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DE PARTID Șl DE STAT. A AVUT LOC:

INAUGURAREA OFICIALA A AEROPORTULUI
INTERNAȚIONAL „BUCUREST1-0T0PENI

9

u

Miercuri a avut loc inaugurarea oficială a aeroportului 
internațional „București—Otopeni", cea mai mare poartă 
aeriană a României.
, La inaugurare au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu. 

Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț, Florian Dănălache, Constantin Drăgan, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Petre Blajovici, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Mihai

# La 16 km de Capitala țării, 
în dreptul șoseloi internațio
nale E-15, se înalță impună
toarea și zvelta clădire a nou
lui aeroport „București — Oto- 
peni“ a cărei construcție răs
punde unor necesități im
perioase ale creșterii traficu
lui aerian internațional al Ro
mâniei.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți condu
cători de partid și de stat la 
inaugurarea oficială a moder
nului aeroport este salutată de 
un mare număr de lucrători 
ai navigației aeriene — piloți, 
mecanici, navigatori, radio- 
telegrafi.ști de bord, ingineri și 

\ tehnicieni din sectoarele de 
deservire la sol, de veterani ai 
aviației civile românești — 
precum și de realizatorii aces
tei construcții — muncitori, 
tehnicieni și proiectanți din 
întreprinderi și institute de 
specialitate. Conducătorilor de 
partid și de stat ii se face o 
caldă și entuziastă primire. 
Mulțimea aflată în fața com
plexului aero-portuar scan
dează cu însuflețire: „P.C.R.", 
„Ceaușescu !“. Secretarului ge
neral al partidului, celorlalți 
oaspeți, li se oferă buchete 
de flori, li se adresează urări 
de bun venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți sînt salutați de 
ministrul transporturilor, Pa- 
vel Ștefan. De asemenea, sînt 
prezenți Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, A- 
lexandru Sobaru , președintele 
Oficiului Național de Turism, 
Constantin Șendrea, directorul 

/ general al aviației civile, ing.
■ Nicolae Mihăilescu, directorul

aeroportului.
Adresîndu-se oaspeților, to

varășul Pavel Ștefan a expri
mat, în numele lucrătorilor 
din transporturi, bucuria că 
secretarul general al parti
dului* tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat sînt 
prezenți la festivitatea inau
gurării aeroportului interna
țional Otopeni semn al înal
tei considerații pe care parti
dul și guvernul o acordă ăcti-

Gere. Ion Iliescu, Ion ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stănescu, 
Mihai Marinescu.

Cu acest prilej, secretarul general al partidului, ceilalți 
conducători de partid și de stat au fost informați asupra des
fășurării lucrărilor la acest important obiectiv destinat dez
voltării transporturilor aeriene, relevîndu-se eforturile con
structorilor pentru executarea in cit mai bune condițiuni a lu
crării, care prin concepție și realizare, prin arhitectonica și 
gradul său de funcționalitate este chemat să satisfacă cerin
țele transporturilor aeriene contemporane.

Cu sarcinile de plan 
pe primul trimestru, 

depășite
In două sectoare principale 

ale industriei siderurgice — 
oțelării și laminoare — sarci
nile de plan prevăzute pe pri
mul trimestru al anului au 
tost depășite, obținîndu-se in 
plus 18 200 tone de oțel, 9 900 
tone laminate finite și 1 600 
tone țevi de oțel. O mare 
parte din sporurile realizate 
se datoresc — după aprecie
rile specialiștilor — îmbună
tățirii indicilor de utilizare a 
agregatelor. Preocuparea si- 
derurgiștilor pentru sporirea 
producției de oțeluri aliate, 
s-a concretizat, de asemenea, 
în faptul că, în perioadă a- 
mintitâ. planul a fost depășit 
cu 7,4 la sută.

La rindul lor, și construc
torii din această ramură, care 
lucrează la mărirea capacită
ților siderurgice, au obținut 
rezultate bune. întreprinderi
le de construcții siderurgice 
au depășit prevederile plani
ficate pe trimestrul L reali
zed in această perioadă un 
volum de lucrări care repre
zintă mai mult de 25 la sută 
dia ce! stabilit să se execute 
In întregul an.

O acțiune de mare importanță pentru economia

națională la care tineretul își poate aduce, ca și

pînă acum, o valoroasă contribuție

I

ÎMBOGĂȚIREA
PATRIMONIULUI

FORESTIER
Convorbire cu tov.

HORIA NICOVESCU,
director al Direcției împăduriri 

și protecția pădurilor 
din Ministerul Agriculturii 

ji Silviculturii

CONSTITUIREA ASOCIAȚIILOR

SPORTIVE ALE ELEVILOR

Un remarcabil

►
timpul inaugurării oficiale a aeroportului internațional „București-Otopem*.

MIRCEA ANGELESCU 
secretar al C.C. al U.T.C.

eveniment
în viata școlii

vității lucrătorilor din trans
porturi. TARQM, a spus vor
bitorul, a asigurat legătura în- 
tne România și peste 21 de țări 
din Europa. Asia și Africa, de
servind totodată cursele aerie
ne regulate a celor 13 compa
nii aeriene străine. Inaugura
rea Aeroportului internațional 
Otopeni este un prețios dar 
pe care partidul și guvernul, 
patria noastră, îl fac lucrători
lor din transporturile aeriene 
în ajunul aniversării a cinci 
decenii de activitate a între
prinderii lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să taie panglica 
inaugurală. Apoi, în holul

mare al aerogării, oaspeților 
le este prezentat, cu ajutorul 
unor machete și grafice, an
samblul de obiective care al
cătuiesc aeroportul. Directorul 
general al aviației civile dă 
explicații ample asupra gra
dului de dotare a aeroportu
lui, asupra principiilor tehni
ce și constructive care au stat 
la baza realizării Întregii lu
crări.

In conceperea și edificarea 
complexului de lucrări — tea- 
lizat de întreprinderea de con
strucții speciale a Ministerului 
Transporturilor, după proiec- 
tul unui colectiv de specialiști 
ai Institutului de proiectări-

transporturi — avind ca șef 
de proiect pe ing. Vasile Iacob, 
a modernei aerogări al cărei 
proiect a fost elaborat de un 
colectiv de specialiști condus 
de arh. Cezar Lăzărescu — s-a 
avut în vedere apariția pe căi
le văzduhului a unor aparate 
supersonice de mare capacita
te, dezvoltare^ transportului 
de turiști pe calea aerului și 
sporirea exigențelor de confort 
solicitate de călători în aero
gări.

Răspunzînd unor cerințe im
puse de dezvoltarea transpor
turilor interne și internaționa
le, aeroportul „București-Oto- 
peni" este o consecință fireas-

că a extinderii rețelei aeriene 
internaționale deservite de a- 
viația românească, rețea care 
este in prezent de două ori și 
jumătate mai mare decît lun
gimea liniilor existente acum 
zece ani și care se va dubla in 
următorul deceniu prin deschi
derea unor noi linii internațio
nale deservite de compania ro
mânească TAROM. Prin folo
sirea noului nod aerian, liniile 
dintre nordul Europei și Ori
entul Apropiat se scurtează cu 
circa 800 km, „Otopeni" fiind 
!n același timp un avantajos 
punct de escală și de alimen
tare cu carburanți. Anual, ae-

(Continuare în pag. a II-a)

Constituirea asociațiilor spor
tive ale elevilor reprezintă, 
fără îndoială, un moment im
portant în viața sportului șco
lar, un pas înainte în atrage
rea maselor largi de tineri a- 
flați pe băncile școlilor la 
practicarea cotidiană a exer- 
cițiilor fizice și sportului. A- 
ceastă măsură se adaugă ac
țiunilor întreprinse în ultimii 
ani de către Uniunea Tinere
tului Comunist pentru dezvol
tarea activității sportive de 
masă a elevilor și se înscrie în 
eforturile mișcării noastre 
sportive de a răspunde cît mai 
deplin, obiectivelor stabilite de 
partidul și statul nostru în a- 
cest domeniu, cerințelor de 
dezvoltare fizică și intelectuală 
armonioasă a tinerei genera
ții.

Cu toate progresele înre
gistrate în ultima vreme în ac
tivitatea sportivă de masă din 
școli — concretizate prin in-

teresul și numărul mai mare 
de participanți la concursurile 
și competițiile din numeroase 
licee, școli profesionale — ex
periența a evidențiat necesita
tea creării unui cadru organi
zatoric mai larg pentru spor
tul de masă școlar care să so
licite într-o mai mare măsură 
aportul nemijlocit al elevjlor 
la organizarea propriei lor ac
tivități sportive, precum și un 
sprijin mai activ din partea 
conducerilor de școli și a ca
drelor didactice. Comisiile 
sportive ale comitetelor U.T.C., 
cuprinzînd un număr mic de 
elevi și ' avînd o slabă legă
tură și colaborare cu cadrele 
didactice de specialitate, nu ău 
reușit, în ciuda strădaniei lor,

Ne aflăm în plin sezon al ac
țiunilor de împăduriri. O dată cu 
venirea primăverii, după ce ză
pada s-a retras de pe cea mai 
mare parte din suprafața țării, 
în aproape toate județele dar mai 
ales în cele de cîmpie și coline 
a reînceput, ca în fiecare an, ac
tivitatea consacrată refacerii și 
îmbogățirii fondului silvic al pa
triei. Aurul verde, această pre
țioasă avuție națională, va înre
gistra și în 1970 importante creș
teri, planul de împăduriri pentru 
ultimul an al actualului cincinal 
avînd în vedere o suprafață de 
52 000 de hectare. Mii de oameni 
sînt angajați în aceste zile în 
efortul de a da viață sarcinilor 
stabilite, participă la lucrările de 
cultură și refacere a pădurilor.

Prezența tinerilor, a uteciștilor 
pe șantierele de întregire a patri
moniului forestier al țării a deve
nit o tradiție.,Numai anul trecut, 
spre exemplu, prin contribuția 
lor au fost realizate împăduriri 
pe o suprafață de aproape 5 000 
de hectare, s-a îngrijit arborete- 
le pe 18 965 ha. $i anul acesta, 
stimulați de rezultatele înregistra
te pînă acum, la chemarea orga
nizațiilor U.T.C., tinerii de pe în
treg cuprinsul patriei sînt dor
nici să contribuie cit mai sub
stanțial la amplele acțiuni pre
văzute. Confirmarea acestei ho- 
tărîri o desprindem din veștile 
sosite la redacție, din informații
le privind munca lor încă din 
prima parte a intervalului de timp 
favorabil la lucrările de împădu
riri, de îngrijire a plantațiilor.

Discuția pe care o consemnăm 
în rîndurile de față, purtată la 
Departamentul Silviculturii își 
propune să sublinieze aspecte le
gate de desfășurarea activității de 
împăduriri în acest prim semes
tru al anului 1970, să pună în 
evidență mai ales acele sectoare 
în dare participarea tineretului 
este așteptată cu nerăbdare.

— încă de la început, ne-a 
spus interlocutorul nostru, aș vrea 
să reamintesc că această acțiune 
pe care partidul și statul nostru 
pune mare bază, are o deosebită 
importanță, la nivelul economiei 
naționale, atît din punct de ve
dere economic cît și social. Nu 
trebuie să scăpăm din vedere 
nici un moment, că. astfel, prin 
îndeplinirea integrală în fiecare 
ari a programului de împăduriri 
stabilit, se realizează o prețioasă 
opțiune pentru acoperirea în

N. UDROIU

(Continuare in pag. a V-a) (Continuare în pag. a II-a)

ln plin sezon — semănatul culturilor din prima nod
foto t O. PIXOAN

OPINII CURAJUL
într-un articol trecut, pornind 

de la ideea maiorescianâ a ne
cesității spiritului critic In Cul
tură, ne-am oprit, fugitiv, asu
pra stării actuale a lucrurilor, 
semnalînd o anume încetineală 
?i ineficacitate a acțiunii critice. 
Constatarea aceasta obligă însă 
la explicitări pentru că oriciae 
se poate întreba, pe drept cu
vânt, cum este posibil acest fapt 
cînd poate niciodată n-am avut 
un număr mai mare de critici 
ca astăzi (un critic însuși, cu 
umor, parafrazînd cunoscuta for
mulă a lui Alecsandri, a putut 
susține că „românul s-a născut 
critic**). Dacă înainte vreme o 
publicație era, de regulă, servită 
de un critic, doi, astăzi mai toa
te publicațiile literare dispun 
de un cerc larg de critici și 
contribuția ziarelor la dezbate
rea artei și literaturii este un 
fenomen deosebit de interesant 
prin amploarea, dacă nu prin 
consecințele lui, contribuția pre
sei zilnice la educația estetică 
t publicului larg depășește pe

CRITICII
de POMPILIU MARCEA

cea a revistelor de specialitate. 
Un prim rezultat se și vede i 
volumele de critică, așa de rare 
altădată, s-au înmulțit conside
rabil în ultimii ani. în fine, sem
nalăm um alt aspect care se cu
vine să ne rețină atenția și care 
îmbogățește numărul combatan
ților în arena acestei discipline 
și anume preocuparea creatori
lor, poeți șl prozatori, de co
mentarea literaturii, într-o mă
sură sporită în raport cu trecu
tul. în presa cotidiană ca și în 
cea literară ne-am obișnuit, de 
la o vreme, să întîlnim, frecvent, 
•ub articole critice extinse, nu

mele unor scriitori care împacă 
cele două domenii, creația și cri
tica, pe care, de la studiul lui 
Maiorescu Poeți și critici, le 
consideram incompatibile, lată, 
prin urmare, că asistăm, am 
putea spune, judecind după a- 
parențe, la o ofensivă, la o pro
liferare a spiritului critic. 
Aceasta să fie însă, realitatea ? 
Pentru a da un răspuns, fără 
a porni de la idei preconcepute 
și de la apriorisme se cuvine 
să semnalăm, acum, un alt as
pect al fenomenului cultural nu
mit, chiar de unii critici, infla
tionism. Apar, cu alte cuvinte, 
excesiv de multe cărți mediocre 
sau submediocre care devalori
zează însăși ideea de artă, și 
prea puține cărți de nivel sau

(Continuare In pag. a TV-a)

Aceste stele
fără nume...

Neîndoios, că printre cele 
mai variate posibilități de de
pistare a talentului artistic și 
de punere în valoare, popu
lara emisiune-concurs a tele
viziunii Steaua fără nume are 
im loc bine definit. Chiar de 
acum se poate vorbi de de
buturi promițătoare, înregis
trate pe această inspirată mo
dalitate de descoperire a ta
lentelor, de cîteva debuturi 
care .■ vor confirma în timp 
exigența juriului său. Nu mai 
departe decît în ultima ediție, 
prin Corina Chiriac, inspira
ția organizatorilor acestei emi
siuni a căpătat o nouă con
firmare. Dar nu acest nume, 
pe care-l dorim un renume al 
șansonetei românești, ne pri
lejuiește aceste rînduri ci ceea 
ce a precedat ultimei apariții 
în concurs a tinerei cîntărețe : 
pelicula realizată, în intenție 
polemică, la una din preselec- 
țiile emisiunii.

la o altă emisiune de 
mare popularitate (de data a- 
ceasta radiofonică, O melodie 
pe adresa dumneavoastră) la 
Steaua fără nume (cel puțin 
în etapa preselecției) se poate 
reconstitui drumul pe care-l 
începe, îndeobște, vanitatea 
— peste care treci (și s-a tre
cut de fapt) cu privirea — de 
a-ți auzi numele împrăștiat în 
eter alături de o melodie care Ț 
ritmează versuri de genul: < 
(El) „lubește-mă cum ie iu- 1 
besc și eu“ / (Ea) „Iubeș- ' 
te-mă / (El) „Iubește-mă“ / ■ ' 
(Ea, neștiind că și el îi zice i 
iubește-mă, îl imploră): „Iu- < 
bește-mă / (Și, în sfîrșit, dia- ’ 
logul surzilor devine un duet . 
fericit armonizat): „Toți crinii i 
din lume simt că înfloresc**, <

(Continuare în pag. a IV-a)

VARTAN ARACHELIAN
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INAUGURAREA OFICIALĂ A AEROPORTULUI 
INTERNAȚIONAL „BUCUREȘTI-OTOPENI"

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. I) 

roportul va putea primi circa 
1 100 000 de călători, revenind 
600—700 pasageri în orele de 
vîrf ale zilei. Tuturor acestora, 
constructorii s-au îngrijit să 
le asigure condiții bune de 
confort.

Se iese pe platforma de îm
barcare a pasagerilor. în par
tea stîngă se înalță, alături de 
clădirea aerogării, făcînd corp 
comun cu ea, pavilionul tehnic 
cu trei nivele și turnul de con
trol cu opt etaje, înălțat cu 47 
m deasupra pămîntului, în ca
re este concentrat întregul 
proces de dirijare de către 
specialiști, de la moderne pa
nouri electronice, a activității 
aeronautice.

De aici se observă, de aseme
nea, aerogara de mărfuri, cu 
o suprafață de 3 000 mp și o 
capacitate anuală de 7 000 to
ne, depozitul de carburanți, cu 
un volum de 9 000 mc, precum 
și pista de aterizare-decolare.

Se vizitează apoi salonul de 
primiri oficiale.

VACANTA
SOMEȘEANĂ

Cu ajutorul tovarășei Mar
gareta Cistian, secretar al Co
mitetului județean Cluj al 
U.T.C., am avut posibilitatea 
să cunoaștem agenda activi
tăților de vacanță ale elevi
lor din județul de pe Someș. 
Spicuim clteva.

La nivelul orașelor, mai a- 
les în Cluj, s-au înființat, cu 
concursul și sub îndrumarea 
profesorilor de specialitate, 
cluburi ale turiștilor, ale bo- 
taniștilor, ale sportivilor. Clu
bul turiștilor din Cluj are în 
program, printre altele, o 
excursie - studiu „Pe ur
mele lui Rebreanu“ în regiu
nea Năsăudului. Elevii Li
ceului din Huedin, membri 
ai unui cerc de istorie cu o 
bogată activitate, organizea
ză o evocare la cetatea Bo- 
loga, cei din Turda — o evo
care. tot istoripă, la mormîn- 
tul lui Mihai Viteazul, iar la 
Dej se amenajează o expo
ziție privind „Istoria scrisului 
românesc".

Concursurile gen „cine știe, 
cîștigă" se bucură pe aceste 
meleaguri de simpatie. Va
canța aceasta găzduiește, la 
Cluj, de pildă, unul pe tema 
„Ecranizări după romane ro
mânești, participarea masivă 
fiind facilitată și de Festiva
lul filmului pentru elevi, des
fășurat atît în Cluj, Dej, Tur
da, cit și la sate. »

Trei expoziții deschise la 
Cluj în această perioadă, po- 
larizind în mod deosebit a- 
tenția, completează acest pei
saj cultural: o expoziție ju
dețeană de foto, una a elevi
lor de la Liceul de Arte plas
tice (lă Muzeul de Artă) și o 
alta a Cenaclului tineretului 
din Cluj (la Fondul plastic). 
Se întreprind, cu aceste prile
juri, numeroase excursii la 
Cluj ale elevilor din județ, ti
nerii creatori fiind pregătiți 
să poarte dialoguri cu colegii 
excursioniști.

Primăvara someșeană în
scrie, apoi, printre manifestă
rile sale în aer liber, deose
bit de atractive concursuri de 
orientare turistică în pădurile

Pe parcursul vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și 
de stat, fac aprecieri cu pri
vire la aspectul aeroportului, 
calitatea lucrărilor, valorifica
rea spațiilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îi felicită 
pe proiectanți, pe arhitecți, pe 
constructori cu prilejul inau
gurării aeroportului pentru a- 
ceastă lucrare modernă, fru
moasă, pe măsura cerințelor 
economiei noastre, a exigen
țelor tehnicii actuale.

