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VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII TURCIA, 

CEVDET SUNA Y

în registrul complex al preocu
părilor și eforturilor organizațiilor 
U.T.C., o importanță maxoră re
vine modului în care fiecare în
țelege să-și conceapă propria ac
tivitate în raport de condiții și 
posibilități și, nu în ultimul rînd, 
ele scopurile concrete pe care și 
le propune. în același timp, însă, 
între inițiativele fiecărei organi
zații și intențiile comitetului 
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coordonator U.T.C. trebuie să 
existe, tot atît de firesc, o relație 
de strînsă interdependență, o 
completare reciproc armonioasă, 
în așa fel îneît între intervențiile 
unora și altora să nu se interpu- 
nă lipsa de receptivitate, ci să 
domine climatul necesar realiză
rii unor scopuri comune. Ne-am 
rememorat aceste gînduri cu pri
lejul unei recente investigații în

treprinse în organizația U.T.C. 
de la Uzinele Semănătoarea din 
Capitală, avînd ca obiect tocmai 
modalitățile de împlinire faptică 
a unor asemenea relații recipro
ce. . Un sondaj care, pornind de 
la realitățile oferite de fiecare or
ganizație în activitatea sa curen
tă, să urmărească totodată și pe 
ce loc se situează comitetul coor
donator U.T.C. în raporturile sale 
cu cele 15 organizații din între
prindere, însumînd 1100 de ute- 
ciști. Și mărturism că, din punc
tul de vedere al prospecției noas
tre, confirmarea practică, ne-a a- 
părut concludentă în primul rînd 
din poziția, comitetului coordona
tor pe întreprindere.

— Reliefarea locului pe care-l 
ocupă comitetul coordonator în 
viața organizațiilor și în general 
in activitatea tuturor tinerilor — 
ne informează Ion Nichita, se
cretar al comitetului coordonator 
— poate fi realizată pornind de 
la ideea că, deși structura noas
tră cuprinde un număr relativ 
mare de organizații, în esență 
este vorba de o unică organizație 

al cărui purtător de cuvtnt este 
comitetul coordonator U.T.C. A- 
cestuia, chiar după denumirea 
lui, îi revine sarcina de a con
feri activităților specifice fiecă
rei organizații și totodată în an
samblu, tuturora, un caracter uni
tar, Respectiv, avînd tn vedere 
problemele proprii fiecăreia, să 
putem ajunge la o armonizare 

acțiunilor înscrise în progra
mele lor, luînd în considerație și 
generalizarea celor care s-au ară
tat nu numai eficiente, dar și ne
cesare. Și aceasta în condițiile în 
care coloana vertrebală a activi
tății o formează, bineînțeles, or
ganizațiile înseși.

Ceea ce pare demn de reți
nut din aceste cuvinte este afir
marea conștientă a coordonatelor 
ce circumscriu sensul orientării 
comitetului U.T.C. al uzinei, an
corarea acestuia în zona unei ac
tivități de concepție, de „creier 
metodic", pusă în serviciul fap-

TRAIAN GÎNJU
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La sfirșitul vacanței

NUMĂR SPORIT
DE VAGOANE
PE C. F. R.

în zilele următoare, un ma
re număr de elevi se vor în
toarce acasă, după călătoriile 
vacanței de primăvară. Eve
nimentul face obiectul unor 
măsuri luate de Ministerul 
Transporturilor, pentru mă
rirea capacității unor trenuri 
de persoane, accelerate și ra
pide, deservirea operatiyă la 
casele de bilete șl în alte ser
vicii din gări.

Astfel. în zilele de 18 și 
19 aprilie, vor avea un nu
măr sporit de vagoane rapi
dul 16 între Craiova și 
București, acceleratele 416- 
405/406 pe distanța Tg. Mu
reș — Deda — Brașov — 
București, 701/702 București 
— Galați și retur, 313/314 
București — Brașov — Cluj 
și retur, 501/502 București — 
Buzău și retur, precum și u- 
ncle -trenuri de persoane pe 
liniile care leagă Capitals cu 
localitățile Ploiești, Giurgiu, 
Constanța, Urziceni și Iași.

Sîmbătă, vor fi puse în 
circulație pe traseul Bucu
rești — Predeal trenurile 
3001/3114. Trenul de persoa
ne 3114 se va întoarce în 
Gara de Nord în aceeași zi, 
la ora 20,05, cu școlarii care 
și-au petrecut vacanța pe 
Valea Prahovei.

(Agerpres)

Printre muncitorii de la „Electropuțere“
Foto : R. CRISTESCU și A. ROSENTHAL

CRAIOVA (de la trimișii 
Agerpres, Nicolae Ionescu și 
Marin Coandă) : în cea de-a 
treia zi a vizitei pe care o în
treprinde în țara noastră, pre
ședintele Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, și soția sa, au 
făcut cunoștință cu noi aspecte 
ale dezvoltării Economice și so
ciale a României. în dimineața 
zilei de miercuri, înalții oaspeți 
au sosit în orașul Craiova.

Șeful statului turc este însoțit 
în vizita sa de Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, secre
tarul Consililui de Stat, Grigore 
Geamănu, ambasadorul României 
în. Turcia, general locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al șe
fului Marelui Stat Major, și 
Tudor Jianu, directorul protoco
lului în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Președintele Cevdet Sunay și 
soția, precum și ministrul aface
rilor externe, Ihsan Sabri Cagla- 
yangil, ambasadorul Turciei la 
București, Kâmuran Guriin, și ce
lelalte oficialități turce și româ
ne sînt salutate de Constantin 
Băbălău, președintele Consiliului 
popular județean Doli, cu soția, 
Ion Zăvăleanu, primarul munici
piului Craiova, Constanța Ciontu, 
președinta Comitetului județean 
al femeilor, membră a Consiliului 
de .Stat, de alți reprezentanți ai 
organelor județene de stat, do 
conducători de instituții din lo
calitate. Numeroși locuitori ai 
Craiovei, aflați pe aeroport, au 
făcut oaspeților o caldă primire.

De la aeroport, coloana mașini
lor oficiale se îndreaptă spre ce
tatea mașinilor electrice de la 
poarta de est a orașului, cunos

cuta Uzină „Electroputere", una 
din cele mai mari unități pro
ducătoare de mașini și aparate 
electrice din țară.

însoțiți de inginer Victor Io
nescu, directorul uzinei, oaspeții 
vizitează mai întîi fabrica de lo
comotive electrice și Diesel-elec- 
trice — una dintre cele mai im
portante unități ale uzinei. Pre
ședintele Cevdet Sunay, urmăreș
te procesul tehnologic de fabri
cație a principalelor subansamble 
din componența acestor agregate, 
manifestînd un deosebit interes 
față de caracteristicile tehnice și 
parametrii de exploatare a loco
motivelor. Președintele Republicii 
Turcia se oprește în fața proto
tipului celei mai noi creații a 
specialiștilor craioveni — loco-

(Continuare în pag. a Il-a)

INTELIGENȚEI COMUNICAT
După ce' semnase trei sferturi 

de oră diferite turtii, dintre care 
doar puține cereau un minim . 
efort de gîndire, directorul unui 
institut de proiectări m-a în
trebat :

— Care crezi d-ta că e valoa
rea timpului pierdut de mine 
cu asemenea tracasări adminis
trative ?

— E destul de simplu de cal
culat...

— Oare ? După părerea mea e 
imposibil de calculat.

— De ce ? am încercat . eu o 
demonstrație simplă. 45 de mi
nute pe zi înseamnă circa 20 
ele ore pe lună, adică două zile 
și jumătate de muncă. La sala
riul dv. — circa 400 de lei pe 
luna.

— Nu, nu e așa — și după o 
pauză in care și-a aprins o ți
gară a continuat : probabil că a- 
eeste 20 de ore costă cîteva mi
lioane.

Mie mi s-a înțepenit creio
nul pe hîrtie.

— Cîteva milioane, a repetat 
el. Știi cînd mi-am dat și eu 
seama ? O dată, obligat de di
ficultăți ale balanței unor ma
teriale de construcții, ministrul 
ne-a convocat, pe cîțiva ingineri, 
sl ne-a cerut s-o scoatem cumva 
la capăt. Am stat atunci zece 
zile într-o cameră șuăm revizuit 
proiectele institutului nostru. Nu 
ne-a deranjat nimeni. Exami
nam niște proiecte pe care le 
avizasem, la care fiecare autor 
se străduise să aleagă soluția ce 
i se păruse optimă. Dar toți lu
craseră în grabă, din multe mo
tive, iar noi Ie avizasem în ul
tima clipă. Acum ne gîndeam 
în liniște. Și cîțiva oameni, în 
zece zile, revizuind schițele am 
realizat unele economii... Știți cu 
cit se ieftineau construcțiile pro
iectate ? Cu 270 000 000 Iei. Care 
e, deci, valoarea orei mele de 
gîndire ? Care e valoarea inteli
genței tehnice ?

I-am relatat această discuție, 
cîtva timp mai tîrziu, ing. 
L. Schip, unul din inginerii-șefi 
de la I.P.B.A.N.

— Puteți fi sigur că proiec
tele revizuite atunci fuseseră 

Intr-o pauză, în. holul Institutului Politehnic din Cluj
Foto: EMIL COJOCARU

executate conștiincios de autorii 
lor, ne-a replicat el. în orice 
caz, se: încadrau în cifrele de 
deviz aprobate inițial de minis
ter, prevedeau consumul de ma
teriale ce nu depășeau fondurile 
puse la dispoziție. Dacă nu ar fi 
intervenit o împrejurare specia
lă ele ar fi fost aplicate fără 
ca nimeni, dar absolut nimeni să 
aibă senzația unei risipe, a unei 
pagube de zeci* de milioane. De 
fapt, se putea vorbi oare de o 
pagubă în sensul real al cuvîn- 
tului ? Spuneți-mi, dv. credeți 
că Edison poate fi. făcut res
ponsabil pentru faptul că a in
ventat fonograful și nu picapul 
Hi-Fi ? Coandă poate fi învi
nuit că imagini nd avionul cu 
reacție nu a construit acum șase 
decenii’ un supersonic ? Unui 
scriitor îi reproșăm că-și re- 
scrie parțial o carte și publică 
ediții revizuite ? Munca intelec
tuală, activitatea de creație își 
are specificul ei. Un lucru nou, 
cînd e conceput prima dată, nu 
poate.fi realizat la optimul său ; 
ba chiar soluții tehnice obișnui
te, clasice pot fi aplicate în
tr-un fel de un stagiar și în 
altul de un inginer cu multă 
experiență.

ANDREI BANC
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ÎN PAG. A 5-A
FOTBAL :

Pentru „Clubul suporterilor naționalei de fotbal", o an
chetă inedită :
• CEI 16 PORTARI Al PRIMEI DIVIZII, ÎN POSTURĂ DE... 

SELECȚIONERI, OPTEAZĂ PENTRU FORMULA „OFEN
SIVEI" ECHIPEI „TRICOLORILOR".

• Cronica juventiștilor de G. Mitroi.
ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASA:
• Factori de primă răspundere, despre evenimentul în prim 

plan : constituirea asociațiilor sportive ale elevilor. 
Sportul școlar Ia Curtea de Argeș.
La rubrica meridian : actualitatea sportivă internă și in
ternațională.

MARIA FILIOS MARIANA TIULUCU STELICA NEDELCUANIȘOARA MANEA

COSTICĂ GUGU AUREL SPÎNU

Un redactor și un fotoreporter ai ziarului 
nostru au poposit șapte zile printre tinerii din 
comuna Peretu, județul Teleorman, observîn- 
du-le și consemnîndu-le preocupările cotidiene 
în muncă, în viața de organizație și în timpul 
liber. Reportajul nostru din PAGINA A III-A, 

intitulat

își propune să redea cele mai semnificative 
aspecte ale vieții trăite alături de ei.

SĂ DISCUTĂM DESPRE

I-am detestat întotdeauna pe 
‘ fanfaronii care se laudă în gura 
mare cu relațiile și cunoștințele 
lor, care se bagă în vorbă, plini 
de ifose și lipsiți de-orice urmă 
de tact.'

Fetele cu -care stăteam la mă
suța ■ joasă, , amplasată într-o 
„boșsă" intimă a barului bucu- 
reștean „Trocadero" erau cel 
puțin frumoase.

Mariella — cu ochi de caisă 
. verde și cu păr de caisă coaptă, 
cu sprîncenele fine și cu-silueta 
grațioasă — era parcă, mai fru
moasă decît Anda, care nu.'pu
tea fi calificată decît o brunetă 
fără cusur. Fetele își. cunoșteau 
calitățile și •— am remarcat cu 
plăcere — evitau cu un dispreț 
suveran zecile de ocheade lipi
cioase de care are parte orice 
tînără care calcă praful unui 
bar, în orice țară a lumii.

Dar nu puteam să uit că — 
deși mai erau mese libere — fe
tele se așezaseră ostentativ la 
masa mea și a „Prințului", un 
individ de o eleganță covîrșitoa- 
re, care poartă tot timpul cu si
ne, la vedere, un cunoscut săp- 
tămînal franțuzesc.

„E voie ?" a întrebat cu gra
ție Mariella și „Prințul" s-a ri
dicat politicos. „Ui, mademoi
selle !" a rostit el cu un pronun
țat accent de Fetești. M-am stă- 
pînit cu greu să nu rîd. Fetele 
s-au așezat și în puțină vreme 
două cuburi de gheață au înce
put să se topească în paharele 
cu „Campari" pe care le coman
daseră. „Prințul", poltron, îmi 

făcu semn cu coada ochiului,și 
începu să-și răsfoiască revista.

Fetele clipeau bicolor către li
coarea amăruie din pahare. 
Le-am tratat cu cîte o țigară din 
pachetul de „Chesterfield" al 
„Prințului" ■ și s-au servit fără 

AM O
MESERIE
URÎTĂ?

sfială. „Sînteți binevenite, fete
lor — le-am spus. Nu știam 
cum să-1 smulg din plictiseală 
pe acest simpatic turist francez, 
pe care un bun prieten mi l-a 
recomandat printr-o scrisoare". 
„Să ne cunoaștem, mai întîi" 
rosti din vîrful buzelor bruneta, 
cu aprobarea tacită a celeilalte. 
„Eu sînt inginerul Nicola. Dînsul 
e monsieur Raoul. Cred că a

junge". „Mariella", ne aținti
ră caisele verzi. „Anda", spuse 
bruneta fără cusur. „Prințul" 
acceptase jocul și mă întrebam 
tocmai,' cu teamă, cum va reuși 
să valorifice bruma lui de fran
ceză, cînd un scurt schimb de 

cuvinte între M. și A. mi-a ri
sipit temerile. Cînd cineva ros
tește „Air France" așa cum se 
scrie, mă simt francez pe lîngă 
el. Mai apoi, discuția s-a animat. 
Fetele ne-au dat unele amănunte 
biografice. Mariella are 22 de 
ani. Anda, numai 20. Sînt ma
nechine la o casă de modă. Spre 
convingere ne arată un- set de 
fotografii, din care trag conclu-

La invitația președintelui 
Republicii Franceze, domnul 
Georges Pompidou, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România,

ADRIAN MARINO despre

LITERARĂ
REDACȚIA : în cartea dv. 

„Modern, modernism, moderni
tate" definiți MODA prin CUL
TUL EFEMERULUI, promovarea ’ 
PROSTULUI GUST și a VUL
GARITĂȚII LITERARE, culti
varea snobismului, exercitarea 
unei TIRANII respinsa de orice 
spirit independent. Mai departe 
observați că „în unele împreju
rări moda ia aspectul unei ade
vărate invazii cosmopolite (...) 
ostile sensului de dezvoltare al 
literaturii naționale". Ajungeți 
la stabilirea acestor note spe
cifice urmărind și sintetizînd 
evoluția istorică. Nu de puține 
ori, însă, chiar dacă eseul citat 
este un mic studiu critic siste- 

zia.că, dacă e adevărat wcă sînt 
manechine, sînt specializate în 
moda pentru plaje și ștranduri. 
Aflăm că fetele locuiesc îm
preună, într-o garsonieră, că au 
un magnetofon și că ne-ar putea 
invita la ele, astă seară, să ne 
distrăm „în patru".

Un scurt consult cu „monsieur 
Raoul" care mă pune din nou la 
încercare cu ,,Ui“-ul său hilar. 
Mergem !

„Ah, mai e ceva" spune, can
did. Mariella, înainte de a apuca 
să fac plata. Caisele verzi mă fi
xează rece, în timp ce Anda 
completează cu un surîs devenit 
brusc îngrozitor de vulgar : „ba
nii înainte" ! Caut, în gînd, o so
luție. „Prințul" e cel care se 
stăpînește acum să nu rîdă. 
încerc să cîștig timp. „Ro
mânești vreți ?“ „Mțț" ples
căie din buze Anda și Ma
riella mă învăluie, sincer mi
rată, în privirea ei de jad : 
„Cum adică ?“ „Raoul n-arc de
cît cecuri" găseso eu o salvare, 
și în timp ce fetele se consultă 
pe șoptite, privesc indignat ume
rii „Prințului" care se zguduie 
încetișor de rîs, în spatele revis
tei franțuzești pe care a uitat-o 
deschisă la aceeași pagină.

Și tocmai acum, ei bine, toc
mai acum se ivește, ghinion, fan
faronul detestabil de care vă 
vorbeam la început. Este un fost 
coleg de liceu pe care încă de

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a ll-a) 

Nicolae Ceaușescu, și soția sa, 
Elena. Ceaușescu, vor face o 
vizită oficială în Franța între 
15 și 19 iunie 1970.

matic și analitic de terminologie 
literară, înțelegem că aveți în 
vedere și aspecte actuale. Așa
dar, care dintre atributele mo
dei literare enumerate mai sus 
acționează astăzi ? Dacă eseul 
dv. ar, fi urmat de o aplicație 
critică (probabil că o veți și 
face) în linii mari, ce aspecte 
concrete îmbracă moda în lite
ratura (sau creația, actuală ?

ADRIAN MARINO : Fenome
nul modei fiind permanent și u- 
niversal, ar fi greu de spus că li
teratura română actuală, în an
samblul său, ar fi mai docilă și 
mai mimetică decît multe altele, 
în ce mă privește, nu cred nici 
în necesitatea, nici în posibili
tatea izolării ermetice, de altfel 
iluzorie. Totuși, cel puțin două 
aspecte sînt adesea la noi mai 
stridente decît în alte părți, da
torită și faptului (explicabil, în 
parte, și prin anumite condiții 
istorice) că motivația lor reală, 
organică, interioară, lipsește s 
mă refer, în primul rînd, la spi
ritul pseudo-avangardist și la 
ultima sa consecință, cea mai 
iritantă, cel puțin din punctul 
meu de vedere, care este atitu
dinea anti-literară (anti-liric, 
anti-epic, anti-limbaj etc.).

înțeleg perfect o mișcare 
avangardistă reală, în stilul Ur- 
triuz, de pildă, total independen
tă și chiar precursoare, într-un 
fel, a unor orientări avangardis
te europene. Nu trebuie să uităm 
însă că avangardismul european 
reprezintă o reacțiune spontană 
legitimă nu o dată, perfect natu
rală, împotriva apăsării și scle
rozării impuse de multe secole 
de cultură clasică dogmatizată, 
academizată, anchilozată. Or, 
la noi, această apăsare a for
melor literare moarte n-a exis
tat niciodată, nici în trecut, 
nici acum. Academia, muzeul, 
esteticianul îmbîcsit, cu perucă, 
nu prea ne-au terorizat cu ri
gorile și intoleranțele lor. Deci, 
cînd constat — cu decalaje, în 
treacăt fie spus, de două-trei 
decenii — că se încearcă recu
perarea grăbită, tardivă, a unor 
formule fără mare audiență 
nici măcar în țara de origină, 
sînt îndreptățit să vorbesc de 
un fenomen de modă și încă de 
o modă în formele sale cele mai 
elementare, simplist-sincronice.

Apar și aspecte destul de sa
vuroase. Cineva traduce L’Ame 
romantique et le reve, lucrarea 
clasică a lui Albert Beguin (pe 
care, în treacăt fie spus, noi și 
alții am citit-o încă pe băncile

GRIGORE ARBORE

(Continuare în pag. a IV-a) j

poate.fi


„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 2 ARTICOLE — INFORMAȚII JOI 16 APRILIE 1970

CENTENARUL NAȘTERII LV! V. Z /£>

LEGAItRA CE MASELE

// milieawilei mmsi
Aniversarea centenarului 

nașterii lui Lenin, marele con
ducător al proletariatului in
ternațional, ne readuce în 
minte cu deosebită pregnan
ță una din coordonatele defi
nitorii ale activității acestui 
mare conducător *și luptător 
revoluționar — legătura cu 
masele. Au rămas multe măr
turii, amintiri personale ale 
oamenilor de cele mai diferite 
condiții sociale, despre modul 
în care Vladimir Ilici, înainte 
și după Revoluția din Octom
brie, era preocupat să cu
noască adevăratul puls al ma
selor, gradul de conștiință al 
muncitorilor, țăranilor, solda- 
ților, intelectualilor, preocu
pările, frămîntările, nevoile 
și condițiile lor de viață. Le
nin nu precupețea nici 'un 
efort pentru a cunoaște •. di- 

' rect realitățile și a . afja ce 
gîndește poporul. Prezența șâ 
pe front. în uzine, la congre
se sindicale, ale sovietelor," ale 
Comsomolului electriza ma
sele, genera idei și, inițiative, 
declanșa energii latente.

Această lațițră a activității 
sale exprim^ uria - din .cerințe
le esențiale ale' imul activist 
al partidului- comunist — con
tactul cu masele, cunoașterea 
nemijlocită â gîndurilor și 
preocupărilor acestora în în
suși momentul manifestării - și 
afirmării lor. Lenin considera 
că partidul, „o picătură in
tr-un ocean44, poate ®ă-și -în
deplinească uriașele șale sar
cini revoluționare, constructi
ve, numai prin antrenarea ce
lor mai largi mase la creația 
conștientă, la o viată politică 
activă.

Pentru a găsi formele, me
todele. cele mai adecvate, Le
nin nu pregeta să stea de vor
bă cu cele mai diferite cate
gorii de oameni, și în cele mai 
diferite situații : cu muncito
rul pe care-1 întîlnea pe co
ridorul Kremlinului, cu dele
gația de țărani venită din cea 
mai îndepărtată gubernie, cu 
ostașul roșu care făcea de 
gardă în preajma lui, cu un 
mare om de știință, cu un 
scriitor sau artist. Cu prilejul 
acestor discuții sincere, dega
jate — și aceasta era marea 
artă a lui Lenin : .de a crea o 
ambianță propice discuțiilor, 
de a înlătura orice bariere 
ce s-ar fi putut interpune în
tre el și interlocutori — Lenin 
se informa, sesiza fenomene, 
o anume stare de spirit din a 
căror studiere putea să tragă 
concluzii cu o valabilitate 
generală. Lenin manifesta o 
profundă grijă pentru soluțio
narea imediată a problemelor 
ce i se aduceau la cunoștință. 
Promovînd el însuși în prac
tica revoluționară această ne
cesitate absolută a activității 
revoluționare nemijlocite ca o 
condiție a, succesului ei, Vla
dimir Ilici scria .că militanții 
comuniști, atît în perioadele 
de pregătire a revoluției cît și 
după cucerirea puterii, trebuie 
să'se afle permanent în mijlo
cul poporului, acolo unde tră
iesc și acționează masele de 

. oameni ai muncii, iar contac
tul direct cu poporul trebuie 
păstrat și consolidat perma
nent.

Simptomatică pentru rapor
turile dintre comuniști și mase 
este concluzia pe care a tras-o 
un țăran din Siberia, după o 
întâlnire cti Lenin. Măreția lui 
Lenin, povestea țăranul O. I. 
Cernov, constă în aceea că 
„el a dat ascultare, firește, 
nu mie, un om simplu, ci prin 
mine a dat ascultare întregii 
țărănimi. Si tot prin mine a 
luat cunoștință de situația ex
trem de complexă din pături
le de jos ale ponorului... Vla
dimir Ilici nu era la fel cu 
ceilalți, pe el nu-1 încătușa 
teoria, el trăia viața, eveni
mentele, revoluția, le dirija. 
El înfăptuia voința maselor ca 
un conducător, el era sufletul 
maselor, un suflet plin de 
nemăsurate posibilități'*.

