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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚUL HARGHITA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, împreună cu 

Vvarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Vasile 
Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a făcut vineri, 24 aprilie, o vizită în județul 
Harghita.

lnscriindu-se în stilul caracteristic de lucru al secretarului general al partidului, de a se întîlni și sfătui cu oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități asupra tuturor problemelor construcției socialiste pe pămintul României, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pe meleagurile frumosului județ Harghita, întîlnirile cu cetățenii s-au transformat în vibrante 
manifestări ale dragostei și atașamentului maselor largi ale poporului față de Partidul Comunist Român, față de conducerea 
partidului și secretarul său general, într-o grăitoare expresie a unității tuturor celor ce muncesc în jurul partidului, a hotărîrii 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, de a înfăptui neabătut linia politică creatoare, marxist-leninistă a P.C.R.

ACESTE ZILE DE PRIMĂVARA 
SA FIE PENTRU TOȚI TINERII

ZILE DE 
MUNCĂ

In obiectiv: 
semănatul porumbului

Cîmpul atrage cu puterea unui uriaș electro
magnet. Se lucrează în legumicultură și in pod
gorii. Se amenajează suprafețe noi de teren 
spre a fi irigate, și se fertilizează. Se plivește 
griul, dar mai ales se seamănă. Se seamănă po
rumbul, principala cultură de primăvară. Se 
seamănă în Bărăgan și în cîmpia de vest, în 
Moldova și Oltenia. în toate zonele geografice 
ale țării se seamănă întrucit timpul a devenit 
excelent pentru această lucrare. Se accelerează 
ritmul, se dă o adevărată bătălie pentru cali
tatea bună a lucrării. Și. în timp ce unele uni
tăți raportează deja încheierea semănatului la 
porumb, în altele se traduc în viață măsuri care 
să asigure cit mai grabnic succesul. Țărănimea 
și mecanizatorii țării și-au făcut cunoscut an
gajamentul lor : cu excepția suprafețelor inun
date sau cu exces de umiditate, la 1 Mai se
mănatul porumbului să fie încheiat pe toate 
cele peste 3 milioane de hectare planificate.

încercăm radiografia uneia din aceste zile atît 
de încărcată, în care tinerii — alături de ceilalți 
membri cooperatori și mecanizatori — își spo
resc eforturile pentru realizarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate și în limitele epocii op
time.

DOR MĂRUNT : Ieri a fost prima zi în care 
s-a semănat porumbul. Experiența unor pro
ducții medii de peste opt mii de kilograme la 
hectar i-a determinat pe gospodarii de aici să 
aștepte parcurgerea a cel puțin zece zile căl
duroase pînă să înceapă semă
natul. „Pămintul nostru cu apa 
freatică la mică adîncime, se 
încălzește greu — ne spunea 
inginerul Niculae Ștefănescu 
(secretar al comitetului U.T.C. 
pe C.A.P.). Graba am fi plătit-o 
cu pierderi însemnate de recol
tă. Intre timp ne-am pregătit în 
cele mai mici amănunte. Joia 
viitoare, vom încheia semăna
tul”. în prima zi s-au semănat 
62 hectare. Toate au fost recep
ționate cu calificativul „foarte 
bine“. Și s-a controlat cu exi
gența celor care anul acesta do
resc să depășească recordul a- 
tins anul trecut: 8199 kilogra
me boabe la hectar...

PERETU : De 7 zile se lu
crează în continuu la semăna
tul porumbului. Lucrarea este 
executată numai de către tineri. 
Bilanțul muncii este foarte bun: 
zilnic se însămințează 160 hec-

G. F.

(Continuare în pag. a Vll-a)

ZILE DE
ÎNVĂȚĂTURĂ

Interviu cu conf. dr. ing, 
STAN SOARE, prorector 

al I. P. G. G. — București
Am auzit un grup de studenți calculînd 

timpul rămas pînă la sesiunea de examene din 
vară. După socotelile lor, doar 35 de zile îi mai 
despart de 1 iunie, data la care începe sesiunea 
și poate chiar primul examen. Mi s-a.părut in
teresant un asemenea mod de a pune problema 
de natură să imprime un ritm alert acestor 35 
de zile — puține dacă luăm în considerare ci
fra absolută, dar foarte încăpătoare dacă fiecare 
oră este deplin valorificată.

Acest calcul convingător prin exactitatea lui, 
mi-a sugerat ideea convorbirii de față cu tova
rășul conf. dr. ing. Stan Soare, prorector al In
stitutului de petrol, gaze și geologie din Bucu
rești. Pentru început l-am rugat să fixeze locul 
perioadei pe care o străbatem, premergătoare 
sesiunii de vară, în ansamblul anului univer
sitar.

— Toate sesiunile din iunie — de drept, se
siune de încheiere a anului de învățămînt — au 
demonstrat : dacă nu este bine folosit timpul 
premergător nu se obțin rezultatele așteptate. 
Dacă ținem seama că în învățămintul tehnic, 
deci și în institutul nostru, procentul de pro- 
movabilitate în februarie a fost de 50 la sută, 
înseamnă că jumătate din studenți au de sus
ținut unul pină la trei examene rămase din

M. V.

(Continuare în pag. a Vll-a)

ATMOSFERA DE STUDIU

întlmpinați pretutindeni cu 
urale și ovații, cu saluturi căl
duroase exprimate tn limbile 
română și maghiară, conducă
torii de partid au examinat 
împreună cu gazdele probleme
le pe care le ridică continua 
înflorire a județului Harghita, 
rod al politicii partidului ds 
dezvoltare multilaterală, ar
monioasă a tuturor județelor 
și regiunile țării. Au fost anali
zate modul și ritmul în care se 
realizează sarcinile de plan în 
industrie și agricultură, s-au 
dat recomandări prețioase, in- 
sistindu-se asupra deosebitei 
răspunderi ce revine fiecăruia 
Ia locul său de muncă, pentru 
îndeplinirea luminosului pro
gram de înflorire a patriei a- 
doptat de cel de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a înscris în analele 
județului Harghita ca o zi de 
neuitat, o zi de adevărată săr
bătoare.

Socialismul a schimbat fața
meleag urilor dintre Olt și Tîrnave

Comuna Tușnad, din apro
pierea stațiunii cu același nu
me, este o adevărată poartă a 
județului. Situat la intrarea 
Oltului în defileul de la poalele 
Ciomadului Mare, Tușnadul 
este punctul de întîlnire al 
drumurilor ce duc în „ținutul 
cu sunet de mărgăritare în 
nume". De aici, pornesc dru
murile de legendă și realitate 
ale Mureșului și Oltului, fii 
ai masivului Hașmașul Ma
re. Miile și miile de șu
voaie de apă minerală, ves
tita artă a meșterilor o- 
lari de la Danești sau Co- 
rund, monumentele de artă d>in 
Lazarea sau Sumuleu stau 
mărturie a frumuseții și bogă
ției acestor plaiuri, a hărniciei 
locuitorilor lor. Odinioară o 
zonă geografică în stare de 
înapoiere economică, județul 
Harghita își pune în valoare 
în anii noștri marile sale bo
gății, înscriindu-se ca o prezen
ță vie pe harta industrială a 
țării. Actualitatea economică 
este marcată pe aceste melea
guri de intrarea în funcțiune 
a trei mari unități ale indus
triei ușoare: Fabrica de ață 
de la Odorheiu-Secuiesc și 
cele de tricotaje și confecții 
din Miercurea Ciuc. Noile uni
tăți redimensioanează puternic 
combinatul textil care se va ex-- 
tinde încă în acest an cu o fi
latură de lină pieptănată și 
una de bumbac situate la 
Miercurea Ciuc și Odorheiu- 
Secuiesc. Zestrea industrială a 
județului se va îmbogăți cu noi 
capacități la turnătoria de 
fontă din Vlahița, întreprinde
rea tehno-utilaj din Odorheiu 
Secuiesc, cu o nouă stație de

preparare a minereurilor la 
Lueta, precum și cu alte două 
noi linii de flotare la Combina
tul minier din Bălan. între
prinderea de prospecțiuni și 
explorări geologice. înființată 
recent, își propune intensifica
rea activității de valorificare a 
subsolului. Moderna Fabrică 
de mobilă care se va construi 
la Gheorgheni va completa 
imaginea unui județ în plin a- 
vînt industrial. în limbajul ci
frelor, aceasta se traduce prin 
alocarea pentru acest an a u- 
nui fond de investiții de peste 
680 milioane lei, ceea ce repre
zintă cu aproape 50 la sută 
mai mult decît în urmă cu 
patru ani. Preocuparea parti
dului și statului nostru pentru 
dezvoltarea tuturor județelor 
țării se vădește pe meleagurile 
harghitene și prin faptul că 
pentru sporirea potențialului 
economic al județului se vor 
investi, în viitorul cincinal, 
circa 3,5 miliarde lei.

Ocupația oamenilor din a- 
ceastă zonă, agricultura, cu
noaște și ea o amplă dezvolta
re. Producția agro-vegetală a 
înregistrat o creștere continuă. 
Județul dispune de o largă ga
mă de resurse și de o bogată 
tradiție și în ceea ce privește 
zootehnia. Hotărîrile adoptate 
de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. privind dezvoltarea a- 
griculturii, care prind viață și 
în județul Harghita, ca pretu
tindeni în țară, reprezintă un 
însuflețitor și mobilizator pro
gram pentru oamenii muncii 
din agricultura județului pen
tru a obține noi și noi reali
zări.

Rezultatele obținute în dez
voltarea multilaterală și ar
monioasă a economiei au adus 

schimbări semnificative și în 
domeniul vieții sociale. Aces
tea își găsesc oglindirea și în 
amploarea deosebită a con
strucțiilor de locuințe și so- 
cial-culturale. Numai în acest 
an, peste 1000 de familii vor 
beneficia de confortul noilor 
apartamente. Noul peisaj urba
nistic al vechiului tîrgușor de 
provincie, devenit reședință a 
unui județ al României socia
liste, Miercurea Ciuc, este 
ilustrat și de noul cartier „Tu- 
dor Vladimirescu", unde nu
mai în acest an au fost pre
date „la cheie“ aproape 300 
de . apartamente. Pe malul 
Tîrnavei Mari, la Odorheiu 
Secuiesc, în centrul orașului 
Miercurea Ciuc și la Băile 
Tușnad se află în construcție 
moderne complexe hoteliere, 
menite să contribuie la valori
ficarea bogatului patrimoniu 
turistic al acestor pitorești zo
ne montane. în orașul de reșe
dință al județului, a început a- 
plicarea planului de sistemati
zare a zonei centrale. Alături 
de hotelul turistic, aici se con
struiesc un patinoar artificial, 
un palat al poștelor cu o cen
trală telefonică automată de 
1 000 de linii, un cinematograf, 
noul sediu al sindicatelor.

Hotărîți să îndeplinească vastul
program al partidului de înflorire
a agriculturii noastre socialiste
Vizita de lucru în județul 

Harghita a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți con
ducători de partid începe la 
Tușnad-sat, unde oaspeții au 
sosit în dimineața zilei de vi
neri cu un elicopter. în
tr-o poiană de la marginea 
comunei, sute de locuitori

O vie efervescență cunoaște1 
viața culturală, atît la o- 
rașe, cît și la sate. Se afir
mă, cu pregnanță, activitatea 
artistică a amatorilor, care cu
prinde zeci de mii de entuzi
aști. Manifestările artistice ca
re tind să devină tradiționale, 
ca „Primăvara harghiteană", . 
„Festivalul artei populare al 
județelor de pe Mureș11 valori
fică frumoasele tradiții folclo
rice din zonele etnografice ale 
Topliței, Tulgheșului și Ghi- 
meșului, ale Odorheiului, Ciu- 
cui ui și Gheorghenilor.

Un peisaj de mare varietate 
. și frumusețe înnobilat de reali
zările socialismului, în care oa
meni ai muncii români și ma
ghiari, înfrățiți în muncă și i- 
dealuri, înfăptuiesc sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român năzuințe comune, visa
te de veacuri, un peisaj care 
îmbină valorile permanente 
ale traiului și muncii în comun 
cu noile valențe ale profunde
lor mutații pe care anii socia
lismului le-au produs și aici, 
ca pe întregul cuprins al pa
triei ; iată imaginea prezentu
lui, a reperelor viitorului în a- 
cest județ.

îmbrăcați de sărbătoare au 
ținut să-1 întîmpine cu dra
goste și căldură pe conducă
torul partidului și statului 
nostru.

în numele locuitorilor jude
țului, oaspeții sint salutați de

(Continuare în pag. a 11-a)

Cînd cheile căminului 
cultural le păstrează 
mandatarul de nunți

La redacție a sosit o scri
soare. La redacție sosesc zilnic 
multe scrisori, dar cea care 
venea din partea unui grup de 
tineri din comuna Albești de 
Muscel, județul Argeș, și în 
care ei își manifestau o pro
fundă nemulțumire față de 
activitatea cultural-artistică și 
sportivă din satul lor, nu 
putea să nu ne rețină atenția 
în mod deosebit. Și, mai ales, 
nu puteam să nu dăm curs 
rugăminții de a da o mînă de 
ajutor pe care o însoțeau nu 
mai puțin de 18 semnături, a- 
parținînd în principal unor 
tineri care învață — sau lu

să discutăm despre

nota la
purtare 3 (trei)
• Despre condițiile în care trăiesc acești tineri, fotografiile 
spun totul • Dar despre responsabilitățile vîrstei, cine vor
bește ? • Totul e permis la 16 ani ? • Ce spun colegii ? • 
Ce spun părinții și pedagogii ?

Nu încape discuție, obiectul „purtare” poate 
fi onorat de toți elevii la nivelul notei 10. Pentru 
că el pune o singură condiție : disciplină. Nu 
apelează la aptitudini speciale, nu cere consuni 
de timp și inteligență, efort deosebit pentru pre
gătirea temelor ; îți cere să fii elev de la A la Z, 
și să ții la această calitate. Dar e un obiect care 
le condiționează pe toate celelalte. Din acest 
motiv, începem trimestrul cu un raid despre 
nota la purtare.

Primul popas — Liceul „I. L. Caragiale” din 
Capitală. O alegere dictată doar de faptul că 
aici învață 1 600 de elevi. Scriem sub impresia 
faptelor cele mai recente : cînd am intrat în 
liceu se aduceau „la zi“ două panouri î cel al 
elevilor distinși la învățătură, cu medii peste 
9 (177 în trimestrul II) ; și al recordmenilor 
pentru frecvență de 100 la sută ia cursuri (194 
în același trimestru). în cabinetul tovarășului 
prof. Gh. Mierlea, directorul liceului, un alt act 
bilanțier: un soi de catalog, însumînd 50 de 
nume-elevi cu note la purtare între 3 și 6. Pri
mele două panouri n-au avut nevoie de o pre-

Domnișoarele au

zentare anume ; recomandau singure cartea de 
vizită a liceului. Catalogul cu cele 50 de nume 
constituie însă durerea școlii. De înțeles. 3, 4, 5, 
6 la purtare sint note cu o încărcătură de mare 
gravitate. Și prima întrebare pe care ți-o pui 
este :

crează — la școli (profesiona
le. licee etc.) și întreprinderi 
din orașul Cîmpulung-Muscel 
— aflat la 8—9 km. de comu- 

lor — și care fac zilnic na
veta, petrecindu-și cea mai 

, mare parte a timpului aici, în 
comună, de care sint legați 
firesc și vieții căreia aceștia i 
se integrează conștient.

Am dat curs, așadar, apelu
lui. împreună, redactorul și 
regizorul Teatrului „Al. Davi- 
11-a“ din Pitești, NAE COS- 
MESCU — pasionat activist 
pe tărîmul culturii de masă — 
ne-am deplasat la Albești. 
Precizăm dintru început, că 
nemulțumirea tinerilor este 

perfect întemeiată Mai mult, 
la fața locului am întîlnit o 
realitate cu semnificații mai 
largi. Pentru că, cercetind în
deaproape lucrurile, satul Al
bești, dispunînd de o bogată 
zestre materială, necesară des
fășurării unei complexe vieți 
spirituale, -ni s-a înfățișat ca 
o localitate cu condiții din 
cele mai prielnice ca dorința 
tinerilor de recreere, de in
struire să-și găsească o împli
nire pe potrivă. Și totuși, unde

ION ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a IV-a)

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare in pag. a Vl-a)
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tovarășul Ludovic Fă- 
merribru al C.C. al 
prim-secretar al Comi- 
județean Harghita al 

președintele Consi
liului popular județean. Un 
bătrîn localnic oferă, potrivit 
tradiției, pîine și sare, iar un 
grup de tinere, în costume 
populare românești și secuiești, 
dăruiesc oaspeților flori. Tineri 
și yîrstnici, femei și bărbați, 
cu tfoții scandează „Ceaușescu- 
Ceatteescu", „Ceaușescu și po
porul*,  se aude din mulțime 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român", „Elyen a Roman Ko- 
munista Part", „Trăiască 
scumpa noastră patrie, 
publica Socialistă ~

La cooperativa agricolă de 
producție Tușnad este vizitat 
sectorul zootehnic. Coopera
torii de aicți au la ora actuală 
1400 de bovine și obțin o 
producție raedie de lapte de 
2 100 1. In anul 1969, ei au li
vrat statului cu 20 000 hl de 
lapte mai mult decit în 1968. 
Realizările actuale — arată 
gospodarii — merg mină în 
mină cu măsurile ce se iau 
pentru a spori, și în sectorul 
zootehnic, cantitatea și cali
tatea produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciind ca bune rezultatele 
obținute pînă acum, arată că 
există posibilități pentru 
a obține producții și mai mari. 
In acest sens, recomanda îm
bunătățirea bazei furajere, a 
sistemului de hrănire a ani
malelor, extinderea irigații
lor pe pășuni și finețe, arătînd 
că este vorba, în ultimă in
stanță, de lucruri ce se pot 
efectua repede, cu un preț de 
cost scăzut și cu o mare efi
ciență economică.

La sediul cooperativei a 
avut loc apoi o discuție între 
oaspeți și gazde. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se intere
sează de activitatea de pro-» 
ducție a cooperativei, de mer
sul lucrărilor agricole de 
primăvară și de perspectivele 
dezvoltării acestei unități. 
Conducerea cooperativei in
formează despre succesele ob
ținute, despre planurile de 
perspectivă, despre măsurile 
ce vor fi luate pentru înfăp
tuirea indicațiilor recentei 
plenare a C.C. al P^C.R.

Secretarul general al Parti
dului este informat 
cooperativă, care 
din anul 1962, are 
un venit global de

către 
zekas, 
P.C.R., 
tetului
P.C.R.,

Re-
România“.

că această 
ființează 

în prezent 
19 milioa-

Noua capitală

ne lei, valoarea zileî-muncă 
plătită cooperatorilor repre- 
zentînd 32 de lei. Anul tre
cut, C.A.P. Tușnad a obținut 
premiul I pe țară la cultura 
cartofilor. Producția medie 
cartofi la hectar a -fost 
20 400 kg, cea de orzoaica 
2 000 kg, iar cea de grîu 
1 538 kg, rezultat meritoriu 
ținînd seama de condițiile pe
doclimatice. Președintele coo
perativei, Imre Molnar, îi 
informează pe oaspeți despre 
stadiul în care se află lucră
rile agricole de primăvară.

întîmpinat cu aplauze și 
urale de către mulțimea ce 
se află în fața sediului coo
perativei, a luat cuvîn- 
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Coloana oficială se 
dreaptă apoi spre Miercurea 
Ciuc. Mașinile trec prin sate 
pitorești, ai căror locuitori au 
ieșit cu mic, cu mare, să-l sa
lute pe conducătorul iubit al 
Partidului și statului nostru.

de 
de 
de

timp ce la o parte dirî mașini 
se lucrează, altele, încă îft.jjro- 
be, sînt afectate calificării 
viitoarelor muncitoare. Pe de 
altă parte, montorii sînt și ei 
prezenți în hală instalînd uti
lajele de curînd sosite. Fabri
ca produce în această primă 
etapă 1 000 000 de tricotaje pe 
an, urmînd ca în etapa finală 
capacitatea ei să sporească cu 
încă un milion și jumătate de 
tricotaje. Secretarul general al 
partidului se oprește la unele 
locuri de muncă, se intere
sează de numărul lucrători
lor, de randamentul utilajelor, 
de proveniența materiei pri
me. Fabrica folosește în pre
zent fire de melană de la Să- 
vinești și Iași, însă în viitor 
ea va dispune de o filatură 
proprie, a cărei construcție a 
și început în imediata apro
piere. Ea va avea o capacitate 
de 3 100 tone fire pe an pu
țind astfel să asigure nu nu
mai necesarul fabricii din 
Miercurea Ciuc, cît și a altor

ra noastră va dispune în cu- 
rînd de o nouă bază sportivă 
aptă să găzduiască mari com
petiții internaționale. Recu
noștința numeroșilor iubitori 
ai acestui sport este expri-

mată
Ceausescu prin cuvinte porni
te din inimă de către Sprencz 
Pal, în aplauzele numeroșilor 
sportivi și a constructorilor de 
pe șantiere.

tovarășului Nicolae

in strînsă unitate și frăție
pentru politica partidului

comunist, pentru ridicarea patriei
socialiste comune

Sub lumina de amiază a soa
relui, piața oraștîlui fremăta 
intens. Mii și mii de pameni —

de județ
în plin și vertiginos progres

Conducătorii de partid și 
de stat sosesc în Miercurea 
Ciuc, întîmpinați cu un pu
ternic entuziasm popular. Deși 
au aflat de-abia de cîteva ore 
de vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, locuitorii au ieșit 
cu toții pe străzile orașului, 
purtînd steaguri, flori, trans
formed aceste momente în- 
tr-una din acele semnifi
cative sărbători populare care 
marchează întîlnirile dintre 
secretarul general al parti
dului și masele largi ale 
oamenilor muncii. Fiecare 
dintre localnici dorește să 
fie cît mai aproape, să-și 
exprime în felul său bucuria 
acestei noi întîlniri cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, re
cunoștința pentru atenția stă
ruitoare cu care partidul nos
tru urmărește dezvoltarea tu
turor județelor țării, tuturor 
așezărilor patriei și locuitori
lor lor. Din mașina deschisă, 
secretarul general al partidu
lui răspunde cu căldură ma
nifestației populare.

Este deosebit de plăcut să 
admiri, o dată cu atmosfera 
de mare însuflețire ce domină 
întregul oraș, frumusețea re
cunoscută a acestei așezări, 
cu aspect de stațiune clima
terică.

Miercurea Ciuc, vechi cen
tru al ținuturilor secuiești, 
oraș așezat la poalele munți
lor Harghita, prezintă astăzi 
tot mai pregnant imaginea 
unei ascendente dezvoltări 
economice și urbanistice.

întreprinderile industriale 
ce au fost înălțate în această 
veche urbe, cele în curs de 
construcție, sau prevăzute a 
se ridica în viitorii ani, îi 
conferă continuu noi valori 
economice. Noile construcții 
îi dau un plus de frumu
sețe. An de an se inves
tesc sume importante pentru 
dezvoltarea acestui tînăr oraș. 
Un exemplu grăitor în acest 
sens îl oferă platforma indus
triei ușoare din Miercurea 
Ciuc, unde începe vizita se
cretarului general al partidu
lui în acest oraș. Cea mai 
nouă dintre fabricile ora
șului este cea de tricota
je. Se vede acest lucru nu 
numai după aspectul încă de 
șantier al clădirii, dar și du-

pă chipurile sutelor de tineri 
muncitori și tehnicieni care 
îi întîmpină pe oaspeți în 
incinta fabricii. Intrată în 
circuitul economic în prima zi 
a acestui an, întreprinderea 
este o construcție industrială 
modernă. Clădirea, constitui
tă din parter și etaj — două 
hale de proporții mari —este 
realizată în întregime din 
betoane prefabricate, materia- 
lizînd un proiect românesc ine
dit în construcțiile noastre in
dustriale.

Secretarul general al parti
dului și ceilalți oaspeți sînt 
întîmpinați de ministrul in
dustriei ușoare, ing. Ion Cră
ciun, și adjunctul său, ing. 
Ion Popescu, de directorul fa
bricii, ing. Burszan Nicolae, 
de membri ai colectivului de 
conducere al întreprinderii. 
Cu vădită emoție se apro
pie muncitoarea Elisabeta Ko
vacs care, în numele tuturor 
lucrătoarelor adresează tova
rășului Nicolae Ceaușescu cal
de cuvinte de bun venit, mul
țumirea sinceră pentru cons
truirea acestei întreprinderi, 
„un atît de frumos dar“ — 
cum spune ea — care le 
creează posibilitatea să con
tribuie prin munca lor la 
prosperitatea orașului, a
conomiei țării. „Să ne trăiți 
tovarășe secretar general", în
cheie muncitoarea, oferind to
varășului Nicolae Ceaușescu 
un mare buchet de flori, în 
aplauzele entuziaste ale tova
rășelor sale de muncă.

în holul de la intrare s-a 
organizat o mică expoziție a 
primelor produse : tricotaje 
de modele diferite, într-o va
riată gamă de culori.

Ministrul industriei ușoare 
subliniază că ,,întregul colec
tiv al fabricii demonstrează o 
deosebită grijă în a asigura 
încă de la început prestigiul 
mărcii fabricii prin produse 
de bună calitate". „Este normal 
— remarca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — „secuii știu să fa
că lucruri bune". în atmosfera 
caldă, apropiată, intrarea to
varășului Ceaușescu în hala 
secției de tricotaje este salu
tată din nou cu aplauze și a- 
clamații. în hală se desfășoa
ră o multiplă activitate î în

e-

întreprinderi din țară. De re
marcat că cele aouă unități 
vor avea o administrație uni
că și unități anexe — ateliere 
mecanice, centrală termică — 
comune. Peste 3 600 de locuri 
de muncă sînt asigurate nu
mai în aceste două întreprin
deri ale unui oraș care nu
mără aproape 20 000 de locui
tori. Dar aceste unități nu 
sînt singurele cuprinse în 
platforma industrială a reșe
dinței de județ. La numai cî- 
teva zeci de metri se află Fa
brica de confecții, o întreprin
dere cu tradiții în acest oraș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți, conduși de di
rectorul întreprinderii, Andrei 
Kovacs, vizitează și această 
fabrică. Se trece prin secții în 
care se remarcă amplasarea 
judicioasă a utilajelor, buna 
organizare a producției, ordi
nea și aspectul estetic plăcut 
al luminoaselor încăperi- Pro
ducția de bază o constituie 
confecțiile bărbătești din care 
o bună parte sînt solicitate la 
export. în cei zece ani de e- 
xistență, fabrica a cunoscut o 
continuă dezvoltare și urmea
ză ca în anii viitori capacita
tea să se mărească în 
nuare prin construcția 
nou pavilion. Secretarul 
ral al partidului felicită 
tivul acestei întreprinderi
pentru bunele rezultate ob
ținute și îi urează tot mai 
mari succese și totodată
recomandă ca și în cele-,
lalte întreprinderi mai tinere 
din această zonă industrială 
să-i urmeze exemplul, asigu- 
rînd folosirea deplină a utila
jelor, ridicarea continuă a ca
lității produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îsi ia rămas bun de la lucră
torii industriei ușoare, în- 
dreptîndu-se spre un alt șan
tier al orașului, cu un profil 
însă deosebit: patinoarul
artificial acoperit și viito
rul hotel, care împreună vor 
forma un complex sportiv tu
ristic..

Aceste construcții corespund 
unei vechi și frumoase tradiții 
sportive a orașului de la poa
lele Harghitei, vestit de peste 
patru decenii ca primul centru 
hocheistic al țării și pepinieră 
de valoroși jucători. Iată-i pe 
hocheiștii din Miercurea Ciuc, 
peste 150 din toate generațiile, 
încolonați, purtînd echipament 
de joc și salutîndu-i pe oaspeți 
cu multă însuflețire.

Patinoarul artificial se află 
în plină construcție. Tribunele 
sale, care vor cuprinde 3 000 
de locuri, vor fi acoperite cu 
ajutorul unor ferme metalice, 
cu deschideri de 50 metri, par
ticularitate rar întîlnită. Ală
turi de patinoar se înalță pri
mele nivele, din cele 10, ale 
viitorului hotel. Ambele con
strucții vor fi inaugurate spre 
sfirșitul anului, astfel încit, ța-

conti- 
unui 

gene- 
colec-

români și maghiari — adunați 
în fața sediului comitetului 
județean de partid, aflînd că 
secretarul general al partidu
lui dorește să le adreseze un 
cuvînt de salut, își manifestă 
entuziasmul în nesfîrșite 
urale și aclamații. La a- 
pariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în balconul clădirii, 
ovațiile nu contenesc minute 
în șir. Adunarea populară este 
deschisă de tovarășul Ludovic 
Fazekas care, în numele tutu
ror oamenilor muncii din ju
deț, români și maghiari, a a- 
dresat un fierbinte salut se
cretarului general al partidu
lui». exprimînd mulțumirile 
pentru grija manifestată față 
de dezvoltarea multilaterală a 
județului si a întregii țări.