Secretarul general âl par-1- 
tidului apreciază că această 
reușită lucrare .obligă Minis
terul Transporturilor să se 
ocupe cu toată atenția de dez
voltarea flotei aeriene proprii, 
să ia contacte cu cît mai multe 
companii străine pentru a se 
folosi din plin capacitatea și 
calitățile acestui aeroport mo
dern. Se recomandă studierea 
și valorificarea posibilităților 
de dezvoltare a unor activi
tăți în cooperare cu societăți 
de navigație aeriană intere
sate. De asemenea, se insistă

Hoia și Făget, la Cheile Tur- S 
zii sau excursii la Cabana ti- < 
neretului de la Buru, pe lîn- > 
gă numeroasele excursii te- < 
matice organizate la nivelul > 
școlilor. La Turda, urmează < 
să se desfășoare „Cupa pri- > 
mânerii" — la atletism, volei, < 
fotbal — dar, firește, lista > 
competițiilor sportive, numă- < 
rul întîlnirilor sînt nelimitat*. > 

In aproape fiecare bibliote- < 
că, în cadrul activității clu- > 
burilor din școli, se pregătesc < 
materiale de informare. Fie- > 
care școală are de fapt un y 
program al ei special printre > 
care se află amenajarea de te- y 
renuri sportive, de spații z 
verzi în acțiuni de muncă pa- y 
triotică. In fine, în perioada Z 
vacanței, la nivelul comitetu- y 
lui județean U.T.C. se orga- £ 
nizează o instruire a pedago- Y 
gilor pe probleme privind /< 
atît nregătirea profesională a y 
elevilor, cît și viața de cămin, ă 
de internat, viața intimă a e- << 
lev ului. Cu această ocazie se ?< 
vor prezenta referate și se vor Y 
purta discuții despre activita- ?< 
tea tineretului contemporan, Y 
despre educația sanitară; va ?< 
fi un util schimb de expert- Y 
ență pe tema modalităților de << 
îndrumare a lecturilor supli- Y 
mentare ale elevilor, a orga- ?< 
nizării activității educative în Y 
internate.

De altfel, însuși programul Y 
acestei vacanțe este un prim << 
exemplu viu pentru educa- Y 
tort, program care evidenția- << 
ză, intr-adevăr, ceea ce sub- 
Ztnia tovarășa secretară Mar- << 
gareta Cistian. „o asiduă >> 
preocupare pentru diversifi- << 
car ea acțiunilor, pentru ca a- >5 
cestea să răspundă în modul < < 
cel mai real și mai eficient >? 
cu putință necesităților și in- << 
teresului elevilor"., >>

Alcătuit la sugestiile orga- << 
nizației U.T.C., ale profesori- >? 
lor, în rîndul cărora s-a efec- << 
tuat, în prealabil, un larg >) 
sondaj, acest program poate << 
el însuși să ofere sugestii. Su- 
gestii de bun augur. \\ 

fAnuș bAileșteanu

Studenți gălățeni în drum spre facultate
Fota : EMIL COJOC ARU.

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

HELGA : rulează la Republica 
(orele 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).

IN FIECARE SEARA LA ORA 
11 : rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45).

ELVIRA MADIGAN I rulează la 
Capitol (orele 9.30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21).

JUNGLA ADEMENITOARE : 
rulează la București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,00).

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).

PRIETENI FArA GRAI : rulea
ză la Lumina (orele 9—-16,15 în 
continuare ; 18,45; 20,45).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Doina (orele 16; 18,30; 21), Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PE PLAJELE LUMni ruleart

asupra necesității de a se în
treprinde cele mai eficace mă
suri pentru ca aeroportul să 
poată asigura deservirea com
plexă a avioanelor, să se facă 
totul pentru o exemplară si
guranță a circulației, satisfă- 
cîndu-se ireproșabil cerințele 
moderne de circulație, cores
punzător celor mai mari aero
porturi internaționale. Prin 
complexul de măsuri ce se 
vor lua, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Aeroportul 
,.București- Oiopeni" trebuie 
să asigure rentabilizarea acti
vității sale.

Felicitîndu-i încă o dată 
pe constructori, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ținut să 
aprecieze contribuția pe care 
și-au adus-o la înfăptuirea a- 
cestui edificiu. Organizația 
municipală de partid Bucu
rești, ostașii din Forțele noas
tre armate, tineretul Capita
lei. mobilizat de Organizația 
U.T.C.

In încheierea vizitei, con
ducătorii de pai^id și de stat 
au parcurs în mașini pista ae
roportului. Prin dimensiunile 
și caracteristicile sale, pista de 
decolare-aterizare a Aeropor
tului „București-Otopeni“ este 
hapabilă să primească cele 
mai moderne tipuri de avioane 
existente pe liniile internațio
nale. Acesta va permite în a- 
celași timp ca întregul trafic 
internațional să fie preluat de 
noul aeroport, cel de la Bă
noasa urmînd' să asigure tra
ficul intern de călători și 
mărfuri, în continuă creștere.

în lungime de 3 500 metri, 
asemănătoare cu mărimea căi

LA TECUCI:

Tehnic-dub al tinerilor specialiști

In municipiul Tecuci a luat ființă recent un club al tinerilor 
ingineri și tehnicieni din diferite sectoare economice. Cadrele cu 
înaltă calificare dispun aici de mijloace adecvate perfecționării 
cunoștințelor, abordării unor tematici de cercetare, realizarea unor 
studii de inovare și raționalizare. Clubul oferă totodată cadrul unui 
schimb viu de idei, al colaborării fructuoase pentru descoperirea 
de noi soluții care să ajute la perfecționarea proceselor de pro
ducție din întreprinderile tecucene.

Clubul va funcționa cu mai multe secții (chimie alimentară, 
-metalurgie etc.), bucurîndu-se de participarea tuturor tinerilor 
specialiști din municipiu.

I. CHIRIC 

„CREIONĂRI ENCICLOPEDICE^

Comitetul U.T.C. și Consiliul 
A.S. din Institutul de petrol, 
gaze și geologie au organizat cea 
de a V-a ediție de „Creionări 
enciclopedice" — seară studen
țească în care, ca dintr-o ade
vărată enciclopedie sînt scoase 
la iveală cele mai interesante și 
variate teme, tratate într-un co
locviu, studenți — personalități 
din viața oultural-științifică. O 
serie de teme sînt legate de spe
cificul viitoarei profesii („Ocea
nografia .— ultimul continent al 
lumii noi". Gazele și petrolul ■— 
alimentele anului 2 000 etc) alte 
teme dezbătute în aceste coloc
vii abordează domenii generale

INGINERII STAGIARI LA SFAT
Comitetul cooidonatof U.T.C. de la Fabrica de geamuri Scăeni 

a organizat pentru inginerii stagiari o masă rotundă cu tema : 
„Noutăți în tehnologia geamurilor". Tema a fost cu atît mai inte
resantă, cu cît peste puțin timp în fabrică se va experimenta un 
nou procedeu tehnologic. în cadrul unei astfel de modalități au 
fost dezbătute și alte probleme legate de procesul de producție.

Ing. L. CIOPOATA

lor de rulare de pe alte aero
porturi internaționale, pista 
de la Otopeni are o rezistență 
de 45 tone pe roată izolată, fi
ind aptă pentru aterizarea și 
decolarea turbopropulsoarelor 
și turboreactoarelor intrate 
recent în dotarea companiilor 
aeriene din lume, printre care 
I.L.-62, Boeing-747, Trident, 
precum și a ultimelor aparate 
aflate în stadiul de construc
ție sau încercări — A.N.-22,
Concorde, Lockheed-1011 și al
tele.

Aeroportul internațional 
„București-Otopeni“ consti
tuie în același timp un omagiu 
adus acum, în preajma aniver
sării semicentenarului aviației 
civile românești, marilor îna
intași, cutezătorilor înălțimilor, 
tuturor celor care în patria 
lui Vlaicu și Vuia au ilustrat 
capacitatea de a crea și gîndi 
îndrăzneț.’

Miile de bucureșteni. pre- 
zenți la inaugurarea oficială 
a noii porți aeriene a țării, au 
salutat cu entuziaste ovații, cu 
îțielungi aplauze pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe cei
lalți conducători de partid și 
de stat, exprimîndu-și dragos
tea și recunoștința față de 
preocuparea statornică a par
tidului și statului pentru dez
voltarea continuă, multilate
rală a României socialiste, 
pentru traducerea în vîață a o- 
biectivelor Congresului al X- 
leâ al partidului, pentru ca pe 
plaiurile tării, pretutindeni, 
să se înalțe ca semne ale hăr
niciei și talentului poporului 
muncitor, noi edificii ale civi
lizației și progresului socialist.

(Agerpres)

din creația și activitatea umană, 
precum și evenimente interna
ționale de prim ordin : Omagiu 
aniversării nașterii lui Lenin, 
Computerul și muzica clasică, 
Raphael Sanzio — corifeu al 
Renașterii, cronioa ultimelor 
evenimente internaționale etc.

Extinderea unor asemenea 
colocvii studențești, organizate 
„excathedra" — care au menirea 
să completeze cît se poate de 
interesant și valoros prelegerile 
universitare — se recomandă de 
la sine, atît prin succesul lor, 
cît și prin aderența deosebită la 
publicul studențesc.

I. MARCOVICI

Tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit la 8 aprilie delegația de ac
tiviști ai P.C. Bulgar, condusă de 
ing. Dimităr Ionov, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C. 
Bulgar, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită pentru 
schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, au 
participat Nicolae Ionescu, ad- 

’ junct de șef de secție Ig C.C. al 
' P.C.R., și Lucian Drăguț, secre- 

tar general al Consiliului Econo
mic.

A fost de față Spas Gospodov,

PATRIMONIUL
FORESTIER

(Urmare din pag. I)

viitor a deficitului de masă lem
noasă care se întrevede, ținînd 
seama de dezvoltarea sectorului 
de industrializare a lemnului, în 
special a cererii de celuloză, de 
creșterea consumului de lemn în 
diferite alte domenii. Se știe, de 
asemenea, că pădurea e$te cel mai 
bun regulator al scurgerii de ape 
de suprafață provenite din pre
cipitații, ceea ce conduce la stă
vilirea aproape totală a procesu
lui de eroziune a solului, proble
mă foarte actuală, atît de realist 
și științific abordată, după cum 
bine știm cu toții, de conducerea 
partidului și statului., Este util de 
reținut, în același timp, că pădu
rea acumulează în cea mai mare 
măsură apa, ceea ce asigură și 
debitele izvoarelor subterane, în 
special a celor care interesează 
sănătatea populației. în sfîrșit, 
aproape că nu trebuie să mai in
sistam asupra rolului pe care îl 
are pădurea în înfrumusețarea 
peisajului patriei noastre. Nu este 
de mirare că se pune un accent 
atît de pronunțat pe acoperirea 
cu vegetație forestieră a unor 
răni rezultate din folosirea nera
țională a pămîntului în trtcut, a 
pădurilor. Se are în vedere ampli
ficarea de la an la an a turis
mului care nu poate fi lipsit de 
artibianța magnetizanta^Ti pădu
rii. In aceeași idee, se urmărește 
crearea pădurilor în jurul comu
nelor care vor constitui și zona 
verde — spațiul recreativ tot mai 
căutat de locuitorii satelor. ______ ,___ f____ t____ ______

Iată așada^-ȚjeTaouiC raliu-- ’ scurgerilor dr»pe provenite 
nile din case • decurg sâtcinile’ ' ploi torențialer5C^ și la apa- 
noastre de dezvoltare fondtthn ■ «nor obiecta®'de interes

’ ■ “ ’ ' ‘ - •■•- jHâuiîfrjJd sau ăgțîcol /fabrici,
Țțpne, (Julturi) sau dc interes so
cial (drumuri, căi" "ferate, locuin
țe).

Aș insista ceva mai mult asu
pra participării tineretului la crea
rea aliniamentelor de plopi de-a 
lungul drumurilor, a cursurilor 
de ape, a canalelor de irigații și 
desecare.

— Ce vă obligă la această sub
liniere ?

— Faptul că, pe lingă rostul 
piesager, constituirea aliniamen
telor reprezintă o posibilitate 
deosebită de a obține importan
te cantități de masă lemnoasă în 
locuri care în prezent nu se pot 
folosi economicos. Aici, mai ales, 
se impune o atenție deosebită 
pentru crearea unor culturi spe
ciale producătoare de lemn de 
celuloză, cu specii repede crescă
toare, de mare randament, cu ci
cluri scurte de producție. Evi
dent, problema capătă importanță 
în județele de cîmpie și coline, 
adică acolo unde există condiții 
pentru speciile respective — Al-

silvic, iată de ce ni se - pare fi
resc ca ținerii să ffej atiași în ac
țiunile ce se desfășoară pe plan 
larg în întreaga țară. Este de ne
contestat imporianța educativă 
pe care o are asupra lor, a tine
rilor, participarea nemijlocită la 
activitatea de creare a plantații
lor, de îngrijire a acestora pînă 
cînd ele pot deveni apte sa se 
dezvolte singure, de consolidare 
a acestui scuar verde al naturii. 
De aceea am luat act cu satisfac
ție, am salutat de fiecare dată i- 
nițiativele organizațiilor U.T.C. 
apărute pe fondul dorinței de a 
mări contribuția tineretului la 
dezvoltarea pădurii. Nu facem un 
secret din faptul că în lucrările 
de cultură, de refacere a pădu
rilor pe cele 866 de hectare, re- 
prezentînd valoric 1356 000 lei 
realizate prin muncă voluntar-pa- 
triotică pînă la data de 6 aprilie 
a.c. — ultima noastră sinteză — 
este exprimat în bună măsură și 
aportul unui însemnat număr de 
tineri.

— Continuînd experiența pozi-

XPENTRU TIMPUL DV. LIBERi^
. ......................... ■ ■■ .......... ............... ...... ...... ............................................... ...................1

Ba cinematografele Lucea
fărul, Festival, Patria (numai 
la- ultimul spectacol) rulează 
în completare VIZITA TO
VARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN JUDEȚUL 
CONSTANȚA.

ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

★

în timpul șederii în România, 
delegația a avut convorbiri la 
Consiliul Economic, la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini și Ministerul Muncii, la Co
mitetul județean Argeș și Comi
tetul municipal Craiova ale 
P.C.R. ; a vizitat unități indus
triale, instituții sociale și cultura
le din Capitală și din județele 
Argeș, Dolj și Brașov.

★

Miercuri seara, delegația a pă
răsit' Capitala, îndreptîndu-se 
spre patriei.

tivă a anului precedent, angajate 
într-o pasionantă întrecere, orga
nizațiile județene ale Uniunii Ti
neretului Comunist și-au formu
lat propriile angajamente care se. 
referă la întreaga arie de cuprin
dere a activității lor. între 
obiectivele stabilite figurează în 
mod firesc și participarea efectivă 
la acțiunea de dezvoltare și con
servare a pădurilor. La ce anume 
categorii de lucrări considerați 
că tinerii pot participa cu depli
nă eficiență ?

— Va interesează, de bună 
seamă, locurile de muncă potrivi
te pentru tineri în perioada în" 
care ne aflăm. îmi ește dificil 
să fac o cuprinzătoare referire.în 
acest sens dată fiind diferența 6- 
xistentă între anumite zone ale 
țării, determinată de relief, de cli
mă, de specificul lucrărilor. Ori
cum, sînt tentat să precizez <’ă 
tinerii pot șgrticipa direct în pre
zent la reîmpadurirea unor su
prafețe din fondul forestier si
tuate în apropierea comunelor și 
în primul rînd în cadrul păduri
lor de folosință comunală. în a- 
ceste păduri este indicat să se 
planteze specii repede crescătoa
re — salcîmi, pini, plopi, sălcii — 
care la vîrste scurte de tăiere să 
satisfacă cerințele crescînde de 
consum lemnos. Trebuie, și se 
poate, interveni susținut pentru 
punerea în valoare prin plantații 
a terenurilor erodate și a rave- 
nelor care nu se mai pot folosi 
agricol, situate în apropierea sa
telor. Aceasta va duce atît la în
frumusețarea peisajului, la stăvi-

la Timpuri Noi (orele 9—17 în 
continuare).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Feroviar (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Fla
mura (orele 16; 18,15; 20,30).

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

PACATUL DRAGOSTEI î rulea
ză la înfrățirea între popoare (o- 
rele 15,15; 17,45; 20), Vitan (orele 
15,30; 18; 20.30).

CÎND SE ARATA CU
CUVEAUA : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30).

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

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

EXPLOZIE IN MUNȚI î rulea
ză la Giulești (orele 15,30: 18;
20,30),  Progresul (orele 16; 18,30).

VÎRSTA INGRATA : rulează la 
Cotrocenl (orele 15,30; 18; 20,30).

ULTIMA DRAGOSTE : 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 î 
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).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Pacea (orele 16,45; 19,45).

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la Crfngașl (orele 15,30; 19).

Prof. dr. docent Ana Aslan, di
rectorul Institutului de geriatrie 
din București, membru de onoare 
al Academiei de științe medicale, 
a plecat miercuri dimineața la 
Leeds — Anglia, pentru a parti
cipa la lucrările Congresului eu
ropean de geriatrie. Omul de ști
ință român va lua parte, de ase
menea, la cea de-a 20-a aniver
sare a Societății italiene de ge
rontologie de la Florența și va 
conferenția la Lugano — Elve
ția, despre profilaxia îmbătrînirii.

ba, Bihor, Brăila, Buzău, Iași, 
Ilfov, Mehedinți, Olt, Satu Mare, 
Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui, 
Vîlcea, Vrancea.

în sfîrșit, sîntem convinși că 
putem fi sprijiniți și la pepinierele 
silvice, mai ales în cele apro
piate de sate, de comune, prin 
executarea semănăturilor și plivi
rea ierbii, creînd condiții pentru 
producerea de puieți viguroși 
care la lucrările viitoare de plan
tații să aibă șanse cît mai bune 
de reușită.

Să nu omitem un lucru esen
țial însă : preocuparea pentru îm
bogățirea patrimoniului nostru fo
restier nu presupune doar mun
ca de început, ceea ce se execu
tă în acest ariotimp. Atît la îm
păduririle în fond forestier, la 
crearea de aliniamente, trebuie 

. depusă ulterior o activitate sus
ținută pentru descopleșirea de ier
buri, mobilizarea solului, comba
terea dăunătorilor, ceea ce asigu
ră buna dezvoltare a culturilor 
respective. Firește, n-ar face decît 
să ne bucure dacă tinerii ar păs
tra nealterat interesul lor, dragos
tea, pasiunea pentru îngrijirea 
pădurii, a plantațiilor în general. 
Și, mai ales, subliniez mai ales, 
dacă ar deveni fiecare din ei un 
ocrotitor al acestora. înregistrăm, 
cu amărăciune, existența încă a 
numeroase cazuri de distrugere 
a plantațiilor tinere, gesturi de 
neglijență, în unele situații de i- 
responsabilitate chiar, car< anu
lează în fașă efortul generos al . 
celor care au trudit acolo. Orici
ne ar fi ei acești oameni se cer 
depistați și condamnați pentru 
faptele lor necugetate.

în încheierea celor spuse pînă 
acum, aș vrea să-mi exprim con
vingerea că și în acest an prin- 
tr-o organizare temeinică a acțiu
nilor cu tineretul — la care din 
capul locului ne considerăm nu 
doar beneficiari ci colaboratori — 
vom putea înregistra rezultate pe 
măsura așteptărilor, la fel de 
bune ca și în anii trecuți cînd 
au fost obținute importante eco
nomii pentru ramura silviculturii.

joi ultima zi la

LOTO

CĂLUGĂRIȚA : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 19).

TAINA LEULUI : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : rulează la Cinemateca 
— sala Union (orele 10; 12; 14; 16).

GHICI CINE VINE LA CINĂ :
rulează la Drumul Sării' (<?rele
15,30; 17,45; 20), Flacăra (orele
15,30; 18; 20,30), Rahova (orele
15,30; 18; 20,30).
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Opera Română : CAVALERIA 
RUSTICANA ; PAIAȚE — ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : SU- 
ZANA — premieră — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia): TRAGEDIA OP
TIMISTA — ora 20; (Sala Studio): 
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN
— ora 20; Teatrul de Come
die : NICNIC — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
studio) : TANDREȚE ȘI ABJEC
ȚIE — ora 21 ; Teatrul Mic : E- 
MIGRANTUL DIN BRISBANE — 
ora 20 ; Teatrul de Stat Oradea 
(secția maghiară — în sala Teatru
lui „Bulandra" — Schitu Măgu- 
reanu) : POVESTE NETERMINA
TA — ora 17 ; PRIVEȘTE ÎNA
POI RÎZÎND (Varga Vilmoș) : — 
ora 20 ; Teatrul Giuleștl : MEȘTE
RUL MANOLE — ora 10 ; CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19,30 ; 
Teatrul C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : SPECTACOL FESTIV „LE- 
NIN“ — ora 16 ; CRIMA ȘI PE
DEAPSA — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) ; CÎND LUNA E ALBASTRA
— ora 20 ; Teatrul „Ion Vasiies-
CU" : TREI FETE DE MĂRITAT — 
ora 19,30 ; Teatrul Evreiesc de 
Stat : TRANSFUZIA — ora 19 ; 
Studioul I.A.T.C. : PIATRA
DIN CASA — ora 20 ; Tea

Cu prilejul vizitei sale la Bra
șov, Joseph M. Juran, președin
tele de onoare al Societății pen
tru controlul calității din S.U.A., 
a conferențiat miercuri în amfi
teatrul Institutului politehnic din 
localitate, despre „Probleme ac
tuale privind îmbunătățirea cali
tății și viabilității produselor". 
Au participat conducători de în
treprinderi, ingineri șefi, membri 
ai serviciilor de control tehnic 
de calitate, cadre din învățămîn- 
tul .superior și alți specialiști în 
domeniul economic din Brașov.