Exemplul leninist în acest 
domeniu, ca și în numeroase 
altele, constituie un puternic 
îndemn. Pentru a nu greși în 
politică, pentru a găsi solu
țiile cele mai adecvate, mili
tantul comunist are îndato
rirea să păstreze permanent 
legăturile cu masele. Consec
vența acestei orientări consti
tuie o garanție a unei politici 
realiste, în conformitate cu 
cerințele vieții. Ea arată tot
odată adîncul umanism al ac
tivistului de partid sau de 
stat, profund și sincer intere
sat în cunoașterea aspirațiilor*

Conf. dr.
I. ȘERBĂNESCU

și nevoilor poporului, a preo
cupărilor și grijilor sale.

Partidul nostru, fidel teoriei 
marxist-leniniste, cultivă în 
conștiința militanților săi, a 
acelora cărora li s-a încredin
țat o funcție de răspundere, 
sentimentul necesității unui 
contact viu, direct, uman cu 
masele de oameni ai muncii. 
Cunoașterea nemijlocită a ex
perienței făuritorilor noii o- 
rînduiri dă posibilitatea de a 
extrage învățăminte menite a 
deschide noi căi de creație, a 
soluționa cît mai adecvat ce
rințele sociale imediate și de 
perspectivă.

Partidul Comunist Român 
are și cultivă în continuare 
o bogată tradiție a legăturii : 
cu masele, închegată în anii 
ilegalității, cînd miMtanții re
voluționari nu pregetau să-și . 
riște chiar' și viața- pentru a 
se adresa mase’lor direct sau ’ 
prin cuvîntul tipărit, la de- ■ 
monstrații sau întruniri. Cu
noașterea nevoilor 'reale ale 
muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor i-a stimulat pe co
muniști să inițieze și să con- 

' ducă puternice acțiuni împo
triva regimului burghezo- 
moșieresc.

în condiții dintre, cele mai 
grele cum au fost în perioa
da dictaturii fasciste, 'a 
războiului antisovietic etc., 
membrii partidului' comunist, 
ai U.T.C. au făcut efor
turi supraomenești pentru 
a păstra legăturile cu cele 
mai diverse straturi-; ale popu
lației. Cunoașterea, stării ae 
spirit a maselor le-a per
mis comuniștilor să inițieze 
acțiunea pentru înlăturarea re
gimului antonescian și înrola
rea țării in războiul antihit
lerist printr-o largă coaliție 
de forțe.

Revoluția popularăx con
strucția ’ socialismului au ex
tins considerabil legăturile 
dintre avangarda marxist-le- 
ninistă și 
poporului __ ..
partidului — expresie a nă
zuințelor.........................
națiuni — a creat o comu
niune morală și spirituală în
tre partid și întreaga colecti
vitate. Partidul se bucură de 
încrederea maselor, de spri
jinul lor necondiționat. Pen
tru a menține și dezvolta a- 
ceste raporturi, conducerea 
partidului nostru consideră ca 
absolut obligatorie pentru fie
care activist, pentru fiecare 
militant al său un contact per
manent și nemijlocit cu cele 
mai diverse categorii de oa
meni ai muncii.

Exemplul cel mai elocvent 
îl dă însăși conducerea parti
dului nostru, secretarul 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cunoașterea ne
mijlocită a realităților, prin 
vizitele sistematice în între
prinderi și instituții, consul
tarea cu specialiști din cele 
mai variate domenii, contac

masele largi ale 
român. Programul

vitale ale întregii

tul cu oamenii muncii — in- 
stituționalizate în ultimii ani 

x — atestă spiritul leninist de 
muncă pe care-1 promovează 
conducerea Partidului Comu
nist Român. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că practi
ca partidului nostru de a 
se consfătui, în cele mai 
importante probleme cu spe
cialiștii, cu masele populare, 
de a asigura condițiile ne
cesare participării lor active 
la elaborarea măsurilor și 
la înfăptuirea acestora con
solidează forța și tăria 
partidului, determină ade
ziunea puternică și permanen
tă a întregului popor la în
treaga operă constructivă, 
creatoare a partidului.

Dezvoltarea unor relații am
ple cu masele este indiscuta
bil legată de grija fiecărui 

, militant, activist cu funcție de 
conducere la diferite nivele 
ale organizării sociale de a 
sluji cu devotament cauza ge
nerală, de a asculta atent ce- 

. rerile și sesizările, observații
le critice ale oamenilor. Partir 
dul nostru acționează pentru 
promovarea unor raporturi 
active, de încredere deplină 
între oamenii muncii și acti
viștii cu funcție de răspun
dere pe linie de partid și de 
stat la diferite nivele, combă- 
tînd energic orice dovadă de 
formalism, atitudine birocra
tică, neatenție față de opiniile 
și sugestiile cetățenilor. O 
componentă a procesului de 
adîncire a democratismului 
socialist, a umanizării relații
lor sociale o reprezintă înțele
gerea faptului că funcționarul 
de / stat, acțiyisj4jlrî,d£ partid 
:Sînt’la dispoziția cetățenilor și 
nu aceștia-din ufriiă la bunul 
plac al celor care au primit o 
anumită învestitură din par
tea societății.

încrederea maselor se ca
pătă și se menține atunci 
cînd există concordanță între 
principiile etice pe care le ge
nerează orînduirea noastră și 
comportamentul activistului 
de partid sau de stat. Partidul 
nostru acționează în acest 
sens, combătînd ferm favori
tismul. fenomenele de căpă
tuială. de însușire a unor a- 
vantaje nejustificate. Fiecă
rui om îi este asigurat din 
partea societății un beneficiu 
în raport bu contribuția adu
să la progresul general al ță
rii. Oamenii muncii au o deo
sebită sensibilitate pentru 
concordanța între vorbe și 
fapte, între idealul proclamat, 
și efortul pentru a transpune 
în practică acest ideal. Pentru 
a demonstra frumusețea și 
forța idealului etic al socie
tății noastre, se impune devo
tament fată de cauza socialis
mului, o ținută morală irepro
șabilă, identificarea fiecărui 
militant cu cauza întregului 
popor.

Centenarul nașterii lui V. I. 
Lenin constituie astfel un pri
lej de afirmare a valențelor 
umane ale conducătorului co
munist, a trăsăturilor luptăto
rului revoluționar dăruit cau
zei poporului, socialismului.

• MIERCURI DUPĂ - A- 
MIAZA, la Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și de
mocratice din România, s-a 
deschis expoziția documenta
ră „100 de ani de la naște
rea lui V. I. Lenin“.

La festivitate au participat 
tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Dumitru Popai 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C. C. al P. C. R., 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal București 
al P. C. R., Miron Con- 
stantinescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Academiei de Științe Sociale 
și Politice, activiști de par
tid și de stat, cadre didactice 
din învățămîntul superior, 
cercetători științifici.

Au participat A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai 
ambasadei. Au luat parte, de 
asemenea, oameni de știință 
români și de peste hotaie, 
prezenți la sesiunea științifi
că pe țema „Leninismul și 
victoria socialismului în Ro
mânia.

• MIERCURI SEARA, Co
mitetul Executiv al Comite
tului Central ■ al Partidului 
Comunist Român, a oferit o 
masă în cinstea oaspeților 
străini participanți Ia sesiu
nea științifică pe tema „Le
ninismul și victoria socialis
mului în România44, organiza
tă cu prilejul sărbătoririi

• centenarului nașterii
V. I. Lenin.

Au luat parte-tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 

■ Comitetului Executiv, al Pre- 
Vidi’Jui Permanent, secretar 
•al C.C. al P.C.R., Miron Con- 
stantinescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Academiei de Științe Sociale 
și Politice, academicieni, ca
dre didactice, participanți la 
sesiune.

lui

Miercuri s-au încheiat lucră
rile sesiunii științifice pe tema 
„Leninismul și victoria socia
lismului în România", organi
zată la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcă
rii revoluționare și democrati
ce din România, cu prilejul 
sărbătoririi centenarului naș
terii lui V. I. Lenin.

In ultima zi, s-au prezentat 
comunicări în cadrul secțiilor 
„Leninismul si tactica Parti- 
diilui Comunist în revoluția 

/SOicialistă" și „Lenin și fău
rirea societății socialiste"

Lucrările sesiunii au conti
nuat apoi în ședință plenară.

In încheierea lucrărilor a 
vorbit tovarășul Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului 
de studii istorice și social-poJi- 
tîce de pe lîngă C.C. al P.C.R.
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telor concrete. Funcționarea co
misiilor pe probleme în rîndul 
comitetului coordonatoi, cuprin- 
zînd* reprezentanți din fiecare or
ganizație, comisia de control și 
informare ce se înființează perio
dic cu scopul verificării activită
ții fiecărei organizații, la care 
se adaugă instruirile. întîlnirile 
săptămînale cu secretarii tuturor 
organizațiilor. întîlniri rezervate 
dezbaterii la zi a îndeplinirii 
sarcinilor — toate acestea arti
culează un adevărat sistem me- . 
todologic. Din acest sistem de 
pîrghii nu putem omite, desigur, 
pe cea principală, accentuată de 
Tudor Finat, membru al comite
tului -coordonator :•

— Fără a diniintia resursele 
care pot fi valorificate de un., 
mecanism organizatoric bine pus 
la punct, funcția de coordonare 
a organizațiilor rămine practic să 
fie demonstrată convingător prin 
contribuția fiecărui membru al 
comitetului și în special a acelo
ra care poartă răspunderea di
rectă a unei organizații. Deoare
ce, deși organ colectiv de lucru, 
sau tocmai de aceea, noțiunea de 
comitet coordonator implică și 
răspunderea personală.

Un singur exemplu, din multe 
care se pot enumera. Nu de 
mult, cu ocazia asimilării în pro
ducția de serie a, unui nou pro
dus, combina C12, comitetul 
coordonator U.T.C. a socotit util 
să-l facă cunoscut în caracteristi
cile sale, inedite prin inițierea u- 
nui concurs a cărui întrebare de 
bază era : „Cunoașteți combina

VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII
TURCIA, ’ CEVDET SUNAY

(Urmare din pag. I)

demotiva Diesel-electrică 
2 500 CP adaptată exploatării 
în condiții de climat tropical. Ce- 
rînd explicații în detaliu asupra 
ritmului'de producție și produc
tivității muncii, oaspetele apre
ciază nivelul tehnic al dotării în
treprinderii care permite desfă
șurarea unei activități de înaltă 
eficiență.

Popas în secția de montaj. Pre
ședintele Turciei urcă în cabinele 
de comandă ale unei locomoti
ve Diesel-electrice de 2100 CP 
și a unei locomotive electrice de 
5 100 kW, gata pentru a părăsi 
porțile fabricii, examinează insta
lațiile interioare, asistîrid totoda
tă la o demonstrație de punere 
în mișcare a acestora.

Răspunzînd întrebărilor puse . 
de oaspeți, gazdele .informează 
că în prezent produsele uzinei 
satisfac cerințele economiei na
ționale, ea fiind astăzi în măsură'' 
să producă la fiecare două zile 
o locomotivă și că n parte impor- 
tantă din producție este destina
tă exportului. Președintele Repu
blicii Turcia este informat că 

.una din principalele caracteristici

ale activității uzinei constă în 
împletirea fabricației locomotive
lor electrice $i Diesel-electrice 
cu producția motoarelor electrice 
de diferite puteri, diversificate în 
funcție de» nevoile variate ale 
economiei naționale și cerințele 
la export. Se subliniază că ma
joritatea utilajelor produse aici, 
printre care transformatoare cu 
puteri cuprinse jntre 100 — 
1 600 kWa sînt de concepție ro
mânească. creația lor aparținînd 
specialiștilor craioveni.

Se vizitează în continuare fa
brica de aparataj electric și de 
înaltă tensiune, cea mai nouă u- 
nitate a uzinei. Scurte popasuri 
în unele ateliere, în fața unor 
niașini-unelte de înaltă tehnicitate, 
.prilejuiesc alte discuții ample asu
pra caracteristicilor. tehnice și 
economice ale utilajelor,., asupra 
posibilităților de export, pregăti
rii și calificării cadrelor. Preșe
dintele Republicii Turcia discuta 
cu muncitori' și'4 tehnicieni, 'in- 
teresîndu-se despre condițiile .lor 

venitul pe care îl 
4 ' ‘î as-

de, rțuincă. \
realizează și despre diferite 
pecte ale vieții lor familiare.

Coloana mașinilor oficiale, 
cortată de motocicliști, se

es- 
în-

• CU PRILEJUL ANIVER
SĂRII zilei de naștere a tova
rășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C.' al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri, ambasado
rul R. P. D. Coreene la Bucu
rești, Kang Iăng Săp, a oferit 
miercuri după-amiază o gală de 
filme, urinată de un cocteil.

Au , participat tovarășii Emil 
jBodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Pet-

CRONICA
U. T. C

Participarea delegației
U. T. C. la motoștafeta 

internațională
,,Drapelul Victoriei"

Ieri dimineața a părăsit 
Capitala, indreptîndu-se spre 
Budapesta, delegația U.T.C. 
care va participa la cea de 
a doua etapă a motoștafetei 
internaționale a tineretului 
„Drapelul Victoriei44.

Luînd startul în luna au
gust anul trecut. în Piața 
Roșie din Moscova, motoșta
feta a parcurs peste 3 500 km 
pe traseul străbătut acum un 
sfert de veac de înaintarea 
victorioasă în lupta pentru 
zdrobirea fascismului. Traseul 
urmat de motoștafeta a tre
cut în primă etapă pe teri
toriile Uniunii Sovietice, R.P. 
Polone. Republicii Socialiste 
România și R.P. Bulgaria. în |

A APĂRUT:

doua parte a ștafe- 
fi parcurși încă 
pe un itinerar care 
localități greu în-

POLITICA

I. LEMN — Opere com
plete voi. 54. 55.

C 12 Membrii comisiei au 
transmis mesajul .iar pentru pu
nerea sa în aplicare a fost mobi
lizat fiecare membru al comite
tului. Ecoul de care s-a bucurat 
inițiativa în rîndul organizațiilor, 
promptitudinea cu care a fost re
cepționat apelul, sînt dovezi sem
nificative ale oportunității unei 
astfel de intervenții pentru bunul 
mers al producției.

în același timp însă, existența 
în întreprindere a 15 organizații

fiecărui membru al comitetului 
coordonator, datoria de a-și ra
porta permanent răspunderea la 
necesitățile concrete ale organi
zației. dialogul și colaborarea sa 
la satisfacerea acestora, mergînd 

■ pe verticală în întîmpinarea in
tențiilor comitetului coordonatoi 
dar și pe orizontala antrenării a- 
cestora la inițiativele pornite din 
sinul organizațiilor.

în sensul acesta, una din idei
le centrale ce au revenit cu pre-

COMITETUL
COORDONATOR

U.T.C., fiecare cu program șf?ac- 
tivități distincte, în P gpndifii. de 
muncă specifice, atestă în raport , ,.w 
cu fiecare în-pârte realizarea a- Semănătoarea nu se poate crea 
tribuțiilor comitetului coordona- ‘

cădere în opiniile interlocutorilor 
noștri, a fost aceea că afirmarea 
omogeiiității organizațiilor de la

tribuțiilor comitetului coordona- decît printr-o reciprocitate a spti-
tor . într-p dublă direcție: pe de finului permanent pe care și-1 â-
o parte o îndrumare particulară 
a fiecărei organizații: în funcție 
de specificul ei, iar pe de altă 
parte, îndrumarea acțiunilor tu
turor dintr-o perspectivă unică 
care să fie în același timp o con
cluzie organică dar și o premisă 
utilă practicii de zi cu zi a 
acestora. în împletirea acestor 
direcții, în păstrarea unui echili
bru constructiv care să se conso
lideze în fiecare acțiune desfășu- 
rată, intră firesc în atribuțiile -alta* O astfel

, Cordă comitetul coordonator și or
ganizațiile pe de o. parte, iar pe 
de alta, prin comunicabilitătea în 
acțiune dintre organizații. Cu alte 
cuvinte, să nu se rămînă la o 
simplă „asistență44 de ajutor, ve
nită din partea comitetului coor
donator, ci chiar între organizații 
să existe un climat de comunica
re directă, care se * creează mai 
ales prin circulația, experienței 
pozitive de la o organizație la 

'“'l de situație ne-a

/

cea de a 
tei. vor 
2 000 km 
cuprinde .
cercate în anii războiului an
tifascist pe teritoriile R.P. 
Ungare. R.S. Cehoslovace și 
R.D. Germane.

Din delegația română fac 
parte colonelul în rezervă 
Costache Mîndru. participant 
la războiul antihitlerist. Do
rin Lăncrăn.ian, activist al 
C.C. al U.T.C., Ovidiu Păun, 
ziarist, și un grup de patru 
tineri. La plecare, pe aero
portul Bănoasa au fost pre- 
zenți membri ai Biroului C.C. 
al U.T.C. și activiști ai C.C. 
al U.T.C.

a-

fost împărtășită de secretarul or
ganizației de la C.S.U., Toma 
Mircea:

— Comitetul organizației noas
tre a inițiat în secție, datorită 
unei necesități impuse de pro
cesul tenhologic^al asimilării unor 
noi repere tehnice, o serie' de 
dezbateri sub forma „Muncitorul 
întreabă — inginerul răspunde", 
care au suscitat interes și în alte 
organizații. Acum ele se desfă
șoară în absolut toate secțiile din 
uzină. Aș remarca cu această 
ocazie solicitudinea pe care a 
dovedit-o față de inițiativa noas
tră comitetul coordonator, popu
lar izînd-o și în alte organizații. 
Pentru noi, acesta a fost un răs
puns legitim la contribuția pe 
care am adus-o traducerii în 
practică a recomandării
cestuia, de a se ține la nivelul 
fiecărei organizații, deci și la noi, 
un [colocviu pe tema „Eficiența 
fiecărui minut la locul de mun
că".

Acest al doilea exemplu de
monstrează, credem, convingător, 
că, dacă multe din succesele ac
tuale ale organizației U.T.C. a 
întreprinderii sînt roadele de 
gîndire și de intervenție ale co
mitetului coordonator U.T.C., 
nu-i mai puțin adevărat că mul
te altele pornesc în sens invers, 
de la organizații spre comitet, 
căruia îi revine de data aceasta 
rolul de a le sintetiza și amplifi
ca printr-o aplicare pe scară mai 
largă. în felul acesta, circuitul 
se închide intr-un cerc rotund, 
armonios, pe razele căruia expe
riența circulă în permanență.

manent al C. C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, gene
ral-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului forțelor arma
te, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, activiști de partid și de 
stat.

• MIERCURI DIMINEAȚA 
a plecat la Praga o delegație de 
activiști ai P.C.R., condusă de 
Constantin Cîrțînă, membru al 
C.C- al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., care, la invitația C.C. ai 
P. C. din Cehoslovacia, va face 
o vizită de schimb de experien
ță.

dreaptă apoi spre poarta de vest 
a orașului — o altă importantă 
zonă industrială a Craiovei, unde 
în ultimii ani s-au ridicat puter
nice obiective industriale : Com
binatul chimic, o modernă între
prindere de prefabricate din be
ton, centrala electrică de termofi- 
care și unități ale industriei ali
mentare.

Președintele Sunay este invitat 
să viziteze Combinatul chimic 
aflat în funcțiune cu majoritatea 
unităților sale dez producție. în 
hala pavilionului central, oaspeții 
primesc ' explicații asupra profi
lului și nivelului de înzestrare 
tehnica al acestui mare obiectiv 
al petrochimiei românești care va 
avea în final o capacitate anuală 
de un milion tone îngrășăminte 
pe bâză de âzot.

După ce și-a făcut o privire de 
ansamblu asupra combinatului, 
președintele Sunay, arătînd că și 
în țara sa se construiesc unități 
asemănătoare, și-a exprimat do
rința de a vizita unitatea princi
pală a acestui combinat, fabrica 
de oxigen și azot — materii pri
me care stau la baza obținerii în
grășămintelor chimice. Aici, ingi
nerul Iustin Rogoz, directorul ge
neral al combinatului, răspunde 
la numeroasele întrebări puse de 
oaspeți în legătură cu modul de 
funcționare a .agregatelor com
plexe și caracteristicile produse
lor finite care prin calitățile lor 
superioare sînt tot mai solicitate 
la export.

în continuare, coloana mașini
lor oficiale parcurge întreaga 
platformă petrochimică craioveâ- 
nă care numără aproximativ 20 
de unități productive, și care se 
întinde pe o suprafață de aproxi
mativ 120 de ha.

★
La amiază, președintele Con

siliului popular județean Dolj, 
Constantin Băbălău, și soția sa, 
au oferit, la restaurantul „Miner
va'* din localitate, un dejun în 
onoarea ........
Turcia, 

''sale.

președintelui Republicii
Cevdet Sunay și a soției

★
la Constanța,

Ștefan Bratu
De 

„Agerpres“, 
Nicolae Vamvu, transmit:

în cursul după-amiezii _
miercuri președintele Republicii

trimișii
$i

de

Turcia șî persoanele oficiale ro
mâne și turce care îl însoțesc, au 
poposit pe meleagurile dobroge
ne, leagăn al unei milenare' civi
lizații, cu vii rezonanțe în istoria 
și cultura țării, ținuturi ridicate 
astăzi la o înaltă treaptă de dez
voltare materială și spirituală.

Pe aeroportul Mihail Kogălni- • 
ceanu distinșii oaspeți au fost 
primiți cu aceleași sentimente 
prietenești, de caldă ospitalitate, 
cu care poporul nostru i-a în
conjurat în tot timpul vizitei în 
'România, încă de la sosirea lor 
în Capitală. La coborîrea di-n a- 
vion, au fost salutați cordial de 
președintele Consiliului popular 
județean Constanța, Petre Iones- 
cu, cu soția, de primarul muni
cipiului Constanța, Petre Nico
lae, și de alte oficialități locale.

După festivitatea primirii la 
aeroport, coloana de mașini se 
îndreaptă spre Mangalia.

Se trece pe lîngă platforma in
dustrială a orașului, care astăzi 
marchează puternic angajarea 
Constanței în procesul dinamic 
de industrializare a patriei. Pe 
fundalul de azur al mării se pro
filează obeliscul noului far ma
ritim, o adevărată pădure de ca
targe și macarale, semne ale ac
tivității celui mai important port 
al țării — loc de răscruce al u- 
nor drumuri comerciale cu tradi
ție îndelungată dintre Europa 
centrală și Orientul Apropiat -— 
prin care se desfășoară acum mai 
mult de jumătate din exportul 
României.

Coloana oficială străbate apoi 
localitățile înșiruite de-a lungul 
litoralului românesc al Marii Ne
gre. Se trece prin Eforie Nord, 
Eforie Sud, vechi și renumite sta
țiuni balneoclimaterice care în 
ultimii ani și-au schimbat înfăți
șarea datorită numeroaselor con
strucții ridicate aici în folosul ze
cilor de mii de oameni ai muncii 
din țara noastră și numeroșilor 
turiști de peste hotare veniți să-și 
petreacă aici vacanțele. Pe între
gul traseu, numeroși*1 cetățeni, flu- 
turînd stegulețe sau purtînd bu
chete de flori au ținut să-i salute 
cu căldură pe oaspeți.

In onoarea șefului statului turc 
și a soției sale, președintele Con
siliului popular județean și soția 
au oferit un dineu.

| D1DW b-. ...

MESERIE UR1TĂ?
(Urmare din pag. I)

pe atunci îl. poreclisem „Gură 
spartă". Răcnește de la distan
ța : „Servus mă și își aduce 
soția la masa mea. să mă pre
zinte : „El o Ovidiu Păun, zia
rist. Combate la „Scînteia tine
retului". Se ocupă de morală, de 
educație. Un băiat grozav, dacă 
mi-a fost mie coleg de liceu !" 
Bîlbîi ceva, nedeslușit și fanfa
ronul. după încă un torent de 
vorbe goale, pleacă tîrîndu-și 
nevasta după el : ,,Te-am pupat. 
Eram foarte grăbit. Te sun eu la 
serviciu".

Am rămas consternat, în fața 
privirilor reci ale celor două fe
te. „Prințul" și-a amintit brusc 
ca știe foarte bine românește, 
!f’a 1PU.S* P.e scurt, că e ofițer 
de miliție și le-a cerut să se le
gitimeze. Totul s-a petrecut în 
liniște și nimeni n-ar fi putut 
să știe că la masa noastră, sub 
m^ca wunei discuții amicale se 
schimbă expresii de lavă proas
pătă. Fetele nu mințiseră. Se 
numeau într-adevăr Maria si 
Smaranda. Fetele nu mințiseră.

