 
s-au stins.

în ultimul său număr, ..Ro
mânia literară" face o anchetă 
printre scriitori pe tema unei 
posibile colaborări cu filmul. O- 
piniile despre cinematograful ca 
artă și importanța lui sînt foar
te diferite. în timp ce unii sus
țin. ca Al. Ivasiuc. că „filmul 
este un punct de maximă fuzi
une a cuvîntului cu imaginea 
Și cu întimplarca" și își expri
mă temerea că o cultură fără

cinematograf riscă să rămînă 
într-un apropiat viitor o cul
tură minoră, în timp ce Petru 
Popescu susține că „numai două 
din artele contemporane, pro
za și .rilmul. mai pot exprima 
mișcarea". iar Aurel Dragoș 
Munteanu își exprimă convin
gerea că toți artiștii acestui se
col visează să facă film, poetul

osmoză este mai puternică, mai 
ușor detectabilă, cu atit cine
matograful este mai apropiat 
de artă, mai apt de a se alătura 
marilor ei capodopere.

Prin na* ira ei, arta filmtflui 
are o sporită sensibilitate, o 
mare aderență față de culturile 
revoluționare. Cu siguranță că 
elementul cel mai reprezenta
tiv al culturii Rusiei de ' . “ 
revoluția din octombrie îl re
prezintă filmul iar 
graful cubanez, , 's

după

prezintă filmul iar cinemato
graful cubanez, sud-american 
sau cel african de astăzi este 
legat de mișcările revoluționa
re și de noile culturi' ce se con
stituie aci.

Nici un moment al filmului 
contemporan nu poate fi pri
vit ca neintegrat în. cult ura care

CINEMA TOGRAF 
SI CULTURĂ 
3

de RADU GABREA

relui realism european al 
colului al XIX-lea. Intr-o 
rioasă analiză, criticul 
can Gideon Bachman se referea 
la Kafka și Swcjk ca izvoare 
incontestabile ale celor două 
direcții din filmul cehoslovac 
contemporan. De altfel, circu
lația de valori este evidentă și 
în celălalt sens. De la cinema
tograf spre artele tradiționale. 
Filmul a influențat fără 
ială romanul american 
roman /„al privirii".

în filmul românesc, 
a reușit cel mai bine 
zeze această integrare 

a fost Victor Iliu.
noroc"

ameri-

Ilie Constantin constată că „în 
planul marii arte, rpaximele rea
lizări în domeniu (cinemato
grafului n.n.), sînt derizorii".

S-ar putea pune întrebarea 
cine are in definitiv dreptate ? 
Există într-adevăr o '' ruptură 
între marea artă și film ? Iar 
dacă nu, se ppatf^ afirma că fil
mul ca artă poate să reprezinte 
o cultură ?

Răspunsul este evident. Nu 
atit prin operele lui individua
le cît mai ales prfn școlile sale 
de film, cinematograful trebuie 
să exprime o sinteză de valori 
a celorlalte arte. Marile mo
mente ale filmului, și istoria 
lui ne stă mărturie despre 'asta, 
sînt legate parcă osmotic de 
marile momente ale culturii 
contemporane. Filmul ca artă 
asimilează marile valori, le în
globează și le redă specific cir
cuitului social. $i cu cît această

l-a generat. Bergman există 
prin Kirkegard și Strindberg. 
Și se ’ poate chiar face o para
lelă între filmul „Privind în 
oglindă" și tratatul disperării al 
filozofului danez. Antonioni nu 
poate fi serios studiat în afara 
lui Pavese după cum Jean Re
noir este legat de naturalismul 
francez, iar Visconti și neorea
lismul italian reiau tradiția ma-

ra majoră 
Filmul său „Moara cu 
rărnîne din acest punct de ve
dere un model. Din păcate, sin
gular. Ceea ce trebuie să reali
zeze filmul românesc, pînă acum 
exi-stînd un plan artistic supe
rior mai mult prin unicate, prin 
eforturi și talente individuale, 
este tocmai această integrare în 
marea cultură a poporului nos
tru, prin asimilarea marilor ei 
valori, ale tradițiilor sale și 
ale specificului ei cel mai adînc. 
Contactul filmului cu cultura 
noastră trebuie să înceteze să 
existe doar fizic, prin colabora
rea cutărui sau cutărui om de 
cultură, scriitor sau critic, la rea
lizarea unui film sau altul. El 
trebuie să devină profund șl 
real printr-o circulație largă 
a motivelor culturale, a teme
lor și a problemelor majore ale 
culturii. Pentru că nu e admi
sibil să trăim mereu an după 
an numai „ani ai prozei", „ani 
ai poeziei", sau „ani ai muzicii 
românești", și să nu apară 
„anul filmului 
tru că fără el, 
o cultură este, 
completă.

. J

Un ton minor, 
într-o gamă 

majoră

îndo- 
sau noul

cel care 
să reali- 
în cultu-

Și 
românesc". Pen- 
orice am spune, 
pe undeva, in-
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Titulatura foarte generală 
„stampe populare de la Hășda
te", sau „icoane de la Hășdate", 
acoperă — inexact, evident — în
treaga producție de xilogravuri a 
meșterilor țărani dip Transilva
nia între secolele XVJII—XIX. 
Meșteșugul s-a localizat în sate
le din jurul Gherlei (județul 
Cluj) ca Ocna Dejului, Săpac, 
Hășdate, Silivaș, dar titulatura 
se justifică în parte și prin fap
tul că Hășdate a dobîndit, în 
timp, statutul de centru. Uimi
rea noastră în fața desăvîrșitei 
frumuseți artistice, a rafinamen
tului și subtilității plastice a lu
crărilor, uimirea noastră în fața 
fenomenului în sine trebuie să 
cedeze loc și în acest caz (și 
poate nu numai în acest caz) cer
cetării riguroase și analizelor pro
funde integratoare. Calitatea ex
poziției organizată de Muzeul de 
artă al R. S. România constă- toc
mai în această intenție de a de
păși o simplă prezentare specta
culară a unui domeniu al crea
ției populare mai puțin cunoscut 
Î)ublicului larg. Selecția lucrări- 
or, dispunerea lor pe panouri, 

includerea unui material docu
mentar auxiliar, catalogul știin
țific alcătuit, de o remarcabilă ți
nută grafică — toate subliniază 
tocmai această intenție a organiza-

torilor de a oferi specialiștilor un 
,instrument de lucru" unic în 
felul său, care justifică în egală 
măsură interesul și adeziunea u- 
nui public dc toate categoriile.
, Fenomenul este departe de a 
fi epuizat sub aspectul cercetării, 
este departe de a fi luminat egal 
sub toate aspectele sale (istoric, 
sociologic, artistic etc). De pildă, 
cea mai veche gravură în lemn 
este datată 1 700, dar există te
meiuri să se creadă că ele ar fi 
fost produse și înainte de această 
dată, dar că nu s-au păstrat da
torită f Fiabilității materialului. 
Impulsul putea veni de la imita
rea miniaturilor, a gravurilor de 
carte, sau în egală măsură din e- 
xemplul icoanelor pe sticlă, cu 
care a făcut, în unele cazuri, 
„schimburi" vizibile de teme, de 
scheme compoziționale. Desigur, 
acest fenomen unitar, pregnant, 
a cunoscut diverse influențe, une
le chiar din sectorul artei „cul
te", de exemplu modalitatea ba
rocă de a trata motivele orna
mentale etc.). în timp, vor fi di
sociate mai clar impulsurile ini
țiale și inflqențele asimilate pe 
parcurs. Este greu de stabilit de 
asemenea dacă fenomenul e pur 
local sau dacă sugestii (poate și 
meșteri) din alte regiuni ale 
țării (Moldova, Oltenia, Banat)

n-au contribuit la apariția sa. Un 
cercetător afirma că : „Locuito
rii (din Hășdate — s.n.) sînt va
lahi... Mulți oameni de aici se 
dedică comerțului ou imagini 
care sînt de tradiție orientală".

Majoritatea acestor xilogravuri 
aveau, subiecte (și destinație) de 
cult, adresîndu-se unor populații^ 
diferite, autorii schimbîndu-și a- 
desea viziunea și grafia numelui 
și în funcție de acest dezide-» 
rat. Principiul era cel comercial 
în primul rînd. Andrei Man 
vorbea de meșteșugul său ca de 
un „plug de aur". Aceste imagini 
pe hîrtie care puteau fi întîlnite 
în interioarele caselor, pe lăzi
le de zestre, în ogradă (prin ac
țiunea lor benefică asupra vitelor) 
ori folosite de copii ca „hîrtie de 
stea", au căpătat în timp un tot 
mai accentuat caracter decorativ, 
„de podoabă", implicit un carac
ter laic. Faptul e evident în vi
ziunea multor meșteri care pre
zintă pe Adam săpînd iar pe Eva 
toreînd, care își îmbracă persona
jele simbolice ca prin partea lo
cului etc. Motivul „cocoșului", 
motivul predilect al unui artist- 
țăran ca Nechita Morariu, în 
care specialiștii văd o semnifica
ție de cult, pare să depășească â- 
ceastă trimitere, pe de o parte 
datorită persistenței motivului în

folclorul românesc, citat uneori 
într-o manieră orientală (arme
nească, ca în gravura cu cele „7 
păsări") iar pe de altă parte a 
tocirii oricărei semnificații și ră- 
mînerii lui la stadiul de motiv, 
decorativ tradițional folosit cu
rent în textilele și ceramica 
populară românească. La aceasta 
am adăuga lucrările cu evident 
caracter laic ca ilustrarea „A* 
lexandriei" de către Pop Gheor- 
ghie, sau cele cu caracter satiric 
ca „Marișca și Pișta" atribuită lui 
Pop Onisie.

Fără îndoială, acest fenomen 
artistic unic, atestat printr-un act 
de breaslă încheiat la Gherla în 
1776 (primul de acest fel de pe 
teritoriul patriei noastre), între 
11 meșteri xilografi și dispărut la 
sfîrșitul secolului XIX, prin concu
rența unor mijloace mai rapide și 
mai ieftine de ilustrare, fenomen 
care a iradiat pe spații geografice 
destul de întinse (la nord pînă 
în Maramureș și la sud pînă în 
Bulgaria) este interesant și sub 
aspectul exploziei de cultură ță
rănească din Ardeal în perioada 
de timp amintită ea corelîndu-se 
cu alte forme ale creației popu
lare, pe de o parte, iar pe de altă 
parte cu cultura populară în an- 

, samblu, ajutînd alături de școală, 
de tipărituri, la emanciparea spi
rituală a satului românesc. Se 
poate afirma că tezaurul artistic 
pe care-1 reprezintă el trebuie 
privit și descifrat și ca un docu-privit și descifrat și ca un 
ment istoric prețios.

*) „Expoziția de 
gravuri populare 
Transilvania 
XVIII—XIX» 
dc artă al R. S. România.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

xilo- 
din 

secolele 
Muzeul

Ecouri 
contemporane

(Urmare din ' pag. I) 

rolul unui ferment viu, 
activ în viața societății. Neinte- 
resul «față ele o anumită litera
tură, nu neapărat mediocră, 
provine și din faptul că ea se în
chide într-un univers de preo
cupări fără tangențe cu fenome
nul care interesează în mod di
rect pe cei cărora ar trebui să li se 
adreseze. Dar, cum spuneam, a 
aborda problematica unei epoci, 
a încerca să te apropii de reali
tățile acesteia nu înseamnă, im
plicit, garanția unui succes. Im
portantă rărnîne calitatea dezba
terii, nivelul ei intelectual, ca și 
nivelul ei artistic. Lucrurile stau 
într-un fel asemănător și în tea
tru. Sute de autori au fost ob
sedați în antichitatea greacă de 
tema împlinirii inexorabile a des
tinului. Cu aplicare au 'scris 
cîțiva. Pe scenă importantă de
vine percuția repljcii, sensu
rile umane pe care le vehiculează, 
capacitatea sa de a conduce 
spectatorul după diferitele aven
turi ale personajelor, spre un 
punct final, spre acel loc de unde 
sensurile întregii mișcări drama
tice se luminează mai bine. Lu
crurile stau tot astfel și cu piesele 
care au un larg cimp de referință, 
ele abordînd teme legate de fap
te de rezonanță, socială din ca
drul unei epoci determinate, în 
cazul nostru, epoca noastră, so
cialistă. Lipsa uneia din elemen
tele — calități de care vorbeam 
mai sus, aplicată la o temă im
portantă pentru destinul social al 
artei, poate avea ca rezultat naș
terea unor lucrări în care — deși 
se abordează o tematică majoră 
— autorii obțin efecte destul de 
minore. în loc de a deveni o po
sibilitate de afirmare a unor idei 
cu forță de penetrație, vehiculate 
într-un context artistic, corespun
zător, opera, piesa respectivă de
vine o lucrare scenică mai mult 
cu pretenții tematice și mai puțin 
împlinită practic.