(Agerpres)

Festivalul 
Thaliei școlare

Paralel cu Festivalul național 
al artei studențești — în această 
vacanță de primăvară — are loc 
Festivalul republican al teatrului 
școlar, găzduit de trei orașe, 
unde se vor întîlni, pentru com
petiția finală, cele mai valoroase 
colective artisțjce școlare din 
țară: în București — sala
U.G.S.R. — din strada Lipscani 
29 — au intrat în concurs toate 
estradele, brigăzile artistice și 
montajele literar-muzicale din 
țară; Brașovul — reunește festi
valul teatrelor de păpuși; la 
Piatra Neamț — între 15—17 a- 
prilie — va avea loc finala com
petiției echipelor de teatru inter- 
județene. Tot, în acest oraș, se 
organizează „Colocviul teatrului 
școlar, forme și caracteristici" — 
manifestare cu care se încheie 
întreg cortegiul de evenimente 
sărbătorești dedicate Thaliei șco
lare.

A apărut revista 
„ANALE DE ISTORIE1 

nr. 2/1970 (marți. ■aprilie)

l Centenarului naș- 
[. Lenin revista pu- 

___ . Ion Popescu — 
Victoria socialismului 
1... ___"_____ via-
marxism-leninismului, 
i său novator ; Titu 
— Concepția lui Vla- 

i _nin despre parti
dul de tip nou. Crearea Parti
dului Comunist Român — în
truchipare a leninismului; Nico
lae Goldberger, Gheorghe Sur
pat — V. I. Benin despre rolul 
de hegemon al clasei muncitoa
re în revoluția și construcția so
cialistă.

Rubrica următoare cuprinde 
Articole—Comunicări: „Marea 
victorie asupra Germaniei hi- 
tleriste“ de Virgil Smîrcea ’ 
..Gîndirea lui C. Dobrogeanu- 
Gherea în Neoiobăgia" de 
Damian Hurezeanu ; „Pro Con
stantin Dobrogeanu-Gherea. Co
respondență" de Nora Z. Mun- 
teanu ; „Activitatea științifică a 
Institutului de istorie a partidu
lui de pe lingă C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mon
gol" de A. Mamu (R. p’ Mon
golă) ; „Date privind contribuția 
socialiștilor români la păstra
rea și dezvoltarea legăturilor de 
solidaritate internațională a cla
sei muncitoare în anii 1914—1916“ 
de Gheorghe Matei.

Numărul de față al analelor 
de istorie mai oferă cititorului 
obșnuitele rubrici de evocări 
„Viața științifică", recenzii și 
Poșta redacției.

Cu prilejul 
terii lui V. I. 
blică studiile * 
Puțuri : 
în România, confirmare a 
bilității _ L..L/L
a spiritului său novator ; 
Georgescu — Concct ’ 
dimir Ilici Benin despre

trul „Ion Creangă" : NOTA ZERO 
LA PURTARE — ora 10 ; ROA
TA MORII — ora 16 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) : O 
POVESTE CU CÎNTEC — ora 10 ; 
(Str. Academiei) : GULIVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR — ora 17 ; 
Circul de Stat : CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 10 și 19,30.
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PROGRAMUL I

• 17,30 Emisiune în limba 
maghiară • 18,05 Film serial „Oli
ver Twist" (V) • 18,35 Mult e dul
ce și frumoasă. Emisiune de conf. 
dr. Sorin Stat! * 19,00 Telejurna
lul de seară • 19,20 Actualitatea 
în economie • 19,30 Prim plan : 
Al. Philippide • 20,10 Reflector
• 20,20 Seară de teatru TV : „Un 
nasture sau absolutul" de Radu 
Cosașu • 21,40 Lenin — film do
cumentai' — producție a studiou
rilor de televiziune sovietice
• 22,10 Avanpremiera • 22,25
Telejurnalul de noapte • 22,35
Actualități literare. Biblioteca 
pentru toți împlinește 75 de ani
• 22,50 Finala „Cupei campionilor 
europeni" la baschet masculin : 
TSKA Moscova — Ignis Varese 
(repriza a Il-a). Transmisie de la 
Sarajevo.

PROGRAMUL II

• 19,30 Actulitatea muzicală
• 20,10 Concertul laureaților con
cursurilor internaționale (Intervi- 
ziune). Transmisiune de la Mos
cova • 21,00 Poesls — „Cîntice ți
gănești" de M. R. Paraschivescu
• 21,20 Film artistic : „Acuzatul".
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Fericit e cel care venind 
din alt oraș sau din altă lume 
trece pe șoseaua București— 
Ploiești și vede fîntîna Mio
rița și în el încep să cînte 
cuvintele de neuitat ale bala
dei : Pe-un picior de plai / 
Pe-o gură de rai / Iată vin 
în cale / Se cobor la vale / 
Trei turme de oi / Cu trei 
ciobănei /.

Monumentul, opera arhi
tectului Octav Doicescu și al 
sculptoriței Milița Petrașcu 
care a realizat mozaicurile, 
este așezat în mijlocul unui 
bazin mare, de forma unei 
elipse cu diametrul de 50 m, 
în care sînt așezate două zi
duri masive paralele și lungi 
de 16 m. Intre aceste ziduri 
se află o pantă ondulată ale 
cărei capete ies din ziduri 
cu mult în afara lor. Fațade
le au cîte o friză cu mozaic 
alb și negru imaginînd cele 
trei turme și ciobani, pe a 
doua, nunta astrală a stăpî- 
nului Mioriței și moartea 
lui. Apa izvorăște din latu-

IINIINA
M10IHȚA

rile elipsei, din pantă și din 
baza zidurilor într-un fel în 
care ai impresia că toată a- 
cea porțiune de pămînt e o 
gură de apă puternică. Lu
minată, apa acestei fîntîni 
pare ireală ca și povestea 
tragică a ciobanului ; cînd 
flacără luminoasă, cînd abur 
de apă răcoros. Nu știu dacă 
nu cumva această fîntînă e 
cea mai vie din București, 
dacă arhitectul care a ima
ginat-o nu cumva crede că 
la ceas de arniază se pot 
coborî aici oile și ciobanul 
din stele sau din toate căile 
pe unde trece cosmica lu
mină.

Așezată în drum, nu întîm- 
plător, fîntîna „Miorița0 e 
un prilej de adîncă melan
colie în locul unde orașul 
nostru începe să fie neobiș
nuit ; începe aeroportul Bă- 
ncasa, încep copacii și flori
le din ce în ce mai des să sa 
arate pînă la pădurea foșni
toare și mai departe pînă la 
valea, la dealul și la muntele 
de pe care a coborît stăpî- 
nul Mioriței demult.

Această fîntînă nu este 
pentru oameni, vreau să spun 
că însetat* nu poți bea apă 
din ea, pentru potolirea se
tei există ' celelalte, fîntîni 
făcute special pentru oameni 
de exemplu, fîntîna „Emil 
Lahovary", de lingă Opere
tă. Fîntîna „Miorița" este 
gîndită pentru a bea din ea 
turmele absente șl ciobanul 
pierdut, mitul ciobanului, 
numai el se poate oglindi în 
apa ei.

Dacă lui Toma Alimoș nu-i 
putem vedea încă chipul cio
plit în piatră, dacă meșteru
lui Manole nu-i putem auzi 
plînsul decît în preajma 
Curții de Argeș, stăpînului 
Mioriței, ciobanului care au
zea glasul animalelor și al 
plantelor avînd comunicare 
cu toată natura, îi putem 
auzi cuvintele smulse din 
piatră după căderea apei, cu
vinte cîntate de piatra, apa 
și lumina acestei fîntîni.

GABRIELA MELINESCU

AZI,
ÎN LIBRĂRII

EDITURA „EMINESCU"

P. PALER : „Umbra cuvin
telor", lei 8,00.

A. IORDACHE : „Piscina cu 
reflexe ciudate", iei 4.25

EDITURA „ION CREANGA"

G. V. ROGOZ : „La braț cu 
ultimul zmeu", lei 5,00.

EDITURA ȘTIINȚIFICA

ION BUPAI-DELEANU : 
„Scrieri lingvistice", lei 9.00,

EDITURA „UNIVERS"

LUCIAN BLAGA : „Din liri
ca engleză", lei 5.25.

EDITURA „CERES"

S. BOERU si R. MÂNDRU s 
„îndiguiri", lei 7,00.

EDITURA MUZICALA

IOAN MASSOFF : „Tenorul 
loan Băjenaru și vremea lui" 
lei 11.

EDITURA
PENTRU LITERATURA

V. SADOVEANU : „Marea 
aventură", lei 5.00.

EDITURA MILITARĂ

N. STOIAN : „Istoria da 
veghe", iei 5,00.

ION MANDA, I. VLAȘCEA- 
NU : „Orientarea In teren" 
lei 1,25.

GH. NAGHIU : „Stații radio 
portabile", lei 1.50.

D. DUMITRIU : „Fisiunea si 
fuziunea", lei 1.2S.

EDITURA „DACIA* — CLUJ

OLGA CABA | „Poezii*, lei 
4,00.

(Urmare din pag. 1)

capodopere. Firește, nu trebuie 
să fim excesivi, căci totdeauna 
cărțile mari se nasc în compa
nia celor modeste și ar fi o nai
vitate să credem că vom putea 
publica vreodată numai capo
dopere, mediocritatea fiind, ^de 
cînd lumea, o fatalitate. Cînd 
însă constatăm că balanța dintre 
mediocritate și valoare atîrnă 
prea mult de partea celei dintîi 
sîntem în drept să procedăm la 
„descurajarea mediocrității*4, 
cum zicea Maiorescu, și să a- 
jungem la concluzia că fenome
nul de inflație este real. Iată 
deci că avem la îndemînă două 
serii de fapte diametral opuse 
și anume : pe de o parte ceea 
c6 am numi proliferarea jriticii, 
ca disciplină, ceea ce ar presu
pune în mod normal creșterea ' 
gradului de exigență, iar pe de 
altă parte invazia mediocrității, 
ceea ce presupune scăderea exi
genței. Care din aceste două, 
premise este adevărată (tertium 
non datur) — iată o problemă 
oare rperită toată atenția.

Ca să nu ocolim lucrurile, 
după metoda încetățenită la nu
meroși critici, vom spune, de la 
început că, după opinia noastră, 
critica este practicată astăzi în- 
tr-un înțeles puțin deviat. Me
nirea ei inițială, care era aceea 
de a formula judecăți de valoa
re răspicate și clare, de a con
stitui un ghid eficient pentru 
cititor, a fost oarecum uitată, 
locul ei a fost luat de un fel 
de eseistică fără obligații și res
ponsabilități în care pe primul 
plan apare eseistul și nu auto
rul sau opera. De ce s-a renun
țat, evident nu total și în toate 
cazurile, la judecata de valoare 
sau la ambiția ierarhizării nu 
e greu de stabilit. Evoluția li
teraturii dovedește că, în atî- 
tea cazuri critici eminenți s-au 
înșelat cu privire la valoarea 
sau nonvaloarea unei opere sau 
a unui autor, formulînd apre
cieri sau pronosticuri pe care 
posteritatea, mai devreme sau 
mai tîrziu, nu le-a validat. A->. 
semenea cazuri, nu puține la 
număr, au creat un soi de scep
ticism critic, care a și început 
să fie teoretizat și, nu o dată, în 
argumente peste care nu se 
poate trece.

Se pune, dintru început, între
barea dacă nu cumva, date fiind 
atitea exemple de eroare criti
că, nu este mai oportun pentru 
oultură ca actul critic să renun
țe la judecata de valoare și la 
decizia tonului și să adopte mai 
degrabă o manieră explicativă,

CARNET TEATRAL

„CRIMĂ ȘI
PEDEAPSA-

Construind duele verbale acut 
tensionate sau ^meditative mono- 
loage, structura romanului dos- 
toievskian evidențiază insistent 
o coordonată esențială: confesiu
nea. Printr-un șir neîntrerupt de 
spovedanii eroul își precizează 
dimensiunile, vorbind, el acțio
nează, își trăiește viața, și perso- 
nificînd o idee integrată în expu
nerea filozofică a scriitorului, o 

'concretizează în consecințe prac
tice. In pătrunzătoarele-i incizii, 
proza lui Dostoievski desemnea
ză personalitatea umană, com
plicatul labirint al sufletului ca 
nucleu gravitațional al compo
ziției ce îmbină continuu dezba
terea socială cu incursiunea filo
zofică. ,

Transferarea unui asemenea ro
man într-o partitură cu destina
ție spectaculară, presupune ine
vitabil o limitare, desigur a ma
terialului faptic, cu atît mai mult 
a nuanțelor proprii explorării în 
sufletul omenesc înfăptuită de 
un remarcabil artist, psiholog și 
filozof în același timp. Asupra 
dificultăților unor dramatizări du
pă Dostoievski ne-am mai oprit, 
pe larg, atunci cînd ni s-a oferit, 
prin versiunea scenică a romanu
lui Idiotul, o imagine trunchiată 
pînă Id înstrăinare de original. 
Dramatizarea lui Gabriel Arout 
după Crimă și pedeapsă, — im- 
plicînd limitele impuse de trans
fer — reușește totuși să comunice 
sentimentul tragicului generat de 
qnaliza „psihologiei crimei"".

Apreciem dramatizarea de față 
pentru fidelitatea, cu care păstrea
ză lucida deservire a mecanismu
lui prin care autorul demonstrea
ză autodistrugerea unei idei filo
zofice falimentare, prin consecin
țele ei practice.

într-o lume haotică și dezechi
librată, împotriva normelor dis
trugătoare revolta anarhică a o- 
mului se transformă în dorință 
de drepturi nelimitate ; experien
ța filozofică a tânărului frămîntat 
de problemele fundamentale ale 
vremii sale — Raskolnikov — mo
tivată inițial de mizerie, căutîn- 
du-și argumente filozofice, eșecul 
acestei experiențe — pedeapsa 
morală ce-i urmează — se regă
sesc în dramatizare. însingura
rea și zbuciumul sufletesc ce co
pleșesc eroul interesat de idee mai 
mult decît de faptă, se declan
șează sub loviturile conștiinței — 
care va ucide pînă la urmă teo
ria inumană a supraomului — în 
momentul omorîrii Lisavetei; în- 
lăturînd inexplicabil acest mo
ment important, textul scenic să
răcește întrucîtva motivarea de
plină a pedepsei. Formulîndu-ne 
această obiecție, apreciem totuși 
integrarea dramatizării în at
mosfera romanului, un însemnat 
merit revenind, în acest sens, 
transpunerii scenice concepute 

regizoarea Swda M«bu» la 

neangajată, care să nu dirijeze, 
poate pe căi greșite, gustul con
templatorului. Ar fi deci o pro
blemă de înțelepciune a acestei 
discipline aceea de a învăța din 
experiența trecută și de a se 
feri de erorile, inevitabile, în 
practica profesiei. Dacă Sainte- 
Beuve, Maiorescu, Călinescu, au 
greșit, nu rezultă oare că eroa
rea se ascunde în însăși condiția 
actului critic, dacă este înțeles 
ca act al judecăților axiologice 
sau al prognozelor în literatu
ră ? Și atunci nu este mai util 
să renunțăm la o asemenea pre
tenție ? A exprima un punct 
de vedere răspicat și decis ar fi 
o probă de subiectivism, de or

CURAJUL 
CRITICII

goliu, se susține de atîtea ori, 
critica fiind invitată, prin urma
re, la mai multă modestie și o- 
biectivitate.

Este de la sine înțeles că 
atitudinea circumspectă, precau
tă este necesară în critică pre
cum este de dorit în orice do
meniu al gîadirii. Dar de aici 
și pînă la renunțarea la opinia 
deschisă, responsabilă, este un 
drum prea lung, căci aici se ră
pește disciplinei în discuție toc
mai menirea ei fundamentală. 
Actul critic este un act de cul
tură în primul rînd în măsura 
în care se manifestă atunci cînd 
se simte cea mai mare nevoie 
de el, adică în momentul pro
ducerii fenomenului cultural sau 
literar. A lăsa să decidă timpul, 
consideraț cu prea multă como
ditate drept „unicul judecător" 
în materie artistică, înseamnă a 
cultiva pasivismul criticii, adică 
a pregăti, de fapt, desființarea 
ei. Căci o judecată posterioară 
este o judecată a istoriei lite
rare și nu a criticii. Scepticis
mul cu privire la eficiența cri
ticii echivalează cu negarea ei, 
acest lucru să fie limpede, în 
primul rînd pentru cei ce se so
cotesc în această breaslă și luptă

de GABRIEL AROUT, 
după DOSTOIEVSKI 

la Teatrul 
Nottara

Teatrul Nottara, susținută exce
lent de inspirația scenografului 
Ion Popescu - Udriște, și re
venind evident, interpreților — 
mai precis, unora dintre ei — 
care-și dovedesc capacitatea de a 
releva structura aparte a eroilor 
lui Dostoievski.

Lumea dezrădăcinată, popu
lată de suflete pasive în su
punere și de ființe încremenite 
în cinism, în suficiență, în e- 
goism, lume a suferinței — te
ren propice apariției „cazului 
Raskolnikov" e sugerată în spec
tacol printr-o construcție multi- 
planară a spațiului de joc. Arhi
tectura metalică ce domină sce
na, cenușie și apăsătoare, desfă- 
șurînd o suită de platforme ce 
semnifică tot atîtea locuri desti-â 
nate acțiunii, a cărei desfășurare' 
scrie o minuțioasă monografie a 
unui oraș trist, concretizează 
printr-o metaforă vizuală per
manenta prezență a acestui oraș.

Raskolnikov este în interpreta
rea lui Ștefan Iordache (a cărui 
evoluție se cuvine apreciată 
drept un veritabil recital actori
cesc) un personaj dramatic per
fect conturat în viabilitatea sa, 
un caracter sfîșiat de contradicții, 
un om conștient de izolarea sa, 
de tragica ruptură cu umanita
tea, prin care dinamica realității 
distruge motivul său filozofic. 
Considerînd supunerea drept ser
vitute Raskolnikov își materiali
zează divorțul de nedreptatea ab
surdă într-o crimă: formularea 
practică a ideii de libertate ab
solută. Încercînd să se împotri
vească absurdității lumii, Raskol
nikov își construiește un raționa
ment absurd, rod al egoismului 
exacerbat ce și-ar dori o desem
nare de „eu excepțional"".

Urmărind traiectele sufletești, 
paralele personajului principal 
doar în punctele de contact di
rect cu Raskolnikov, spectacolul 
Sandei Mânu gravitează pronun
țat în jurul eroului central. Nu
cleul dezbaterii sociale asupra 
procesului de pauperizare a unei 
societăți dominată de laitmoti
vul banului fiind unul din aceste 
traiecte — familia Marmeladov 
— este astfel' estompat.

Conferind imaginii lui Profiri 
Petrovici veridicitate de perso
naj scenic, George Constantin 
îmbogățește portretul judecătoru
lui — psiholog abil cu o partici
pare afectivă în urmărirea căzu- 
lui, Mte. merge dincolo de. iim- 

pentru demnitatea ei. Ne place 
să vedem în critic un soldat de 
primă linie și nu un brancardier 
care străbate cîmpul de luptă 
ca să salveze ce mai poate din 
victime sau să ajute la actul pu
țin glorios, deși necesar, al în- 
mormîțtării. Idealul în slujirea 
unei discipline este punctul cel 
mai înalt atins, adică eroismul, 
dar eroii nu se recrutează din
tre cei de la ambulanță sau de 
la partea sedentară. în fond da
că ne gîndim bine frumusețea și 
rațiunea actului critic constă 
tocmai în privilegiul pe care-1 
are de a decide, primul, asu
pra unei opere, de a exercita 
rolul de pionierat în exegeza 

acesteia. Desigur, în urmă vor 
veni mulți și vor spune poate 
lucruri mai interesante, mai 
subtjle, mai adevărate, dar me
ritul pionierului rămîne unic. 
Eminescologia numără zeci de 
tomuri de exegeză, studii mo
numentale, cum sînt cele ale 
lui Călinescu, dar destinul ce
lui mai mare poet al nostru este 
definitiv legat de conterhporanul 
și primul său critic și editor, 
Titu Maiorescu. Firește, unele 
dintre'opiniile, de acum aproa
pe un veac ale lui Maiorescu 
sînt depășite, unele erau inițial 
eronate, nimeni nu deține apa
najul adevărului, cu atît mai 
mult al adevărului absolut în 
materie de literatură, dar ges
tul maiorescian a dobîndit, pe 
drept, valoarea de etalon al a- 
titudinii critice și de simbol. Se 
vor scrie încă zeci și zeci de 
tomuri despre Eminescu, și 
multe din ele se vor perima, mai 
devreme sau mai tîrziu vor fi 
date uitării, dar putem fi siguri 
dinainte că momentul Maiores
cu în exegeza eminesciană va 
dura cît poetul însuși. Cărui 
fapt se datorează această forță 
de rezistență la eroziunea 
timpului ? Faptul se explică prin 

pla mecanică a profesiei sale. în
tâlnirile Raskolnikov — Profiri de
vin astfel culmi ale conflictului, 
spectaculoase confruntări de idei 
și caractere. Printr-o supralicita
re a spectaculosului uneori 
Gilda Marinescu redă doar par
țial patetismul soartei Katerinei 
Ivanovna, încărcînd cu inutilă 
stridență unele momente. Con
tururi firești, creionate cu since
ritate realizează Ion Bog, Geor
ge Buznea, Constantin Guriță. Es
tomparea partiturii Duniei ne 
permite să nu considerăm supă
rătoare ^distribuirea neinspirată a 
actriței Marga Barbu într-un per
sonaj de cu totul altă factură de
cît cea palid-discursivă sugerată 
în spectacol. Cu o teatralitate 
prăfuită în gesturi, monotonă 
în exprimare o talentată interpre
tă Ioana Manolescu, nu reușește 
să-și apropie celebrul personaj al 
Soniei — simbol al eternei și no
bilei purități covîrșită, sub rictu
sul amar al suferinței.