Aveau intr-adevăr, 
respectiv, 18 ani. 
vîrsța pe care și-o wv*.uO3C1-a 
22 și 20. Asta din cauza fardu
lui. Nu. fetele nu mințeau. Erau, 
intr-adevăr, manechine. Cu o 
singură modificare. Nu erau ma
nechine la o casă de mode. Nu. 
Erau, intr-adevăr, manechine, 
manechinele unei oribile concep
ții despre viață și despre muncă, 
despre felul in care • ■ •
trăită tinerețea, 
dragostei.

De fapt, pe Anda o mai întîl- 
nisern, cu un an în urmă, la o 
secție de miliție, unde se stră
duia să explice că nu face ni
mic rău dacă nu muncește, nică
ieri, dacă și-a întrerupt studii
le, dacă le face zile negre părin
ților.

Că, nu face nimic rău dacă-și 
petrece^ nopțile oricum și cu ori
cine. că nu-i nimic, necinstit în 
a afișa un lux încropit din ..ca
dourile44 amicilor nocturni. Pc- a- 
tunci. „sediul", ei era la barul 
din Piața Romană Avea numai 
17 ani. Tat ce a reușit să schirti- 
be în acest an a fost „sediul".

numai 19 și, 
dar arătau 

declinaseră :

trebuie
despre sensul

Mariella — continui s-o numesc 
așa — a început cu cîțiva ani- în 
urmă o școală de croitorie. S-a 
„plictisit44, își amintește ea. 
Țaică-său i-a tras o băta- 

„ca la un bă- 
A început altă școală, 

coafură. Cu 1 chiu, cu 
...........--— A lucrat o Lu- 
„Trebuia să mă scol dimi- 

Unele cliente

rețeaua Șl PROFILUL 
ȘCOLILOR PROFESIONALE

Județul BISTREȚA-NĂSĂUD
tJ?SOALA. PROFESIONALA, BISTRIȚA, sir.. Dornel nr 1 
T - Libra?- ranîlhH Ce"îraIS a Cooperativelor de Consum, 

srn itUa ’ 'Pentru cooperația de consum.
PR°F?,S{O.N.A,LA- BISTRIȚA, str. Al. Odobescu, nr. 4. Telefon 8.1. Consiliul popular județean

E.lect,rlc.1?1! Pen‘™ centrale, stații și rețele electrice ; insta
lator de încălziri centrale; instalator de instalații tehnico-sani- tare și de gaze.

ȘCOALA PROFESIONALĂ. NASAUD, str. Gării, nr. 1. 
fon 213. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Pădurar.
ȘCOALA PROFESIONALĂ. BECLEAN, piața Libertății, 

Telefon 42. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA ----------------------

Piepublicii,
PROFESIONALA SANITARĂ. BISTRIȚA, 

nr 18—20. Telefon 946. Ministerul Sănătății.’

Județul BOTOȘANI

Tele-

nr. 1.

b-dul

ȘCOALA PROFESIONALA. BOTOȘANI, str. C ’ 2"
S. Telefon 1.18.40. Ministerul Comerțului Interior.
. .. ln?aJorl produse alimentare ; vînzături produse textile și
’ '• v'ozator produse metalo-chimiee ; ospătar.

ȘCOALA PROFESIONALA. BOTOȘANI, str. Dochia, 
Telefon 1.13.23. Consiliul popular județean

— Zidar construcții: instalator de încălziri centrale: mozai- 
car-faianțar.

PROFESIONALĂ, BOTOȘANI, Calea Națională, 
417. Telefon 1.16.30. Uniunea Centrală a Cooperativelor Consum.

— Vînzător magazine sătești.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, BOTOȘANI, str. Călugăreni, 

15. Telefon 1.12.35. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, DOROHOI. b-dul Victoriei, 

110. Telefon 433. Ministerul' Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA SANITARĂ.* BOTOȘANI, 

Maxim Gorki, nr. 1. Telefon 1.19.02. Ministerul Sănătății.

I,T2Fyyi??'ALA'„B0T0^ANt- 'tr- Cuz» \rodă, nr.

nr. 2.

nr. 
de

nr.

nr.

str.

ie zdravănă 
lat".
de ____
vai a terminat-o, 
nă. \ 
neața, devrerne.
făceau nazuri, mă enervau. Nici 
bacșișurile nu E atît de mari 
cum crede lumea".

Și Mariella a început să-și 
exploateze propria frumusețe, 
propria tinerețe, să-și calce în 
picioare și să-și batjocorească 
propria calitate și demnitate de 
om-. A- Plecat de acasă („Sînt 
majoră"), cu toată opoziția fa
miliei S-a întîlnit cu Anda. Au 
închiriat o garsonieră. Și au fă
cut orice, orice în afară dș o 
muncă cinstită, curată, omeneas- 

. că. așa cum fac milioane de ti
neri.

Discuția noastră e foarte sin
ceră Fetele- caută argumente 
pentru existența lor bacteriană. 
Nu prea găsesc. Nu fac parte 
dintre, lichelele istețe șț poleit? 
cu diferite „isme“ cu care „iau 
ochii, “celor ce stau să le ascul
te. Nu știu și nici nu pot. n-ar 
avea cum să-și justifice atitu
dinea față de muncă, fuga din 
societatea creatoare în care tră
iesc. .Singura lor armă e cinis
mul, care n-a avut niciodată ne
voie de argumente. Iată, de alt
fel. o calme a acestuia :

„Știi, ziariștule, ai o meserie 
urită" îmi reproșează Anda că
tre sfîrșit. „E urît să vă legați 
de oameni care nu fac nici un 
râu, să le scormoniți viața, să 
le faceți publice problemele in
time, e urită meseria ta" întă
rește Mariella. „Ca să nu mai 
vorbim de a dumnealui" spune 
bruneta fără cusur, arătînd în 
direcția „Prințului".

S-ar putea — m-am gîndit. 
S-ar putea spune uneori că am 
o meserie urîtă, mai ales că 
sînt pus. deseori. în situația de 
a desluși adevăruri Urîte. dure
roase, de a sta de vorbă cu ele
mente declasate, cu tot soiul de 
indivizi a căror „morală" se sus
trage oricăror încercări de ^ste
rilizare". S-ar putea ca munca 
mea, munca oricărui ziarist să 
reprezinte o pacoste pentru a- 
ceastă, „pleavă" care se refuză 
cu insistență obligațiilor sociale, 
care încearcă să treacă prin 
viață „ca gîsca prin apă". Pen
tru ei, pentru indivizii din aceas“ 
tă tot mai subțire categorie, me
seria mea e, fără îndoială, urîtă.

Dar, în aceeași clipă mi-au 
venit în minte sutele, miile de 
tineri harnici, entuziaști, mun
citori, veseli, prietenoși, plini de 
o nestăvilită dragoste de viață, 
mi-a venit în minte profunda lor 
umanitate, mi-am amintit de o- 
chii lor luminoși, adevărate fo
care de inteligență, de vitalitate, 
de energie, mi-am amintit de 
toți acești tineri pe care i-am 
cunoscut și i-am îndrăgit prin 
munca mea de ziarist. Și am 
rostit, destul de calm, spre ochii 
rimelați ai Mariellei, care lu
ceau leneș, ca o apă stătută : 
„Nu, nu am o meserie urîtă!"
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Ne-am oprit în aceas
ta frumoasă și bo
gată comună a ju

dețului Teleorman cu 
gîndul de a surprinde 
de-a lungul a 7 zile — și 
nu neapărat în succesiu
nea calendaristică a unei 
săptămîni — activitatea 
pe toate planurile a or
ganizației U.T.C., a tine
rilor. Ne-am oprit aici 
pentru că — după cum 
știam — anul trecut co
muna a ocupat primul 
loc pe județ în întrecerea 
socialistă desfășurată în 
acțiunile politice, că în 
ultimii ani, cei 8 000 de 
locuitori ai comunei au 
ridicat un foarte frumos 
cămin cultural ce dispune 
de o sală de spectacole 
a cărei capacitate ajunge 
la 500 de locuri, sală cu 
fotolii confortabile, cu 
scenă ce permite prezen
tarea celor mai diverse 
spectacole, cu dotări de 
club; comuna dispune de 
trei școli generale ce 
concentrează 48 cadre di
dactice, un dispensar 
medical cu 3 medici și 
încă de trei ori pe atâta 
personal sanitar cu study 
medii ; ea are biblioteca 
în rafturile căreia se află 
peste 10 000 volume; în
treaga comună este elec
trificată și radioficată ; 
pentru că centrul civic al 
comunei include ateliere 
de deservire a populației: 
cismării, ateliere de croi
torie, sifonerii, frizerii, 
spatii comerciale mo
derne, foarte bine apro
vizionate. în sfîrșit, 
ne-am oprit aici pen
tru că există o coope
rativă agricolă puternică, 
multilateral dezvoltată, 
eu sectoare de producție 
ce solicită prezența acti
vă a oamenilor 365 de 
zile dintr-un an ; pentru 
că și aici prind viață 
planuri ' îndrăznețe pri**- 
vind intensificarea și di
versificarea producției 
prin irigații, mecanizare, 
chimizare, prin introdu
cerea masivă a tehnolo
giilor moderne de pro
ducție. Și oricine poate 
aprecia lucrurile asemă
nător cu noi dacă ajun
ge să cunoască realita
tea de aici, de la Pere
tu : cooperativa agricolă 
dispune de 4 848 hectare 
teren arabil și și-a propus 
să realizeze o producție 
globală de 28 milioane 
lei, ponderea veniturilor 
bănești fiind de peste 19 
milioane lei, a amenajat 
19 hectare de solar, 
în sectorul vegetal pro
ducțiile medii se află 
într-o permanentă creș
tere,^ anul acesta fiind 
prevăzute a se realiza 
pesto 2 200 kilograme 
grîuf 3 500 ki-lograme po
rumb, 1 000 kilograme ri
cin și 1 800 kilograme 
fioarea-soarelui la hec
tar ; în viticultură, sector 
ce cuprinde aproape o 
sută de hectare, se lu
crează cu soiuri de mare 
productivitate, în condi
țiilor oferite de terenurile 
în pantă îerasafe. în a- 
ceastă comună, în condi
țiile inexistentei unei alte 
surse de apă decît a u- 
nui pîrîias — stare na
turală suplinită prin hăr
nicia oamenilor — se 
realizează un sistem de 
irigații de neste 1 000 de 
hectare. Sigur, această 
investiție nu a fost diri
jată în mod întâmplător, 
ci cu garanția unei înalte 
eficiente, ca urmare a 
trei acumulări în supra
față de 10 hectare luciu 
de apă.

Aici. în cadrul acestor 
multiple preocupări gos
podărești, ne-am propus 
să-i căutăm pe tineri, să 
le cunoaștem munca si 
inițiativele prin care ei 
răspund sarcinilor de 
mare însemnătate pe 
care partidul, la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., 
le-a pus în fața agricul
turii, concepînd cele două 
Programe de importanță 
vitală pentru belșugul și 
roadele viitoare ale sate
lor noastre, l-am urmă
rit pe șantierul cu cel mai 
întins cîmp de acțiune, 
cel al realizării angaja
mentelor formulate în în
trecerea socialistă pe 
anul 1970.

De astăzi de dimineață ne 
aflăm in mijlocul tinerilor din 
Peretu. Ei sînt 1 000, noi sîn- 
tem numai doi — eu și fotore
porterul. Imposibil să fim pre- 
zenți peste tot acolo unde se 
lucrează. Pentru început ne-am 
propus să rămînem în legumi
cultura, sector cu pondere in 
structura- veniturilor: 180 de hec
tare cultivate, 3 758 000 lei obți
nuți prin valorificarea pe bază 
de contracte a peste trei sute 
de vagoane legume și zarzava
turi. în acest sector lucrează 
nu mai puțin de o sută de ti-

O ploaie măruntă s-a așter
nut încă de pe la orele 5,00. în
tregul program stabilit de seară 
trebuia refăcut. Era exclusă ie
șirea în cîmp la semănat sau la 
pregătitul terenului, la conti
nuarea lucrărilor pentru irigații. 
De asemenea, în majoritatea 
celorlalte sectoare, activitatea 
era îngreunată. Pentru această a 
doua zi ne propusesem să urmă
rim activitatea in cîmp a tine
rilor. Eram descumpăniți, pentru 
că ne vedeam obligați să rămî
nem la club, singurul loc... favo
rizat de ploaie. Pe la orele 8 
însă, tovarășul Emanoil Varză, 
secretarul comitetului U.T.C., ne 
invită să participăm la cele 
„două inițiative ale organizației

MB»
Timpul est®..dl’fi-nW^fFuffRjr ’

.Mecanizatorii, însă, nu pot ieși 
în cîmp. E umezeală multă. Dar 
nu-și pierd timpul în zadar. îm
preună cu inginerul șef al coo
perativei agricole și cu șeful 
secției de tractoare, cei cinci
zeci de tineri mecanizatori (în
tregul efectiv al secției) pregă
tesc aici succesul ce se dorește 
obținut la semănatul porumbu
lui. Ion Floricică, Floreâ Pie-

SÎMBĂTĂ
Astăzi ș-a semănat primul 

hectar de teren din cele 1913 
planificate porumbului. Lucrările 
au decurs normal. De la început, 
însă, se impune o precizare : a- 
ceastă complexă lucrare — la ce
rerea organizației U.T.C. — va fi

Alături de locuitorii întregii 
comune, toată dimineața tinerii 
au participat la acțiunile de în
frumusețare. La cele 300 000 de 
panscluțe sădite în duminica 
precedentă, astăzi sau mai a- 
dăugat un milion. S-au plantat

începe - o nouă săptămînă 
— săptămînă considerată aici 
hotărîtoare pentru executarea 
lucrărilor în legumicultura și la 
semănatul porumbului. Tinerii 
și-au mobilizat mai mult forțe
le pe imensul șantier : ogoarele 
"cooperativei agricole. La orele 
16,00 ultimul metru pătrat, din

Pagină realizată 

de 

GHEORGHE 

FECIORU

Tinerii care lucrează în zoo
tehnie nu ne-au scăpat din aj 
tenție în această săptămînă, dar 
în sectorul creșterea animalelor 
nu ne-am deplasat decît astăzi. 
Pînă în toamna trecută lucrau 
aici doar 14 tineri. Acum sînt 46. 
Cum s-a ajuns la această cifră ? 
Un răspuns primim de la tovară
șul președinte, Uie Buzdugan ; 
„Dacă în celelalte sectoare am

neri. începem cu cele 19 hec
tare de solar. Se muncește in- 
tr-un ritm deosebit de intens. 
Se modelează solul, se plan
tează, se irigă. Totul, într-o or
dine perfectă. Se urmărește de
vansarea timpului : „O zi cîș- 
tigată acum, la plantare, în
seamnă cel puțin două sute 
de kilograme de legume la 
hectar valorificate cu o zi 
mai devreme, deci și veni- 
țuri mai bune, explică in
ginerul Petre Caragca. Și, con
tinuă dumnealui, de fapt, după 
ce am investit aproape cinci mi
lioane lei în această construcție 
ceea ce ne preocupă înainte de 
toate este eficiența".

Eficiență. Tinerilor din comu
nă le-a fost explicat termenul, 
le-a fost jalonat drumul care 
duce sigur la sporirea ei. în vi
ziunea fiecăruia, factori ca :

ritm, calitate, lucrări executate 
la timp, erau expresiv contu
rați. Dar acum se intilfteau cu 
o situație critică, o aglomerare 

. a lucrărilor ce trebuiau execu
tate și cărora cei permanenti
zați în legumicultura nu le pu
teau face singuri față. Aveau 
nevoie de ajutoare. Pe la orele 
9 la inginerul Caragea s-au pre
zentat 24 de fete din brigăzile 
de cimp. „Noi, tovarășe inginer, 
i s-a adresat Stelica Manea, am 
fost trimise de către secretarul 
organizației U.T.C. să vă aju
tăm. Zicea dumnealui că aici, la 
solar, este mare nevoie de forțe. 
Noi ne considerăm „brigadă de 
șoc". Dați-ne de lucru orice și 
vă asigurăm că vom munci 
conștiincios". Au fost reparti
zate la modelarea solului (unde 
fotoreporterul C. CIOBOATA 
le-a găsit muncind sîrguincios).

Seara, un prim bilanț : aproape 
un hectar și jumătate era gata 
pregătit pentru plantarea roșiilor 
timpurii numai ca urmare a 
muncii acestor harnice fete.

...La- aprinsul lămpilor am în
cercat o schițare a activității de 
peste zi a tinerilor din comuna 
Peretu. 899 de tineri au lucrat în 
cîmp, la legumicultura, in zoo
tehnie, la amenajările pentru 
irigații. Ei se numărau printre 
cei care contribuiseră direct la 
încheierea cu succes a semăna
tului culturilor din prima epo
că, la amenajarea a 22 de hec
tare pentru irigații, la pregăti
rea a 2,8 hectare în solar și 
plantarea cu răsaduri a 2,5 hec
tare. Au fost repicate ultimele 
cincizeci de mii de răsaduri de 
roșii și s-au semănat in răsad
nițe semințele pentru roșiile 
tîrzii, ardeiul și varza de toam

nă. Aportul tineretului este re
dat expresiv și de cuvintele to
varășului Uie Buzdugan, pre
ședintele cooperativei agricole : 
„mai mult de 60 la sută dintre 
cei care au participat astăzi la 
muncă au fost tineri".

...De la orele 19,00 la cămi
nul cultural s-a desfășurat un 
complex program. în sala cea 
mare a rulat filmul „Un cartof, 
doi cartofi", iar la club, proas
pătul campion județean la șah, 
mecanizatorul Stelian Bratu, a 
susținut un simultan cu tinerii 
din sat. Alții au urmărit progra
mul de la televizor, au jucat 
-tenis de masă, au citit o carte 
în sala de lectură. Cel puțin 
patru sute de tineri au răspuns 
astfel invitației comitetului 
U.T.C. de a-și petrece în colec
tiv seara zilei de miercuri.

ce vor permite folosirea din 
plin de către tineri, a acestei 
zile cu ploaie". L-am urmat.

In atelierele sectorului meca
nic al cooperativei agricole am 
întîlnit foarte mulți tineri. Pe 
„bandă" se aflau 32 de motoare 
stabile, 6 motopompe și 12 as- 
persoare pe care. cîmpul le va 
solicita nu peste multe săptămîni. 
Aici, comitetul U.T.C. localizase 
una din cele două principale ini
țiative din ziua aceea. în ce 
consta inițiativa nu este greu de 
dedus : tinerii din comună ce se 
pricep la mecanică — și numă
rul lor trece de 60 — precum și 
uteciștii din secția de tractoare 
a I.M.A. Roșiorii de Vede 
au fost solicitați să aju
te la remedierea defecțiuni
lor la agregatele amintite. 
Tovarășul Ion Iaurum, șeful 
sectorului mecanic ăl cooperati
vei, ne prezintă în cifre acțiu
nea : au participat 38 de meca
nici uteciști, iar prin munca lor.

opt motoare stabile, trei asper- 
soare și patru motopompe au fost 
complet puse la punct. Eviden- 
țiațîi: Ion Chirca, Costel Dide, 
Ion Ciocîlteanu, ’Uie Trașă, 
Gheorghe Varză...

La circa o jumătate de kilome
tru de sat am găsit 23 de tineri 
care înveliți în mantăi confec
ționate din folie de polietilenă 
pentru a se feri de ploaie, ad
ministrau azotatul de amoniu pe 
o suprafață do 54 de hectare 
cultivată cu grîu unde, din cau
za umidității excesive, tractoa
rele nu putuseră pătrunde. Se 
profita de timpul favorabil exe
cutării unei asemenea lucrări 
pentru a se fertiliza și această 
ultimă suprafață din cele 1300 
hectare rezervate griului. S-a 
lucrat greu, dar succesul a fost 
deplin.

După-amiaza, comitetul U.T.C. 
a confirmat primirea în rîndu- 
rile organizației a 5 tineri : Cos-

tică Gugu, Aurel Spînu, Ani- 
șoara Manea, Stelica Nedelcu și 
Mariana Tîulucu, iar Maria Filios 
a primit recomandarea necesară 
'formării dosarului pentru primi
rea în rîndul membrilor Parti
dului Comunist Român. „Prin 
ce fapte ați întîmpinat acest mo
ment deosebit în viața dumnea
voastră ?“ — i-am întrebat pe 
cei șase. Reproducem răspunsu
rile :

Maria Filios : Prin cele opt- 
zecișicinci de ore de muncă pa
triotică, prin efectuarea la timp 
și fără greșeală a lucrărilor de 
birou (e contabilă de brigadă 
n.a.), prin urmărirea atentă a 
lucrărilor ce se execută, prin 
studierea documentelor de par
tid.

Costică Gugu : Prin muncă. 
De la începutul acestui an n-am 
lipsit de la nici una din acțiu
nile întreprinse de către organi
zația U.T.C.

Anișoara Manea : Pregătin- 
du-mă teoretic și practic să lu
crez cit mai bine pe lotul de hi
bridare la roșii. Am participat 
la toate lecțiile predate, am lu
crat consecutiv Ia răsadnițe, din 
februarie încoace.

Aurel Spinu: M-am străduit 
să muncesc cit mai mult și mai 
bine, să fiu util cooperativei 
agricole și in momentele acestea 
cînd n-a venit încă vremea să 
folosim aspersorul.

Mariana Tiulucu: Ceva* cu a- 
devărat ieșit din comun n-am 
făcut. Am muncit însă zi de zi 
în cooperativă.

Stelica Nedelcu : Am învățat 
să lucrez în condițiile legumi
cultorii în solar. Particip la for
mația de dansuri.

...Seara, la căminul cultural, 
programul de activități a fost 
organizat în cinstea celor mai 
tineri membri ai Uniunii Ti
neretului Comunist.

treanu și Jon Chirca vor trage 
anul acesta primele brazde cu 
semănătoarea SPC-6. Acum, 
supravegheați, experimentează 
în curtea secției. De două ore. 
în continuu, întorc aidoma ca în 
capătul tarlalelor, fiaută să cal
ce exact .urma ,.marcatorului" 
se obișnuiesc cu viteza constantă 
de înaintare, reglează distribui
toarele. Indicațiile inginerului 
șef al cooperativei determină 
măsuri pregătitoare suplimenta
re. O hotărî re de ultimă oră : 
fertilizarea se va face concomi
tent cu semănatul; iar pentru a 
pune în valoare condițiile bune 
ale acestui an — circa 400 de 
hectare irigate — întreaga supra

față fertilizată cit doze modera
te de îngrășăminte chimice — 
se cere realizarea unei densități 
cu cel puțin 10 000 de plante la 
hectar mai mare decît cea pre
văzută inițial, adică asigurarea 
a peste 421)001 plante^ r.ecpltabile 
la hectar. ' ' ' " ‘"

Dialogul a continuat cîteva 
ore. S-au pus lâ punct lucruri 
foarte importante ce privesc ac
tivitatea din zilele următoare. 
A fost întocmit graficul de se
mănat la porumb, iar în sco
pul realizării unui ritm bun de 
lucru, s-a stabilit ca hrana de 
prînz să fie servită de mecaniza” 
tori în cîmp. De aici, de la sec
ția Peretu a I.M.A. Roșiorii de

Vede, se va da o replică hotărîtă 
în întrecerea ce se desfășoară 
sub deviza „secția cu cele mai 
bune rezultate".

...La solar, activitatea se desfă
șoară cu aceeași intensitate. în- 
cepind de astăzi încă o „brigadă 
de șoc" formată din 26 de ute*- 
ciști lucrează la modelarea solu
lui, lucrare mult rămasă in urmă. 
Mai sînt de pregătit și de plan
tat 7,5 hectare. Luni seara se do
rește încheiată lucrarea. Așa se 
și explică solicitarea adresată ti
neretului de către consiliul de 
conducere al cooperativei agrico
le și de către specialiști, răspun
sul prompt al tinerilor. De acum, 
numărul tinerilor ce lucrează în

legumicultura a depășit cifra de 
150. Vom mai reveni asupra a- 
cestei cifre, asupra hărniciei cu 
dare tinerii de aici muncesc.

