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IN CÎMP!
Doromer Francise — tăietor 
autogen la secția debitare a 
Uzinei de vagoane din Arad, 
mină măiastră, pricepută, din 
care metalul docil ia cu preci
zie formele proftlelor pentru 

modemele vagoane

Fotografia: O. PLECAM

cea ce o pătrime din an 
S-a numit la noi pri
măvară. cu o distri

buție aparte de lumină, cu
loare, 
zilelor, 
ultimele 
mătate, pe semnificația unui 
anotimp-primăvară, a unui 
fertil și perpetuu anotimp con
structiv. Am deschis un arc 
prin care am unificat primă- 
verile și continuăm să lucrăm 
cu mistriile sub bolta lui.

Acest arc începe undeva, la 
Salva-Vișeu sau în munții 
Bumbeștilor, din tîrnăcopul 
lustruit pe piatră al primului 
brigadier, și ajurțge, desenînd 
un cer de schele. — cerul de 
schele al țării — pînă aici, 
acum, la noi, în epoca Lotru
lui și a marii hidrocentrale de 
pe Danubiu, în epoca noilor 
tehnici și instrumente de lu
cru dirijate științific 
blourile electronice 
mandă ale marilor 
automate. Acest arc 
și definește întreaga 
construcției noastre, 

’același timp — și
primul rînd — traiectoria unei 
întregi generații, marșul nos

farmec în geografia 
s-a concentrat în 
două decenii și ju-

de la ta- 
de co- 

instalații 
străbate 
istorie a 
fiind, în 
poate în

AL ACELUI

de ILIE PURCARU

tru prin timp spre culmile care 
se zăresc tot mai aproape.

De la tînărul care visa să 
construiască o lume nouă „cu 
sapa și cu lopata" și pînă la 
fratele sau la fiul lui, exca- 
vatorist la Porțile de Fier ori 
montor al celor mai moderne 
turbine din Europa, s-a petre
cut un timp în care construc
ția românească a ajuns la aco
periș iar constructorul, ureînd 
o dată cu schelele, unificînd 
primăverile noastre într-un 
arc de lumini fertile, a deve
nit un altfel de om, cu altă 
pricepere, cu un alt orizont 
de muncă și viață, cu un alt
fel de orizont spiritual. Ceva, 
însă, rămîne constant, ne
schimbat, arhidurabil. Ceva 
rămîne același, etern, pe trep
tele anilor 
timpurilor, 
măverii lui 
mai tîrziu, 
la Galați, ca și în iarna cu 
viscol a lui 1954, cînd s-a mon
tat turnul central al „Casei 
Scînteii", ca și acum, pe ma
rile și modernele șantiere care 
marchează noua etapă a con
strucției noastre.

Am cunoscut, la Lotru, pe 
noul șantier național al tine
retului, un tînăr constructor, 
unul dintre constructorii „cas
telului de echilibru" al ape
lor, ridicat pe un pisc mon
tan, la cota 1185. Acest tînăr 
conduce un buldozer modern 
și cu buldozerul lui a urcat

și în rotația ano- 
în Bumbeștii pri- 
1948 ca și zece ani 
la Hunedoara sau

(Continuare în pag. a III-a)

— ne spune tov. VASILE VEDEANU,
director general

în Ministerul Agriculturii și Silviculturii

Ce a fost cunoaștem : în ulti
mele patru zile vremea s-a răcit 
mult, a plouat, a ieșit soarele, 
apoi a plouat din nou. Pentru a 
afla cum va fi vremea în urmă
toarele zile am apelat la tovară
șul Constantin Stoica, șeful ser
viciului de prevederea vremii din 
cadrul Institutului meteorologic. 
Transcriem : în zilele următoare, 
începînd din vest, masele de aer 
rece de origină polară vor fi în
locuite treptat cu mase de aer 
cald și mai puțin umed. Precipi
tații cu caracter local în toata 
țara, dai mai ales în estul și sud- 
estul țării. în continuare, timp 
răcoros. Deci, o vreme mai pu
țin prielnică executării muncilor 
agricole în cîmp și îndeosebi a 
semănatului — lucrare întîrziată 
nu numai la porumb dar și la 
alte culturi. Teleconferința de 
aseară a permis să se totalizeze 
suprafețele neînsămînțate : peste 
6 000 hectare la sfecla de zahăr, 
13 000 hectare la floarea-soarelui, 
41 000 hectare la cartofi și 
740 000 hectare la porumb. De 
asemenea, se constată mari ră- 
mîneri în urmă în ce privește 
semănatul legumelor, a orezului 
și a culturilor de soia și fasole, 
în același timp, atacul de dăună
tori și îmburuenarea sînt sesiza
te în mai toate județele țării.

Ce se poate face în aceste zile 
— chiar și în condițiile unui timp 
ploios, deci mai puțin prielnic, — 
în scopul recuperării rămînerilor 
în urmă Ia semănat, a executării 
în condiții optime a celorlalte 
lucrări agricole de sezon ? Pe 
această temă am avut o convor
bire cu tovarășul inginer VASILE 
VEDEANU, director general în 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii.

— Intr-adevăr, ploile cu carac
ter general din ultimele zile au 
întrerupt lucrările în cîmp, în
deosebi pentru semănatul florii-

soarelui, sfeclei de zahăr, soiei și 
fasolei situația devenind oarecum 
critică. Iată de ce, încă de la în
ceput trebuie să remarc că în a- 
ceste condiții timpul se cere fo
losit din plin.

— Ce recomandă specialiștii 
din cadrul Ministerului Agricul
turii și Silviculturii în acest sens?