în cuvintul său. tovarășul 
Ioan Grama, maistru la șan
tierul Harghita al Trustului 5 
construcții Brașov, a relevat că 
viața tot mai plină în realizări, 
tot mai frumoasă a locuitori
lor 
guri, 
turor 
din
strează justețea politicii inter
ne și externe promovate cu 
consecvență de partidul și sta
tul nostru, politică aprobată de

întregul nostru popor, ea co- 
respunzînd pe deplin aspirații
lor sale vitale. Vorbitorul a 
exprimat hotărîrea oamenilor 
muncii români și maghiari de 
a realiza integral angajamen
tele luate în întrecerea socia
listă, dînd peste plan cantități 
însemnate de fontă, cupru, 
cherestea, mobilă și alte pro
duse. .

Noi, agricultorii secui, ca șl 
toți locuitorii județului, pur
tăm în inima noastră numele 
dv. și susținem politica înțe
leaptă a partidului nostru — 
a spus în cuvintul său Fe- 
rencz Imre, președintele 
C.A.P. Păuleni-Ciuc.

Referindu-se la dezvoltarea 
județului, vorbitorul a spus: 
Secuii nu mai sînt nevoiți să 
colinde lumea pentru pîinea 
cea de toate zilele. Acesta 
este adevărul pe caxe-1 vede 
oricine are ochi de văzut. 
Noi, membrii cooperatori, tre
buie să ținem pasul cu ritmul 
uriaș de dezvoltare a indus
triei. în continuare, el a rele
vat largile posibilități ale ju
dețului pentru a aduce o 
contribuție sporită la dezvol
tarea zootehniei, în spiritul 
Programului național elaborat 
de partid.

Tovarășa Szabo Toke Ana, 
medic specialist la Spitalul 
teritorial din Miercurea - Ciuc, 
a relevat că intelectualii ro
mâni și maghiari participă 
într-o strînsă unitate și frăție 
la dezvoltarea economică și 
socială a orașului. Mulțumind 
din inimă conducerii partidu
lui și statului pentru grija 
multilaterală acordată ridi
cării nivelului de trai al oa
menilor muncii, creării unor 
condiții tot mai bune de creș
tere și educare a copiilor, 
vorbitoarea a spus : Conside
răm că cea mai înaltă expre
sie a 
pentru 
femeii 
munca
și abnegație pusă în slujba 
societății socialiste.

în aplauzele îndelungate și 
ovațiile mulțimii a luat cu
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Adunarea populară a locui
torilor din Miercurea Ciuc 
a constituit o viguroasă afir
mare. a trăiniciei unității tu
turor oamenilor muncii din 
patria noastră, indiferent de 
naționalitate, în jurul parti
dului, a conducerii sale, a ho- 
tărîrii lor de a fi trup și su
flet uniți în muncă pentru 
transpunerea în viață a pro
gramului trasat de partid 
pentru înflorirea României so- 

. cialiște și prosperitatea în
tregului nostru popor.

recunoștinței noastre 
posibilitățile deschise 
în patria noastră este 
devotată, plină de elan

de pe aceste 
ca de altfel 

oamenilor 
patria noastră,

melea- 
a tu- 
muncii 

demon-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvintul rostit
de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
la intilnirea cu

cooperatorii din Tușnad
Dragi tovarăși,

Doresc să vă adresez un 
salut călduros din partea Co
mitetului nostru Central și 
a guvernului și totodată să 
vă felicit pentru rezultatele 
bune pe care le aveți în ac
tivitatea dumneavoastră. (A- 
plauze prelungite).

Tovarășul președinte al coo
perativei ne-a arătat pe scurt 
unele realizări obținute pînă 
acum, care au făcut ca uni
tatea dumneavoastră să se 
numere printre cooperativele 
fruntașe din județ. Este po
zitiv faptul că veniturile coo
peratorilor au crescut mult 
în ultimii ani, că ați obținut 
producții bune, mai ales la 
cartofi. Cooperativa are per
spective frumoase de dezvol
tare. Tot ceea ce ați realizat 
pînă acum constituie o bază 
solidă pentru ridicarea, în 
următorii cinci ani, la un ni
vel și mai înalt a activității 
cooperativei, pentru a obține 
producții mai mari la cartofi 
și la grîu, și mai ales pentru 
îmbunătățirea bazei furajere, 
deoarece în sectorul zooteh
nic producțiile sînt încă mici. 
Desigur, 2100 kg. lapte este 
o producție bună; ca să aveți 
venituri mari din sectorul zoo
tehnic, trebuie să obțineți însă 
producții de 3 000. 3 500. 4 000 
litri lapte. Pentru aceasta 
este necesar să acordați mai 
multa atenție sectorului zoo
tehnic, să selecționați mai 
bine vacile; să nu păstrați 
decit animalele bune, pro
ductive. Firește, acestora tre
buie să le asigurați și o hra
nă corespunzătoare, pentru 
că oricît de bune ar fi ele, 
dacă nu le dați furaj, nu ob
țineți nimic. Perspective și 
posibilități de a dezvolta ba
za furajeră aveți. I-am spus 
tovarășului președinte și 
vreau să repet în fața tutu
ror cooperatorilor că deși 
dispuneți de apă multă în 
Valea Oltului, trebuie să vă

preocupați de irigare, mai cu 
seamă de irigarea pășunilor, 
dacă vreți să obțineți rezul
tate bune în creșterea anima
lelor. Acest lucru trebuie fă
cut nu începînd din 1975 sau 
din 1972. ci chiar din anul 
acesta. Apa este la suprafață 
— la cipci, șase metri — se 
poate scoate ușor. Permanent 
să fie irigate pășunile, fîne- 
țele, să puteți asigura hra
nă ieftină și îndestulătoare 
pentru animale. Pe această 
bază vor crește, desigur, și 
veniturile dumneavoastră; 
veți putea produce și livra 
statului cantități tot mai 
mari de cartofi, lapte, car
ne și alte produse ; în felul 
acesta veniturile bănești ale 
fiecărui cooperator se vor ri
dica simțitor. Nu cunosc în 
amănunt ce v-ați propus să 
faceți în această privință pînă 
în 1975. După cîte mi-a spus 
tovarășul președinte, anul tre
cut veniturile s-au cifrat la 
circa 8 500 Iei de cooperator. 
Se pare că aveți de gînd ca 
pînă în 1975 să Ie sporiți cu 
40—50 la sută. Pentru aceas
ta însă, trebuie să produceți 
mai mult. Eu apreciez că per
spectivele cooperativei dum
neavoastră — ca de altfel ale 
tuturor cooperativelor — sînt 
foarte bune ; avem astăzi mai 
multe îngrășăminte, mai mul
te mașini agricole; vom dis
pune de tot ceea ce trebuie 
ca în următorii ani agricul
tura noastră — deci și coo
perativa in care lucrați — să 
se ridice la un nivel supe
rior. Vrem să nu fim cu ni
mic mai prejos în agricultu
ră decit țările avansate; sînt 
convins că și cooperatorii din 
județul Harghita vor face 
totul pentru ca, împreună cu 
întreaga țărănime, cu între
gul nostru popor, să contri
buie la realizarea programu
lui elaborat de Comitetul Cen
tral al partidului pentru dez-

voi tarea agriculturii. Acesta 
este, totodată, un program al 
ridicării bunăstării țărăni
mii, a întregului popor, iz- 
vorît din preocuparea con
secventă a partidului de a a- 
sigura construirea în Româ
nia a unei societăți in care 
toți oamenii muncii să șa. 
bucure de condiții materiale 
și culturale cît mai bune, să 
trăiască o viață demnă și li
beră. (Aplauze puternice).

Cunoașteți că în întreaga 
țară clasa muncitoare realizea
ză cu succes planul pe anul în 
curs. Avem perspective bune J 
ca, odată cu îndeplinirea cin
cinalului actual, să trecem atît 
în industrie, cît și în agricul
tură, la o etapă superioară — 
și aceasta se va reflecta pozi
tiv asupra întregii noastre so
cietăți, asupra ridicării nivelu
lui de trai al poporului.

în ce privește politica inter
națională, cred că știți cu toții 
că țara noastră depune efor
turi și acționează permanent 
pentru a întări colaborarea cu 
toate țările socialiste, cu toa
te popoarele; România mili
tează în mod ferm pentru 
pace, pentru ca fiecare- popor 
să fie pe deplin stăpîn la el 
acasă, să-și poată hotărî dez
voltarea așa cum dorește, fără 
ca alții să se amestece în tre
burile sale. (Aplauze puter
nice).

Noi apreciem că sînt condi
ții favorabile pentru a se ob
ține o îmbunătățire a relațiilor 
dintre state, că se poate ajun
ge la o politică de pace pe 
continentul nostru, în acest 
sens, considerăm că tot ceea 
ce facem și ne propunem să 
facem ia noi în țară pentru 
binele poporului nostru, este 
în același timp și spre binele 
socialismului, servește cauzei 
păcii și progresului în lume. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

în ce privește județul Har
ghita, știți că în acest cincinal 
s-au construit cîteva întreprin
deri. Acum tocmai se discută 
prevederile pentru cincinalul 
următor. După cîte cunosc, se 
prevede construirea citorva 
întreprinderi mari care vor 
asigura industrializarea în 
continuare a acestor melea
guri, vor crea condiții ca un 
număr mai mare de oameni să 
lucreze în industrie, să contri
buie la ridicarea generală a 
județului Harghita. în această 
preocupare a partidului și gu
vernului nostru, îndreptată 
spre industrializarea și ridica
rea social-culturală a tuturor 
județelor țării, se oglindește și 
politica națională marxist-le- 
ninistă a partidului, care asi
gură tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră — ro
mâni, maghiari, germani sau 
de altă naționalitate — condi
ții cît mai bune de muncă și 
de viață, inclusiv folosirea ne
îngrădită de către oamenii 
muncii aparținînd naționalită
ților conlocuitoare a limbii pe 
care o înțeleg mai bine. Mun
cind strîns uniți, oamenii mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, își vor făuri o viață tot 
mai bună și demnă în Repu
blica Socialistă România.

încă o dată, tovarăși, vă do
resc din toată inima succese 
cît mai mari în activitatea 
dumneavoastră. Multă sănăta
te și fericire! (Aplauze puter
nice, urale).

r



„SCÎNTÂIA TINERETULUI" pag. 6 CORESPONDENȚA — REPORTAJ SlMBĂTĂ 25 APRILIE 1970

M. A., județul Vîlcea: „De la încăput trebuie să-mi 
cer scuze pentru îndrăzneala pe care o posed de a a- 
pela la dv. In vara anului 1969 am cunoscut la Cons
tanța un băiat pe care îl chema Carol. Această cunoș
tință n-a durat decît două săptămîni, după care am 
devenit soț și soție. Din această căsătorie a rezultat un 
copil. Ne-am înțeles foarte bine tinvp de trei luni. Im- | 
preună cu el am venit la țară. In luna ianuarie el a j 
plecat, spunîndu-mi că va veni peste o săptămînă. Am ' 
așteptat o săptămînă, două, trei, o lună, două luni. Eu | 
am născut în ziua de 4 martie un băiețel. Carol nu a I 
mai venit. Din cele auzite de oamteni am aflat că | 
s-ar fi dus înapoi la Constanța. Băiețelul are numai 6 I 
săptămîni și se poate îmbolnăvi din cauza neingrijirii. ’ 
Eu trebuie să muncesc să țin cinci oameni (doi pă
rinți, trei copii și eu). Dacă dați 'de urma lui Carol, I 
spuneți-i să vină acasă, că îl așteaptă băiețelul și so
ția. Băiețelului i-am pus numele Gouol. Carol, bărba- • 
ttil meu, era de statură înaltă, gra.% ^puțin brunet, glu- 
meț, 32 de ani. Dacă ați putea den de urma lui v-aș 
răsplăti cu ce mi-ar sta în putință., Cu respect de mul
țumire, Pușa".

Eu nu pot să vă ajut 
altfel decît să transmit 
către fugar următo/al a- 
pel : Carole,, glumețule, 
întoarce-te, domnule, a- 
casă !

AA\DBEE&, județul Su
ceava Poezffle sînt bu- 
nișoare. Mai trimiteți.

B. E., județul Dolj:

Situiația în care vă aflați 
este, într-adevăr, spi
noasă». Cred că cu puți
nă abilitate și tact veți 
putea*  învinge. în cele din 
urmă, prejudecățile pă
rinților. Trimiteți ceea 
ce ați scris.

• •••••••••••••••••••••••••••

I. B., Vaslui: Poeziile 
sînt cam stîngace, dar 
continuați.

PUTICI CATIȚA, județul Timiș.: „Cu această scri
soare primiți 6 ele mai calde omagii din partea mea. Vă 
rog atît de mult să comunicați la rubrica „De la om 
la om" o întâmplare tristă care a îndurerat pe o mul
țime de persoane. Vineri, 10 aprilie 1970, în comuna 
Cenei s-a stins din viață elevul clasei a VHI-a, Martis 
loan, de 15 an[. Jucase fotbal și chiar marcase golul 
cînd simți o oboseală. S-a așezat jos și a murit. Aceas
tă nefericită întâmplare a îndurerat profund pe părin
ții săi, cît și pe scumpa lui soră, eVeva Ani. Profund în
durerați au rămas! și colegii săi, cît și profesorii. A fost 
petrecut pe ultimul drum de colegi, de prieteni, de 
prietena sa Putici' Catița, (adică de mine), de rude și 
vecini. Comunicați neapărat aceasta în ziarul de sîm- 
bătă“.

Vă asigur că întâmpla
rea m-a întristat profund 
și vă rog, totodată, să 
primiți sincerele mele 
condoleanțe.

M. C., Bîmnicu Sărat : 
„Știind că numai dv. sîn- 
tețî în măsură să dați 
unele sfaturi și unele ex
plicații vă cer și eu o ex
plicație. De cîteva zile 
s-a împînzit în tot Rîm- 
nicu-Sărat zvonul că s-a 
ivit o cometă sau mai 
bine zis o stea cu coa- 
dă. Vă ro? pe duninea- 
voastră personal să-mi spu
neți dacă sînt adevărate 
aceste zvonuri deoarece 
sînt foarte îngrijorată44. r

Nu, știu nimic despre 
aceas'lă cometă. Proba
bil cit este vina mea, de
oarece în ultimele zile 
am fast atât de ocupat, că 
n-am avut timp nici mă
car ochii pe cer sa mi-i 
arunc. La noapte însă 
mă ppn la pîndă cu bi
noclul și vă anunț ime
diat dacă ie vreun peri
col dii partea acestei co
mete, ca să luați măsuri 
din tâmp.

Rodiaa, județul Ilfov : 
Cred că trebuie să aveți 
curaj și să încercați la 
I.A.T.C. Pentru celelal
te informații treceți, e- 
ventual, pe la redacție.

Două orfane, Curtea de Argeș : „Sintem două fete 
de la o casă de copii, orfane de ambii părinți. Dorim 
să ne petrecem și noi vacanțele alături de cineva drag, 
să pronunțăm pentru prima dată cuvintele „mamă" și 
„tată" și să ne spună cineva și nouă o vorbă bună, 
mîngîietoare, pornită din inimă. Apelăm la dv. să ne gă
siți pe cineva care să ne înfieze. Am scris această scri
soare fără să știe nimeni. Nu ne dați numele în ziar 
pentru că am putea avea supărări".

Cei ce doresc să în- fane îi rog să se adrese-
fieze aceste două fete or- ze redacției.

Margareta Obreja, comuna Tulgjieș Centru 268, ju
dețul Harghita : „La vîrsta de 7 ani am avut o me
ningită care a lăsat urmări asupra mea. Am făcut două 
operații fără rezultate, acînd o serie întreagă de de
cepții în viață. Din cauza infirmității am o serie de 
complexe de inferioritate, în tot ce mă înconjoară văd 
o aluzie la situația mea. Sînt înconjurată numai de 
oameni care nu mă înțeleg și care-mi vor numai răul. 
Sînt dezolată și obosită, nu mai am puterea să lupt 
cu viața. Aș dori să primesc scrisori și vederi de la 
tineri din toată țara, să pot trece cu bine peste starea 
sufletească în care mă aflu".

Prieteni, ajutați-o pe 
Margareta ’

Mihaela Speranța Pos- 
tudor, Iași; Poeziile și e- 
pigramele sînt reușite. 
Mai trimiteți. în curînd

am să vă public cîteva 
din ele.

Gimet, județul Neamț : 
Poeziile sînt modeste, dar 
desenele mi-au plăcut și 
le public alăturat.

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ '

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

Ivanov Aurora, Lonea—Petrila : „Colectivul clasei 
noastre a hotărît a scoate o revistă originală, nu pe 
școală, cum se obișnuiește, ci pe clasă. Am primit sar
cina de a obține de la dv. un interviu. Vă punem ur
mătoarele întrebări:

1) Unde și cînd a avut loc debutul dvs. pe tărîm 
literar ?

Răspuns : In anul 1950, am publicat în ziarul „Via
ța Buzăului" o poezie. Dacă adaug că poezia se nu
mea „Ileana tractoristă", cred că vă imaginați cît de 
naivă era. Pe vremea aceea eram elev al liceului co
mercial din respectiva localitate și urma să devin con
tabil la cooperativa din satul meu. Uneori mă întreb : 
de ce, totuși, nu am devenit contabil ?

2) Care este cea mai mare satisfacție obținută pe 
tărîm literar ? (Să nu spuneți: cîștigarea titlului de 
campion de către Rapid).

Răspuns : Ba da, chiar așa am să spun. Sigur că 
am avut și alte succese notabile în carieră, dar asta , 
rămîne, totuși, „opera" mea cea mai durabilă.

3) Am dori să cunoaștem în ce circumstanțe a apă
rut rubrica dvs. din „Scînteia tineretului" ?

Răspuns: în circumstanțe... atenuante. în sensul că 
redacția m-a sunat de vreo 10 ori la telefon și m-a 
întrebat clacă nu vreau să dau în fiecare săptămînă 
răspunsuri la întrebările tinerilor. Eu am zis că da, 
cu condiția ca tinerii să nu se supere pe mine. Iar 
redacția mi-a spus că, dacă se supără, să mă descurc 
cum știu. Și văd. .că mă descurc.

4) Se știe că o" iiuv'âlă' ân dvs.' (^Maiorul și moartea") 
a fost ecranizată. Pe dăbin'eavbasti'ă, ca scriitor, vă 
stimulează colaborarea cu cinematografia ?

Răspuns: Absolut deloc. Toate ideile interesante pe 
care le-am propus acestei instituții au fost primite cu 
zîmbete sceptice. „E prea tare. Propune ceva care 
să meargă". Or, eu sînt decis să nu mai scriu nimic care 
să „meargă".

5) Mult apreciatul și gustatul serial cu Tanța și Cos- 
tel va cunoaște o tratare în continuare sau ați abando
nat acest serial ?

Răspuns: Da, l-am abandonat. Enervasem prea mul
tă lume. Telespectatorii — se indignau că iau peste 
picior două persoane naive și nevinovate, colegii mă 
urau că m-am umplut de bani. în orice caz, textul se
rialului respectiv (însoțit de alte schițe și foiletoane) 
va apare, în curînd, într-un volum ce se intitulează 
(cam pretențios, desigur) „Umor".

6) Ce loc ocupă tineretul în opera dumneavoastră ?
Răspuns: Un loc corespunzător.
7) Ce proiecte de viitor aveți ?
Răspuns: Nu lucrez niciodată cu proiecte. Eu lu

crez cu fapte.
8) Care credeți că va fi comportarea echipei Ro

mâniei la turneuL final din Mexic ?
Răspuns : Nici dumnezeu nu știe.
9) Credeți că Rapidul va cîștiga campionatul ?

Răspuns: în cazul tn ears campionatul nu se mai 
reia — da.

10) Ce urați revistei noastre aflată la început de 
drum ?

Răspuns: Să devină revista școlii, a orașului, a ju
dețului ș.a.m.d.

M. M., județul Argeș: 
Vreți să cunoașteți date
le mele de stare civilă. Vă 
anunț că, în momentul de 
față, lucrez intens la 
autobiografia mea ro
manțată în două volu
me. Ea va apare cît se 
poate de curînd. Acolo 
veți găsi totul despre 
mine. Sigur că aș fi pu
tut să las treaba asta pe

seama unui biograf, după 
ce voi înceta din viață. 
Dar eu am un princi
piu sfînt : nu vreau să 
cîștige nimeni nici un ban 
de pe urma mea.

Stanciu Dumitru, Bucu
rești : Pretindeți că, dacă 
ați fi fost femeie, v-ați 
fi îndrăgostit de nune. 
Ghinionul meu I

Elena, județul Vrancea : „Tov. Beiuș, în această scri
soare nu se vor găsi fapte care să vă aducă dificultăți, 
ci doar o rugăminte. Mi-ar place să joc în filme în 
care aș vrea să stîrnesc admirația publicului spectator. 
Aș vrea să le tresară inima de frică și de bucurie tot
odată. încă din fragedă copilărie m-au atras filmele 
bune și foarte bune. îmi plac filmele cu înțeles, adică 
filmul în desfășurare, ca să pot spune așa, să zdruncine 
inimile celor care-l văd. Aceasta e și dorința mea. Deci, 
tov. Beiuș, vă rog să mă informați și pe mine, bineîn

țeles, dacă aveți plăcere, ce trebuie să fac după ter
minarea clasei a VIII-a ca să pot ajunge artistă de 
film ?"

Să știți că nu trebuie 
să faceți mare lucru. Vă 
îmbrăcați frumos, veniți 
la București, la Studioul 
de filme, și spuneți că 
vreți să vă faceți actriță 
de film. Vă informez cu 
acest prilej (rugîndu-vă 
să nu mai spuneți la ni
meni chestia asta) că ci
nematografia română se 
află într-o criză turba
tă de actrițe de film. E- 
xistă chiar riscul să an
gajeze bărbați care să 
joace în travesti, roluri de 
femei. Așa că aveți șansa 
să picați ca o ploaie pe

un pămînt secetos. Suc
ces !

P.S. Scuzați-mă că vă 
atrag atenția asupra , u- 
nui amănunt cu totul ne
însemnat : pe mine nu 
mă cheamă Beiuș. Pe 
mine mă cheamă Băieșu. 
De unde naiba mi-ați 
mai scos și pseudonimul 
ăsta.

P. D., Rîmnicu—Vîl
cea : Am primit cartea 
dv. poștală pe care se 
află o epigramă la adre
sa cititorului care in-a 
provocat la o întrecere 
de umor. Epigrama sună 
așa :

Eu îl cunosc pe tinerelul 
Ce la umor v-a provocat. 
Vă are-ntr-adevăr la deget. 
Dar aegetul e... amputat.

Da, cred că merge.

Rădulescu Nicolae, Bucu
rești : Pretindeți că, din 
cauza răspunsurilor mele 
ironice, ați suferit atît de 
mult îneît a trebuit să 
va internați la Spitalul 
Central. îmi pare foarte 
rău că s-a întîmplat ches
tia asta, dar vă asigur 
că nu din cauza asta ați

ajuns sub dușurile reci, 
în ceea ce privește ro
manul „Femeia", pe care 
încă nu l-ați scris și din 
care îmi transmiteți cî
teva citate (din care ci
tez și eu : „Femeia iu
bește tot, dar cîteodată 
oftează mult"), eu vă sfă
tuiesc să nu-1 mai scrieți. 
Lăsați-1 așa, nescris, că e 
mai bine.

Caporal Stanciu Aurel : „Mergînd într-o zi 
prin localitate întîlnesc o fată și eu îi spun 
bună-ziua. Ea îmi răspunde cu tot dinadinsul: „bună-zi- 
ua lui mata și lui tat-tu, nu mie". Nemaiavînd ce spune, 
am aplecat capul în pămînt și am mers mai departe. A 
doua zi o întîlnesc din nou și m-am adresat în felul ur
mător : „Domnișoară, de ce v-ați exprimat ieri în felul 
acela față de mine ?" Ea îmi răspunde : „Dar cum vrei 
să-ți răspund, că nu te cunosc și că ești militar". Eu îi 
spun: „Și dacă sînt militar, ce, sînt căzut de pe altă 
planetă ? Nu sînt tot din România ?" Apoi am adăugat: 
„Domnișoară, nu vă supărați, ce pregătire aveți dv. ?" 
Ea îmi răspunde cu un ton de parcă mi-ar fi ordonat : 
„Sînt frizăriță". „Și ce dacă sînteți frizăriță ? Aveți chiar 
așa de mare pregătire de nu mai dați nici bună-ziua ?" 

nici măcar timbru nu ai 
pus pe plic. Adică îți în
gădui să glumești chiar și 
cu poșta ?

RODICA, Corabia: îmi 
relatați cu indignare că o 
vecină de-a dumneavoastră 
vă intră pe furiș în grădi
niță și vă fură pătrunjelul. 
Mă rugați să fac ceva îm
potriva respectivei per
soane.

Deocamdată lăsați-o în 
pace. Dacă vedeți că trece 
și la mărar, anunțați-mă, 
că mă enervez și vin la 
fața locului.

ILONA O., județul Me
hedinți : Nu cred că v-ar 
fi de folos publicarea poe
ziei în vederea întoarcerii 
celui drag. Sfatul meu e 
să-l uitați și să vă apucați 
de învățat^

Tov. Băieșu, rugați-o dvs. pe domnișoara Ținea să în
vețe să se poarte mai frumos cu băieții. Dați-i cîteva in
dicații."

Chiar astăzi, dragă capo
ral?, am expediat pe adresa 
frizăriței Ținea o cuprin
zătoare scrisoare în care 
sînt cuprinse cele mai 
sincere și părintești 
sfaturi în privința felului 
în care trebuie să se com
porte față de băieți, fie ei 
civili sau militari. Vă rog 
ca peste cîtva timp să-mi 
relatați dacă respectivele 
sfaturi au avut vreun efect. 
Dacă nu, eu mă las de 
meserie.

GH. S. GH., București: 
Scrisoarea dumitale e o 
?;lumă foarte proastă. Fii 
ară grijă, recunosc scriso

rile mincinoase și contra
făcute de la prima frază. 
Dar îlu asta m-a supărat 
cel mai mult, ci faptul că

DANIEL VAN DIK, București : „Domnule Băieșu, 
Am trecut prin viață cu mîinile la spate. încep să am 
remușcări. Ce-am făcut cu viața mea ? Ce este această 
viață care mi se pare atît de ridiculă îneît din ce în ce 
mai mult mă feresc din calea ei simțind nevoia să o pă
răsesc ? Oare sînt singurul vinovat al ratării mele ca om ?

Întotdeauna am dorit ca atunci cînd voi părăsi această 
lume să rămînă ceva în urma mea, ceva care să amin
tească lumii de existența mea. Dar acum... Am 20 de 
ani și mi-am distrus viața. Distrus de mine și de semenii 
mei. Am crezut că există totuși o portiță de scăpare, cît 
de mică. Am căutat-o. Există. O portiță mică, zăvorită 
cu zeci de lacăte. Cită energie am epuizat în căutarea 
ei. Cînd am găsit-o am căzut frînt, văzîndu-mă ireme
diabil condamnat la o viață pe care n-o pot accepta.

O poveste amară, lipsită de importanță, aceasta este 
viața mea. Aș fi vrut să fie interesantă. Ar fi putut fi. 
Ceea ce m-a distrus este contactul brusc, violent, pe 
ca/re l-am făcut cu viața. Prin însăși firea mea, la prima 
ciocnire, am fost un învins.

De o lună nu am mai ieșit din casă. Stau întins cu 
mîinile sub cap și privesc tavanul. Un alb imaculat. To
tul alb... Altă dată, tavanul acesta era un ecran pe care 
se continuau visurile mele. Vedeam viitorul. Acum totul 
e alb. La fel ca mine. Ceva șters, ca viața mea. Am 
învățat sa nu ma gîndesc la nimic. De fapt la ce m-aș 
mai gîndi ? Viitor ? N-am. Nici nu-mi fac iluzii. Trecu
tul îmi repugnă. Prezentul ? Stau toată ziua. Lumea c 
îngrijorată, contrariată. Mi se vorbește. Aud. Ce ? Frag
mente de reproșuri, încurajări. Totul inutil. Mă mișc nu
mai pentru a-mi anunța familia că mai trăiesc. E groaz
nic să mai ai obligații față de lume.
Trei ani. Atît a fost de ajuns ca să mă distrug. De ajuns 

spre a vedea, a mă convinge, a înțelege. La ce se re
zumă viața ? Merită să o trăiești ? Un joc. Un joc în 
care toate mijloacele necesare cîștigului sînt permise. 
Toți începem să jucăm o dată cu intrarea în școală. Toți 
sintem pasionați încrezători în victorie, dar puțini sînt 
cei ce reușesc să termine partida. Cei mai mulți aban
donează de la început. Datorită 'incapacității se mulțu
mesc să trăiască în mediocritate. Blazați, Alții se încă- 
pățînează să continue jocul care nu le poate oferi iz- 
bînda. Se macină, se macină, pîna dnd, „distruși" ajung 
să regrete totul. Acționează la ei automulțumirea. „Non 
plus ultra 1" Iar cei mai puternici ? Cei mai înțelegători ? 
Poate... Aceștia continuă între ei o luptă pasionantă, dar 
respingătoare. Mă simt străin de lume. Poate discordan
ța dintre mine și ea mă distruge. Mi-a rămas doar o în
trebare fără răspuns. O întrebare vitală : 
„Să fii sau să nu fii. E întrebarea!