Tendința firească de promo
vare a unor lucrări împlinite în 
felul despre care vorbim duce 
însă, uneori, la pierderea simțu
lui proporțiilor și la investirea cu 
calități pe care nu le au a unor 
realizări artistice destul de ne
concludente. Recent, de pildă, 
Teatrul Naționala pus în scenă 
comedia „Moartea ultimului gO- 
lan" semnată de Virgil Stoeneșcu. 
E salutară, desigur, inițiativa Na
ționalului de a pune în scenă o 
piesă care abordează o temă atit 
de actuală ca aceea a nereușitei în 
societatea noastră prin interme
diul fraudei, prin activarea ten
dinței de căpătuială. Ce rezultat 
are însă această intenție cum a- 
rătam, pozitivă, care își propune 
promovarea unei piese originale 
ce prin conținutul ei se adresea

ză cu preponderență tineretului ? 
Pe prima scenă a țării ni se pre
zintă un spectacol destul de a- 
greabil cu cîteva momente de hu
mor punctate de harul unor 
actori de primă mărime din tea
trul nostru, precum Ion Finteș- 
teanu sau mai tînărul și foar
te promițătorul Costel Con
stantin. Fabulația piesei este 
destul de banală: un ab
solvent al unei facultăți („go
lan" și nu „derbedeu" — 
cum singur se califică) crede 
că poate parveni prin nepotism, 
grație femeilor cărora le face 
curte programatic. După cîteva 
încurcături nți foarte complicate 
și nici foarte amuzante, „schema* 
îi cade și morala devine transpa
rentă ; „nu se poate reuși astfel". 
„Ultimul gol an “ se va sinucide 
simbolic.

Naționalul, prin însuși faptul 
de a fi înscris-o în repertoriu, a 
atribuit, credem, acestei piese 

z mult mai multe calități decît are. 
Ea își propune într-adevăr să 
dezbată o temă de maximă actu
alitate, a cărei corespunzătoare 
transpunere scenică ar fi fost de 
considerabil folos procesului ac
tual privind educația civică a ti
nerei generații. Dar așa cum se 
prezintă piesa intențiile nu sînt 
egalate de realizări. De ce ? Pen
tru că după un promițător act I, 
în care se pun premisele unei în
fruntări între două filozofii, între 
două concepții despre muncă, 
despre rostul omului în societate, 
despre mecanismul Revenirii so
ciale, despre criteriile promovării 
pe scara ierarhiei societății etc., 
etc., tonalitatea generală scade, 
topită în situații artificiale ; pen
tru că inteligentului (aproape se
ducătorului) reprezentant al „fi
lozofiei golanului" i se opun nu 
tipuri și replici pe măsură (de 
aci —imposibilitatea înfruntării), 
ci ghinioane mărunte care-1 „în- 
frîng" aproape întîmplător ; în 
sfîrșit, pentru că verva inițială se 
diluează și nici măcar strălucirea 
replicii nu mai suplinește, în a 
doua parte a spectacolului, ab
sența investigației mai profunde.

S-ar putea să ni se reproșeze 
faptul că cerem prea mult de la 
o comedie care nu și-a propus să 
jaloneze hotărîtor istoria teatru
lui românesc și universal. De 
fapt, este tocmai ceea ce-i repro
șăm : faptul că nu aspiră spre zo
nele perene ale dramaturgiei. Ge
neralizată, absența acestei aspirații 
devine periculoasă.

Există un fel de plăcere estetică 
superioară a celui ce se duce la 
teatru fie doar și pentru a se 
amuza. Este plăcerea „odihnei 
între idei", plăcerea de a-și re
descoperi gînduri reformulate 
subtil și exprimate seînteietor.' 
Piesa lui Virgil Stoeneșcu nu-i 
oferă spectatorului cu asemenea 
exigențe, o satisfacție deplină, 
deși autorul își construise singur 
astfel de premise.
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Studenți de la Institutul pedagogic din Timișoara în timpul orei 
de desen
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Un concerLde muzică contem
porană care oferă 
artă posibilitatea 
trei prime audiții 
muzicală- națională , 
reprezintă un „eveniment" obiș
nuit pe agenda de concerte a 
Orchestrei Simfonice a Radiote- 
leviziunii (care și-a fixat în ul
timul an mobiluri deosebite în 
lărgirea orizonturilor de cultură 
muzicală), dar cu totul deosebit 
într-o stagiune generală în care 
interesul unora dintre marele in
stituții muzicale pentru muzica 
zilelor noastre pare tot mai redus.

„Proiectoarele" Orchestrei și 
ale dirijorului Emanuel Elenescu 
s-au îndreptat de astă dată spre 
trei zone stilistice cu totul dife
rite în peisajul muzical contem
poran, dar a căror înmănunchiere 
poate trezi interes încă de la în- 
tîlnirea lor pe afișul de concert : 
„Variațiunile op. 31“ de Arnold 
Schonberg, operă clasică a seri-

iubitorilor de 
de a asculta 

din literatura 
și universală,

I
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Două filme 
realizate din 
materiale de 

arhivă
In producția din a- 

cest an a Studioului 
cinematografic Bucu
rești sînt incluse cî
teva noi titluri de fil
me. „Brigada de mă
runțișuri" (scenariu 
Nicolae Țic și Mircea 
Drăg-an, regia, Mir
cea Drăgan). este un 
film de actualitate, 
despre o brigadă de 
milițieni, ce arc ca 
sarcină să cerceteze 
niște delicte mici, 
dar descoperă de 
fapt lucruri mult 
mai grave, ce ar con
stitui un pericol so
cial. In'rolurile prin
cipale Toma Caragiu, 
Sebastian Papaiani, 
D. Furdui, Jean 
Constantin. ^Un

alt film, „Drumul" 
(scenariu Horia Pă- 
trașcu, regia Șerban 
Creangă) va povesti 
despre existența u- 
nui bătrîn mecanic 
de locomotivă și va 
fi un poem dedicat 
vîrstei, împlinirii și 
utilității pe plan so
cial. In rolul princi
pal, artistul poporu- 
rului Ștefan Ciubo- 
tărașu.

Din materiale de 
arhivă se vor realiza 
două filme intitulate 
„D o c u m e n t“ și 
„București, Bucu
rești". Primul după 
un scenariu de Ser
giu Verona, în regia 
lui Mircea Mureșan 
va evoca momentul 
de luptă împotriva 
fascismului și a con
tribuției armatei ro
mâne în cursul celui 
de al doilea război 
mondial, iar „Bucu
rești, București» (re
gia Radu Gabrea) va 
înfățișa istoricul 
străzilor, al clădiri

lor, poezia orașului, 
cu preocupările și 
frămîntările sale 
specifice.

ION PASAT
Un nou muzeu 

sătesc la 
Mărginea- 
Suceava

In comuna Margi
nea, județul Suceava, 
comitetul comunal 
U.T.C. în colaborare 
cu căminul cultural 
a inițiat o*amplă ac
țiune de identificare, 
înregistrare și păs
trare a cîntecelor, 
legendelor, strigătu
rilor și snoavelor 
populare, a țesături
lor și portului local.

O primă etapă a și 
fost depășită, contu- 
rîndu-se încă de pe 
acum baza viitoarei 
monografii folclorice 
a comunei. Intre 
materialele culese se

remarcă o variantă 
locală a baladei „Jia
nul", o legendă des
pre haiducul Darie 
Pomohoci. mai multe 
doine, strigături și 
bocete aflate de la 
bătrînii satului.

Pornind de la a- 
ceste cîteva rezul
tate — ne spunea 
prof. Gheorghe Los- 
tun, secretarul co
mitetului • comunal 
U.T.C. — s-a contu
rat deja ideea ame
najării unui muzeu 
sătesc. Tinerii nu nu
mai că au salutat a- 
ceastă propunere, da’r 
au și pornit la trea
bă, adunînd nume
roase piese de o rea
lă valoare.

Inițiativa tinerilor 
din Marginea, deși 
nu singulară, se în
scrie în coordonatele 
unei autentice valo
rificări a ’ bogatei 
creații spirituale și 
materiale a poporu
lui nostru.
M. GHEORGHIU

lor din Galați

alismului, creație definitorie a a- 
celuia oare a dărîmat secularii pi
loni ai tonalității, în care cursi
vitatea muzicii anulează rigorile 
tehnicii constructive, — un opus 
concertant, necunoscut nouă, din 
tinerețea creatoare a lui Benja
min Britten și poemul „Numai 
prin timp, timpul este cucerit" de 
Aurel Stroe.

Fără îndoială, momentul de 
maxim interes al simfonicului de 
joi seara a fost noua „confrunta
re" între public și una dintre lu
crările lui Aurel Stroe. Poemul 
„Numai prin timp, timpul este 
cucerit" este integrat unui ciclu 
de lucrări deschis de „Arcade" și 
din care mai fac parte „Muzica 
de concert pentru pian, alămuri 
și percuție", și piesele „Laude I" 
și „Laude II". Pornind de la un 
fragment din poemele / „Burton 
Norton" ale lui T. S. Eliot, Aurel 
Stroe făurește o muzică în care 
continuă reflecțiile asupra core-

Regizorul Elia Kazan e pen
tru'filmul american un „tra
diționalist". Hollywoddul nu a 
însemnat numai o fabrică de 
vise, ci și locul de întîlnire al 
unor excelenți profesioniști : 
scenariști, operatori, actori și 
regizori. Asaltat de cinemato
graful european, filmul ameri
can și-a găsit punctul de rezis
tență în cultul scenariului- 
problemă. abandonînd încet- 
încet tevatura publicitară din 
jurul vedetelor.

Intr-un articol. din 1957, 
„Scriitorul și filmul", Elia fca-

cultură a sindicate

Cineclubul Casei de

lației între Structurile muzicale și 
ideea de timp.

Textul incantat de solist (și 
modul în care baritonul Ion Bu- 
doiu a tălmăcit o „partidă solis
tică care în fond este un mani
fest de antiretorism" — cum o 
definea Th. Drăgulescu în exce
lentul program de sală —• este 
mai mult decît meritoriu) — este 
„urmărit" de o ingenioasă forma
ție orchestrală : orgă, 4 trom
boni. 4 gonguri. în această ori
ginală haină orchestrală, în a- 
cest straniu dar perfect sudat „a- 
liaj" timbral, -— „asiști" la un 
fluviu sonor captivant prin liniile 
și curbele sale, cu „momente" de 
„cantabilitate" directă, seducătoa
re-

Piesa lui Aurel Stroe (la o pri
mă audiție piesa ni se pare a a- 
vea o secțiune finală poate mai 
puțin necesară economiei și ine
ditului construcției) s-a bucurat 
de o excepțională primiie din

partea unui numeros public for
mat majoritar din muzicieni și 
tineri iubitori de artă autentică. 
„Bisarea" unei lucrări care vehi
culează în parametrii ei cele mai 
noi cuceriri, de limbaj, reprezintă 
indiscutabil în viața noastră con- 
certistică un „moment" plin de 
semnificații, demonstrînd dispo
nibilitățile publicului pentru me
ditațiile sonore contemporane, 
pentru orice lucrare care deschi- 

' de noi orizonturi muzicale.
Ultimul simfonic al orchestrei 

Radioteleviziunii ne-a mai per
mis să cunoaștem evoluția unui 
tînăr pianist plin de energie și 
vibrație, stăpîn al unei tehnici ri
guroase, cu un adînc 
al poeziei imaginilor __ ....
Din păcate, Comeliu Rădulescu 
și-a cheltuit resursele 
cirea unei lucrări care 
pare a fi „un catalog al tuturor 
dificultăților tehnice posibile 
întîlnite în literatura concertantă" 
—, este un opus de un eclec
tism stijistic frizînd banalitatea, 
de o lipsă de minimă rigoare ar
hitectonică, de o spectaculozitate 
exterioară străină oricărui spirit 
artistic profund.

sentiment 
muzicale.