LILIANA MOLDOVAN

(Urmare din pag. I)

De la această plăcere repetată 
de la o săptămînă la alta la ideea 
că ai un fel de gust artistic, n-ar 
fi decît un pas și n-ar fi nici o 
nenorocire. Este însă soarta exa
gerărilor de a nu se mulțumi 
doar cu acoperirea lor de rușine 
(prin grotesc) dar și de a căuta 
drame. El (ei) a (au) trecut pra
gul de la a bombarda emisiunea 
radiofonică solicitînd, suprasoli
citând, parasolicitînd șlagărul de 
doi bani jum'ațe, începînd să 
supună juriul emisiunii-tele la un 
bombardament de insinuări, de 
încriminări, de insulte la adresa 
celor care se străduiesc să nu 
facă gaură în sită pentru cei 
nechemați. Nu este deloc întâm
plător faptul că partea cea mai 
copioasă a acestei corespondențe 
o asigură cei care, fiind neche
mați, vor să facă breșă în bara
jul exigențelor și asupra acestei 
categorii televiziunea noastră — 
încă timidă în a aborda cine-veri- 
te-ul — a proiectat un puternic 
fascicol de lumină prin pelicula 
amintită. Faptul depășește însă 
prin sine intenția polemică măr
turisită cu sarcasm de ciceronele 
emisiunii, poetul Dan Deșliu. Din 
cîteva motive esențiale.

în primul rînd, între mitizare 
și demitizare, vedetelor timpului 
liber li se aplică un tratament 
sensibil special. Chiar dacă nu 
este o fatalitate — și nu este, 
desigur! — idolatrizarea se a- 
plică, de obște, succesului de su
prafață. Stelele apar și dispar pe 
firmamentul timpului liber cu o 
iuțeală oare ar merita atenția 

curajul opiniei, prin decizia p’i- 
nă de simțul responsabilității de 
a afirma geniul lui Eminescu 
într-un moment în care steaua 
poetului de-abia apărea pe ce- 

*rul literaturii noastre. Cu ace
eași hotărîre cu care a afirmat 
valorile clasice, Maiorescu a 
negat ceea ce comproniitea, 
după opinia sa, ideea de artă. 
A comis, se știe, și greșeli (ca
zul lui Maced'onski, contestat 
de critic) dar cred că nimeni 
n-are naivitatea să creadă în 
infailibilitatea absolută a criticii. 
Vocația afirmării se însoțește cu 
cea a negării, altfel critica își 
pierde rațiunea. Un risc există, 
ca o fatalitate, în orice între
prindere intelectuală și nu nu
mai intelectuală. Dacă nu avem 
curajul riscului și conșțiința 
dreptului la eroare ne condam
năm de la început celuilalt risc, 
de astă dată ireparabil, al re
nunțării, dușmanul cel mai a- 
prig al oricărei idei de progres.

Odată ajunși aici e momentul 
să ne întrebăm, cu toată se
riozitatea, dacă atitudinea de 
eschivare de la judecata deschi
să ,și limpede în favoarea uneia 
eufemistice, împănată cu zeci de 
precauții, mai este o problemă 
de înțelepciune ? In ce ne pri
vește credem că avem de-a face, 
în fapt, cu o ipoteză defetistă ca
re împiedică afirmarea plenară a 
acestei discipline și progresul 
ei. Și, cu rare excepții, din pă
cate o asemenea practică este 
destul de răspîndită în critica 
actuală. Cu greu putem afla care 
este părerea unui cronicar sau 
recenzent despre o carte sau 
alta căci această părere, dacă 
există, se îneacă, cu bună știin
ță, în considerații secundare, în
tr-un stil alambicat și confuz. 
S-ar părea că fraza învăluită, 
eschivarea comunicării opiniei 
criticului ar constitui ua mod 
de evitare a greșelilor. Total 
fals deoarece, cum se-ntîmplă, 
ferindu-ne de greșeli de-abia 
atunci greșim mai mult. Ceea 
ce în drept se numește : „culpa 
in omittende" (culpa prin omi
siune) capătă în critică o pon
dere mult mai gravă decît s-ar 
bănui. Căci posteritatea va ier
ta pe cei care, militînd pentru 
adevăr, au greșit uneori, calea 
spre adevăr nu este dreaptă și 
nici presărată cu trandafiri, dar 
nu va ierta pe cei care n-au 
aVut curajul angajării și-au pre
ferat dezertarea, sancționîndu-i 
cu pedeapsa .capitală — uita
rea. Ne reconfortează însă ideea 
că perspectiva neantului este 
prea tristă spre a fi acceptată, 
pentru multă vreme, de sluji
torii critici.

în atelierul de pictură al Fa
cultății de desen a Institutului 

pedagogic din Timișoara
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aplicată a sociologilor și îndrăz
nim să avansăm ipoteza că res
pirația scurtă a aplauzelor care 
le salută apariția ține tot de o 
atingere superficială între vede
tele de cîteva ore și publicul lor 
compozit. E bine, e rău ? 
E bine, e foarte bine deoarece 
marea masă a publicului o for
mează acele categorii ale căror 
incursiuni totale în spațiile deco
nectante ale timpului liber sînt 
minime ; vin, văd, se destind și 
apoi reiau profesia și profesiona
lizarea care ocupă cea mai mare 
parte a zilei lor, a existenței lor 

ACESTE STELE EĂM MME...
conștiente. Că nu se întâmplă 
cu toți astfel, ne era clar și pînă 
acum, ne este și mai clar acum, 
deși, în absența unui comentariu 
care să semnifice complex și 
nuanțat pelicula realizată, tre
buie să apelăm la experiența 
noastră de martori oculari ai u- 
nor astfel de concursuri de se
lecție, deschise de cîteva profesii 
destinate timpului liber. Corobo
rarea observațiilor noastre cu 
cele sugerate vizual de pelicula 
amintită ne duce însă mult mai 
departe în spatele dreptului fi
resc de a-ți exprima părerea, o- 
pinia, de a sancționa, pozitiv sau 
negativ, judecățile de valoare 
ale unui juriu calificat: tn peri
feria preocupărilor noastre coti
diene, acolo și la aceia (puțini, 
e adevărat I) care fac -- cu efor-

r CRONICA LITERARĂ

Cartea lui Liviu Petrescu este 
de fapt o pledoarie cu 
„clasicii44 în față (Duiliu 

Zamfirescu, Matei Caragiale, 
Liviu Rebreanu, Hortensia Pa- 
padat Bengescu, Camil Petrescu, 
Anton Holban, Gib Mihăescu) 
pentru un tip de literatură adec
vată actualității. .Urmărind pro
blematica interioară care animă 
viața personajelor, criticul nu 
face decît să atragă atenția* 
asupra unei „tradiții44 ignorate ori 
măcar trădate. în toate cazurile 
analizate se pun în valoare as
pectele capabile să sugereze ori 
să numească idealul estetic al 
scriitorului. Dacă asociem această 
preocupare cu altele, nu multe, 
de același ordin (I. Negoițescu în 
„Scriitori moderni44, Adrian Mari
no în „Opera lui Al. Macedon
ski44, L. Raicu în „Liviu Rebrea
nu44, M. Petroveanu în „G. Baco- 
viă“, M. Martin în „Generație și 
creație44) putem vorbi despre o 
direcție a criticii actuale care, 
fără a elabora niște sisteme ori 
programe critice impunătoare, 
participă la definirea tipului de 
scriitor modern a cărui conștiință 
artistică nu mai poate fi accep
tată ca un dat fatal, ca o mașină 
de inspirație, ci ca o realitate de 
un ordin pronunțat intelectual. 
Calitatea de inspirat a scriitoru
lui este pusă în cumpănă cu a- 
ceea deliberativă, inconștiența re
lativă a actului creator este pusă 
la îndoială de natura critică și 
lucidă a demersului creator. Ac
tualitatea acestor preocupări ale 
criticii este incontestabilă cu atît 
mai mult cu cît, susținute temei
nic de opera „clasicilor44, ele nu 
par a-și găsi prea multe puncte 
de sprijin în creația actuală, tran
șant împărțită în puternice ta
lente „naturale44 și altele „artifi
ciale44, exagerat eseistice. Este, 
deci, mai puțin important să ne 
pronunțăm asupra analizelor în
treprinse (rezervele n-au lipsit in 
alte comentarii) cît să subliniem 
programul critic implicat în aces
te analize. Urmărind în toate ca
zurile capacitatea personajelor 
de a se constitui în identități 
conștiente de ele însele ori inca
pacitatea lor de a-și subordona 
spontaneitatea unor semnificații 
generale (Anton Holban), criti
cul pune în discuție necesitatea 
unei literaturi scoasă de sub im
periul sincerității „naturale44 a 
instinctelor incontrolabile. Since
ritatea adevărată a personajelor 
trebuie să exprime posibilitatea 
left de a acționa în cunoștință 

turi demne de o altă cauză, CEA 
A MUNCII — și desfac — prin
tr-o mimare, prin a caricaturiza 
alintat ca niște copii întîrziați — 
miturile, vedetele mult prea 
grabnic trecătoare ale muzicii 
ușoare.

Nu este pentru prima oară 
cînd am scris, dintr-un unghi sau 
altul de vedere, asupra acestui 
fenomen discordant, despre pu
ținii tineri care vor să se consti
tuie într-o categorie de excepție 
vizavi de atitudinea serioasă, 
plină de responsabilitate față de 
propria lor profesie, față de. dato

riile sociale care le revin, a majo
rității covîrșitoare a tinerei noas
tre generații.

Deși convinși că rîsul, ironia 
sînt intervenții cu șanse repara
torii asupra moravurilor deregla
te, în cazul de față, pelicula a- 
mintită nu o putem lua decît ca 
un material brut (de o calitate 
excepțională, merit indiscutabil al 
televiziunii) al unei cercetări 
sociale complexe, așa cum se 
cade a fi o problemă gravă, o 
problemă pe care o pune apetitul 
unor tineri nu pentru muncă ci 
pentru traiul cît mai roz și cu 
eforturi minime.

în definitiv, cine sînt cei ce se 
încumetă să încerce, în ciuda ori
căror evidențe ale lipsei de ta
lent, de aptitudini artistici, să 
fure măcar cinci sau zece minu-

LIVIU PETRESCU:

de cauză, în virtutea unor opți
uni netrădate. Din acest punct 
de vedere opera lui Matei Ca
ragiale, de exemplu, împinge lu
crurile la extrem. Idealul de viață 
pentru eare optează eroii este sus
ținut de o adevărată artă a arti
ficialului. în acest caz nu viața 
imprimă natura personajelor ci 
acestea își inventează lumea con
venabilă tipului de existență pen
tru care au optat. Dincolo de ae
rul de irealitate ori „decadență44 
al scrierii este subliniată tocmai 
această consecvență a conștiinței 
în crearea propriului regim de 
existență. Bineînțeles că un per
sonaj ca Pirgu este menit a da 

te cîtorva milioane de telespec
tatori P Dacă banda sonoră a 
peliculei amintite nu ne suflă 
nici un cuvînt, publicul nostru 
cititor îi cunoaște : de pe stradă 
unde, în trecerea sa grăbită spre 
locul de muncă, îi zărește piro
niți la fel ca și în urmă cu cîte
va ceasuri, la fel ca și ieri, alal
tăieri ; publicul nostru cititor le 
cunoaște — din paginile ziarului 
— gîndurile (neduse spre mun
că), le cunoaște privirile dilatate 
de imaginari cai verzi pe pereți. 
Cititorul nostru îi știe, îi cu
noaște, îi judecă! Numai că 

opinia publică, în acțiunea sa 
preventivă, nu este îndeajuns de 
avizată asupra faptului că în a- 
cest prizonierat al iluziilor leneșe, 
alunecă și tineri cu o pregătire 
profesională deja conturată, ti
neri care au beneficiat din plin 
de investițiile materiale și de în
credere ale societății.

O prejudecată susținută pe 
picioare (e adevărat, șubrede) 
continuă să prolifereze ideea 
complet falsă că din moment ce 
aceste profesii sînt destinate 
timpului liber, profesionalizarea 
aici ar decurge ca un nesfîrșit 
timp liber : mai ușor ca la strung, 
mai ușor ca la catedră, mai ușor 
ca oriunde. Principalul e „să in
tri"", să treci furcile caudine căci, 
apoi, „trai pe vătrai"". Așa se 
face că un tânăr robust dar cu o 

satisfacție instinctelor refulate 
sincerității „naturale44 reprimate 
el părînd a întruchipa însăși na 
tura nerecunoscută, în stare puri 
a celorlalte personaje și chiar 
autorului. Personajul poate J 
„messerul44 autorului, fața lui as 
cunsă dar poate cea mai auter 
tică.

Comportîndu-se fără false fr 
soane față de scriitori de prii 
rang, criticul descoperă fisu: 
semnificative chiar în opere se 
cotite intangibile. Despre Cam 
Petrescu, de exemplu, el scrie s 
ceste rînduri surprinzătoare 
„Preocupările intelectuale p 
care le conține opera romanesc 
a lui Camil Petrescu sînt uneo 
în mod serios prejudiciate d 
anumite manifestări cu caractt 
de primitivitate ale temper; 
mentului scriitorului44. El idei 
tifică aceste manifestări în cot 
duita din anume împrejurări 
unor personaje conchizînd seve 
dar îndreptățit : „Ca și eroii li 
Anton Holban, cei ai lui Cam 
Petrescu — în ciuda spiritual 
tății lor excepționale — nu izbi 
tesc să fie consecvenți pînă 
capăt, nu elimină din conduii 
lor manifestările de instinotivit: 
te44. Iată, deci, că dincolo de an: 
liza unui scriitor ori altu 
ceea ce dă unitate acest 
cărți este pledoaria critici 
lui pentru o literatură d< 
liberativă și premeditată, penti 
un tip de creator sustras instin< 
tului și pasiunii oarbe. Inconsei 
vența semnalată mai sus, în cazi 
lui Camil Petrescu, este obse 
vată cu acuitate și la Anton Ho 
ban, în proporții sporite : „pers» 
najul lui Anton Holban se las 
antrenat de anumite pasiuni ii 
stinctive, care îl acaparează îi 
tr-o asemenea măsură îneît h 
din el o ființă fără libertate44. îi 
temeindu-și analizele pe o lectui 
atentă a textului, criticul caul 
formele de manifestare a libe 
tății reale a personajelor, acele 
în care conștiința actului domir 
și chiar utilizează energia instin» 
telor. în acest fel el relex 
o „tradiție” a literaturii româr 
moderne care participă la căi 
tarile spiritualității europene 
acestui secol. Este vorba de „tn 
diția44 unei literaturi în care re; 
litatea interioară a omului dobîi 
dește importanța' cuvenită, j 
care valorile morale și estetic 
ale spiritului sînt privite ca pos 
bilități specific umane de a c 
coerență și organicitate existente 
O asemenea perspectivă asupi 
conținutului literaturii ridică, f 
rește, problema raportului ei c 
realitatea exterioară și, implici 
a realismului. Valoarea acestu 
se relevă mai puțin ori deloc i 
imitație cît în calitatea valorile 
spirituale, antiinstinctuale, pri 
care este confruntată și asumai 
realitatea. Tradiția „majoră44 a 1 
teraturii constă în depășirea m 
turalismului pri realismului ilui 
trativ, chestiune care, după cui 
o dovedește și această excelent 
carte de critică, nu e chiar at 
de nouă cum poate să se înț< 
leagă unpori : „realismul conten 
poran — scrie L. Petrescu — di 
plasează accentul de pe faeton 
exterior și material asupra perse 
nalității, asupra lumii lăuntric» 
Nu trebuie să ne îngrijoreze ace! 
proces, nu trebuie să ne grăbii 
a-1 condamna, sub învinuirea d 
idealism sau fugă de realitati 
Dimpotrivă, credem că problem 
realității nu a mai fost niciodat 
pusă cu atîta tărie și responsab 
litate ca acum, doar atît că or 
zontul realității se lărgește cons 
derabil, aducînd în cuprinsul li 
noi și noi teritorii, pe care rea 
lismul tradițional și naturalismi 
le neglijaseră sau pur și simpl 
le-au ignorat44.

C. STANESCU

voce care ar pune în rușine f 
eșapamentul unei motociclet 
face ochi dulci (in pelicula po 
menită) preexaminatorilor pentr 
un rabat pomanagiu: „știți, sîn 
tare emoționat !ft ; așa se face c 
un tânăr care descinzînd în Gar> 
de Nord a greșit tramvaiul c 
duce spre Panduri, la Institutu 
de 3 ani, ajungînd la Agronomi 
și simțind la capătul a patru an 
trecuți tîrîș-grăpiș, dar pe bursă 
cum îl cheamă profesia cîmpuliv 
încearcă prin efracție morală, ui 
troc cu praful aurit al scene 
Și pentru asta face orice: can 
diapazonul șefului de orchestn 
de la „Nu-l știe nimeni"", insinu 
iază (evident, prin anonime) in 
competența cutărui juriu de se 
lecție, face mituri convenabili 
pornind de la te miri ce. Dace 
Dan Spătaru îi seamănă, îl imite 
pe Dănuț, dacă a visat seara pt 
malul mării, încearcă, scîrța-scîr 
ța, melodia „Vin vapoarele"" etc 
De ce atîta zel în a face mitur 
din te miri cine ? De ce în peli
cula’oferită demonstrativ de că 
tre televiziune fiecare este altei 
neva: Tom Jones, Margareta Pîs- 
la*u, Luminița Dobrescu etcetera 
numai el însuși nu ? Pentn 
că pentru a fi tu însuți ș 
a te realiza ca atareAtrebuie să 
muncești și nu mai ai timp să 
visezi trai pe vătrai ca-n filmele 
cu telefoane albe.

Chestiunea nu se întinde nu
mai pînă aici și nici nu S( 
poate încheia în acest spațiu ti
pografic. De aceea vom reveni în 
continuarea acestui preambul al 
unei dezbateri care trebuie să 
pornească de la modelele morale.
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NCREDEREA 

în forțele proprii, 

n PUTEREA 

electivului

gh. mateescu

CULTUL

PROFESIEI_________ ____

și măiestria 

profesională
Inseparabile în concepția in

terlocutorilor noștri, trăsăturile 
care-1 definesc pe tînărul con
structor rămîn în logica lor ca 
fluviul in matcă. De aceea, pen
tru Ion Pop, comandantul bri
găzii patriotice de la secția 
auto-a teliere, cultul profesiei și 
măiestria profesională se desci
frează pregnant și revelator în 
gesturile de fiecare clipă ale 
muncii, în intensitatea cu care 
le trăiești, în modul specific de 
viață ce se consumă, fără în
trerupere, în raza de bătaie a 
temperaturii ardente a locului 
•de muncă.

— Primul născut pe acest 
șantier în comunitatea construc
torilor noștri de pe Lotru, reia 
discuția Ion Pop, se numește 
Lotreanu. De ce tocmai Lotrea- 
nu ? Simplu : pentru că apele 
și munții ne împrumută numele 
lor, ^precum reciproc ne împru
mutăm unele însușiri ale noas
tre ; și pentru că, la construc
torii noștri cultul pentru mese
rie, deseori se confundă cu cel 
pentru locurile pe care le în
nobilează prin creatoarea lor 
prezență.