- Mai bine e să suferi stoic soarta 
Ce-ți stă-mpotrivă cu săgeți și pietre 
Ori să înfrunți acest ocean de zbucium 
Cu arme, terminînd, să mori, să dormi. 
(Shakespeare — Hamlet, actul III, scena I)

Un singur prieten am avut. Ne-am împrietenit tocmai 
datorită caracterelor noastre nu asemănătoare, ci iden
tice. Era singurul căruia puteam, să mă destăinuiesc. 
Stăm împreună ceasuri întregi, fără să vorbim, iar apoi 
filozofam. Pe atunci nu știam că pînă și calea ce o să o 
urmăm în viață va fi aceeași. Era un om mai mare ca 
mine. A fost lăsat repetent pentru indisciplină, cu toate 
că avea numai 9 și 10. Așa am devenit colegi. Locuiam 
pe aceeași stradă, învățam în aceeași școală. Eram toată 
ziuă împreună. Bierzînd anul, a suferit foarte mult, dar 
niciodată nu a arătat-o cuiva. Am fi vrut să fim în ace
eași clasă. Nu s-a putut. Spre sfîrșitul anului a fost ex
matriculat pentru indisciplină. Era distrus. Venea la 
mine și începea să plîngă. Nu știam ce să-i spun. L-am 
sfătuit să lucreze undeva. A fost angajat la Uzina „Semă
nătoarea" ca muncitor necalificat. Era din ce în ce mai 
rău. începusem să nu-l mai recunosc. într-o zi a dispă
rut. L-am căutat peste tot. Trei zile n-a mai apărut. A 
patra zi l-am găsit. Se spînzurase. A fost prima lovitură 
din viața mea. Săptămîni întregi n-am mai fost capabil 
de nimic. Cît de cinic mi se părea că sună acel: „săracul 
de el, era un băiat așa de bun. Cum să facă una ca 
asta ?" în gura celor ce se făcuseră vinovați de moartea 
lui. Eram deprimat. Acasă, părinții mei, care nu-l agre
aseră niciodată, îmi spuneau : „Ce-l tot plîngi pe der
bedeul ăla ?" Niciodată n-am crezut s-o facă. Nu s-a 

gîndit o clipă la moarte. Spunea mereu că nu va fi ca-» 
pabil să înceapă altă viață, că totul s-a dus dracului*  
Trecuseră două luni de la moartea sa. Ne-am dus lif 
muncă voluntară, cu școala. Chiar în spatele cimitirului 
unde era îngropat. Profesorii au venit să-i vadă mormîn- 
tul. II compătimeau pe „bietul băiat". îmi venea să te 
strig în față: „Inconștienților, voi l-ați omorîtîn fie
care săptămînă merg la mormîntul lui și aprind o lumi*  
nare. Stau pînă se termină. îi privesc flacăra. Cît de 
mult îi seamănă. Arde, aide, tace. Focul o mistuie. Deo
dată un fum alb spre cer... un fum cu care se încheie 
acele pîlpîiri galbene, bolnave, care vestesc sfîrșitul. Nu 
rămîne decît o urmă. Atît cît a rămas din prietenul meu*  
O grămadă de pămînt neîngrijită, o cruce de lemn ce 
a început să putrezească... Aștept să apară trandafirii. 
Cea mai mare plăcere o simt atunci cînd ti așez pe mor- 
mint un trandafir furat. Era singurul delict pe care-l 
înfăptuiam împreună. Acum sînt singur, singur. în clasa 
a Xl-a am fost exmatriculat. De ce PTare aș vrea să știu 
și eu de ce ? Se spune că pentru absențe. Dar am prii 
mit oare vreodată un avertisment cît de mic ? E mai 
simplu ca în momentul în care incomodez să fiu înlă
turat. Și eu incomodam. E o explicație. Mi-am luat ser
viciu. Laborant chimist. îmi plăcea. Am făcut clasa a 
Xî-a la seral. Am terminat al treilea. Nu-mi place să 
învăț la toate materiile. Dedicam tot timpul liber stu
diului matematicii, fizicii, literaturii române și universale, 
limbii franceze și, cu multă pasiune, caut să-mi însușesc 
limba engleză. Toate acestea mi-aduceau satisfacții deo
sebite. Voia să mă pedepsească cineva ? Mă punea să 
învăț la biologie, chimie. Am început clasa a 
Xîl-a... La sfîrșitul lunii octombrie m-am îm
bolnăvit de meningită. O fază foarte grea. Doctorul a 
spus că sînt foarte puține șanse să scap. Am scăpat. 
Două luni n-aveam voie să fac efort fizic și intelectual. 
M-am operat și de flegmoane. După o lună m-am dus 
la școală. Nu prea puteam sta în bancă, dar... Aveam ne
voie de școală. Era singurul loc unde intiam cu plăcere, 
singurul loc care mă atrăgea, cu toate stupiditățile pc 
care trebuie să le suporți, cu toate interminabilele ca
pricii ale profesorilor. Doctorii s-au cam supărat cînd 
au aflat că m-am dus la școală, apoi le-a trecut. N-am 
vrut să supăr pe nimeni, învățam. Aveam însă părul 
mare. Mi s-a spus că trebuie să mă tund. N-am accep
tat. Am fost exmatriculat. Am întrebat: „Numai pentru 
atît ?" Directoarea mi-a răspuns: „Ești de o inteligență 
impertinentă și nu mi-ai plăcut niciodată". Atît. Singura 
explicație. Cineva mi-a spus : „Poate să facă tatăl tău 
ceva..." Auzind, directoarea s-a întors, s-a uitat la mine 
sfidător și cu un exces de dispreț mi-a răspuns : „Cine ? 
Tatăl tău ? Ce să facă tatăl lui ? Un frizer, ăsta e tatăl 
lui". Vă închipuiți ce am simțit în clipa aceea. Nicio
dată nu mi-a fost rușine de profesia tatălui meu. Poate 
de moralitatea sa, dar asta e altceva. După o săptămînă, 
am fost dat afară din serviciu. N-am avut vreo abatere, 
absență nemotivată sau întîrziere în cei doi ani de cînd 
lucram aici. Cu o lună înainte șeful serviciului personal 
m-a întrebat dacă mai stau mult în institut. Ș':ind că 
voi termina clasa a Xlî-a și bazîndu-mă pe preg Area ce 
o aveam în vederea examenelor pe care~ le aveam de 
susținut, am răspuns că nu mai stau decît luna aprilie.

De ce vă scriu dumneavoastră toate acestea ? Pentru 
că simt nevoia să le spun cuiva. Această trăire interioară 
mă distruge. Părinților nu pot să le spun ce simt. Am 
încercat. Nu acceptă discuții „inutile". Sînt convinși că 
am să ajung un vagabond și că o să încap pe mîinile 
Miliției. Nu vor și nu nul pot ajuta. Nimeni nu mă mai 
poate ajuta. Mi-am pierdut încrederea în mine.

Aveam visuri frumoase, la care acum renunț cu de
zinvoltură, dar nu fără părere de rău. Din clasa a Vîll-a 
mă pregăteam pentru a du examen la facultatea de elec
tronică. Voiam să devin inginer fizician. Acum am pă
răsit acest drum ce mi s-a părut atît de frumos și ușor 
de urinat cu multă ambiție și cu mult mai multă muncă. 
Urmez un alt drum. Unul ce duce la inevitabila pieire. 
Dar este oare un drum ? Este o bandă rulantă pe care 
m-am suit de bună voie. Cred că am să pier. O vreau. 
Se spune că am avut o mare voință, că sînt frumos și 
inteligent. Minciuni. Se spunea că este imposibil să nu 
reușesc cu asemenea calități. A fost posibil. Am făcut 
tot ce am crezut că-mi stă în putință spre a mă salva.

La 20 de ani sînt un ratat. Chipul ratatului, dar nu 
cel „tînăr, vesel și ferice". Am avut nevoie de ajutorul 
și încrederea oamenilor. Nu mi-au fost acordate. Cine are 
nevoie de mine ? Deocamdată, numai o fetiță, o dulce 
domniță, mai crede în mine. în „strălucitul meu viitor". 
E naivă, o știu. Am împărțit cu ea puținele bucurii, 
multele tristeți. E un fir ce mă leagă de viața asta. îmi 
dau seama de inutilitatea mea. Nu mai este nevoie ca 
cineva să-mi spună ca de atîtea ori înainte : „nu vezi că 
faci umbră pămîntului degeaba ?"

Am să vă povestesc dumneavoastră, poate, toată viața 
mea. A fost frumoasă. Dar nu exasperați. Scrisorile pe 
care, poate, vi le voi trimite vor fi puține la număr. în- 
tîmplări vesele și triste, amestecate ca niște bile într-o 
urnă, extrase și date ființei mele spre a-mi alcătui viața. 
De ce încerc să vă scriu ? Vreau să mă cunoașteți. Atît".

Am publicat scrisoarea 
dumitale în întregime pen
tru că în ea există o filozo
fie a vieții care mi se pare 
dezolantă și cam exaltată. 
Chiar dacă la vîrsta pe 
care o aveți ați întâlnit di
ficultăți ce nu le-ați 
birui cum ați fi 
Să fii tînăr și să te 
deri înfrînt r Nu 
pare absurd ?

Sînt convins că ofer ci
titorilor un prilej excelent 
pentru a discuta împreună 
despre tinerețe și ideal. 
Aștept părerile lor pentru 
a le publica.

Intre timp, treceți pe la 
redacție. Voi face totul ca 
să vă rezolvați situația șco
lară. Vă aștept.

putut 
vrut, 

consi- 
vi se

• ••••••••••••••••
(Unfare din pag. 1)

N-A FOST PREA ASPRĂ 
ȘCOALA ?

Citim catalogul :
P. Roxana, clasa a IX-a : nota 

3.1a purtare pentru că a venit 
la școală după ce a consumat 
coniac :

P. Cristina, aceeași clasă : no
ta 6, prietenă cu Roxana, a în- 
tovărășit-o în „aventura" sa :

B. Ioana, aceeași clasă : nota 6, 
ținută necorespunzătoare, a înto
vărășit-o pe Roxana ;

D. Ioana, aceeași clasă : nota 
6, ținută necorespunzătoarc, a 
veni.t la școală în costumul 
cunoscut sub denumirea de pi
jama.

După enunțurile succinte, nota 
poate părea aspră. Școala nu 
avea însă nevoie de mai multe 
explicații : elevele erau cunoscu
te din două trimestre. Le-am cu
noscut și noi. Și acum putem 
spune — iertați-ne tovarășe di
rector — școala a fost blinda, 
dacă nu chiar îngăduitoare.

Cînd le-am întîlnit noi erau 
în a treia zi a trimestrului și 
după o vacanță petrecută sub 
imperiul notei 3 și. resoectiv fi, 
la purtare. Ne-am fi așteptat să 
facem cunoștință cu patru eleve. 
Dar ne-au apărut patru „domni
șoare" de 15 ani, cu sprîncenele 
smulse, ochii rimelați ori abia 
șterși de culorile la modă, carul 
vopsit, in dezordine. Două dintre 
ele aveau uniformele corectate 
de o bluză sau un pulovăr, și 
toate își țineau cordeluțele albe 
în... buzunar, pentru orice even
tualitate. Ne-au, explicat cu de
zinvoltură că acum — repetăm, 
la 15 ani — nu mai pot renunța 
la pensatul sprîncenelor... fiind
că au început-o mai de mult, că 
rimelul a fost aplicat... ca să 
ascundă, plînsul de dimineață, 
provocat de observațiile mamei, 
că părul nu este șamponat ci... 
e .așa de la natură.

N-am, dezarmat. Am încercat 
Bteralmente să provocăm măcar 
0 undă de regret.

— P. Roxana, de ce-ți matu

AU NOTA LA
PURTARE 3 (TREI)

rizezi inutil chipul tău de 15 
ani ?

— Din cochetărie. Așa se poar
tă. mai merg la dans, la o plim
bare...

— Și coniacul îl folosești tot 
din cochetărie ?

— Mi-a fost rău de la stomac 
și Cristina mi-a spus că îmi va 
face bine coniacul. Am băut, și 
așa am fost în stare să vin la 
școală...

— Mergi des la localuri ?
— Nu, n-avem timp, avem 

multe lecții.
— Dar ai 80 de absențe nemo

tivate. La ce ți-au folosit cele 
80 de ore ?

— M-am plimbat, am fost la 
cinematograf...

Totul e răsturnat. A luat-o 
înaintea vîrstei, emancipîndu-se 
cu orice chip, iar în ceea ce ține 
fundamental de viața ei — școa
la— dovedește o întîrziere de 
creștere.

Și cum „cine se aseamănă se 
adună", nu întâmplător cele pa
tru fete sînt prietene.-

Discuția a fost penibilă — 
pentru noi. Ele nu s-au simțit 
deloc jenate.

Catalogul înregistrează în con
tinuare...

C. Irina, clasa a X-a : nota 4 
la purtare pentru fumat în școa
lă, pentru atitudine necuviin
cioasă față de profesori, pentru 
ținută necorespunzătoare...

— Ti se pare meritată nota ?
— Da, am fumat în bufetul 

școlii. Mă așteptam însă la 5, nu 
la 4.

— Și mai fumezi ?
— Da. acasă, nu la școală...
— Părinții știu ?
— La noi acasă fumează toa

tă lumea. Pînă și femeia de ser
viciu. Eu fumez demult...

Irina are o situație relativ 

bună la învățătură, dar ar putea 
fi excelentă. In ochii ei, însă, 
școala nu prețuiește prea mult. 
Nimeni nu mai ține minte dacă 
a văzut-o treodată cu uniforma, 
cu matricolă, cu părul ei de cu
loare naturală. Cu țigara însă...

Păcat, are abia 16 ani.
...Și mai departe :
A. Tudor, B. Aurel, A. Ionel, 

C. Alexandru — toți din clasa 
a X-a — au nota 4 la purtare, 
se află după una sau mai multe 
eliminări pentru înjurături, bă
tăi, fugă de la ore, fumat, obrăz
nicii față de profesori. Corelată 
cu situația la învățătură, nota 4 
la purtare îi definește. A. T. ; 
corigent la două materii, nici o 
medie, peste șase, în afară de 
sport. în plus, 75 de absențe 
nemotivate. B. A. : 4 corigențe 
medii foarte modeste la celelalte 
materii. A. I. : 6 corigențe. 33 
absențe nemotivate ; dat fiind 
că pe primul trimestru are 7 la 
purtare, poate fi declarat repe
tent numai pentru faptul că nu 
întrunește — cum prevede regu
lamentul — media fi la purtare. 
C. A. : 5 corigențe, nici o medie 
peste 5 ; 61 absențe nemotivate, 
nu are medie de trecere la pur
tare pe cele două trimestre (a- 
dăugăm că fratele lui C. A., e- 
lev în clasa a Xl-a. are exact 
același dezastruos bilanț).

Situația lor de elevi este a- 
proape disperată. Motiv pentru 
care am ținut să aflăm, de la 
ei, în ce mai speră pentru acest 
an școlar.

— în bunăvoința profesorilor 
— răspunde, pentru toți, A. Tu
dor.

îi informăm pe această cale 
că profesorii liceului ne-au în
credințat că nu vor abdica de la 
fermitatea principiilor pedagogi
ce. Compasiunea, în cazul lor, 

n-ar face decît să adîncească 
manifestări incipiente ale para
zitismului.

Poate că îi va speria acuzarea 
de parazitism, dar C. Alexandru, 
într-un moment de sinceritate, 
a recunoscut că nu se simte elev 
decît ca prezență (și asta cu in
termitențe — adaugăm noi). E, 
de fapt, numirea cu alte cuvin
te, a parazitismului.

Ați parcurs pînă aici cîteva 
cazuri limită. Toate cele 50 sînt 
însă cazuri limită. Cu nota 3,4, 5 
la purtare te întâlnești rar. Și 
cînd pedagogul o dă, după ce a 
cîntărit fiecare faptă — așa cum 
s-au petrecut lucrurile și aici — 
înseamnă ca elevul este foarte 
departe de calitatea de elev. Dar 
noi n-am pus la socoteală notele 
de 7, 8, 9 — la urma urmelor și 
ele acuzînd coborîri de la nor
mele unei vieți școlare exem
plare. Sînt și dintre acestea des
tule. Și atunci ?

LICEUL, DEȘI GRATUIT, 
NU ESTE OBLIGATORIU

De ce nu s-ar dispensa 
măcar de acei elevi care 
nu merită decît 3 sau 4 la 
purtare? Ar trebui s-o facă 
cu atît mai mult cu cît, de re
gulă, între comportare și interes 
față de învățătură există un e- 
chilibru perfect. De unde atîta 
teamă de exmatriculări ? De ce 
nu întâlnim cazuri de repetenți 
la purtare? Liceul ar avea aco
perirea, și nu formală. Elevii au 
fost avertizați în repetate rîn- 
durî. discutați în colectivul cla
sei Ia ora de dirigenție, elimi
nați. Părinții au fost ținuți la 
curent, invitați la școală, sfă- 
tuiți. Și aceste măsuri sînt de 
fapt un supliment — pentru fie
care dintre cazurile numite — 

la munca generală educativă 
care se desfășoară cu toți elevii. 
Cu alte cjuvinte, pe planul hi- 
gienei morale s-a făcut mult.

Părinții au acoperire ? Formu
larea „liceul nu este obligatoriu 
și trebuie să se dispenseze de 
balast", i-ar putea revolta. Dar 
nu este revoltător că ei permit 
și subvenționează — fie cu bani, 
fie închizînd ochii — fumatul, 
chiulul, băutura, vestimentația 
alături de uniformă și în con
tradicție cu ea, machiajul, vop
situl părului etc., etc.

ORGANIZAȚIA U.T.C. 
ESTE SCOASĂ DIN CAUZĂ ?
Nu, dar într-un fel, ea, s-a 

dat de-o parte. Or, nu poate fi 
lăsată în nici un caz de-o parte. 
Relatarea : „despre disciplină 
discutăm cel mai mult" satisface 
parțial. Poate se discută dar 
cum, cînd, la ce tonalitate, cu 
ce efect ? Aflat în defensivă, 
comitetul U.T.C. așteaptă sări 
parvină lista „împricinaților" de 
la direcțiunea școlii. Dar „îm- 
pricinații" trăiesc zi de zi în cla
se și sînt colegi cu cei din acti
vul U.T.C., cu uteciștii (mulți 
sînt chiar uteci.ști) și nu fac nici 
un secret din faptele care i-au 
situat în catalogul notelor mici 
la purtare.

Spiritul combativ nu se redu
ce numai la a trece „de partea 
cealaltă", în categoria elevilor 
buni, disciplinați. Asta e, măi 
degrabă, politica struțului, iar 
de la uteciști se așteaptă un spi
rit ofensiv.

Noi le oferim un prim mate
rial documentar. îl pot completa 
cu tot ce se întâmplă în fiecare 
grupă U.T.C. pentru a începe 
ofensiva împotriva indisciplinei.

P.S. Reporterii n-au vrut să 
caute o „găselniță". Li s-a 
oferit. In ziua raidului, elevul 
însărcinat cu ordinea pe școală, 
a apărut în fața lor pe o stradă 
lăturalnică, lîngă un debit, fu- 
mînd cu un coleg. Avea pe mină 
matricola, banderola roșie cu 
însemnele „E.S.“ — elev de ser
viciu. Era recreație, trebuia să 
fie în școală, să vegheze asupra 
disciplinei colegilor...

Pe tot parcursul procesului de 
la Niirnberg s-au înfruntat două 
teze distincte. Virfurile militare 
hilleriste, oamenii aflați în per
manență în preajma lui Hitler 
și care au fost consilierii săi 
militari tot timpul războiului, 
declarau că ei n-au făput nimic 
altceva decit să execute ordine
le superiorilor lor. Răspunderea 
revine doar politicienilor — lui 
Goring, Ribbentrop și, firește, 
lui Hiller — alirma, de pildă, 
avocatul înaltului comandament 
german.

Dar cum reacționau cei incri
minați ?

Din declarațiile lor rezultă că 
ar fi fost... adversarii cei mai 
categorici ai unui război. Iată-I 
pe Goring pe banca acuzării de- 
punind in legătură cu invada
rea U.R.S.S.

STAHMER (avocatul lui Go
ring) : Ce ați gindit în legătu
ră cu un atac împotriva Rusiei ?

GORING : De-abia la sfîrșitul 
toamnei anului 1940, la Berch
tesgaden, am fost informat de 
intențiile fiihrerului de a intra 
in conflict cu Rusia, atunci cînd 
se va prezenta situația. Am fost 
mai intîi foarte surprins și 
i-am cerut fiihrerului să-mi dea 
cîteva ore de reflecție înainte de 
a-mi da avizul. Am fost luat pe 
neașteptate. Seara i-am spus 
că-1 rog foarte mult să nu de
clanșeze un război contra Ru
siei.

Ce motive il puteau determina 
pe omul nr. 2 al Germaniei na
ziste să adopte o asemenea ati
tudine ? Răspunsul ni-1 oferă 
tot el.

— Aceasta o făceam nu pen
tru că eram animat de consi
derente de drept internațional 
sau alte rațiuni asemănătoare ; 
atitudinea mea era determinată 
doar de rațiuni politice și mili
tare. Atitudinea mea avea la 
bază doar rațiuni politice și mi
litare.

Intrerupem raționamentul lui 
Goring pentru a nota două mo
mente. Primul : Goring, ca și în 
general toți conducătorii naziști, 
n-a fost niciodată disociat de 

planurile agresive ale celui de-al 
Hl-lea Reich, dimpotrivă face 
parte dintre autorii direcți ai 
acestora ; secundo : amînarea 
pe care o cerea în atacarea 
U.R.S.S. era motivată doar de 
considerentele invadării preala
bile a altor țări.

Și pentru Goring acest „alt 
plan" nu constituia altceva de
cit o răzbunare împotriva eșe
cului său in „bătălia Angliei", 
în care, după cum se știe, avia
ția hitleristă a pierdut peste 
2(i00 de avioane, neputind să-și 
atingă țelul : demoralizarea
populației. Goring vroia să plă

ARHIVA DE LA

NURNBERG (XI)
tească o poliță. Și el propunea 
in consecință :

— Era vorba de atacarea An
gliei la Gibraltar și la Suez. 
Atacul împotriva Gibraltarului 
de către aviație era pregătit 
atit de metodic, incit după toa
te probabilitățile, nu putea eșua. 
Aviația britanică staționată pe 
micul aerodrom din nordul stân
cii Gibraltarului, nici nu conta. 
Atacul parașutiștilor mei ar fi 
fost sigur. Ocuparea simultană 
a celeilalte părți, coasta africa
nă și o străpungere spre Casa
blanca și Dakar ne-ar fi prote
jat contra unei intervenții ame
ricane care într-adevăr, s-a pro
dus ulterior în Africa de nord.

Și planul se derula din ima
ginația infierbintată a Reichs- 
mareșalului. Pe insulele Capului 
Verde urmau să fie amplasate 
baze pentru submarine pentru 
atacarea convoaielor de nave. 
Iar apoi, ferecînd Mediterana, 

dinspre Tripoli controlat de ita
lieni, urma să se realizeze mar
șul spre Suez.

Declarațiile lui Goring sint 
interesante dintr-un singur 
punct de vedere. Ceea ce el spu
nea la Nurnbcrg, fusese în 1940 
transmis serviciilor de informa
ții occidentale pentru a distra
ge atenția de la lovitura în curs 
de pregătire. Pe de o parte, 
agenii ai Abwehrului, aflați în 
Franța, au „strecurat" știrea 
respectivă unor francezi bănuiți 
de a avea legături cu serviciile 
de informații engleze și ameri
cane (și într-adevăr, informația 

a ajuns la Londra). Pe de altă 
parte, Gdbbels a înscenat con
fiscarea oficiosului nazist „Vol- 
kischer Beobachter" (după ce 
avusese grijă în prealabil ca zia
rul să ajungă la cîteva legații 
străine clin Berlin), cuprinzind 
un articol a cărui semnificație 
era — un nou atac împotriva 
Angliei, Gibraltarului și a nor
dului Africii.

Iar la adăpostul acestor știri 
false, pregătirea atacului împo
triva U.R.S.S. continua. Și o re
cunoaște chiar Goring in depo
ziția sa :

— în calitate de șef al avia
ției, am luat, firește, toate mă
surile necesare în domeniul mi
litar pentru pregătirea acestei 
campanii...

Printre aceste pregătiri, men
ționăm una mai puțin cunoscu
tă. Este vorba de un episod ce 
poate fi reconstituit pe baza în
semnărilor unui alt militar hitle-
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VECHI Șl „TARILE" NOI ALE PATRIEI i

PETRE MICHE
Comandantul șantierului național 
al tineretului de. la Porțile de Fiet

Pe marele promontoriu al timpului istoric, 
România se înfățișează etalîndu-și „țările" : a 
Bîrsei, a Loviștei, a Maramureșului, a Oltului 
și celelalte, precum : Bihariile, Gorjul, Dobro- 
gea — acestea din urmă numite ca atare numai 
in hronicul mărunt, în folclorul de excepție sau 
în poemele culte cu caracter patriotic, dar măr
turisind, la fel ca și cele dinții, superbul joc de 
străluciri aparte din care se-ncheagă unitatea 
de diamant a spiritualității acestor păminturi. 
Munții de cretă rezemați pe Mare, vatra veș
nic dogorită a Bărăganului, plaiurile brăzdate 
fertil de apele năzuind spre Fluviu, dealurile 
dulci, codrii eterni, cleanțurile sihastre au con
stituit, prin milenii, tot atîtea medii matrice, 
adevărate făurii în care s-au plămădit, la fo
cul condițiilor de timp și de Ioc, al conjunctu
rilor economice, sociale, politice, entitățile atît 
de distincte dar atît de unitare între ele pe 
care le numim „țări" și în perimetrul cărora 
s-au consacrat o limpede filozofie despre viață, 
moarte, natură, un precis gind artistic, în 
sfirșit un om („omul de Oaș“, „omul de Vran- 
cea“, „omul de Gorj", „omul de Muscel" etc., 
ca tot atitea chipuri ale „omului României"). 
TĂRÎMUL din basm. PICIORUL DE PLAI din 
baladă, ȚARA VECHE (... cu oameni fără pe
reche) din cintec, SPAȚIUL din ipoteza căr- 
turarului-poet sînt, se știe, ipostazele uneia și 
aceleiași reprezentări privind existența armo
nioasă a „țărilor" patriei.

...Existență pe care noul timp istoric a) Ro
mâniei, timpul socialist, esențialmente modern, 
a-mbogățit-o, în condițiile construirii civiliza
ției industriale în aceste locuri, cu valori fără 
precedent, al căror studiu și a căror definire

contipuâ să r amină o sarcină de prim-plan și 
de onoare pentru sociologi și istorici, pentru 
etnografi și psihologi, pentru specialiștii peda
gogiei și activiștii politici și — poate că mai 
cu seamă — pentru literați. Construcțiile-gigant. 
implantate în locuri cu viață cvasiarhaică, ac- 
celerîndu-le vertiginos ritmurile existenței, con- 
centrînd veacul in deceniu și convertind omul 
pastoral în om al tehnicii, făcînd să explodez0 
orizonturile prea înguste și constituind, rapid, 
colectivități umane bine distincte, au produs 
mutații de asemenea dimensiuni incit nu ni se 
pare nepotrivit să semnalăm apariția, pe harta 
fizică și, mâi’.cu'scârnă, .pe.'.cea spirituală, a u- 
uor noi „țări", in ultimă instanță la fel d< 
strălucitoare în varietatea și la fel de trainice 
in unitatea lor ca și „țările" constituite prin 
mileniu. Iată : epopeea supunerii capricioasei, 
sălbaticei Bistrițe a-nscris un întreg iinut p<*  
orbita civilizației moderne și, chiar dacă, astăzi, 
populația migratoare a zecilor de mii de con
structori, autori ai acestei înscrieri, își împrăștie 
luminile pe alte șantiere, salba de beton a hi
drocentralelor moldave răsare în peisaj ca un 
memento, ca un semn nu numai al unei îm
bogățiri tehnice, ci și ca unul al existenței 
unei „țăxi" — a Bieazufai —, ivită aici în 
anii noștri și deschizând în fața unei populații 
de plugari, păstori și plutași căi și orizonturi 
pe măsura timpului... Afirmația este valabilă 
și pentru ..țara" de piatră și frunză în miezul 
căreia s-a implantat hidrocentrala Argeșului, și 
pentru Ișalnița marii termocentrale, și pentru 
Mintia hunedoreană, și pentru uriașa construc
ție de pe Lotru — și este valabilă, de aseme
nea, in mod pregnant, pentru tot ce s-a pe
trecut în ultimii ani Ia Porțile de Fier, acolo

unde la începutul acestui deceniu locurile nu C 
cunoșteau altă notorietate decît pe aceea din 
cartea de istorie veche și din manualul de geo- 
grafie vorbind despre existența, aici, a unor J 
insolite primejdii pentru navigatorii fluviali... 
Acolo unde, astăzi, semnele trecerii cîtorva zeci 1 
de mii de constructori (în vara trecută șan- \ 
tierul înregistrase marca nr. 30 000) au operat \ 
schimbări fundamentale atît in peisajul fizic cit L 
și în cel spiritual, consacrind existența unei 
zone industriale și de navigație de importau- f 
ță continentală și atestind prin aceasta naște- <1 
rea unei noi „țări" a României contemporane ; J 
„țara" Porților de Fier cu istoria.'ei proprie, J 
pe cit de alertă pe atît de densă in evenimen- j 
te, cu cetățile ei intrate in conștiința națiunii, \ 
cu legendele ei proprii, cu un anumit fel de I, 
folclor și, mai cu seamă, cu omul ei, tip bine < 
distinct, înscriind, prin datele sale caracteris- ( 
tice, prin faptele sale, o accentuată trăsături f 
eroică la profilul cetățeanului constructor al / 
României de azi. f

Desigur, toate acestea se propun, așa cum spu- f 
neam, studiului complex, pe verticală și orizon- z 
tală, săvîrșit de către omul de știință și de J 
artistul de largă respirație. Reporterul nu poa- > 
te decît să semnaleze o realitate ce i s-a rele- S 
vat, prin ani, conturîndu-i-se tot mai preg- 
nant cu prilejul fiecărei explorări gazetărești L 
a marelui șantier și nu poale să înfățișeze, din (’ 
această realitate, decît schițe fugare, sugestii r 
pe măsura necuprinzătoarei file a carnetului / 
său profesional. O asemenea filă se transcrie 
aici, îneereîndu-se desenarea unui portret al ? 
omului din „țara" Porților de Fier. Un portret 
al omului tinăr din aceste locuri, surprins în- C 
tr-un moment pe care l-am putea numi : C

ANTON NICOLAESCU
Comandantul brigăzii 1, 

sector electric, șantier baraj 2

Primăvara 

bonetelor 

albastre.