în tălmă- 
chiar dacă

' IOSIF SAVA

SPLENDOARE 
ÎN IARBĂ

zan amintește de acest drum 
sinuos, dar salvator care a dus 
la atragerea pe platouri a 
scriitorilor și a făcut din sce
nariști originali, ori din ' cei 
care adaptau pentru ecran li
teratura, nume căutate de pro
ducătorii de filme. Dar nu toa
te scenariile-problemă sînt 
neapărat și scenariile unor fil
me de interes major. Ce îl 
deosebește pe Elia Kazan de 
un cineast de talia lui Stanley 
Kramer, spre exemplu, în ca
drul unei tematici acut sociale 
și a unei problematici reale, e 
doar faptul că Elia Kazan ră- 
mîne la stadiul de „expunere 
a motivelor" lipsindu-i acel su- 

| fiu care să-i permită interpre
tarea temei.

. In „Splendoare în iarbă" ne
1 unui cuplu pe

1 fundalul realităților Americii 
I de la sfîrșitul deceniului trei. 
| Un fel de Romeo, Julieja și 

Criza din 1929 cum l-au vrut 
autorii sau. cu vorbele cineas
tului, acel „contrast între un 
puritanism extrem în moravuri 
și materialismul meschin al 
vieții cotidiene".

Eroul, Bud Stamper, e fiul 
unui bogat petrolist, iar eroina 
Deanie Loomis, e dintr-o fa
milie de condiții materiale mo
deste. Părinții nu se opun. Ai 
fetei din motive explicabile, ai 
băiatului dintr-tin afișat non- 

t noncon
formism ascunde o fisură mo
rală tipică -unei societăți în 
care valorile sigure sînt doar’ 
cele materiale. Băiatului i se 
cere, i se sugerează, i se expli
că că; viața trebuie „trăită", 

i fiind un paravan al 
onorabilității care poate fi a-

I
Iin „opienao; 

oferă destinul 
fundalul roatit

I
I
I
I
I 
I
Iuuxatuiui amtr-un ati; 

conformism. Dar acest 
formiem acnnnrla A» -Pio

I
I

căsătoria
onorabilii

minat un timp. Și totul ar fi 
decurs „normal" dacă n-ar fi 
intervenit două evenimente 
dramatice : unul real, dar în 
afara subiectului, crahul eco
nomic în urma căruia familia 
Stamper e complet sărăcită, și 
altul, desigur și el real dar e- 

' xacerbat: internarea fetei în
tr-o clinică de psihiatrie In ur
ma crizelor de — să zicem — 
prelungită nubilitate. Cazul e 
și el tipic pentru societatea a- 
mericană în care bîntuie cu fu
rie, alături de mitul banului, 
mitul sexologiei. „Splendoare 
în iarbă" e un film contra pu
ritanismului", ne declară regi
zorul, vrînd să ne ofere o so
luție. Pe plan explicitar, fil
mul anulează această soluție. 
Nu excesul de puritanism al 
eroilor declanșează drama, ci 
totala mediocritate a eroului, 
nevertebrata lui morală. în a- 
cest sens, despărțindu-se, cu
plul Deanie-Bud s-a „realizat" 
la modul cel mai autentic. Tot 
regizorul ne spune despre fil
mul său: „Pentru mine el este 
un film social. Lumea crede 
că in acest film se pune în 
discuție faptul dacă tinerilor 
le este permisă sau nu dragos
tea fizică. Eroare — pentru 
mine adevăratul subiect este 
descrierea sufletului Americii 
în acel timp". Desigur, dar a- 
ceastă eroare, care poate da 
naștere la interpretări erona
te, e la fel de exactă ca și e- 
roarea de a crede că „Splen
doare in iarbă" este un film 
social. El este doar o romanță 
sentimentală fără muzică, un I 
recitativ.

TUDOR STĂNESCU ,,
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Delegația parlamentară a Re
publicii Ruanda, condusă de 
Thadee Bagaragaza, președintele 
Adunării Naționale a Republicii, 
a avut luni dimineața o convor
bire cu Grigore Bârgăoanu, vice
președinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și coope
rare economică și tehnică.

Cu acest prilej au fost discu
tate posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor ecohomice și tehnice 4n- 
tre cele două țări.

în cursul dimineții, delegăția

A apărut broșura „ADMITEREA 
ÎN ÎNVĂȚÂMÎNTUL SUPERIOR"

A apărut broșura „Admite
rea in invățămîntul superior". 
Lucrarea se adresează can- 
didaților care vor concura 
anul acesta la examenul de 
admitere în facultate și pre
zintă condițiile de admitere, 
obiectele de studiu la care 
vor fi examinați, rețeaua in
stituțiilor de învățămînt su
perior etc.

Din cuprinsul broșurii re
iese că la apropiata ediție a 
concursului, condițiile de în
scriere, disciplinele și probe
le de examen sini aproape 
identice cu cele din anul an
terior, cu unele excepții so
licitate de cîteva instituții de 
învățăminț superior. La sec-

»

o LUNI A AVUT LOC la 
Casa Centrală a Armatei o con
sfătuire organizată de Uniunea 
Co mpozitorilor, la care au par- 
^cipat numeroși compozitori din 
Capitală, reprezentanți ai vieții 
muzicale din Forțele Armate, 
generali și ofițeri superiori. Au 
fost prezenți general-locotenent 
Ion Coman, adjunct al ministru
lui forțelor armate, secretar al 
Consiliului politic superior, și 
Ion Dumitrescu, maestru emerit 
al artei, președintele Uniunii 
Compozitorilor.

Cu acest prilej, s-a realizat un 
fructuos schimb de păreri în le
gătură cu necesitatea*imbogăți- 
rii actualului fond de cîntece 
patriotice ostășești, cu noi crea
ții care să oglindească bogatul 
univers spiritual al militarilor 
armatei noastre populare.

In cadrul consfătuirii, s-a a- 
dresat un călduros apel tuturor 
compozitorilor din țara noastră 
de a-și spori eforturile în vede
rea creării de noi cîntece de 
mar-ș destinate infanteriștilor, 
aviatorilor, marinarilor, vînăto- 
rilor de munte, elevilor din 
școlile și liceele militare, cît și 
melodii lirice și de muzică ușoa
ră cu tematică ostășească.

• IN CEA DE-A TREIA ZI a 
călătoriei sale prin cîteva județe, 
ministrul afacerilor externe și 
cooperării al Republicii Burundi, 
Ndabakwaje Libere, împreună cu 
persoanele oficiale care-1 însoțesc, 
a sosit luni dimineața în județul 
Argeș. Pe drumul spre orașul Pi
tești, oaspeții au făcut un scurt 
popas la muzeul Bran.

La Pitești, a fost vizitat Com
binatul de industrializare a lem
nului, unitate economică situată 
pe platforma industrială din nor
dul orașului, Conducerea între-

Puterea de magnet
(Urmare din pag. I)

lui, dar este posibil dacă ținem 
seama de realitate : cei patru ti
neri au realizat un cuplu de două 
semănători în scopul folosirii 
complete a puterii la cîrlig a 
tractoarelor, a timpului bun de 

- lucru. Este o dovadă a seriozității 
cu- care tinerii tractoriști ai a- 
cestei secții urmăresc traducerea 
în fapte a angajamentului în în
trecerea socialistă desfășurată sub 
chemarea : „Secția cu cele mai 
bune rezultate'* 1.

au obținut venituri cu 100 și 110 
la sută mai ridicate decît cîști- 
gul realizat anterior iar 556 cu 
110—120 la sută mai mari de
cît suma primită pînă la începu- 
tul’lunii februarie.

Discuțiile purtate în perime
trul Fabricii de confecții din 
Craiova permit reliefarea unor 
aspecte concludente privind mo
dalitățile concrete prin care a- 
plicarea principiilor noului sistem 

la tineri să sprijine acțiunea de 
eliberare a .terenului dar solici
tării i-au răspuns doar trei ute- 
ciști. Trei din peste o sută. Au 
fost, poate, angajați la alte ac
țiuni — s-ar putea întreba cine
va. Ar fi fost bine, dar nu e așa ! 
Dar să redăm cuvintele președin
telui cooperativei agricole, tova
rășul Ion Șerban : „Tinerii, cei o 
sută și ceva de tineri, nu ne-au 
ajutat sub nici o formă în primă
vara aceasta. Ba, cîțiva șefi de 
atelaje ne-au lăsat caii și-au ple
cat. Unde, nici noi nu știm. 
Cred că organizația U.T.C. a 
făcut prea puțin îh această direc
ție".

Din păcate, din acest punct de 
vedere, Căzăneștii nu reprezintă 
singurul exemplu în județul Ialo
mița. Față de această situație ce 
are de spus comitetul județean 
al U.T.C. ? Pînă cînd va amîna 
luarea unor măsuri concrete, efi
ciente în scopul impulsionării 
muncii în organizațiile U.T.C. din 
comunele județului ?

N.A. De la direcția agricolă am 
aflat că în județ semănatul bor-
ceagurilor, mazărei, sfeclei de 
zahăr,, lucernei, a cepei\ și ustu
roiului s-a încheiat Se desfășoa
ră din plin semănatul florii-soa- 
relui, pregătitul terenului în ve
derea începerii însămînțării po
rumbului. Volumul lucrărilor e- 
xecutate pînă acum depășește cu 
peste patruzeci de procente ceea 
ce se planificase inițial a fi rea
lizat pînă la data de 4 aprilie. 
Este un succes care obligă la o 
mobilizare și mai mare a tuturor 
acelora a căror muncă este legată 
de agricultură. Obligă, în același 
timp, frumoasele succese obținu
te anul trecut de cooperativele 
agricole din județul Ialomița, 
peste două mii kg de gnu la hec
tar, peste 'trei mii cinci sute kg. 
porumb boabe la hectar, aproape 
două mii și o sută de kg floa
rea soarelui la hectar.

Ne-am oprit și la cooperativa 
agricolă din Reviga. La sediu, 
numai paznicul de zi, care ne a- 
jută doar cu indicația : tovarășii 

, sînt la cîmp, Pornim și noi în 
cîmp. Am întîlnit și aici foarte 
mulți tineri la muncă. Antrenați 
de către organizația U.T.C., a- 
©roape o sută de tineri partici
pau acum Ia executarea lucrări
lor de curățire și fertilizare. To
varășul Nicolae Radu, secretarul 
organizației U.T.C., ne înlesnește 
transmiterea către cititori a bilan
țului muncii tinerilor din Reviga 
depusă în această primăvară : 
nouăzeci de hectare de pășune 
fertilizate și curățite de n'iișu- 
roaie și mărăcini, peste două mii 
de tone de gunoi de grajd trans
portate .în cîmp, circa cincizeci 
de hectare de grădină pregătite în 
vederea plantării răsadurilor, lu
crări de înfrumusețare în valoare 
de douăzeci de mii de lei. Evj- 
dențiați ? Georgeta Stanciu, Ilie 
Ștefan, Ioana Dobrin, Constantin 
Sava...z Și încă foarte, foarte" 
mulți dintre cei o sută zece ute- 
ciști cîți numără organizația 
U.T.C..