— Mai întîi, o atenție deose
bită acordată mașinilor. Cit timp 
acestea se află la secții, ele tre
buiesc întreținute, revizuite și re
glate cu maximă răspundere, ast
fel încît atunci cînd vor lucra în 
cîmp, opririle în brazdă cauzate 
de anumite defecțiuni, practic să 
fie excluse. Apoi, se impune pre-

Convorbire realizată de 
GH. fiECIORU

(Continuare în pag. a V-a)
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IN ATENȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN PENTRU MUNCA iN RÎNDUL ELEVILOR

A ABSOLVENTULUI SCOLII PROFESIONALE
9

La împlinirea

a 25 de ani de la

victoria împotriva

fascismului

efortul militar românesc, desfă
șurat de-a lungul a 260 de zile, 
se verifica a fi fost un efort 
material, dar și spiritual, al în
tregului nostru popor; efort 
care, dirijat și oriental de către 
P.C.R., s-a dovedit însăși mate
rializarea aspirațiilor antifascis
te ale maselor populare. Pu
blicăm în pagina a ll-a evoca
rea cîtorva din episoadele care 
dovedesc eroismul ostașilor și 
ofițerilor români, faptul că lup- 
tînd cu vitejie pentru nimicirea 
cu un ceas mai devreme a fas

cismului

[| Ml ÎNFĂPTUIT

Noul regulament de
funcționare a liceelor 

pedagogice și institutelor
pedagogice de învățători

și educatoare

Dacă ar fi să răspundem către ce anume și-a îndreptat în 
primul rînd atenția consiliul nostru județean pentru munca in 
rîndul elevilor, am putea sublinia faptul că obiectivul » princi
pal a fost acela de a depăși într-un termen scurt faza de în
ceput, de obicei caracterizată de timiditate, sprijinind consiliile 
abia constituite la ancorarea cît mai calificată în problematica 
specifică razei lor de activitate. Pe plan județean au fost sta
bilite cîteva direcții, probleme mai mari, la a căror urmărire au 
fost antrenați aproape toți membrii consiliului nostru. M-aș opri 
în cele ce urmează asupra uneia dintre acestea — interesul 
manifestat de organele U.T.C. pentru integrarea în producție 
a elevilor școlilor profesionale — nu demult .dezbătută în .'Ca
drul biroului consiliului județean pentru munca în rîndul 
elevilor.

Nota generală favorabilă pe care ne-o oferă analiza desfă
șurată de membrii consiliului este atestată de comportamentul 
în producție al majorității covîrșitoare a absolvenților, susți
nută prin exemple de acțiuni desfășurate tocmai în vederea îm-
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Fabrica de furaje combinate dinBeregsău, județul Timiș

SĂ DISCUTĂM DESPRE

LA ROMAN
Laminorul de 6 țoii 

in probe tehnologice

plinirii unui asemenea deziderat. Aș enumera aici, cu caracter 
strict informativ : întîlnirile elevilor cu specialiștii din condu
cerea întreprinderilor, vizite ale acestora în fabrici și uzine, or
ganizarea festivă a primirii absolvenților, moment important 
în viața celor mai tineri muncitori, atenția cu care ei sînt 
repartizați la locul de muncă, făcîndu-se totodată și prezentarea 
amplă a conținutului preocupărilor colectivului în care se în
cadrează, urmărirea primilor pași în îndeplinirea normelor, în 
asimilarea exigențelor disciplinei industriale. O experiență 
bună pe această linie dețin organizațiile U.T.C. de la U.C.M 
și C. S.-Reșița, Uzina „Oțelui roșu“, U.C.M.M.A.-Bocșa, C.I.L.- 
Ba-1 ta Sărată. . (

IOAN MIUȚA
secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al U.T.C.

In aceste zile, Ministerul 
Invățămîntului difuzează noul 
regulament de funcționare a 
liceelor pedagogice și institu
telor pedagogice de învățători 
și educatoare. Elaborat pe 
baza Legii privind învățămîn- 
tul din Republica Socialistă 
România și Legii privind Sta
tutul personalului didactic, 
regulamentul precizează sco
pul și sarcinile, precum și mo
dul de organizare a activității 
Invățămîntului pedagogic, 
se referă, 
structura 
nurile de 
și manualele școlare, dreptu
rile și îndatoririle elevilor, 
condițiile în care se acordă 
bursele și diferite alte forme 
de sprijin material, modul de 
desfășurare a activității fi
nanciare și administrativ-gos- 
podărești în aceste unități de 
învățămînt etc.

El 
de asemenea, la 

anului școlar, pla- 
studii, programele

(Agerpres)

(Continuare in pag. a III-a)
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Prin ce „antene"
ajunge muzica

(Agerpres)

Unul dintre cele mai impor
tante obiective ale industriei 
noastre siderurgice — lamino
rul de 6 țoii de la Roman, cu 
o capacitate anuală de 100 000 
tone țevi — a început să pro
ducă înainte de termen, în 
cadrul probelor tehnologice. 
După aprecierile specialiștilor, 
prin intrarea în funcțiune a 
noului laminor, capacitatea de 
producție a Uzinei de țevi din 
Roman va crește cu circa 25 
la sută, întreprinderea avînd 
posibilitatea să fabrice de a- 
cum înainte peste jumătate 
din producția de țevi a țării.

Devansarea termenului de 
intrare în probe tehnologice a 
noului laminor va permite 
uzinei să producă, peste pre
vederi, circa 2 500 tone burlane 
de foraj și țevi pentru o gamă 
largă de'' construcții și insta
lații.

la studenti?
Festivalul de la Iași a fost în- 

tîmpinat cu un oarecare scepti
cism. Destule opinii conturau 
ideea că într-un moment în care 
preferințele muzicale ale tinere
tului gravitează în jurul idolilor 
muzicii ușoare, cînd directorul 
Operei Române, într-o convor
bire cu reprezentanții Consiliului 
U.A.S. din Centrul universitar 
București, s-a arătat îngrijorat 
de frecventa lipsă a tinerilor în 
sălile de concerte și a deplîns 
dispariția tradiționalei „galerii 
studențești", este aproape impo
sibil ca un concurs studențesc — 
fie el și național — al formațiilor 
corale și instrumentale să se

Din dragoste oarbă
nu se nasc flori

„La sesizarea cetățeanului 
Rusu Emil a fost deschisă an
cheta privind minorii Artur 
Calomfirescu, Matei Marin și 
Rusu Octavian". Fraza este 
dintr-un raport existent în do
sarul de proces al celor trei mi
nori implicați într-o serie de fur
turi din automobile, iar în a- 
pariția unui nume de două ori 
nu este o simplă coincidență : 
cetățeanul Rusu Emil este chiar 
tatăl lui Octavian. Sau alt caz : 
„I. P., inginer proiectant, întor- 
cîndu-se de la birou a găsit în 
camera fiului său o haină de 
piele. întrebîndu-și fiul de unde 
o are și acesta neputînd să ex
plice proveniența, .1 P. a anunțat 
circa de miliție. Ulterior s-a do
vedit că haina fusese furată*.