VASILE BOANȚĂ
Comandantul detașamentului 1 

ecluză și centrală

DUMITRU MATEUȚA
Comandantul detașamentului 2 

baraj

Nu de mult, șantierul de la Dunăre a trăit 
o săptămînă „fierbinte", cuprinsă intre două 
evenimente de stringent interes pentru întrea
ga populație constructoare,, răspindită, cale de 
25 de km, între Orșova veche, insula Șimian 
și mai departe. Primul, cu caracter strict pro
ductiv : montarea, la Centrală, a rotorului u- 
neia din marile turbine ; cel de al doilea, pre- 
zentind valențe organizatorice și, deopotrivă, su
fletești : investirea „Sistemului" cu demnitatea 
de Șantier național al tineretului.

...In dimineața scăldată-n luminoasa răcoare 
a celui de-al doilea eveniment, am urmărit, de 
la fereastra sediului de partid din Gura Văii, 
cum se-adunau constructorii la locul destinat 
ceremoniei careului. în proaspetele costume de 
brigadieri, cu ecusoanele strălucind la bonete 
și cu însemnele pe braț, cu steaguri și flori, 
cu aparate fotografice și tranzistori, veneau ce- 
te-cete, care in vesele formații pedestre, care 
in autocamioane, din toate locurile vastei așe
zări. Veneau dinspre coloniile Orșovei și de 
pe dealurile ce străjuiesc Gura Văii, dinspre 
Severin și din barăcile pastelate, ridicate la 
doi pași de marea centrală. îi însoțeau, către 
emoționanta ceremonie, tovarăși mai vîrstnici 
de muncă, reprezentând prima generație a lui 
„Hei rup !“. soții tinere, unele cu cite-un prunc 
in brațe, fete și băieți din satele învecinate, 
grăniceri cu ținuta ajustată sărbătorește, șco
lari din oraș și din satele dimprejur, întîrziin- 
du-și cu o zi vacanța ca să fie de față și să 
participe, cu cintec, la așteptatul ceremonial. 
Erau multe flori la toate ferestrele, asfaltul 
Strălucea, fluturau steaguri pe fiecare zid, toa
te geamurile păreau incendiate de soare, di
fuzoare limpezi îmbâiau totul în cintec, oame
nii cîntau și ei și se strigau veseli pe numele 
mic, băieții din organele locale U.T.C. alergau 
aferați de la un grup la altul, sunau vesele 
zeci și zeci de claxoane de la mașinile de 
toate calibrele lustruite ca niște pantofi de lac. 
vîrstnicii se trăseseră tihniți mai la o parte... 
Și, deodată, întreg acest tablou mi-a relevat 
puternic ideea de așezare omenească trainic con
stituită — cu instituțiile și obiceiurile ei, cu 
populația ei statornică, numărînd oameni din 
toate generațiile, de profesii și formații diverse, 
trăind laolaltă și deopotrivă aceleași eforturi și 
bucurii, aceleași greutăți, îngrijorări și izbînzi. 
Iar gîndul că numai cu cîțiva ani în urmă 
aici nu fusese nici cocheta clădire a clubului, 
nici pavilionul administrativ, nici modernul 
complex comercial, nici blocurile din jur, nici 
drumul de asfalt și nici cel de fier, desenat pe

dealurile din apropiere, gîndul că într-o seară 
de-acum șapte ani mă adăpostisem chiar aici — 
pe locul, acum de modernă urbanistică, destinat 
careului — în cortul unui topograf solitar, 
care-mi vorbea, poetic, despre angoasa pustie
tății de apă și dealuri galbene din jur,, gîndul 
că pustietatea aceea, deși fusese reală, deși 
trăisem in mijlocul ei, îmi era aproape imposi
bil să mi-o imaginez acum, în forfota sărbă
torească ce răsuna pînă departe către uriașul 
de beton al Centralei, către podul cel mare, că
tre navele dân ecluză, către pintenul zvelt al 
cabinei de comandă, gîndul acesta mi s-a pă
rut darul cel mai de preț pe care mi-1 făceau 
Porțile de Fier, darul cel mai de preț cu care 
uriașa construcție vine către conștiința oame
nilor din întreaga țară, integrîndu-i-se... Am 
mărturisit aqest gind tovarășului Stelian Jif- 
covici, secretarul Comitetului de partid al Sis
temului, și el mi-a spus, arătîndu-mi, prin fe
reastră, un bărbat mărunțel, în „civil", ce e- 
xamina ținuta tinerilor din brigada a patra a 
Șantierului nr. 1 : „Cînd vă gindiți la con
strucția noastră, trebuie să subînțelegeți, în 
primul rînd, oamenii ei. să vi-i imaginați pe 
ei înșiși ca pe niște obiective care se con
struiesc. Iată : omul spre care privim, lăcătu
șul Ion Nuțu, de la lotul electromecanic, e ve
nit aici acum un deceniu, deci chiar înaintea 
topografului dumitale. Avea 19 ani și viața lui 
era tot atît de săracă în evenimente ca și pei
sajul de atunci în construcții și oameni. Acum 
e secretar al organizației de bază de partid 
(după ce fusese ani de zile în Biroul U.T.C.), 
are o calificare superioară, e om cu familie, 
cu copii, cu rostul vieții așezat întocmai ca a- 
cela al locurilor împreună cu care s-a maturi; 
zat. Cînd îl văd cu cîtă grijă părintească îi 
aranjează acum boneta brigadierului acela 
subțirel, de 18—19 ani, mă gîndesc cum arăta 
acum 10 ani. Deși nu-i desparte decît un dece
niu, ei fac parte din generații diferite, căci la 
noi succesiunea generațiilor cunoaște alte rit
muri."

...Priveam, prin fereastră, forfota „bonetelor 
albastre". încercam să caut chipuri cunoscu
te. să descopăr, sub iradierea sărbătorească a 
privirilor celor adunați în esplanada careului, 
obrazurile aspre, concentrate, pudrate cu pul
bere de praf de ciment, brăzdate de sudoare, 
umbrite protector de căștile profesiei, pe care 
le-ntîlnisem în zilele din urmă pe fronturile 
de lucru ale primăverii acesteia : la Centrală, 
la Porturi, la Montaje, la locul unde se plăs- 
muiesc cele mai mari grinzi de beton prefa
bricat din țară, la Ecluză, pe nava de excavații, 
la Baraj sau în atelierele de toate profilele... 
Și încet-încet i-am recunoscut. Era acolo și Ion 
Grama, monteurul de la Centrală, secretar de 
U.T.C. care mă călăuzise pînă-n adîncurile de 
sub Dunăre, mult sub talpa marilor turbine, 
ca să-mi arate, pe unul din pereți, un „gra- 
fitti" senzațional : numele lui Eminescu, scris 
de un constructor, cu creta, ca o iscălitură la 
postamentul unui monument. Era și inginerul 
Ion Dobre, unul din comandanții teribile' 
tălii din vara trecută, cînd s-a inaugurat eclu
za — acum făcînd figură de stat-majorist „la 
pîndă" (în așteptarea terminării lucrărilor la 
baraj, el își pregătește ■ cu minuție „planurile 
de atac" în vederea montajului). Era și unul

din „aghiotanții" săi, inginerul Dumitru Pana- 
itescu, aflat la primul an pe șantier dar sim- 
țindu-se aici de cînd lumea, atît el cit și 
tinăra-i soție, proaspătă absolventă a facultă
ții d© geografie și, profesoară într-o comună nu 
chiar apropiată de Gura Văii : Lumnic. Era și 
ea acolo, venită acasă — adică pe șantier — 
ca la fiecare sfîrșit de săptămînă, dar acum 
trăind emoția așteptării clipei cînd soțul ei 
comandant al detașamentului de la Energo- 
montaj, va rosti răspicat, sub drapelul patriei, 
raportul brigadieresc.

reul s-a desenat precis — o geometrie albastră 
pe fondul argintiu al asfaltului — și mi-a fost 
mult mai ușor să disting, după dispunerea 
pe locuri de muncă, chipurile cunoscute. Iată-1 
pe Gheorghe Vladu, șef de formație, lăcă
tuș și secretar U.T.C. la atelierele mecanice 
ale Șantierului nr. 1, băiatul care-mi spusese cu 
modestie că oamenii lui fac lucrări secunda
re, nespectaculoase ; băiatul despre care Ion 
Nuțu, avea să-mi spună că e neîntrecut in lu
crări de „piese îngropate" și instalații defini
tive, că are „vocație de inginer" și că, după 
opt ani de practică-n meserie, se pregătește 
pentru facultate, dar o face „în secret, pentru 
că e mîndru și în caz de eșec nu vrea să-1 știe 
nimeni",.. Și iată-1, la comanda detașamentului 
2, pe Dumitru Mateuță, artificierul cunoscut 
pe-ntregul șantier nu numai pentru perfor- 
manțele-i productive (el este unul dintre cei 
împreună cu care maistrul Ion Coste, vetera
nul de la Bumbești-Livezeni, „semnase" cu
noscutul record al milionului de metri cubi ex
cavați), ci și pentru realul său talent oratoric, 
bazat pe cunoașterea tuturor lucrărilor șantie
rului, pe o logică rural-oltenească și pe in
flexiuni vocale de stentor. ...Și iată-le, alături, 
numai zîmbet, pe sudorițele Vasilica Radu și 
Puișoru Viorica (aceasta din urmă venită recent 
pe șantier împreună cu tatăl ei, șofer de mare 
tonaj), brigadierițele harnice și frumoase * 
despre care maistrul principal Hinodache, 
trîn „lup de șantier", trecut pe la Salva, 
caz și Argeș, îmi spusese că sînt „cele 
cuminți fete din lume și că regretă că nu le 
poate fi socru"... In stînga, în „frontul" celor de 
la Centrală-3 Baraj, iată-1 pe Dumitru Buzatu, 
sudorul care-mi vorbise cu patos și respect, 
un ceas încheiat, despre tovarășii săi vîrstnici, 
„ași ai meseriei și buni ca niște părinți", mun
citorul Drăghici Dumitru și maistrul Ion Tu
dor... Iată și alți vîrstnici, veniți să-și vadă

foc 
bă- 
Bi- 
mai

Reportaj de PETRE DRAGU
Fotografii de ION CUCU

„copiii" intrînd in nobila tagmă brigadierească, 
adevărată „elită a muncii", cum o numise ve
teranul Gașpar Adalbert la una din intîlnirile 
cu tinerii, cînd evocase, la club, o seară-ntrea- 
gă, fapte și chipuri ale tineretului constructor 
de-acum un sfert de veac... Erau toți acolo, în 
careu sau pe marginea lui, și toți și-au în
dreptat la fel staturile, și tuturor li s-a aprins 
aceeași flacără-n priviri în clipa solemnă cînd, 
în acordurile fanfarei, însoțită de glasurile ti
nere, a fost ridicat pe catarg drapelul patriei.

Oameni cu fața Ia drapel ! Așa-mi detfinise 
maistrul Hinodache, cu citeva zile înainte, bri
gadierii, voind să spună prin aceasta că, o 
dată investiți cu nobilul titlu, tinerii marelui 
șantier vor trebui să dea muncii lor de fie
care clipă un sens mai înalt decît pînă acum, 
că vor trebui să aibă, fiecare la locul s&u de 
muncă, oricît de neînsemnat în aparență, ima
ginea drapelului patriei, fluturînd ca acum la 
careu, ca un simbol al entității în numele că
reia sînt desfășurate toate eforturile construc
tive ale acestor ani de epopee modernă.

...Oameni cu fața la drapel ! Pe malul Du
nării, cîntecul tineresc al acestor oameni ră
suna puternic de parcă s-ar fi vrut ăuzit, ca 
un semn de unitate a gindului, pînă departe, 
în munții Lotrului, în cealaltă „țară" a energiei. 
De unde pornise, cu o săptămînă în urmă, che
marea.

„lJnu1 e lotrean,

Altul e gorjean,

Altul - dunărean../7

...Dar cîțiva din oamenii Lotrului chiar auzeau 
cîntecul, căci erau și ei prezenți la Gura Văii 
în acea duminică : in costume brigadierești, cu 
pufoaice de constructori munteni pe umeri, ve
niseră ca oaspeți de cinste la sărbătoarea Du
nării... La fel cum veniseră — aceștia „în ci
vil", mai reținuți și mai iscoditori — câțiva tri
miși ai termocentralei Rogojelu, cetate gorjeană 
abia la început, dar năzuind și ea să devină 
o tabără brigadierească... Secretarul de U.T.C. 
de la „Sistem", Petre Miche, se străduia să le 
fie tuturor gazdă cit mai prevenitoare, dar chiar, 
și fără prezența lui oaspeții s-ar fi simțit aici 
ca la ei acasă, căci toți făceau parte din ace
lași „neam" — al constructorilor, din aceeași 

’ •„■rasă" — a oamenilor de șantier energetic
• viartind lucrările de la Dunăre, le prețuiau cu 
o6hi șî vorbe de constructori, punînd întrebări 
specioase — dintre acelea ce par profanilor ca 
fiind vorbite intr-un cod neștiut — făcînd 
comparații cu parametrii' obiectivelor de unde 
veneau, cu stadiul și specificul lucrărilor, cu 
organizarea muncii...

La masa comună, care-a urmat ceremoniei ca
reului, am urmărit discuția a trei tineri („unul 
lotrean, altul gorjean. ■ altul dunărean") și în 
acele clipe imaginea sub semnul căreia s-au 
scris aceste rînduri mi s-a părut și mai netă, 
și mai justificată. „La noi, la Baraj, zicea 
lotreanul, ieri era zăpadă de-o jumătate de me
tru. La voi văd că au dat zambilele. Ați scăpat 
de-ncălzitul betoanelor". „Așa e, zicea dunărea
nul, dar pe-aici se-anunță ploi. Bine de voi, 
că la Ciunget lucrați în munte și nu vă udă". 
„Cum să nu-i ude, a intervenit gorjeanul, că 
acolo plouă, din infiltrații, tot timpul". „Da, 
a-ncuviințat dunăreanul dar nu se compară cu 
ploaia de-afară. Este ?“ „Așa e, a convenit lo
treanul, ploaia din infiltrații o știi barem că 
vine tot timpul si ai vreme să te-nveți cu ea..." 

..Și așa mai departe. Era un ceas de amurg 
primăvăratec, de tihnă frumoasă, iar cei trei vor
beau despre treburile lor zilnice ca trei „soți" 
din baladă intr-un popas de seară. La desoăr- 
țire s-au îmbrățișat bărbătește, fără efuziuni, 
glumind — și numai un gest, al constructorului 
din Rogojelu, a dezvăluit făptui că asistam, 
de fapt, la un moment în care din inimile a- 
cestor tineri bărbați aspri nu lipsea căldura 
emoției. El a smuls, cu o mișcare stingace, bo
neta celui de la Gura Văii, și-a-ndesat-o pe 
frunte și i-a spus : „Asta o iau. S-o arăt bă
ieților noștri. Țiro dau înapoi cind veniți la 
noi la Rogojelu, pe la jumătatea lui mai..." 
„Ia-o !“ a spus surprins băiatul Porților de 
Fier și l-a bătut stîngaci, emoționat, pe umăr.

Apoi s-au despărțit.

Maistrul MIHAI HINODACHE
Un „veteran1* al Salvei Vișet^

Bicazului, Argeșului...

Ing. GHEORGHE PANAITESCU
Comandantul detașamentului 3 

energo-montaj

GHEORGHE VLADU
Comandantul brigăzii 4 lot 

electromecanic

La noi la Rogojelu ! La noi la Lotru ’ La noi la Porțile de 
Fier !... „Țările" tinere ale patriei există ; cu oamenii și zidu
rile lor, cu tradiții, generații și specific. Există în munții scobiți 
ai Lotrului, în valea grasă de cărbune a Gorjului, lingă matca 
bătrînului fluviu, în atîția alți munți, în atitea alte văi, pe ati
tea alte cursuri de apă... Dar, mai cu seamă, ele există — mo
numente trainice — în conștiința fiecăruia dintre noi.

TUNELUL DE LINIȘTIRE

La ieșirea apelor Dunării din centrala electrică
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DUMITRU RADU POPESCU i

SCENA TREBUIE
V V

SĂ RĂMÎNĂ
UN LOC SACRU
AL CUVÎNTULUI

— Cunoscut, mai ales, în ipos
taza de prozator, montarea pe 
scena unor teatre din Capitală 
și provincie a unor piese sem
nate de dumneavoastră vă aduce 
in fața publicului într-o ipostază 
inedită, aceea de dramaturg. 
Recent, piesa dv.? „Acești îngeri 
triști" a fost distinsă cu un pre
miu de dramaturgie. Faptul ne 
îndreptățește cred, să îl întrebăm 
pe D. R, Popescu prozatorul, ce 
factori crede că pot aduce suc
cesul unui dramaturg în fața pu
blicului ?

— Succesul unui dramaturg 
ține de succesul piesei pe o sce- 
n# sau pe alta, sau pe mai mul
te scene de teatru ; deci ține de 
spectacolul de teatru și nu de 
opera dramatică scrisă. Să fiu 
mai explicit : o piesă aflată în 
sertare nu poate să aibă succes, 
iar o piesă publicată poate să 
aibă un succes de stimă care 
uneori poate fi totalmente inutil- 
Mai ales că stima reală a unor 
critici cîteudată este confundată 
(și se lasă confundată) cu stima 
de culise Dar un dramaturg 
fără scenă este ca un marinar 
fără mare. în acest sens îți dau 
dreptate cînd spui c-am devenit 
de curînd dramaturg. Las suc- ' 
cesul la o parte, el 
tă o cursă în care 
și să ajungi robul , ,, .
pierzi, și deci să dispari, să 
mori : să te pierzi înghițit de 
propriul tău succes. Au mai 
fost cazuri și-o să mai fie.

— Interesul dumneavoastră 
pentru dramaturgie fl conside
rați complementar aceluia față 
de proză ? Izvorăște el oare din 
necesitatea de a exprima mai 
complex, prin intermediul unui 
alt gen literar, adevăruri viabile 
pe planul artei, pe’care nu le-ați 
putut exprima prin intermediul 
schiței, nuvelei sau romanului ? 

u ,-ț- ,Dramaturg, în accepția de 
•scriitor de teatru jucat, sînt de 
‘Curînd — de cîțiva ani. Și mai 
ales de anul trecut, cînd Romu
lus Guga, secretarul literar al 
Teatrului din Tg. Mureș și regi
zorul Eugen Mercus. s-au bătut 

’și sau zbătut să monteze „Acești 
îngeri triști" în întîiul oraș mare 
de pe Mureș. Succesul lor. suc
cesul excelenților actori Ion 
FiscutOanu, Anca Neculce, Ște
fan Sileanu etc a devenit apoi 
succesul meu. Eu n-am nici o 
vină : dramaturg de succes m-a 
făcut Tg. Mureș. Dacă reușita 
lor nu era deplină, poate că pie
sa, publicată acum exact un an, 
nu s-ar juca în prezent pe șase

scene ale țării. Aici sînt dator 
să fac o precizare. Ion Fiscu- 
teanu și Anca Neculce au fost 
distinși cu premii, la fel și Eu
gen Mercus, pentru spectacol, la 
Festivalul național de teatru din 
decembrie 1969.

Să revin la „succes**  : și succe
sul de scenă este la rîndul său 
cel puțin de două feluri : cel ce 
întrunește doar sufragiile spe
cialiștilor și cel care cumulează 
și afluența „spectatorilor**.  Dar 
înaintea „succesului**  (venit prin 
„Visul**,  jucat de Silvia Ghelan 
la Tîrgu Mureș) a existat o ve
che pasiune a mea : piesa de

— în ce privește interesul 
meu pentru „avangardă" aș vrea 
să spun că avangarda teatrală 
mi s-a părut de mai multe ori 
că mai mult redescoperă și ac
centuează ceea ce a fost spus 
cîndva : deci merge spre viitor 
hrănindu-se copios din trecut. 
Așa cum există azi clasici ai 
realismului, bunăoară, există și 
clasici ai modernismului. Une
ori asistăm la transformarea 
unui autor dintr-un partizan al 
realismului, bunăoară, într-un 
fervent propagator al ultime
lor experiențe avangardiste. Și 
invers. Cred că aceste „transfor
mări" uneori se justifica. Alteori

Pentru Florin Mugur poezia 
V este o posibilitate de a învinge 

ratarea. „Pentru ce scriu? — se 
întreba el, într-o anchetă a 

A „Scînteii tineretului". Pentru că 
lupt împotriva ratării (...) Duc 
împotriva ei, împotriva ratării, o 

• luptă întunecată, cu înaintări și 
retrageri chibzuite, sub un cer 
incert". Termenul de ratare tre- 

• buie înțeles nu strict literar, re-
strîns, ci la modul existențial. O 
spune poetul însuși, atunci cînd 
precizează că : „lupta împotriva 

9 propriei ratări devine luptă îm
potriva oricărei ratări posibile. 
Hotărit. poezia este o înfruntare 

A deschisă și este și o luptă oco
lită, dusă cu orice fel de mijloace 
— Ia fel de bune sînt strigătul și 

• șoapta împotriva neputinței, a 
inerției, a ratării, a morții".

Evoluția literară a Iui Florin 
• Mugur este una dintre cele mai 

sinuoase, cu „înaintări și retra
geri", cu îndelungi rătăciri pe te- 
renuri nerodnice. Unii s-au gră- 

A bit să-și ia „rămas bun." de la 
acest poet, socotit ca aparținînd 
unui mod poetic depășit. Eroare ’ 

A Cu ultimele sale volume (Mituri, 
E.P.L., 1967 și Destinele interme
diare, Editura Tineretului, 1968) 
Florin Mugur își îndreptățește 
un loc între cei mai autentici și 
prețuiți poeți ai generației noas- 
tre. Credem că o ediție selectivă,

A în genul celor din colecția „Al- 
batros**,  alcătuită de autorul în
suși ar fi utilă : Mugur, cu con- 

• știința sa artistică educată, „pe 
viu“, de-a lungul anilor, va ști 
să nu se lase stăpînit de impul- 

e socotiți ci ar avea de suri auto-negatoare față de tre- 
original teatrul românesc ™ cutul său liric, și să aleagă texte 

' ‘ ‘ reprezentative din întreaga sa
creație. Ne amintim bine că exis-

eroului tragic : „Doamne, o lume 
clădită / din deznădejdea mărea
ță a lui Hamlet, / o lume nouă4*.  
Lipsa vocațieitragice, a datelor 
măreției, e recunoscută — în ver
suri deosebite — ca atare : „Și 
totuși trebuie să mor mai presus 
de mine / ca flacăra lemnelor 
putrede /care piere în cer, prin
tre îngeri**  (p. 14—15). Iată cit de 
bogat, de nuanțat este Polonius 
văzut de Florin Mugur.

Toate astea, ni s-ar putea re
plica, pot fi exprimate și într-un 
eseu. E adevărat, cu specificarea 
că la Mugur ne aflăm, fără în
doială, pe teritoriu poetic perso
nal și, de ce n-am spune-o, inde
pendent de numelp dat de alt
cineva. La urma urmei, poetul 
nostru ar putea să renunțe la

telare, nu vom accepta demitiza- 
rea, deriziunea : Florin Mugur, 
din fericire, doar arareori se 
Iasă amăgit de sirenele deochea
te ale demitizării, și atunci în 
versuri pe care i le reproșăm cu 
întristare : „Marte bondoc. Apolo 
ținîndu-se de șale. / Nu cumva, 
Jupiter, bătrînule, /ai s-o naști 
totuși pe Minerva ta din pîn- 
tec ? / (...) E plină dimineața / 
de zei burdyhănoși, plini de vop
sea. / Uite-i cum țopăie"... etc. 
(p. 58—59). O atitudine asemănă
toare întilnim într-un „Hamlet" 
unde Mugur îl pune pe erou să 
se ridiculizeze cu o remarcă „de- 
mitiaatoare" : „De durere, / Ofe- 
lia șchiopătează**  (Mituri, p. 105) 
E vorba, probabil, de o inconsec
vență, efortul său fundamental

bătrînî / prea multă vreme s 
jucaseră / cu flacăra / deasupr; 
cărților lui Hamlei" (Destinel 
intermediare, p. 86.)

într-un scurt foileton Ceza 
Baltag găsea cuvinte foarte ni 
merite pentru a caracteriza poe 
zia colegului său : ..Actul poeți 
este așadar, în foarte multe ca 
zuri, analog unui act de voință 
Mai mult decît atît : tot ceea c 
omul își apropie printr-o mani 
eră oarecare (in cazul poezie 
prin cuvînt) devine chiar el în 
suși, chiar trupul lui. Și Flori) 
Mugur reușește aici (în Mituri 
această rară performanță, d 
care numai puțini, poate,, sin 
în stare**.  E înțeleasă în acest, 
rinduri esența insâși a autentici 
tații de un tip special a lui Mu

f

este cîteoda- 
poți să cazi 
său, și să te

devine atît de monoton și de 
plictisitor incit te întrebi dacă 
mai e vorba de enervarea „pu
blicului burghez" sau de un soi 
de adîncă și lingușitoare plecă
ciune în fața lui ; și te mai gîn- 
deșți și la batrînul Freud ; și te 
mai gîndești și la Hemingway 
care numea atît de plastic acea 
componentă necesară adevăratu
lui talent. Dramaturgii avangar- 
diști actuali mi se, par foarte " 
departe de „clasicii**  (contestați 
și ei î) Ionescu și Beckett.

Oricît aș părea de învechit, 
rămîn la ideea că scena trebuie 
să rămînă un loc sacru al Cu- 
vîntului. Și teatrul să fie teatru, 
nu bordel.

— Ce socotiți că ar avea de 
spus c z * ;__: ___
în concertul dramaturgiei uni
versale ? Vă întreb acest lucru «mc caxo-
întrucît în ultimii ani asistăm O tă. Piese inspirate nu numai in 
cred la o revigorare a mișcării Visele »le dimineață din 1QR1 —. 
noastre teatrale. Ne aflăm desi-

Visele de dimineață, din 1961 — 
volum ce i-a prilejuit elogii că-

gur în fața unui moment artis- A linesciene — ci chiar în perioade 
tic care va impune opere noi, măi vechi, mergind pînă^la uița- 
unele poate de o deosebită va- ” **
loare.

• Stima reala și stima de culise • „Acești îngeri triști" 
trăiește de șase ani • Uneori avangarda se hrănește copios din trecut • 
„Experiențele" altora nu pot constitui întotdeauna o pistă pentru drama
turgia noastră.

teatru scrisă. Trebuie să măr
turisesc că mult timp am scris 
piese pentru mine, fără să mă 
gîndesc cum vor arăta montate 
în teatru. „Acești îngeri triști" 
are multe imperfecțiuni. Mi s-a 
reproșat printre altele o neștiin
ță a folosirii soneriilor (intrarea 
și ieșirea personajelor) și e ade
vărat. Dar pentru mine sone
riile n-aveau nici o importanță. 
Personajele mele se comportau 
poate nițel ca în proză, unde nu 
există sonerii cînd apar perso
najele. Țin la această piesă și 
pentru altceva, nu numai pentru 
imperfecțiunile ei : pentru că 
fiind scrisa în 1964 nu s-a de
gradat în 1970. E o satisfacție să 
constați că o idee poate trăi 
șase ani. Teatrul, mai mult de
cît proza, verifică exact. în tea
tru spectatorii pot ceea ce citi
torii de roman nu pot să-ți spu
nă imediat și deschis: da sau ba.