La Căzănești, semănatul cultu
rilor clin prima epocă s-a încheiat. 
Șapte Sute cinci hectare rezervate 
culturilor de floarea-soarelui, ma
zăre, sfeclă de zahăr, 
borceaguri, cartofi și ovăz 
acum însămînțate. Dar... 
aici mai sînt demarat dteva 
d^i hectare și, culmea, încă 
liberate de coceni. Noua 
ducere a cooperativei a apelat și 

lucernă, 
sînt 

Dar, 
sute 
nee- 
con-

parlamentară a Republicii Ruan7 
da a vizitat Uzinele de mașini a- 
gricole „Semănătoarea" din Ca
pitală. După ce directorul uzine
lor, Ion Căpățînă, a înfățișat u- 
riele aspecte ale activității cunos
cutei /întreprinderi bucureștene, 
oaspeții au vizitat diferite ‘secții 
de producție și standul de mașini 
agricole din incinta uzinei.

După-amiază, delegația a pă
răsit Capitala, plecînd spre 
Praga.

(Agerpres)

A-ția de comerț exterior a 
cademiei de Studii Economi
ce, de pildă, admiterea va 
include probe scrise și orale 
U matematică,, examen scris 
la o limbă străină la alege
re — engleză, franceză, ger
mană, rusă, și oral la econo
mie politică. în secțiile fa
cultăților filologice, care au 
ca specialitate secundară o 
limbă străină, candidații vor 
da o probă și la limba res
pectivă. Cei ce vor opta pen
tru secția de sociologie a 
Universității din București, 
vor susține un examen scris 
și la obiectul „analiză mate
matică".

(Agerpres)

prinderii a prezentat preocupări- 
le colectivului pentru diversifi- 
carea gamei de sortimente, pen
tru ridicarea calității produselor.

După-amiază, oaspeții și-au 
continuat călătoria în județul 
Argeș vizitând hidrocentrala de 
pe Argeș : centrala, barajul și 
zona marelui Jac de acumulare 
de la Vidraru.

Seara, ministrul afacerilor ex
terne și cooperării al Republicii 
Burundi, care în timpul călătoriei 
a fost însoțit de Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, s-a înapoiat în Capitala.

• LUNI DIMINEAȚA, a-sosit 
în Capitală B. P. Beșcev, minis
trul căilor de comunicații al 
U.R.S.S., care, la invitația minis
trului transporturilor, va face o 
vizită în țara noastră.

REZULTATE ECONOMICE
(Urmare din pag. I)
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victorii la 
trei drawuri la 
schimbat, totuși

SE APROPIE „PAUZA11. CE FACEM CU ECHIPELE 
DE TINERET?

Asistăm, de cîteva etape, 
la un fenomen ciudat : cam
pionatul juventist, con
semnează tot mai puține vic
torii în deplasare, în etapa a 
3-a a returului o singură for
mație se afla într-o aseme
nea fericită ipostază, îh eta
pa a 4-a tot una singură, iar 
alaltăieri, duminică (etapa 
a 5-a), nici una. Fenomenul 
mi se pare ciudat pentru că 
juventiștii ne obișnuiseră, în
tr-un timp, să așteptăm de 
la ei rezultate potrivit valo
rii lor și nu în funcție de 
locul unde se confruntau. 
Căutînd explicații, îmi este 
greu să cred că gazdele au 
început, deodată, să joace pe 
viață *și Pe moarte sau să-și 
sperie oaspeții cu un joc ex
cesiv de dur. Evident că ex
cepții criticabile din acest 
punct de vedere ar fi, dar nu 
ele dau nota generală — ceea 
ce mă face să mă gîndesc la 
altceva. De pildă, Ia faptul 
că, de cîtva timp, meciurile 
de tineret sînt conduse de ar
bitrii din localitatea echipei 
gazdă. Oricît ar fi oamenii 
de bine intenționați, omul e 
om... Aș propune, prin ur
mare, să se încerce o altă 
variantă : partidele juven- 
tiste, care oricum se dis
pută în deschidere, să fie 
arbitrate la centru de către 
unul din tușierii programați 
pentru meciul de „A“.

Dar ideea schimbării arbi
trilor nu este inspirată și 
susținută numai de dispariția 
bruscă a victoriilor în depla
sare, dar și de apariția brus
că a unor scoruri astrono
mice cu care cîștigă gazdele : 
5—0 (A.S.A. cu Steaua — for
mație de primă mină) : 5—1 
(Farul cu Crișul — a doua 
clasată și pretendentă la titlul

de salarizare contribuie la mă
rirea cointeresării materiale a 
salariaților în rezultatele muncii 
lor. ,

Se știe desigur că în confor
mitate cu prevederile în vigoare 
în cazul în care muncitorii ob
țin constant rezultate bune în ac
tivitatea lor, stagiul de un an, 
necesar pentru promovarea de la 
nivelul de bază, la treapta I, 
a aceleiași categorii de salarizare, 
poate fi redus — cu aprobarea 
conducerii întreprinderii — la 

jumătate. Serviciul salarizării ne 
. pune lâ dispoziție o recentă 

transpunere în fapt, dar nu sin
gura, a acestei prevederi. Be
neficiarii ei sînt 14 muncitori 
din cadrul serviciului tehnic. Ar
gumentele care au pledat pentiu 
acordarea treptei întîia de sala
rizare sînt în mod succint, dar 
edificator, prezentate de către in
giner M. Neagu, șeful serviciu
lui : „...muncitorii respectivi au

^Urmare din pag. I) 

U.T.C. Și 
că acesta 
argumen-

bineînțeles, înlocui efortul care 
revenea tuturor. Și tocmai lucrul 
acesta nu l-au înțeles așa cum 
trebuie unele comitete comunale 
U.T.C. din județul Olt. Multe, 
puține, atîtea cîte sînt. fenome
nul există fără nici o putință de 
tăgadă și cel puțin în cele cîteva 
comune prin care am trecut l-am 
întîlnit sub diverse aspecte,'dar 
repetat aproape identic în esența 
sa, ceea ce dovedește că nu are 
un caracter cu totul întîmplător 
și face necesară o cercetare mai 
atentă.

Un prim aspect care trădează 
existența unei asemenea anomalii 
îl constituie pe alocuri chiar mo
dul în care este întocmit progra
mul de activități trimestriale al 
comitetului comunal 
pornim de aici pentru 
este primul pas care 
tează capacitatea unui organ de 
a acționa colectiv, într-un tot u- 
nitar. în mod firesc, o dată ce 
în programul comitetului U.T.C. 
al comunei Brîncoveni, de pildă, 
nu am întîlnit nici o sarcină con
cretă repar tizjjiă- vreunui alt
membru al comitetului în afară 
de secretar, înseamnă că secreta
rul însuși, Iancu Stana, nu puse
se prea mare <preț pe ceea ce ar 
fi putut face ceilalți și a preferat 
să pună mîna de unul singur 
peste tot. Așa se și explică, de 
altfel, de ce o serie întreagă de 
acțiuni propuse în programe, aici 
ca și în alte părți, rămîn în cele 
din urmă simple promisiuni ne
onorate și de ce nu are cunoș
tință de ele decît tot secretarul. 
La Oporelu, ca și în alte comu
ne, am întîlnit destui membri ai 
comitetelor comunale U.T.C. 
care nu-și justificau decît pe niș- 

de campioană juventistă) î 
3-0 („U“—Cluj cu Petrolul). 
Aceste rezultate — în coro
borare eu două
1—0 și cu 
1—1 n-au
(cu toate că pare paradoxal), 
ordinea în clasament. Băcă
uanii s-au distanțat la două 
puncte de orădeni (care, e 
drept, au un meci mai puțin, 
dar îl au la... Craiova ! !) și 
dacă nc gindim că partida di
rectă dintre acești candi
dați la titlu se va disputa la 
Bacău (21 iunie) nu se poate 
să nu-i credităm pe moldo
veni cu o șansă în plus (chiar 
dacă duminică au realizat 
abia 1—1 cu oltenii adică, 
altfel spus, cu campionii 
juventiști aflați în revenire.de 
formă). înfrîngerile prea 
severe suportate de orădeni 
(1—5 la Constanța, cel mai 
slab rezultat al Crișului) și de 
steliști (0—5 la Tg. Mureș) mi 
se par însă anormale pentru 

‘ niște teamuri care numără în 
rindul lor, sumedenie de ti
neri fotbaliști de mare ta
lent, O cauză ar„. putea fi 
promovarea cîtorva’în echipa 
mare și plecarea altora cu na
ționala de juniori. Dar — 
numai o cauză și numai pen
tru Steaua ’ Mă rog, are cine 
să facă analize. Să mă 
mulțumesc acum făcînd o in
teresantă remarcă : clubul 
din Giulești repetă, într-un 
fel, performanța de anul 
trecut a Crișului — care avea 
la yn moment dat o echipă 
pe primul loc (la tineret) și 
alta pe ultimul (la „A"). 
Rapidulețul se găsește acum 
înlr-o situație bineînțeles 
mai fericită, ocupînd poziția 
I (la „A”) și ultima (la tine
ret), Mai fericită, însă la fel 
de curioasă !

Dar lăsînd la o parte re

asigurat colecția de modele 
timp și în așa fel întocmită în- 
cît modelele să fie cerute de 
cumpărători, au avut un aport 
substanțial la executarea docu
mentației tehnice, au răspuns 
competent de fiecare dată cînd 
au fost solicitați". Cu alte cu
vinte, criteriile de care s-a ținut 
seama vizează pregătirea profe
sională, conștiinciozitatea și prom
ptitudinea în onorarea sarcinilor 
de producție ale fiecăruia, deli
mitează mai exact legăturile în
tre efortul propriu și rezultatele 
în ansamblu ale întreprinderii.

— Urmărind fișele individuale 
de salariu — ne spune inginerul 
Ion Frăsinoiu — veți remarca 
pe alocuri și cazuri în care aba
terile de la îndatoririle de sala
riat au fost sancționate. în luna 
februarie, ca să dau doar un e- 
xemplu, sudorul Anghel Nica a 
fost penalizat cu 5 la sută din 
salariu. Motivul ? Neexecutarea 

te tabele oarecare răspunderile 
cu care fuseseră investiți, altfel 
nimeni nu mai știa de mult cam 
ce anume are de făcut sau dacă 
îi dăduse cineva vreodată. „Am 
muncit fără să știu ce sarcini mi 
s-au încredințat în cadrul comi
tetului, ne relatează Ioana Stan. 
Am făcut și eu ce-am putut*. 
Alții însă n-au izbutit să invoce 
nici acest palid argument. Eugen 
Tîlvănoiu a rămas de-a dreptul 
surprins cînd l-am întrebat ce 
sarcini a primit ca membru al 
comitetului comunal U.T.C. — și 
pe bună dreptate : el nici nu știa 
că are o asemenea calitate. Iar 
Gheorghe Șugubețu n-a pârtiei-. 

numele celorlalți membri 
și cu mare greutate , am 

afla de la ea vreo șase 
____ r..o—.. - r—— . , _______ . deși trebuia să aflăm de 
pat pur și simplu nici măcar la toate 11. în fața acestei neglijen- 
vreo ședință de comitet comunal 
și a fost rîndul nostru să rămî- 
nem surprinși cînd am aflat că 
alegerea acestui cbmitet comu
nal avusese loc în... decembrie 
1968.