Acum, ne îndreptăm către șan- 
, tierețe muncii voluntar-patrio- 
tice. -La amenajările pentru iri
gații: din punctul „Izjaz" 61evii 
de la liceele teoretice și tehnice 
și de la școlile profesionale, care 
se află în vacanță, au lucrat as
tăzi, pentru a treia oară în aceas
tă săptămînă. Răspunzînd che
mării organizației U.T.C., ei s-au 
constituit într-o brigadă de 
muncă voluntar-patriotică, for
mație ce sînt hotărîți să o 
mențină și pe timpul vacanței de 
vară. Ne-au asigurat de acest lu

cru Uie Pena, elev la liceul agri
col din Alexandria, Paul Dide, 
elev la școala generală din co
mună, Ion Martin, elev la o școa
lă profesională din cadrul Minis
terului Industriei Ușoare, N’cu 
Băneau, elev la Grupul școlar 
C.F.R. — Craiova și toți cei
lalți. In vacanță, petreeîn- 
du-și activ timpul liber, au 
contribuit la întărirea coo
perativei agricole în care lu
crează părinții și frații lor, prin 
săparea unui canal de aducțiune 
a.apei, lung de aproape un kilo
metru, ce va permite irigarea în 
bune condițiuni a mai bine de 10 
hectare. Alți tineri au lucrat la 
amenajarea bazei sportive — co

muna are o echipă de fotbal în 
campionatul județean — II j la 
colectarea fierului vechi.

începînd cu orele 19,00 la că
minul cultural, tinerele profe
soare Constanța Bocai, Doina 
Burcea și Maria Florescu au or
ganizat o seară distractivă. S-au 
desfășurat concursurile : cel mai 
bun cintăreț de muzică ușoară, 
cel mai bun cîntăreț de muzică 
populară, cea mai reușită pere
che de dansatori. Câștigătorilor 
— Mavru Gică (muzică ușoară), 
Almăjanu Sandei (muzică popu
lară) și Luciana Cuțulea și Va- 
sile Ghimfus (dansuri) — le-au 
fost atribuite premii și invitația 
de onoare la balul vacanței de 
a doua zi.

realizată numai de către tineri. 
Ei dau astfel cea mai serioasă 
probă de maturitate profesională. 
„Lucrîncl numai cu tinerii, măr
turisea tovarășul DUMITRU FO- 
LESCU, inginerul-șef al coope
rativei agricole, am convingerea 
că anul acesta vom realiza se
mănatul porumbului la ceJ mai 
înalt nivel calitativ. Argumente
le ? Ambiția, pregătirea profesio
nală, receptivitatea la sfaturile 
noastre a celor cu care lucrăm. 
Inițial ne propusesem să în

cheiem lucrarea în 14 zile. 
Judecind după ritmul acestei 
prime zile de lucru, sînt sigur că 
vom devansa planificarea cu cel. 
puțin două zile. Este spre folo
sul calității, al nivelului produc
ției ce ne-am propus s-o reali
zăm".

Urmărim agenda acțiunilor în
treprinse de către organizația 
U.T.C. în această zi :

• 116 tineri lucrează la înăl
țarea barajului III de pe pîrîul 
Barîcea. 1 800 m.c. de pămînt

— acesta este bilanțul muncii lor 
de astăzi.
• ia solar, cele două „brigăzi 

de șoc-“ au modelat solul pe 2,5 
hectare. Mai sînt de executat 
cinci.

• peste 100 de tineri au lucrat 
pe șantierul local de irigații.

• 21 de mecanici au continuat 
lucrul la revizuirea agregatelor 
pentru irigații.
• activul U.T.C. a participat 

la un dialog cu inginerul șef și 
președintele cooperativei agricole

pe tema dezvoltării lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare și a zooteh
niei in cooperativa lor agricolă 
în lumina programelor naționale 
adoptate de recenta plenară a 
C.C al P.C.R. Participanții au 
aflat cu acest prilej că suprafața 
irigată a cooperativei va ajunge 
în 1975 la circa 1 500 hectare; că 
prin lucrările de drenare pe alte 
700 de hectare va fi prevenit 
excesul de umiditate, triplîndu- 
li-se, astfel, productivitatea ; că 
zootehnia va fi profilată pe în-

grășarea porcilor și a tineretului 
taurin. Au fost astfel jalonate 
acțiunii^ tineretului din comună 
pentru o perioadă îndelungată.

Seara, balul vacanței s-a 
bucurat de o participare nume
roasă. A fost organizat de co
mitetul comunal U.T.C. in cola
borare cu conducerea căminului 
cultural pentru cei 58 de elevi 
ai școlilor postgenerale aflați în 
vacanță, dar au participat și 
foarte mulți membri cooperatori, 
mecanizatori, profesori, cadre

medicale și funcționari de la in
stituțiile din comună. în cadrul 
programului educativ, inginerul 
agronom Petre Caragea, aflat in 
primul său an de activitate în 
producție, venit în comuna na
tală după absolvirea facultății, 
le-a vorbit celor prezenți despre 
satisfacția ce o simte revenind 
să muncească alături de părinți, 
de rude. S-a lansat astfel o in
vitație... Fără îndoială cei mai 
mulți dintre cei prezenți au re
cepționat-o...

1 000 de trandafiri și 200 000 ga- 
rofițe japoneze — toate produse 
în sera comunei — au împrăș
tiat pe drumurile comunei șase 
sute de tone balast.

— Cum explicați o atît de 
largă participare a tinerilor la 
executarea lucrărilor de înfru
musețare a comunei? — 1-am.în- 
trebat pe tovarășul Uie Sfaicu, 
președintele consiliului popular.

— Prin tradiția ce s-a creat, 
prin respectul ce-1 purtăm cuvîn- 
tului lor. Tinerii ne-au solicitat,

de pildă,-* să -le creăm condiții 
pentru a face sport și le-am cre
at. Dispun acum de un teren de 
fotbal gazonat, de teren de vo
lei cu zgură, au cîteva rinduri 
de echipament, mingi bune, iar 
pentru meciurile jucate în... de
plasare întotdeauna le-am rezol
vat problemele legate de trans
port Zilele acestea așteptăm alte 
zece mese de șah și o masă de 
tenis. Cind ne-au cerut televi
zor, cu prima sumă de bani de
venită disponibilă le-arp cum

părat televizor. Și exemplele ar 
putea continua. Totdeauna noi 
pornim la stabilirea unor măsuri 
de la rezultatele unor anchete 
pe care le întreprindem a- 
nual pe bază de chestiona
re. Și, deși o amintesc în 
încheierea factorilor determi- 
nanți ce îi aduc ca argu
ment în răspunsul la între
barea dumneavoastră, vă rog să 
o așezați prima : colaborarea 
strînsă ce există între comitetul 
U.T.C. și consiliul popular, în

tre acestea și consiliul de condu
cere al cooperativei agricole.

(Spațiul nu ne permite să co
mentăm mai pe larg această idee 
ce s-ar dori recepționată în cit 
mai multe localități din țară...) 

în întrecerea desfășurată in a- 
ceastă duminică la lucrările de 
înfrumusețare a comunei, pe pri
mul loc s-au situat tinerii de pe 
str. Ghimfusești. Ei vor păstra 
stegulețul roșu pînă duminica 
viitoare cînd tot rezultatele vor 
fi acelea care vor decide pe no

ul ciștigător. Pe terenul de fot
bal s-a dat startul în spartachia- 
da de vară a tineretului. La pro
ba de cros s-au înregistrat cei 
mai mulți participanți : 210 bă
ieți și 86 de fete.

După amiaza, tinerii din co
mună s-au întîlnit cu președin
tele Consiliului popular comu
nal care a prezentat expunerea: 
Respectă, tinere, ca mai tîrziu 
să fii respectat!; au participat 
la campionatele de casă, la șah, 
trîntă și tenis de masă. Elevii

școlii generale nr. 1 au prezen
tat un frumos și interesant pro
gram artistic.

...Deși duminică, cei de la le
gumicultura au lucrat ca și într-o 
zi obișnuită. S-au pregătit încă 
2,5 hectare în vederea plantării 
cu răsaduri, s-au plantat răsa
duri, s-a irigat. Cind lucrările 
sînt presante, cînd iți propui să 
realizezi o înaltă eficiență a 
muncii, a investițiilor, trebuie să 
fructifici fiecare zi, fiecare 
clipă...

solar a primit certificatul nece
sar unei plantări de calitate. A- 
portul tinerilor (reamintim cele 
două echipe de șoc constituite în 
acest scop) a fost hotărîtor pentru 
respectarea angajamentului. A 
urmat o întîlnire a acestora cu 
inginerul Petre Caragea. Tema 
discuției : meseria de legumicul
tor. Deși banală în aparența, 
discuția s-a dovedit deosebit de 
interesantă, de convingătoare. 
Exemplele și calculele au în
semnat tot atîtea argumente în 
favoarea legumiculturii, ca me
serie ; iar a meseriei, ca o me
serie a tinerilor.

— Anul acesta avem două hec
tare de hibridare la roșii — le 
spunea tovarășul Caragea tine
rilor. Lucrarea, e vorba de efec
tuarea polenizării artificiale la 
peste 8 milioane de flori, este 
deosebit de dificilă, necesită 
muncă de meseriaș. Superficia
litatea, necunoașterea, toate a- 
cestea conduc la insuccesul 
total. Izbînda. însă, înseam
nă peste 700 000 de lei ve
nituri de pe numai 2 hectare 
de teren! Apoi activitatea în so
lar. Aici, trebuie să dirijezi ast

fel cultura îneît să asiguri tran
spunerea în recoltă, în calitatea 
acesteia, în venituri, fiecare 
grad de creștere a temperaturii. 
Cum? Manevrînd cu folia de 
polietilenă, cu punga de îngră
șăminte, cu stropitoarea cînd 
uzi, cu dirijarea lujerilor pe 
șpalieri, cu foarfecă ce o folo
sești la cîrnit. Numai deprin- 
zînd meseria, însușind-o ca un 
bun meseriaș, poți să-ți adjudeci 
succesul. Vă spun toate acestea 
nu ca să vă ocup cu ceva tim
pul, ci pentru a vă arăta ce im
portanță prezintă activitatea în

acest sector, cit de mare este 
răspunderea celui ce va lucra 
aici. Noi, astăzi, am încheiat, lu
crările de pregătire a solului și 
de plantare care și fără prea 
multe cunoștințe tehnice puteau 
fi realizate bine. De mîine înce
pe munca de meseriaș, iar cei 
care vor lucra vor trebpi să în
vețe legumicultura cîte o oră- 
două în fiecare zi, teoretic, dar 
mai cu seamă practic. Cine din
tre dumneavoastră se simte în 
stare să facă față tuturor aces
tor greutăți, tuturor pretenții
lor, să treacă în spatele meu...

în două minute în fața ingi
nerului agronom nu mai rămă
sese nici un tînăr. Toți 150 tre
cuseră pe locul ce concentra vii
torii legumicultori. „Vom învă
ța și vom face față tuturor pre
tențiilor", au răspuns cîțiva 
pentru toți și chiar de luni sea
ra a început competiția a 150 
de tirieri din comuna Peretu 
pentru, obținerea unor realizări 
deosebite din sectorul legumi
col. în frunte îl au pe fostul 
lor- coleg de școală, de cîteva 
luni doar, inginerul agronom 
Petre Caragea.

Am notat bilanțul activității 
și din alte locuri de muncă ale 
tinerilor : 120 de hectare însă- 
mînțate cu porumb, 20 de hecta
re amenajate pentru irigații ; 
cu încă un metru a fost înălțată 
cota barajului III de pe pîrîul 
Barîcea, încă patru agregate 
pentru irigații au fost puse în 
stare de funcționare. Seara, 
program reconfortant la că
minul cultural : recenzia roma
nului lui Fănuș Neagu „înge
rul a strigat", întîlnirea șahiști
lor4 și a pasionaților tenisului de 
masă.

ajuns la realizări bune, în zoo
tehnie mulți ani am cam bătut 
pasul pe . loc. încă din toamna 
trecută am hotărît reconsidera
rea acestui sector prevăzut ca în 
1970 să ne aducă 5 680 000 lei ve
nituri. Primii pași pe care 
ne-am propus să-i facem au fost 
încadrarea și permanentizarea 
unor îngrijitori tineri și harnici 
și rezolvarea problemei furaje
lor. Venind în întîmpinarea ho- 
tărîrii noastre organizația 
U.T.C. ne-a recomandat 32 de 
tineri, care, astăzi, deși mai 
simt greutățile inerente înce
putului, s-au integrat cu des
tul de bune rezultate ca îngri
jitori de animale. Pentru ei am

organizat acțiuni specifice, seri 
de întrebări și răspunsuri pri
vind retribuția, îngrijirea și 
hrănirea animalelor de diferite 
specii și vîrste ; au fost trimiși 
în excursii de documentare la u- 
nități cu rezultate bune, am in
vitat în ograda noastră specia
liști din cooperative agricole 
vestite, am solicitat și am pre
zentat filme cu specific zooteh
nic. Cum s-ar spune, am investit 
fără reținere în pregătirea în
grijitorilor".

Urmărind același scop : mai 
buna pregătire profesională a 
tinerilor îngrijitori de animale, 
oglindirea în cote superioare a- 
tinse de către realizările obținu

te, organizația U.T.C. a declan
șat astăzi olimpiada tinerilor zo- 
otehniști — un concurs de largă 
cuprindere, ale cărui criterii de 
departajare pun un accent deo
sebit nu numai pe răspunsurile 
teoretice, dar și pe rezultatele 
obținute direct în producție, în 
perioada de trei luni cît va du
ra. Am întreprins o anchetă ful
ger printre tinerii de aici cu în
trebarea : cine credeți că va cîș- 
tiga concursul ? îi transcriem 
în ordinea „voturilor" acordate : 
Florea Vasile, Alexandru Bur
cea, Florea Stăvărache sau 
unul din frații Tiu — Valentin, 
Florea, Ioana sau Steluța. Pen
tru a-i ajuta în pregătirea pen

tru concurs la fiecare două zi
le tînărul inginer zootehnist Va
sile Ulmeanu și el întors în co
muna natală după absolvirea 
facultății, organizează dezbateri 
pe temele cel mai mult solicita
te ; a deschis în cadrul sectoru
lui o bibliotecă cu profil zoo
tehnic.

...După amiază, împreună cu 
aproape 100 de tineri am audiat 
expunerea tovarășului Marin 
Marinescu, secretarul comitetu
lui de partid, intitulată: „Viața 
și activitatea lui V.I. Lenin", iar 
seara programul pentru tineret 
a continuat prin activități des
fășurate la club și la bibliote
că.

...Am rămas șapte zile printre cei 1 000 de tineri din comuna Peretu. 
I-am surprins în activitatea de producție, în acțiunile desfășurate în tim
pul lor liber. Și, în felul acesta, am prezentat programul de activități al 
comitetului U.T.C. pe care nu ne sfiim să-l denumim model, nu numai 
pentru conținutul bogat și atractiv, dar și pentru felul cum a fost respec

tat. De mîine, după cum susținea și inimosul instructor al Comitetului
județean Teleorman al U.T.C., Gheorghe Ivan, ciclul de activități se va
repeta, numai că altele vor fi temele aflate în dezbaterea tinerilor, iar în
agenda campaniei vor fi înscrise și alte lucrări ce le va solicita
participarea.
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CONCERTELE
DE CEAIKOVSKI

VIRGIL BRĂDĂȚEANU AUREL MARTIN
Compozitorul rus Piotr Ilici 

Ceaikovski (1840—1893) artist de 
rară sensibilitate și pătrunzătoa
re intelectualitate, a cuprins în 
activitatea sa principalele genuri 
muzicale, de la simfonie, la con
certe ample, de la operă la mu
zică de balet, de la romanțe la 
o bogată creație pianistică de ca
meră. Ceaikovski, compozitorul 
operei Dama de pică, al excepțio
nalului balet Spărgătorul de nuci, 
virtuoz și inspirat în atîtea al
tele, creatorul unei noi Pateti
ce, își face simțit geniul mai ales 
în domeniul simfonismului, al 
concertului. Concertul nr.l pen
tru pian și orchestră în si bemol 
minor, Concertul pentru vioară și 
orchestră în re major, Variațiuni 
pe o temă rococo pentru violon
cel și orchestră, fac astăzi parte 
din marile piese ale literaturii 
componistice universale, fiind 
totodată printre acelea care dau 
adevăraților artiști deplina satis
facție a oreațiunii.

Concertul nr. 1 
pentrtP pian și or
chestră, compus în 
1874, creație a că
rei certitudine se a- 
nunță d" la prime
le acoiv.jri, care 
convinge cu fiecare 
din cele trei părți 
și impresionează în 
întregul ei, în care 
pianul are interven
ții de rară forță și 
inspirată poezie, în 
care virtuozitatea 
admirabilă dă satis
facții de sine stătă
toare, a avut de în- 
frînt la început sur
prinzătoare neîncre
deri. Și-a manifes
tat-o chiar un cele
bru muzician, pia
nistul și dirijorul 
Nikolai Rubinstein, 
autoritate a 
vea __ ______ ... x.
nist poate cele mai mari suc
cese ale carierei sale

dintre pian și orchestră", un duel 
fără învinși și învingători, o de
monstrație de frumusețe artistică, 
pururi impresionantă prin expre
sivitate și emoționantă, prin în
cărcătura inepuizabilă de adevăr 
și poezie muzicală. Este ceea ce 
caracterizează și cealaltă mare 
creație a sa — Concetrul pen
tru vioară și orchestră. Remarca
bil cunoscător al virtuților in
strumentelor de coarde, 1 avînd 
ceea ce 
tuiția viorii, 
sat pasaje 
nică, de fervoare romantică, pă
zită totuși în expresie de stricte
țea clasică, adică de ceea ce 
presupune armonie, echilibru. 
Patetic prin temperamentul său,

stra duce mai departe impulsul, 
amplifică poezia prin nuanțe, 
incintă, învăluie, distribuie e- 
fectui, îl face să fie definitiv. 
Orchestra este cea care pregă
tește și lansează instrumentul 
solistic, îi facilitează evoluția, îi 
deschide drum cu discreție, îi 
este alături sau știe să vie către 
el de departe, este inefabilă cer
titudine.

(Urmare din pag. I)

ins-ar putea numi 
Ceaikovski a Ia
de vibrație u

vremii,
sa înregistreze

care a- 
ca pia-

tocmai 
cu acest concert. Meritul de 
a-1 fi lansat și a-1 fi făcut 
celebru prin măiestrie interpre
tativă, îi rămîne însă virtuozului 
german Hans von Biilow, căruia 
i-a fost, de altfel, dedicat de că
tre compozitor. Neîncrederea 
pare să o fi provocat și de a- 
ceastă dată noutatea, curajul pe 
care-1 avusese compozitorul de a 
introduce într-un concert de na
tură cultă, valori folclorice. 
Compozitorul rus a făcut-o, în- 
tr-adevăr, dar Cu remarcabilă ca
pacitate de transfigurare, astfel 
că melodiile populare ruse sau 
ucrainene nu apar ca niște cor
puri străine, ci sînt fin prelucrate, 
sînt integrate cu sensibilitate în 
întregul operei ale cărei compo
nente organice devin.

Impresionează constant și do
mină prin funcția ei structurală 

ly îA acest concert al lui Ceaikovski, 
ca și în cel pentru vioară, relația 
instrumentului cu orchestra, per
sonalitatea perfect definită a a- 
cestor două elemente, opoziția, 
dar și colaborarea lor, ceea ce 
seînteiază în ciocnire sau se îm
bină amplu, pentru slava muzicii. 
Ceaikovski se referea la „duelul

cu o sensibilitate întrutotul ieși
tă din comun, simțind acut ne
voia mărturisirii dramaticelor 
sale frămîntări, compozitorului i 
se părea că n-are suficientă pu
tere spre a stăpîni creația și su
ferea năzuind către rigoare la 
care credea că nu poate ajunge 
cu nici un preț«

Valori similari? conțin aminti
tele Variațium pentru violoncel, 
model de inventivitate și culoare, 
pe o temă fundal, sugestiv evo
catoare. Sînt dansuri sau zboruri, 
pline de o poezie învăluitoare 
a trecutului care stăruie în fie
care din noi, a vieții care cu fie
ce clipă devine trecut, care tră
iește însă din bucuriile prezen
tului, dominant în Variațiunile 
lui Ceaikovski. Pe acest fundal, 
mai blne-zis în această relație, e 
loc deplin pentru bucurie, varia
țiunile în general fiind de o con
taminantă factură optimistă.

Concerte cu instrument solist, 
cele pomenite au greutatea spe
cifică a metalului de preț, prin 
ceea ce ..specialiștii numesc „den
sitatea orchestrației", cu sugestii 
de mare finețe sau dezlănțuiri 
tulburătoare, cu reluări, preci
zări sau amplificări emoționale. 
Orchestra împlinește ceea ce in
strumentul solist atacă, dă pro
funzime sau perspectivă, orche-

facultății), se informează numai 
din.ea, are revelația unei mari 
„noutăți" literare și descoperă 
— azi ! — „onirismul". Alți 
cîțiva, care n-au citit nici mă
car pe Beguin, ne mai vorbind 
de vreun romantic francez sau 
german, adoptă ideea, și iată 
cum se formează, chiar sub 
ochii noștri, un-mic fenomen ele 
„modă". Unii vor să scrie anti
romane, anti-poezii, dar o satu
rație anti-epică și anti-lirică 
anterioară n-a existat în litera
tura noastră. La fel, cu repulsia 
anti-stil. Cite romane scrise 
„bine“, artistic, avem ? Le pu
tem număra pe degetele unei 
singure mîini. Thalassa, Craii de 
Curtea Veche și.. cam atît. 
N-aș vrea să fiu greșit înțeles: 
cred în orice înnoire organică, 
proces de altfel natural, nece
sar, practic incontrolabil, nu 
cred însă în înnoirile literare 
mimetice, sincronice, precipita
te. Modele vin și pleacă, opera 
efectiv originală rămîne. In li
teratură, a face „reforme" pe 
termen scurt, prin mici pași dar 
tăcuți în profunzime, înseamnă 
a fi „revoluționar" pe termen 
lung, reținut ca atare de istoria 
literară.

RED. : Este evident că una din 
reacțiile esențiale ale spiritului 
modern în literatură (nu de ul
timă oră ci privit istoric) este 
contestarea principiului autori
tății atunci cînd acesta se con
stituie în dogmă imuabilă, în 
normă nedemonstrabilă. Dar în 
numele acestei atitudini moder
ne se săvirșesc nu de puține 
ori acte discutabile, dacă nu 
de-a dreptul contestabile. Apoi, 
a privi critic opere ale trecu
tului nu este tot una cu igno
rarea lor. Se pare că din „fa
cultatea" ignorării se naște o 
mare producție de pseudo-nou- 
tate. Dumneavoastră afirmați 
deseori că „nu este nimic nou 
sub soare", în sensul că proble
mele literare noi s-au pus, nu
mai că în alt chip, încă din sș* 
colele trecute și că, deci, con- 
testînd ceea ce nu este la prima 
vedere modern se contestă în 
necunoștință de cauză chiar ră
dăcinile atitudinii moderne. Este 
una din rațiunile pentru care 
eseul dv. ,,Modern, modernism, 
modernitate" are, pe lîngă al
tele, și <' surprinzătoare valoare 
de oportunitate. Din acest punct 
de vedere, al oportunității, ce 
fenomene din mișcarea literară 
actuală considerați că scapă ori 
au scăpat criticii literare ? Ce 
raport stabiliți între critică și 
modă : de opoziție, de stimulare 
reciprocă ori și unul și altul ? 
Ce „nu este nou sub soare" dar 
este prezentat ca ultimă nou
tate ?

ADRIAN MARINO : In dome
niul criticii literare, moda are 
adesea un caracter și mai snob 
și mai superficial. Aș putea scrie 
un studiu întreg, relev doar as
pectele cele mai bătătoare la 
ochi. Fără îndoială, critica tre
buie să-și regenereze principiile

(Urmare din pag. 1)

— înainte de a veni la dv. am 
petrecut citeva zile în institut 
discutind cu ingineri tineri, unii 
allați și in conducerea organi
zației U.T.C., cu ingineri mai in 
virstă, cu șefi de colective, de 
ateliere, consilieri. Referindu-se 
la eficiența economică a mun
cii lor, toți, fără excepție, au 
subliniat efectul negativ pe.,care 
condițiile de .inlormarc tehnică 
și de dotare a institutului le au 
asupra randamentului proiectă
rii. în generai ei considera câ 
o îmbunătățire a acestor condi
ții la I.P.R.A.N., depinzind in 
primul rind de minister, ar pu
tea duce la o importantă re- 

investițiilor de con- 
prevăzute de

ducere a 
strucții-montaj 
proiecte.

— Care a 
aproximată de ei in ce privește 
volumul lucrărilor de construc- 
ții-montaj ?