— Intr-un oraș din occident, 
v-am văzut preocupat de cu
noașterea fenomenului teatral 
străin. Teatrul pe care îl scrieți 
are mari contingențe cu formule 
și modalități de exprimare de
venite, într-un fel, tradiționale, 
ele fiind acreditate de o expe
riență îndelungată a mișcării 
teatrale. Avînd în vedere aceste 
considerente, ce determină inte
resul dv. pentru experiențele de 
„avangardă" (am vrut să spun 
de ultimă oră) ?

■ ........... .......
Sînt justificate numai de biogra
fia autorului respectiv, necunos
cută exact pentru marele și mi
cul public. Observăm alteori 
cum opera cea mai avangardistă 
se „așează", capătă dimensiuni 
(fără să-și piardă valoarea) 
„clasice**.  Și invers. Sînt mulți 
autori considerați mai mult sau 
mai puțin prăfuiți care au fost 
„recitiți**  de unii regizori : și 
rezultatul a fost formidabil ! Și 
aș vrea să mă opresc asupra 
unui alt aspect : transformarea 
personalității unor autori. în 
Occident nu sînt puține cazurile 
cînd unii avangardiști (regizori 
de filme, scriitori, cîntăreți etc), 
au devenit exact prototipurile 
pe care le negau violent cu 
cîțiva ani înainte.

— Există pe toate meridia
nele o tendință firească de înnoi
re a artei spectacolului, ivită din 
necesitatea căutării unor noi 
modalități de ^.apropia pe spec
tator de textul scris. Experien
țele interesante nu au lipsit nici 
Ia noi. Credeți că există o latură 
pozitivă a acestor căutări ? în 
ce ar consta ea ?

— Avangarda unora dintre 
spectacolele văzute nu m-a de
cepționat : se vede la acești au
tori și regizori o nemulțumire, 
o dorință expresă de „a-ți lua 
ochii**.  Acolo însă unde există 
prea mult sex pe scenă, totul

tul său Romantism de acum 
13—14 ani.

Pînă la apariția unei asemenea 
auto-selecții, noi ne vom aținti 
privirea asupra ultimelor două 

n ÎHpp rnrp A cărți, una mai bună decît cea- w iute tui c v lalță din ale căror pagini respiră 
. maturitatea creatoare și o perso- 

• nalitate artistică inconfundabilă.
Florin Mugur și-a intitulat : 

„Mituri**  un volum, el însă nu 
face parte dintre creatorii de 
mituri. M. R. Paraschivescu se 
proclama, într-un epitaf anton- 
pannesc ca unul „venit pe lume 

• !' ca să dea Ia toate nume". Mu
gur nu se numără printre poeții 
care dau nume. El rostește eu 

• patimă proprie numele date de 
alții, caută să vadă ce umanități 
se află dincolo de aceste nume, 

• să le interpreteze. Oedip, Caesar,
Hamlet, Ofelia, Horațio, Jack 
melancolicul, Falstaff, Puck, 

. Mariole, Elena, sînt pentru acest 
• poet duble realități : cea avută 

în vedere de mitul inițial sau de 
creatorul Iar, și cea pe care el 

A însu9i o descoperă și propune. • Polonius pe lingă cele știute 
despre el din tragedia shakespe- 

_ ariană, ^capătă, într-o poezie din 
~ ‘ î intermediare, dimen
siuni noi ; el e interpretat mai 
intîi ca un reprezentant al con- 

gh diției umane — o succesiune de 
identități fragile prin timp : 
..Mi s-a spus să stau nemișcat / 

• Stau nemișcat. / Aici, între per
dele, cu întuneric pe piept. / 
aici, nemișcat: / orice mișcare 

uiiMui, poate să trădeze. / orice mișcare 
trebU2e Sa Pr°PUI}.ețn în Pie~ V deplasează f cele un milion de 

fețe fragile / între care sîntem 
---- 1 țintuiți pe pămint" (p. 10). Tn al 

M-anole ca să A ioilea rînch Polonius este omul 
rP npmdvstmfă mediu, lipsit de vocația măreției 

..slujbaș al nemuririi altora /
care nu-mi dau voie să mor". 
Polonius e un neîntreg, un „în
tunecat pe jumătate" care nu 
poate clădi o altă lume „din dez
nădejdea mea mijlocie", el asistă 
doar, cu înțelegere la gesturile

— La baza oricărei mari revo
luții stă adevărul acelei revolu
ții. Istoria Franței, a Rusiei, is
toria României de azi certifică 
strălucit că o altă față a lumii 
nu poate fi clădită decît prin 
afirmarea adevărului despre 
lume. Dramaturgia românească 
are șansa de a cuceri spectatorii 
români și pe cei de pe alte con
tinente doar în măsura în care 
va sintetiza dramatismul epocii 
noastre, căile i._ 2_L_.2____
line ce duc spre noul profil al 
zilelor noastre. „Experiențele"
din teatrul contemporan au de- A Destinele 
venit un „bun comun", cunos- siuni noi 
cute de toată lumea și nu cred 
că mimîndu-le se poate cuceri 
un loc în peisajul teatrului 
mondial. De altfel și aceste ex
periențe nu au rămas niște ex
periențe : ele au afirmat un 
univers, o gînd’re deci n-au 
.rămas la stadiul de experiment.

sele noastre spre validare pro
pria noastră experiență, propriul 
nostru suflet. T* —’ 
înalțe o mînăsiire nemaivăzută 
și nemaiîntîlnită a pus în. zidul 
ei propriul său suflet, numit £ 
Ana. Sufletul lui Manole se nu
mea Ana. Ce nume va avea al a 
meu, al tău. al lui ? Aceasta este ™ 
întrebarea.

A DA ȘI A
NU

aceste nume. Nu ne permitem să 
experimentăm pe versurile al
tuia, altfel nu ne-ar fi dificil să 
demonstrăm că astfel, prin re
nunțarea la numele respective, 
poeziile nu ar pierde neapărat. 
Ne grăbim să precizăm că o ase
menea operație ar fi strict de
monstrativă, singurul in măsură 
să decidă fiind autorul și că, de 
vreme ce folosește numele, el o 
face cu un scop precis : Hamlet 
și ceilalți .sînt pentru Mugur 
pure simboluri, precum cercul, 
fintîna, azurul, steaua.

O interpretare emoționantă 
capătă — in Mituri — motivul 
popular al lui Statu-palmă- 
barbă-cot — jumătate de om că
lare pe o jumătate de iepure 
șchiop. Mugur vede aici aspira
ția sfîșietoare către întreg. In 
versuri sobre și bine stăpînite 
Florin Mugur încearcă să explice 
tragismul superior al acestui diz- 
grațiat al naturii : „Tot alerga șl 
tot îmbătrinea, / fugind cu spa
tele prin celelalte zile, / întors 
cu ochii către Luni, o jumătate / 
de om strigind că din mindrie / 
s-a obosit să pară slut, că el e / 
ascunsul prinț al unui adevăr, / 
că el e-ntreg, și numai din grea 
singurătate / își tăinuiește-a do
ua jumătate / ca Luna fața cea
laltă, cu mări**  (p. 39—40). Recu
noaștem și aici refuzul ratării, 
cîntarea împlinirii, a întregului, 
descoperit chiar acolo unde ne- 
întregul, lipsa păreau a fi in im
periul lor.

Scăderile poeziei lui Florin 
Mugur țin de orientarea sa, par
țială, spre acea păgubitoare 
modă a demitizării, care a făcut 
ravagii de la Shaw și Giraudoux 
încoace. Mărturisim că este o a- 
titudine cu care nu putem fi 'le 
acord. Omul nu e deștept doar 
de un secol sau două, a ride de 
zeii și eroii unor popoare ce stau 
la temeliile civilizației — oricît 
de ridicoli ne-ar părea azi — e 
o pierdere. Putem să nu credem 
în fulgerul lui Zeus, în frumuse
țea zeiței Tstar ori Afrodita, în 
pieirea divină a lui Osiris, în 
faptele lui Heracles, dar să Ie 
luăm in ris e o greșeală. Din sti
mă pentru acele popoare, cărora 
aceste nume le erau prezențe tu-

DA NUME
de ILIE CONSTANTIN

fiind — așa cum am constatat în 
cazul lui Polonius — tocmai spre 
consolidarea mitului, a motivului 
tragic.

O altă scădere ■— asumată ca 
risc de la început — este cea 
a explicării eseistice : cind in
spirația difuzează, Mugur nu mai 
transfigurează poetic gindul, ca 
în excepționala asociere dintre 
destinul lui Polonius și flacăra 
unor lemne putrede „care piere 
în cer", ci il rostește de-a drep
tul, explicativ : „Se pare că zeii

gur, unde luciditatea nu se opune 
inefabilului, ci îl provoacă și îl 
realizează intens. Maturitatea 
conștiinței artistice a Iui Florin 
Mugur se vădește în. stăruința cu 
care-și urmează opțiunea fun
damentală, de unde tonul de o 
unitate foarte rar tulburată al 
scrisului său. atît de multiplu so
licitat cu ani în urmă. O recu
perare exemplară stă la temelia 
poeziei sale. El poate spune li
niștit despre sine : „mă împli
nesc onest, cu greutate**.  Greu
tate in sens de gravitate și res
ponsabilitate, justificată de ta
lent.

FESTIVALUL NATIONAL Al ARTEI STUDENTESTI

CORUL DIN NOU
ÎN ACTUALITATE

Cl/VD CHEILE CĂMINULUI
A

M/MAEAHEL DE MJI
(Urmare din pag. I)

se âflă explicația ? Care este 
cauza nemulțumirii tinerilor ? 
Este una singură — principa
la : în ciuda insistenței tineri
lor de a se bucura de aceste 
drepturi — puse prin lege la 
dispoziție — insistență adusă 
o data chiar la nivel de con
flict puternic — porțile acce
sului la actul de cultură, mai 
concret, porțile căminului cul
tural, au rămas și râmîn în- 
ehise. Cu ' 
cu lacăt; 
nepăsare, 
surzeniei. Televizorul stă tot
deauna închis în biroul direc
torului, birou de 9 metri pă- 
trați. la care dacă uneori se 
mai crapă o ușă, abia de se 
pot îngrămădi 10—15 capete 
de privitori. Și. pentru ca pa
rodia să-și joace ultimul act. 
de două luni i s-a defectat 
antena — cauză obiectivă ! — 
și dintr-un anume piept a ră
sunat un oftat de ușurare. 
Jocurile, cîteva cîte le-am 
aflat, zac desperecheate sub o 
rhasă a aceluiași birou într-o 
încăpere alăturată, aflată de 
asemenea sub cheie — numai 
bună pentru amenajarea unui 
club — cîteva zeci de scaune, 
unul peste altul, și, descheiată, 
masa de tenis. Terenul de 
sport a fost în repeta
te rinduri închiriat unor să
teni pentru a-și hrăni cu iar
ba de pe el animalele, și, pre
cum se știe, omul a dat bani 
(pentru că realmente a dat) 
și face orice ca să nu lase pi
cior de tînăr sau minge pe 
acolo.

în fața acestei întregi situa
ții, a acestui tablou, analizat 
— penibil — pe îndelete, di
rectorul căminului cultural, 
profesorul Dan Brăileanu, ri-

dică a nedumerire din umeri, 
nu-1 afectează cîtuși de puțin 
cele relatate, ca un participant 
de dincolo de discuție.

ÎN DRUM SPRE ALBEȘTI 
SĂ NE OPRIM LA BUGHEA 

DE SUS

stațiunile balneo-climate- 
Olănești, Govora etc., cu

lacăt — și nu numai 
cu o condamnabilă 

cu un cras zăvor al

Deși comuna se numește Al
bești de Muscel, Albeștiul este 
numai un sat. Centrul se află 
aici, la Bughea de Sus. Aici se 
află instituțiile de bază ale 
comunei, creierul — am zice
— diriguitor al întregii vieți 
și activități sătești, aici se află 
căminul cultural de centru, 
încadrat cu director pe potri
vă (și remunerat așijderea) a- 
vînd răspunderea să îndrume 
întreaga activitate cultural- 
educativă a comunei, să ofere 
sprijin competent celorlalte 
două cămine sătești.

De aici, de la centru, trebu
ia să plece, așadar, exemplul. 
Și de aici pleacă. Din păcate, 
însă, pleacă rău. Iar dacă ti
nerii din satul Albești au scris 
ceea ce au scris, și-au mani
festat nemulțumirea așa cum 
s-a văzut, nu știm ce cuvinte 
ar putea avea tinerii de la 
centru despre activitatea des
fășurată aici, despre invitații
le lansate de căminul lor cul
tural, despre solicitările, în a- 
cest sens, la care ar fi trebuit 
să răspundă. Pentru că — și 
trebuie s-o spunem răspicat
— directorul semnează pe șta- 
tul de salarii care presupune 
o activitate culturală pe măsu
ră și desfășoară în realitate, 
munca de mandatar de nunți. 
Căminul cultural (mai încăpă
tor decît celelalte) cu o fru
moasă și mare sală de spec
tacole pe care — observă în
soțitorul nostru, regizorul tea
trului din Pitești — n-o au

niei 
rice
încă o sală alăturată de „stu- 
diou experimental", cu alte 
anexe bine dotate, căminul a- 
cesta deci, acest complex edi
ficiu de cultură este închiriat 
in permanență diverșilor gos
podari pentru a-și organiza 
aci nunțile. Gheorghe Ilioiu, 
secretarul Consiliului popular 
susține că mirii poposesc aici 
cu tot alaiul cei puțin din 
două în două săptămîni: Ion 
Florea, directorul căminului, 
întărește cu probe elocvente 
(peste 10 000 lei încasați anul 
trecut din această activitate 
rentabilă) iar lelea Ileana Cer
cel, îngrijitoarea, ne pune la 
curent cu contractările nunți
lor pe următoarele patru săp
tămîni — consecutive — o 
dată cu plîngerea ei că are 
prea mult de furcă după fie
care astfel de petrecere, 
făgăduim că ni s-au relatat și 
cîteva activități : pregătirea 
unei piese de teatru (de către 
cadre didactice și „alți sala- 
riați“), a unei echipe de dan
suri și alte cîteva ETC. (mai 
mici), tn balanța adevărului 
însă, această subțirică mone
dă pălește și mai mult față de 
fastul repetat și timpul afec
tat nunților. Cu certitudine, 
căminul cultural s-a substituit 
cooperației, îndatoririlor aces
teia Efortul pentru continua 
îmbogățire a zestrei materiale 
necesare dezvoltării unei bo
gate activități culturale se con
stituie aici în farfurii, linguri, 
furculițe, cuțite — tot tacîmul!
— aflate în inventarul cămi
nului și cumpărate anume 
pentru închiriat la nunți. Ceea 
ce ar trebui să însemne grija 
pentru mai buna gospodărire

Nu

GRIGORE ARBORE

grafie — sini
Din păcate, nu pretutindeni și nu întotdeauna marile spații cultu rale — asemenea celui din foto~ 

grafie sînt folosite potrivit posibilităților pe care le oferă...

universitar București, 
Universității bucu- 

Institutului 
Iași, coru- 
cultură ale 
Craiova și

La repetiții

în concepția unora, corul e 
un gen depășit. Auzim Ia ra
dio încă prea puține coruri, 
iar muzică pentru repertoriul 
acestora se scrie relativ puțin. 
Și totuși, pe scena concursu
lui formațiilor corale și instru
mentale care se desfășoară 11 
Iași, în cadrul Festivalului 
național al artei studențești, 
s-au prezentat coruri într-un 
număr impresionant de mare, 
reprezentând institute sau case 
de cultură ale studenților din 
aproape toate centrele univer
sitare.

Tn prima zi a Festivalului 
au susținut concerte corul de 
cameră „Gaudeamus" al Cen
trului 
corul
reștene, corul 
pedagogic din 
rile caselor de 
studenților din 
Tg. Mureș,
am avut prilejul să ascultăm 
și formațiile din celelalte cen
tre universitare. Specialiștii 
sînt, în unanimitate, de părere 
că întrecerea de la Iași dove
dește o bună pregătire a for
mațiilor corale, o înaltă ținută 
artistică, o deosebită pasiune 
a studenților pentru muzică. 
Atmosfera de mare întrecere, 
emoția participanților. entu
ziasmul publicului, constituie 
elemente care susțin aceste 
afirmații. E cert că tradiția 
corurilor studențești intră pe 
făgașul reconsiderărilor. Poa
te că Radioul și Televiziunea, 
— care și-au trimis reprezen
tanții la această importantă 
competiție artistică — vor do

vedi cle-acum înainte mai mul
tă receptivitate pentru repre
zentația corală, pentru promo
varea valorilor care se afirma 
pe scena artei studențești.

încă din prima zi a întrece
rilor numeroși interpret au re
purtat un triumf incontestabil, 
iar publicul alcătuit în mare 
parte , Jin studenți, savurează 
fiecare cmtec, aplaudă fieca
re interpretare. Evidențiind ta
lentul și pasiunea studenților- 
artiști, e cazul, credem, să 
aducem un elogiu tuturor an
celor instructori — cadre di
dactice universitare, dirijoii 
studenți — care își dăruiesc 
entuziasmul și priceperea pro
movării tradițiilor muzicii co
rale în institute și facultăți. 
Merită toată cinstea acești in
structori pricepuți și inimoși 
care îi ajută pe studenți să 
descopere tainele fermecătoa
re ale artei sunetelor, să se 
familiarizeze treptat cu arta 
autentică, să-și formeze o bo
gată cultură muzicală.

In competiția artistică de 
la Iași vor fi susținute și cî
teva concerte oferite de eoruri 
și orchestre de cameră. Arta 
studențească face astfel un pas 
înainte pe un drum care o 
onorează, promovarea concer
telor camerale, la care se a- 
daugă recitalurile soliștilor vo
cali și instrumentiști din mu
zica cultă. Asupra evoluției 
acestora vom reveni cu amă
nunte în ziarul de luni.

ADRIAN VASILESCU

spațiului afectat unei diver-a
sificări a activității se traduce 
aici prin alertarea forurilor 
comunale de-a adăuga cămi
nului cultural o bucătărie ne
cesară pregătirii mîncărurilor 
pentru nuntă. Secretarul Con
siliului popular nu uită, în a- 
cest sens, să precizeze : .,Să 
aibă oamenii unde să-și gă
tească bucatele, domnule, că 
aduse de-acasă, se mai răcesc 
pe drum — și, știți și dv„ sar
malele răcite nu mai sînt la 
fel de gusitoase".

Dar nunta nu-și isprăvește 
„alaiul1* aici. în aceeași sală a 
căminului, de trei ori pe săp- 
tămînă se prezintă un film. De 
regulă, două din spectacole 
au loc sîmbăta și duminica. A- 
dică atunci cînd 
tașii. Or, cîntecul 
pahare nu poate 
S-a găsit însă, și 
me o „soluție".
care închiriază 
nuntă, nu uită sa 
la operatorul de film Are loc 
o mică tîrguială. Pentru ca 
planul să nu piardă, omul a- 
chită costul mediu al specta
colelor, operatorul îi taie bile
tele respective și ambele părți 
sînt împăcate. Filmul nu mai 
rulează. încasările însă „au 
ieșit"; cu spectacole fictive, și 

-cu spectatori — fantomă.

LA PUNCTUL UNDE SE 
ÎNTÎLNESC FIRELE MAJORE 

ALE RĂSPUNDERII

petrec nun- 
vinului în 

fi tulburat, 
acestei dile- 
Gospodarul 
sala pentru 
treacă și pe

Am putea să reproșăm coo
perației că n-a acordat atenția 
cuvenită apărării intereselor 
proprii, să criticăm nepăsarea 
manifestată de acest organ co
mercial (și nu numai comer
cial, desigur) atunci cînd alții 
le iau atribuțiile. Dar 
asta e o altă problemă. Nu 
putem însă să nu ne oprim, 
să nu insistăm asupra indo
lenței cu care factori culturali 
își lasă uzurpate atribuțiile, 
menirea. Pentru că, iată, actul 
de cultură presupus de cine
matograf — practic nu se mai 
realizează. Or, cui i se permi
te — și cu ce drept — ca a- 
devărata valoare educativă, de 
îmbogățire spirituală pe care 
o aduce (prin eforturi sporite 
la scară națională) cinemato
graful sătesc să fie acoperită 
cu 200 lei achitați de un ins, 
spre a-și organiza petrecerea, 
a-și realiza plăcerea indivi
duală ?

Am crezut că atunci cînd 
vom semnala această stare de 
lucruri forurilor superioare 
competente — Direcției cine
matografice interjudețene, în 
speță — se va stîrni, cel pu
țin pentru cîteva momente, o 
veritabilă furtună. Dimpotri
vă.
ră

Tată ce 
tovarășul

ne decla-
Vasiie Ne-

gescu: „Cunoaștem acest lu
cru. La cîmpie nu se întîmplă. 
Este un specific al satelor de 
munte, de-a face nunțile la că
minul cultural. însuși directo
rul căminului din Voinești. co
muna Lerești. m-a încunoștiin- 
țat că filmele nu se mai țin, 
dar că, din punct de vedere e- 
conomic, totul este recuperat11. 
Mai mult, ce] pus să răspundă 
de soarta filmelor în satele ju 
dețului ne-a lăsat să înțelegem 
limpede că procedeul este un 
chilipir pentru operatori, care 
știu să încaseze, de obicei, mai 
„zdravăn" in astfel de cazuri, 
decît atunci cînd ar fi fost 
prezentat filmul pentru săteni. 
Pentru că însăși valoarea re
munerației 
funcție de 
„Va trebui 
tr-un fel cu 
țean pentru cultură și artă" — 
conchide dînsul. Precizăm : cu 
comitetul din al cărui birou 
de conducere face parte însuși 
tovarășul Negescu.

La Comitetul județean pen
tru cultură și artă am fost 
însă, mai înainte, noi. Am sem
nalat tovarășului inspector șef 
Petre Lungu stările de 
lucruri întîlnite. Ciudat, 
nici la acest nivel n-am 
putut știrbi furtuna la care ne 
așteptam. De Ia „noi știm că 
acolo se desfășoară o activita
te bogată" că ..tovarășul di
rector muncește foarte mult,

lor variază în 
suma încasărilor, 
să convenim în- 

Comitetul jude-

se zbate11, pină la controver
sata problemă a nunților — 
totul a fost ascultat cu evla
vie și tot așa a rămas ; adică 
baltă. Nici o concluzie nici o 
morală. Ni s-a invocat în 
schimb, în ceea ce privește 
transferarea nunților la cămi
nul cultural, o-'presupusă a- 
probare; verbală, scrisă, ora
lă, de undo pornită, cum și în 
ce fel — greu de precizat. O 
semnalăm aici. în loc de orice 
concluzie, drept un argument 
în plus, ca organele diriguitoa
re ale frontului cultural-artis
tic să stabilească, printr-un re
gulament. limpede și exact, li
mitele pînă unde responsabilii 
unor instituții subordonate își 
pot permite să desființeze ac
tivitatea căminului cultural, 
pînă unde își pot lua îngă
duința să anuleze atribuțiile și 
răspunderile, cunoscute și re
cunoscute legal.

CA SĂ INTRI — TREBUIE 
TOTUȘI, MAI ÎNTÎI 

SĂ ȚI SE DESCHIDĂ

N-am vrea să încheiem a- 
ceastă tristă poveste, fără cî- 
teva cuvinte referitoare direct 
la activitatea specifică a tine
rilor, a organizației U.T.C. din 
această comună. Subliniem 
pozitiv o anume receptivitate 
a organizației la dorințele, la 
cerințele membrilor ei. însuși

faptul că masa de tenis, fo
losită drept tocător pentru car
ne la nunți, a fost adusă prin 
eforturile organizației, ale ac
tivistului comitetului județean 
al U.T.C. Emilian Vuței, con
stituie un argument care ple
dează în favoarea acestei acti
vități. într-un fel sau altul, ti
nerii și-au semnalat deseori 
dorințele, opiniile — și scrisoa
rea trimisă redacției noastre 
este și ea o formă de manifes
tare. Și n-avem ce să le re
proșăm. Fiindcă atîta timp cit 
cei care dețin cheile locului 
unde trebuie să-și desfășoare 
o bună parte din activitate 
uteciștii se încăpăținează să 
transforme căminul cultural 
într-o proprietate personală, 
organizația U.T.C., tinerii sînt 
automat vitregiți de mani
festarea dreptului la inițiativă, 
acțiunile lor sînt, vrînd-ne- 
vrînd împuținate, sărăcite de 
conținut. Efortul uteciștilor — 
pentru care pledăm că trebuie 
să fie mai puternic — este sto
pat de inerția și indolența ma
nifestate tocmai de acei factori 
meniți să-i sprijine. Și cel pu
țin atîta timp cît din partea 
locului $e întâmpină o aseme
nea rezistență, Comitetul jude
țean Argeș al U.T.C. are dato
ria să-i ajute pe tinerii din AU 
bești de Muscel într-un mult 
mai înalt grad decît a făcut-o 
pînă acum.

1



VIZITA TOVARĂȘULUI
IN JUDEȚUL

NICOLAE CEAUSESCU 
HARGHITA

A doua tinerețe a unei 
străvechi vetre siderurgice

aceasta 
bui la 
lui din

De la Miercurea Ciuc. to
varășul Nicolae Ceaușescu si 
ceilalți conducători de partid 
și de stat ajung pe calea ae
rului pe meleaguri cu veche 
tradiție industrială — la Vla- 
hița. Această localitate, care 
consemnează începuturile in
dustriei siderurgice în tara 
noastră. își trăiește astăzi o a 
doua tinerețe, conferită de 
dezvoltarea uzinei de fier din 
localitate și a minei Lueta 
din apropiere, care asigură 
uzinei materia primă nece
sară. Secretarul general al 
partidului și ceilalți conducă
tori de partid și de stat sînt 
întîmpinati de furnaliști, mi
neri și de alți locuitori ai 
Vlahitel cu ovații îndelungi. 
Secretarul Comitetului orășe
nesc -Vlahița al P.C.R., An
ton Torok, rostește un cuvînt 
de bun sosit.

însoțiți de directorul Uzi
nei de fier din Vla- 
hița, Ernest Dreichlinger, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de 
partid și de stat vizitează 
cele două furnale ale între
prinderii, cu o capacitate utilă 
de 140 mc., construite pe lo
cul vechiului furnal zidit în 
1836. Gazdele dau ample 
explicații în legătură cu noile 
investiții care se fac, cu pri
vire la îmbunătățirea proce
sului tehnologic de elaborare 
a fontei, precum și cu pri
vire la modernizarea agrega
telor.

Sînt relevate lucrările care 
se execută în prezent pentru 
construcția unui nou put de 
extracție la mina Lueta, lu
crare ce va asigura o aprovi
zionare mai bună a furnale
lor Vlahiței cu minereu de 
fier și a unei flotații cu o 
capacitate anuală de 120 000 
tone amplasată în apropierea 
furnalelor. Printr-un proce
deu modern de aglomerare, 

flotație va contri- 
recuperarea fieru- 

minereuri într-o

Odorheiul Secuiesc — un viitor 
centru al industriei textile

Odorheiul Secuiesc — veche 
așezare, situată într-un cadru 
pitoresc, oraș care renaște 
astăzi, avînd ferestrele larg 
deschise înnoirilor socialiste
— este, în această dimineață 
de primăvară, în sărbătoare.

Pe frontispiciul instituțiilor 
publice, al unor clădiri în stil 
arhitectonic caracteristic lo
cului. flutură steaguri. Prin
cipalele artere, străjuite de 
arbori înverziți, sînt împodo
bite festiv. Cuvinte calde de 
bun venit se află pe buzele 
miilor de oameni ai muncii, 
români, maghiari și de alte 
naționalități, sosiți să întîm- 
pine cu toată bucuria și din 
întreaga inimă pe conducătorul 
partidului și statului.

în numele lor, Ludovic 
Szavuj, prim-secretar al Co
mitetului municipal Odor
heiul Secuiesc al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popu
lar municipal, îl salută căldu
ros pe conducătorii de partid 
și de stat. Din mulțime, se 
desprind o femeie și un băr
bat îmbrăcați în costume spe
cifice acestei zone, oferind, 
după datină, țuică și cozonac 
secuiesc, semn al ospitalității 
cu care populația orașului știe 
să-l primească în vatra lor pe 
conducătorul iubit al Româ
niei socialiste. Tinere fete în- 
mînează buchete de flori.

De la intrare se impune 
imaginea întinerită a Odor- 
heiului Secuiesc. în perime
trul orașului s-au înălțat re
cent numeroase construcții
— industriale și social-cultu- 
rale — care se integrează ar
monios în peisajul bătrînei 
urbe, conferindu-i noi dimen
siuni, o înfățișare modernă. 
Orașul, altădată lipsit de po
sibilitatea de a-și dezvolta 
resursele economice, se în
scrie, prin grija partidului și 
statului, în procesul dinamic 
al industrializării socialiste, 
profilîndu-se ca un viitor 
centru textil al patriei.

Cu un sentiment de mîndrie 
pentru aceste înfăptuiri, gaz
dele invită pe conducătorii de 
partid și de stat să viziteze 
cea mai tînără și cea mai im
portantă unitate industrială 
din localitate, fabrica de ață, 
intrată parțial în funcțiune 
acum cîteva săptămîni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt întîmpifiați 
aici de Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, de membrii 
conducerii întreprinderii, de 
un mare număr de muncitori.