Și încă multe alte exemple se 
mai pot da, notabile cel mult 
prin pitorescul lor însă nu mult 
deosebite între ele prin adevărul 
incomod pe care îl scoteau la 
iveală. La Curțișoara, de pildă, 
este aproape normal, am zice, ca 
în comitetul comunal U.T.C. să 
nu se simtă nici o adiere de 
efort colectiv, pentru simplul 
motiv că din cei nouă membri ai 
săi șapte sînt cadre didactice și 
toate fac naveta la Slatina. Bine
înțeles că, în asemenea condiții, 
nti mai poți pretinde nici măcar 
o ședință cu majoritate de parti
cipare, însă nu acesta este lu
crul cel mai important, ci altul. 
Aici, la Curtișoara, există în ace-

zultatele unei anumite etape 
și urmările lor, curiozitățile 
de moment și pronosticurile, 
să stăruim puțin asupra 
unei probleme deosebit de 
importante. Returul și-a con
sumat cinci etape, mai are 
două și gata — echipele noas
tre vor intra într-o pauză 
competițională de două luni 
de zile (19 aprilie—21 iunie). 
In acest răstimp, jucătorii de 
„A" vor avea — de bine de 
rău — un program : ba o ple
care în străinătate, ba „Cupa 
Mexic", ba întrecerile pentru 
Cupa României. Dar ei, ju- 
ventiștii, ce vor face în a- 
ceastă pauză? Cîțiva vor com
pleta, în formații prime, lo
curile vedetelor plecate în 
Mexic. Cîțiva, dar ceilalți, 
vreo trei sute, unde vor juca 
fotbal ? Probabil că li se vor 
asigura condiții pentru an
trenamente și pentru „ami
cale", dar nu cred că-i de-a- 
juns. Poate ar fi bine să ne 
gîndim de-acum și la soarta 
juventiștilor. O idee ar fi să 
joace , și ei — între ei, între 
tineri, dar cu același pro
gram — „Cupa Mexic". De 
asemenea, poate instituim o 
cupă specială — dotată cu un 
trofeu și cu un regulament 
aparte. Bunăoară, meciurile 
să nu se desfășoare în ora
șele de reședință ale echi
pei gazdă, ci într-unul din 
satele județului respectiv. 
Este . lesne de înțeles că în 
acest fel mînjii ar fi antre
nați într-o activitate compe
tițională și ar contribui, 
implicit, atît la populariza
rea fotbalului în satele noas
tre, cît și la sporirea numă
rului de simpatizanți ai echi
pelor lor.

G. MITROI

sînt mult mai nu- 
(Amințim totuși că 

pentru economiile de 
trimestrul

sarcinilor de producție pe data 
de 19 și 20 ale lunii la care mă 
refer. Ceea ce a făcut ca o uni
tate de la etajul 5 să stagneze. 
Sîntem deciși ca și în viitor să 
fim la fel de intransigenți în 
fața abaterilor de la disciplină, 
în acest fel asigurînd bazele 
reale ale repartiției după canti
tatea și calitatea muncii.

Desigur, exemplele care să a- 
teste modul în care la Fabrica de 
confecții din Craiova este expe
rimentat noul sistem de sala
rizare, 
meroase. 
numai 
materiale realizate în 
trei 1969 un număr de 110 sala- 
riați au primit premii în valoare 
totală de peste 21 000 lei). Ca o 
concluzie finală putem afirma că 
în întreprinderea craioveană se 
face tot mai simțită emulația, in
teresul general pentru realizarea 
integrală a indicatorilor de plan 
cantitativi și calitativi, că după 
un an de experimentare a nou
lui sistem de salarizare a fost 
creat climatul propice creșterii 
productivității muncii, reducerii 
cheltuielilor de producție, spo
ririi eficienței economice a acti
vității întreprinderii.

I
l

lași timp două cooperative agri
cole unde muncesc zeci de tineri 
și ne întrebăm cine o fi avut fe
ricita idee să desemneze ca re
prezentanți ai acestora numai 
cadre didactice.

De aici pînă la totala înstrăi
nare a unuia față de toți ceilalți 
nici nu mai este decît un sin
gur pas, care a și fost făcut cu 
o condamnabilă ușurință în alte 
părți : secretara comitetului co
munal U.T.C. de la Găneasa, 
Ana Ivan, nu-și mai amintea nici 
măcar 
ai săi 
putut 
nume, 

• țe de neînchipuit, cel puțin pen
tru noi, a trebuit să renunțăm
ia încercarea de a mai afla și 
altceva despre „viața" acestui co
mitet comunal U.T.C. Un singur 
amănunt, elementar prin natura 
sa de condiție indispensabilă în
ceputului, ne dovedise că el nu 
mai trăia de mult.

Consecințele unor asemenea 
stări de lucruri nedorite, desigur, 
de nimeni, dar existente cu toate 
acestea nu în cazuri izolate, pot 
fi ușor prevăzute. în cea mai 
mare parte ele se concretizează 
în antrenarea comitetelor comu
nale U.T.C. într-o serie de pro
bleme mărunte care nu țin de 
conținutul adînc al activității și 
nici de preocupările cele mai im
portante ale tinerilor, ci rămîn 
undeva la periferie.

Problemele pe care le abor
dează, așadar, comitetele comu
nale U.T.C., atunci cînd se mai

Divizionarele A de handbal și-au reluat disputa. Plonjoanele pe 
semicerc — cele mai gustate execuții tehnice I

Fotografie de VIOREL RABA

minutul®
Iată că (în sfîrșit !) duminică am avut parte de o etapă agitată, 

soldata cu două surprize (la Ploiești și Cluj) dintre care una 
• , c?a. *urnizată de U.T.A. — a pus din nou pe tapet problema 

titlului de campioană.
Dar rezultatele, autorii golurilor, „filmele" jocurilor sînt cu

noscute, desigur, la această o’pă, așa îneît să trecem la înserarea 
cîtorva aspecte inedite din culisele etapei.

• BUJOR PATRUȚESCU (observator la meciul Dinamo Ba- 
cau — Universitatea Craiova).

„Căpitanul gazdelor, Nedelcu, m-a sesizat la pauză că vreo 
doi sau trei jucători craioveni au la bocanci crampoane din 
aluminiu, nepermise de regulament ! Chemînd, prin sondaj, cîțiva 
jucători — în cabina arbitrilor — am constatat, într-adevăr, că 
extrema stingă Bălan avea pe tocul bocancului un crampon de 
aluminiu ascuțit, motiv pentru care l-am invitat să-și schimbe 
ghetele".
• CORNEL NIȚESCU (arbitrul partidei Rapid—U.T.A.).
„Răducanu este, fără discuție, o „figură" aparte a fotbalului 

nostru. Duminică a făcut cîteva „numere" delicioase — dribla- 
rea adversarilor la mijlocul terenului, lovirea mingii cu capul 
etc. — pentru domnișoarele din tribună, dar dăunătoare echipei. 
La primirea golului doi, el se afla, undeva, pe la 30—40 de metri 
de poartă. Nu înțeleg de ce antrenorii îi tolerează toate aceste 
năzdrăvănii I".

• Duminică, ora 23. Hotel „Union". Camera 417. împreună cu
Domide, Lercter, Florian Dumitrescu și Broșovschi, urmărim 
emisiunea Telesport. Țppescu prezintă clasamentul : „Pe locul 
mtn, Rapid, pe locul doi, U.T.A..... „Observați băieți — se aude
vocea lui Flavius Domide — pe primele două locuri se găsesc 
echipele cărora Federația le-a interzis să mai susțină partide 
internaționale. Ce plină de ciudățenii este această lume a balo
nului rotund...".

Cîteva minute mai tîrziu, cînd crainicul a pomenit numele 
Legiei Varșovia, Florian Dumitrescu și-a ascuns fața în palme, 
senșnind printre dinți : „imi vine să sparg televizorul...".

D. VIȘAN

(Urmare din pag. I)

Ia activității sportive 
județele pe care le în Hnrintn rîc. n

i
i
i
i
l
I

; de masă în 
vene le reprezintă, 

în dorința de a ilustra ceea ce 
este specific, necesar, preferat 
în organizațiile de tineret res
pective. „In atenția noastră se 
află etapele Crosului tineretu
lui — ne relatează șeful secto
rului sport al secției din ca
drul Comitetului județean Gorj 
al U.T.C.. Ion Popescu. Știind 
încă de la ediția trecută, că în 
marea majoritate a organizații
lor noastre U.T.C. această com
petiție s-a bucurat de o largă 
adeziune și o bună organizare, 
acum ne-am concentrat de la 
bun început atenția încă din pe
rioada etapelor de masă, asupra 
deplinei reușite a acestei prime 
părți a competiției. Iată de ce, 
întregul nostru activ se află în 
cea mai mare parte a timpului 
în „teren". Ia asociațiile spor
tive sătești, adică acolo unde se 
reclamă cej mai mult prezența 
îndrumătorilor și organizatori
lor. în unele comune, cum 
ar fi Scoarța și Slivilești.

întîlnesc, nu sînt deloc acelea 
care ar trebui să fie de drept — 
și am zice că nici nu poate fi 
altfel. Componența ciuntită în 
carte activează le împiedică pe 
bună dreptate să se ridice la ni
velul prea înalt al unor chestiuni 
care ar solicita efortul tuturor și 
atunci sînt nevoite să se mulțu
mească cu mai puțin : cu atît cît 
pot face cei cîțiva membri mai 
activi sau, de multe ori, numai 
secretarul. în felul acesta, ceea 
ce se mai poate pretinde nu este, 
desigur, acoperirea unei largi 
sfere de acțiune, ci mai curînd 
rezolvarea unor situații care pot 
salva măcar aparențele. Dar, în 
felul acesta, nici nu poate ajun
ge prea departe. Prin lipsa de 
coeziune, dacă nu chiar și lipsa 
de cunoaștere fizică între mem
brii săi, comitetul comunal 
U.T.C. se frustrează singur de 
cuvîntul hotărîtor pe care l-ar 
putea avea în abordarea unor as
pecte de interes vital pentru în
treaga organizație de tineret a 
comunei.

Acesta este, de altfel, tocmai 
punctul de la care trebuie să 
pomeașcă comitatul județean 
U.T.C. în. eforturile de îmbună
tățire a activității organizațiilor 
de la sate. Fiindcă este de la 
sine înțeles eă cele mai bune in
tenții ale sale nu pot fi fructuoa
se în condițiile acestei absențe a 
comitetului comunal U.T.C., că o 
reală ridicare calitativă a muncii 
U.T.C. în comune presupune ca 
primă și necesară condiție, în 
cazurile menționate, ca și în cele 
asemănătoare, o „reconstrucție" 
a stilului de muncă al comite
tului comunal U.T.C. la dimen
siunile unei participări cu adevă
rat colective.

t
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Premise de
reviriment

o susținută muncă 
îndrumare lucrurile nu 
urni cu ușurință din loc.

fără 
de
s-ar . .. . _ __
Adică, primele etape n-ar aduce 
la start întreg numărul de ti
neri, și încă în mod repetat. 
Iar a consuma faza de masă a 
Crosului cu o singură alergare, 
cînd și cu cine s-o putea, ar în
semna să greșim cel mai mult 
față de tinerii sportivi care au 
îndrăgit atît de mult această 
competiție. Mă folosesc de pri
lej pentru a vă relata că în ju
dețul nostru, colaborarea cu 
ceilalți factori — C.J.E.F.S.,
Consiliul județean al sindicate
lor, Inspectoratul de învăță- 
mînt, U.J.C.A.P. — este aparent 
bine realizată. Spun doar apa
rent fiindcă pe drumul pînă la 
asociația sportivă conlucrarea 

1 aceasta își pierde sau nu-și ono
rează valențele. Iată de ce și 
din acest punct de vedere tre- 

I buie acționat neîntîrziat, dacă 
vrem să obținem cele mai bune 

I rezultate".
Șeful sectorului sport al Co- 

I mitetului județean Covasna al 
I U.T.C., Marin Șandor, a abordat 
| problema bazelor sportive, a 

pregătirii lor în prag de pri- 
I mă vară. „Un număr de 14 sate 
I de pe raza județului nostru nu 
j posedă încă nici un fel de amș, 

najare sportivă. Dar față de 
eforturile făcute anul trecut, 
cînd prin acțiuni de muncă vo- 
luntar-patriotică s-au amenajat 
34 de baze și mici complexe 
sportive, cred că avem toata 
șansele să reducem această ci
fră la zero. Primăvara nu ne-a 
găsit nepregătiți : a fost lansat 
un apel, către toate asociațiile 
sportive, în care sînt chemate 
la întrecere jn amenajarea, în
treținerea și refacerea terenuri
lor sportive toate organizațiile 
de tineret. La Bicsad și Bibor- 
țeni, ca să nu dau decît două 
exemple de comune fără baze 
sportive, s-au strîns mai întîj 
materialele necesare, au fost de
gajate micile spații care vor de
veni teren de volei, handbal, 
sectoare pentru atletism. Cîteva 
„ieșiri" ale tinerilor, favorizate 
de timpul însorit de primăvară, 
vor îmbogăți patrimoniul spor
tiv al asociațiilor respective. 
Materialele sportive există, te
renurile vor apare neîntîrziat 
și ele. Nu avem pretenții, deo
camdată, la baze sportive de fe-
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din cadrul 
europene de

• LUNI AU ÎNCEPUT la 
Moscova întrecerile probe
lor de simplu 
campionatelor 
tenis de masai Eleonora Mi- 
halca a învins-o cu 3—0 pe 
Skrivanou (Grecia), într-un 
meci contînd pentru prelimi
narii. Maria Alexandru și 
Carmen Crișan sînt calificate 
direct, fără joc, în primul 
tur.