Cum, ar putea întreba cineva, 
doi tați și-au trimis la miliție 
proprii fii ? Am avut ocazia în 
repetate rînduri ca în fața unor 
asemenea situații să aud obser
vația făcută pe un ton de in-

dignare de .către oameni cu 
definiții clare pe scara socială, 
ei înșiși părinți. „Omenește 
vorbind, este aproape de ne
conceput ca tu părinte care 
te-ai sacrificat pentru binele și 
fericirea copilului tău, pe care 
l-ai iubit de cînd era mic și 
pe care l-ai apărat sau ai fost 
gata să-l aperi de toate relele 
din lume, să-l trimiți, singur, 
neîndemnat de nimeni, la închi
soare atunci cînd a încălcat 
legea*.

Dar iată că se întîmplă...
Omenește vorbind este în- 

tr-adevăr greu, foarte greu. 
Este un gest care costă foarte 
scump un părinte, dar nu im
posibil. Părintele care-și vede 
singur fiul hoț va trăi o dramă 
greu de redat în cuvinte, 
în sufletul său se va prăbuși ceva 
pentru totdeauna dar, dincolo 
de toate acestea, de rușinea 
imensă ce-l va fi cuprins, va 
găsi tăria să rezolve problema.

Și o va rezolva
Fiindcă omenește înseamnă și 
părintește (adică privind cercul 
restrîns al destinelor familiei) 
dar și social, pe planul relații
lor cu oamenii și legile de con
viețuire. „Un asemenea părinte 
este de admirat — spunea to
varășa Carmen Alimănescu, 
profesoară la Liceul „Emil Ra- 
coviță*. Pentru tăria sa de ca
racter, pentru grija ce o mani
festă față de viitorul copilului 
său. Nu poți privi cu pasivitate 
și ascunde grava abatere a 
unui copil care a pătruns pe 
terenul infracțiunii'.

Asemenea exemple ca cele 
înfățișate aici pot fi, dacă vreți, 
o invitație către meditație la 
sensul cuvintelor cinste și ade
văr. Dincolo de această simplă 
invitație este locul să vor-

omenește I

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a)

CORUL CAMERA
„GAUDEAMUS", al Casei 
studenților din București — o 

revelație a Festivalului

Foto : C. CIOBOATĂ

Nu vrem să facem teoria 
șahului, pentru că nu ne pri
cepem. Nouă ne place, din 
cind in cind, să jucăm cite 
o partidă-două cu un prieten. 
Puțină apologie am face a- 
cestui antic, frumos și sub
til joc. Putină apologie pu
tem face oricărui lucru fru
mos și rațional, oricărui lu
cru ce ne atinge plăcerea 
inimii și ne întinde struna 
subțire a gindului. Putem 
face această apologie chiar în

ȘAH
mai puțină cunoștință de 
cauză, dar în mai îndestulă 
cunoștință de efect.

Dați-mi voie să cred că 
șahul e cel mai pur joc, căci 
nimic de dinafară, de dincolo 
de joc nu-1 poate afecta. In
diferent de timp, tabla celor 
șaizeci și patru de pătrățele 
rămîne nealterată și aceeași ; 
indiferent de împrejurări ex
terioare valoarea unui pion 
sau a unui turn rămîne ace
eași. La începutul partidei

de GH. SUCIU
(Continuare în pag. a Il-a)

corale și instrumentale să 
bucure de un interes larg.

Și totuși, competiția formații
lor corale și instrumentale a re
purtat un succes incontestabil, 
în sala mereu plină a festivalu
lui, publicul, alcătuit în mare 
parte din studenți, a vibrat e- 
moționat, răsplătind cu îndelungi 
aplauze concerte de o mare va
loare artistică. Este drept că 
mulți dintre studenți au venit la 
spectacolele prezentate în cadrul 
festivalului nu atît din interes 
pentru muzica instrumentală sau 
corală, cît din dorința de a cu
noaște realizările artistice ale -co
legilor lor. Dar repetarea unor 
asemenea momente, care să o- 
fere întîlniri relevante cu arta 
autentică, cu individualități și 
colective artistice aflate într-un 
promițător proces de afirmare, 
poate să furnizeze informațiile 
estetice capabile să-i mobilizeze 
pe tineri în sălile de concerte, să 
le înlesnească înțelegerea conți
nutului ideatic al operei muzi
cale.

opinii, nu ar răspunde „exigen
țelor" modernismului muzical.

Studenții însă au dovedit ca 
ei nu sînt încătușați de aseme
nea prejudecăți. în afara prezen
ței în concurs a unui mare nu
măr de coruri, este de apreciat 
criteriul riguros al selecției în 
alcătuirea repertoriului, care a 
determinat includerea în pro
gramul festivalului a unor lu
crări cu totul reprezentative și 
de valoare din creația româ
nească și universală a genului. 
După cum sublinia și solistul O- 
perei de stat din Cluj, Alexan
dru Fărcaș — membru în juriu 
— „studenții, prin realizările lor, 
își aduc o contribuție prestigioa
să la reafirmarea tradiției noas
tre corale, legată de nume ca 
Musicescu, Vidu, Kiriac, Cucu“.