Acest exemplu rămîne însă 
adiacent, el a fost doar un punct 
de pornire. Alte relații consti
tuie coloana vertebrală a ceea 
ce încearcă să definească co
mandantul1 * 3 * brigăzii.

Din multitudinea de fapte și 
ntimplări de pe șantier, pe care 
aemoria sa le reținuse în de- 
ursdl anilor, lui Gheorghe Ma- 
‘escu, comandantul brigăzii 
Castel", îi era greu să se o- 
rească asupra celor care să 
usțină cit mai convingător a- 
eastă trăsătură pe care el o so- 
otfește esențială.

— Relatați-ne totuși una din- 
•e cele mai proaspete !
— Proaspătă și semnificativă 

ste și străpungerea cu *20 de 
ile mai repede a conductei for- 
ite de 1281 metri liniari de 
itre brigăzile lui Constantin 
ava și Toader Gîtlan. Pentru 
î nu este o lucrare obișnuită, 
tinerilor noștri li se cerea să 
Kecute, pentru prima dată-, în 
ră, o galerie cu o înclinație
3 35 grade, în rocă dificilă, cu 
sse infiltrații de apă și perma- 
sntă amenințare de surpări. Si 
ică totuși au fost /posibile, nu
jmai realizarea lucrării ci și 
avansarea ei în timp, e pen- 
u că oamenii celor două bri- 
izi, încurajați și de prezența, 
ai mult decît activă, a ingine- 
ilui Constantin Savu si a mais- 
ului Victor Codreanu, n-au 
•st nici un moment părăsiți de 
atitudinea izbînzii, de încrede
ri în voința lor de a învinge, 

capacitatea lor, în experiența 
coeziunea, acest fond de aur 
colectivelor noastre.

— Ni se părea că ați vrea to- 
și să insistați asupra altei 
ostaze a încrederii.
— Da ! Nu pentru că ar avea 
ai multă încărcătură de sub- 
ință, ci pentru că este mult 
ai recentă.
— Vă referiți, probabil. la 
remplul minerilor din forma- 
i tînărului maistru Ion Ștefă- 
îscu, care n-au părăsit timp de
de ore locul de muncă, pen- 

j a dubla armătura în peri- 
etrul galeriei, unde apăruseră 
mnele unei iminente prăbu- 
i ?
— Și la aceasta. Băieții au 
st puși într-o situație ce nu 
ițea fi prevăzută, căreia îi fă- 
seră față, desigur, prin a- 
eași dirzenie și coeziune 
-i caracterizează. Statornicu- 
i principiu „Toți pentru unul
unul pentru toți" conferin- 
-i-se aici sensul cel mai legi- 
n, cel mai plenar. Admirabi- 
a'fost însă realizarea, metodic 
minuțios pregătită, a brigăzii 
Dumitru Tomescu, pe aduc- 

nea secundară ' Nord. Goața- 
ineș. un autentic record în do- 
sniul mineritului în țara noas-
Cunoșteam de fapt această 
>îndă devenită familiară în- 
îgului șantier. în galerie se 
rodusese un tren-siloz, utilaj 
țin cunoscut în industria mi- 
ritului. Sarcina brigăzii era de 
deprinde, într-un timp minim, 
nuirea și utilizarea lui, cu 
iximum de randament, adap- 
ea lui la specificul și condi- 
e locurilor de muncă. Ceea 
s-a întimplat atît de rapid. 

:it o lună mai tîrziu, brigada 
;pectivă înscria pe graficul 
ansului spbteran un răsunător 
:ces : 225 m.l. într-o singură
iă, record deloc întîmplător, 
atru că el s-a menținut con- 
nt și in continuare.
Dar firescul recordului trebuie 
itat mult mai departe. Mai 
îcis în galeriile Bistriței și 
geșului. unde acești mineri au 
'ățat alfabetul autodepășirii. 
unde aduc cu ei, pentru a o 

osi acum, pentru a-i da ex- 
îsie nouă, experiența în spi- ' 
ă a muncii ordonate, riguros 
onate în timp. Pentru că a- 
;te șantiere. au constituit 
imenul de selecție a caracte- 
or puternice, viguroase.
— Așadar. în ce rezidă, sin- 
ic vorbind, capacitatea neli- 
tată a colectivului în fața 
nplexității sarcinilor ?
— Colectivul — continuă co- 
mdantul brigăzii — învinge 
mtățile. la prima vedere 
ste putință, pentru că fie- 
•e membru al său își ali- 
iză, într-un efort comun, toa- 
energiile și calitățile lui, dar 
pentru că aici intervine con- 
ința datoriei, de a da, ca in- 
nd, totul, fiindcă și celălalt 
'arăș al tău dă totul ; să nu 
nîi dator cu nimic din ceea
ai putea da, onorînd perso- 

litatea colectivului în aceeași 
isură în care colectivul gene- 
iză și stimulează propria ta 
rsonalitate.

Ghiță Victor a fost mai întîi 
un simplu muncitor necalificat. 
Apoi, pe șantierul Hidrocentra
lei de pe Argeș s-a pregătit 
pentru meseria de mecanic. A 
urmat liceul seral, a pătruns din 
ce în ce mai adine în universul 
profesiei lui, descifrîndu-i una

ION POP

după alta necunoscutele, deve
nind unul dintre cei mai auto
rizați specialiști ai șantierului 
în mecanica fină a utilajelor.

Complet străin de profesie 
mai înainte, el își descoperă vo
cația pe șantier, își însușește 
temeinic o meserie, o subordo
nează integral și i se subordo
nează. Dar greutatea valorii 
lui, în contextul muncii colecti
vului, este susținută de dubla
rea acestor calități cu conștiin
ța că ele trebuie puse în totali-
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și Vasile Răvescu

tate la indemîna colectivului din 
care face parte, în dorința reali
zării obiectivelor comune. Ca 
mii de alți constructori, lui Ghi
ță Victor nu i-a lipsit această 
dublură. Chemat împreună cu 
alți mecanici să remedieze o 
complicată defecțiune ă instala
ției de oxigen, el a rămas în 
cele din urmă, dovedind aptitu
dinile necesare, șef al stației. 
Pentru cei 27 de ani această 
sarcină ar părea o prea mare 
responsabilitate. Dar drumul 
spre competență, spre măiestrie 
trece prin pasiune, precum pa
siunea este indisolubil legată de 
vîrsta tinereții.

— La urma urmei, tovarășe 
Pop, ce trebuie înțeles, totuși, 
prin cultul constructorului pen
tru profesia sa ?

— Cînd Doina și Dumitru Pa- 
naitescu — răspunde dînsul — 
și el și ea constructori pe șan
tier, se întîlnesc și-și unesc des
tinele, cultul pentru profesie 
presupune și afinitate profesio
nală ; cînd frații Gheorghe și 
Toader Oancea, Vasile. Dumi
tru și Ion Caragete, împreună 
cu familiile lor și-au strămutat 
vatra casei aici, pe șantier, se 
cheamă că, prin profesia lor, ei 
au înțeles sensul existenței lor. 
Cînd Eleonora Zidaru și Gabriel 
Ionescu, Emilia Șerb și Ion 
Păun și alții ca .ei fac să în- 
tîrzie in noapte luminile la fe
restrele liceului seral, înseamnă 
că împlinesc, prin chiar urcușul 
lor pe treptele desăvîrșirii, peri
metrul complex al cultului pen
tru profesie.

Dar cînd geologii Eugen Dra- 
gomir, Elena Trofinenco, Urse 
Decu, acești deschizători de dru
muri, busola constructorilor în 
adîncuri și pe înălțimi, călcînd 
cei dintîi locuri sălbatice și ne
primitoare. izolați de lume, 
prinzînd din zborul elicoptere
lor parașuta cu pîine, rămîn la 
datorie, înfruntînd ierni Ia rînd 
nămeții, gerul și singurătatea ? 
N-am mai cerut răspuns la a- 
ceasta întrebare. El este dat de 
înseși faptele acestora și se 
cheamă...

EROISM 

și dăruire totală
— Avem la îndemînă — duce 

mai departe firul discuției Pe
tre Brădescu — întîmplări ex
traordinare, ieșite din comun, în 
care tineri și vîrstnici au săvîr- 
șit, într-adevăr, acte deosebite. 
Totuși, nu ele dau măsura erois
mului in muncă al constructori
lor noștri, cît faptele obișnuite, 
repetate de Ia o zi la alta, atît 
de mărețe prin chintesența lor, 
și, in același timp, atît de fi
rești pentru cei care le trăiesc 
•1 pentru cei din preajma lor.

...E noaptea de revelion... Sin
gurul buldozer care avea capa
citated să deszăpezească șo
seaua ce leagă șantierul cu res
tul drumtirilor țării, solicitat 
peste măsură, a rămas imobili
zat și defect lingă localitatea 
Brezoi.

Discret, aproape în șoaptă, ca 
nu cumva petrecerea și buna 
dispoziție generală să se tulbu
re ia ceasul nepermis al solem
nității sfîrșitului de an, maiștrii 
D. Roșea și Lazăr Francisc au 
fost anunțați de cele întîmplate. 
Și tot atît de discret, împreună 
cu tovarășii lor de echipă, s-au 
strecurat afară. Ei n-au părăsit 
utilajul pînă nu l-au pus din 
nou în funcțiune. Abia mai tîr
ziu, după reluarea normală a 
activității pe șantier, s-a aflat 
cum maiștrii Lazăr și Roșea 
împreună cu oamenii lor și cu 
șeful secției, N. Domnescu, 
și-au petrecut noaptea de reve
lion și alte două zile care au 
urmat.

— Considerați că este o faptă 
obișnuită sau, ceea ce se chea
mă, sacrificiu ?

— în zona barajului — ne 
răspunde interlocutorul nostru, 
oferindu-ne un contraexemplu 
— minerii care pregătesc fun-

PETRU BRĂDESCU

dația nucleului de argilă urca
seră cu lucrarea la 122 metri pe 
versantul abrupt. Cîteva stînci 
rămase suspendate, la cota su
perioară, puneau în pericol viața 
muncitorilor. Ele trebuiau puș- 
cate pentru ca munca să conti
nue în siguranță. Pe cît de com
plicată, pe atît de urgentă era 
realizarea lucrării. Cei care su
geraseră soluția, echipa celor 15 
tineri condusă de Nicolae Gale- 
ru, se oferiseră s-o și înfăptuias
că. Și încă imediat.

Pînă seara, furtunul greu, de 
sute de kilograme, care trebuia 
să lege compresorul de la baza 
barajului cu stîncile de pe vîr- r 
ful versantului, a fost urcat, 
metru cu metru, cu eforturi 
formidabile și conectat la per

foratoare. O idee îndrăzneață, 
realizată prompt, cu un constfm 
de energie uriaș, sfidînd perico
lul alunecării și al ruperii frîn- 
ghiilor de siguranță. Este aceas
ta o faptă obișnuită ?

— Colonia Hoteagu, cu 300 de 
oameni, situată la 20 de kilo
metri în munți — îi întoarcem 
noi „moneda" răsfoindu-ne car
netul de note — a rămas în 
urma zăpezilor abundente din 
astă iarnă complet izolată de 
Voineasa. Toate tentativele de 
deblocare a căii de acces pen
tru aprovizionarea coloniei cu 
alimente și combustibil au 
eșuat. Dar unul dintre cei care 
încercaseră — poate mai încă
pățînat. mai hotărît în ultimă 
instanță, trecînd cu cauciucurile 
„Tatrei" peste orice sentiment 
de teamă, avea să reușească. El 
se numește Cornel Matei și a 
străbătut cei 20 de kilometri în 
doar 4 ore și 40 de minute. Dar 
de acum nu mai conta viteza, ci 
reușita cu orice preț. A fost o 
faptă obișnuită ?

— Obișnuit-neobișnuit, munca 
de constructor, viața de șantier, 
presupune înalte calități umane, 
implică risc, eroism, dăruire.

I-am dat dreptate. Cu rezerva 
însă de a-i completa ideea. E- 
roul nostru și toți ceilalți ca 
el, dincolo de fapta în sine, 
dincolo de cursa de serviciu, 
oricît de complicată ar fi, poar
tă în același timp, de la șan
tier la șantier, de la casă la 
casă, de la inimă la inimă, o în
cărcătură mai dulce și mai pre
țioasă decît pîinea, o încărcătu
ră pe care comandantul de bri
gadă de la Rudăreasa, Nicolae 
Truță, o numea simplu dar con
cludent,

PRIETENIE,

solidaritate.

omenie
Ce sens încorporează aceste 

sentiment^ în condițiile atît de 
deosebite ale unei comunități 
care muncește și trăiește pe un 
șantier în creierul munților ?

Numeroase exemple vin și de 
data aceasta să ne sugereze 
răspunsul.

Intr-o zi, nefericită pentru el, 
șoferul Gheorghe Tudoroiu pră- 
bușindu-se cu camionul într-o 
prăpastie adîncă, a scăpat to
tuși cu viață, ca prin minune. 
Dar minunea s-a datorat și co
legilor săi de muncă, altor oa
meni de pe șantier. La apelul 
medicilor pentru donarea de 
sînge necesar transfuziei, la spi
tal s-au prezentat în prima cli
pă zeci de voluntari, gata fie
care să renunțe la un strop din 
singele lui, așa cum ar fi fost 
gata să ofere un strop din via
ța lui pentru salvarea celui 
pe care mulți poate nici nu-1 
cunoșteau dar știau că este din* 

tre ei, că e un om care are ne
voie de ajutorul lor generos.

Și sîngele acesta,' ale cărui 
globule purtair valențele dărui
rii supreme, a solidarității tota
le, i-a reînnodat firul vieții.

întîmplarea putea- să aibă' loc 
oriunde în altă parte și, fără în
doială, cei din apropiere ar fi 
reacționat la fel de prompt. Dar 
aici, ea a căpătat alte proporții, 
nu era o problemă simplă a 
vieții unui om, nu era o neno
rocire ce privea un grup re- 
strîns de oameni ci problema 
care afecta moral și sufletește 
întregul șantier, cu mii de oa
meni, de la directorul general 
care și-a petrecut noaptea în
treagă lîngă patul lui, pînă la 
medicii care simțeau în cea 
mai mare măsură răspunderea 
pentru salvarea lui, pînă la cei 
care n-aVeau cum să-1 ajute, 
dar își simțeau inima strîngîn- 
du-se în piept. Pentru că, deși 
întins pe zeci de kilometri, 
fragmentat în zeci de colonii, 
șantierul își adună oamenii cu 
bucuriile și necazurile lor, în
tr-o familie uriașă, solidară și 
sensibilă la toate evenimentele 
din comunitatea ei. Această so
lidaritate izvorăște din voința

NICOLAE TRUȚA

comună, din scopul comun, pen
tru realizarea căruia cei 6 000 
de constructori se află laolaltă, 
împletindu-și destinele, acțio- 
nind ca o singură forță, . dar 
care forță este ridicată la pu
terea 6 000. Adevărata prietenie, 
solidaritate și omenie își eta
lează însă valențele nu numai 
în cazuri extreme, grefate pe 
fondul tragic al întîmplării. Ori 
de cîte ori semnul nereușitei 
planează asupra activității uno
ra, energiile celorlalți se în
dreaptă ea un focar spre punc
tul vulnerabil.

La aducțiunea principală, un 
transformator cheie și-a încetat 
funcționarea. Echipa de inter
venție se afla la alt punct de 
lucru reparind o altă avarie. 
Electricienii din sectoarele ve
cine au aflat despre aceasta și, 
în frunte cu Vasile Drăgoi, s-au 
oferit să remedieze ei defecțiu
nea, fără ca cineva să-i che
me, fără ca cineva să le impu
nă, numai din doriața ca cei de 

aici să-și poată relua cît mai 
repede posibil, activitatea nor
mală, orele lungi de muncă su
plimentară nedindu-le nici o 
clipă senzația că fac o treabă 
vare nu le-ar fi revenit în mod 
curent. De data aceasta ei au 
simțit nevoia să sară imediat, 
dintr-un natural spirit de soli
daritate, in ajutorul sectorului 
cu care de altfel se aflau în 
întrecere, pentru că orice rămî'- 
nere în urmă, indiferent în sec
torul cui s-ar înregistra, ar fi 
pentru toate colectivele șantie.- 
rului un serios motiv de îngri
jorare, de nemulțumire.

Exemplele de întrajutorare 
sînt atît de frecvente, îneît ele 
au devenit o condiție morală a 
colectivului, o chestiune de eti
că profesională, de concepție și 
conștiință — trăsături pe care 
școala superioară a șantieru
lui, mai mult decît oricare alta, 
le educă și le înmănunchează 
atît de armonios și firesc în ca
racterul oamenilor săi.

— După părerea mea, ceea ce 
definește și conturează cel mai 
pregnant profilul tînărului con
structor — opinează tovarășul 
Petre Gras, comandantul șantie
rului național al tineretului — 
este nobilul sentiment, copleși
tor de puternic al constructori
lor noștri. :

CONȘTIINȚA 

de părtași 

dinamici 

la construcția 

patriei socialiste
De ce, cu toată viața aspră, 

trăită pe șantiere, nucleul co
lectivului îl formează tocmai 
aceia care, azi cu părul cărunt, 
și-au ales destinul pășind pe 
poarta șantierelor Bumbești— 
Livezeni, Salva—Vișeu, Bicaz, 
Argeș, au rămas și vor rămîne 
statornici și credincioși idealu
lui de viață al constructorului ?

De ce în fiecare an sute de 
tineri, după satisfacerea servi
ciului militar se reîntorc în 
mijlocul colectivelor din care au 
plecat ?
. De ce șoferul accidentat, des
pre care a fost vorba, după ce 
și-a pierdut capacitatea de a 
conduce mașina, a ținut neapă
rat să se întoarcă pe șantier, 
deși putea să cîștige la fel de 
bine în locuri de muncă mult 
mai comode ?

Și cîte alte asemenea între
bări am putea adresa interlocu

torului nostru, la care el ne-ar 
’da același răspuns atotcuprin
zător.

— Aici, pe șantier, totul se 
supune transformărilor și rege
nerării. Pentru că însuși sensul 
șantierelor este sensul reîntineri
rii. Cînd, la chemarea partidului, 
tinerii din întreaga țară s-au 
încolonat cu nemaiintîlnit entu
ziasm spre locuri care astăzi ne 
servesc model de cutezanță și 
eroism, tineri de abia trecuți de 
vîrsta jocului, au avut pentru 
prima dată copleșitoarea revela
ție a operei lor, în superbele 
arcuiri ale viaductelor de pe 
Jiu, în monumentalitatea Hune
doarei, sau a barajului de pe 
Bistrița — revelație pe care o 
vor căuta și o vor găsi mereu.

PETRE GRAS

Pentru că în frămîntarea beto
nului, în îngemănarea lui cu fo
cul și oțelul, ei au descoperit 
vocația creației, s-au identificat 
cu cei chemați să dea vitalitate 
și contur material ideilor parti
dului, de dezvoltare multilate
rală a patriei socialiste.

Vorbind astfel, secretarul co
mitetului U.T,C. pe I.C.H., co
mandantul șantierului național 
al tineretului, pornea, desigur, 
poate de la exemplele atît de 
darnice ale lui Florea Muscalu, 
Nicolae- Vizitiu, Alexandru Far- 
caș și Pavel Oțet, ale căror bio
grafii se confundă cu istoria 
multor obiective temerare, puse 
la temelia României socialiste, 
deși el însuși are motive, la fel 
de întemeiate, să se mîndrească 
cu acest sentiment. Miner în 
Valea Jiului, apoi pe șantierul 
de pe Argeș, Petre Gras a fost 
nu numai cu umărul alături de 
constructori, dar în fruntea or
ganizației U.T.C., prin care cu- 
vîntul partidului ajunge la ini
mile și conștiința tinerilor, a 
fost cel ce se face răspunzător 
de educarea acestora în spiritul 
sentimentului pe care-1 definea.

Sînt două mii de tineri pe 
șantier, unii cu state mai vechi, 
alții foarte proaspete. Prin ei, 

‘generația tînără de constructori 
se legitimează cu dreptul de 
a fi socotită părtașă, nu numai 
la ceea ce zidesc azi cu mîi- 
nile lor, dar deopotrivă la ceea 
ce s-a făcut, ca și la ceea ce 
alții vor continua.
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să cuprindă toți elevii la o 
activitate sportivă continuă, 
diversă, sistematică.