• DUMINICA SEARA la 
Belgrad a luat sfîrșit meciul 
internațional de șah dintre 
echipa U.R.S.S. și selecționa
ta lumii. Șahiștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul fi
nal de 20,5—19,5 puncte. In 
ultima rundă, cea de-a 4-a, 
Keres a cîștigat la Ivkov, 
UlUmann l-a învins pe Tai- 
manov, iar Larsen a obținut 
victoria la Stein. Restul par
tidelor s-au încheiat remiză. 
De remarcat că în partida 
decisivă Smîslov a cîștigat Ia 
O'lafsson.

• IN CADRUL PREGĂTI
RILOR PENTRU TURNEUL 
FIN AI. al campionatului 
mondial de fotbal din Mexic, 
o selecționată braziliană a 
susținut la Manaus un meci 
de verificare cu echipa sta
tului Amazonia. Selecționa- 
bilii au obținut victoria cu 
scorul dc 4-1, toate cele pa
tru goluri ale învingători
lor fiind marcate de ata
cantul central Dario. In a- 
cest joc, echipa Braziliei a 
avut următoarea componen
ță : Leao — Ze Maria Piaz
za, Joel, Ze Carles — Catita, 
Rogerio — Dirceu 
Tostao, Dario, Edu.

Lopes,

• CEA DE-A 64-A 
a tradiționalei curse 
„Turul Flandrei" a

EDIȚIE 
cicliste 

__ _ _ revenit 
sportivului belgian Eric Le
man, care l-a învins Ia sprin
tul final pe compatriotul 
său Walter Godefroot, ambii 
fiind cronometrați pe distan
ța de 268 km cu timpul de 
6 h 29’. Cunoscutul campion 
belgian Eddy Merckx a ocu
pat locul trei la o secundă de 
învingător. Patrick Sercu 
(Belgia) s-a clasat pe locul 
șapte, Janssen (Olanda) pe 
locul opt, Pingeon (Franța) 
pe locul-11, iar Gimondi (Ita
lia) pe locul 12 — toți la 25 
de secunde de Leman.

• COMPETIȚIA AUTO
MOBILISTICA internațională 
desfășurată pe circuitul de 
la Pau a fost cîștigață de 
campionul austriac Jochen 
Rindt, care, la volanul unei 
mașini „Lotus", a parcurs 
193,200 km în 1 h 33’ 37” 6/10 
(medie orară 123,810 km).

Iul celor de la Micfalău sau 
Ozun dar, pentru început, mi
cile amenajări pe care le pre
conizăm neîntîrziat, în cele 14 
comune, vor constitui un valo
ros punct cîștigat".

Despre elevi și activitatea 
sportivă școlară, ne-a vorbit pe 
larg tovarășul Alexandru Mihăi- 
lă, șeful secției sport a Comi
tetului județean Cluj al U.T.C. 5 
„Măsurile preconizate privind 
constituirea asociațiilor sporti
ve școlare, începînd cu trimes
trul III, se bucură de un inte
res larg in rindul elevilor, al 
organizațiilor U.T.C. Noul cadru 
va fi cu mult mai organizat, va 
spori interesul conducerilor de 
școli, va îmbunătăți baza mate
rială, Dar tocmai perioada a- 
ceasta de transformări ne preo
cupă cel mai mult întrucît, tot 
gîndindu-ne și pregătind noua 
formă organizatorică, riscăm să 
nu îndeplinim calendarul corn- 
petițional de primăvară. In ce 
ne privește, nu numai că res
pectăm cu strictețe etapele pre
văzute la competițiile organiza
te pe plan central, dar nu re
nunțăm la numeroasele con
cursuri tradiționale din fiecare 
școală. Școala profesională Teh- 
nofrig. grupul M.I.A. sau Școala 
comercială pot fi citate ca cele 
mai reprezentative exemple : 
„Cupa anilor I", sistem tur-re- 
tur, la numeroase discipline 
sportive. între care halterele și 
trînta și-au cîștigat un bineme
ritat prestigiu. La fel și în ca
zul „Cupei Horea" de Ia Liceul 
nr. 10, o cupă transmisibilă, cu 
etape pe clase, ani de studii, 
școală. Tot elevilor le este re
zervată „Cupa Primăverii" la ci
clism. Lesne dc înțeles că tre
buie să aducem în.discuție con
tribuția profesorilor de speciali
tate, principalii îndrumător» și 
sprijinitori ai vieții sportive 
școlare. în orice caz nu așa 
cum o înțeleg unele cadre di
dactice, ca cele de la Liceul din 
Cîmpia Turzii sau din comuna 
Moldovenești, adică redusă doar 
la obligații didactice. Ea tre
buie să fie multilaterală și să 
cuprindă și activitatea sportivă 
de masă. Nouă, activiștilor 
U.T.C. și Inspectoratului de în- 
vățămint ne revine sarcina ac
tivizării acestui valoros punct 
de sprijin pe care îl constituie 
profesorii de educație fizică.

*

revenire.de


Aspect de la Expoziția mondiala din Osaka. în prim plan „pavilionul Olandei"

INTERVIUL 
PREȘEDINTELUI 

MAKARIOS
„Situația din Cipru nu este 

mai încordată decît în trecut", a 
declarat președintele Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, într-un 
interviu acordat săptămînalului 
vest-german „DER SPIEGEL". 
Răspunzînd unei întrebări, pri
vind responsabilii atentatului la 
viața sa, șeful «statului cipriot a 
menționat că știe cu certitudine 
că „aceștia . sînt ciprioți greoi", 
dar că nu cunoaște motivele care 
i-au determinat să întreprindă a- 
cest act.

Președintele Makarios a relevat 
în continuare că atît timp cit 
va trăi, în Cipru nu va fi „impu
să o soluție** nici de către comu
nitatea ciprioților turci, nici de 
un alt guvern străin. El a men
ționat că problema cipriotă tre
buie să fie reglementată în con- 
formitateicu principiile dreptului 
internațional. Președintele Ma
karios a dat noi asigurări.ciprio
ților turci în ce privește repre
zentarea acestora țn parlament 
după alegerile din luna iunie.

Convorbirile 
de la Phenian
La Phenian au avut loc con

vorbiri între Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, și Ciu En-Lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, care se află în- 
tr-o vizită oficială în această 
țară, anunță AGENȚIA CEN
TRALA TELEGRAFICĂ CO
REEANĂ. Agenția precizează că 
convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie fră
țească.

Anglia:

i Uciderea ambasadorului 
R.F.G. în Guatemala

Atmosfera încordată
la Ciudad de Guatemala

Guvernul guatemalez a anun țat oficial că ambasadorul 
K.F. a Germaniei la Ciudad de Guatemala, contele Karl 
von Spreti, a fost ucis de ele mente aparținînd organizației 
Forțele Armate Rebele.

Corpul ambasadorului a fost 
găsit în cursul iibpții de dumini
că spre luni într-o cabană părăsi
tă din împrejurimile capitalei și 
a fost identificat de membrii 
ambasadei. El a fost ucis cu două 
gloanțe de revolver trase în 
tîmplă.

Ambasadorul von Spreti fusese 
răpit marțea trecută de mai mul
te persoane înarmate în timp ce 
se îndrepta spre domiciliul său. 
La 1 aprilie, răpitorii au făcut 
cunoscut într-u.n mesaj adresat 
ziarului „EL GRAFICO", că a- 
parțin Forțelor Armate Rebele și 
au stabilit un termen de 72 de 
ore pentru schimbarea ambasa
dorului cu mai mulți deținuți po
litiei. Guvernul guatemalez a 
respins aceste cereri pe care le-a 
considerat drept „o violare fla
grantă a constituției" și a insti
tuit starea de urgență pe întreg 
teritoriul țării. Răpitorii au adre
sat un nou mesaj în care au ce
rut, de data aceasta, eliberarea 
a 22 de deținuți politici 'și plata 
unei despăgubiri de 700 000 do
lari. Guvernul vest-german a tri
mis în acest timp un emisar spe
cial la Ciudad de Guatemala, 
pentru a examina situația îm
preună cu autoritățile autohtone. 
Președintele guatemalez s-a ară
tat însă neclintit în hotărîrea sa 
de a refuza eliberarea deținuților 
politici, în ciuda numeroaselor

Testul alegerilor 
locale

Ieri, au început în Marea Bri- 
tănie cîteva importante alegeri 
locale, care se vor prelungi în tot 
cursul acestei săptămîni. Sînt 
chemați în fața urnelor peste 24 
de milioane de alegători — a-' 
proximativ trei cincimi din între
gul corp electoral britanic — 
pentru a desemna consiliile loca
le-din 58 de comitate și Consi-' 
liul Municipal al Londrei.

Ieri s-au prezentat la urne ale
gătorii din două comitate agri
cole : Norfolk și Monmouthshire. 
Momentul principal al alegerilor 
va fi joi, cînd votează alegătorii 
din Londra, Lancashire — prin
cipala regiune industrială a Ma
rii Britanii — și din 26 de alte 
comitate. Alegerile se vor încheia 
sîmbătă. Unele estimări prevăd o 
îmbunătățire a pozițiilor laburis
te în raport cu alegerile locale 
din 1967. Va fi interesant de 
aflat dacă laburiștii vor putea să

recucerească controlul asupra 
Consiliului Londrei. Pentru a- 
ceasta, ei ar avea nevoie de o 
creștere cu 9 la sută a număru
lui voturilor ce li se «vor acorda, 
față de .alegerile din 1967. Rezul
tatele acestor alegeri vor repre
zenta, se crede, argumentul final 
pe care se va* întemeia hotărîrea 
premierului Wilson privind sta
bilirea datei alegerilor parlamen
tare. Obseivatorli politici sînt de 
părere că o reîntărire semnifica
tivă a pozițiilor Partidului labu
rist îl va determina.pe Wilson să 
convoace corpul electoral la 
sfîrșitul lunii mai sau începutul 
lunii iunie. Dimpotrivă, dacă ale
gerile locale vor indica o tendin- 
dință nefavorabilă laburiștilor, 
premierul va amîna pînă în 
toamnă sau chiar pînă în primă
vara viitoare adoptarea unei de
cizii privind data alegerilor.

intervenții ale membrilor corpu
lui diplomatic, care au subliniat 
că ambasadorul vest-german este 
o victimă a unor disensiuni in
terne și că guvernul guatemalez 
are datoria să asigure imunitatea 
și securitatea diplomaților străini 
prezenți în această țară. Dumini
că, cancelarul vest-german, Willy 
Brandt, a expediat o scrisoare 
președintelui guatemalez, Julio, 
Cesar Mendez Montenegro, în 
care a subliniat că „există impre
sia că guvernul Guatemalei nu a 
epuizat toate posibilitățile pentru 
a obține eliberarea'ambasadoru
lui". Purtătorul de cuvînt al gu
vernului vest-german, Ahlers, a 
adăugat că acesta s-a arătat dis
pus să plătească cei 700 000 de 
dolari ceruți de răpitori drept 
despăgubire.