— Circa 10 la sută.
— Este corectă ! Un proiec

tant cu experiență sau un colec
tiv de ingineri cu calificare su
perioară revizuind un proiect 
poate obține asemenea reduceri. 
Chiar un proiectant 
lucrînd in condiții 
poate realiza, prin 
dacă ar 
de circa .....
lor față de cele prevăzute ini
țial.

— Ce înseamnă de fapt 10 la 
sută, exprimat in lei ?

— în viitorul cincinal, la pro
iectele I.P.R.A.N.-ului, o aseme
nea reducere ar însemna un 
miliard de lei.

Anul acesta 10 la sută econo
mie la investițiile de construcții- 
montaj proiectate de I.P.R.A.N. 
ar însemrța 200 milioane de lei. 
Este ea posibilă ? Interlocutorii 
noștri au răspuns în general 
negativ la această întrebare. De 
ce ? Pentru că in munca lor se 
produce in prezent o adevărată 
risipă de inteligență, o hemora
gie de timp, pierdut din cauza 
unor amănunte administrative a 
căror rezolvare presupune sume 
infime dar a căror nerezolvarg, 
în schimb, se materializează in
tr-o imperceptibilă dar imensă 
consumare a unor bunuri mate-

fost reducerea

oarecare 
normale 

revizuire, 
avea timp, o reducere 
10 la sută a investiții-

Măiestria se transmite clin generație in generație

și metodele. Sînt pentru critică 
modernă, efectiv deschisă, am 
scris o Introducere tocmai în 
acest scop, dar nu și pentru o 
critică fals „deschisă". Diferența 
între una și alta este urmă
toarea : în timp ce critica ade
vărată înaintează organic spre 
noile metode, pe care le inte
grează progresiv și critic în 
succesiunea unui întreg proces 
analitic, pseudo-critica se alir 
niază precipitat doar ultimelor' 
lecturi, lipsite de orice infra
structură anterioară. Cine a 
trecut prin marii critici și a 
studiat bine dezvoltarea ideii de 
structură, poate citi și asimila 
în cunoștință de cauză ce este 
valabil, să zicem, din Barthes, 
Blanchot și ceilalți. Cine n-are 
perspectiva clasică a criticii li
terare, se aruncă peste noapte 
peste două, trei cărți, împrumu
tate de ici de colo, și desco
peră... „lectura infidelă" (termen 
vechi și aproape loo comun în 
sfera „noii critici"). Apoi s-a 
tradus cartea lui Wellek și 
Warren, care — combinați peste 
noapte cu Călinescu, ceva Croce 
(de unde provin și unele idei 
călinesciene) și cu amicul nos
tru Barthes dau un tip de cro-

nicar epigon la „modă" adesea 
âgreabil, plin însă de toate ser
vitutile, insuficiențele și infa
tuările ei

Să iau și alt exemplu. A apă
rut un volum colectiv intitulat 
pompos Metodologia istoriei și 
criticii literare. îl deschidem și 
ce observăm ? Numai teorii 
foarte moderne, cît se poate de 
â la page, stilistică, statistică, 
metode matematice, structura
lism, structuri grafice etc. în 
aparență, un lucru excelent. 
Dar cînd ne uităm bine la iscă
lituri (cu puține excepții) 
băgăm de seamă că avem de-a 
face cu simple fenomene de 
contaminare, de cea mai pură 
modă. U-r număr de cercetători, 
în general țineți, mulți din sfe
ra didactică, scriu pe marginea 
unor lecturi actuale, lipsiți însă 
de referințele fundamentale ne
cesare anterioare.. Ne aflăm în 
domeniul sincronismului pur : 
de teamă a nu fi declarați „în
vechiți", precum și din dorința 
— lăudabilă în sine -- de a se 
informa „la zi", ei adoptă 
ad-hoc cele mai noi teorii și 
metode posibile. Aceste studii 
nu s-au născut în prelungirea 
unei analize și sinteze organice 
a „metodologiei" critice în an
samblul său și în dezvoltarea 
sa istorică la capătul cărora să 
apară ca o necesitate interioară, 
asimilată, personalizată, ci se 
dovedesc*a fi doar elaborări 
precipitate, în general necritice, 
pe marginea unor recente fișe 
de lectură. Și structuralismul și

riale, ulterior, pe șantiere. In
formarea insuficientă (sau chiar 
eronată) a proiectantului de' că
tre întreprinderile ce fabrică uti
lajele, plasarea sa in condiții 
de muncă cu totul improprii : 
înghesuială, zgomot, absența 
unor materiale absolut necesare 
pentru el (cum sînt' rechizitele) 
îl enervează, ii fură timpul de 
gindire, partea de creație a 
muncii sale ajungînd adesea să 
se piardă in favoarea celei de 
rutină. La I.P.R.A.N. unde ur
mează, ca urmare a măririi pla
nului, să se angajeze încă circa 
300 de proiectanți există ingi
neri cărora acum nu li sc poate 
plasa nicăieri o planșetă din 
lipsă de spațiu. Ei lucrează tre
când de la una la alta, profitind 
de absențele unor colegi (aflați 
in concediu, de pildă). Orice, 
mișcare in atelier deranjează pe

modul în care se face informa
rea tehnică operativă a proiec- 
tanților. Urmărind economia pe 
micul lor „ogor", majoritatea 
întreprinderilor caută să cheltu
iască cit mai puțin pentru re
clama propriilor produse, care 
oricum au desfacerea asigurată 
prin repartiție guvernamentală. 
Am văzut la I.P.R.A.N. o gamă 
foarte variată de prospecte sau 
cataloage, editate de uzine sau 
ministere, practic inutilizabile. 
Fie că ele sint atit de sumare ca 
informații incit presupun docu
mentări speciale ale proiectan
tului in întreprinderea respec
tivă, fie că sint complete dar, 
cum nu au mai fost ținute la zi 
de la tipărire (care a avut loc 
cu 2—3 anf în urmă), nu- mai 
au nici o valoare. Uneori această 
lipsă de considerație a produ
cătorilor pentru informarea be-

deasupra, dacă revizuim un 
proiect și propunem investiții 
cu o valoare mai mică decît cea 
planificată, automat scad înca
sările institutului, și deci bene
ficiile. scade productivitatea 
muncii proiectanților. Deci, cu 
cit scade valoarea volumului 
investițiilor preconizate din 
proiect sint compromiși indicii 
după care e apreciată activita
tea institutului. Sintem judecați 
după cît consumăm nu după 
cit economisim ! Firesc ar fi ca 
realizările proiectării să fie ju
decate după capacitatea ei de a 
oferi soluții cit mai bune, obiec
tive industriale la un preț cit 
mai redus, calitatea manifestin- 
du-se totdeauna sub aceste as
pecte.

— în construcțiile civile refo- 
losirea proiectelor poate fi apli
cată Irecvent. ne spunea și ing.

RISIPIREA INTELIGENȚEI
toată lumea ; orice discuție re
ține atenția tuturor.

Constituie oare o economie 
faptul că atelierele nu sint do
tate cu calculatoare electrice 
obișnuite ? Aparent da. Dar care 
e valoarea timpului pierdut de 
ingineri pentru a calcula ma
nual ? După cum aprecia ing. 
Ștefan Dobreanu, șeful atelieru
lui de montaj, două mașini de 
calcul intr-un asemenea colectiv 
ar permite reducerea cu circa 
10 la sută in medie a duratei de 
execuție a unui proiect. Ar 
crește in plus și precizia calcu
lelor.

— Ce înseamnă, ca valoare, 
o precizie sporită ?

— La greutatea instalațiilor cu 
care lucrăm noi, o aproximație 

. infimă, de citeva procente in 
plus, înseamnă citeva zeci de 
tone sau, in lei, citeva sute de 
mii. TJn singur atelier ar putea 
acoperi prin economiile sale 
costul întregii aparaturi de cal
cul necesare.

Cea mai mare, risipă de inte
ligență este provocată insă de

neficiarilor frizează absurdul. 
Pentru unul din utilajele sale 
(„Unilog") F.E.A. a editat și di
fuzat un prospect complet fante
zist. Luat ca bază de referință 
și folosit în proiecte el a purtat 
eroarea pînă la beneficiar, care 

, a sesizat I.P.R.A.N.-ul că uti
lajul cu parametrii respectivi 
este inexistent ! A urmat o do
cumentare la F.E.A. și doi ingi
neri au luCrat apoi două luni 
ca să refacă schițele., Această 
„economie", la nivelul întreprin
derilor, in editarea materialului 
informativ la zi privind cea mai 
mică schimbare a caracteristici
lor propriilor produse constituie 
pe ansamblul economiei națio
nale. datorită dificultăților din 
proiectare, sursa unor mari 
pierderi bănești,- inclusiv în va
lută.

— In munca noastră, ne spu
nea ing. L. Schip, apare și un 
alt aspect ciudat, care nu este 
de natură să stimuleze activita
tea creatoare a inginerilor. For
mal, prin lege, sîntem obligați să 
refolosim proiectele vechi. Pe

lon Naîcu, doctor in științe, con
silier la I.P.R.A.N,. Elementul de 
referință acolo este omul cu ce
rințele sale, care nu se schimbă 
rapid de la un an la altul. Con
struirea a două întreprinderi 
asemănătoare chiar, sau a unor 
mici anexe, la diferențe de 1, 2, 
3 ani presupune însă întotdea
una modificări ale utilajelor și 
*— implicit — posibilități de îm
bunătățire a proiectelor. Ceea 
ce pare mai ieftin pentru pro
iectare este de fapt o risipă în 
investiții, fiindcă economisind1 
numărul orelor* de muncă în in
stitute, plătite cu sume de ordi
nul sutelor sau miilor de lei 
apar consumuri, nejustificate 
uneori, pe șantiere, de milioane.

— Considerați câ in condiții 
normale este posibilă reducerea 
volumului de investiții ale pro
iectelor cu minimum 10 la sută 
față de sumele inițial aprobate ?

— Iată citeva exemple : la 
Fabrica de acid fosforic Năvo
dari. prin utilizarea pe un nivel 
a mai multor tipuri de pardo
seală in funcție de agentul coro-

stilistica și formalismul au „tra
diția" lor. Nici una din aceste 
direcții nu s-ă născut din neani. 
în cazul Barthes avem de-a face 
aproape cu un fenomen de vul
garizare. Or, mulți dintre acești 
„metodologi" (dar și unii cro
nicari) cred că avem de-a face 
cu noutăți absolute, inestima
bile.

Curiozitatea stă și în decala
jul — uneori enorm — între 
teorie și practică. Formal, adop
tăm teoriile cele mai moderne. 
Cind trecem însă la aplicații, în 
critica și cronica literară, ne 
dovedim în schimb etern... im- 
presioniȘti, sau pur și simplu 
empirici. Scriem dc la o săptă- 
mină. la alta, cam cum ne taie 
capul, fără perspectivă estetică 
și istorică : în felul acesta ani 
avut voga „noului roman", apoi 
a „noii critici", apoi a „noului 
limbaj". Foarte la modă este și 
cuvînttil eseu, în cele mai va
riate combinații : critică-eseu, 
proză-eseu, lirică eseistică etc. 
Dar și eseul este o noutate ve
che...

RED. : Simularea modernității 
și ticul „experimentului" tră
dează incapacitatea ORGANICĂ 
de a fi modern și de a da expe-

rimentului valoarea lui adevă
rată. Dar E. Lovinescu semnala 
și eventuala valoare pozitivă a 
SIMULĂRII. Ea are, în condi
țiile actualei vieți literare, 
aceeași Valoare? '

ADRIAN MARINO : în linii 
generale, da. Aș evita, totuși, ge
neralizările și mai ales m-aș 
strădui să înțeleg cît mai limpe
de chiar acest termen dificil de 
experiment. în volumul I din 
Dicționar de idei literare am 
introdus un întreg articol, caut 
să mă confrunt și cu ideile al
tora, observ că și alți autori 
ezită să dea o definiție limpede, 
mi-am procurat recent și cartea 
lui C.M. Bowra, (The creative 
experiment, Macmillan, 1967), 
tot ce pot să spun în acest cadru 
se reduce la atît : experimentul 
pentru experiment satisface cu
noașterea estetică și teoretică : 
experimentul pentru creație sa
tisface necesitatea operei. Am
bele sînt legitime, dar în pla
nuri total diferite. înclin totuși 
să cred că experimentele noas
tre reale, cîte sînt, au o semni
ficație predominant teoretică. 
Mă întreb ce operă, nu zic foar
te mare, dar măcar efectiv 
notabilă, a ieșit de pe urma ex
perimentelor noastre Tdeea 
rămîne fecundă.

RED. : Ce înțelegeți prin 
tualitatea clasicilor" ori 
„clasicul modern" ?

ADRIAN MARINO: Am 
puns. în diferite împrejurări la 
aceeași întrebare *— destule arti
cole. un capitol întreg din „Mo

însă
„ac- 
prin
făs-
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siv s-a realizat o economie
900 003 lei, aproape 10 la sută din 
investiție.. Era același proiect ca 
la Turnu Măgurele dar acum 
am găsit o soluție mai bună. La 
hala „compresoare-sinteze" de la 
C.I.A.-Slobozia studierea mai 
amănunțită a soluțiilor adoptate 
deja la lucrări similare a per
mis o economie de 33 tone de 
oțel profilat, adică de peste 
200 000 lei. Un alt exemplu mi 
se pare și mai evident : acum 
cițiva ani a fost construit un de
pozit cu intrări C.F. de 28 000 mc 
la Năvodari. Ulterior, reluîn- 
du-se la același combinat a- 
ceeași construcție, s-a ales so
luția depozitului triunghiular, 
obținindu-se deja economii im
portante. Pentru Valea Călugă
rească, depozitul a fost construit 
într-o formă nouă — circulară, 
între prima și a treia soluție, 
la un depozit de capacitate e- 
gală, numai printr-o raționali
zare și recalculare a proiectului 
s-a obținut o reducere a investi
țiilor cu 4 300 000 lei, adică cu 
circa 30 la sută ! V-aș putea 
cita la Valea Călugărească o se
rie de construcții unde revizuiri 
ale proiectelor au dus lâ econo
mii variind între 10 și 25 la sută 
din investiția inițială. Pentru 
a realiza aceasta la toate pro
iectele sale, proiectantul trebuie 
să. aibă condiții normale de lu
cru, să nu i se fure, datorită 
unor aparente „fleacuri", timpul 
de gindire.

Poate că în orele în care i-am 
reținut pe interlocutorii noștri 
de la I.P.R.A.N., ei ar fi reali
zat proiecte cu o valoare de in
vestiție de cîteva mii de lei. 
Poate ar fi găsit o modalitate 
de a reduce costul unei lucrări 
eu cîteva milioane. Cît ar costa 
acest articol ?

Pentru a răspunde la o ase
menea întrebare trebuie înțeles 
că munca intelectuală are spe
cificul ei și că aici, neglijarea 
unor amănunte poate duce la 
pagube, disproporționat de mari 
față de cauzele care le-au pro
vocat. Valorificarea inteligenței 
tehnice nu se poate rezuma doar 
la aplicarea produselor ei, ci în
cepe cu asigurarea, în primul 
rind, a condițiilor care sînt ne
cesare .pentru ca ea să-și dove
dească valoarea reală.

dern, modernism, modernitate", 
etc. — ca să-mi îngăduiți să mă 
rezum acum doar ra atît : orice- 
clasic devine „actual" vsau „mo
dern" dacă oferă, fie și pe un 
mic fragment, posibilitatea unei 
noi lecturi dintr-o perspectivă 
modernă (concepție, unghi de 
percepție, ideologie actuală). 
Pentru mine, de pildă, Mace- 
donski, pe care-1 comemorăm 
anul acesta, în sfîrșit, este nu 
atît modern prin unele aspecte 
(reale) ale poeziei sale, cît mai 
ales prin concepțiile sale este- 

- tice și unele atitudini existen
țiale, pe care aș îndrăzni să 
spun, le-am scos primul și deo
camdată îpcă singurul la lumi
nă. Asta, fiindcă a venit vorba 
de actualizarea clasicilor...

RED. : Chiar în cartea dv. pe 
care am numit-o relevați că spi
ritul modern este caracterizat, 
printre altele, și de „fragmen- 
tarism". Dacă ne-am face par
tizanii creației „monumentale", 
ai elaborării, ai construcției ri
guros arhitecturate, în fine, 
operei premeditate, gîndită 
un cosmos armonios — 
credeți că am da < 
opacitate ? Dintr-o 
spre „fragmentar" și 
poate face o modă ? 
cințe are ea ?

ADRIAN MARINO
niul studiilor și al criticii litera
re rezultatele „fragmentarismu- 
lui" se văd sub ochii noștri: ten
dința de a face cărți doar din 
„fragmente", prin culegeri doar 
de fragmente (cronici, cronicu- 
țe, studii, articolașe, note dispa
rate). Nu numai că nu gust 
această „modă" dar o și combat 
și teoretic și practic. Nu cred cu 
entuziasm decît în lucrările de 
sinteză, în creația monumentală, 
de dimensiuni variate, desigur, 
dar totdeauna .rezultatul unei 
construcții arhitecturate, medi
tate, bine organizate. Este, de 
pildă, destul de notoriu că am 
negat nu posibilitatea și necesi
tatea cronicii, ci concepția (fun
damental greșită) că critica li
terară se reduce numai la cro
nică (în defavoarea sintezelor, 
monografiilor, eseurilor) că foi
letonul și cronica literară, ope
rații de analiză, ar fi calitativ 
superioare sintezei (cînd adevă
rul este invers) și că adevăra
tele cărți vii, actuale, moderne 
de critică, ar fi numai culegerile 
de cronici. Cronica este o ne
cesitate esențială a publicisticii 
literare, noi înșine am făcut un 
an încheiat, săptămînal. o Cro
nică a ideilor literare, dar înțe
leg s-o evaluez lucid și s-o 
ierarhizez, în sfera criticii lite
rare, unde lucrările fundamen
tale se dovedesc a fi mereu, cu 
mare prioritate, operele de sin
teză, de concepție și construcție 
unitară. Ca o ,.reacțiune“ îm
potriva fragmentarismului cri
tic nu mi-am propus să public 
decît eărți de sinteză. Cred că 
sînt destul de consecvent cu 
acest program.

RED. : Ați fost în ultimii ani 
membru a numeroase jurii lite
rare, implicit ați avut ocazia 

de a vă exprima opiniile asupra 
fenomenului artistic curent prin 
acordarea unor distincții. Ce rol 
credeți că ar trebui să joace un 
premiu literar în promovarea 
unei opere ?

ADRIAN MARINO : în princi
piu, premiile joacă (sau ar trebui 
să joace) un rol însemnat în 
fromovarea operelor valoroase, 
n practică... O cauză, esențială 

— și mulți colegi au exprimat 
idei în același sens — este slaba 
reprezentare a criticilor în toace 
juriile de premiere. Atît de 
necorespunzătoare este această 
situație, care reduce doi-trei 
critici la o simplă prezență de
corativă și protocolară — îneît 
voi prefera pe viitor să nu mai 
iau parte decît la deliberări și 
juriuri formate în majoritate de 
critici, cum mi se pare legitim. 
Mă resemnez cu greu la un rol 
de simplă figurație

ai
_ - ca ; articulat, 
dovadă de 

tendință 
lapidar se 
Ce conse-

: în dom-e-

Colecția „Lyceum" și-a făcut 
un titlu de onoare din a pune la 
îndemînă tineretului studios o- 
pere fundamentale ale literatu
rii și istoriei literaturii române. 
Nu pot. în acest context, de
cît să salut inițiativa tipăririi a 
două din cursurile ținute la uni
versitatea clujeană de profeso
rul D. Popovici (1902—1952), una 
dintre mințile cele mai lumina
te ale învățămintului nostru su
perior. Cele două cursuri edita
te nu prea demult : Poezia lui 
Mihai Eminescu și Romantis
mul românesc (acesta din ur
mă cu o prefață de Dan Simo- 

infbrmație boga- 
priviri de an- 

și un punct 
dedus, nu o da-

nescu) oferă 
tă, analize, 
samblu, dar 
de vedere 
tă, din confruntarea critică a 
opiniilor existente cu realitatea 
operei și a epocii. Adversar al 
impresionismului de orice fel, 
D. Popovici .se supune obiectu
lui, rostul istoricului literar 
fiind (în viziunea sa) de a de
gaja, explica și interpreta sem
nificațiile încorporate în feno
mene, de a le privi în dialec
tica lor interioară și în deter
minările sau condiționările lor 
complexe. De unde importanța 
acordată, de la caz ’ 
torului social 
sau ideologic, 
concepției este
tice, procesului 
de plăsmuire a 
operei, circula
ției motivelor și 
temelor sau me
taforelor obse
dante, încărcă
turii expresive 
a cuvîntului, 
compoziției, i- 
deii de noutate 
relativă. Dar și 
descoperirii
ceea ce ar putea constitui liniile 
directoare alo unei epoci, struc
tura unei personalități și a unei 
creații. Categoric,, cum arată și 
Ioana Petrescu în excelenta pre
față la Poezia lui Mihai Emi
nescu, D. Popovici e unul dintre 
primii noștri structuraliști. îm
prejurare care conferă celor 
două lucrări (și îndeosebi celei 
privitoare la lirica eminesciană) 
o. notă de indiscutabilă moder
nitate. Faptul nu e surprinză
tor, de vrepie ce curiozitatea in
telectualului erudit, aplicată a- 
supra obiectului, de cercetare și 
evaluare, se îmbină cu dorința 
de a utiliza instrumente de in
vestigație capabile a înlesni 
explicarea fenomenelor pe alte 
căi decît cele ale inefabilului 
inanalizabil. Romantismul ro
mânesc studiază o epocă de 
efervescență multilaterală, con
tradictorie și confuză sub 
variate aspecte. predominant 
culturală, 
sonalități 
Sarcina 
a fixa i

la caz, fac-

de

exteriori care o influențează 
și o condiționează. Perspectiva 
e constant dialectică, urmărind 
procesul de formare a personali
tății și mai cu seamă coordona
tele pe care se^ structurează a- 
ceasta. Interesul acordat bio
grafiei intelectuale (mai exact 
spus : celei spirituale) devine 
legitim. Cum legitimă (și obliga
torie) e și raportarea gîndirii și 
poeziei eminesciene la momentul 
literar românesc, și european, 
raportare asociativă și disocia
tivă, făcută cu mijloace compa
ratiste. Firească e și atenția dată 
explicării operei prin dinamica 
ei internă. Pentru că, înainte de 
a fi publicat, un poem trăiește 
în variante. Iar fiecare variantă 
e o încercare de-organizare a 
vieții afective în formele unei 
expresii. Confruntarea lor fa
vorizează nu numai pătrunderea 
în laboratorul de creație, ci și o 
mai temeinică înțelegere a ceea 
ce am numi azi subtext. Critica 
genetică se vădește a fi, în cazul 
lui Eminescu (prin păstrarea 
manuscriselor), .. un aliat ideal. 
Ea îi facilitează JuiD. Popovici 
prilejul unor interesante con
cluzii. Ca în cazul lui Mortua 
est. Considerată a fi una dintre 

primele mani
festări originale 
ale geniului e- 
rhinescian, ea 
reprezintă (în 
ordine formală) 
saltul de 
comparație 
rhetaforă. 
prinderea,
alte cuvinte, de 
un mod stilistic 
încă dominant 
în epocă și tre
cerea la un alt 
sistem de trans- 
a valorifica su- 

poetului 
uni- 
Spre 

în

la 
la 

îTes- 
cu

a
apt, __

capacitatea ț. 
configura un

Și 
aspecte.