Pornind de la aceste consi
derente Comitetul Central al 
U.T.C., împreună cu Ministe
rul învățămîntului și C.N.E.F.S. 
au hotărît înființarea asociații
lor sportive ale elevilor ca 
formă specifică de organizare 
prin care Uniunea Tineretu
lui Comunist în colaborare cu 
conducerile școlilor și organe
le sportive desfășoară activi
tatea sportivă de masă în rîn- 
durile tineretului școlar. Aso
ciațiile sportive vor activa sub 
conducerea comitetelor U.T.C. * 
pe școală, cu sprijinul și sub 
îndrumarea de specialitate a 
directorilor de școli și a cadre
lor didactice.

Avînd în vedere necesitatea 
mobilizării elevilor la activi
tăți sportive diverse și perma
nente, în afara orelor de edu
cație fizică asociațiile vor cu
prinde toți elevii școlii, ace
știa avînd astfel posibilitatea 
să participe direct atît la ac-» 
tivitatea sportivă cît și la or
ganizarea ei. In acest fel, și 

Wtumai în acest fel, elevii vor 
dobîndi alături de instruirea 
sportivă din programa școla
ră, și deprinderea atît de uti
lă și necesară pentru tot restul 
vieții, de a practica exercițiul 
fizic și de a vedea în el o ne
cesitate vitală și diurnă, de a 
ști cum trebuie organizate 
practic exercițiile fizice și ac
țiunile sportive. Dragostea ti
neretului nostru pentru sport, 
demonstrată elocvent în atî- 
tea prilejuri, ne dă convinge
rea că elevii tuturor școlilor 
vor primi cu deplină satis
facție această măsură, se vor 
angaja cu tot entuziasmul la 
organizarea asociațiilor și vor 
da numeroase dovezi de pa
siune și inventivitate în ini
țierea și participarea efectivă 
la toate activitățile sportive.

Sarcina principală ce revine 
asociațiilor este atragerea tu
turor elevilor Ia practicarea 
exercițiilor fizice și sportului 
în timpul liber, organizarea 
unor acțiuni sportive variate 
în funcție de preferințele ele
vilor și posibilitățile concrete 
din fiecare școală. Asociațiile 
vor organiza campionatul șco
lii — principala competiție a 
elevilor care se va desfășura 
în viitor pe tot parcursul anu
lui la cît mai multe discipline 
sportive, ceea ce va asigura o 
activitate sportivă continuă 
pentru întreaga masă a elevi- . 
lor. în afara acțiunilor com- 
petiționale însorise în calen
darul școlii, asociațiile vor tre
bui să organizeze la fiecare 
sfârșit de săptămînă un bogat 
program sportiv, să inițieze 
cercuri pentru învățarea și 
practicarea diferitelor ramuri 
de sport, a culturismului pre
cum și alte activități în aer 
liber, în forme cît mai simple 
și larg accesibile. Asociațiile 
trebuie să depășească stadiul 
nesatisfăcător în care se mai 
află sportul de masă din unele 
școli în care întreaga activita
te se rezumă la unele acțiuni 
sporadice, fără continuitate, cu 
o slabă forță de atracție și de 
cuprindere. Asociațiile vor 
avea în răspundere organiza
rea. în perioada vacanțelor 
școlare, a unei game variate 
de activități sportive și re
creative atît în cadrul școlilor 
cît și în tabere, la nivelul lo
calităților, în centrele de ini
țiere etc. în atribuțiile lor se 
înscrie și organizarea, cu spri
jinul profesorilor de educație 
fizică și a organelor sportive, 
unor cursuri pentru pregătirea 
arbitrilor din rîndurile elevi
lor, acțiuni de propagandă și 
de stimulare a interesului 
pentru practicarea sportului, 
sprijinirea echipelor reprezen
tative ale școlii și mobilizarea 
elevilor la competițiile la care 
participă acestea. Asociațiile 
trebuie să acorde o atenție 
deosebită amenajării și între
ținerii bazelor sportive sim
ple, astfel îneît în fiecare 
școală în care există terenuri 
disponibile să se realizeze în 
cel mai scurt timp prin mun
că patriotică, terenuri și spa
ții destinate practicării spor
tului.

Corespunzător sarcinilor im
portante ce le revin, și ținînd 
seama de experiența sportului 
școlar, asociațiile sportive ale 
elevilor vor avea o organizare 
simplă, eficace, fără elemente
le greoaie, formale, care in
fluențau negativ activitatea 
fostelor asociații școlare care 
au funcționat pînă acum cîți- 
va ani. Se poate remarca de la 
început absența oricăror for-

me de evidență și statistică a 
membrilor și a acțiilnilor spor
tive, a împărțirii pe secții, pe 
ramuri de sport, specifică clu
burilor de performanță și al
tele.

Asociațiile vor fi conduse 
de Consilii alcătuite din elevi, 
organisme ce vor fi alese a- 
nual în cadrul conferințelor 
sau adunărilor U.T.C. pe școa
lă, nefiind, deci, necesare alte 

-ședințe care să supraîncarce 
elevii și activul sportiv. în ca
drul consiliilor elevii vor pri
mi atribuții concrete privind 
organizarea diferitelor compe
tiții și acțiuni sportive, pregă-

CONSTITUIREA
asociațiilor sportive

ale elevilor

Un joc bun al fotbaliștilor noștri
la Stuttgart
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ti rea arbitrilor, gospodărirea
fondurilor, amenajarea și în
grijirea bazelor sportive, pro
paganda sportivă ș.a. Pentru a 
asigura o bună legătură cu 
masa elevilor, din consilii vor 
face parte toți responsabilii 
sportivi pe clase sau ani de 
studii. Consiliul va lucra pe 
baza calendarului anual fn 
care vor fi înscrise principa
lele competiții organizate 
școală, precum și a 
mului trimestrial care 
prinde toate acțiunile 
ve. propagandistice și 
zatorice din perioada 
ti vă.

în 
progra- 
va cu- 
sporti- 
organi- 
respec-

Un factor determinant în 
succesul activității asociațiilor 
sportive ale elevilor il consti
tuie, fără îndoială, modul în 
care conducerile școlilor, ca
drele didactice vor sprijini 
munca asociațiilor. Regula-t 
mentul conține prevederi amă
nunțite în această direcție, 
prevederi care decurg din ro
lul important pe care școala 
îl are în organizarea activității 
elevilor în afara programului 
de învățămînt. Faptul că fie
care asociație va avea ca pre
ședinte de onoare un cadru 
didactic iar conducerea școlii 
va desemna la începutul fie-

cărui an profesorii care se vor 
ocupa permanent de îndruma
rea și sprijinirea asociației, re
prezintă o garanție a reușitei 
activității tinerelor organisme 
sportive școlare.

Comitetele U.T.C.. consiliile 
asociațiilor au datoria de a co
labora îndeaproape și de a so
licita permanent sprijinul și 
îndrumarea conducerilor școli
lor și a cadrelor lor didactice 
astfel încit să valorifice din 
plin priceperea și experiența 
acestora, căldura cu care das
călii noștri își înconjoară ele
vii și veghează la edaicarea lor 
armonioasă atît în orele de

li-

REGULAMENT
Uniunea Tineretului Comunist organizează activitatea spor

tivă de masă în școli cu sprijinul conducerii acestora prin 
asociația sportivă a elevilor.

Asociația sportivă beneficiază de sprijinul și indrumarea 
de specialitate a consiliilor județene (orășenești) pentru edu
cație fizică și sport.

Asociația sportivă a elevilor se constituie în școlile gene
rale (ci. VIII—X), liceele de cu ltură generală, pedagogice, de

1. SARCINILE ASOCIAȚIEI 
SPORTIVE

a) Organizează campionatul 
școlii care constituie etapa de 
masă a campionatelor naționale 
școlare, precum și alte acțiuni 
cuprinse în calendarul sportiv 
al asociației;

b) Organizează crosuri, gim
nastica de înviorare, acțiuni de 
inițiere și practicare a diferite
lor ramuri sportive precum și 
alte activități de educație fizică 
și sport în aer liber, simple și 
larg accesibile ;

c) Organizează în perioada 
vacanțelor școlare activități 
sportive și recreative, acțiuni 
de practicare a disciplinelor 
sportive în cadrul unor tabere., 
locale, Ventre de inițiere etc. ;

d) Sprijină activitatea echipe
lor reprezentative ale școlii și 
mobilizează elevii la competi
țiile la care participă acestea ;

e) Popularizează activitatea de 
educație fizică și sport în rîn
dul elevilor. Constituie „Colțul 
sportiv*4 ai școlii ;

f) Organizează cu sprijinul ca
drelor didactice de specialitate, 
cursuri pentru pregătirea arbi
trilor sportivi din rîndul elevi
lor ;

g) Se ocupă de amenajarea și 
întreținerea bazelor sportive 
școlare, mobilizînd membrii a- 
sociației la acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică.

conferinței sau adunării U.T.C. 
pe școală. Consiliul asociației 
va fi format din 5—9 elevi aleși. 
Pe lingă aceștia din consiliul a- 
sociației sportive vor mai face 
parte și responsabilii sportivi 
pe clase ;

b) Consiliul asociației sporti
ve a elevilor conduce întreaga 
activitate a asociației avînd ur
mătoarele atribuții :

— întocmește și asigură reali
zarea calendarului sportiv și a 
programului trimestrial de ac
tivități sportive ;

— popularizează activitatea 
sportivă ;

— primește membri susțină
tori ai asociației sportive, se 
îngrijește de încasarea contri
buției, răspunde de gospodări
rea judicioasă a mijloacelor fi
nanciare și materiale proprii

c) In cadrul consiliului aso
ciației sportive a elevilor se 
stabilesc următoarele funcții :

— președinte :
— responsabilii pe domenii de 

activitate (responsabilul cu 
organizarea, activităților și 
concursurilor sportive- res
ponsabilul ‘'grupului de ar
bitri, responsabilul finan
ciar, responsabilul cu. baza 
materială, responsabilul cu 
propaganda sportivă) ;

— membri

2. MEMBRII ASOCIAȚIEI SPOR
TIVE

a) Membri ai asociației spor
tive sînt toți elevii din școală. 
Membrii asociației sportive au 
dreptul să participe la întreaga 
activitate sportivă organizată de 
asociație și să beneficieze de 
bunurile materiale ale acesteia.

Membrii asociației sportive au 
datoria să-și aducă contribuția 
la organizarea și desfășurarea 
întregii activități sportive din 
școală, să practice sistematic 
exercițiile fizice și sportul, să 
aibă o comportare demnă pe 
terenul de sport și în afara lui, 
să sprijine moral și material a- 
sociația sportivă.

b) Membrii susținători ai aso
ciației sportive pot deveni ca
drele didactice din școala res
pectivă, părinții, alte persoane, 
organizații șl instituții, cluburi 
și asociații sportive care con
simt să sprijine organizatoric, 
moral și material activitatea 
sportivă din școală.

3. ORGANIZAREA ASOCIA
ȚIEI SPORTIVE

a) Asociația sportivă a elevi
lor este condusă 'de un consi
liu ce se alege anual în cadrul

Președintele asociației sporti
ve face parte din comitetul 
U.T.C. pe școală.

Asociația sportivă a elevilor 
va avea un președinte de o- 
noare care poate fi unul din 
directorii școlii sau un cadru 
didactic desemnat de condu
cerea școlii.

Consiliul asociației sportive a 
elevilor se întrunește o dată pe 
trimestru și ori de cite ori este 
nevoie, în funcție de acțiunile 
prevăzute în planul trimestrial 
de activități sportive ;

d) La nivelul clasei sau anu
lui activitatea sportivă este con
dusă și organizată de un res
ponsabil sportiv care face parte 
din biroul U.T.C. pe clasă ;

e) Asociația sportivă a elevi
lor își va desfășura activitatea 
pe baza calendarului sportiv și 
al programului trimestrial de 
activități sportive. Acestea se 
întocmesc în urma consultării 
elevilor, cadrelor didactice de 
specialitate, a conducerilor șco
lilor, ținîndu-se seama de do
rințele și propunerile elevilor, 
de tradiția sportivă a școlii, de 
posibilitățile materiale existente.

Calendarul sportiv se întoc
mește pe perioada anului șco
lar și cuprinde atît acțiunile 
proprii cît și competițiile din 
calendarul central al elevilor.

Programul trimestrial de acti
vități sportive cuprinde toate

/

I

artă, cu program de educație fizică și de specialitate, școlile 
profesionale și postliceale.

Asociația sportivă urmărește cuprinderea tuturor elevilor 
în practicarea sistematică și organizată a exercițiilor fizice și 
a sportului, în vederea întăririi sănătății, creșterii capacită
ților fizice și intelectuale, folosirii utile a timplui liber, edu- 

! cării și dezvoltării fizice și spirituale armonioase.
acțiunile sportive inițiate și or
ganizate de asociația sportivă în 
perioada unui trimestru. în a- 
cest program sînt incluse com
petițiile și întrecerile spoțtive 
prevăzute în calendarul sportiv 
pentru trimestrul respectiv, alte 
acțiuni sportive ale asociației, 
organizarea cursurilor de pre
gătire a arbitrilor, acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică. pen
tru amenajarea și întreținerea 
bazelor sportive ale școlii etc. 

Toate aceste acțiuni vor fi 
incluse și în programul comun 
de activități al comitetului 

g U.T.C. și conducerii școlii.
Atît calendarul sportiv, cît și 

programul trimestrial de acti
vități vor fi afișate la „Colțul 
sportiv** și larg popularizate în 
școală, pentru a ii cunoscute
de elevi.

CONDUCERII4. SARCINILE _ 
SCOLII SI ALE CADRELOR 

DIDACTICE

a) Directorul școlii asigură 
îndeplinirea sarcinilor -prevăzu
te în planul comun al conduce
rii școlii și al comitetului U.T.C. 
și acordă sprijin organizatoric 
și material, pentru buna desfă
șurare a activității asociației 
sportive.

b) Conducerea școlii va de
semna la începutul fiecărui an 
școlar, cadrele didactice de spe
cialitate care împreună cu cele
lalte cadre didactice, vor îndru
ma și sprijini activitatea aso
ciației sportive. Cadrele didac
tice vor avea sarcini concrete 
în organizarea activității spor
tive de masă

5. MIJLOACELE MATERIALE 
ALE ASOCIAȚIEI SPORTIVE

a) Pentru a asigura baza ma
terială necesară organizării și 
desfășurării activității sportive 
de masă cu elevii, asociațiile 
sportive ale elevilor vor avea 
în planurile de venituri și chel
tuieli ale comitetelor U.T.C. un 
capitol special destinat activită
ții sportive de masă.

In acest capitol se stabilesc 
mijldacele materiale și finan
ciare care vor sta la dispoziția 
asociațiilor sportive ale elevilor 
în scopul organizării activității 
sportive de masă în școală.

b) Mijloacele materiale și fi
nanciare ale asociației sportive 
provin din :

— 15 •/, din cota parte prove
nită din cotizația de 
membru U.T.C. ce rămîne 
la dispoziția comitetului 
U.T.C. ;

— 15»/e din cota provenită 
din acțiuni de folos obștesc

coce rămîne la dispoziția 
mitetului U.T.C. ;

— donații (de la sindicate, 
gane sportive etc.) ;

— sume realizate din mani
festările sportive cu plată 
și alte acțiuni ;

— contribuții de la elevi și de 
la membrii susținători. Ele
vii membri ai asociației, 
vor contribui cu o sumă de 
minimum 0,50 lei pe lună, 
iar membrii susținători cu 
cel puțin 1 leu pe lună. 
Contribuțiile pot fi încasa
te lunar, trimestrial sau a- 
nual.

ci r-

încasarea contribuției de mem
bru al asociației sportive sau 
susținător al activității sporti
ve din școală se face de către 
responsabilul sportiv al clasei 
sau al anului.

Sumele rezultate se vor de
pune responsabilului administra- 
tiv-financiar al asociației, care 
le va preda casierului comite
tului U.T.C. pe școală.

Evidența sumelor se va' face 
pe baza listelor de contribu
ții ;

c) Fondurile prevăzute pen
tru activitatea sportivă pot fi 
folosite de către asociațiile spor
tive ale elevilor pentru :

— organizarea concursurilor 
sportive la nivelul școlii :

— procurarea jnaterialelor 
sportive necesare activității 
sportive de masă ;

— amenajarea și întreținerea 
bazelor sportive simple ;

— acordarea unor premii în 
obiecte și materiale sporti
ve cîștigâtorilor concursu
rilor ce se organizează în 
școală ;

— confecționarea unor cupe, 
plachete, medalii, insigne, 
ecusoane și fanioane.

Este interzisă folosirea acestor 
fonduri pentru deplasarea echi
pelor și sportivilor de perfor
manță, plata diverselor chirii, 
arbitraje și indemnizații, orga
nizarea taberelor de pregătire.

Materialele sportive sau alte 
obiecte procurate intră in in
ventarul asociației sportive a e- 
levilor. Inventarierea acestora 
se va face de către responsabi
lul adminisrativ-financiar al a- 
sociației sportive. Materialele 
sportive pot fi păstrate Ia co
mitetul U.T.C., la magazia școlii 
sau a catedrei de educație fizică.

6. DISPOZIȚII FINALE
Asociația sportivă a elevilor 

poate avea denumire, fanion, 
ecuson, insignă, steag, culori de 
echipament care vor fi proprii 
pentru toti sportivii și echipele 
din cadrul școlii.

școală cît și în timpul lor 
ber.

In vederea organizării 
desfășurării activității sportive 
de masă din școală asociațiile 
vor avea mijloace bănești și 
materiale proprii provenite 
din cote părți din cotizațiile 
Uf.T.C., din venituri realizate 
din acțiunile de folos obștesc, 
contribuții ale membrilor aso
ciațiilor precum și sume din 
donații, din manifestări spor
tive proprii. Aceste resurse, 
adăugate la baza materială tot 
mai bogată de care dispune 
școala noastră vor crea condi
ții superioare pentru practi
carea sportului de către elevi. 
Comitetelor U.T.C. și consiliilor 
asociațiilor le revine îndatori
rea de a folosi cu multă gri
jă aceste mijloace și posibili
tăți, de a antrena elevii la 
păstrarea, îngrijirea și valori
ficarea deplină și atentă a pa
trimoniului sportiv din fie
care școală.

După cum se știe, acțiunea 
de constituire a asociațiilor 
sportive în școli urmează a 
avea loc la începutul trime
strului trei, respectiv în pe
rioada 20 aprilie — 7 mai a.c., 
perioadă care coincide cu în
toarcerea elevilor din vacanță, 
înființarea asociațiilor în a- 
ceastă ultimă parte a anului 
de învățămînt are drept scop 
să le asigure, încă de pe acum, 
un început de activitate, po
sibilitatea de a acumula o a- 
numită experiență astfel îneît 
în viitorul an școlar aceste or
ganisme să desfășoare din pri
mele zile de școală o bogată 
activitate sportivă cu întrea
ga masă a elevilor. Iată de ce 
o dată înființate, asociațiile 
trebuie să-și facă din plin sim
țită prezența în școli, organi
zând pe parcursul ultimului 
semestru, cu prilejul serbări
lor de sfârșit de an, precum și 
în vacanța de vară, acțiuni 
sportive interesante, variate, 
prin care să se impună aten
ției și interesului elevilor.

Ținînd seama de timpul 
scurt rămas la dispoziție, ac
țiunea de constituire a asocia
țiilor sportive ale elevilor tre
buie temeinic pregătită de că
tre toate organizațiile U. T. C. 
și conducerile școlilor. în a- 
ceastă perioadă comitetele ju
dețene, municipale, orășenești 
și comunale ale 
preună 
lare și 
toriale 
măsuri 
școală 
meinică a constituirii asocia
țiilor, să repartizeze cadre care 
să sprijine nemijlocit, prac
tic această importantă acțiune.

Consiliile asociațiilor trebuie 
să cuprindă elevii care s-au 
remarcat în organizarea acti
vității sportive, care dovedesc 
pricepere și pasiune pentru 
sport, elevi care au o situație 
bună la învățătură și se bucu
ră de prestigiu și autoritate 
în rîndul colegilor lor.

Totodată, este necesar ca 
după constituire asociațiile 
sportive ale elevilor să simtă 
din plin sprijinul și îndruma
rea organelor și organizațiilor 
U.T.C. astfel îneît să pășească 
cu dreptul, să se afirme de la 
bun început in viața școlilor 
ca organisme viabile, capabi
le să satisfacă dorința tinere
tului școlar de a practica 
exercițiile fizice și sportul, să 
traducă in viață in mai bune 
condițiuni sarcinile ce revin 
Uniunii Tineretului Comunist 
în acest domeniu.

Și

U.T.C., îm- 
cu inspectoratele șco- 
organele sportive teri- 
trebuie să stabilească 

concrete în fiecare 
pentru pregătirea te-

»
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• „CEA MAI FRUMOASA DUMINICA SPORTIVA DIN VIATA 
LICEULUI".