Desigur, este meritorie aceas
tă preocupare de a cultiva dra
gostea pentru cîntec, pentru 
păstrarea acelor valori care fac 
parte din configurația culturii 
muzicale românești. Se cuvine 
menționată, în primul rînd, exis
tența unor formații corale stu
dențești ce susțin periodic con
certe în centrele universitare, 
cum sînt corul Universității 
București (care de curînd a ani
versat două decenii de activitate 
artistică), corul Institutului 
dagogic din Tg. Mureș,
Institutului pedagogic din Iași, 
corul Universității din Timișoa
ra. Pe scena festivalului, aceste 
ansambluri corale au demonstrat 
un nivel interpretativ lăudabil 
din punctul de vedere al talen
tului, al concentrării și seriozi
tății, al pasiunii pentru muzică, 
participînd la un act artistic 
menit să reprezinte cu cinste 
trecutul și actualitatea unei tra
diții muzicale strălucite.

Un alt moment important al 
festivalului ni l-au oferit con
certele camerale. Corurile de ca
meră au cucerit un binemeritat 
succes de public, intrînd defini' 
tiv în sfera acelor formații „ve> 
dete" ale artei studențești. în’

CONTRIBUȚII STUDENȚEȘTI 
LA REAFIRMAREA' 

MUZICII CORALE

Să recunoaștem deschis : mu
zică pentru formațiile corale se 
compune într-o mică măsură. 
Poate că unor compozitori le 
este teamă să nu pară „înve
chiți", le e jenă să creeze valo
rile pe care publicul larg le aș
teaptă, dar care, după anumite

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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9 MA11970-25 DE ANI DE LA VICTORIA ÎMPOTRIVA FASCISMULUI Serbări populare

El AU ÎNFĂPTUIT VOINȚA 
ÎNTREGULUI POPOR ROMÂN

Participarea României la răz? 
boiul antihitlerist, alcătuind un 
capitol important în istoria ce
lui de-al doilea război mondial, 
a înscris și în paginile propriei 
noastre istorii episoade de un 
înalt eroism. în care dăruirea de 
sine a ostașilor a semnificat, in 
primul rind, adeziunea lor pro
fundă la idealurile care, de-a 
lungul unor ani de grele încer
cări. au alimentat refuzul hotă- 
rît al nazismului, întreaga re
zistență antifascistă. Din punc
tul acesta de vedere, efortul mi
litar românesc, desfășurat pe o 
perioadă de 260 de zile, se dove
dește a fi fost efortul material, 
dar și spiritual, al întregului 
nostru popor, efort care, dirijat 
și orientat de către Partidul Co
munist Român, s-a vrut însăși 
materializarea aspirațiilor unor 
generații terorizate de fascism, 
expresia concretă a imposibili
tății acceptării unor stări de lu
cruri care înjosesc umanitatea și 
o intorc spre perioadele ei de 
tristă memorie. Subliniind-aceste 
adevăruri, o facem pehtru a 
scoate în evidență faptul că 
momentele de eroism legendar 
care au marcat itinerariile tru
pelor române pe teritoriul țârii 
noastre, în Ungaria și Ceho
slovacia au avut un temeinic su
port ideatic în conștiințele com
batanților. că jertfele pretinse de 
vastele fronturi ale luptei anti
fasciste au fost depuse în nu? 
mele unor idealuri generoase. 
Episoadele pe care le vom relata 
relevă tocmai capacitatea osta
șilor și ofițerilor români, partici- 
panți la războiul antihitlerist, de 

•l se consacra pînă la jertfa su
premă nimicirii totale a fascis
mului, ardoarea lor în a obține 
cu un ceas mai devreme această 
dorită victorie.

O reîntoarcere la ori
gini

Nu există localitate româneas
că ai cărei fii să nu-și fi dăruit 
sîngele în lupta împotriw fascis
mului. în Filiași, de pildă, unul 
dintre vechii locuitori ai orașu
lui, Marin St. Bilăroiu — inter
pelat fiind de reporterul Alexan
dru Firescu — se destăinuie cu 
voce domoală. alegînd, din mul
țimea de ginduri și amintiri, pe 
cele capabile să sugereze mai 
pregnant cîteva capitole din bio
grafia unor fii do neuitat ai lo
calității, militari prin vocație, 
eroi prin splendida lor jertfă.

în zilele lui august 1944, că
pitanul Ion Racoțeanu, originar 
din Filiași, era șeful artileriei 
unui regiment de infanterie din 
cadrul diviziei de voluntari „Tu- 
dor Vladimirescu“. „Pornim la 
lupta pentru dezrobirea patriei 
și pentru nimicirea fiarei fascis
te — scria acesta. împreună cu 
fratele său ‘Constantin, rudelor 
din Filiași. Sîntem două* tunuri 
in oastea României noi"... De 
atunci, cei doi frați nu s-au mai 
văzut niciodată. Aflau vești,..u- 
nul despre celălalt, numai din 
ordinele de zi in care le-au fost, 
nu o dată, consemnate faptele de 
arme săvîrșite pe cîmpurile de 
bătaie de la Sfintu Gheorghe, 
Chișirid și Hencida. Debrecen, 
Tiszaug. Szeged sau Salgotarjan. 
Apoi, la 14 ianuarie 1945, un 
snop de gloanțe țîșnit dintr-o 
mitralieră inamică îl seceră pe 
căpitanul Ion Racoțeanu. în a- 
propierea satului cehoslovac Doi 
Strharv, într-una din clipele in 
care oferea ostașilor din subor- 
dinea sa un demn exemplu per
sonal de vitejie și spirit de sa
crificiu.

Locotenentul Constantin Raco- 
țeanu avea să-și urmeze curînd 
fratele întru jertfă. A căzut la 
25 februarie 1945. la Oremov Laz, 
după ce strălucise în lupta de la 
Tiszaug și primise ordinul 
„Steaua României". Pierea ast
fel ultimul dintre Racoțeni, fa
milie căreia locuitorii orașului 
Filiași îi păstrează o amintire 
nestinsă.

rămăsese numai tunul 3, ampla
sat ia 500 m vest de liziera sa
tului Gai.