. populată cu per- 
. de nivel inegal, 
interpretului e de 

contururile hărții, de 
a stabili reliefurile și de a sub
linia laturile specifice. Heliade 
e definit mai ales prin rolul lui 
de animator in multiple dome
nii, Bălcescu prin acela de ideo
log și de istoric, fără ca vreunu
ia să i se exagereze meritele de 
ordin strict literar. Cînd e vor
ba însă de scriitori. în accepția 
estetică a noțiunii, accentul na
tural cade pe 
mensiunii sau 
respunzătoare. 
trebuie spus, 
lente, probînd în D. Popovici un 
analist cu totul remarcabil. 
Mărturie stau capitolele despre 
V. Cîrlova și Grigore Alexan- 
drescu. însușire atestată și de 
numeroase pagini din Poezia 
lui Mihai Eminescu. Aici obiec
tul studiului e personalitatea 
creatoare excepțională. Deopo
trivă unică și reprezentativă. 
Definirea ei presupune și inte
grarea în timpul concret și în 
cel absolut și detectarea 
resorturilor sufletești carc-i ori
entează energia și a factorilor

evidențierea di- 
dimensiunilor co- 
Rezultatele sînt, 

nu o dată exce-

figurare, 
perior 
de a-și ..
veț^ j. < pwjațeak • prqpriu. 
descifrarea acestui univers, 
datele lui esențiale, se îndreaptă, 
în cele din urmă, exegeza, pe 
D. Popovici preocupîndu-1 șl 
structura lumii eminesciene (în 
relațiile ei externe și interne), 
și formele caracteristice de ma
terializare prin limbaj. Opera e 
modul de existență estetică a 
personalității. A unei atitudini 
ideologice, sociale, afective. A 
unui fel aparte de reprezentare 
a condiției umane, în multiple
le ei ipostaze. Poezia lui Emi
nescu se organizează, astfel; 
în jurul . cîtorva teme-cheie ! 
tema cetății umane,- tema ero
tică, tema mitologică, tema tita- 
niană. Ultima avînd, 
în viziunea 
funcție 
finind 
torului 
plexul 
nesc și 
ca elev . . . .
cărui lucrări, în treacăt fie zis, 
ar trebui reconsiderate), D. Po
povici nu ignoră sugestiile puse 
la îndemînă de cercetările emi
nesciene ale acestuia. Diferențe
le de optică sînt însă, cum de
monstra
România 
trescu In 
le, îneît, 
minimaliza contribuțiile profe
sorului clujean mi se par a fi 
lipsite de vreun temei realist. 
Ca și încercarea acelorași de a 
opune valoric formula călines- 
ciană de interpretare a operei 
eminesciene celei popoviciene. v 
în fond, fiecare propune căi 
poșibile, paralele sau comple
mentare, de receptare a capodo
perelor. Că și unul și celălalt 
(ca și alții, de altminteri) au 
deschis unghiuri fertile, dovadă 
stau discipolii. Practic, nici 
perspectiva oferită de G. Căli
nescu, nici cea a Iui D. Popovici 
n-au rămas fără ecou.

__  de fapt, 
lui D. Popovici, 

coordonatoare, ea de
poziția originală a au- 
Luceafărului în 
romantismului, 
european. Neîndoielnic, 
al lui D. Caracostea (ale

com- 
româ-

George Munteanu în 
literară, și Ioana Pe- 
prefața sa, indubitabi- 
tentativele unora de a
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UN REMARCABIL EVENIMENT IN VIAȚA ȘCOLII AM TRAIT S-O VAD SI P-ASTAmsmm asociațiilor
SPORTIVE ALE ELEVILOR LI TELEVIZOR!

DIMENSIUNI NOIPERSPECTIVE

EMIL GHIBU erauTRAIAN POP
vicepreședinte al C.N.E.F.S. al ministrului învățămîntuluiadjunct

CRAIOVA CRISUL: 2-0 (0-0)

MERIDIANIn rîndul multiplelor 
pări îndreptate înspre

X

imnastieă, în care diferența dintre balet și gimnastica 
se estompează

ACTIVITĂȚII DE MASAȘI ÎNDATORIRI

DUPĂ INTERVENȚIA TOVARĂȘULUI MIRCEA ANGELESCU, 
SECRETAR AL C.C. AL U.T.C., publicată în pagina noastră de 
joia trecută, alături de regulamentul asociațiilor sportive ale 
elevilor — elaborare comună a C.C. al U.T.C., Ministerului In- 
vătămîntului și C.N.E.F.S. — publicăm, astăzi, ALTE DOUĂ 
OPINII.

Tovarășii
e TRAIAN POP, adjunct al ministrului învâjâmîntului

• EMIL GHIBU, vicepreședinte al C.N.E.F.S.

ne vorbesc despre însemnătatea constituirii asociațiilor spor
tive ale elevilor pentru dezvoltarea și diversificarea activității 
sportive de masă din școli, despre modalitățile concrete, prac
tice de înfăptuire a obiectivelor propuse în acest sens, precum 
și despre îndatoririle și răspunderile care revin Ministerului 
învățămîntului și C.N.E.F.S. în asigurarea unei colaborări strînse 
și sprijinirea nemijlocită a Uniunii Tineretului Comunist în acest 
domeniu.

Constituirea asociațiilor spor
tive ale elevilor reprezintă o 
acțiune care răspunde mai mul
tor cerințe actuale ale mișcării 
noastre sportive.

în primul rînd, este evident 
că această acțiune se înscrie în 
contextul tot mai bogat și mai 
plin de semnificații social-edu
cative al măsurilor stabilite de 
conducerea de partid și de stat 
privind înfăptuirea obiectivului 
fundamental al activității spor
tive — educația fizică și sportul 
de masă.

în al doilea rind. se confirmă 
' -adevărul — susținut de temeini

ce argumente științifice — că 
exercițiile fizice, necesare sănă
tății in cursul întregii vieți a 
omului au o influență hotăritoa- 
re, biologică și educativă in pe
rioada creșterii organismului.

In al treilea rînd. asociația 
sportivă — formă specifică tra
dițională a mișcării sportive 
corespunde mai bine atît capa
cităților organizatorice în for
mar® ale elevilor cit și sarcini
lor pe care Uniunea Tineretu
lui Comunist le a^je în dome
niul sportului de masă școlar.

Pentru a răspunde într-adevăr 
cerințelor mai sus menționate 
considerăm necesar să facem 
unele precizări cu privire la 
formele șî mijloacele de activi
tate ale acestor asociații, pre
cum și la particularitățile orga- 
nizatorîco-mctodice.

In privința primei probleme, 
practica sportului nostru școlar 
recomandă în mod deosebit ur
mătoarele acțiuni care vor 
trebui sa constituie obiectul 
preocupărilor asociațiilor sporti
ve ale elevilor.

— organizarea campionatului 
școlii. la mai multe ramuri 
sportive (volei, fotbal, handbal, 
triatlon atletic, oină) între cla
se, pe grupe de clase apropiate 
ca vîrstă. Campionatul trebuie 
să genereze o activitatș conti
nuă, pe toată durata anului 
școlar (toamna — turul, primă
vara — returul).

— duminicile sportive, compu
se fie din etape ale campionatu
lui școlii, fie din „cupe fulger"

’ sau alte întreceri și inițieri în 
practicarea diferitelor sporturi !

— crosurile. Alergarea în te
ren variat — această formă 
simplă, accesibilă și în același 
timp deosebit de eficientă din 
punct de vedere al creșterii re
zistenței generale și a educării 
voinței — se impune să fie re
pusă grabnic printre activitățile 
de bază aie sportului de masă.

— practicarea diferitelor spor
turi — tenis de masă, tenis de 
cimp, judo, înot, schi, patinaj, 
săniuș, sporturi tehnico-aplica- 
tive, șah etc.

— serbările sportive, mai ales 
sub formă de ansambluri de 
gimnastică.

— concursurile pentru insig
na de polisportiv. Pentru a nu 
repeta unele din greșelile foste
lor asociații sportive școlare 
este necesar să precizăm că în
tr-o școală activitatea sportivă 
va trebui să se desfășoare în 
cadrul a două sectoare, contura
te din punct de vedere al sar
cinilor și specificului formelor : 
a) activitatea sportivă de masă 
(cele cîteva puncte de mai sus, 
la care se pot adăuga și alte 
form© de activități organizate 
de asociațiile elevilor) și b) ac
tivitatea sportivă a echipelor re
prezentative ale școlii (întreceri 
între reprezentative de Școli, 
campionatul republican școlar, 
campionatele republicane de 
juniori — activități ce se pregă
tesc in cadrul orelor de sport 
incluse jn norma profesorilor de 
educație fizică).
>Jn privința particularităților 
organizatorico-metodice, studiile 
efectuate și experiența practică 
converg spre sublinierea unor 
indicații valabile pentru asocia
țiile sportive ale elevilor, dintre 
care menționăm pe cele mai 
actuale : a) asigurarea caracte
rului atractiv, recreativ al tutu
ror formelor șî acțiunilor iniția
te de asociația sportivă : b) cea 
mai mare pondere a activității 
să se desfășoare în aer liber : 
c) în stabilirea diferitelor acțiuni 
să se țină seama dorințele 
elevilor, de specificul mediului 
geografic, de posibilitățile ma
teriale existente ; d) este nece
sar să se arate mai multă în
credere în capacitățile organi
zatorice și spiritul de inițiativă 
ale elevilor, în dorința lor de a 
avea răspunderi (ca arbitri, ca 
inițiatori ai unor acțiuni de a- 
menajare de baze sportive etc.).; 
e) unele forme să devină tradi
ționale (formulele de desfășura
re a campionatului școlii, ramu
rile sportive etc.) ; f) acordarea 
unei atenții deosebite cuprinde
rii elevelor, dezvoltării sportului 
de masă în rîndul fetelor (acti
vități adecvate — gimnastica 
modernă, o propagandă convin
gătoare în acest sens) ; g) popu
larizarea vie a acțiunilor (la 
colțul sportiv — panouri cu si
tuația în campionatul școlii, cu 
numele campionilor și învingă-

torii în întrecerile din cadrul 
duminicilor sportive, fotogra
fii...) ; h) apelarea la foștii e- 
levi ai școlii — sportivi fruntași, 
pentru demonstrații practice ; 
i) imprimarea spiritului sportiv, 
de respect față de arbitri și în
vinși, de cultivare a loialității și 
respectare a regulilor de joc.

Pentru traducerea în viață a 
acestor deziderate. sprijinul 
profesorilor de educație fizică 
alături de alte cadre didactice 
este, fără îndoială, de mare im
portanță. Conlucrînd strîns cu 
organizația U.T.C. din școală, 
împreună cu conducerea școlii 
profesorul de educație fizică ar
monizează. asamblează, asigură 
completarea reciprocă și necesa
ră a celor trei forme de practi
care a exercițiilor fizice existen
te în orice școală : lecțiile de 
educație fizică, activitatea spor
tivă de masă și cea a echipelor 
reprezentative ale școlii.

Pentru realizarea sarcinilor de 
răspundere ce stau în fața aso
ciațiilor sportive ale elevilor, 
consiliile județene municipale și 

■ orășenești pentru educație fizi
că și sport șînt datoare să le 
acorde un sprijin susținut' din 
punct de vedere al îndrumării 
de specialitate, precum și la or
ganizarea practică a unor ac
țiuni. în acest scop consiliile 
pentru educație fizică și sport, 
colaborînd strîns cu Comitetele 
județene ale U.T.C., vor sprijini 
acțiunea de instituire â asocia
țiilor. vor da indicații și sarcini 
concrete, corespunzătoare în a- 
cest sens, comisiilor județene pe 
ramură de sport, iar prin ins
pectorate, profesorilor coordona
tori ai colectivelor de îndrumare 
și control a activității de edu
cație fizică și sport din școli.

preocu-
_________ continua 

perfecționare a educației fizice și 
sportului școlar de masă consem
năm, în prezent, și eforturile co
mune care se depun de către 
factorii de răspundere pentru a 
organiza asociațiile sportive șco
lare.

Momentul în sine trebuie sub
liniat ca o acțiune importantă 
pentru activitatea-sportivă școla
ră, pentru crearea acelui cadru 
organizatoric care să permită, și 
în acest domeniu, deplina valori
ficare a inițiativei și capacității 
creatoare a elevilor, să le creeze 
condiții de organizare, inițiere și 
conducere a acțiunilor proprii cu 
caracter sportiv.

Așa după cum rezultă din re
gulamentul de organizare avem 
de-a face cu o asociație sportivă 
destinată elevilor și condusă, în 
același timp, de elevi. Aceasta 
este una din trăsăturile de bază 
care orientează obiectivele de 
viitor a noii asociații sportive în 
baza căreia activitatea ei nu va 
putea fi confundată cu orele de 
activități sportive înscrise în pla
nul de învățăaaiÎBt.r

Educația fizicia ^și sportul de 
masă, în afara sarcinilor specifi
ce pe care' le au, contribuie la e- 
ducarea personalității tinerilor în
credințați spre formare școlii. De 
aceea, în școală educația fizică și 
sportul sînt părți componente ale 
sistemului educativ, de al cărui 
conținut și desfășurare răspunde 
conducerea școlii și întreg corpul 
didactic. In acest scop, directori-

lor de școli le revine îndatorirea 
de a asigura îndeplinirea sarcini- 
lor prevăzute în planul comun al ■ 
conducerii școlii și al Comitetului M 
U.T.C. pe linia educației fizice q 
și sportului școlar și de a sprijini, 
în același timp, activitatea asoci- 
ațiilor sportive școlare. s

Prezența cadrelor didactice la ® 
acțiunile inițiate și organizate în ■ 
afara clasei și în timpul liber de B 
către elevi trebuie să se exprime B 
printr-o asistență permanentă de g 
specialitate, prin stimularea spi- 
ritului de inițiativă, prin imbol
duri și sugestii competente a că- I 
ror realizare să fie pe măsura | 
forțelor elevilor, a condițiilor ma- g 
teriale aflate la îndemînă.

Preocuparea pentru întărirea 
sănătății, dezvoltarea fizidă ar
monioasă și sporirea capacității 
de efort a tinerilor nu este nu
mai o sarcină a activității spor
tive de masă. Ea se înscrie, de 
fapt, printre obiectivele de bază 
ale lecției de educație fizică. Ca 
urmare profesorul de educație fi
zică și comitetul U.T.C. au po
sibilitatea să stabilească cele mai 
optime corelații între cele două 
activități în a^șa ..fel incit, efectele 
lecției să fie continuu1 susținute 
și întregite prin ■ activitatea spor
tivă de masă.

Numai un sistem unitar și bine 
închegat de educație fizică poa
te asigura efecte favorabile asu
pra sănătății și personalității ele- | 
vilor. De aceea; considerăm că, 
asociațiile sportive ale eleviloi 
vor contribui și la perfecționarea 
acestui sistem.

■
■
■

■

minutul 32, arbitrul 
eliminat de

Cînd în
Iosif Ritter l-a _______
pe teren pe Dărăban (Crișul) 
— vinovat de un fault comis 
asupra lui Oblemenco, în timp 
ce acesta aștepta în careul ad
vers o centrare a lui Bălan — 
cei aproximativ 10 000 de spec
tatori prezenți la „datorie" în 
tribunele stadionului „Central" 
au început să scandeze : 
Go-lul ! Go-lul Pînă în mi
nutul 32, oaspeții stăviliseră, 
cu prețul unor eforturi deo
sebite, atacurile furibunde ale 
studenților, fundașii Eugen 
Naglii, Bule, Popovici și, în 
ultimă instanță, portarul Kato- 
na fiind autorii unor interven
ții salvatoare. Dar cea mai 
mare ocazie de gol a primei 
reprize 'au avut-o fotbaliștii 
de la Crișul, în minutul 10 
cînd Kun II (foarte bun și în 
meciul de ieri) scăpat singur 
pe contraatac l-a driblat pe

• ÎN TURUL II al probei 
de' simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional „open" 
de tenis de la Monte Carlo, 
Ion Țiriac l-a învins cu 6—3, 
6—1 pe jucătorul englez Gra
ham Stilwell, iar Ilie Năstase I

portarul Oprea, ieșit la blocaj, 
<lar a întîrziat apoi, cu o frac
țiune de secundă șutul și Ve- 
lea, repliat, a salvat în extre
mis, trimițînd în corner. Oas
peții „s-au predat", însă, în 
minutul 65, cînd balonul șutat 
de Neagu s-a strecurat ca prin 
minune prin pădurea de pi
cioare din careul oaspeților : 
1—0. Cîteva minute mai tîrziu 
arbitrul Ritter a apreciat drept 
fault o luptă corp la corp în
tre Niță și Bule acordînd lovi
tură de la 11 metri .’ A trans
format Oblemenco și... 2—0
pentru Universitatea. In urma 
acestui succes, elevii lui 
Coidum au urcat pe locul doi 
în clasament, la numai un 
punct diferență de Rapid, cu 
care duminică 
pe stadionul ,,23

a dispus cu 7—5, 
cezul Bouteleux.

se va întîlni 
August".

V. D.

fi—4 de îran-

în turul trei al.turneului in- 
tnternațional . țle. .tenis de <„la 

Monte carjo,., Ion. Țiriac (Ro
mânia) l-a învins cu 6—1, 6—2 
pe Drysdale (Republica Sud- 
Africană).

Cu vreo două săp- 
tămîni în urmă, an
trenorul Ștefan Stăn- 
culescu, simpaticul 
și apreciatul antre
nor Ștefan Stăncu- 
lescu de la Dina
mo ' București, mă 
ațîța — mai în glu
mă, mai în serios — 
să mai scriu ceva, e- 
vident laudativ, des
pre mînjii săi. I-am 
răspuns că-s gata ori- 
cînd, dar — gîndin- 
du-mă la faptul că. 
atunci, după patru e- 
tape ale returului, 
plăieșii săi se pre
zentau numai cu o 
victorie, o egalitate 
și două înfrîngeri 
dintre care una pe 
teren propriu — 
l-am rugat și eu 
să-mi ofere prilejul. 
Așa a rămas. Juven
tiștii din 
cel Mare 
luat însă, 
tinuare, la : 
acasă cu 
roșu, apoi 
Ploiești cu 
Iul. ” ‘ ‘ 
ei îmi 
prilejul 
închina 
duri la 
brică.
ma 
cred că 
total riesatisfăcătoa- 
re realizate de ju
ventiștii lui ștefan 
Stă’nculescu în a- 
cest retur ar tre
bui să fie -anali
zate cufn se pțivine. 
Pentru că, mi șe pa
re, e inadmisibil 
ca o formație în 
care apar, cu regula
ritate sau cu intermi
tențe, ■ Moldovan (o 
reală speranță a fot
balului nostru), alți 
cîțiva tineri talen- 
tați, plus consacra
tele rezerve Haidu, 
Frățilă, . Crăciunes- 
cu sau ehiar StoSnes- 
cu,să nu fie îii sta
re să cîștige decît o 
partidă din... șase. 
Probabil, că insucce
sele echipei de ti- 
neret-rezerve a clu
bului Dinamo Bucu
rești își au cauze pro-

Ștefan 
au evo- 

în con- 
fel : l—l 

Steagul 
1—2 la 

j Petro- 
Vrînd, nevrînd 

dau, iacă, 
de a 

cîteva rîn- 
această ru- 

Lăsînd glu- 
de-o parte, 

rezultatele

prii, interne, neex- 
plicîndu-se printr-o 
eventuală... solidari
tate . cu echipa ma
re I Pauza competi- 
țională, care urmează 
după etapa de sîm
bătă, va putea fi fo
losită pentru stabili
rea acestor cauze 
proprii și întreprin
derea măsurilor ce 
se impun.

In ceea ce-o pri
vește, etapa a XXI 
— penultima îna
intea întreruperii 
campionatului — a 
fost, în general, cu
minte : șase victorii 
.acasă", o egalitate și 
doar două victorii în 
deplasare (Rapid. în- 
vingînd cu 3—0 la 
Cluj, pe C.F.R.. a tre
cut crin nou lanter
na roșie băieților lui 
Marian — băieții lui 
Marian, înfrînți cu 
1—0 la Pitești de bă
căuanii pretendenți 
la titlu, au preluat 
din nou lanterna ro
șie de la Rapid). Pe 
fotoliile de rangul I 
și II ale clasamentu
lui continuă, totuși, 
să stea comod Dina
mo Bacău și Crișul 
Oradea. Aceasta este 
ierarhia recunoscută 
oficial și,. nu 
prezentată' de 
rul Sportul,

cea 
zia- 

____ _ ^câre
— potrivit sistemului 
vechi de întocmire a 
clasamentului — in
dică pe Crișul pe 
locul I. încurcătura 
provine însă de la.u- 
nii tovarăși funcțio
nari ai federației ca
re au informat ero
nat ziarul de specia
litate. Colegul Pom- 
piliu Vintilă, care 
„suferă" pentru ju- 
ventiști la Sportul, a 
primit acum răspun
sul competent, și, de 
săptâmîna - viitoare.- 
nc va oferi și el cla* 
samentul întocmit 
după sistemul expe
rimental (3 , puncte 
pentru victorie, un 
punct pentru egali
tate și cîte o ju
mătate de punct pen-

■ tru fiecare gol mar- 
> cat) — sistem după
• care se va stabili. în
■ finalul acestui cam-
■ pionat titlul de cam- 
i pioană la tineret-re-
■ zerve.

Etapa de duminica
• trecută ne-a mai de- 
! monstrat (dacă mai
• era nevoie) cît de 
: utilă este întrece

rea juventistă pen-
. tru reîmprospătarea 

continuă a loturilor 
„A". Dacă ar fi să ne

i referim numai la
[ ceea ce am văzut
. pe stadionul „23 Au- 
[ gust" și tot ar fi
L de-ajuns. Căci în 
t partida „mare" din- 
. tre Steaua și Jiul 

au evoluat nu mai 
. puțin decît 

fotbaliști care 
ieri,. alaltăieri 
juventiști : 3 la Jiul 
(Dobrescu, Popescu
— debutanți în ,,A“
— și Nădășan) și 4 
la Steaua (Ștefănes- 
cu, Naom, Cristathe, 
Iordănescu). Dacă ar 
fi să numărăm ”și 
juventiștii prezenți 
pe celelalte stadi
oane ale țării, lista 
ar mai putea con
tinua încă mult.

Și mai am ceva de 
spus despre dumini
ca de 12 aprilie. 
Deoarece Studioul 
de televiziune a dat 
legătura cu stadio- , 
nul mai devreme
de începerea meciu
lui anunțat, sutele
de mii de telespecta
tori au putut urmări 
ultimele minute ale

■ întrecerii mînjilor 
(4—0 pentru Steaua), i 
Așadar, am trăit s-o 
văd și p-asta : ju
ventiștii la televizor. 
Să nu fie de deochi ’.

Acum vreauA să a- 
puc și ziua cînd ni 
se va anunța progra
mul echipelor de ti- 
neret-rezerve , pen
tru perioada 20 apri
lie — 20 iunie. Poa
te nu voi aștepta 
prea mult. Sper I

G. MITROI

L «

aparatorii
A

FORMULE
' PENTRU

TRICOLORILOR | BUTURILOR IN
POSTURĂ DE SELECȚIONERI!
Cine poate fi cel mai îndreptățit să cunoască tăria și pericu

lozitatea șutului unui atacant, decît portarul? Cine altul vede, 
în ansamblu, cel mai bine de unde vine și cum vine golul, de
cît ultimul apărător al buturilor ?! Iată de ce ne-am gindit ca 
nu-i lipsit de interes să facem o anchetă printre portarii divi
ziei A cu o singură întrebare : ,»pc cine vedeți în ofensiva națio
nalei ?“ punîndu-i pe acești îngeri păzitori în ipostaza inedita 
de selecționeri. Aceasta nu o facem cu scopul de a-i substitui 
atribuțiilor membrilor comisiei tehnice a Federației de fotbal 
ci, dimpotrivă, de a le oferi poate argumente in plus in opțiu
nile lor.

Ne dorim ca „neînțelegerile"' din tre înaintașii tricolorilor să fie ca cele din fotografia de față, în 
care Dobrin „i-a suflat"" lui Dumi trache mingea... pentru a înscrie în poarta Portugaliei

Fotografia : VASILE RANGA1

RADUCANU (Rapid) brovschi, Domide și Dobrin îl
Notați : Neagu, Dobrin, Dumi-prefer pe ultimul pentru că es- 

trache și Lucescu. între Dem-te singurul jucător român ca-

măgirea lui Felix, Banks șî 
Viktor !

STAN (Jiul)
Neagu, Dobrin, Dumitrache șî 

Lucescu. Regret că Libardi, a- 
flât într-o foarte bună dispozi
ție de joc acum, după absența 
fortuită din echipă — nu a fost 
inclus în lotul lărgit. El ar fi 
putut evolua cu mult succes ca 
vîrf retras între mijlocașii Du
mitrii și Radu Nunweiller.

PAPUC („Univ." Craiova).
Pîrcălab, Tătaru II, Oblemen

co, Dumitrache. îl prefer pe 
Pîrcălab pentru rutina lui in
ternațională, pe Gigi Tătaru 
pentru finețea lui în joc, pe O- 
blemenco pentru șutul său ne
cruțător și pe Dumitrache 
tru că el rămîne „omul de 
ar reprezentativei.