Handbal — Urrrwfii lui Gruia în plin efort pe femioerc»

In ultima vreme, cu predilecție 
în școli, se fac eforturi pentru 
îmbogățirea registrului de for
me pentru activitățile sportive 
de masă. Se pare că am ajuns la 
un stadiu cind toată lumea-i lă
murită de necesitatea acordării 
unei mai mari atenții practicării 
sportului, investirii unor energii 
suplimentare in acest domeniu, 
începînd poate cu elevii înșiși și 
terminind cu părinții lor. Unii, 
mai plini de inițiativă și cu un 
simț organizatoric mai dezvoltat, 
cu o mai mare cutezanță, au ma
terializat idei valoroase care me
rită să fie generalizate. Astăzi ne 
vom referi la una dintre acestea. 
Ea s-a născut la Liceul „Dimi- 
trie Bolintineanu*4 din București, 
din inițiativa unor profesori și 
elevi inimoși, și poartă suges
tiva denumire de „Cupa clasei 
polisportive*4. E vorba, deci, de 
o competiție. Nimic deosebit, ar 
putea să spună unii. Dar nu-i a- 
șa. „Cupa*4 conține multe ele
mente de inedit : întrecerile din 
cadrul ei au loc In fiecare du
minică. Aceasta In scopul de a

statornici o tradiție. Fiecare cla
să iși alcătuiește o echipă din 
cei mai buni elevi... polisportivi 
care participă — cu echipa cla
sei lor, bineînțeles — la turnee 
fulger de handbal, de volei și 
baschet, la întreceri de atletism 
etc. Clasa ai cărei elevi acumu
lează cele mai multe puncte de
vine campioană pe școală? intră 
în posesia „Cupei-4 pe timp de o 
săptămină și primește premii în 
echipament și materiale sporti
ve, cărți etc. Ceea ce este in
teresant, intrucit la orice școa
lă există multe clase paralele, 
în cursul săptăminii au loc în
treceri pentru desemnarea ace
lei clase care urmează să-și dis
pute șansele duminica, pentru 
,,Cupă“ și poate alinia echipa 
cea mai redutabilă.

In sala de sport se desfășurau 
turneele fulger de baschet, fete 
și băieți. Pe terenurile de hand
bal — trei la număr — dispute 
aprige pe semicerc. Alte două

%
terenuri de volei găzduiau în
trecerile pentru supremația la 

. fileu. Nici o clasă nu concurea
ză la mai multe discipline deo
dată. Pe pista de atletism și la 
sectoarele de aruncări își în
cercau forța, agilitatea, măies
tria, atleții școlii pentru titluri
le de: cel mai bun alergător, cel- 
mai bun aruncător, cel mai bun 
săritor. Ca să vă dați seama de 
amploarea mișcării vă dăm un 
exemplu': 8 echipe de handbal 
au susținut 42 de jocuri, fiecare 
a două reprize a cîte 5 minute 1 
Dar voleiul ? Dar baschetul ? 
Fotbalul — și-aici sportul rege 
— a făcut excepție. El a intrat 
ultimul în arenă. N-a avut loc 
decît un meci — finala pe școa
lă — dar a fost sarea și piperul 
duminicii.

Sigur, s-ar mai putea scrie 
multe despre „cea mai frumoasă 
duminică sportivă“din viața Li
ceului „Dimitrie Bolintineanu** 
din București. Imaginile alătu
rate completează, sperăm, fericit 
tabloul înfățișat.

V. ARIEȘU

Aproape 80 000 de spectatori 
au urmărit miercuri în noctur
nă pe stadionul „Neckar“ din 
localitate meciul amical de fot
bal dintre echipele R.F. a Ger
maniei și României, care se pre
gătesc în vederea turneului fi
nal al campionatului mondial 
din Mexic. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 1-1
(1-1). In prima parte a partidei 
gazdele au dominat mai mult. 
Totuși fotbaliștii români au fost 
aceia care au deschis scorul. In 
minutul 22 la o centrare a lui 
Sătmăreanu care avansase spre 
mijlocul terenului balonul a fost 
rehîat cu capul în plasă de 
Neagu. -în continuare gazdele au 
atacat în trombă dornice de a 
obține egalarea. In minutul 36 
la o combinație între Weber, 
Haller și Overath, apărarea noa
stră a fost prinsă pe... picior 
greșit. S-a produs o învălmă
șeală în fața porții lui Răduca
nu și balonul a intrat în plasă. 
In ultimele două minute ale re
prizei ambele formații au avut 
cîteva ocazii de a marca pe care 
le-au ratat Grabowski și res
pectiv pumitrache, care n-a știut

să fie prompt la o centrare a lui 
Lucescu.

După pauză fotbaliștii români 
au jucat cu mai mult curaj echi- 
librînd jocul. Oaspeții au avut 
ocazia de a mări scorul, însă 
Maier, portarul vest-german, în 
formă bună a deviat un balon 
expediat de Neagu la o pasă a 
lui Lucescu. Ea rîndul lor fotba
liștii vest-germani care totuși 
au avut o inițiativă mai mare 
au beneficiat de cîteva ocazii 
clare însă în ultima 
portarul Răducanu 
spectaculos. Astfel 
s-a încheiat cu 
tat de egalitate : 
constituie o notă __
tru echipa României.

Arbitrul maghiar Emsberger 
a condus următoarele formații: 
R.F. a Germaniei: Maier, Vogts, 
Beckenbauer, Schnellinger, Hot- 
tges, Weber, Grabowski, Haller 
(Lorentz), Muller, Overath, Maas 
(Roth).

România : Răducanu, Sătmă- 
reanu, Lupescu, Dinu, Mocanu, 
Dumitru, Nunweiller, Neagu, 
Dobrin (Gliergheli), Dumitrache, 
Lucescu (Dembrowski).
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Miine, se deschide la Slănic Prahova

fife

V-lea Campionat Mondial 
aeromodele de camera

Intre 9 
prilie a.c. 
tră va găzdui cel de 
al V-lea Campionat 
Mondial de aeromo
dele de cameră, „IN
DOOR", organizat de 
Federația Română de 
Modelism pe baza 
deciziei Comisiei In
ternaționale de Aero- 
modelism din Fede
rația Aeronautică In
ternațională (F.A.I.). 
El se va desfășura 
în salina de la Slănic

o 
o 
o 

m.

și 12 a- 
țara noas-

de con-
10 țări 
Cehoslo-

Prahova, ce are 
înălțime de 54 m, 
lățime de 32,5 și 
lungime de 80

Participă 30 
curenți din 
printre care 
vacia, Franța, R.F. a 
Germaniei, S.U.A., 
Polonia, România. 
Fiecare echipă na
țională este compusă 
din trei concurenți și 
un șef de echipă. Sa
lina. asigură condiții 
optime de a valorifi
ca în întregime cali
tățile tehnice de zbor 
ale aparatelor, dato
rită temperaturii con
stante și a lipsei cu- 
renților 
Fiecare 
poate

două aeromodele 
cadrul celor șase 
sări. Concurența 
mâni — membri 
aerocluburilor din Tg. 
Mureș, și Galați vor 
participa cu micro- 
modele originale, rea
lizate prin folosirea 
unor soluții construc
tive noi.

m 
lan- 
ro-
ai

ascendenți. 
concurent 

participa cu

I. VOICU
N. R. :
Ziarul nostru acor

dă Cupa de cristal a 
„Scînteii tineretului*4 
celui mai tînăr con
curent cu performan
ța cea mai bună.

MERIDIAN
«CONCURSUL DE SCHI AL

PIN DIN CADRUL JOCURILOR 
MONDIALE UNIVERSITARE de 
iarnă a continuat la Pyhatun- 
turi cu desfășurarea probei mas
culine de slalom special. Vic
toria a revenit sportivului vest- 
german Christian Neureuther 
cronometrat in cele două manșe 
cu timpul total de 87” 84/100 
(43”60/100 plus 44” 24; 100", urmat 
de americanul Eric Poulse'n — 
89”17/100 și de francezul Serge 
Ramus — 89”99/100. Schiorul ro
mân Nicolae Crețoi a ocupat lo
cul 35 cu 100 ”68/100.

La combinata alpină, pe pri
mul loc s-a clasat americanul 
Eric Poulsen, secondat de A. 
Bachleda (Polonia). Nicolae Cre
țoi s-4, situat pe locul 14.

La Tampere, în cadrul tur
neului de hochei pe gheață, 
principalele favorite au obținut 
noi victorii : echipa U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 7—3 (2—O,
2— 2, 3—1) selecționata Finlan
dei. iar reprezentativa Cehoslo
vaciei a surclasat cu 18—1 (10—0,
3— 1. 5—0) formația Japoniei.

• In cadrul unei ședințe, care 
a avut loc la Berna, Uniunea 
europeană de fotbal (U.E.F.A.) a 
stabilit ca finala viitoarei edi
ții a „Cupei campionilor euro
peni*4, cea din 1971, să se desfă
șoare miercuri 2 iunie. 7’ 
„Cupei cupelor" ediția 1971 
programată pentru 
miercuri 19 mai.

conduce primele meciuri din 
cele 4 grupe ale turneului final 
al campionatului mondial nu 
vor fi desemnați înainte de 29 

< mai. Purtătorul de cuvînt al fo
rului internațional a subliniat că 
arbitrii vor fi cunoscuți în di
mineața zilei de 30 mai. în 
cursul șederii sale în Mexic, se
cretarul general al F.I.F.A. a 
vizitat principalele baze sportive 
și instalațiile diferitelor stadi
oane.

data
Finala 

este 
de.

rr-• Intr-o declarație 
prezentanților presei ____
H. Kaeser. secretar general 
F.I.F.A.,'care se află într-o vi
zită în Mexic, a arătat că arbi
trii (centru și linie) care

făcută 
mexicane, 

al

• Miercuri la Moscova în se
mifinalele probei feminine din 
cadrul campionatelor europene 
de tenis de masă, cehoslovaca 
Ilona Vostova a dispus- cu 18—21, 
21—11, 17—21, 21—19, 21—19 de 
Maria Alexandru (România). Tn 
cea de-a doua semifinală Zoia 
Rudnova (U.R.S.S.) a cîștigat cu 
21—13, 12—21, 22—20, 15—21,
21—18 în fața lui Pogosova 
(U.R.S.S.). In finală, Rudnova a 
întrecut-o cu 15—21, 21—11,
11—21, 21—5, 21—17 pe Vostova.

Suedezul Hans Alser este noul 
campion de tenis de masă. In 
finala competiției el l-a învins 
cu scorul de 21-19, 21-18, 21-9 pe 
iugoslavul Korpa. La dublu fe
minin, titlul a fost cucerit de 
perechea sovietică Rudnova, 
Grinberg, care a dispus cu 21-15, 
21-13, 18-21, 21-17 de vest-ger- 
manele Scholer, Simon.

• Duminică se vor desfășura 
două meciuri internaționale a- 
micale de fotbal. La Viena, echi
pa Austriei va întîlni selecțio
nata Cehoslovaciei, iar la Rio 
de Janeiro, reprezentativa Bra
ziliei va juca în compania echi
pei Paraguay-ului.

Baschet — Dispută aprigă sub panou.

>



VIÎNA:

Fază

hotăritoare

pentru

„marea

coaliție"
Negocierile între Partidul 

socialist — învingător în ale
gerile legislative de la 1 mar
tie a.c. din Austria — și Par
tidul populist, în vederea for
mării unei „mari coaliții", au 
intrat săptămîna aceasta în
tr-o fază hotărîtoare, aprecia
ză observatorii politici aus
trieci. întrevederile obișnuite 
ale celor două părți din cursul 
acestei săptămîni, au fost pre
cedate duminică de o convor
bire particulară a lui Bruno 
Kreisky, președintele Partidu
lui socialist și cancelar de
semnat, cu Herman Withalm. 
vice-cancelar demisionar și 
succesor al lui Josef Klaus la 
conducerea Partidului populist.

Prezentînd presei proiectul 
propus de populiști pentru a 
deveni program al noului gu
vern, Withalm a subliniat că, 
potrivit opiniei partidului său, 
colaborarea între cele două 
componente ale viitorului ca
binet de coaliție trebuie să se 
întemeieze pe egalițate Și_ că 
este necesar ca guvernul să în
treprindă mari reforme (fisca
lă, în domeniul apărării națio
nale, în sistemul electoral).

Deși există unele divergențe 
Intre pozițiile celor două par
tide, la Vjena se apreciază că 
între populiști și socialiști s-ar 
putea totuși ajunge la o înțe
legere de principiu, t

• Un grup de_ ___ „-_r - nouă mem
bri ai Congresului american a 
propus un proiect de rezoluție în 
care cere ca „folosirea trupelor 
și personalului auxiliar american 
sau a celui aparținînd altor state 
și plătit de S.U.A., să fie în prea, 
labil aprobată de Congres".

Congresmenul W.F. Ryan, unul 
dintre coautorii proiectului, a 
declarat că scopul acestuia este 
de a împiedica eventualitatea ca 
„războiul din Vietnam, care a 
început cu prezența consilieri
lor americani și a continuat cu 
trimiterea de trupe, să nu se re
pete în Laos". „Faptele, a spus 
el, demonstrează că S.U.A. parti
cipă la operațiuni militare în 
Raos“.

Atacuri ale patrioților 
sud-vietnamezi asupra unor
poziții amerîcano-saîgoneze

SAIGON. — Agențiile de presă relatează că miercuri di
mineața trupele Guvernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud au lansat o serie de atacuri 
asupra pozițiilor strategice americano-saigoneze, situate în 
diferite regiuni ale teritoriului sud-vietnamez.

Un purtător de cuvînt militar 
american a declarat că lupte vio
lente s-au desfășurat în regiunea 
saigoneză, trupele americane su
ferind grele pierderi în oameni și 
materiale de luptă. De asemenea, 
într-o regiune situată la aproxi
mativ 100 km nord-est de Saigon 
o unitate a celei de-a 25-a divi
zii de ipfanterie amerioane a fost 
atacată de forțele patriotice, pro- 
vocîndu-i pierderi. în zonele sep
tentrionale au fost semnalate 
lupte de hărțuire între trupele 
americane și patrioții sud-vietna
mezi.

Printre obiectivele bombardate 
de artileria forțelor patriotice, 
după cum a arătat un purtător 
tie cuvînt american, se află im
portanta bază aeriană de la Phan 
Rang, situată la 260 km nord de 
Saigon. Se precizează că această 
bază a fost supusă de patru ori 
bombardamentelor în cursul ulti
mei săptămîni.

Totodată, avioane americane 
de tip „B-52“ și-au continuat 
bombardamentele într-o zonă în
tinsă situată la nord-vest de Sai
gon.

S. U. A.:

Campania de primăvară împotriva

războiului din Vietnam
„Comitetul pentru o nouă mo

bilizare" din Statele Unite a a- 
nunțat inițierea, în cadrul cam
paniei de primăvară împotriva 
războiului din Vietnam, a unor 
noi demonstrații antirăzboinice în 
ziua de 15 aprilie a.c.

Luînd cuvîntul la o conferin
ță de presă, reprezentanții Co
mitetului au declarat că tine
retul american condamnă politica 
„de extindere a războiului din 
Vietnam asupra Cambodgiei și 
Laosului". Ei au anunțat, tot
odată, că manifestațiile antirăz
boinice se vor desfășura în a- 
proape toate statele americane, 
la aceste acțiuni urmînd a lua 
parte, alături de partizanii pă
cii în Vietnam, și membri ai or
ganizațiilor sindicale. Sindicatul 
internațional al muncitorilor elec
tricieni, de exemplu, difuzează 
în aceste zile manifeste în care 
cheamă pe membrii săi să ia 
parte la demonstrațiile antirăz
boinice.

„Comitetul pentru o nouă mo
bilizare" a adresat tuturor parti
zanilor păcii, atît din S.U.A., cît

și de peste hotare, un apel de a 
lua parte la campania antirăz
boinică ce se desfășoară în Sta
tele Unite.

ANCHETA PRIVIND
MASACRUL A 33 DE CIVILI

SUD-VIETNAMEZI

MISIUNE

Pentagonul a anunțat deschi
derea unei anchete oficiale pe 
marginea acuzațiilor privind u- 
ciderea de către militari ameri
cani neidentificați a unui grup 
de 33 civili sud-vietnamezi. Dez
văluirea masacrului, care s-a 
produs cu aproximativ șase luni 
înaintea celui de la Song My și 
într-o zonă apropiată, a fost fă
cută recent de un fost pilot de 
elicopter, David Bressem, în ca
drul unei reuniuni a Comitetu
lui național al cetățenilor ame
ricani care anchetează crimele 
de război comise de trupele 
S.U.A. în Vietnamul de sud. 
După cum s-a anunțat, Bressem 
a declarat că a luat cunoștință 
de acest masacru interceptînd 
accidental o conversație prin ra
dio, pe cînd se afla la bordul 
elicopterului său. El s-a îndrep
tat apoi spre locul indicat în 
convorbire, unde a constatat a- 
sasinatul comis. f

DIFICILA
Le Începutul săptăminii viitoare, George Thomson, ministrul 

de stat Însărcinat cu afaceri europene la Foreign Office, va tra
versa Canalul Minecii, încercînd să-și ducă la bun sfirșit cea de 
a doua parte a misiunii sale in capitalele „celor șase". Potrivit 
ziarului LE FIGARO, trimisul guvernului englez va urmări un 
dublu obiectiv : în primul rînd să pregătească și să susțină punc
tul de vedere britanic privind începerea, într-un termen cit mai 
apropiat a negocierilor privind aderarea Marii Britanii la Comu
nitatea Economică Europeană (C.E.E.) și, în al doilea rînd, să 
risii«asca „toate îndoielile" apărute ca urmare a „afacerii Shore , 
privind sinceritatea guvernului laburist in relațiile cu „cei șase .

Prima parte a turneului lui Thomson a inclus Bruxelles, Haga, 
Luxemburg și Roma. Cu acel prilej, ministrul britanic a încercat 
să prezinte interlocutorilor săi schimbările produse in ultimii doi 
ani in ceea ce privește situația economică și politică a Angliei, 
neultînd să amintească că țara sa „este una din cele mai puterni
ce din lumea occidentală". Această afirmație a fost apreciata de 
observatori drept un indiciu că reprezentanții Albionului se vor 
prezenta la masa negocierilor de pe o poziție mai fermă, compa
rativ cu prilejurile precedente. Deși, pînâ recent, in capitala bri
tanică, unii politicieni încercau să amine începerea tratativelor 
pină după desfășurarea alegerilor parlamentare, în prezent gu
vernul laburist insistă ca negocierile să se desfășoare chiar înain
te de intrarea în „vacanța politică de vară".

Thomson declarase că premierul Wilson respinge ideea ca pri
ma rundă de tratative să aibă un caracter pur formal, rezumin- 
du-se doar la expunerea pozițiilor reciproce ale „celor șase" și 
ale țărilor candidate la C.E.E. (Marea Britanie, Irlanda, Dane
marca, Norvegia). Din acest punct de vedere, membru. Pieței 
comune au păreri oarecum diferite. Unii dintre ei doresc să-și ex
pună, independent, poziția asupra condițiilor ce trebuie impuse 
solicitanților Ia aderare. In plus, un fapt nu lipsit de importanță, 
Anglia dorește, in ciuda intervențiilor pentru urgentarea startu
lui în negocieri, să-i fie acordată o perioadă de tranziție care să 
se întindă pe o perioadă de pină la 8 ani. In cercurile din a- 
propierea Comisiei Executive s-a aflat că, Ia o recentă reuniune 
a Consiliului ministerial, au fost exprimate opinii potrivit căro
ra perioada tranzitorie să nu fie mai lungă de 4—5 ani șl să 
nu lie prelungită, nici chiar dacă țara în cauză trece prin si
tuații dificile, ca urmare a „ajustărilor" necesitate de încadrarea 
in limitele regulamentelor comunitare. In afara acestor probleme 
asupra „dosarului aderării" mai plutesc și alte „necunoscute", 
care vor constitui subiectul întrevederilor pe care Thomson le 
va avea la Bonn, cu șeful diplomației vest-germane, Walter 
Scheel (la 14 aprilie), cu participanții la cea de a 46-a reuniune 
a Comitetului ministerial al Consiliului Europei occidentale (la 
15 aprilie), precum și la Paris, cu ministrul afacerilor externe, 
Maurice Schumann (la 17 aprilie). .