Zorii zilei- de 14 septembrie 
l-au găsit pe locotenentul erou 
în amplasamentul de tragere al 
ultimului său tun, cu automatul 
și tabla de trageri lîngă el. gata 
pentru a comanda deschiderea 
focului. La orele 6, locote
nentul Cehan Aristide ordonă 
deschiderea focului. Cu o preci
zie matematică, încă de la pri
mele lovituri au fost distruse 
observatoarele inamicului ins
talate la moara de pe șoseaua 
Pecica-Arad și schela „Concor
dia". La puțin timp după aceas
ta. din șanțul șoselei, sprijiniți 
puternic de focul aruncătoarelor 
de mine, primele lanțuri de tră
gători fasciști au început să se 
deplaseze în salturi scurte și re
pezi peste asfalt, către ampla
samentul tunului...

...O dată cu terminarea ulti
mului proiectil, după ce respin
seseră patru ațacuri succesive, 
către orele 17, 15 supraviețuitori, 
cu comandantul lor în frunte, au 
încercat să se strecoare către li-

tori ai bateriei 27 a.a. au fost ne- 
voiți să lupte pînă la ultimul 
cartuș.

Despre această existență eroi
că aflăm din filele îngălbenite 
ale unui dosar de arhivă urmă
toarele : „Bateria locotenentului 
Cehan Aristide a reușit să țină 
inamicul la distanță și să-1 obli
ge să se retragă în debandadă de 
trei ori, provocindu-i pierderi 
de circa 1 000 de oameni și un 
tanc". Această reconstituire a u- 
nor fapte de arme săvîrșite în 
lupta împotriva fascismului a- 
parține col. Constantin Ucrain.

și datini strămoșești
— LUNA MAI —

ziera satului apropiat, pentru ca 
în cursul nopții să-și croiască 
drum către liniile noastre. Apoi, 
înconjurați fiind în curtea unui 
sătean de o întreagă subunitate 
fascistă, cei cîțiva supraviețui-

Vîrtejul de la Apahida
Regimentul 34 infanterie — re

latează col. Ion Gh. Pană în ma
nuscrisul memoriilor sale — a 
primit ordin ca în ziua de 11 
octombrie să atace și să distru
gă forțele hitleriste din zona A- 
pahidei, să elibereze localitatea, 
să treacă la nord de Someș și să 
continue înaintarea pe direcția 
Dealul Tarcea Mică-Feiurdeni- 
Borșa. Recunoașterile diviziei și 
cercetarea de luptă a Regimentu
lui, efectuate în după-amiaza zi
lei și în cursul nopții de 10 spre 
11 octombrie, au constatat că lo
calitatea era puternic fortificată 
de inamic. S-a semnalat acolo

și prezența . mai multor tancuri. 
Studierea terenului ne-a ară

tat că această localitate, spriji
nită cu una dintre limitele ei pe 
Someș, avea în față, către sud. 
un bot de deal care se prelin
gea ocolind satul pe la nord-est, 
pînă la rîu, iar altul la stingă 
care cobora spre liziera de‘ sud.

Nemții dădeau deocamdată 
slabe semne de viață. Pe cul
mile celor două înălțimi răbuf
neau din cînd în cînd exploziile 
unor obuze de artilerie. Nu se 
oprea însă nimeni din mers. îna
intam, înaintam mereu.

Lîngă un pod de lemn, peste 
care trecea șoseaua spre sat, 
le-am dat comandanților de plu
toane ordinul de atac. Satul tre
buia cucerit prin surprindere, ca 
să ajur^em cît mai repede la 
podul de fier de peste Someș, 
aflat dincolo de marginea de 
miază-noapte a localității. Apoi, 
compania urma să treacă repede 
Someșul și să pună stăpînire, 
pînă în seara aceleiași zile, pe 
dealul Tarcea, de dincolo de rîu.

Cu unul dintre plutoane por
niră spre Someș, prin ploaia de 
gloanțe, și cîțiva flăcăi din sat. 
Cereau să li se dea arme, să 
lupte și ei împotriva fasciștilor. 
Un băiețandru de vreo 16 ani, 
pășea alături de comandantul 
plutonului, arătîndu-ne unde e-<

rau cuibăriți fasciștii, de unde 
trăgeau. Ne-a uimit pe toți cu
rajul lui și avîntul de care era 
însuflețit. Moartea lui, survenită 
în acea zi. a stirnit o tristețe de 
nesfirșit în inimile soldaților, în 
tot satul. A fost lovit în clipa 
în care îi arăta lui Iancuț, co
mandantul plutonului, unde este 
cuibul de foc al unei mitraliere 
inamice. De multe ori. după a- 
ceea, îmi revenea în minte figu
ra tînărului din Apahida. Era 
înalt, brunet, cu ochii negri ca 
tăciunele, cu părul ca pana cor
bului. Ieșise din casă doar în că? 
mașă și pantaloni. Un soldat i-a 
dat o foaie de cort, deoarece 
ploua.

După 13 ani, în 1957, în ajun 
de 23 August, povesteam la o u- 
nitate de transmisiuni, fapta tî
nărului din Apahida. După ce 
mi-am încheiat povestirea s-a 
ridicat în picioare un ostaș :

— Tovarăși, sînt caporalul 
Cercel din Apahida. Așa s-a des
fășurat lupta, cum a fost poves
tită. Băiatul acela era un văr 
de-al meu.

în sală s-a făcut tăcere și am 
păstrat un moment de reculegere 
în memoria celui care, la o vîrs- 
tă atît de fragedă, înțelesese în
treaga semnificație. a luptei, pe 
care o purtam.