BAY (A.S. Armata)
Caniaro nu poate lipsi —

pen- 
gol“

Sport școlar la Curtea de Ar
geș ? Da, și încă organizat cu 
mare pasiune, zicem noi! Or
ganizatori ? ‘ Inimoșii profesori 
de educație fizică din localitate, 
(printre care E. Sterescu, S. Eu- 
doxiu, T. Dima, V. Diaconu, 1. 
Bumășteanu), organizațiile U.T.C. 
și de pionieri, Consiliul orășenesc 
pentru educație fizică și sport 
(președinte V. Ignăteanu), elevii 
înșiși. Cine dă o mînă de ajutor, 
dovedind că realizează pe deplin 
importanța sportului pentru e- 
levi ? Conducerile tuturor școli
lor și liceelor, directorul liceului 
teoretic, S. Stoiculescti, de 
pildă, întreprinderile productive, 
— mai ales prin contribuția con
stantă la amenajarea bazelor spor
tive școlare ' din străvechea 
capitală munteană — ca de 
exemplu I.C.H. Corbeni (director 
ing. N. Păunescu).

Dar, înainte de a nominaliza 
prin exemple, o sîmbătă a activi
tății sportive școlare, entuziaste, 
înconjurată de grija afectuoasă a 
dascălilor — nu numai de edu
cație fizică — cîteva cuvinte (de 
laudă) privind bazele destinate 
sportului de masă. Fiecare liceu 
și aproape fiecare școală generală 
posedă sau desfășoară eforturi 
sistematice pentru a-și amenaja 
cîte o bază proprie. Elebii Lice
ului forestier au reamenajat „de 
nota 10"" terenul de fotbal; cei 
de la „agricol"" aii în lucru un în
treg complex sportiv, iar cei de 
la Liceul teoretic au clădit, în 
urma prestării a sute de ore de

muncă voluntară — metamorfo- 
zînd un deal într-o vale — o ori
ginală platformă sportivă.

— Suprafața, complet asfalta
tă, îmi relatează prof. P. Dima, 
creează posibilitatea amenajării e- 
conomice de terenuri de baschet, 
volei, handbal, deci desfășurării 
simultane a mai multor competiții 
școlare. în plus, în acest mod e- 
levii pot fi urmăriți mai bine de 
către cadrele didactice. La ne-

argeșeni, ne permitem să adău
găm că proiectul complexului a- 
parține colectivului catedrei de 
educație fizică a liceului, că a 
fost materializat, într-un timp re
cord, în cea mai mare parte, prin 
munca voluntară a elevilor, iniția
tă și organizată de comitetul 
U.T.C. pe școală.

Iată, bunăoară, programul ac
tivității desfășurate într-o sin
gură zi:

predat profesor de educație fizi
că la Școala generală nr. 5 și, e- 
vident, antrenor de fotbal la 
Curtea de Argeș.

— Sportul școlar poate face 
încă mari progrese. în orice caz 
sîntem, cred, pe drumul cel bun...

— Dar cu fotbalul școlar cum 
stați ? îl „atac" pe fostul centru 
înaintaș al naționalei.

— Deocamdată nu prea gro
zav. Am însă speranțe serioase,

SPORT ȘCOLAR l.l CURTEA Dl IIKIEȘ

a-

voie, datorită acestui sistem de 
concentrare pe o platformă a mai 
multor terenuri sportive, îndru
marea poate fi asigurată de un 
număr redus de profesori.

— Sistemul „platformei",
daugă prof. V. Diaconu, asigură, 
pe lîngă un grad mult mai re
dus de dependență în organizarea 
competițiilor față de capriciile 
vremii, și posibilitatea ca marea 
majoritate a elevilor să poată ur
mări toate activitățile, să fie, în 
cursul a cîteva ceasuri, pe rînd; 
participant și spectatori. Ceea ce 
contribuie, evident, la dinamiza
rea vieții sportive a liceelor.

La spusele celor doi profesori

• Sîmbătă după amiază: cros, 
volei, handbal, fotbal, atletism. 
Participări, ca la... serbările cu 
premii; (fete în număr cel puțin 
egal cu băieții !).

Conducerea școlilor, în majori
tate, prezentă la locul de . des
fășurare a competițiilor. Notăm, 
în afara probelor prevăzute de 
calendarul sportiv școlar, inițiati
ve originale, pornite și desfășu
rate, exclusiv, pe plan local, la ni
velul unor școli sau licee.

• Stadionul „23 August"" din 
localitate. In așteptarea orei 15, 
cînd urma să aibă loc „Crosul 
vacanței", mă întrețin cu fostul 
fotbalist giuleștean Olaru, azi a-

speranțe de... giuleștean, adaugă 
zîmbind. Important e că tot mai 
mulți tineri, atît de la școlile ge
nerale cît și profesionale, au posi
bilitatea să practice fotbalul, 
sportul în general.

Intre timp, a început „Crosul 
vacanței"". Aleargă* fetele. Peste 
300. Cîștigă o viitoare horticul
toare : Rodica Sandu, din anul 
III. La băieți, după o luptă în- 
dîrjită — cîteva căzături, răstur
nări de situație — învinge An
drei Vigh, din anul II.

• Școala generală nr. 5, ora 17. 
Peste cîteva minute va răsuna 
„primul fluier"" al finalei Cupei 
„Ghiocelul de argint"". Protago-

niște : clasele a 8-a și a 9-a. Te
renul „propriu". Spectatori : trei 

-sferturi din școală, plus colectivul 
de cadre didactice.

Înainte de a desfășura împre
ună cîteva secvențe din „filmul'" 
meciului și a prezenta cîștigătoa- 
rea competiției, ne permitem să 
spicuim din regulamentul “ ei 
(cîte o pagină bătută la mașină, 
distribuită fiecărei clase partici
pante) : „...organizată de catedra 
ele educație fizic/i și comitetul 
V.T.C., la inițiativa clasei a IX-a 
B, are scop să antreneze pe 
toți elevii școlii... Clasamentul se 
face conform regulamentului de 
fotbal... Echipa clasată pe primul 
loc primește Trofeul „Ghiocelul 
de Argint"", cate este transmisibil... 
Arbitrii vor fi delegați de cate
dra de educație fizică... Progra
mul se va ști din vreme (!)... Ori
ce contestație sau litigiu (și au 
existat vreo 3 — n.n.) va fi îna
intată tov. prof, de ed. fiz.""

învinge, cu 5—1, clasa a IX-a 
B. Deci, Cupa revine organizato
rilor. Scorul l-a deschis, în minu
tul 5, Maxim Pantelică, dintr-a 
IX-a. Apoi surpriză (!), Enoxel 
Udrea egalează. Scurtă satisfac
ție, însă, la a VIII-a, fiindcă 
Șerbănescu și Bratu înscriu, apoi 
Negrescu majorează scorul, apoi... 

în încheiere nu ne mai rămîne 
decît să anunțăm și pe adevăratul 
cîștigător al sîmbetei argeșene : 
sportul de masă școlar.
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pabil să decidă singur soarta 
unui, meci. Cred că trebuie în
cercat și Gigi Tătaru.

GORNEA (U.T.A.) 
Dcmbrovschi, Neagu, Dumi

trache, Caniaro. Poate prezența 
fotbalistului de la A.S. Armata 
vă surprinde, dar eu îl consi
der mai bun decît Mircea Luces
cu !

SUClU (Steaua)
Neagu, Domide, Dumitrache 

și Lucescu sînt atacanții de care 
eu mă tem cel mai mult !

ANDREI (Dinamo București) 
Pîrcălab, Dobrin, Dumitrache 

și Lucescu. Nu l-am inclus pe 
Pîrcălab pentru că m-am trans
ferat la Dinamo, ci pentru că 
„săgeata Carpaților" rămîne, în 
continuare, cea mai bună ex
tremă dreaptă din România.

A DAM ACHE (Steagul Roșu)
Neagu, Dobrin, Dumitrache și 

Lucescu, iată jucătorii capabili, 
după părerea mea, să formeze 
un compartiment ofensiv redu
tabil.

NICULESCU (F. C. Argeș)
Dembrovschi, Dobrin, Dumi

trache și Lucescu. îmi pare rău 
că îl las pe banca rezervelor pe 
Neagu, atacantul de care noi, 
portarii, ne temem atît de mult! 
Dar...1 selecționerii adevărați 
poate văd altfel...

CATONA (Crișul)
Neagu, Domide, Dumitrache, 

Lucescu. Deși Dobrin a marcat 
echipei mele în acest campionat 
5 goluri, eu consider că pitestea- 
nul nu poate să-și facă jocul său 
obișnuit, plin de fantezie, în 
Mexic.

CONSTANTINESCU (Politeh
nica)

Domide, Neagu, 
Lucescu. Dobrin, ’ 
îi cunoaștem cu I 
fi folosit numai ! 
Brazilia.

MARCULESCU
Neagu, Domide, 

Lucescu. 
un jucător de tipul lui Di Stefa
no, care aleargă în teren 90 de 
minute. Mie unul îmi place ex
traordinar de mult.

t

Dumitrache, 
lent, așa cum 
toții — poate 
în meciul cu

(C.F.R. Cluj)
____  Dumitrache,

Flavius Domide este

ANDKEI BÂRSAN

MOLDOVAN („U“ Cluj)
Dembrovschi, Neagu, Dumi

trache, Lucescu. Cred că „tan
demul" Neagu. Dumitrache se 
va remarca în Mexic spre deza-

- -- ,-------- x— cred •<
eu—din echipa națională. Și ast
fel, împreună cu Lucescu. vor 
deveni, cred, aripile echipei 
noastre naționale iar Dobrin și 
Dumitrache — acum se anunță 
și Neagu un candidat de prima 
mînă — purtătorii - tricourilor 
eu nn 8 și 9. Consider că ar fi 

tehnicienii noștri ar iî------  ... Du_
deo-
Du-

bine dacă 
încerca realizarea cuplului 

; mitrache—Oblemenco. Dar
[ camda.tă ; Caniaro, Dobrin,

mitrache si Lucescu.
ȘTEFAN ESCU (Farul)
Dacă ar fi .să alcătuiesc eu 

înaintarea naționalei m-aș opri 
— în afară de Dumitrache, Do- 
biin și Lucescu, jucători care 
întrunesc sufragii 'unanime — 
asupra lui Neagu și Pîrcălab. 
Do ce Neagu ? Fiindcă el a do
vedit în cadrul recentului tur
neu de peste ocean — cum pu
țini scontau — că America de 
sud îi priește, că se poate des
curca cu brio în atmosfera to
ridă a stadioanelor arhipline, că 
poate străpunge o apărare care 
evoluează la orice... altitudine 
(deci și la ’cea mexicană). De ce 
Pîrcălab? Fiindcă. cu un plus 
de . seriozitate și ambiție — 
Pîrcălab rămîne totuși... Pîr
călab. Dintre , cei doi „îi aleg" 
pe Neagu.

’ M. IONESCU (Petrolul)
Răspunsul la întrebare mi se 

pare _ simplu : personal cred că 
Dobrin, Lucescu, Dumitrache și 
Neagu, reprezintă tot ce avem 
mai bun, mai de calitate și în 
același timp mai apt pentru con
fruntările internaționale la ora 
actuală. Lor le-aș adăuga o altă 
puternică individualitate, Radu 
Nunweiller, al cărui spirit orga
nizatoric, claritatea în teren ■— 
dacă în. clipa de față nu eviden
țiază plenar aceste calități, pînă 
la Mexic și le recapătă, sînt si
gur — nb poate fi de mare folos 
în „bățălia mexicană". Deci 
Neagu, Dobrin, Dumitrache, Lu
cescu. Evident presupun că cei 
preferați se vor afla în cea mai 
bună formă în iunie, o sarcină 
specială, revenind, în această 
privință, antrenorilor de club.

GHIȚĂ (Dinamo Bacău)
Dembrovschi, Domide, Dumi

trache și Lucescu. Prima rezer
vă — Dobrin, apoi Neagu.

In funcție de numărul „votu
rilor exprimate", ofensiva națio
nalei noastre de fotbal ar arăta 
astfel : Neagu (11 opțiuni). Do
brin (8), Dumitrache (16). Luce
scu (14). Urmează în ordine Do
mide, Dembrovschi, Pîrcălab, 
Oblemenco, Caniaro, Tătaru II.

D. VIȘAN
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Sesiunea Comisiei Economice REZISTENȚA
ÎMPOTRIVA

Evoluția navei cosmice „Apollo-13 li

• Nava

• Proiect de rezoluție privind invitarea 
oficială a R. D. G. la lucrările sesiunii
• Intervenția șefului delegației române

NOULUI REGIM
CAMBODGIAN

Pămînt
normal,

s-a plasat pe o traiectorie de 
• Reîntoarcere plină de riscuri •
amerizarea va avea loc vineri

revenire rapidă pe
Dacă totul decurge
seara in Pacific

GENEVA 15. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, transmi
te : Plenara de miercuri a Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa a fost consacrată adoptă
rii ordinei de zi a celei de-a 25-a 
sesiuni. Reprezentantul Poloniei a 
depus un proiect de rezoluție 
privind includerea pe ordinea de 
zi provizorie a unui punct pre- 
văzînd invitarea oficială a R.D.G. 
la lucrările sesiunii. Un număr 
de delegați ai țărilor occidentale 
(Franța, S.U.A., Marea Brîtanie, 
R.F.G.) s-au opus acestei pro-4 
puneri. Poziții mai nuanțate au 
adoptat delegații Italiei și Dane
marcei, iar delegatul Finlandei a 
sugerat o formulă de compromis, 
în favoarea participării R.D.G. 
la lucrări ca membru cu drepturi 
egale s-au pronunțat delegații 
Uniunii Sovietice, ” 
Iugoslaviei, R.S.S. 
Cehoslovaciei și României.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, a făcut o declarație, în 
care a subliniat că problema în 
discuție nu videază numai statu
tul unei țări în comisie,' ci însăși 
capacitatea acestui organism de 
a funcționa cu deplin randament 
și de a-și îndeplini în mod inte
gral atribuțiile.

Bulgariei,
Bieloruse,

u u

le

în parcul Sokolniki din 
Moscova s-a desphis miercuri 
o expoziție internațională de 
cărți consacrată 
unui secol de 
V. I. Lenin.

în afară de 
tice, expun 
peste 30 de țări, 
românești conțin o mare varie
tate de cărți din domeniul be
letristicii, 'științei, filozofiei 
etc.

După cuvîntul de deschide
re rostit de K. Kațușeev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., au 
fost vizitate standurile. La 
standurile românești, oaspeții 
sovietici au fost salutați de 
lon Dodii Bălan, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, con
ducătorul delegației de oa
meni de litere* din țara noas
tră, sosite la Moscova cu pri
lejul deschiderii expoziției.

împlinirii 
la nașterea lui

editurile sovie- 
organizații din 

Standurile

Delegația română apreciază că 
participarea R.D.G. la lucrările 
Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa — problemă ce a 
fost pusă în fața acestui organism 
cu peste 10 ani în urmă, fără 
a-și găsi pînă acum soluția pozi
tivă necesară — trebuie exami
nată și soluționată de toți mem
brii Comisiei, cu toată răspun
derea ce le revine, a arătat vor
bitorul.

După ce a amintit că existența,
• ca rezultat al circumstanțelor is

torice apărute după cel de-al 
doilea 
state 
R.F.G.
tate incontestabilă, vorbitorul a 
relevat că în interesul păcii, al 
securității și al cooperării euro
pene, și nu numai în Europa, 
este necesar să fie recunoscute 
cele două state germane și să 
se creeze condiții normale parti
cipării lor la viața internațională, 
inclusiv la activitățile organiza
țiilor internaționale.

Unul dintre cele două state 
germane — R.F.G. — participă 
la activitățile Comisiei Economi
ce O.N.U. pentru Europa, în 
timp ce celuilalt stat — R.D.G. 
— i șe: refuză dreptul de a lua 
parte la lucrările acestei Comisii. 
Ne;aflăm, astfel,, în fața unei si
tuații care contrazice principiul 
universalității Comisiei și care 
constituie, de asemenea, o încăl
care a principiului fundamental 

) al egalității în drepturi dintre 
state — a subliniat șeful delega
ției române.

Amintind că România s-a pro
nunțat întotdeauna în favoarea 
lichidării acestei anomalii, pentru 
adoptarea unei soluții corespun- 
zînd exigențelor dreptului inter
național și evoluției raporturilor 
din ce în ce mai intense și di
versificate între statele Europei, 
vorbitorul a spus : delegația ro
mână profită de acest prilej, 
pentru a reînnoi deplinul ei spri
jin pentru participarea R.D.G. — 
stat suveran și. independent, care 
se afirmă ca un factor activ în 
viața internațională — la activi
tățile Comisiei JLconomice O.N.U. 
pentru Europa, pe picior de 
egalitate și fără nici o discri
minare. Delegația Republicii So
cialiste România se pronunță în 
favoarea invitării R.D.G. la lu
crările actualei sesiuni, văzînd în 
aceasta un prim pas întreprins 
pe drumul ce duce spre admi
terea acestei țări ca membră cu 
drepturi depline a Comisiei.

în ședința de dupa-amiază, 
dezbaterile neputând soluționa 
problema supusă Comisiei de 
delegatul polonez, s-a trecut la 
votarea propunerii. Scrutinul a 
dat 11 voturi favorabile, 16 con
tra și două abțineri, alte două 
delegații lipsind din sală. Astfel, 
propunerea delegatului polonez, a 
fost respinsă. Un număr de 
participanți au luat apoi cuvîn
tul exprimîndu-și regretul pentru 
prejudiciile pe care votul le adu
ce intereselor Comisiei și princi
piilor sale.

război mondial, a două 
germane — R.D.G. și 
— este un fapt, o reali-

Agențiile de presă transmit 
zilnic informații în legătură cu 
intensificarea acțiunilor foi-țelor 
de rezistență populară împotriva 
noului regim din Cambodgia. în 
legătură cu situația creată în 
țară, premierul Lon Noi și-a ex
primat îngrijorarea în cadrul 
unei declarații radiodifuzate, re
luată de agenția ASSOCIATED 
PRESS. Recunoscînd că „situația 
este gravă", el a anunțat că au
toritățile intenționează „să ac
cepte din acest moment orice a- 
jutor extern din orice sursă", 
genția ASSOCLA.TED “ 
apreciază 
lului Lon 
echivocă, 
rea sa se

'. A- 
PRESS 

că formularea genera- 
Nol este doar aparent 
fiind evident că cere- 
adresa Statelor Unite*.

Detașamentele Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud au a- 
tacat în perioada 28 martie — 5 
aprilie peste 500 de baze, obiec
tive și poziții militare americano- 
saigoneze și peste 20 de cartiere 
generale ale unor mari unități, 
informează agenția Eliberarea, 
în cursul operațiunilor militare 
lansate în perioada respectivă 
patrioții au provocat inamicului 
pierderi mari în oameni și teh
nicăL militară.

„Totul pare să meargă bine". Felul în care controlorul de Ia 
sol a rostit aceasta mică frază adresată astronauților de pe 
„Apollo-13", ia două zeci de minute după apariția navei din 
spatele Lunii, a răsunat în megafoariele sălii presei de Ia Houston 
ca un oftat de ușurare după dramaticele momente de încordare 
provocate de lupta cu imensitatea spațiului pentru readucerea 
navei și a echipajului pe Pămînt.

Fraza — relatează reporterii 
prezenți la Houston — a fost 
rostită simplu în mijlocul unor 
conversații seci, conținînd cifre 
și date privind operațiile pe care 
cei trei trebuiau să le efectueze, 
în vederea plasării navei pe o 
traiectorie rapidă de revenire pe 
Terra.

Miercuri, la ora 
în momentul cînd 
se afla la 9 900 
Lună, a fost pus 
pentru 4 minute și

2,40 G.M.T, 
„Apollo-13" 

kilometri de 
în .funcțiune 

,____ . , 24 de secun
de, motorul de coborîre al mo
dulului lunar, pentru a plasa 
nava pe o traiectorie de revenire 
rapidă pe Pămînt. Potrivit infor
mațiilor furnizate de centrul 
spațial din Houston, manevra a 
reușit, ceea ce înseamnă că 
amerizarea navei va putea avea 
loc vineri seara în Pacific. (Eșe
cul acestei manevre nu ar fi con
stituit o catastrofă — „Apollo-13" 
și-ar fi continuat drumul pe tra
iectoria normală, dar revenirea 
ar fi durat cu aproximativ 24 de 
ore mai mult).

între timp, la 01,09 G.M.T.. 
cea de-a treia treaptă a rachetei

purtătoare „Saturn-5“ s-a prăbu
șit pe Lună la aproximativ 
200 km de seismometrul instalat 
de echipajul precedentei mi
siuni lunare, „Apollo-12“. ,,Ei 
revin"... acesta este acum cu
vîntul de ordine nu numai 
la Houston, ci în întreaga 
Americă. Dar, revenirea celor 
Irei astronauți pe Pămînt rămîne 
încă plină de riscuri. Pierderile 
continue de curent, și de oxigen, 
împuținarea rezervelor de apă, 
operațiile propriu-zise de aban
donare a modulului lunar înain
tea intrării în atmosferă, precum 
și pătrunderea cabinei de co
mandă în atmosferă, rămîn pro
bleme oare preocupă în cel mai 
înalt grad pe specialiștii de la 
sol.

Pentru 
de la bordul navei, 
radio au fost limitate 
necesar.
avarierea survenită, în 
mului aparent al vocilor, ordine
le seci și bruște au dat dialogu
lui cu astronauții un caracter 
dramatic. Marți seara (ora Hous- 
tonului), din contră, discuțiile au

a economisi curentul 
contactele 

. la strictul 
în primele ore după 

ciuda cal-

• DRAPELELE ȘI ÎNSEM
NELE DE STAT ALE REPU
BLICII DEMOCRATE GERMA
NE vor putea fi arborate în Re
publica Federală a Germaniei la 
toate competițiile sportive,, pre
cum și la târguri și alte mani
festări similare. Potrivit agen
ției D.P.A., această hotărîre a 
guvernului vest-german a fost 
anunțată marți la Bonn, deși ea 
a fost adoptată încă la 12 mar
tie, cu o săptăniină înaintea în
tâlnirii de la Erfurt a cancelaru
lui federal, Willy Brandt, cu 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., Willi Stoph.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
Agenția china noua, ia 
Pekin au avut loc convorbiri 
între o delegație a Asociației 
japoneze pentru promovarea co
merțului internațional și a altor 
șase organizații comerciale ja
poneze și reprezentanți ai Con
siliului chinez p«*ntru promova?- 
rea comerțului internațional. ĂU 
fost abordate probleme de inte
res comun. între care evoluția 
relațiilor dintre R.P. Chineză și 
Japonia, dezvoltarea prieteniei 
și a comerțului între cele două 
țări. într-o declarație comună 
se relevă că participanții la 
convorbiri au ajuns la un acord 
deplin asupra problemelor abor
date.

• PRIMUL MINISTRU AL 
DANEMARCEI, Hilmar Bauns- 
gaard, aflat într-o vizită oficia
lă în Statele Unite, a fost pri
mit de președintele Nixon, cu 
care a avut o convorbire privind• ••••••••••

relațiile bilaterale americano- 
daneze și unele probleme ale si
tuației internaționale. Citind 
surse din anturajul premierului 
danez, agenția ASSOCIATED 
PRESS informează că Bauns- 
gaard a declarat interlocutoru
lui său că „deși nu dorește să-i 
ctea sfaturi, o reducere și mai 
mare de trupe americane din 
Vietnamul de sud va fi primită 
cu marc satisfacție de către alia- 
ții vest-europeni ai S.U.A.". 
Primul ministru danez a reafir
mat hotărîrea guvernului său 
de a sprijini convocarea unei 
conferințe privind securitatea, 
europeană.

• CONSILIUL COMANDA
MENTULUI REVOLUȚIEI DIN 
LIBIA a instituit un comitet 
special care va reprezenta gu-

vernul la negocierile privind 
fixarea unor prețuri noi la pe
trolul extras, purtate cu compa
niile petroliere străine, care ac
ționează in această țară. Un de
cret emis la Tripoli precizează 
că toate acordurile intervenite 
între părțile angajate în, nego
cieri vor intra in vigoare numai 
cu aprobarea prealabilă a Con
siliului Comandamentului Revo
luției.

• PRODUCȚIA DE PETROL 
A IRANULUI s-a ridicat in a- 
nul 1969 la peste 195 'milioane de 
metri cubi, situind această țară 
pe primul locx între statele pro
ducătoare de petrol din regiunea 
Orientului Mijlociu și pe locul 
trei în lurhe, după Statele Uni
te și Uniunea Sovietică, scrie 
„Journal de Teheran".