Turneul pe continent va prilejul lui Thomson să „intervină o- 
portun" intr-o încercare de ultim moment de a risipi valul de 
indoieli provocat in perimetrul comunitar de recentul discurs al 
Iui Shore, ministru fără portofoliu, însărcinat cu coordonarea 
serviciilor oficiale de informații din cadrul Cabinetului prezidat 
de Wilson. Potrivit presei britanice, Shore, într-o cuvintare ros
tită Ia Manchester, ar fi exprimat rezerve serioase privind in
tențiile Angliei de a deveni membră a Pieței comune. Cu toate 
dezmințirile ulterioare, „afacerea Shore demonstrează străinătă
ții lipsa de coordonare la nivelul cabinetului" (LE FIGARO). 
Thomson a primit, după cît se pare, mandat pentru a le afirma 
partenerilor de discuție că „Shore nu a vorbit decit în numele 
unei minorități a colegilor săi" (TIMES). Deși, potrivit presei 
franceze, ambasadorii Marii Britanii în capitalele „celor șase" au 
așteptat ca Wilson personal sau unul din principalii săi colabo
ratori să publice o intervenție care să respingă poziția lui Shore, 
pină în prezent un asemenea gest nu s-a produs.

Un recent editorial apărut în FINANCIAL TIMES soria că 
„«afacerea Shore»" nu poate fi considerată ca un incident izolat 
și care nu se va mai produce niciodată". Potrivit organului ban- 
cherilor din City, guvernul Wilson va continua, în privința a- 
derării, o politică oarecum ambiguă, pentru a încerca să tragă 
cit mai multe foloase electorale, intr-un moment in care sonda
jele indică un procent sporit de opozanți al intrării Angliei in 
Piața comună. _ __

IOAN TIMOFTE

Sesiunea 
științifica 

„V. I. Lenin 
și politica 
externă 

sovietică"
La Moscova s-a desfășurat 

sesiunea științifică „V. I. 
Lenin și politica externă so
vietică", organizată de Con
siliul științific pentru proble
me de istorie a politicii exter
ne sovietice al Academiei de 
științe a Uniunii Sovietice, In
stitutul de Stat din Moscova 
pentru relații internaționale și 
Asociația pentru Națiunile 
Unite a U.R.S.S.

în cursul lucrărilor Sesiu
nii, au prezentat referate și 
comunicări numeroși oameni 
de știință sovietici și de pes
te hotare.

Nicolae Fotino, director 
științific al Asociației de 
drept internațional și relații 
internaționale din Republica 
Socialistă România, a prezen
tat referatul „V. I. Lenin și 
coexistența pașnica?.

ORIENTUL
TEL AVIV. — Un purtător 

de cuvînt militar de la Tel Aviv, 
citat de agenția Reuter, a anun
țat că miercuri aviația israeliană 
a atacat „obiective militare egip
tene de-a lungul Canalului de 
Suez, amplasate la 30 kilometri 
în interior de linia de încetare a 
focului". La Cairo, un purtător 
de cuvînt militar a confirmat rai
dul israelian asupra sectorului 
central al Canalului de Suez.

CAIRO. — Ministerul de In
terne al R.A.U. a dat publicității 
up comunicat care, după cum 
anunță agenția M.E.N., face cu
noscut că în timpul raidului de 
miercuri al aviației israeliene, a 
fost atinsă clădirea unei școli 
primare din guvemoratul Shar- 
kia. în urma acestui atac, „31 
de civili, dintre care 30 de copii 
au fost uciși, iar alți 46, dintre 
care 36 copii, au fost răniți".

Comentînd acest comunicat, 
un purtător de cuvînt israelian a 
declarat: „Avioanele noastre au

S.U.A. — Un muncitor grevist 

din Atlanta îngenunchind în 

fața mormîntului pastorului 

Martin Luther King. Muncito

rul poarta inscripția : 

„Sînt un om"

APROPIAT
atacat numai obiective militare". 
Agenția Associated Press, care a 
transmis declarația purtătorului 
de cuvînt, menționează că la În
trebările corespondenților de 
presă, acesta a refuzat să con
firme sau să dezmintă faptul că 
□ școală a fost atinsă.

CAIRO — Purtătorul oficial 
de cuvînt al guvernului R.A.U., 
Abdel Meguid, a confirmat 
miercuri în cadrul unei confe
rințe de presă că Joseph Sisco, 
asistent al secretarului de stat 
pentru problemele Orientului 
Apropiat și Asiei de Sud, va 
face începînd de vineri o vizită 
în Republica Arabă Unită. El a 
adăugat că „această vizită nu a 
fost stabilită la invitația R.A.U.". 
Joseph Sisco și-a exprimat do
rința de a vizita Cairo pentru a 
examina situația explozivă din 
Orientul Apropiat înaintea ple
cării sale la Teheran, unde va 
prezida conferința ambasadori
lor americani acreditați în re
giunea Orientului Apropiat.

Numeroase arestări în Guatemala
Curtea Supremă a Gua- 

temalei a ordonat des
chiderea unui proces, 
împotriva a cinci dintre 
cei 22 de deținuți, ceruți 
de asasinii ambasadorului

vest-german, Karl von 
Spreti, în schimbul elibe
rării acestuia.

Corpul neînsuflețit al ambasadorului. R. F. G. »n Guatemala, 
Karl von Spreti, după identificare

Cei cinci deținuți sînt acuzați 
de șeful poliției secrete guate
maleze, Justo Lopez Castana, de 
răpirea ministrului afacerilor ex
terne guatemalez, Alberto Fuen
tes Mohr, a diplomatului ameri
can, Sean Holly, și a bancheru
lui Miguel Gabriel Biguria — toți 
eliberați ulterior ca urmare a 
compromisului intervenit între 
autorități și răpitori.

Aproximativ 300 de persoane 
au fost arestate la Ciudad de 
Guatemala în urma asasinării 
ambasadorului vest-german Karl 
von Spreti, anunță agenția Reu
ter. Autoritățile nu au confirmat 
numărul celor reținuți dar au re
cunoscut că au fost operate nu
meroase arestări. Agenția citată 
menționează, de asemenea, că a 
fost ocupat de către armată se
diul Asociației studenților și că 
au fost operate arestări cu această 
ocazie. Starea de încordare este 
mult accentuată de prezența pa
trulelor militare și polițienești 
care continuă „vînătoarea de 
suspecți".

INCIDENTE 
VIOLENTE 

IN LESOTHO
Situația din Lesotho continua 

să se înrăutățească, iar inciden
tele violente semnalate între for
țele polițienești și membri ai or
ganizațiilor de opoziție tind să 
se extindă cu repeziciune. După 
cum relatează corespondentul a- 
genției France Presse, citînd sur
se din Maseru, peste 150 de per
soane au fost ucise în cursul u- 
nor asemenea ciocniri înregis
trate la începutul acestei săptă- 
mîni în diverse regiuni ale țării.

Se pare că plecarea din țară a 
regelui Moshoeshoe (după toate 
aparențele într-un exil) ar fi 
contribuit Ia intensificarea ne
mulțumirii populației, și așa os
tilă primului ministru, adept al 
unei politici de strînsă coopera
re cu Africa de Sud.

DISPUTA PENTRU 
ÎNTINDERILE DE GHEATĂ

• Un superpetrolier pornește la drum dar diplomații 
reacționează • Cine deține suveranitatea asupra zonei

arhipelagului arctic? • Neliniștea Canadei și interesele petroliere

Superpetrolierul „Manhattan" care, cu cele 115 000 tone ale 
sale, este cea mai mare nava a marinei comerciale a S.U.A., 
a ridicat, vinerea trecuta, ancora de la Newport (statul Florida), 
Fdecînd în a doua sa călătorie spre apele înghețate ale arhipe- 
agului arctic. Cei 54 de membri ai echipajului și 26 de cerce

tători științifici, angajați ai companiei petroliere „Humble Oil 
Co.", vor străbate golful Baffin pînă la mijlocul lunii iunie, 
efectuînd experiențe asupra straturilor de gheață pentru a sta
bili cît de mari trebuie să fie tancurile petroliere ce ar putea 
naviga în această zonă, în vederea transportării țițeiului extras 
din zăcămintele din Alaska pînă în porturile de pe coasta 
răsăriteană a Statelor Unite. La prima vedere „Manhattan" în
treprinde o simplă croazieră în scopuri științifice. Dar această 
călătorie ridică o problemă mult mai complexă : cine deține 
suveranitatea asupra zonei arhipelagului arctic?

Cu toate câ pînâ în prezent 
guvernul Canadei nu a făcut o 
declarație oficială care să afir
me suveranitatea asupra regiu
nii respective, primul ministru, 
Pierre Elliott Trudeau, a lăsat să 
se înțeleagă, în mod clar, că 
dacă există vreo fără care poa
te să-și afirme drepturile suve
rane asupra acestui teritoriu, a- 
ceasta este numai Canada. La 
rîndul său, ministrul de externe, 
Mitchell Sharp, a subliniat că 
guvernul de fa Ottawa este pe 
deplin îndreptățit să adopte o 
asemenea poziție întrucît arhi
pelagul arctic a fost considerat 
întotdeauna drept canadian. El 
a argumentat că încă de pe 
vremea săniilor trase de cîini 
(înlocuite, în prezent, de auto- ■ 
mobile prevăzute cu schiuri) 
politia canadiană a patrulat în 
această zonă, iar judecătorii 
canadieni au aplicat legile țării 
în conflictele dintre eschimoșii 
care trăiesc aici. Sprijinit de că
tre partidele de opoziție, care 
au cerut adoptarea unei poziții 
și mai hotărîte, guvernul de la 
Ottawa a susținut în repetate 
rînduri că teritoriul de gheață 
și apă ce se întinde din extre
mitatea nordică a Canadei și 
pînâ la Polul Nord este cana
dian.

Timp de decenii, poziția Ca
nadei în această problemă nu 
a fost contestată de nimeni. 
Dar, în ultimii ani, importanța 
zonei arhipelagului arctic a 
crescut simțitor pentru același 
motiv care determină acum pe-

trolierul „Manhattan* să între
prindă o a doua călătorie prin
tre ghețuri : descoperirea pe
trolului. Valoarea zăcămintelor 
petroliere din nordul Canadei 
și Alaska este estimata, în mo
mentul de fată, la peste 420 
miliarde dolari și specialiștii nu 
exclud posibilitatea unor noi 
descoperiri. Transportul țițeiului 
extras presupune construcția u- 
nei mari conducte petroliere 
pînă în porturile cu apă caldă 
sau a folosirii de tancuri, de 
tipul „Manhattan"-ului, care să 
străbată „pasajul de nord-vest". 
La toate acestea se adaugă și 
problema apărării mediului de 
poluare, într-una din puținele 
zone ale pămîntului care nu a 
cunoscut aproape deloc, pînâ 
recent, activitățile omului. Dacă 
într-un tanc petrolier se produ
ce o spărtură care are drept 
urmare scurgerea a mii de tone 
de petrol în apă, așa cum s-a 
și întîmplat deja. în cursul pri
mer călătorii a lui „Manhattan", 
daunele provocate mai pot fi 
remediate ? Experții înclină să 
creadă că acest lucru nu este 
posibil, ceea ce atrage pericole 
pentru întreaga viață din zona 
arctică, începînd de la existen
ța viitoare a focilor și pînă la 
aceea a eschimoșilor. Or, într-o 
asemenea perspectivă, cine este 
îndreptățit să ia măsuri de pro
tejare a mediului înconjurător 
arctic și să pretindă despăgubi
rile respective ? Guvernul de la 
Ottawa afirmă că acest lucru 
cade în sarcina Canadei. Sta-

«. 'jr
tele Unite care, o dată cu desco
perirea petrolului din Alaska, 
au devenit preocupate de a- 
ceastă problemă, refuză să re
cunoască pozifia guvernului ca
nadian și afirmă că arhipela
gul arctic trebuie considerat 
drept „ape internaționale".

în actuala dispută, cana
dienii au obținut o primă satis
facție prin acceptarea de către 
compania „Humble Oil" a con
dițiilor puse pentru ca petrolie
rul „Manhattan" să poată vizi
ta din nou zona arctică. Ele 
prevăd obligativitatea ca pe
trolierul să fie însoțit de un 
spărgător de gheață canadian, 
al cărui căpitan va avea drep
tul de veto asupra tuturor acti
vităților de pe „Manhattan', 
punînd astfel nava nord-ameri- 
cană sub controlul naval cana
dian ; depunerea unei cauțiuni 
de 6,5 milioane dolari pentru a 
acoperi cheltuielile legate de o 
eventuală poluare a mediului 
arctic ; elaborarea unui plan 
de urgență în perspectiva unui t 
asemenea accident; plasarea 
unui inspector canadian la bor
dul petrolierului american, pre
cum și. efectuarea unor schim
bări în ce privește aparatura 
de la bordul tancului petrolier.

Acceptarea acestor condiții 
este interpretată la Ottawa 
drept o recunoaștere a exerci
tării suveranității canadiene a- 
supra arhipelagului arctic, cu 
toate că nu a fost formulată pînă 
acum nici o declarație oficială 
în acest sens. în schimb, la 
Washington se consideră că in
diferent de aranjamentele ce 
au însoțit cea de-a doua călă
torie arctică a petrolierului 
„Manhattan", apare clar că te
ritoriul respectiv nu va mai ră
mîne
Explicația 
sînt acum 
dolari.

mult timp nerevendicat, 
este simplă : în joc 
sute de miliarde de

P. NICOARA

• MITCHELL SHARP, mi
nistrul de externe al Canadei, 
și-a încheiat miercuri vizita în 
R. F. a Germaniei. înainte de a 
părăsi Bonn-ul spre Ottawa, 
Mitchell Sharp a organizat o 
conferință de presă în cadrul 
căreia a expus poziția guvernu
lui său față de unele probleme 
ale N.A.T.O. In continuare Mit
chell Sharp a precizat că R. F. 
a Germaniei și Canada se si
tuează pe aceeași poziție în ce 
privește convocarea unei confe
rințe pentru securitatea euro
peană. El a subliniat că o ast
fel de conferință, la care _ar 
urma să participe S.U.A. și Ca
nada. trebuie să ducă Ia crea
rea unui adevărat sistem de 
securitate în Europa.
CAZUL MARY JO KOPECHNE 

A FOST ÎNCHIS
• „ACESTA este sfîrșitui an

chetei cu privire la moartea lui 
Mary Jo Kopechne" a declarat 
marți procurorul districtual Ed
mond Dinis la încheierea dezba
terilor secrete ale Marelui Juriu 
din districtul Dukes (Massachu
setts) în legătură cu împrejură
rile accidentului de automobil, 
din 18 iulie 1969, al senatorului 
Edward Kennedy. „Cazul este 
închis", a precizat el menționînd 
ca marele juriu, care are un sta
tut apalog unei camere de pu
nere sub acuzare, a hotărît că 
acest caz nu trebuie să fie adus 
in fața unui tribunal. Convoca
rea juriului a avut loc Ia cere
rea pocurorului Dinis, care a

• LA 8 APRILIE, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului, „Cos
mos—331“. Lansarea a fost efec
tuată pentru continuarea exploț 
rărilor cosmice, anunțate de a- 
genția TASS.

• LA UNA DIN STAȚIILE 
de metrou aflate în construcție 
Ia Osaka s-a produs miercuri o 
explozie. Potrivit primelor ra
poarte, peste 100 de persoane au 
fost rănite.

susținut pînă 
unei anchete 
accidentului 
nedy.

necesitatea 
judiciare asupra 

senatorului Ken-

CONVORBIRILORÎNCHEIEREA 
ANGLO—TURCE

• MARȚI, la Ankara, au luat 
sfirșit convorbirile oficiale din
tre ministrul afacerilor externe 
al Angliei, Michael Stewart, și 
Ihsan Sabri Caglayangil, minis
trul de externe al Turciei. Cei 
doi oameni de stat au examinat, 
pe lingă relațiile bilaterale, și 
unele chestiuni generale privind 
relațiile Est-Vesț, problema ci
priotă, situația din Golful Persic 
etc.

In ceea ce privește relațiile 
bilaterale, Stewart a confirmat 
că Marea Britanie va suspenda 
restricf&le impuse la importu
rile de bumbac din Turcia și a 
afirmat că guvernul britanic va 
continua să acorde Ankarei spri
jin economic. A fost semnat un 
acord în baza căruia Țurcia ur
mează să primească un împru
mut în valoare de 3,5 milioane 
lire sterline, destinat construc
ției podului peste Bosfor.

• IN CADRUL unei descin
deri efectuate intr-unui din car
tierele capitalei uruguayene, po
liția a descoperit un important

depozit de arme și o sală de 
operație clandestină aparținînd 
organizației de guerilă urbană 
„Tupamaros“. Au fost arestate 
șase persoane identificate ca a- 
parținind acestei organizații.

Activizarea poliției din Mon
tevideo este pusă în legătură cu 
ultimele acțiuni ale membrilor 
organizației citate. După cum 
s-a anunțat, aceștia au reușit, 
recent, să scoată din birourile 
unei bănci din centrul capitalei 
uruguayene o casă de bani con- 
ținînd 400 000 de dolari, acțiune 
considerată a fi. cea mai mare 
spargere din istoria Uruguayu- 
lui.

NAȚIONALIZĂRI TN CONGO 
(BRAZZAVILLE)

• LA BRAZZAVILLE au fost 
date publicității o serie de de
crete semnate de președintele 
Republicii Populare Congo, Ma- 
rien N’Gouabi, vizînd naționali
zarea edificiilor afectate aero
porturilor, precum și podurilor 
și bacurilor de transbordare flu
vială.

EXPLOZIE LA TARRASA
• O BOMBA de fabricație 

artizanală a explodat in cursul 
nopții de marți spre miercuri la 
Tarrasa, oraș industrial situai in

apropiere de Barcelona. Explozia 
a provocat importante pagube 
materiale, deteriorînd fațada u- 
nei biserici. Agențiile de presă 
precizează că piața din fața bi
sericii era locul cunoscut de în
tâlnire al unui mare număr de 
muncitori de la firma „Aeg Te- 
Jefunken", aflați în grevă de 15 
zile.

Autorii atentatului nu au fost 
încă identificați.

• GREVA șoferilor de ca
mioane din S.U.A., declanșată 
luni, s-a extins în cursul zilei 
de marți paralizînd o mare 
parte a transporturilor rutiere și 
amenințînd cu închiderea o serie 
de uzine. La Saint I^ouis peste 
12 000 de muncitori de la uzi
nele societăților constructoare 
de automobile „General Motors" 
și „Chrysler1* au lucrat marți 
numai cîteva ore, deoarece li
niile de montaj au fost oprite 
din cauza lipsei de piese. Trans
porturile rutiere nu constituie 
singurul sector al economiei a- 
mericane afectate de grevă. Con
tinuă, de asemenea, greva con
trolorilor traficului aerian. Sala- 
riații centralelor telefonice ur
bane newyorkeze se află la rîn
dul lor în grevă parțială, afec- 
tînd peste 100 000 de abonați.

• CANCELARUL 
Federale 
Brandt, care întreprinde o 
zită în ” ” " 
dința 
Camp 
cîteva 
convorbirile oficiale pe care 
va avea cu președintele Nixon 
vineri și sîmbătă.

Republicii 
a Germaniei, Willy 

vi
la reșe- 
de la 
rămîne 
pregăti 

le

S.U.A., a sosit 
prezidențială

David, unde va 
zile pentru a

© POTRIVIT unor statistici 
publicate la Washington, Japo
nia s-a situat în anul ce a tre
cut pe primul loc din lume în 
privința pescuitului, obținînd 
circa 15 milioane țone pește. 
Peru, care timp de șapte ani a 
deținut recordul mondial la pes
cuit, a trecut pe locul doi, cu 
circa 9 milioane tone.

Barrientos a fost asasinat

cu premeditare?
Noul săptămînal bolivian „Prensa", care apare sub conducerea 

Uniunii ziariștilor din Bolivia, publică în primul sau număr 
un articol în care exprimă serioase îndoieli în legătură cu 
cauzele morții fostului președinte Rene' Barrientos. Se știe câ 
Barrientos a fost ucis la 27 aprilie 1969 intr-un accident de 
elicopter, în timp ce întreprindea o călătorie prin țara.

Revista se întreabă dacă prăbușirea elicopterului s-a datorat 
unui accident, sau a fost o acțiune premeditată de asasinare a 
președintelui. Potrivit revistei, unii dintre reporterii săi au des
coperit că numeroase persoane au auzit, în momentul producerii 
accidentului, focuri de arme automate. Unul dintre martorii 
accidentului, Jorge Soliz Roman, lider al țăranilor bolivieni, 
care cunoștea amăunte privind acest caz, a fost asasinat la patru 
luni după prăbușirea elicopterului de persoane necunoscute. 
Dar, scrie „Prensa", există și alte dovezi că s-a produs un asa
sinat : „corpurile celorlalți ocupanți ai elicopterului au fost 
ciuruite de gloanțe".

M

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteii-, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele ce fac la oficiile poștale și difuzor!! din întreprinderi și instituții. Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scînteli-