★

Efortul desfășurat de forțele 
armate române în războiul anti
hitlerist a fost sprijinit cu însu
flețire de întregul nostru popor. 
Conștiinciozitatea și tenacitatea 
sutelor de mii de ostași care au 
eliberat prin luptă teritoriul ță
rii, continuindu-și ofensiva, prin 
Ungaria, pînă în inima Ceho
slovaciei, alături de armata so
vietică. dă măsura rolului jucat 
de România într-una dintre cele 
mai dificile perioade ale celui 
de-al doilea război mondial. în
făptuind voința întregului popor, 
ostașii noștri ău dat. totodată, 
dovadă de un înalt patriotism și 
de o înaltă înțelegere a idealu
rilor antifasciste,; în numele că
rora mulți dintre ei și-au sacri
ficat viața.

Ostași români în focul luptei 
împotriva fasciștilor
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La porțile Aradului
Ziua de 13 septembrie 1944 a 

găsit bateria 27 a.a., al cărei co
mandant era locotenentul Cehan 
Aristide, in dispozitiv de luptă, 
la porțile Aradului. La orele 
16.00 servanții tunului I respin
geau tancurile inamice la podul 
de peste Mureș, in partea de 
sud a orașului. Cu tot eroismul 
de care a dat dovadă această 
mină de ostași, ei nu au putut 
stăvili intrarea tancurilor în o- 
raș. Cu o oră mai tîrziu. o uni
tate de cavalerie fascistă, ata- 
cind de data aceasta dinspre A- 
rad. a distrus și tunul 2. care se 
afla pe șoseaua Pecica-Arad. 
Bravul sergent Ieremia Gheor
ghe, comandantul tunului, a că
zut alături de ostașii pe care-i 
comanda, trăgind pină la ulti
mul proiectil. Din baterie mai

Qwemo
BĂNUIALA : rulează la Patria 

(orele 9, 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), 
Favorit (orele 15,30; 13; 20,30), Gră
dina Festival (ora 19.30), Festival 
(orele 9; 11,15, 13,30; 16; 18,20; 21).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Republica (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

...SA UCIZI O PASARE ClNTĂ- 
TOARE : rulează la Central (orele 
8.15: 10,45; 13,15; 15,45; 18.15; 20,45), 
Modern (orele 9,30; 12,15; 15;
17.45; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 9; 11.15; 
13,30; 16,30; 18.45; 21), Feroviar
(orele 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 20). 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15;

• Chemarea narciselor — se ține la Negrl- 
leasa, în fiecare an, în jurul datei de 17 mai. 
Durează o zi. Sunetul tulnicăreselor conferă 
deschiderii sărbătorii o notă majoră, care se ter
mină cu jocul voios al melodiilor formațiilor de 
muzică populară. Sărbătoarea este o • phradă a 
portului și a dansului popular din Munții Apu
seni. (județul Alba).

• Festivalul primăverii — are Ioc în ultima 
duminică , din luna mai (județul Argeș).

• Sărbătoarea liliacului — are loc în prima 
săptămînă a lunii mai, la Rudăria și Poiana 
Halînga -4- Zărvești (județul Caraș-Severin)

• Serbarea populară de la Schela — 10 mai — 
evocă momentul istoric din 1599 — popasul făcut 
de Mihai Viteazul înaintea trecerii Carpaților. 
.spre Alba Iulia.

• „17 mai" — „ziua" oierilor novăceni — se 
ține la 45 km de Tirgu Jiu, spre Rîmnicu Vîlcea. 
Se organizează serbare cîmpenească cu parti
ciparea formațiilor artistice de amatori din 
județ, (județul Gorj).

• Festivalul folcloric „Primăvara harghiteană* 
~ se ține în luna mai, în cartierul Băile Jigodin

din Miercurea Ciuc și durează o zi (județul Har
ghita).

• Sărbătoarea liliacului de la Ponoare — are 
loc în a doua sau a treia duminică a .lunii-mai, 
în sațul Ponoare. începe prin semnalul tulni- i 
căreselor de pe. vîrful stîncilor din nor-d, la care 
răspunde un grup vocal care interpretează cîn- ' 
tecul ,,în pădure, la Ponoare". Au loc apoi , cîn- ■ 
tece și dansuri, prezentate pe estradele special 
amenajate.,Durează o zi. (județul Mehedinți).

• Sîmbra oilor — se ține în prima jumătațc; a 
lunii mai, în apropierea orașului Negrești, la ' 
hanul „Sîmbra oilor". în timpul serbării se or
ganizează „înțărcatul mieilor" și „mulsul oilor". < 
Bogat program, folcloric, de datini și obiceiuri, 
(județul Satu Mare).

© Măsurișul — se ține la Gorgona, între 
15—30 mai, semnificînd începutul muncilor de ” 
primăvară, (județul Sălaj).

• Botezul oilor — are loc în comuna Paltin" 
(Dealul Țojanului) la 17 mai. Serbare populară ‘ 
cu participarea celor mai bune formații artistice" 
din Vrancea (județul Vrancea).

C. R. 7

Finala concursului „Viitorii mecanizatori 
ai agriculturii socialiste"

Intre 27 și 29 aprilie la Școala 
profesională de mecanici agricoli
— Ciorogîrla s-a desfășurat fi
nala concursului pe meserii „Vii? 
torii mecanizatori ai agriculturii 
socialiste". Organizat de Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii, în 
colaborare cu Comitetul Central 
al U.T.C. și Ministerul Invăță- 
mîntului, acest concurs, ajuns în

■ acest an la cea de-a 8-a ediție, 
s-a bucurat de un prestigios suc
ces.

Peste 3 000 de participanți din 
97 de unități școlare, au luat 
startul în prima etapă. Faza fi
nală a reunit 18 dintre Cei mai. 
buni elevi ai anilor III, clasați pe 
primele locuri la cele 6 finale 
zonale. Prilej de confruntare a 
pregătirii profesionale, finala pe 
țară a fost și un bun prilej de 
trecere în revistă a calităților pro
fesionale ale viitorilor mecanizatori 
care peste cîteva săptămî.ni se 
vor prezenta la locurile de muncă 
pe ogoarele țării. La ultima pro
bă a finalei, unde s-au calificat 
doar 10 elevi, cu adevărat „cei 
mai buni dintre cei mai buni", 
după primele 3 serii de întrebări, 
ierarhia primilor clasați părea 
încă incertă. Numai ultima în
trebare, cu cel mW'ridicat coe
ficient de dificultate, a stabilit 
premianții și posesorii, mențiu
nilor, departajați în. clasament de 
diferente minime de punctaj.