Duminică seara, nunțiul apos
tolic la Ciudad de Guatemala — 
care a mediat în această chestiu
ne — a primit un nou mesaj prin 
care era informat de către F.A.R. 
Că se acordă un termen de 15 
minute pentru soluționarea cere
rii, în caz contrar ambasadorul 
urmînd să fie ucis. Dar guvernul 
guatemalez a respins din nou a- 
ceste cereri.

Potrivit relatărilor agențiilor 
occidentale de presă, la Ciudad 
de Guatemala domnește o atmos
feră de tensiune după descope
rirea corpului ambasadorului 
vest-german. Se așteaptă declan
șarea unui val de represiuni din 
parted autorităților.

★

Ministrul de externe al R.F. a 
Germaniei, Walter Scheel, a a- 
nunțat ieri, în cadrul unei confe
rințe de presa, că guvernul său 
a hotărît retragerea întregului 
personal diplomatic din Ciudad 
de Guatemala. Pe de altă parte, 
Scheel a afirmat că guvernul 
vest-german „regretă atitudinea 
autorităților guatemaleze, care 
trebuiau să facă tot ce le era cu 
putință", pentru eliberarea am
basadorului Karl* von Spreti, 
înainte ca răpitorii acestuia să-l 
omoare.

★

Secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, U Thant, 
și-a exprimat luni dezaprobarea 
față de asasinarea ambasadorului 
vest-german Karl von Spreti. în
tr-un comunicat dat publicității 
la O.N.U. se subliniază că : „se
cretarul general deploră aceste 
acte de violență. Asasinarea unui 
diplomat, pentru mobiluri politi
ce interne, este un act dintre cele 
mai abjecte și ar trebui să sus
cite o dezaprobare universală".

DAHOMEY

SCRUTINUL
ANULAT

Alegerile prezidențiale și legislative din Dahomey, începute 
la 9 martie, trebuiau să se încheie în ultima zi a lunii trecute, 
începutul lui aprilie urma să marcheze, prin publicarea rezul
tatelor scrutinului, revenirea la un regim civil.

însă, cu 48 dc ore înainte de a se termina alegerile, directo
ratul militar de la Cotonou — care conduce Dohomeyul de la 
lovitura de stat din 10 decembrie 1969 — a hotărît să suspende 
„provizoriu** operațiunile electorale. Ulterior, locotenent-colonelul 
i’aul-Emile de Souza, președinte ai directoratului, a încercat să 
prezinte motivele care au determinat adoptarea deciziei res
pective. El a arătat — potrivit ziarului LE FIGARO — ca, 
după începerea alegerilor, în numerpase regiuni ale țării au avut 
loc incidente din ce în ce mai grave. „Lipsa oricărei securități 
a cetățenilor a devenit o realitate. în Bargou (regiune în.nord- 
estul Dahomeyului), teroarea a atins paroxismul. Electorii sînt 
traumatizați, drumurile baricadate, trei candidați la președinție 
nu au acces în această provincie. Au loc numeroase înfruntări 
sîngeroase între bande înarmate și forțele de ordine. Țâra se 
îndreaptă spre un război civil" — semnala ziarul citat, reluînd 
declarațiile șefului juntei din Dahomey. Incidente soldate cu 
numeroși morți și răniți s-au produs și în departamentele Oueme. 
Atlantique, Mono, Zou. După centralizarea primelor rezultate 
electorale și recepționarea rapoartelor militare privind peri
colul intensificării tulburărilor, oficialitățile au dispus „anula
rea scrutinului".

Tentativa militarilor de a restabili un guvern civil în această 
țară, situată în vestul continentului african, la Golful Benin 
(cu o populație de circa 2,5 milioane de locuitori), a reanimat 
vechi dispute în care triba’ismul și înapoierea economică au un 
rol determinant. Observatorii din capitalele Africii au văzut în 
noile evenimente din Dahomey o continuare a instabilității po
litice din acest stat. în ceî aproximativ 9 ani care s-au scurs 
de la dobîndirea independenței, la Cotonou s-au perindat 9 pre- 
ședinți și au avut loc cinci lovituri de stat. Deci, în medie, nici 
un președinte nil și-a exercitat mandatul mai mult de un an.

Incercînd să evite ciocnirile, autoritățile au dispus ca scru
tinul să se desfășoare în mai multe etape, pe regiuni, urmînd 
ca la sfîrșitul alegerilor dintr-o regiune, să se facă cunoscut 
candidatul care a obținut cele mai multe voturi, precum și nu
mărul locurilor în parlament, obținute de fiecare partid. Această 
soluție ar fi permis forțelor de ordinp să controleze pe rînd 
zonele cele mai pasibile de tulburări.

în cursa prezidențială fuseseră înscriși patru candidați — 
trei foști președinți și un ex-premier • Migan Apithy (susținut 
de cercurile din sud), Herbert Maga (sprijinit de grupările din 
nord), Justin Ahomadegbe (ce și-a atras sprijinul regiunii cen
trale a țării) și Emile Zinsou, președintele răsturnat în decem
brie, singurul dintre candidați care, potrivit unor surse, se pre
zenta în alegeri în afara intereselor tribale. Pînă în momentul 
suspendării alegerilor, niciunul din candidați nu reușise să obțină 
numărul de voturi necesar investirii cu prerogativele preziden
țiale. Posibilitatea intensificării tulburărilor, ca urmare a balo
tajului — se afirmă la Cotonou — a determinat autoritățile să 
anuleze rezultatele scrutinului.

Situația incertă din punct de vedere politic este agravată de 
dificultăți economice. Cea mai mare parte a produselor agricole 
se exportă în stare brută, în Dahomey neexistînd nici chiar mici 
unități semiindustriale de prelucrare a arahidelor, bumbacului 
sau uleiului de palmier — jjrincipalele produse exportate.

Deși Emile de Souza reafirma, cu prilejul comunicării deci
ziei de suspendare a alegerilor, că „armata este hotărîtă să-și 
respecte promisiunea de a conduce țara către un regim consti
tuțional", observatorii politici de pe continentul african se arată 
circumspecți în privința revenirii, în următoarele luni, la un gu
vern civil.

IOAN TIMOFTE

Situația din
Cambodgia

APELUL PRINȚULUI

SIANUK

Agenția CHINA .NOUĂ 
anunță că prințul Norodom 
Sianuk a adresat un apel po
porului cambodgian prin care 
îl cheamă la rezistență arma
tă împotriva actualelor oficia
lități cambodgiene. El a men
ționat că în junglă acționează 
în momentul de față forțe ale 
rezistenței populare, care con
trolează numproase zone. 
Prințul Norodom Sianuk și-a 
anunțat, totodată, intenția de 
a se.reîntoarce în patrie, pen
tru a se alătura luptei de re
zistență populară.

într-o altă declarație, trans
misă de agenția citată, prințul 
Norodom Sianuk se pronunță 
în favoarea unei inițiative a 
Comisiei Internaționale de 
Control care ar avea ca scop 
„încheierea acestei sîngeroase 
dispute din Cambodgia, pen
tru garantarea, în conformita
te cu acordurile de la Geneva 
din 1954, a restaurării păcii și 
pentru crearea unor condiții 
normale care să permită or
ganizarea unor noi alegeri 
generale".

Sesiunea jubiliară
de la Moscova

consacrată centenarului

nașterii lui V. I. Lenin

• PREȘEDINTA ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U., Angie 
Brookș, care se află într-o vi
zită oficială la Tel Aviv, a făcut 
în parlamentul israelian o de
clarație în care și-a oferit bu
nele oficii de a contribui la rea
lizarea păcii în -Orientul Apro
piat, relatează agenția Reuter. 
Angie Brooks a spus, potrivit 
agenției citate, că este gata să 
conlucreze cu orice parte impli
cată în conflictul din Orientul 
Apropiat care dorește instaura
rea unei păci pe baza respectu
lui reciproc și a suveranității 
statelor din această zonă. în in
teresul păcii sînt gata să merg 
oriunde și oricînd, a declarat 
Angie Brooks.

• LA ESSEN ESTE DES
CHISĂ cea de-a 17-a Expoziție 
internațională de camping și 
sporturi nautice. Un număr de 
318 firme din 20 de țări ale lu
mii prezintă, în cele 12 hale ale 
expoziției, tot ceea ce este mai 
nou, mai practic și mai inge
nios realizat în acest domeniu.

România eăte prezentă cu nu 
stcftid turistic. Oficiul ’Național 
de Turism oferă vizitatorilor un 
bogat material documentar de 
prezentare a litoralului româ
nesc și a celor mai- frumoase 
stațiuni climaterice.
• DUPĂ CUM AU ANUNȚAT 

AGENȚIILE DE PRESA, mi
niștrii kurzi din noul cabinet 
irakian, format vinerea trecută, 
au făcut o călătorie în • nordul 
Irakului, în provinciile auto
nome, stabilite prin acordul de 
la 11 martie de la Bagdad. în 
timpul vizitei, a precizat minis
trul de stat, Salih al Yousifi, 
miniștrii respectivi au confer 
rit cu Mustafa Al Barzani, lide
rul populației kurde, în. legătură 
cu posibilitățile alcătuirii unui 
Front național al irakienilor și 
kurzilor.

• IN TIMP CE PRIMĂVARA 
S-A INSTAURAT, în sfîrșit, în 
majoritatea țărilor Europei, Iu
goslavia mai are încă de supor
tat „rigorile" unei ierni neobiș
nuit de prelungite. Sîmbătă 
noaptea și duminică, în Slove
nia și Croația a nins din abun

dență, în unele localități stratul 
de zăpadă atingînd peste 60 de 
centimetri. După cum infor
mează agenția Taniug, în po
fida intervenției rapide a echi
pelor de dezăpezire, în unele 
sectoare traficul rutier a fost 
perturbat. ?

Hotărîrea fatală
a arbitrului...

• In ciuda vijeliei inso- 
țite de puternice averse și tu
nete, care s-a dezlănțuit aproape 
imediat după începerea la Sie
na a unui meci de fotbal între 
două'echipe de amatori,. tînârul 
arbitru Carlo Angeletti n-a o- 
prit jocul. Hotărîrea aceasta i-a 
fost fatală : un trăznet, care a 
lovit terenul de joc, a cauzat

'Luni după-amiază și-a înche
iat lucrările la Moscova sesiunea 
jubiliară a Prezidiului Consiliului 
mondial al păcii, consacrată îm
plinirii a 100 de ani de la naște
rea lui V. I. Lenin.

In ședințele plenare și pe sec
ții ale sesiunii au luat cuvîntul 
numeroși reprezentanți de frunte 
ai opiniei publice din diferite 
Țări. în cadrul lucrărilor, acad. 
Gheorghe Mihoc, vicepreședinte 
al Comitetului național pentru a- 
părarea păcii din Republica So
cialistă România, conduc,ătorul 
delegației din țara noastră, care 
a participat la sesiune, a prezen
tat comunicări pe temele: „Lenin 
și problemele coexistenței pașni
ce" și „în legătură cu securitatea 
europeană".

Au mai fost prezentate comu
nicări pe temele : „Lenin și pro
blemele unității în lupta pentru 
pace și independență națională" 
și „Unele probleme ale dezarmă
rii", de Alexandru Comescu, re- 
dactor-șef adjunct al ziarului 
„România Liberă", „Lenin și 
lupta pentru pace, împotriva im
perialismului și pericolului de 
război mondial", de Liviu Rîu-

Agravarea tensiunii
în Republica Dominicană

Suspendarea cursurilor tuturor școlilor 
la Santo Domingo

Situația din Republica 
Dominicană s-a agravat 
și mai mult în .ultimele 
48 de ore în urma refu
zului președintelui Joa
quin Balaguer de a de
misiona din actuala 
funcție, ca o condiție a 
asigurării unei depline 
egalități între candidații 
Ia alegerile prezidenția
le ce urmează să aibă 
loc Ia 16 mai.

• Noi incidente

reănu, secretar al Comitetului 
v județean Cluj pentru apărarea 

păcii.
în ședința de luni, Romesh 

Chandra, secretarul general al 
Consiliului mondial al păcii a 
dat citire unui referat privind 
acțiunile preconizate de Consi
liu pe anul 1970.