îng. Iosif Deak, directorul 
general al Combinatului tex
til județean, informează des
pre activitatea prezentă și 
cea viitoare a acestei*  fabrici, 
precizînd că, în curînd, la 
sfîrșitul lunii iunie, ea va 
produce cu întreaga sa capa
citate. respectiv 2 000 de tone 
de ață. In acest sens, se arată 
că atenția lucrătorilor se în
dreaptă, cu precădere, spre 

proporție de 85 la sută. In 
felul acesta, furnalele Vlahi
ței își vor spori capacitatea 
anuală de producție cu apro
ximativ 5 000 tone fontă, nu 
prin construcții . noi, ci prin 
reducerea cantității de zgură.

Secretarul general al parti
dului apreciază pozitiv preo
cupările pentru dezvoltarea 
uzinei, se interesează de sta
diul unor lucrări de investiții 
de perspectivă, făcînd obser
vația că acestea se desfășoară 
într-un ritm nesatisfăcător. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a recomandat atît proiectan- 
ților, cît și constructorilor să 
se ia toate măsurile pentru 
începerea lucrărilor de inves
tiții și punerea în funcțiune 
a obiectivelor în termenele 
prevăzute.

De la furnale, vizita conti
nuă în secția de turnătorie a 
uzinei, ce are o capacitate 
anuală de 17 000 tone piese 
turnate.

Aici se execută cilindri 
pentru laminoarele de benzi, 
role reductoare pentru lami
noarele de țevi sudate, uti
laje pentru turnarea oțelului, 
blindaje pentru morile de ci
ment, carcase și accesorii 
pentru motoarele electrice — 
piese de mare importantă 
pentru economia națională, 
multe din ele fiind solicitate 
și la export.

In secția de prelucrări me
canice a întreprinderii, vizi
tată în continuare, oaspeții 
urmăresc cum meșterii Vla
hiței, acei oameni care duc 
din tată în fiu tradiția me
seriei, se întrec pentru reali
zarea unor produse de calitate 
superioară, la nivelul tehnicii 
celei mai înaintate.

In încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu fe
licită pe siderurgiștii din Vla
hița pentru rezultatele obți
nute pînă acum, urîndu-le noi 
succese în activitatea lor vii
toare, sănătate și fericire.

îmbunătățirea calității pro
duselor, spre folosirea judi
cioasă a investițiilor, spre res
pectarea termenelor de dare 
în funcțiune a noilor capaci
tăți de producție.

Se vizitează, apoi, principa
lele secții ale fabricii. La tre
cerea oaspeților, muncitorii se 
opresc o clipă din lucru și 
aplaudă cu însuflețire. Tînăra 
filatoare Vilma Adamescu se 
apropie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu exprimînd din par
tea ei și a tovarășilor săi de 
muncă, cuvinte de recunoș
tință partidului pentru con
dițiile deosebite de viață și de 
tnuncă ce le sînt asigurate.

Fotografii doi A. PASAT, 1. DUMITRU, R. CR1STESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de măsurile 
luate în vederea bunei desfă
șurări a muncii în această 
unitate, precum și pe linia 
diversificării sortimentelor, a 
creșterii pregătirii profesio
nale a muncitorilor, a realiză
rii unor produse corespunză
toare exigențelor mereu spo
rite.

Colectivul fabricii își ia un 
călduros rămas bun de la con
ducătorii de partid și de stat, 
încredințindu-i că nu-și va pre
cupeți nici un efort pentru a-și 
îndeplini sarcinile ce-i revin.

La revenirea în centrul ora
șului, populația, care continuă 
să inunde arterele, îi salută pe 
conducătorii de partid și de 
stat cu aceeași unanimă bucu
rie.

Din mașina deschisă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu răs
punde aclamațiilor, semnelor 
prietenești ale mulțimii.

Vizita în orașul Odorheiul 
Secuiesc s-a încheiat vineri 
după-amiază, printr-o însufle
țită adunare populară, desfă
șurată pe stadionul orașului.

Rostind cuvîntul de deschi
dere, primul secretar al Comi
tetului municipal de partid 
Ludovic Szavuj, a exprimat, în 
numele locuitorilor orașului, 
satisfacția de a fi avut din 
nou în mijlocul lor, ca oaspete 
drag, pe conducătorul partidu
lui și statului.

într-o atmosferă de mare en
tuziasm ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Stimați tovarăși,

Doresc să vă transmit dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului Odorhei, un sa
lut călduros din partea Comi
tetului Central și a guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. (Aplauze, urale).

în vizita pe care am făcut-o 
astăzi in județul Harghita am 
putut constata cu satisfacție că 
obiectivele înscrise în actualul 
plan cincinal se realizează cu 
succes. Aceeași constatare am 
făcut-o și în municipiul Odor
hei.

Noua întreprindere — care 
a intrat de-abia de o lună în 
producție — a și început să 
livreze produse multor unități 
din țară. Doresc să felicit, cu 
acest prilej, pe constructori, 
care, deși au executat prima 
parte a întreprinderii cu o 
mică întîrziere, și-au luat an
gajamentul să recupereze ră- 
mînerea în urmă în partea a 
doua și chiar să asigure intra
rea înainte de termen în pro
ducție a acestei fabrici, în în
tregimea ei; se poate spune că 
constructorii fac un lucru bun. 
De asemenea, doresc să felicit 
pe muncitorii care au venit să 
lucreze în această uzină și să 
le urez succes în activitatea 
lor. Le doresc să facă din a- 
ceastă întreprindere un ade
vărat model de organizare a 
muncii, de calitate în produc
ție. (Aplauze puternice).

După cum vedeți, tovarăși, 
ceea ce ne-am propus în ac
tualul plan cincinal, atît în 
municipiul dumneavoastră, în 
județul Harghita, cît și în în
treaga țară, se realizează cu 
succes. Avem toate condițiile 
ca pînă la sfîrșitul anului, 

prevederile cincinalului să fie 
nu numai realizate, dar și de
pășite. Prin aceasta creăm o 
bază bună de creștere a bună
stării întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice; se scan
dează „P.C.R. — Ceaușescu**).

Crearea și dezvoltarea între
prinderilor în Odorhei — ca 
și în alte orașe și județe ale 
patriei — fac parte din poli
tica partidului nostru de in
dustrializare a întregii țări, de 
ridicare, pe această cale, a bu
năstării poporului. In același 
timp, aceasta constituie o ex
presie a politicii naționale jus
te a partidului nostru comu
nist, care asigură în fapt, tu
turor cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate, posibili
tatea de a munci, de a învăța, 
de a duce o viață tot mai îm
belșugată. (Aplauze puternice).

Desigur, pentru a realiza în 
forma sa desăvîrșită societatea 
pe care o construim, pentru a 
putea trece la făurirea socie
tății comuniste, mai avem încă 
mult de făcut. Planul cincinal 
viitor va constitui încă un pas 
hotărît înainte în această di
recție ; din prevederile lui vor 
prinde viață o serie de obiec
tive și în județul dumnea
voastră. Eu sînt convins că ce
tățenii Odorheiului — munci
tori, intelectuali — vor face 
totul pentru a realiza în cele 
mai bune condițiuni sarcinile 
ce le revin, își vor aduce în
treaga contribuție la înflorirea 
patriei noastre, la înfăptuirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, la ridicarea bu
năstării întregului popor. (A- 
plauze puternice, urale).

Doresc ca muncitorii din a- 
ceastă tînără întreprindere, 
toți muncitorii din Odorhei să 
constituie un detașament activ 
în lupta întregului popor pen
tru socialism, pentru comu
nism, pentru pace. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Vă urez multe, multe succe
se în activitatea dumneavoas
tră, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, urale; 
se scandează „P. C. R. — 
Ceaușescu!“)

Trăiască Partidul Comunist 
Român ! (Aceste cuvinte au 
fost rostite în limbile română 
și maghiară). (Aplauze puter
nice, urale).

Miile de cetățeni prezenți la 
adunare — români și maghiari 
— ovaționează îndelung, scan
dează „Ceaușescu—P.C.R/,
„Ceaușescu—P.C.R/, aclamă 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru conducerea sa, 
pentru patria noastră — Repu
blica Socialistă România. Este 
o nouă și strălucită manifestare 
a unității de neclintit în jurul 
partidului și guvernului, a ho- 
tărîrii nestrămutate de a mun
ci cu însuflețire pentru înfăp
tuirea politicii partidului, al 
cărui scop este înflorirea con
tinuă a patriei, ridicarea bu
năstării poporului, victoria 
cauzei socialismului în Româ
nia și lumea întreagă.

GEORGE RADU 
CHIROVICI 

MIRCEA IONESCU 
FERENC VASAS

Stimați tovarăși,

Doresc in primul rînd să vă 
adresez un cald salut din par
tea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
a guvernului Republicii Socia
liste România. (Aplauze puter
nice). Vă mulțumesc pentru 
primirea călduroasă pe care 
ne-o faceți, pentru cuvintele 
rostite aici Ia adresa noastră, 
a conducerii de partid, pentru 
încrederea manifestată în po
litica marxist-leninistă a par- 
dului.

în timpur scurt de cînd ne 
aflăm în județul dumneavoas
tră, am vizitat o cooperativă 
agricolă; am văzut, pe par
curs, cum se desfășoară lucră
rile agricole. Am rămas plăcut 
impresionat atît de rezultate
le bune obținute de cooperati

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

adunarea populară 
la Miercurea Ciuc

va din Tușnad — pe care am 
vizitat-o — cît și de felul în 
care decurg lucrările agrico
le în județ. Ne-am întărit în 
convingerea că membrii coo
perativelor din județul Har
ghita, ca, de altfel, întregul 
nostru popor, au înțeles pe de
plin hotărîrile plenarei Comi
tetului Central privind dez
voltarea agriculturii și au tre
cut cu tot elanul la traducerea 
lor în viață. Viața dovedește 
că mergem pe un drum bun ; 
avem garanția că în cincinalul 
următor agricultura noastră 
va obține succese remarcabi
le, că ea va asigura, în con
diții mult mai bune, aprovizio
narea populației cu produse 
agroalimentare. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

în orașul dumneavoastră am 
vizitat o întreprindere care a 
intrat în curînd în funcțiune, 
precum și o întreprindere ceva 
mai veche. Am rămas, de a- 
semenea, plăcut impresionat 
de faptul că constructorii au 
reușit să realizeze la timp sar
cina de punere în funcțiune a 
noii întreprinderi, că munci
torii. deși tineri — vîrsta me
die fiind de 19 ani — au iz
butit să-și însușească bine me
seria, să dea produse de bună 
calitate. Desigur, acesta este 
doar un început, dar am con
vingerea că acest început bun 
va fi stimulator și mobilizator 
pentru toți muncitorii din 
Miercurea Ciuc, ca și din în
tregul județ, de a face ca atît 
întreprinderile mai vechi cît 
și cele noi să lucreze cu în
treaga capacitate, ca mașinile 
să fie folosite din plin și, mai 
cu seamă să dea produse de 
bună calitate. Țin să felicit 
călduros pe constructorii și pe 
muncitorii acestor întreprin
deri și să le urez noi succese 
în activitatea lor. (Aplauze 
puternice ; urale).

Ceea ce se realizează în ju
dețul dumneavoastră în dez
voltarea industriei, agricultu
rii, a întregii vieți sociale — 
ca de altfel ceea ce se reali
zează în întreaga țară — sînt 
expresia politicii partidului 
nostru care urmărește ridica
rea la o viață nouă a tuturor 
județelor, a tuturor regiunilor 
patriei. Se vădește aici, tot
odată, expresia cea mai eloc
ventă a înfăptuirii politicii cu 
adevărat marxist-leniniste a 
partidului nostru în problema 
națională; pentru că, pînă la 
urmă, tovarăși, egalitatea în 
drepturi se manifestă în crea
rea condițiilor ca oamenii să 
poată munci, să poată învăța, 
să se poată bucura de un ni
vel de viață tot mai ridicat. 
Iar fără o industrie și o a- 
gricultură puternică, fără ști
ință și cultură nu se poate 
realiza acest lucru. Tocmai în 
dezvoltarea industriei, agri
culturii, științei, învățămîntu- 
lui se oglindește cel mai bine 
politica națională justă a par
tidului nostru ; acesta este ca
drul în care se manifestă în
frățirea și munca comună a 
poporului român și a oameni
lor muncii de altă naționali
tate. Ceea ce facem astăzi este 

spre binele tuturor celor ce 
muncesc în patria noastră. 
(Aplauze puternice prelungite, 
urale; se scandează : „P.C.R.— 
Ceaușescu**).

Desigur, în cincinalul urmă
tor — în anii 1971—1975 — se 
vor construi noi întreprinderi, 
noi așezăminte de cultură și 
sănătate ; agricultura va cu
noaște o dezvoltare și mai pu
ternică. Sînt convins că oame
nii muncii din Miercurea Ciuc, 
din întregul județ Harghita 
— la fel ca toți locuitorii pa
triei noastre — nu vor precu
peți nici un efort pentru a în
făptui în întregime progra
mul de dezvoltare a patriei 
noastre — programul partidu
lui de înflorire a României 
socialiste. (Aplauze puternice).

Societatea socialistă pe care 
noi o construim este chemată 
să asigure ridicarea bunăstă
rii generale a poporului. Noi 
vedem în ceea ce înfăptuim 
astăzi o etapă a înaintării 
spre scopul final — crearea 
societății comuniste, a acelei 
orînduirî în care toți cetățenii, 
fără deosebire de naționali-, 
tate, să se poată bucura din 
plin de binefacerile civiliza
ției, materiale și spirituale. 
Mergem pe un drum bun, to
varăși, și trebuie să facem 
totul pentru a înfăptui în cele 
mai bune condiții politica par
tidului comunist de făurire a 
societății socialiste și comunis
te în patria noastră. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Preocupîndu-ne permanent 
de ridicarea economică, cultu
rală și socială a patriei, noi 
contribuim în același timp, la 
dezvoltarea colaborării cu ță
rile socialiste, cu toate po
poarele lumii. Noi știm că în 
lumea de astăzi fiecare popor, 
prin rezultatele pe care Ie 
obține în dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială, contribuie la 
mersul general înainte al ci
vilizației umane. Muncind și 
obținind succese în făurirea 
socialismului în România, noi 
contribuim la sporirea influ
enței socialismului în lume, la 
întărirea sistemului mondial 
socialist. Prin aceasta ne în
deplinim o înaltă îndatorire, 
atît față de poporul român, 
cît și față de celelalte țări so
cialiste, față de forțele progre
siste din întreaga lume. (A- 
plauze puternice, prelungite ; 
se scandează „P. C. R. — 
Ceaușescu**).

Sîntem preocupați ca în re
lațiile dintre țările socialiste, 
dintre toate statele lumii, să 
se statornicească tot mai trai
nic principiile egalității în 
drepturi, ale respectului su
veranității și independenței 
naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantaju
lui reciproc. Numai pe aceas
tă bază — care permite dez
voltarea liberă și înflorirea 
fiecărei națiuni, a fiecărui po
por — se poate asigura în
florirea și progresul general 
al socialismului, precum și al 
întregii omeniri, se poate asi
gura pacea. Socialismul și in
dependența națională sînt 

strîns unite; independența 
națională și solidaritatea in
ternațională constituie un tot 
unitar; nu se poate concepe 
solidaritate internațională fără 
independență națională, așa 
cum nu se poate concepe in
dependență națională fără 
relații de colaborare și solida
ritate internațională între ță
rile socialiste. în acest spirit 
acționează și va acționa per
manent partidul nostru co
munist, întregul nostru popor. 
(Aplauze puternice).

Ne-au făcut o mare plăcere 
discuțiile pe care le-am avut 
cu cooperatorii, cu muncitorii 
din județul dumneavoastră. 
Cuvîntările ținute aici — fie 
că au fost rostite în limba ro
mână sau limba maghiară — 
au oglindit, toate, preocuparea 
de a munci mai spornic, de a 
organiza mai bine activitatea 
pentru realizarea în cît mai 
bu*ne  condițiuni a programu
lui trasat de partidul nostru. 
Faptul că muncitorii, ță
ranii, intelectualii se adre
sează partidului, conducerii 
sale și dezbat împreună pro
blemele privind dezvoltarea 
țării, își exprimă năzuințele, 
preocupările, participă activ 
la viața socială, constituie o 
expresie puternică a demo
crației noastre socialiste, o 
garanție că tot ceea ce ne 
propunem se va înfăptui cu 
succes ! Numai pe baza unită
ții strînse dintre partid, con
ducerea sa și oamenii muncii, 
dintre toți cei ce muncesc din 
patria noastră, vom asigura 
înfăptuirea a tot ceea ce ne 
propunem ! Trebuie să întărim 
continuu unitatea și colabora
rea între toți oamenii muncii, 
— aceasta ducînd la unitatea 
de granit a societății noastre 
socialiste. E necesar ca tovară
șii cu munci de răspundere în 
societate — de sus pînă jos — 
să se consfătuiască permanent 
cu poporul, cu muncitorii, țăra
nii, intelectualii; să căutăm 
împreună căile pentru a asi
gura progresul continuu al so
cietății noastre. In aceasta 
constă esența socialismului, 
comunismului. Noi vom face 
totul, vom acționa permanent 
în concordanță cu cerințele oa
menilor muncii, cu năzuințele 
poporului. (Aplauze prelungi
te; se scandează „P. C. R. — 
Ceaușescu**).

Vă urez tuturor, din toată 
inima, noi și noi succese în 
activitatea dumneavoastră. Vă 
doresc multă sănătate și multă 
fericire! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trăiască Partidul Comunist 
Român ! (Aceste cuvinte au 
fost rostite în limbile română 
și maghiară). Aplauze prelun
gite, urale.

Participanții la adunare au 
ovaționat îndelung pentru 
Partidul Comunist Român și 
secretarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Din 
mulțime se auzeau urări în 
limbile română și maghiară 
pentru patria noastră — Re
publica Socialistă România, 
pentru partid, pentru Comite
tul său Central.
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Intîlnire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Paul Niculescu-Mi- 

zil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P-C.R., s-a în- 
tîlnit vineri dimineață cu de
legația S.W.A.P.O. — „Organiza
ția Poporului din Africa de Sud- 
Vest“, care luptă împotriva colo
nialismului și imperialismului, 
pentru libertatea și independența 
națională a poporului din Nami
bia. Delegația este formată din

Sam Nujoma, președintele orga
nizației, și Peter Katjavict

La întrevedere au participat 
tovarășii I. Cîrcei, membru al 
C.C. al P.C-R., al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste. și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Convorbirea a avut loc într-o 
atmosferă de cordialitate și prie
tenie.

TELEGRAMA
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCII DIN 

ALBANIA, PREZIDIUL ADUNĂRII POPULARE A REPU
BLICII POPULARE ALBANIA ȘI CONSILIUL GENERAL 
AL FRONTULUI DEMOCRATIC DIN ALBANIA au trimis 
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN, CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA ȘI CONSILIULUI NAȚIONAL AL IRON- 
TLLUI UNITĂȚII SOCIALISTE AL REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA, □ telegramă în care se spune : Vă expri
măm mulțumirile noastre pentru condoleanțele pe care ați 
binevoit să ni le adresați în legătură cu incetarea din viață 
a tovarășului Gogo Nushi, membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Muncii din Albania, vicepreșe
dinte al Prezidiului Adunării Populare, președintele Consi
liului Central al Uniunii Sindicatelor din Albania și vice
președinte al Consiliului General al Frontului Democratic 
din Albania.

PRIMIRE IA
consiliului

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri dimineața, la Pre
deal, pe prof. Ivan Popov, pre
ședintele Comitetului pentru Ști
ință și Progres Tehnic din R.P. 
Bulgaria, care, la invitația Consi
liului Național 
Științifice, face o 
în țara noastră.

Cu acest prilej,

al Cercetării 
vizită oficială

au fost abor-

PREȘEDINTELE
Dl MINIȘTRI SPORT NO! ASOCIAȚII SPORTIVE PROGRAM

■ 
date probleme privind stadiul ■ 
actual al colaborării în domeniul g 
tehnico-științific între România g 
și Bulgaria, perspectivele dezvol- 
tării acestor relații.

La întrevedere, care s-a desfă- ■ 
șurat într-o atmosferă cordială, g 
au participat prof. Gh. Buzdu- g 
gan, președintele Consiliului Na- 
țional al Cercetării Științifice, H 
precum și ambasadorul R.P. Bul- ® 
garia la București, Spas Gospo- ■ 
dov. H

ALE ELEVILOR COMPETIȚIONAL

a apArut. „T1N \I!I I LENINIST"
"Numărul 4, (aprilie 1970), 

apărut zilele acestea al revis
tei „Tînărul leninist" acorda 
un spațiu larg, bine valorifi
cat, problemei complexe a o- 
rientării școlare șt profesio
nale, sub raportul preocupări
lor și răspunderii organizației 
U.T.C. alături de ceilalți fac
tori educaționali. In acest sens, 
numărul revistei grupează sub 
titlul „Preocupări și direcții 
actuale în orientarea școlară 
și profesională" opiniile repre
zentanților unor organisme 
guvernamentale interesate, ale 
unor cunoscuți psihologi, so
ciologi, pedagogi asupra ba
zelor teoretice și a principiilor 
metodologice ale orientării, 
cărora li se adaugă sugestiile 
pentru unele măsuri practice 
cu caracter urgent, realizabile

printr-o colaborare pluridisci
plinară.

Acelorași teme se circum
scriu „Punctele de vedere" 
semnate de prof, dr. docent 
N. Mărgineanu, O. Neamțu, 
D. Salade, VI. Krasnaseschi.

Argumentelor prezentate de 
această discuție li se adaugă 
cele reieșite din investigațiile 
întreprinse în diferite colec
tivități școlare.

In încheierea numărului 
este publicat articolul „Primi
rea în U.T.C. — majoratul 
politic al tînărului" sub sem
nătura lui D. Ioana.și C. An- 
dreescu.

Menționăm de asemenea su
plimentul revistei „100 de 
ani de la nașterea lui V. I. 
Lenin",

ACESTE ZILE DE PRIMĂVARĂ SĂ FIE PENTRU TOȚI TINERII

Zile de muncă
(Urmare din pag. 1)

tare ; Ion Floricică, Florea Pie- 
treanu, Ion Chirca și ceilalți 
mecanizatori ce lucrează cu se- 
mănătorile, rămîn în cîmp și cîte 
11 ore ; în fiecare seară corec
tează eventualele dereglări ale 
dispozitivelor de semănat. „Cit 
privește ritmul lucrării, ne vom 
respecta angajamentul — ne a- 
sigura șeful secției de tractoare. 
Vom munci și sîmbătă după-a- 
miază și duminică toată ziua. 
Miercuri vom semăna ultimele 
hectare. Și, sînt sigur că efor
tul din aceste zile găsi aco
perire pe măsură în' producțiile 
ce le vom realiza".

TULCEA : Peste douăzeci și 
opt de cooperative agricole au 
raportat că au încheiat semăna
tul porumbului pe suprafețele 
planificate. Amintim cooperati
vele agricole din Izvoarele, Va
lea Nucilor, Baia, Jurilovca, 
Ceamurlia de Jos, Sarinasulf, 
Mihai Bravu, Mahmudia. Secre
tul succesului ? Organizarea per
fectă a muncii, participarea me
canizatorilor cu tot elanul lor la 
realizarea lucrărilor de campa
nie, asigurarea unei funcționări 
perfecte a tractoarelor, aprovi
zionarea din timp cu semințe. 
Tractoarele au fost redistribuite, 
în toate celelalte cooperative a- 
gricole s-a înregistrat astfel o 
concentrare de forțe. Se avan
sează cu un ritm zilnic de peste 
4100 hectare. După cum ne 
transmitea tovarășul Alexandru 
Rizu, prim secretar al comite
tului județean Tulcea al U.T.C., 
marți, cel tîrziu, semănatul va 
fi încheiat în tot județul. A- 
cesta este și angajamentul celor 
peste o mie de tineri mecani
zatori, al tinerilor țărani coope
ratori ce lucrează pe semănă
tori. Tot pină atunci, vor fi în
cheiate lucrările de transplan-

tare în cîmp a răsadurilor de 
varză timpurie, muncile de bază 
în viticultură.

I.M.A. PELINU j O adevărată 
desfășurare de forțe. La Coșe- 
reni, Borănești, Bărcănești, Mo
vilita, Drăgoiești, Roșiori și 
Condeiești, tractoarele, pînă la 
unu, sint desfășurate într-un 
uriaș evantai pe acele suprafețe 
unde se pregătește terenul prin 
discuire, unde se seamănă. Rit
mul întrece orice așteptare. Cele 
circa 10 000 de hectare planifi
cate a se cultiva cu porumb 
sint practic pregătite. Acum, to
tul se așteaptă de la cei o sută 
și ceva de tractoriști ce lucrea
ză la semănat. Printr-un calcul, 
tînărul inginer Florin Cenciu ne 
convinge că hotărîrea lor de a 
încheia semănatul pe data de 
30 aprilie, are acoperire : am 
lucrat pînă acum cu o viteză 
zilnică de 600 hectare. Menți- 
nînd-o — luprti foarte posibil—. 
prin redistribuirea zilnică a trac
toarelor Ia nivelul întreprinde
rii — noi ar trebui să încheiem 
semănatul în patru zile. Dar, 
răspunderea ce ne-o asumăm 
cînd ne angajăm la ceva ne o- 
bligă să ținem seama de nepre
văzut. Oricum, 1 Mai îl vom 
sărbători in coloanele de mani- 
festanțl din Piața Aviatorilor.

La polul opus al răspunderii 
materializate, tot în județul Il
fov, cooperatorii din Vedea, Di- 
mitrie Cantemir și Hodivoaia. 
Aici, semănatul porumbului este 
foarte mult rămas în urmă. 
N-au existat condiții ? Ele au 
existat, dar cel puțin în aceeași 
măsură a existat și o singură 
cale : munca susținută a meca
nizatorilor și cooperatorilor, ini
țierea unor astfel de acțiuni 
care să asigure utilizarea Ia 
capacitate maximă a semănăto
rilor. Altfel, tributul plătit prin 
diminuarea recoltei va fi mare I

Să continuăm tradițiile
sportive ale școlii!

Joi, la amiază, îhtr-una din 
sălile clubului Grupului școlar 
„Vulcan", elevii, școlii profesio
nale și ai celei tehnice care 
funcționează pe lingă marea u- 
zină bucureșteână au trăit un 
eveniment notabil : constituirea 
asociației sportive. Cadrul de 
lucru, sobru dar și tineresc al 
adunării U.T.C. pe a cărei ordi
ne de zi a figurat acest mult aș
teptat punct, a fost subliniat 
de prezența directorului Gru
pului școlar, a cadrelor didacti
ce, a unor activiști reprezentind 
organizația municipală Bucu
rești a U.T.C., cea de sector, bi
roul C.M.E.F.S., consiliul clubu
lui sportiv „Progresul". într-a- 
devăr, la Grupul școlar „Vul-

■ can",, acest‘eveniment-.a fosț ăș- 
g tep.tat cu' nerăbdare : școala

unde au învățat sportivi de fai-
■ mă continentală ca voleibaliștii 
g Tîrlici, Stoian sau campionul de

Repetiția de la Brașov

Zile de învățătură
(Urmare din pag. 1)

iarnă, plus cele patru, cinci o- 
bligatorii în această sesiune. 
Ceea ce e foarte mult. Și * 
riamă o stăpînire perfectă 
fiecărui minut, daca vreți 
numai a zilelor în ansamblu 
mase pînă la examene. Aș 
racteriza perioada pe care

cu mai mult de 3 examene res
tante fiind declarați repetenți).

rist, generalul Jodl, șeful secției 
operaționale a Înaltului coman
dament german.

„13 februarie 1940. Am aflat 
de la amiralul Canaris că esca
drila Rewel trebuie să fie an
gajată în masă, în direcția Cau- 
caz".

„3 mai 1940. Fiihrerul nu este 
de acord ca Luftwaffe (aviația 
— n.r.) să obțină autorizația de 
a instala posturi de ascultare in 
Caucaz".

Notele Iui Jodl confirmă fap
tul că incă de la începutul 
anului 1940, escadrila germană 
Rewel de recunoaștere la mari

In primele calcule se considera 
că o forță de 120 divizii ar fi 
suficientă pentru a învinge ar
mata sovietică. Aceasta nu era 
numai opinia lui Halder, ci și a 
altor militari, ca generalul Wag
ner, care propunea crearea a 
trei forțe de șoc — două a cîte 
50 de divizii și una de 20 de 
divizii.

La 17 septembrie aceste pro
iecte au fost puse în discuția 
vîrfurilor militare. Cifrele apro
bate — urmînd a fi prezentate 
lui Hitler — erau aproximativ 
aceleași : 96 divizii de infante
rie, 31 divizii mobile și o divi-

tir Marin Ferecatu posedă — 
ne-am■ dat seama din citeva 
semnificative luări de cuvînt —» 
tradiția unor succese sportive 
de prestigiu. Voleiul este. „con
curat" de lupte și în general de 
ramurile atleticii grele. Dar nu 
este tiiai’puțin adevărat că fot
balul, atletismul și handbalul 
numără numeroși simpatizanți 
printre cei peste 1 400 de tineri 
ai grupului școlar. „Voleiul, 
sportul, constituie pentru mine 
«oxigenul» — se exprima, plas
tic, elevul Victor Nicolae în ple
nul adunării de constituire. Să 
continuăm tradițiile sportive 
frumoase ale școlii noastre". 
Așa cum a rezultat din sumara 
expunere a regulamentului fă
cută de • Alexandru Durac, dele
gatul Comitetului municipal 
București al U.T.C., tocmai de 
astfel de tineri entuziaști, buni 
sportivi dar și fruntași la învă-

(3-0)

re- 
a 

nu 
ră- 
câ- 

_______  . . o 
străbatem acum ca fiind rezer
vată sistematizării, sintezei și 
concluziilor.

— Dar pînă Ia examene mai 
sînt niște trepte obligatorii de 
parcurs. Deși studenții le cu
nosc, poate n-ar fi inutilă o re
petare a lor...