Un amănunt nu lipsit de im
portanță este faptul că elevii cla
sați pe primele 3 locuri, Viorel 
Pop — Dumbrăvgpi, Ioan Du
năre — Beclean și Franz Kraft
— Sighișoara au Reținut primele

locuri în fiecare etapă a con
cursului.

Exigența juriului, dificultatea 
probelor au arătat nivelul înalt 
de pregătire al participanților la 
finala pe țară și au scos în evi
dență unele centre școlare cu 
realizări de prestigiu în forma
rea optimă a mecanizatorilor a- 
gricoli: Dumbrăveni, Cărei, Cio- 
rogîrla, Sîntana, Costești, Sighi
șoara, Beclean, Calafat, Roșiorii 
de Vede. După cum arată și tov. 
ing. dr. Marian Teodor din Di
recția Invățămînt a Ministe

rului Agriculturii și Silviculturii! 
„Scopurile majore ale concursu- ’ ’ 
lui au fost atinse : dezvoltarea',,^ 
interesului pentru îmbogățirea 
continuă a cunoștințelor de spe-. .. 
cialitate, cultivarea' dragostei 
pentru meseria aleasă și a răs
punderii în procesul muncii, for
marea unor deprinderi practice 
și de studiu individual, precum^- 
și un larg schimb de experiența* l 
între elevii și cadrele didactice,^, 
din diferite centre de speciali- . 
tate“. *

C. STĂNCULESCU

(Urmare din pag. I)

adversarii sînt absolut egali. 
Cu toate că cel care face pri
ma mutare are oarecari șan
se, teoretic negrul poate con
tracara orice mutare, teore
tic toate partidele trebuie să 
se termine cu remiză. Și to
tuși nu toate partidele se ter
mină cu remiză — și asta 
pentru că unul dintre jucă
tori, vrea să cîștige, și a- 
tunci : cîștigă sau pierde. 
Unul dintre jucători nu 
mai vrea la un moment 
dat să joace „teoretic", 
să dea mutarea după „carte", 
ci se aventurează, face un sa
crificiu și conjunctura piese
lor de pe tablă capătă o în
fățișare cu totul nouă, care 
nu mai e glosată în nici un 
manual. Atunci nu mai poți 
da decît replica pe care o 
gîndești pe loc, în timpul dat, 
nu mai poți da decît 
replica p.e care o .• simți 
cea mai bună. . Mașinile 
electronice, care au fost pro
gramate sa joace șah. nu mu
tă de fiecare dată decît. „ra-

cinci minute (care de cele 
mai multe ori e numai de 
două minute) cîteva informa
ții foarte palid comentate. 
Ce să faci în - trei minute ? 
De cîțiva ani nu s-a mai vă
zut în librării o singură car
te de șah.

Cam la aceasta se reduce 
activitatea de popularizare a 
șahului în mase. Șahul însă 
trebuie oferit în special tine
rilor. Puține activități ca șa
hul, distractive la suprafață, 
își pun atît de serios ampren
ta pe cugetul țînăr aflat în 
modelare. Ne vor trebui mîi- 
ne oameni și mai întreprin
zători, și mai lucizi, și mai 
comprehensibili, care să răs
pundă la tehnicile complicate 
ce se vor ivi, Ia structurile 
din ce în ce mai complexe ce 
se vor crea. Șahul dezvoltă 
deprinderile de ă soluționa 
probleme grele. Dînd școla
rului de cîteva clase posibili
tatea să joace șah, astăzi pu
tem spera și mai optimiști în 
specialistul de mîine care va 
lucra cu structurile nevăzute 
ale atomilor. Societatea noa-

în rîndul militanților mișcării 
comuniste și muncitorești a căror 
viață s-a contopit cu lupta dusă 
de masele populare contra asu
pririi, contra fascismului se în
scrie Lazăr Alexandru.

S-a născut la 9 decembrie 1904 
în orașul Brașov. în anii copilă
riei se mută cu familia la Cluj, 
își termină studiile liceale și se 
înscrie la Facultatea de drept. în 
centrul universitar Cluj, el ia 
contact cu o seamă de tineri re
voluționari, participă activ la ac
țiunile desfășurate de membrii 
U.T.C., dăruindu-se cu pasiune 
acestei activități.

în 1926 pleacă Ia Paris pentru 
desăvîrșirea studiilor în drept. Se 
înscrie la Universitatea din Pa
ris, însă după doi ani se vede 
nevoit să întrerupă cursurile da
torită greutăților de ordin mate
rial care deveneau tot mai apă
sătoare. Pentru asigurarea exis
tenței sale și a familiei, pe care 
și-o întemeiase, el se califică în 
meseria de ajusțor mecanic, me
serie pe care o profesa cu 
mare pasiune. La Paris, Lazăr 
Alexandru ia contact -și se înca
drează activ în acțiunile între
prinse de comuniștii români imi
granți, precum și de organizația 
„Main d’Oeuvre Immigre" (Mîna 
de lucru imigrată) „M.O.I.“.

în anii grei ai crizei economice 
participă alături de muncitori 
francezi, de comuniști francezi 
1a acțiuni contra exploatării, pen
tru creai ea Frontului Popular 
Antifascist. Apreciat și stimat de 
comuniști pentru activitatea pe 
care a desfășurat-o în rîndul lu
crătorilor, precum și pentru con
tribuția la activitatea orga
nizației imigrației române din 
Franța, i se încredințează rînd pe 
iînd sarcini de mare răspundere, 
împreună cu Gheorghe Vasilichi 
și Alexandru Buican, delegați ai

P.C.R. în Franța, cu Nicolae 
Cristea, Ion Călin, Eugenia Lun- 
caș și Iosif Simandan, Lazăr A- 
lexandru a făcut parte în diferite 
perioade din conducerea organi
zației de partid a comuniștilor 
români ce se aflau în Franța.