Negocierile
americano-spaniole

Ministrul de externe 
spaniol, Gregorio Lopez 
Bravo, și-a încheiat marii 
la Washington convorbiri
le cu secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, în 
problema folosirii de că
tre Statele Unite a bazelor 
militare din Spania.• • • • •

PE ALTARUL LUI MARTE
Aproape o zecime din produsul social brut al 

tuturor statelor lumii e înghițit actualmente do 
cheltuielile militare. Cheltuielile pentru înarmare 
pc scară mondială in I960 au fost egale cu venitul 
total pe același an, al unui miliard dc oameni din 
America de sud. Asia de sud și Orientul Apropiat.

Datele acestea îi vor . 
ului, probabil, pe multi | 
și-i vor consterna cu si
guranță pe mai toți lo
cuitorii Terrei. Ele sînt 
însă o realitate, o 
tate dură. Organele 
cializate ale O.N.U. 
făcut decît să colecteze, 
să adiționeze și să com
pare cifre riguros exacte 
oficializate de guverne.

Niciodată, de la punctul 
culminant al celui de-al 
doilea război mondial, în 
care au fost antrenate 68 
de națiuni, înarmările nu 
au înghițit sume atit de 
uriașe. în ultimii șase 
ani s-au cheltuit . pentru

sînt 
reali- 

spe- 
n-au

arme un bilion de dolari. 
Calculele arată că, dacă 
ritmul creșterii acestor 
cheltuieli se va menține 
același, atunci, la sfirșitul 
actualului deceniu, su
mele destinate înarmării 
vor totaliza cifra fantas
tică de jumătate de bi
lion de dolari pe an.

Ne putem lesne închipui 
cit de dureros lovește 
eforturile de progres 
bunăstare ale omenirii 
ceastă uriașă risipă 
bani (implicit de muncă 
și bunuri materiale) arun
cați în groapa fără fund 
a înarmărilor. Citeva cifre 
comparative ne vor schi-

în 
și a- 

de

ța mai bine dimensiunile 
acestei veritabile drame 
a umanității. Cu aproape 
9,5 procente din 
global pe plan 
omenirea cheltuiește mai 
mult pentru înarmare de- 
cît pentru învățămînt și 
sănătate la un loc (pen
tru aceste ultime două 
capitole vitale, cheltuieli
le se ridică în total la 7,2 
la sută din venitul global 
mondial). Cazărmile, a- 
vioanele supersonice și ra
chetele înghit de cîțeva 
ori mai mult decît școlile 
sau spitalele. în medie, 
instruirea, echiparea și 
întreținerea unui soldat 
costă pe an de 80 de ori 
mai mult decît educarea 
unui școlar. .CJu banii pen
tru echiparea unei singure 
divizii motorizate se pot 
construi locuințe confor
tabile, la cel mai înalt e- 
talon pe plan mondial al

venitul 
mondial.

ultimului deceniu, pentru 
nu mai puțin de 120 000 
de familii.

într-un studiu publicat 
la începutul lunii martie 
la Stockholm, Institutul 
suedez pentru cercetări in 
domeniul păcii a relevat 
că in anul 1969 s-au chel
tuit pentru înarmări sume 
egale cu tot ceea ce a 
produs omenirea în anul 
1900. Tot atît de pregnant 
și de zguduitor, în același 
timp, e următoarea „me
taforă statistică", stabilită 
cu precizie matematică de 
specialiștii institutului a-1 
mintit :dacă am lăsa să 
cadă în fiecare secundă 
cite o monedă de un do
lar, ar trebui să treacă 
126 000 de ani ca să epui
zăm suma cheltuită pentru 
înarmare, pe plan mon
dial, in ultimul deceniu !

Prin ele însele aceste 
date statistice se consti-

tuie ca un apel vibrant și 
convingător pentru înce
tarea cursei înarmărilor. 
Ele denotă urgența, acui
tatea dezarmării generale 
și totale. Ele pledează 
pentru reușita „deceniu
lui dezarmării", pentru 
întreprinderea de pași me
todici, concreți, în direc
ția încetării înarmării și, 
apoi, în direcția dezar
mării. Și, o dată mai mult, 
toate aceste cifre de mare 
forță sugestivă relevă ce 
efecte pozitive ar avea 
înfăptuirea propunerilor 
care vizează alocarea unor 
procente din sumele în
ghițite azi de cursa înar
mărilor, pentru ajutora
rea țărilor slab dezvol
tate.

Purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de stat s-a limitat să 
declare că convorbirile „au fost 
utile". în general, scrie agenția 
ASSOCIATED PRESS, oficiali
tățile americane și diplomații 
spanioli refuză să facă declarații, 
afirmînd să negocierile nu au 
atins un stadiu în care difuzarea 
detaliilor ar fi utilă.

S-a aflat totuși, menționează 
A.P., că „Statele Unite au deve
nit în mod definitiv interesate în 
menținerea acestor instalații", ca 
urmare a pierderii bazei Wheelus 
din Libia. în privința prețului ce 
urmează să fie plătit de ameri
cani pentru folosirea bazelor, se 
afirmă că ar fi intervenit o anu
mită clarificare.

O nouă rundă de negocieri va 
avea loc cu prilejul vizitei pe 
care Rogers o va întreprinde 
Madrid la sfîrșitul lunii man

„Cosmos
333“

la

• ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ 
fost lansat miercuri satelitul

E. R

a . ____ ________  ______
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-333", la bordul căruia este 
instalat aparataj științific des
tinat continuării cercetărilor în 
spațiul cosmic.

Agenția T.A.S.S. precizează 
că aparatajul funcționează nor
mal, iar centrul de calcul coor
donator de pe Pămînt efectuea
ză prelucrarea informațiilor pri
mite.

Quvema
splendoare In iarba : ru

lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Festival (orele
9,30; T2.15; 15. 18; 20,45). Modern
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

...SA UCIZI O PASĂRE CÎNTĂ- 
10ARE : rulează la Republica (o- 
rele 9; 12; 15; 18; 21).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI: rulează la Luceafărul
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,45), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,15: 18,45; 21).

FUGA BUIESTRAȘULUI : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

TN FIECARE SECARĂ LA ORA 
11 ; rulează la Favorit (orele 15,30; 
18; 20,30). Miorița (orele 15:
17J0; 20).

ASTERIX Șl CLEOPATRA î ru
lează Ia Victoria (orele 9; 11,15;

13,30; 16; 18,30; 20,45): Feroviar
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Melodia (orele 9; 11,15:
13,30; 16; 18,30; 20.45).

OPERAȚIUNEA CROSBOW: ru
lează la Centrai (orele 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18.15; 20,45).

TATĂL MEU, CĂPITANUL : 
rulează la Lumina (orele 9,30—16 
în continuare; 18,15; 20,30X

UN OM PENTRU ETERNITA
TE : rulează la Doina (orele 16; 
18,30; 20,45), Program pentru co
pii (orele 11,30 — 13).

BIOGRAFIA LUI LENIN ; LE
NIN VIU : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21) în continuare).

DOMNIȘOARA DOCTOR : rulea- 
ză la Excelsior (orele 9: 11,15;
13,30; 16; 18,30: 21), Gloria (orele 
9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Tomis 
(orele 9—15,45 în continuare: 18; 
20,15).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Gri vi ța (orele 15,30; 18; 20,30),
Aurora (orele 15,30; 18; 20,30), Fla
mura (orele 16; 18,15; 20,30).

ANCHETATORUL DIN UMRRĂ: 
rulează la înfrățirea (orele 16,30; 
19), Moșilor (oțele 15,30; 18; 20,30).

GHICI CINE VINE LA CINĂ 7 :

fost puțin mai destinse. Astro
nauții au fost anunțați de căde
rea celei de-a treia trepte a ra
chetei Saturn pe suprafața Lunii.

— „Se pare că racheta voas
tră a provocat un frumos cutre
mur pe Lună", a sunat vocea 
controlorului de la sol.

— ,,în sfîrșit, ceva a fost reali
zat în acest zbor", a răsunat răs
punsul puțin amar al lui Lovell.

Dacă starea de extremă urgen
ță se pare că a fost depășită, în 
schimib încordarea continuă. La 
bordul navei, astronauții au 
stabilit un serviciu de suprave
ghere. Ei participă din plin la 
propria lor salvare.

Miercuri dimineața, rezervele 
de care dispuneau cei trei astro
nauți erau de aproximativ 100 
litri de apă (cantitate suficientă 
pentru 61 de ore de zbor) și 
20 kg de oxigen (suficient pentru 
120 de ore). Potrivit ultimelor 
calcule efectuate la Houston, 
amerizarea ar urma să aibă loc' 
în aproximativ 61 de ore, din 
momentul în care au fost calcu
late rezervele de apă și oxigen. 
Un purtător de cuvînt al 
N.A.S.A. a precizat că în urma 
măsurilor luate, consumul de 
energie electrică la bordul navei 
spațiale a fost substanțial dimi
nuat. Rezervele de energie elec
trică asigură navei un debit de 
500 amperi/oră. Consumul de 
apă a fost redus la 1,3—1,6 
litri/oră. în ceea ce privește car
burantul din rezervoarele modu
lului lunar, stocul reprezintă 60 
la sută din cantitatea totală exis
tentă în momentul decolării, 
împreună cu combustibilul din 
rezervoarele motoarelor de cobo- 
rîre ale modulului de debarcare, 
rezervele de carburant sînt sufi
ciente pentru asigurarea ’funcțio
nării motoarelor în timpul efec
tuării manevrelor de revenire pe 
Pămînt.

La Centrul spațial de la Hous
ton a fost anunțat programul 
elaborat în vederea readucerii 
în bune condițiuni pe Pămînt a 
celor trei astronauți ai navei 
„Apollo-13". Complexul spațial 
este alcătuit în prezent din ca
bina de comandă, modulul de 
serviciu al acesteia și modulul 
lunar. Modulul de serviciu, unde 
s-a produs defecțiunea care a 
cauzat anularea misiunii ur
mează să .fie abandonat cu pu
țin timp înainte de pătrunderea 
în atmosfera terestră. Astronau- 
ții au primit sarcina ca, după 
abandohare, să examineze 
atenție modulul cînd acesta va 
intra în raza lor vizuală, și 
dacă va fi posibil, să-l fotogra
fieze, în scopul facilitării cerce
tărilor ulterioare în vederea 
stabilirii cauzelor accidentului.
Conținînd rezervele principale de 
oxigen și electricitate, modulul 
lunar va rămîne atașat de cabi
na de comandă atît cît va fi 
posibil, astronauții rirmînd să re
nunțe la el în timpul parcurge
rii primelor straturi ale atmosfe
rei. Se știe că numai cabina de 
comandă este protejată cu un 
strat ignifug, modulul lunar și 
cel de serviciu urmînd să se 
dezintegreze în timpul coborârii 
prin atmosferă. Singura opera
țiune pe care astronauții 
trebui apoi să o efectueze, 
fi deschiderea parașutelor de frî- 
nare ale cabinei de comandă.

în cazul în care toate opera
țiile de recuperare se vor desfă
șura în mod normal, după atin
gerea suprafeței Oceanului, vi
neri la ora 19,13, potrivit ultime
lor informații — Lovell, Haise și 
Swigert vor fi aduși, cu un eli
copter, la bordul navei „Iwo 
Jima".

Brutalul prim-ministru a decis să consulte opoziția. Strania 
hotărîre n-a dat naștere Ia complicații organizatorice. Interlo
cutorii nu trebuiau căutați la locuințele lor sau în sedii politice 
dispersate în țară. Un ordin transmis urgent directorului puș
căriei din Maseru și porțile temniței s-au deschis pentru cei v 
așteptați în biroul șefului guvernului. Adversarii de ieri și de 
astăzi s-au întâlnit, au discutat și s-au reîntors la locurile lor — 
premierul în reședința păzită de polițiști din garda personală iar 
ceilalți în celulele, păzite, de ase menea, de polițiști. Reuniunea 
s-a încheiat fără rezultate — afirma, dezamăgit, un purtător 
de cuvînt oficial. Opinia celor din închisoare nu o cunoaștem, 
deocamdată, deoarece în Lesotho deținuții — chiar dacă sînt 
personalități politice — nu pot organiza conferințe de presă.

Gestul lui Leabua Jonathan a mirat. Premierul nu este omul 
blîndeții. Cînd urnele păreau să-i fie nefavorabile nu - a mai 
așteptat calculul final pentru a anula alegerile. A procedat fără 
ezitare. Liderii opoziției au devenit pușcăriași. Regele, care 
cocheta cu cei ce se împotriveau guvernului, a fost trimis 
într-un voiaj european cu o durată neprecizată. Poliția a des
chis focul ucigînd peste 200 de persoane „vinovate** de faptul că 
nu-1 agreau pe Jonathan. Arestările au dus la supraaglomerarea 
închisorilor.

Leabua Jonathan se înfățișa drept un prim-ministru care nu 
se încurcă în hățișul constituțional. Textele parafate ale legilor 
le ignora cu o deplină seninătate. Dar, pe neașteptate, Jonathan 
dorește să discute cu adversarii săi, îi convoacă Ia o conferință 
și le propune să formeze împreună un „guvern național**, care 
să elaboreze o nouă constituție. Un simplu vicleșug ? O ma
nevră de politician abil ? Unii cred că Leabua Jonathan dorește 
„să cîștige timp“. S-ar putea. Povestea cu „guvernul național" 
semnifică, totuși, o retragere. A iniția dialogul cu adversarii 
aduși din pușcărie sub escortă înseamnă un pas înapoi pentru 
un politician de genul lui Jonathan. Moțivele unei asemenea 

. decizii subite trebuie căutate atît în atmosfera politică internă, 
cît și în reacțiile externe. Tulburări soldate cu numeroși morți 
s-au produs Ia Maseru și în împrejurimi. Poliția premierului 
(Lesotho n-are armată) pare incapabilă să controleze situația. 
Deși în discursurile radiodifuzate Jonathan pretinde că poporul 
îl sprijină (același popor care a votat pentru opoziție, ceea ce 
a dus la anularea alegerilor din ianuarie), guvernul își vede 
pozițiile slăbite. Conflictul cu tânărul suveran, expediat în exil, 
după ce mai multe luni fusese sechestrat în reședința sa, a 
amplificat tensiunea. Premierul a pretins că regele „a abdicat". 
Suveranul — de formație oxfordiană și cu veleități contestatare 
— a negat că ar fi renunțat la tron, promițînd „o rapidă reîn
toarcere". La Haga i s-a oferit „reședință temporară".

Tabloul politic din Lesotho nu poate fiexaminat fără a ține 
seama dc o situație geografică puțin obișnuită. Regatul acesta 
cu mai puțin de un milion de locuitori este în întregime încon
jurat de Republica Sud-Africană. Situația geografică are, evi
dent, consecințe politice. La Maseru nu se poate face abstracție 
de puternicul vecin, de care Lesotho depinde în mare măsură 
pe plan economic : o cincime din populație își cîștigă existența 
în minele sud-africane, moneda țării este rândul sud-african, 
importul și exportul se realizează prin intermediari sud-afri- 
cani. O singură șosea asigură statului Lesotho legătura cu lumea 
și aceasta trece prin... Republica Sud-Africană. LE MONDE 
DIPLOMATIQUE scria că „orice prim-ministru ar fi avut 
Lesotho, acesta ar fi trebuit să găsească un oarecare modus 
vivendi cu Africa de sud". Jonathan a practicat. însă, o politica 
de total servilism. Opoziția a preconizat o atitudine demna, 
refuzînd amestecul sud-african în afacerile interne ale țării. 
Evoluția evenimentelor a dovedit impopularitatea orientării lui 
Jonathan pe care el încerca să o justifice prin „realism politic"^. 
Premierul a recurs la măsurile de forță pe care le cunoaștem.1 
LE MONDE DIPLOMATIQUE afirmă că, după unele surse 
Pretoria ar fi fost nemulțumită dc lovitura dc stat a lui Jona
than, cerîndu-i printr-un mesaj să se resemneze cu înfnngerea 
electorală. Publicația pariziană scrie: „Dacă acest mesaj a fost 
trimis într-adevăr, el ar putea fi rezultatul unui calcul d.upa 
care primul ministru nu ar putea să mai facă față tulburărilor 
interne care amenință să se dezlănțuie, Africa de sud nefund 
dispusă să-i trimită in sprijin soldați..." Londra (care asigură 
jumătate din bugetul fostei sale colonii plus 1 200 000 lire sterline 
cu titlu de ajutor pentru dezvolare) a trecut Ia represalii supri- 
mînd subvențiile pentru Maseru. Jonathan a reacționat eneigic, 
denunțînd tactica britanică. La capitolul financiar a dat asigu
rări că Lesotho se va descurca și fără lirele Londrei (e*P°r*“l 
de diamante a reprezentat in 1969 aproape 700 000 hre sterline, 
promițînd - din motive de austeritate - să reducă salarule 
miniștrilor săi, fără a-și cruța nici propriile venituri.

Totuși, treburile nu merg prea bine pentru premierul din 
Lesotho. Tulburările din interior și reticențele protectorilor 11 
obligă la prudență. De aceea, probabil, și-a convocat adversarii 
din închisori. Dar la sfîrșitul întâlnirii n-a avut curajul să le 
ofere libertatea. Se simte mai în siguranță știindu-i în temnițe...

E .O.
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Dificultățile
„marii coaliții"

Negocierile dintre repre
zentanții partidelor socia
list și populist în vederea 
formării noului guvern 
austriac continuă să se 
afle în impas.

întrevederile 
amiază au fost 
la zece minute 
lor ca urmare 
intervenit 2___
celor două partide asupra repar
tizării portofoliilor ministeriale 
și a locurilor în comisiile parla
mentare. Hermann Withalm, li
derul Partidului populist, a de
clarat că propunerile lui Bruno 
Kreisky, cancelarul desemnat și 
lider al Partidului socialist „sînt 
inacceptabile".

Aceste propuneri oferă socia-

de marți după 
întrerupte numai 
după începerea 
a dezacordului 

între reprezentanții

liștilor șapte portofolii ministe
riale iar populiștilor șase. Toto
dată, socialiștii ar urma să dețină 
majoritatea în toate comisiile 
parlamentare. s

Observatorii politici subliniază 
că o nouă întâlnire între Bruno 
Kreisky și Herman Withalm ar 
putea avea loc în zilele urmă
toare. Ei apreciază însă, că po
sibilitatea concesiunilor reciproce 
este limitată și că „marea coali
ție" va fi greu de realizat.

i'i.

Aspect de la un recent miting al agricultorilor vest-germani 
împotriva consecințelor nefaste ale „Piefei comune agricole"

B P E N T R u T l~MHPU L D V. L I B E R g
rulează la Buzești (orele 15,30; 18;
20.30) , Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

TARZAN OMUL JUNGLEI : ru
lează la Dacia (orele 8,30—20,30 în 
continuare).

MIREASA ERA ÎN NEGRU : 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) . Giulesti (orele 15,30; 18;
20.30) , Arta (orele 15,45; 18; 20,15).

ULTIMA DRAGOSTE : rulează 
la Cotroceni (orele 16,30; 19,15).

OMUL CARE L-A UCIS PE LI- 
BERTI WALACE : rulează la Flo- 
reasca (orele 15: 17,30: 20).

COMEDIANȚII : rulează la Vii
torul (orele 15.30; 18; 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTE* ; rulea
ză la Munca (orele 16; 18; 20), 
Crîngași (orele 16; 18; 20).

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
Țll: rulează la Aurora (orele 
9,15; 11,15; 13,35), Popular (orele 
15,30; 18; 20,15).

VIA MALA : rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).
PROGRAM SPECIAL PENTRU 

COPII : rulează la Cinemateca U- 
nion (orele 10; 12; 14; 16; — după 
amiaza program pentru abonați, 
ciclurile A și B).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRlNEȚE: 
rulează la Crîngași (orele 17—
19.30) .

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Dramul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20).

IUBIREA STRICT OPRITĂ : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20.30) .

FECIOARA CARE-MI PLACE : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

LOANA : rulează la Progresul 
(orele 16; 18,30).

TAINA LEULUI : rulează la Pa
cea (orele 16,45; 19,15).
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Opera Română-: LILIACUL — 

ora 11 ; SPĂRGĂTORUL DE NUCI 
— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : COANA CHIRI- 
ȚA — ora 20 ; (Sala Studio) : 
MANDRAGORA — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
Studio) : HARFA DE IARBA — 
ora 20 ; Teatrul Mic : EMIGRAN
TUL DIN BRISBANE — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nqttara" (B-dul 
Măgheru) : SPECTACOL FESTIV

,,LENIN" — ora 10 ; CRIMĂ ȘI 
PEDEAPSĂ — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : CÎND LUNA E ALBAS
TRĂ — ora 20 ; Teatrul Giulești : 
NUNTA LUI FIGARO — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat: TRANS
FUZIA — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional Craiova (în Sala Schitu Mă- 
gureanu a Teatrului Bulandra) : 
MANDRAGORA — ora 20 ; Stu
dioul I.A.T.C. : TRAGICA ISTO
RIE A DOCTORULUI FAUST — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Vasilescu",: 
DOMNIȘOARA DIN SIGHIȘOARA
— ora 19,30 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : LA GRADINA CĂ
RĂBUȘ — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă** : TOATE PÎNZELE SUS
— ora 10 ; ROATA. MORII — ora 
16 ; Teatrul Țăndărică (Str. Aca-

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții.

In apa mărilor și oceane
lor de pe Terra se află 'de 
750 de ori mai mult aur de- 
cît în seifurile băncilor cen
trale ale tpturor țărilor din 
lume. Cel puțin așa afirmă 
savanții de la serviciul geo
logic "al guvernului american, 
care au încercat să evalueze 
cantitatea de metal prețios 
aflată în apă, plante, anima
le și chiar în organismul 
uman.

în momentul de față, nave 
de toate tipurile plutesc 
într-o suspensie de aur a că
rei valoare este de-a dreptul 
amețitoare. în apele mărilor 
și oceanelor se găsesc 27,5 mi
lioane tone aur. Dacă ținem 
seama de cursul oficial al 
unciei de aur — 35 de 
dolari — rezultă că na
vele lumii plustesc pe... 
30 800 miliarde dolari.

demiei) : GULIVER IN ȚARA 
PĂPUȘILOR — orele 10 și 17 ; 
Ansamblul U.G.S. : ESOP, VIAȚA, 
MUZICA ȘI NOI — ora 20 ; Circul 
de Stat : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — ora 10 și 19,30.
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PROGRAMUL I
• 17,30 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune în limba maghiară • 
18,05 Film serial : „Oliver Twist" 
(VI) • 18,35 Mult e dulce și fru
moasă • 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,25 Actualitatea în eco
nomie. Muncă-salariu, un raport 
direct. Răspunsuri la întrebările 
telespectatorilor în legătură cu 
metodele de apreciere a activității 
în lumina noului sistem de sala
rizare • 19,35 O interpretă a cîn- 
tecului popular ; Florica Bradu ® 
19,45 Prim plan .’ sculptorul Romul Ladea • 20,10 Reflector « 20,20 
Seară de teatru TV. „Răpirea

prea frumoaselor sabine" • 21,20 
Anunțuri — publicitate e 21,25 
Cuvîntul lui Lenin • 21,40 Avan
premiera • 22,00 Telejurnalul de 
noapte • 22,10 Antigona — o pro
ducție a televiziunii cehoslovace. 
Regia Pavel Hobs. Premiul „Nim
fa de aur" obținut la Festivalul 
de la Monte Carlo • 22,55 Motive 
cu variațiuni — emisiune de mu
zică ușoară. Interpretează Anca 
Agemolu, Florin Bogardo și Doi- 
ha Badea. Orchestra condusă de 
George Nistor • 23,10 închiderea 
emisiunii programului I.
PROGRAMUL II
• 20,00 Deschiderea emisiunii. 

Concert de muzică corală o 
20,35 Arte frumoase. Expoziția premiaților U.A.P. 1969 la Ga
leriile „Apollo" « 21,05 Actualități literare • 21,20 Pentru iubi
torii operei și operetei. Cîntă 
Teodora Lucaciu, Elena Simio- 
nescu, Mihaela Botez, Ludovic 
Spiess, Valentin Teodorian, Ion 
Budoiu, Ștefania Pîrvulescu-Po- 
dlovski • 21,50 Film serial „Răz
bunătorii" (reluare) • 22,40 închi
derea emisiunii programului II.

Tiparul: Combinatul poligrafic „Casa Scînteii*
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