— Adevărat. Acum, se încheie 
lucrările, de laborator rămase în 
Jrmâ din motive obiective sau 
subiective. Ultimul termen — 
15 mai. Și tot în această 
etapă se încheie • documen
tarea pentru proiectele de an, 
treeîndu-se la redactarea lor... *,  
Operația de redactare nu poate 
fi lăsată pentru ultimul mo
ment : în timpul lucrului la 
proiect îți poți da seama că ți-a 
scăpat o chestiune importantă, 
sau că există și o altă soluție, 
mai avantajoasă. Trebuie să e- 
xecuți proiectul în liniște, nepre
sat de termenul limită de pre
dare.

M-aș mai referi la o latură 
care urmează să fie în atenția 
studenților anilor I—IV. Anu
mite discipline de studiu au fost 
desfășurate pe tot anul școlar. 
Cum între examene pauza nu 
este mai mare de 3—4 zile, e • 
hazardant să te limitezi la a- 
ceastă pauză pentru pregătirea 
examenului respectiv. Ea este 
prevăzută cel mult pentru a 
revedea materia pregătită ante
rior. Menționez încă o dată că 
cei mai mulți studenți au de 
susținut 6, 7, 8 examene, ceea 
ce reclamă în sine efort, deci 
nici vorbă de posibilitatea de a 
limita pregătirea acestora în 
timpul sesiunii propriu-zise.

Le-aș atrage atenția studen
ților că după sesiunea din iunie 
li se încheie situația școlară (cei

sud. Tot ce există la vest de 
Nipru trebuie distrus".

fn cursul reuniunii planurile 
sînt prezentate chiar de Halder 
care este, deseori, întrerupt de 
Hitler. Stenograma reuniunii — 
capturată printre celelalte docu
mente hitleriste — consem
nează :

HALDER : Cele mai impor
tante centre industriale se află 
în Ucraina, la Moscova și Lenin
grad. In jumătatea de nord a 
Rusiei sînt condiții mai bune 
pentru folosirea unui număr mai 
mare de trupe... Cu ajutorul 
unor străpungeri de tancuri, nu

— V-ați referit pînă acum 
doar Ia anii I—IV. Să înțelegem 
că pentru studenții 
perioada prezentă 
de probleme ?

din anul V 
este lipsită

■
Absolvenții g 

ne permitem să-i _ 
__ . .’J. -- se ■ 

în fața ultimului act ■ 
examenul de g 

sînt parcă mai -ocu-

„Unsprezecele" aliniat de Ange
lo Niculescu Ia Stuttgart în parti
da cu Republica Federală a Ger
maniei va fi menținut și marți 
la Reims, în jocul amical cu 
Franța, cu o singură excepție : 
Flavius Domide îl va înlocui pe 
Dobrin (care în paranteză fie 
spus, în „deschiderea" de pe sta
dionul municipal din Brașov — 
în care rezervele lotului au învins 
cu 5—0 formația de tineret brașo- 
veană —, a dat un recital de înal
tă ținută tehnică și spectaculară, 
aplaudat la scenă deschisă de cei 
aproximativ 5000 de spectatori).

Prima garnitură a învins în 
meciul, vedetă al cuplajului, cu- 
3—1 prima echipă a Steagului Ro
șu. Golurile au fost realizate de 
Domide (min. 32) — cu capul la 
centrarea lui Lucescu), Dumitra-

che (min. 33 șl 35 — ultimul din- 
tr-o acțiune personală de toată 
frumusețea). Punctul stegarilor l-a 
înscris Drăgoi (min. 90) care a 
profitat de „eșuarea" unei jon
glerii a lui Răducanu cu mingea 
pe la spate !.

„Tricolorii" s-au mișcat, în ge
neral bine, mai ales apărătorii, ca
re deși nu prea solicitați, au ju
cat dezinvolt și precis. Mențiune 
pentru Lupescu, Dumitru (foarte 
bun), Dumitrache (sclipitor în u- 
nele faze). Radu Nunweiller și Di
nu care alături de Lupescu au fost 
cei mai buni oameni ai echipei.

Echipa națională va reveni în 
cursul zilei de astăzi în Capitală, 
urmînd ca în cursul dimineții de 
mîine să plece spre Paris.

dumitru vișan

țătură și în activitățile obștești, 
este neyoie în consiliul fiecărei 
noi asociații. Propunerile elevi
lor, unanim acceptate, au desem
nat consiliul asociației sporti
ve „Vulcan", format din: 
Gheorghe Stanciu — președinte, 
Vladimir Iarca, Ion Stîngulescu, 
Elena Goian, Marian Crîngașu, 
Constantin Julea, Victor Nico
lae. Desemnarea directorului 
grupului școlar, LUTER
NICA, un pasionat susțină
tor al activității sportive din 
școală, drept președinte de o- 
noare al asociației constituie o 
garanție în plus că eforturile 
sportivilor școlii, în noul cadru 
organizatoric, vor fi din plin 
sprijinite. Ca și tutelarea tine
rei asociații de către clubul 
sportiv „Progresul" care — așa 
cum a rezutat din cuvîntul re
prezentantului său, Vasile Dudu 
— își va pune la dispoziție o 
parte din terenurile, materialele 
și chiar cadrele sale de instruc
tori. Citeva dintre obiectivele 
imediate ale calendarului com- 
petițional al asociației au și fost 
anunțate : etapele Crosului tine
retului, fazele de masă ale pen
tatlonului atletic școlar, con
cursul de orientare turistică, 
ștafetele combinate, debutul în 
noua competiție Cupa „Scînteii 
tineretului" la atletism și chiar 
un curs de arbitri specializați în 
jocuri sportive. Cu siguranță, la 
„Vulcan" primele rezultate nu 
vor întîrzia să apară. Progra
mul de activități a prins viață 
chiar în aceste zile.

VIOREL RABA

FOTBAL Campionatul pri
mei divizii fiind întrerupt „ca
pul de afiș" îl dețin partidele 
diviziei secunde. Sîmbătă, in 
Capitală se dispută două me
ciuri : la stadionul Progresul, 
începînd de la orele 17, Prcwv. 
greșul București — Progresul 
Brăila ; la stadionul Metalul, 
de la orele 17. Metalul Bucu
rești — Metalul Tirgoviște. 
Duminică, numai meciuri de 
divizia C pe terenurile : Gloria • 
(ora 17), Laromet (ora 17), ■ 
Sportul muncitoresc (ora 11), 
Constructorul (ora 17). Un a- 
mical de atracție: Rapid — 
Steaua, duminică, de la orele 
11. pe stadionul Giulești.

VOLEI în turneul final al 
campionatului feminin Peni
cilina Iași, Dinamo. Rapid și 
„U“ Timișoara își încheie pri
ma parte a disputei lor sîm
bătă, în sala Floreasca înce-, 
pînd de la orele 18 și dumini- , 
că, în aceeași sală, începînd 
de la orele 10.

HANDBAL în cadrul cam
pionatului primei divizii astăzi 
după amiază (orele 17,15) pe 
terenul „Tineretului" : Univer- • 
sitatea — Progresul București 
(fem.). Duminică : teren Dina
mo, orele 9, Confecția — CSM 
Sibiu (fem.) ; orele 10,10 
Steaua — Dinamo Bacău 
(mase) ; orele 11,25 Dinamo — 
Dinamo Brașov (mase). Pe te
renul Giulești (orele 9) Rapid 
— Rulmentul Brașov (fem.).

BASCHET în cadrul turneu- ' 
lui final al campionatului fe
minin întrecerile continuă în. 
sala Dinamo. Astăzi, începînd 
de la orele 18, A.S.A. Cluj — 
I.E.F.S. și Rapid — Politehni
ca. Duminică, de la orele 10, 
Rapid — A.S.A. Cluj și Poli
tehnica — I.E.F.S.

NOI PREMIERE
— Nicidecum. . 

noștri _
numim așa dat fiind că 
află “ ........ .
al studenției, 
Stat — 
păți acum ca orieînd. își termi- ■ 
nă documentarea la lucrări- g 
le de diplomă și încep redac
tarea acestora ; elaborează plan
șele și lucrările anexă care în
soțesc proiectele ; revăd capito
lele esențiale din materia de 
specialitate. Pentru că, exame
nul de diplomă — adevărat dia- 

(<ilog științific și specialitate 
intre candidat și comisie — re
clamă o mUncă asidțiă nu riumai 
pentru prezentarea în teren a 
proiectului, ci și pentru prezen
tarea onorabilă în fața comisiei. 
Orice eșec grevează asupra în
cheierii studiilor cu consecința 
imediată : neobținerea titlului 
de inginer.

— Ați schițat obiectivele prin
cipale ale activității studenților 
în etapa prezentă. Dar ce obli
gații decurg de aici pentru cor
pul profesoral, pentru decanate ?

— La fel de importante și 
presante. Uriele țin de organi- 

; zare — terminarea prelegerilor, 
a seminariilor, lucrărilor practi
ce. Altele vizează sprijinirea 
studenților în efortul de pregă
tire a examenelor. Am în ve
dere sporirea timpului afectat 
consultațiilor, stabilirea unui 
program special de funcționare 
a bibliotecii, eliberarea unor 
spații în plus pentru studiu (să
lile special destinate fiind neîn
destulătoare în timpul sesiunii), 
elaborarea orarului de examene 
etc. îi încredințez pe stud’enți 
că tot ce depinde de corpul pro
fesoral va fi făcut în timp util.

uniuni pentru precizarea obiec
tivelor și mijloacelor strategice 
și tactice pentru înfăptuirea pla
nului Barbarossa. Dar ordinele 
lui Hitler stirnesc neliniștea u- 
nor militari din sferele condu
cătoare ale Wermachtului.

Comandantul suprem al for
țelor terestre, Brauchitsch, își 
expune considerentele sale in
tr-un cerc restrîns de generali, 
la sfîrșitul Iui ianuarie 1941 :

— Sensul operațiunii Barba
rossa este neclar. Anglia nu va 
fi cu nimic afectată de aceasta. 
Baza noastră economică nu se 
va îmbunătăți în mod substăn-

„PLANUL
BARBAROSSA"

distanțe, a primit misiuni de 
spionaj asupra teritoriului sovie
tic. Coring nu numai că era la 
curent, dar a dat ordinele pen
tru executarea acestor misiuni.

Astfel se desfășurau în cel 
mai adine secret pregătirile pen
tru o nouă agresiune. La sfîrși
tul lui iulie, statul major hitle- 
rist avea pregătit un prim pro
iect eoncreiizînd efectivele ce 
vor fi necesare pentru atacarea 
U.R.S.S.

în jurnalul său — la care 
ne-am mai referit — Halder fă
cea următoarele adnotări :

7 divizii — Norvegia
50 divizii — Franța

3 divizii — Olanda și Belgia

total
60 divizii

120 divizii — pentru Răsărit
180 divizii

zie de cavalerie. Secretul cel 
mai absolut continuă să acope
re aceste planuri.

Nici măcar Mussolini nu este 
informat despre pregătirile îm
potriva U.R.S.S. La întîlnirea 
de la Brennero dintre Hitler și 
Mussolini, primul îi vorbește 
fără întrerupere, despre planuri
le împotriva... Angliei. Hitler îi 
declară :

— Războiul este ciștigat. A-l 
duce pină la victoria totală este 
numai o problemă de timp.

La 5 decembrie, planurile mi
litare intră în faza lor finală. 
La reședința lui Hitler timp de 
4 ore sint examinate principa
lele momente ale „pianului 
Otto".

Halder notează în jurnalul 
său : „Scopul operațiunii.— dis
trugerea forței vitale a Rusiei. 
Nu trebuie să rămînă nici un fel 
de organizații capabile să re
nască... Centru de greutate în

trebuie să se permită crearea 
unui front compact de apărare 
rusesc la vest de Nipru și Dvi
na... Scopul final al operațiunii 
este regiunea Arhangelsk și 
Volga.

HITLER : Scopul cel mai im
portant este ca să nu se permi
tă retragerea rușilor. Chiar pri
mele lovituri trebuie să fie atît 
de puternice, îneît să distrugă 
forțe importante ale inamicu
lui...

Și astfel, la 18 decembrie este 
redactat ca o directivă definiti
vă, purtînd nr. 21, planul Bar
barossa.

El își definește astfel obiecti
vul : „Forțele armate germane 
trebuie să fie gata să distrugă 
Rusia Sovietică într-o campanie 
scurtă, încă înainte de a fi ter
minat războiul împotriva An
gliei..."

Din acest moment se desfă
șoară un lanț continuu de re-

țial. Iar caracterul riscant al si
tuației noastre în vest nu tre
buie subapreciat. Nu este ex
clus ca Italia, după pierderea 
coloniilor, să se prăbușească... 
Dacă in această perioadă vom 
fi legați in Rusia, situația va fi 
și mai grea.

Dar Brauchitsch mai departe 
nu a mers. Un an mai tîrziu, 
după puternica infrîngere sufe
rită de trupele hitleriste la Mos
cova, el avea să fie demis din 
funcție, cariera sa militară luînd 
practic, sfîrșii.

In săplăminile următoare, 
pregătirile în vederea declanșă
rii agresiunii împotriva U.R.S.S., 
iau proporții tot mai mari. La 
Saint-Germain, în Franța, unde 
continua să fie dislocat statul 
major al viitorului grup de ar
mate „Sud‘‘ se desfășoară Ia 
5 februarie 1941, un exercițiu 
militar menit să imite viitoare
le lupte din Ucraina. Ulterior,

MERIDIAN
•—JUCĂTORUL ROMAN DE 

TENIS, Ilie Năstase, continuă 
seria succeselor în marele tur
neu internațional de la Roma. 
El s-a calificat pentru semifi
nale, după ce I-a eliminat cu 
3—6, 6—2, 7—5, 6—2 pe campio
nul maghiar Istvan Gulyas.

• IN TURNEUL ZONAL DE 
CALIFICARE PENTRU CAM
PIONATUL MONDIAL DE ȘAH 
FEMININ de la Vrnjacka Banja 
(Iugoslavia) s-au disputat parti
dele întrerupte din rundele an
terioare. Gertrude Baumstark și 
Elisabeta Polihroniade au obți
nut victorii în partidele între- 
rupte cu șahista vest-germană

■ Wasnetsky.
g După trei runde, în clasament 

conduc neînvinse Baumstark
■ (România) și Ivanka (Ungaria)
■ cu cîte 3 puncte, Polihroniade 
g (România) ocupă locul 4—7 cu

2 puncte.

■

g • IN CADRUL PREGĂTIRI-
LOR pentru turneul final al

■ campionatului mondial din Me- 
| xic, echipa de fotbal a U.R.S.S. 
g a susținut un joc de verificare 
" la Moscova cu selecționata Polo-
■ niei. Fotbaliștii polonezi au ob- 
g ținut victoria cu scorul de 2—0 
_ (0—0) prin golurile marcate de
■ Kazierski (min. 79) și Gadoha 
O (min. 82).

1 • IN CADRUL ANTRENA-
■ MENTELOR oficiale pentru cla-

Guderian va proceda la fel, cal- 
culînd că 11 zile îi sînt sufi
ciente pentru a efectua o puter
nică spărtură în apărarea sovie
tică.

Trenuri arhipline se îndreap
tă spre frontierele Uniunii So
vietice. Dar O.K.W.-ul este ne
mulțumit de ritmul acestora. De 
Ia 12 garnituri pe zi se ajunge 
la 24, cerîndu-se sporirea ritmu
lui.

Și tot in acest interval, hitle- 
riștii pun bazele regimului lor 
de ocupație. Văzîndu-se deja 
stăpîni atotputernici ai unor te
ritorii imense, s-au grăbit să 
elaboreze sistemul de teroare și 
exterminare. „Teoreticianul" lui 
Hitler, Rosenberg, elaborează un 
memorandum in această proble
mă, iar Hitler ordonă „crearea 
unei administrații în viitoarele 
teritorii ocupate in care sarcini 
speciale revin Reichsfiihrerului 
S.S. Himler...".

In această problemă, la pro
cesul de la Niirnberg s-a vorbit 
mult. Se știe că după elabora
rea planurilor militare, vîrfurile 
hitleriste au promulgat decrete 
referitoare la asasinarea meto
dică a populației civile și a mi
litarilor sovietici.

La începutul lui martie, Hitler 
a declarat principalilor săi ge
nerali :

— Caracterul pe care-1 pre
zintă războiul nostru contra Ru
siei este de așa natură îneît tre
buie să excludă formule cava
lerești. Toți aveți datoria să vă 
eliberați de scrupulele voastre 
perimate. Țin în mod formal ca 
ordinele mele să fie executate 
fără nici o discuție. Soldații ger
mani vinovați de a fi contra- 
venit legilor internaționale ale 
războiului vor fi inocenți...

Acest ordin ridica Ia rang de 
lege crima și teroarea. Și acest 
ordin a lost urmat.

Generalul Keitel a dispus cî- 
teva luni mai tîrziu ca toate 
exemplarele acestui ordin să 
fie distruse. Dar cîteva s-au păs
trat și i-au fost prezentate la 
procesul de la Niirnberg. Ordi
nul menționat nu era singura di
rectivă de acest fel. După 
începerea agresiunii împotriva

CINEMATOGRAFICE
CU MINE NU, MADAM!

sica competiție automobilistică 
„Cursa de 1 0U0 km de la Mon
za", cel mai bun timp a fost rea
lizat de concurentul italian Ar
turo Merazario. El a parcurs la 
volanul unei mașini Ferrari" 

. --,.5^750 km (un- -tur de circuit) în
1’25*",  reâlizîiid o ■ medie orară 
de 241,314 km.

• OFICIALITĂȚILE SPOR
TIVE DIN URUGUIY au ridi
cat suspendarea fotbaliștilor 
Omar Caetano și Etjulio Cortes, 
de la Pcnarol. Aceștia fuseseră 
suspendați, deoarece la controlul 
antidoping analiza lor a fost po
zitivă. Cei doi jucători au fost 
introduși în lotul care se pregă
tește pentru campionatul mon
dial din Mexic.

Pronosticul ziarului nostru 
la concursul Pronosport nr. 17

2
1
1
X
1
2 
x
1
1

__ 1
11. Gaz metan—C.S.M. Sb. x
12. Olimpia Or.—Poli. Tim. 1
13. Vagonul—C.S.M. Reșița 1

1. Bari—Juventus
2. Brescia—Lazio
3. Milan—Lanerossî
4. Palermo—Fiorentina
5. Roma—Bologna
6 Sampdoria—Inter»
7. Torino—Cagliari
8. Verona—Napoli
9. Poiana—Poli.GI.

10. Știința Be.—Sp. Stud.

U.R.S.S., O.K.W. a emis un or
din în virtutea căruia pentru 
fiece soldat german ucis, tre
buiau executați 50 de comuniști.

Iată dialogul intre acuzatorul 
U.R.S.S. și generalul Keitel, la 
procesul de la Niirnberg :

GENERAL RUDENKO : In 
acest ordin Se spune : „Pentru 
compensarea vieții unui singur 
soldat german, trebuie în prin
cipiu condamnați la moarte 
50—100 de comuniști. Această 
metodă trebuie să întărească 
efectul măsurilor de intimidare". 
Este exact ?

KEITEL : Textul german este 
puțin diferit. El sună astfel; 
„Pedeapsa cu moartea trebuie 
să fie in principiu luată în con
siderare pentru aproximativ 
50—190 comuniști". Acesta este 
textul german.

GENERAL RUDENKO : Pen
tru un singur soldat german ?

KEITEL : Da, am văzut aci 
ordinul.

GENERAL RUDENKO : Aș 
vrea să vă întreb, în această 
problemă. Și anume dacă sem- 
nînd acest ordin, v-ați exprimat 
epinia personală asupra acestor 
măsuri inumane. Cu alte cuvin
te, dacă ați fost de acord cu 
Hitler ?

KEITEL : Am semnat acest 
ordin, dar cifrele pe care le 
conține, sint rezultatul modifică
rilor făcute de Hitler.

GENERAL RUDENKO: Dar 
care erau cifrele pe care le-ați 
propus lui Hitler ?

KEITEL : Inițial, cifrele mer
geau de la 5 la 10.

In aceasta consta „dezacordul" 
lui cu Hitler. Și așa stau lucru
rile în general în privința în
tregii politici de agresiune a 
hitleriștilor.

La 22 iunie 1941, în zori, „pla
nul Barbarossa" a început să fie 
înfăptuit. Această zi înseamnă, 
în același timp, începutul sfîr- 
șitului celui de-al Ill-lea Reich. 
Din planul Barbarossa a rezul
tat în ultimă instanță, înfrînge- 
rea agresorilor și prăbușirea lor.

SERGIU VERONA
(va urma)

£

producție a studiourilor DEFA — Berlin 
regia : Roland Oehme, Lothar Warneke

Cu : Rolf Romer, Annekahrin Burger, Rolf Herricht, Krystyna 
Mikolajewska

produefie a studiourilor iugoslave 
regia ; Vatrosiav Mimica

o

cu : Pavla Vuisid, Sergio Mimica, Boris Dvornik, Fabijan 
Sovagovic.

producție a studiourilor sovietice 
regia : Gheorgi Danelia

Cu x Vahtang Kikabidze, Sergo Zakariadze, Anastasia 
Vertinskaia, Sofiko Ciaureli.



S.U.A.: Opoziție față 
de implicarea americană 

în Cambodgia

Invitații
la Adunarea

Mondială

ANCHETĂ INTERNAȚIONALA

Hotărîrea Administrației americane de a permite regimului 
saigonez să furnizeze arme guvernului de la Pnom Penh „a 
reînnoit îngrijorarea în rîndul senatorilor care se opun răz
boiului din Vietnam în legătură cu implicarea crescîndă a 
Statelor Unite în Asia de sud-est“, scrie agenția REUTER, 
descriind atmosfera politică ce domnește în prezent în capi
tala S.U.A. Liderul majorității democrate din Senat, Mike 
Mansfield, a subliniat că Statele Unite trebuie să se abțină 
de la înarmarea Cambodgiei.

a Tineretului

Zilele trecute, Mansfield s-a 
pronunțat, după cum se știe, îm
potriva acordării ajutorului mili
tar cerut Statelor Unite de gu
vernul de la Pnom Penh.

Problema livrărilor de arme a- 
mericane regimului generalului 
Lon Noi — care, după cum s-a 
anunțat oficial la Washington 
„continuă să se afle în studiu" — 
a făcut de asemenea obiectul u- 
nei declarații din partea senatoru
lui William Fulbright. Președin
tele influentei Comisii senatoria
le pentru probleme externe a re
proșat Administrației că „nu con
sultă Congresul în legătură cu a- 
ceastă cerere de asistență milita
ră" și a anunțat că doi reprezen
tanți ai comisiei vor pleca în 
Cambodgia „într-o misiune de in
formare". Ei vor încerca să de
termine gradul în care Statele U- 
jnite sînt implicate în evenimente- 
le din Cambodgia. amploarea lup- 
.telor din această țară și perspec
tivele unei reglementări negocia
te. Potrivit declarației lui Ful
bright, trimiterea celor doi repre
zentanți ai comisiei la Pnom Penh 
este o expresie a nemulțumirii se
natorilor față de acțiunile Admi
nistrației și față de modul în care 
sînt informați despre evoluția si
tuației din Cambodgia.

Pe de altă parte, după cum 
transmite un corespondent al a- 
genției Reuter din Washington, 
„șefii Pentagonului l-au averti
zat pe președintele Nixon de ne
cesitatea urgentă a trimiterii de 
arme și consilieri pentru a preve
ni prăbușirea actualului guvern". 
Această asistență ar trebui furni
zată guvernului de la Pnom Penh 
în următoarele cîteva săptămîni, 
se apreciază la Pentagon, unde 
se recunoaște că guvernul lui Lon 
Noi nu se bucură de sprijin în 
rîndul populației. Dar, după cum 
remarcă agenția UNITED PRESS 
^INTERNATIONAL, „date fiind 
tocmai slăbiciunile guvernului 
din Pnom Penh, la Washington 
unii oameni politici își pun între
barea dacă livrarea de arme ame-

ricane ar avea vreo utilitate". 
De asemenea, în ce privește e- 
ventualitatea trimiterii de consi
lieri americani în Cambodgia, se 
reamintește faptul că, într-o ma
nieră similară, a început și in
tervenția S.U.A. în Vietnam. Nu 
întîmplător criticii din Congres 
ai politicii americane în sud-estul 
asiatic apreciază că „trimiterea 
de consilieri ar constitui începu
tul unei implicări mai largi atul unei implicări mai largi 
S.U.A. în Asia de sud-est“.

Secretarul general al Orga
nizației. Națiunilor Unite, 
U Thant, a trimis celor 126 
de țări membre ale organiza
ției o notă verbală, prin care 
le invită să participe la Adu
narea Mondială a Tineretului, 
ce va avea loc la New York 
între 9 și 18 iulie 1970. Nota 
precizează că și teritoriile 
neautonome indicate de către 
Comitetul O.N.U. pentru de
colonizare (Comitetul celor 
24) și Consiliul de tutelă vor 
fi autorizate să-și trimită re
prezentanți la această reu
niune.

Epilog 
electoral 
la Bogota

UNIVERSITĂȚILE
EUROPEI

PETER WALTER
RECTORUL UNIVERSITĂȚII DIN MUNCHEN

K. I. PARTSCH
PRORECTORUL UNIVERSITĂȚII DIN BONN

Cerințele actualității

Sesiunea 
Economice O.N.U 

pentru Europa

Comisiei
■

Adoptarea unor rezoluții initiate 
de România

Lucrările celei de-a 25-a se- Ia dezvoltarea activității comisiei 
fiuni a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa au luat 
sfîrșit vineri seara la Geneva. 
Participanții au adoptat cinci 
rezoluții inițiate de delegația ro
mână sau la care România a fost 
coautoare. Documentele se referă

Schimbul de păreri

de la Varșovia
Vineri s-a încheiat la Varșo

via schimbul de păreri dintre 
reprezentanții guvernelor R.P. 
Polone $i R.F. a Germaniei cu 
privire la normalizarea relații
lor dintre cele două țări și la 
principiile în baza cărora tre
buie să se realizeze aceasta. S-a 
stabilit, de comun acord,ca ur
mătoarea întîlnire să aibă loc la 
Bonn, la începutul lunii iunie.

în domeniul industriei chimice, la 
cooperarea industrială, științifică 
și tehnică, la stabilirea temelor 
prioritare de studiu și, îndeosebi, 
Ia dezvoltarea comerțului inter- 
european.

Rezoluția privind dezvoltarea 
comerțului inter-european pune 
accentul pe necesitatea examină
rii și traducerii în practică a u- 
nor măsuri eficiente de natură 
să elimine obstacolele din calea 
relațiilor comerciale între țările 
europene, să promoveze și să di
versifice schimburile reciproce. 
Alte trei îezoluții, adoptate de 
plenara sesiunii, vizează progra
mul de lucru pe termen lung al 
Comisiei economice O.N.U. pen
tru Europa, organizarea activități
lor Comisiei și problemele me
diului de viață.

Arterele principale ale capitalei columbiene sînt străbătute 
de patrule militare mecanizate. Aspectul general al orașului 
sugerează o țară după o lovitură de stat. N-a fost vorba de un 
asemenea eveniment în maniera clasică, ci doar de două tenta
tive eșuate. Dar problema esențială este cea a tensiunii politice. 
Deși alegerile generale, care au avut Ioc duminica trecută, s-au 
desfășurat fără incidente majore, pe măsură ce comunicatele 
oficiale anunțau rezultatele scrutinului s-a constatat o intensi
ficare a 'stării de tensiune, provocată în primul rînd de adepții 
generalului Rojas Pinilla.

Telegrame primite in cursul dimineții de vineri anunțau că 
forțele armate au înfrînt două tentative de rebeliune ale unor 
militari susținători ai fostului dictator Pinilla. Un număr de 
ofițeri din aviația și armata terestră au fost arestați joi. în- 
tr-un comunicat oficial se preciza că ar fi vorba de răscoala 
unor ofițeri de la bazele Tolemeida și Palanquero, care inten
ționau să se îndrepte spre capitală pentru a-1 instala la putere 
pe Pinilla. Trupele rămase credincioase guvernului i-au arestat 
pe rebeli și se pare că ar fi fost aduși la Bogota sub escortă 
militară.