Duminică, participanții la Se
siunea Prezidiului C6nsiliului 
mondial al păcii au vizitat mau
soleul „Lenin" din Piața Roșie 
și au depus o coroană de flori.

Se caută 

o nouă

. 1111

Simpozion 
la Roma

consacrat 
aniversării 

domnitorului Cuza
La „Accademia di Roma

nia" din Roma, a avut loc 
duminică un simpozion con
sacrat celei de-a 150-a ani
versări a nașterii domnitoiu- 
lui Alexandru Ioan Cuza. în
tr-un amplu cuvînt introduc
tiv, pnof. dr. docent Alexan
dru Bălăci, directorul Acade
miei României din capitala 
Italiei, secretar general al 
Comisiei naționale ron^âne 
pentru U.N.E.S.C.O., a vor
bit despre „Procesul aproape 
simultan al unirii principa
telor rbmâne și al unificării 
Italiei", despre sprijinul re
ciproc pe care și l-au acor
dat cele două popoare pen
tru înfăptuirea aspirațiilor 
lor de eliberare națională și 
socială, despre puternica ma
nifestare de simpatie reci
procă.

Au luat apoi cuvintul prof, 
dr. Angelo Tamborra, de la 
Universitatea din. Perugia, 
care a vorbit despre „Uni
rea-Principatelor Române în 
timpul lui Cuza și Italia**, 
prof. dr. Tudor Popescu, de 
la Universitatea din Bucu
rești, care a tratat despre 
„Reformele democratice în
făptuite de Alexandru loan 
Cuza" și prof. dr. Constantin 
Boroianu, de la Universita
tea din București, care a fă
cut o expunere pe tema : 
„Domnitorul Cuza și scriito
rii din vremea sa".
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După cum s-a mai anunțat, 
Balaguer a hotărît să candideze 
la aceste alegeri, menținîndu-și 
în același timp funcția ele pre
ședinte în exercițiu al țării. în 
semn de protest, șăpte partide 
politice de opoziție au hotărît să 
boicoteze alegerile.

Duminică, guvernul dominican 
a decretat suspendarea pînă la 1 
iunie a cursurilor tuturor școlilor 
din Santo Domingo, unde s-au 
produs în ultimele zile o serie de 
incidente. Decretul prezidențial 
motivează că măsura este desti
nată „să asigure menținerea ordi
nii în cursul perioadei preelecto
rale" și autorizează forțele arma
te și ale poliției să ocupe institu
țiile școlare „în caz de necesita
te". La Santo Domingo s-a a- 
nunțat, de asemenea, că două 
persoane, un băiat de 12 ani și 
un tînăr de 27 de ani, au fost 
ucise în cursul unor ciocniri cu 
poliția.

Fostul președinte dominican, 
Hector Garcia Godoy, lider al 
partidului Mișcarea de Concilie
re Națională, a declarat dumini
că, într-un interviu televizat, că 
situația este mai gravă decît a- 
ceea din 1965, care a atras inter
venția militată a S.U.A. în aceas
tă țară. El a subliniat că acest lu
cru se datorește, în primul rînd 
poziției actuale a președintelui 
Balaguer.

La rîndul lor, partidele de stîn- 
ga au chemat pe studenți și pe 
muncitori să se mobilizeze împo
triva guvernului.

în cercurile observatorilor din ’ 
Santo Domingo se arată că, res- 
pingînd cererile partidelor de 
opoziție, președintele Balaguer a 
rămas, cel puțin deocamdată,'sin
gurul candidat la alegerile pre
zidențiale de la 16 mai. în situa
ția actuală — subliniază agenția 
A.P. — organizarea alegerilor a 
rămas fără sens.

PARIS. — Noua clădire a U.N.E.S.C.O., recent inaugurată

• La TRIPOLI A SOSIT 
LUNI o delegație a Centrului 
arab pentru dezvoltarea indus
trială. După cum relatează agen
ția Libian Press Agency, care 
transmite știrea, membrii dele
gației urmează să studieze cu 
oficialitățile libiene o serie de 
proiecte referitoare la constru
irea unor complexe petrochimice.

slcluirrt
moartea instantanee a arbitru
lui și a provocat o contuzie și 
arsuri unuia dintre jucători. Tot
odată, alți cîțiva fotbaliști au 
fost trîntiți la pămînt de forța 
detunăturii.

• AGENȚIA M.T.I. ANUNȚA 
că ieri a plecat spre Bonn o de
legație comercială ungară, care 
urmează să poarte tratative cu 
reprezentanții organelor de re
sort din R. F. a Germaniei cu 
privire la încheierea unui acord 
comercial pe termen lung între 
cele două țări. începerea trata
tivelor a fost hotărîtă în urma 
vizitdi în R. F. a Germaniei a 
ministrului comerțului exterior 
al R. P. Ungare, Jozsef Biro, în 
luna martie a.c.

• CONSULUL STATELOR U- 
NITE LA PORTO ALEGRE,

Curtis C. Cutter, a fost rănit în 
cursul unei tentative nereușite 
de răpire, care a avut loc sîm
bătă seara, în suburbiile acestui 
oraș din sudul Braziliei, a anun
țat oficial un purtător de cuvînt 
al Ambasadei S.U.A. de la Rio 
de Janeiro. Patru indivizi înar
mați, aflați. într-un automobil, 
au. încercat să oprească mașina 
în care se afla diplomatul ame
rican. Dîndu-și însă seama de 
pericolul în care se găsea, con
sulul a refuzat să oprească au
tomobilul. Atentatorii au deschis 
imediat focul în direcția mașinii 
lui Cutter, în care se mai aflau 
soția diplomatului și o altă per
soană. Consulul american a fost 
rănit la omoplat, dar, in urma 
intervenției chirurgicale la - care 
a fost supus, acum se află în 
afară de orice pericol.

• GUVERNATORUL STATU
LUI FLORIDA. Claude Kirk, a 
anunțat că se opune aplicării în 
districtul Manatee a deciziilor 
Curții Supreme a S.U.A. privind 
desdgregarea imediată în școli. 
Kirk a făcut cunoscut că a ho
tărît demiterea Consiliului dis
trictual al școlilor și plasarea 
sub propria sa supraveghere a 
instituțiilor școlare din Manatee.

Explozie la Belfast
• ÎN NOAPTEA DE DUMI- 

NICA SPRE LUNI, la puțin 
timp după miezul nopții, în 
cartierul comercial Crumlin 
Road, din Belfast, s-a produs o 
violentă explozie. Ținta atenta
torilor a fost de această dată un 
magazin de articole, electrice, 
dar a *avut de suferit și un sa
lon de coafură din vecinătate. 
Explozia n-a provocat victime.

• LA 6 APRILIE s-a deschis 
în sala congreselor din, Berlin 
conferința sindicală mondială a 
corpului didactic. La conferință

participă delegații a 80 de or
ganizații și asociații sindicale — 
în special naționale — printre 
care și o delegație a Uniunii 
Sindicatelor din învățămînt și 
Cultură din România, condusă 
de Constantin Drăgulescu, pre
ședintele uniunii. în cadrul con
ferinței vor fi prezentate refe
rate .și vor avea , loc dezbateri 
pe tema : „Școala, educatorii și 
mișcarea sindicală a educatorilor 
în societatea contemporană".

• AGENȚIA U.P.I. informea
ză că revistia americană „News 
week" dezvăluie în ultimul său 
număr pă C.I.A. recrutează în 
mod activ numeroși civili pentru 
a servi ca mercenari în Laos. 
Bazîndu-se pe o serie de infor
mații, provenite în special de la 
asemenea „recruți", revista sub
liniază că fiecare american care 
a acceptat ofertele C.I.A. a fost 
plătit cu mari sume de bani 
pentru „serviciile" aduse în 
Laos, plus o vacanță plătită în 
Formoza, după fiecare lună pe
trecută în Laos.

definiție...
Șocul produs de dezvălui

rea masacrelor do la Song 
My și My Lai a făcut ca. 
uneori, să treacă pe planul 
al doilea realități cel puțin 
la fel de dramatice ale 
agresiunii americane în Viet
nam. Pregătit și intensificat 
pe baza planului Stanley- 
Taylor, războiul chimic dus 
de trupele S.U.A, în Vietna
mul de sud este, neîndoiel
nic, “de o amploare fără 
precedent în analele războ
iului. Produse chimice to
xice au atins 25 000 km! de 
păduri, 13 000 km2 de su
prafețe cultivate, au in
toxicat 1 293 000 de oameni.

încă de la începutul săti, 
războiul chimic din Viet
nam a determinat o largă 
mișcare de protest a opi
niei publice internaționale, 
inclusiv a majorității po
porului american. Programul 
de anvergură privind utili
zarea gazelor toxice și, mai 
ales, a substanțelor defoli- 
ante în scopuri militare, a 
transformat Vietnamul de 
sud într-un adevărat poligon 
de experimentare a armelor 
chimice. „în ciuda pericolu
lui de a provoca mutații ge
netice îrT^rîndurile populați
ei, trupele S.U.A, în Viet
namul de sud au aruncat din 
1962 și pînă acum, cantități 
imense fie- substanțe defoli- 
ante pe suprafețe totalizînd 
peste 12 % din teritoriul ță
rii" — scria săptămînalul 
NEW YORK MAGAZINE. 
Pe dc altă parte, congrcs- 
menul democrat Richard 
Mc. Carthy, reprezentînd 
statul Nev.' York, și-a 
exprimat oficial protestul 
împotriva „utilizării în 
Vietnamul de sud a pro
duselor interzise în S.U.A." 
Numai în ultima vreme eli
coptere și avioane americane 
au lansat substanțe toxice 
defoliante în localitățile 
Long Trung, I.ong Tieu, An 
Tbanh Thuy, Hoa Dinh, pre
cum și asupra multor comu
ne din districtele Cai Be, Cai 
Lay și Cho Gao.

Pentagonul, care a inclus 
programele de operațiuni 
tactice de defoliere la capito
lul „arme biochimice’**, în
cearcă în prezent să elabo
reze... o nouă definiție a sub
stanțelor defoliante pentru a 
Ie separa de armele biochi
mice în scopul utilizării lor 
în continuare în Vietnamul 
de sud.

Evident, această metamor
foză nu poate înșela pe ni
meni. Natura substanțelor 
toxice defoliante, folosirea 
lor înyiozo foarte puternice, 
cu un înalt grad de concen
trare, lansarea lor continuă 
și masivă, efectele pe care le 
au asupra organismului li
man — toate acestea le înca
drează, indiscutabil, în cate
goria armelor chimice.

Despre aceste substanțe se 
afirma la Paris, cu ocazia 
Zilei științifice de studiu a- 
supra războiului chimic din 
Vietnam, că „ele comportă 
grave pericole nu numai 
pentru vegetație, pentru e- 
chilibrul ecologic, dar și 
pentru viața oamenilor". 
Iată cîteva simptome înre
gistrate la persoanele into
xicate : paralizia mușchilor, 
căderea părului, dureri lom
bare, hemoragii ale tubului 
digestiv, respirație grea, fe
bră, stare de permanentă 
somnolență. Profesorul fran
cez A. Minkowski sublinia 
că „unele din substanțele 
defoliante folosite în Viet
nam provoacă malformații 
congenitale**. Chiar ziarul 
saigonez TIN SANG releva 
creșterea alarmantă a numă
rului de nașteri anormale și 
al avorturilor în rîndul popu
lației intoxicate. Consecințele 
poluării chimice intensive a 
teritoriului sud-vietnamez — 
apreciază numeroși oameni 
de știință — nu sînt și nu pot 
fi incă în întregime eluci
date. „Preocupările teore
tice" ale Pentagonului, orien
tate fățiș spre perpetuarea 
folosirii armelor chimice în 
Vietnamul de sud, sînt con
damnate de contemporanei: 
tate. Modificarea unei defi
niții nu poate schimba carac
terul unui război...
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