După cum se știe, la alegerile din 19 aprilie, au candidat 
pentru postul de președinte al țării; Misael Pastrana Borrero 
(din partea Frontului național — grupînd partidele liberal și 
conservator), Gustavo Rojas Pinilla (fostul dictator, reprezentînd 
„Alianța națională populară"), precum și alți doi candidați „in
dependenți", Bellisario Betancour și Evarista Sourdis. Bătălia 
finală, după cum a rezultat din numărătoarea voturilor, s-a purtat 
între Pastrana Borrero și Rojas Pinilla. Potrivit ultimelor re
zultate primite, Pastrana a fost declarat învingător, obținînd cu 
64 000 de voturi mai mult decît Pinilla. Fostul dictator, care 
la 69 de ani reapare pe arena politică, a fost răsturnat dc la 
putere cu circa 13 ani în urmă, la capătul a patru ani de exer
citare a unei puteri autoritare. în 1967, Pinilla fusese reabilitat, 
primind ulterior încuviințarea de a candida la președinție. Pro
babil atunci, puțini credeau că Pinilla va fi adversarul princi
pal al candidatului oficial...

O dată cu publicarea primelor rezultate, partizanii lui Pinilla 
au început să se agite, acuzînd autoritățile oficiale de fraudă 
electorală. însăși Pinilla s-a lansat Ia atacuri publice împotriva 
organelor însărcinate cu supravegherea desfășurării scrutinului.

Guvernul columbian a decretat la începutul săptăminii intro
ducerea stării de urgență. Este, în fond, o măsură obișnuită 
în această țară, — din 22 de ani, Columbia s-a aflat sub stare de 
urgență... 20 de ani. Actualul președinte, Carlos Lleros Restrepo, 
a reafirmat hotărîrea cabinetului său de a „reprima orice miș
care subversivă, aplicînd măsurile ce se impun".

în ceea ce privește obiectivele noului președinte, Pastrana 
Borrero, ce va fi instalat la 7 august, majoritatea comenta
torilor apreciază că schimbări radicale față de actualul regim 
nu sînt previzibile ; chiar Pastrana desfășurîndu-și campania 
electorală sub deviza „continuitate în reformă".

Apatia electorală a columbianului de rînd — evidentă și în 
cursul ultimelor alegeri cirid doar jumătate din numărul total 
al celor înscriși s-au prezentat la urne — este, fără îndoială, 
o consecință a stării politice din țară, a prea numeroaselor și 
prea deselor promisiuni neonorate. Alegerea lui Pastrana nu 
poate aduce — după opinia observatorilor — modificările struc
turale revendicate de largi pături ale populației.

IOAN TIMOFTE

Pe calea poștei ne-au sosit 
răspunsurile la anchetă ale rec
torului Universității din Mun- 
chen, Peter Walter. ~ 
zența la București a acestei 
personalități universitare vest- 
germane ne-a îngăduit și un 
contact direct. într-o pauză a 
întîlnirii rectorilor universități
lor europene am stat de vorbă 
cu dl. Peter Walter care și-a 
exprimat satisfacția de a răs
punde la ancheta inițiată de 
„Scînteia tineretului". Cîteva 
minute mai tîrziu, înregistram 
opiniile formulate — în același 
perimetru tematic — de dl. 
Karl losef Partsch, prorector al 
Universității din Bonn.

din Mun- 
Dar pre-

Prima noastrâ întreba
re : Care este rolul Uni
versității în aceasta epo- 
câ de profunde prefa
ceri ? Ce influența exer
cită noile descoperiri teh- 
nico-știînfifice asupra 
profilului învătămîntului 
superior ?

asimilare formală a unor fapte 
se învechește atît de brusc, în- 
cît ea nu trebuie să-și lase pe
cetea asupra desfășurării ulte
rioare a studiilor.

doua

— Care este părerea 
dv. în ce privește rapor
tul dintre specializare și 
cultura generală ?

La cea de-a doua între
bare transcriem
răspunsuri care reflecta 
viziuni diferite 
problemei. Opiniile 
coincid, poate și pentru 
că dl. Peter Walter apar
ține școlii mediciniste iar 
colegul sau din Bonn, dl. 
K. I. Partsch, este jurist.

asupra 
nu

Despre actuala genera
ție de studenți și despre 
trăsăturile care o defi
nesc ne-a vorbit tot pro
rectorul Universității din 
Bonn.

Sărbătoarea
s o u r*

Tanzaniei
Poporul Tanzaniei sărbă

torește împlinirea a șase ani 
de la crearea Republicii 
Unite Tanzania prin ratifi
carea de către forurile su
preme ale Tanganicăi și 
Zanzibarului a acordului de 
unire într-un singur stat — 
la 26 aprilie 1964.

Actul de la 26 aprilie 1964 
era încununarea unei lupte 
îndelungate a populației din 
Tanganica și Zanzibar care, 
în ciuda afinităților și legă
turilor care Ie uneau, fuse
seră silite să rămînă despăr
țite multă vreme. Victoria 
forțelor populare din Zan
zibar în ianuarie 1964 a dus 
la dnirea cu Tanganica. 
unde lupta de eliberare na
țională se terminase, de ase; 
menea, cu succes cu doi ani 
in urmă.

Scurta istorie a noului stat 
african independent este ca
racterizată prin importante
le eforturi depuse pentru 
învingerea situației grei» 
moștenite de la regimul co
lonial, pentru dezvoltarea e- 
conomică, socială și cultura
lă a țării și consolidarea in
dependenței naționale. în a- 
cest scop a fost elaborat un 
plan economic de perspecti
vă care prevede crearea ba
zelor unei industrii proprii, 
descoperirea și punerea în 
valoare a noi resurse eco
nomice.

Concomitent au fost adop
tate o serie de măsuri care 
să stimuleze dezvoltarea a- 
griculturii, îndeosebi în 
sensul sporirii și diversifica-

rii producției agricole, al u- 
nei mai bune valorificări a 
terenurilor cultivabile. Pen; 
tru impulsionarea dezvoltării 
economiei și consolidarea 
independentei, statul și-a în
tărit controlul asupra unor 
importante sectoare ale vieții 
politice și sociale, naționali- 
zînd o serie de bănci și so
cietăți de asigurare, firme 
de comerț exterior și compa
nii agricole străine. La aces
tea se adaugă măsurile în 
domeniul social-cultural. din 
care merită menționată ac
țiunea declanșată în scopul 
lichidării analfabetismului.

în politica externă. Tanza
nia se pronunță pentru conti
nuarea luptei împotriva tu
turor formelor de colonia
lism existente încă pe conti
nentul african, promovînd o 
linie de consolidare a inde
pendenței sale și de colabo
rare cu toate statele. Acest 
ultim aspect este ilustrat și 
de dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-tanzaniene. 
Stabilirea de relații diplo
matice, vizitele reciproce ale 
unor delegații, cooperarea in 
domeniul industriei extrac
tive și forestiere, lărgirea 
schimburilor comerciale sint 
cele mai importante aspecte 
ale acestor relații.

Cu prilejul zilei naționale 
a Tanzaniei, poporul român 
urează poporului tanzanian 
noi succese în activitatea sa 
pentru progres economic și 
social.

• TEA IRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ își desfășoară cu succes 
turneul în ItaJia. După trei 
spectacole cu piesa „Visul unei 
nopți de vară" de William Sha
kespeare, la „Teatrul Metasta- 
sio" din Prato, turneul a conti
nuat Ia Milano și Roma. La Mi
lano, „Naționalul" din Cluj a evo
luat în cadrul „Festivalului in
ternațional al spectacolului", 
manifestare dc prestigiu la care 
au participat, artiși de renume 
ca de pildă J.L. Barrault, Azna
vour și Moustaki. Și aici, colec
tivul teatrului românesc a obți
nut un meritat succes, reflectat 
și în cronici elogioase, apărute 
in presa milaneză.

• VIZITA LA BELGRAD 
a ministrului de externe al 
R.D.,Germane, Otto Winzer, 
a luat sfîrșit vineri.

în comunicatul comun pu
blicat la Belgrad se spune că 
cei doi miniștri de externe 
(O. Winzer și M, Tepavaț) au 
acordat o atenție deosebită 
întăririi colaborării și secu
rității în Europa. Ei au ex
primat hotărîrea guvernelor 
lor de a se angaja activ în 
această direcție și a sprijini 
inițiativele care duc la îm
bunătățirea climatului gene
ral și întărirea încrederii și 
colaborării egale în drepturi 
între țările europene. Cele 
două părți se pronunță pen
tru ținerea unei conferințe 
privind securitatea europea
nă,

teritoriului iordanian peste 100 
de civili.

• ÎN CADRUL TÎRGULUI 
INTERNAȚIONAL „Confort me
najer" de la Bruxelles a fost or
ganizată la 23 aprilie „Ziua Ro
mâniei". Țara noastră participă 
pentru a opta oară consecutiv 
la acest tradițional tîrg belgian. 
Cu acest pri’ej, ambasadorul 
României la Bruxelles, Al. Lă- 
zăreanu s-a întreținut cu A. 
Evcrs, administrator al tîrgului 
și cu alte oficialități belgiene, 
în legătură cu dezvoltarea favo
rabilă a relațiilor comerciale 
româno-belgiene, asupra per
spectivei acestora in anii 1970— 
1971.

• PREȘEDINTELE COMISIEI 
PENTRU SERVICIILE ARMA
TE a Camerei Reprezentanților. 
Mendel Rivers, una din perso
nalitățile de seamă din Con
gresul american, s-a pronunțat 
pentru reducerea efectivului 
trupelor americane staționate 
în Europa occidentală. „A sosit 
timpul ca o asemenea reducere 
să fie luată în considerare", a 
arătat el.

• comisia de Ancheta 
instituită de N.A.S.A. pentru a 
elabora un raport asupra cau
zelor accidentului suferit de 
nava cosmică „Apollo-13" s-a 
reunit joi în prima ședință de 
lucru de la formarea sa. Pre
ședintele comisiei, Edgar 
Cortright, a declarat că speră 
într-o elucidare a cauzelor ex
ploziei rezervorului de oxigen 
al modulului de serviciu în ter
men de aproximativ patru săp
tămîni.

• LA PHENIAN S-AU ÎN
CHEIAT lucrările sesiunii Adu
nării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, care a aprobat 
raportul asupra executării bu
getului pe anul 1969 și legea 
privind bugetul de stat pe anul 
1970. Noul buget prevede spo
rirea fondurilor destinate dez
voltării cu precădere a indus
triilor electroenergetică și ex
tractivă, metalurgică, chimică, 
a construcțiilor de mașini și a 
materialelor de construcții.

— PETER WALTER : După pă
rerea mea. Universitatea va tre
bui să se adreseze, mai mult 
decît pînă în prezent, misiunii 
ei de instruire, pentru a putea 
satisface pretențiile justificate 
pe care societatea le are față 
de ea. O continuare a închide
rii în „turnul de fildeș" al eli
telor, în care se practică „ex
clusiv știință de dragul știin
ței", ar însemna o izolare cres- 
cîndă a celor mai importante 
instituții de instruire si educare, 
de progresul social. Prin urma
re, este necesară o reconside
rare a accentului pus pe cerce
tare ca și pe învățătură : o 
desprindere totală a cercetării 
de învățătură ar fi fatală. în
tr-o măsură mai mare decît în 
trecut, universității îi revine 
sarcina ca, printr-un dialog 
permanent între membrii ei, să 
îi facă capabili pe studenți să 
poată ține pasul și după ter
minarea studiului, cu rapida 
dezvoltare socială. Spre deose
bire de epocile anterioare ima
ginea profesiei și a domeniilor 
profesionale se modifică 
tr-un timp atît de scurt, 
transmiterea unei formule 
de de studiu nu mai este 
cientă pentru o instruire 
dernă. Studentul trebuie să în
vețe mai curînd de la univer
sitate modul în care se poate 
învăța o viață întreagă. Simpla

în- 
îneît 
riai- 
sufi- 
mo-

PETER WALTER : Prin crește
rea rapidă a volumului cunoaș
terii umane, „cultura generală" 
devine tot mai mult o ficțiune. 
Oricît de rațional ar fi idealul 
neo-umanist al omului cu pre
gătire multilaterală, nu trebuie 
să se piardă din vedere faptul 
că numai cunoștințele exacte, 
mereu completate, specializa
te, pot fi de ajutor în lumea de 
azi, puternic tehnicizată și cu o 
civilizație în vertiginos progres. 
Aceasta nu este o pledoarie 
pentru „NUMAI SPECIALIS
TUL". Cred că pe lîngă cunoș
tințele de specialitate, studen
tul trebuie să dobîndeascâ ca
pacitatea de încadrare în an
samblul preocupărilor societății 
și, totodată, trebuie să aibă 
posibilitatea de a face o opți
une politică.

KARL IOSEF PARTSCH: U- 
niversitatea nu-și poate înde
plini misiunea decît asigurînd 
studentului un orizont vast de 
cultură, o pregătire multilatera
lă. Firește, în lumea modernă 
industria își are rolul ei extrem 
de important din care decurge 
imperativul unei pregătiri ști
ințifice adecvate. Dar rolul per
sonalităților de o largă forma
ție nu este micșorat de exigen
țele progresului. Chiar o dez
batere recentă, desfășurată în 
țara noastră, evidenția necesi
tatea prezenței în fruntea ma
rilor întreprinderi industriale a 
unor persoane cu o pregătire 
largă, multiplă. Nimeni nu tre
buie să se izoleze în speciali
tatea sa. Studentul acestei e- 
poci nu poate să se limiteze 
doar la o zonă a cunoștințelor 
în detrimentul unei pătrunderi 
mai ample pe terenul culturii.

KARL JOSEF PARTSCH: 
Comparațiile sînt dificile. Fie
care generație își are particu
laritățile ei, propriile experien
țe umane. Există diferențe 
chiar pe termene mai scurte, li
nele generații ale trecutului 
dovedeau interes doar pentru 
studiu. S-au produs, însă, în 
anii din urmă schimbări pro
funde. Generația deceniului în
cheiat a manifestat nevoia de a 
se preocupa de probleme fun
damentale. A preocupat-o po
litica. dar nu numai politica, ci 
în general problemele vieții. In 
comportamentul tinerilor, în a- 
titudinea față de învățătură e- 
xistă continue prefaceri. Consi
der că generația care își înche
ie acum studiile are o pregăti
re intelectuala mai vasta.

Solicităm celor doi in
terlocutori să-și exprime 
punctele de vedere în le
gătură cu contribuția pe 
care universitățile pot să 
o aducă la apropierea 
popoarelor din Europa.

PETER WALTER : Firește, u- 
niversitățile pot să faciliteze a- 
propierea între națiuni, o mai 
buna cunoaștere reciprocă. în 
privința aceasta trebuie, însă, 
întreprinzi pași concreți. Nu ne 
putem limita fa vizite ocaziona
le sau la declarații cu caracter 
general. Trebuie să lărgim re
lațiile reciproce, să găsim mo
dalități eficiente de colaborare.

KARL IOSEF PARTSCH : Este 
necesară o colaborare perma
nentă între universitățile euro
pene și nu mă îndoiesc de e- 
fectele ei pozitive. Am în a- 
cest sens experiența legăturilor 
cu colegii noștri din Toulouse. 
Contactele sînt stimulative, în
găduie o cunoaștere practică 
reciprocă. Sînt mulțumit, în a- 
ceastă ordine de idei, de pri
lejul pe care mi l-a oferit că
lătoria la București de a cu
noaște universitatea româneas
că, pe studenții ei. Sper că va 
fi un contact fructuos...

EUGENIU OBREA
aEMMMBauni in wrn teb

BAZIL ȘTEFAN

• AMBASADORUL IORDA
NIEI LA O.N.U., Muhammad 
El-Farra, a adresat președinte
lui Consiliului de Securitate 
două scrisori in care îl infor
mează despre noi atacuri ale 
aviației israeliene. Ambasadorul 
iordanian informează că, din ia
nuarie pînă în prezent, au fost 
uciși sau răniți în timpul raidu
rilor aviației israeliene deasupra

Ședința Prezidiului U. C. I.
La Belgrad a avut loc ședința 

Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, în cadrul căreia 
au fost dezbătute probleme refe
ritoare la situația internațională 
și unele aspecte ale politicii in
terne a țării.

în comunicatul publicat după 
încheierea ședinței, se arată, prin
tre altele, că „Prezidiul U.C.I. a 
subliniat interesul R.S.F.L pentru 
dezvoltarea și promovarea rela
țiilor cu toate țările socialiste, pe 
baza respectării principiilor ega

lității în drepturi, suveranității și 
neamestecului în treburile inter
ne".

Subliniind utilitatea promovării 
în continuare a unei politici în
dreptate spre realizarea securității 
europene și colaborării țărilor de 
pe acest continent, în spiritul 
egalității în drepturi a tuturor 
statelor, comunicatul relevă, tot
odată, necesitatea luptei „împo
triva imperialismului și a tuturor 

formelor de hegemonism".

Gambia - 
republică
Statul african Gambia, fos

tă monarhie constituțională, 
s-a proclamat joi republică, 
după aprobarea noii consti
tuții de către corpul electo
ral. Proiectul de constituție, 
elaborat de o comisie specia
lă și adoptat de Adunarea 
Națională a țării în decem
brie anul trecut, a fost supus 
la începutul acestei săptă
mîni unui referendum popu
lar, în cadrul căruia ce
tățenii cu drept de vot 
au fost chemați să se pro
nunțe în favoarea sau îm
potriva instituirii regimu
lui republican. Rezultatele 
oficiale difuzate de Ministe
rul de Interne, prin interme
diul postului de radio Ba
thurst, arată că din cei 120 606 
alegători prezentați la vot, 
84 968 s -au pronunțat în fa
voarea constituției republi
cane și a proclamării Re
publicii Gambia. Acest act 
major semnifică eliminarea 
formală a oricăror legături 
de subordonare a Gambiei 
față de coroana britanică. 
Prerogativele de președinte 
al Republicii Gambia vor fi 
deținute, potrivit prevederilor 
noii constituții, de actualul 
premier David (Dauda) Ja- 
wara.

TULBURĂRILE DIN 
TRINIDAD-TOBAGO

în ultimele 12 ore, rela
tează A.F-P., în Trinidad- 
Tobago au continuat tul
burările.

Sute de studenți au manifestat 
pe străzile capitalei, cerînd demi
sia primului ministru, eliberarea 
detinuților și plecarea navelor 
militare americane și britanice 
ancorate la limita apelor terito
riale ale insulei. Forțele poliție
nești au deschis focul. O persoa
nă a fost ucisă și mai multe ră
nite.

în ansamblu, apreciază agenția 
FRANCE PRESSE, situația din 
insulă s-a agravat începînd de 
marți, cînd a fost instituită starea 
de urgență. Negocierile dintre 
guvern și rebeli au intrat în pre
zent în impas, aceștia refuzînd să 
dea curs somației autorităților de 
a depune armele.

Ultimele informații relevă că 
tratativele dintre rebelii aflați la 
baza Chaguaramas și reprezen
tanții guvernului au intrat în im
pas ca urmare a refuzului aces
tora din urmă de a accepta ce
rerile răsculaților privind amnis
tierea organizatorilor acțiunilor 
antiguvernamentale și menținerea 
armelor pe care le-au capturat

o dată cu cucerirea bazei. Rebelii 
au anunțat, totodată că dețin 75 
de ostatici, între care cîteva per
soane „importante".

Guvernul a convocat de urgen
ță parlamentul pentru a discuta 
situația creată în țară.

Tensiunea este accentuată de 
știrile privind apropierea unor 
nave de război americane și bri
tanice de apele teritoriale ale ță
rii pentru a putea interveni in 
cazul cînd, așa cum s-a anunțat 
la Washington și Londra, situa
ția locuitorilor de origine ameri
cană și engleză din insulă ar fi 
primejduită de actualele tulbu
rări.

Greva generală 
din Argentina

• GREVA GENERALA DE 24 
DE ORE declarată joi în Ar
gentina a afectat îndeosebi ac
tivitatea în industrie și trans
porturile pe căile ferate. în 
orașele de provincie Rosario, 
.Sarita Fe, Bahia Blanca și Cor
doba, greva a fost efectivă. Se 
apreciază 1 că numărul celor 
care au luat parte la această 
acțiune a depășit un milion de 
muncitori și funcționari.

i
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BĂNUIALA : rulează la Patria 

(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).
...SA UCIZI O PASĂRE CÎNTA- 

TOARE : rulează la Republica (o- 
1-ele 10; 11.45: 15.30; 18,15: 21).

PICIOARE LUNGI. DEGETE 
jLUNGI : rulează la Luceafărul 
f o rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,45). București (orele 9; 11,15; 
13,30. 16,15: 13,45; 21). Modern (o- 
jrele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15).

SALVELE AURORII : rulează 
la Capitol (orele 10 : 12,15 ; 17,15 ; 
J9.30).

IUBITA LUI GRAr.lINIA : ru
lează la Festival (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21). Favorit
(orele 15,30; 18; 20,30).

COLONIA LANFIERI : rulează 
la Victoria (orele 9: 11.15; 13.30;
16; 18,30; 20.45).

STRĂINUL : rulează la Central 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TATAL MEU, CĂPITANUL : 
rulează la Lumina (orele 9.30—16 
în continuare ; 18,15; 20.30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA î 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,30; 16; 18,15: 20,30) — ora 10
program de desene animate, FIo- 
reasca (orele 15; 17,30; 20), Aurora

(orele 9: 11,15: 13.30: 16; 18,15;
20.30) .

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

SPLENDOARE ÎN IARBA : ru
lează la Feroviar (orele 8; 10.45: 
13,30; 16,15; 19,15). Excelsior (ore
le 9.15; 12; 14,45; 17,30; 20,30), Me
lodia (orele 9; 12; 15,15; 18; 20,45), 
Gloria (orele 9: 11,30; 14,30; 17.30;
29.30) .

ELVIRzl MADIGAN : rulează la 
Grivița (orele 16; 18.15; 20.30).

FECIOARA CARE-MI PLACE : 
rulează la înfrățirea (orele 
16,30; 19).

DOMNIȘOARA DOCTOR î ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15), Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20.30), Arta (orele 
15,30; 18; 20,15).

MOLL FLANDERS î rulează la 
Bucegi (orele 16; 18,15; 20,30),
Miorița (orele 15, 17.30; 20), Volga 
(orele 16: 18,15; 20,30).

ÎN FIECARE SEARA LA ORA 
11 : rulează la Cotroceni (orele 
16; 20).

GHICI CINE VINE LA CINA ? 
rulează la Viitorul (orele 17; 19,30), 
Progresul (orele 16; 18.30).

PREA MIC PENTRU UN 
RĂZBOI ATÎT DE MARE : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30: 18).

PRIETENI FARA GRAI : ru
lează la Pacea (orele 16,45 ; 19,15). 
Munca (orele 16 ; 18).

‘g.PEMTRU TIMPUL DV. LIBERig
JOCUL CARE UCIDE : rulează 

la Tomis (orele 9,30—15,30 în con
tinuare ; 18; 20,15), Flamura (ore
le 11; 17; 19,30).

EXPLOZIE ÎN MUNȚI : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

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

REPUBLICA FETELOR ; rulea
ză la Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

PACATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

PARADA COMEDIEI : rulează 
la Cinemateca — Sala Union (o- 
rele 10; 12; 14).

MIREASA ERA ÎN NEGRU : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20), Rahova (orele
15,30; 18; 20,30).

CĂLDURĂ : rulează la Moșilor 
(ora 20,30).

VIA MALA : rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18: 20,15).

ULTIMA DRAGOSTE : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

VISUL DOMNULUI GENTIL : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18;
20,30).

WINNETOU ÎN VALEA MOR-

ȚII : rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20.30).

SHERLOCK HOLMES : rulează 
la Vitan (orele 15,30 ; 18 ; 20.30).

SÎMBATA, 25 APRILIE 1970
Opera Română : DON PAS

QUALE — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă: CONTESA MARITZA I 
era 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia): CA
MERA DE ALĂTURI — premie
ră — ora 20; (Sala Studio) : 
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN 
— ora 20; Teatrul de Comedie: 
OPINIA PUBLICA — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
Schitu Măgureanu) : MUZICĂ 4- 
POEZIE 1970 (Tudor Gheorghe) — 
ora 20; Teatrul Mic : PRIMARUL 
LUNII ȘI IUBITA SA — ora 19; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru): BĂRBAȚII FĂRĂ NE
VESTE — premieră : ora 19,30; 
Teatrul Giulești: ACEȘTI ÎNGERI

TRIȘTI — ora 19,30; Teatrul- E- 
vreiesc de Stat: GOLEM — pre
mieră — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) ; LA GRA
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; 
(Calea Victoriei) : NICUȚA... LA 
T AN ASE — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă": ROATA MORII — 
ora 16; Teatrul „Țăndărică" (Str. 
Academiei): GULIVER ÎN ȚARA 
PĂPUȘILOR — ora 15 și 17; An
samblul U.G.S. : BALADA OMU
LUI .— ora 20; Circul de Stat: 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA
— ora 19,30. Televiziunea Româ
nă (La Sala Palatului) : CONCER
TUL SPERANȚELOR ȘI VARIE
TĂȚI (partea a Il-a) — ora 19,30.

DUMINICA, 26 APRILIE 1970
Opera Română : COPPELIA —- 

ora 11; BAL MASCAT — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
VOIEVODUL ȚIGANILOR — ora 
19,30; MY FAIR LADY — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (Sala Comedia): COANA 
CHIRIȚA — ora 10,30; TRAVESTI
— ora 20; (Sala Studio): MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — 
ora 10,30; AL PATRULEA ANO

TIMP — ora 19,30; Teatrul de Co
medie : NICNIC — ora 10,30 și 20; 
Teatrul Mic: EMIGRANTUL DIN 
BRISBANE — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Bd. Maghefru): 
O CASA ONORABILA — ora 10; 
BĂRBAȚII FĂRĂ NEVESTE — 
ora 19,30; (Sala Studio) : ClND 
LUNA E ALBASTRA — ora 10,30; 
ENIGMATICA DOAMNA ,,M“ — 
ora 16; Teatrul „A. Davila" Pi
tești — în Sala Schitu Măgureanu 
a Teatrului „Bulandra": SECRET 
DE FAMILIE — ora 20; Teatrul 
Giulești : GEAMANDURA — ora 
10; OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 15; CURSA DE 
ȘOARECI — ora 19,30; Teatrul E- 
vreiesc de Stat: GOLEM—ora 19,30; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy): 
BOEING — BOEING — ora 16; 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
19.30; (Calea Victoriei): NICUȚA... 
LA T AN ASE — ora 19,30; Tea
trul „Ion Creangă" : ROATA 
MORII — ora 10; EMINES- 
CU ȘI VERONICA — ora 20; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Vic
toriei) : AVENTURILE LUI
PLUM—PLUM — ora 11; Ansam
blul U.G.S. : RITM ’70 — ora 20;

Circul de Stat : CIRCUL MARE
DIN MOSCOVA — ora 10; 16
și 19,30.

SÎMBATA 
25 APRILIE 

PROGRAMUL I
• 17,00 Deschiderea emisiunii. E- 

misiunea în limba germană • 18,05 
Bună seara, fete ! Bună seara, bă
ieți ! • 19,00 Telejurnalul de seară 
<19,20 Festivalul național al artei 
studențești. Aspecte de la festiva
lul formațiilor corale și instru
mentale. Transmisiune de la Iași.
• 19,40 Reflector < 19,50 Tele-enci- 
clopedia < 20,45 Microavanpremie- 
ră • 20,50 Film serial : Răzbunătorii 
„O cutie electronică" < 21,40 Sîm- 
bătă seara, între prieteni... Emi
siune de varietăți, realizată în co
laborare cu redacția muzicală a 
Televiziunii din Belgrad 22,35 
Telejurnalul de noapte. Telesport.
• 23,00 Romanțe noi cu Angela 
Moldovan, Carmen Cristescu, Cor
nelia Mihai și Ionel Budișteanu
• 23,20 închiderea emisiunii pro
gramului I.
PROGRAMUL II
• 20,45 Deschiderea emisiunii. 

Mozaic cinematografic < 21,45

Seara melomanului < 22,15 Actua
lități literare ® 22,25 Film serial : 
„Rîul întunecat" — reluarea epi
sodului I < 23,20 închiderea emi
siunii programului II.

DUMINICA
26 APRILIE

PROGRAMUL I
< 8,15 Deschiderea emisiunii. 

Matineu duminical pentru copii
< 10,15 Ora satului < 11,15 Con
cert simfonic < 12,00 De strajă pa
triei < 12.35 Emisiune în limba 
maghiară < 13,35 închiderea emi
siunii de dimineață © 17,30 Des
chiderea emisiunii de după amia
ză. Film serial. Oliver Twist (VI) 
• 18,00 In lumea circului <18,30 
Casa luminilor. Spectacol de es
tradă realizat de televiziunea fin
landeză < 19,00 Telejurnalul de 
seară < 19,20 Noutăți cinematogra
fice < 19,40 Festivalul Național al 
artei studențești — ediția 1970
< 20,00 Spectacol de varietăți < 
21,00 Parada filmelor muzicale
< 22,15 Telejurnalul de noapte
< 22,30 Telesport < 23,00 închide
rea emisiunii programului I.
PROGRAMUL II

< 20,00 Prin Vrancea. Grădina 
publică — Filme documentare
< 20.25 Scara-balet < 20,50 Arta 
plastică < 21,05 Roman foileton. 
Război și pace. Reluarea episoa
delor VII și VIII < 22,40 închide
rea emisiunii programului II.
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