în primăvara anului 1938, în- 
rolîndu-se în brigăzile de volun-

ocupantului nazist. Astfel, comu
niștii români s-au încadrat în 
mișcarea de rezistență a poporu
lui francez făcînd parte din or
ganizația Franctirorilor și parti
zanilor francezi — organizații 
largi, create din inițiativa P.C.F.

In aceste împrejurări, lui La
zăr Alexandru i se încredințează

C a Ie n dar
25 de ani de la moartea lui

LAZAR ALEXANDRU

tari alături de comuniști români 
și francezi pleacă în Spania, ia 
parte la lupta de apărare a Re
publicii. în decembrie, același an, 
se reîntoarce la Paris. Sarcinile 
luptei comuniștilor români din 
Franța devin tot mai mari. Lazăr 
Alexandru își intensifică activita
tea revoluționară, participă la or
ganizarea ajutorării atît materiale 
cit și morale a cadrelor politice 
și a combatanților antifasciști-re- 
voluționari români din brigăzile 
internaționale din Spania ce se 
aflau internați în lagăre de con
centrare din Franța.

în vara anului 1940, în iulie, 
cînd P.C.F. chemă printr-un a- 
pel masele la rezistență împo
triva ocupației naziste și a gu
vernului capitulard de la Vichy, 
grupul comunist român din Pa
ris, încadrat organic în P.C.F., 
din conducerea căruia făcea par
te și Lazăr Alexandru, își aduce 
aportul acolo unde set afla — pe 
pămîntul Franței — la lovirea

sarcina de a conduce atelierul 
special creat pe lîngă M.O.I. cu 
misiunea de a procura acte de 
identitate false atît franceze cît 
și germane. Acest serviciu, prin 
care se pJ.astografiau documente 
furniza mii de identități „le
gale" imigranților, precum și 
unor cadre ale organizații
lor franceze de Rezistență, a 
salvat viețile a numeroși luptă
tori.

„Șeful atelierului era Alexan
dru Lazăr, unul din cei mai pre
țui ți și iubiți luptători români — 
își amintește Boris Holban, to
varăș de idei și luptă cu Lazăr 
Alexandru. Viața și activitatea 
acestui om va constitui o pildă 
de curaj și dăruire totală în 
slujba solidarității internaționale, 
de luptă împotriva fascismului. 
Era un bărbat deschis la suflet, 
prietenos, întotdeauna bine dis
pus în relațiile cu camarazii săi".' 
Ani în șir animat de nobilele 
sentimente ale luptei antihitle^-

riște, Lazăr Alexandru, avînd 
sprijinul deosebit de mare al so
ției și fiului, și-a îndeplinit foarte 
bine, respectînd regulile conspi
rației, sarcina ce i-a revenit. Ges
tapoul era însă pe urmele lui. 
în ziua de 13 martie 1944, în 
timpul unei întîlniri conspirative, 
este arestat de poliție. La an
chetă și cercetări poliția a. desco
perit că actul de identitate al lui 
Lazăr Alexandru nu figura în 
registrele de evidență ale pre
fecturii, iar asupra-i s-au găsit 
și alte acte.

Deși a fost torturat bestial de 
anchetatorii Gestapoului, comu
nistul Lazăr Alexandru nu a măr
turisit nici un cuvînt.

Rînd pe rînd, Lazăr Alexandru 
este dus pe la cele mai teribile 
închisori din Franța și Germania.

La începutul lunii mai 1945. 
liitleriștii recurg la crime din cele 
mai bestiale. Acestor crime îi 
cade victimă și' Lazăr Alexandru, 
împreună cu un grup de 3 000 
de deportați antifasciști ce se a- 
flau în lagărul morții de la 
' Neuengamme, în apropiere de 
Hamburg, este îmbarcat pe vapor 
și trimis în larg. Dar în ziua de 
3 mai 1945, în apropiere de 
Lubeck, asupra acestor vapoare 
în care se aflau cei 3 000 de oa
meni este dirijat un bombarda
ment aerian. Printre cei caie au 
pierit pe vasul „Cap-Arcona" 
sub ploaia de bombe se afla și 
Lazăr.

Așa a trăit și a luptat pe pă- 
mîntul Franței eroul Lazăr Ale
xandru care și-a jertfit viața jn 
lupta pentru înfrîngerea fascis
mului, pentru libertatea și ferici
rea oamenilor.

Dr. MARIA COVACI

CADRAN 
ȘTIINȚIFIC

FOTOGRAFIEREA 
CĂLDURII CORPULUI
în practica medicală au in

trat recent sistemele de detec
ție și diagnostic cu ajutorul 
indicatoarelor de temperatură 
în infraroșu. Noile detectoare 
pot decela diferențe de tem
peratură de mai puțin de cîte
va sutimi de grade între punc
te foarte apropiate ale corpu
lui uman. De exemplu, un ase
menea detector care explorea
ză schimbările de temperatură 
survenite intr-un deget care a 
ținut pînă nu demult o țigară 
poate da numeroase informații 
despre influența concentrației 
de nicotină asupra circulației 
sanguine. Aceste informații 
pot fi preluate și transpuse 
într-o fotografie în care re
giunile mai calde apar întu
necate, iar cele mai reci în to
nuri mai deschise. Oamenii de 
știință afirmă că asemenea 
fotografii ale variațiilor. de 
temperatură din corpul nostru 
pot furniza date extrem de in
teresante pentru identificarea 
condițiilor ce duc la apariția 
bolilor vasculare, a cancerului, 
a varicozei etc. Un asemenea 
diagnostic precoce, care poate 
devansa apariția bolii chiar 
cu un an, este de un ajutor 
inestimabil în profilaxia anu
mitor boli.

• •••••

16,30; 18,45; 21). Stadionul Dinamo 
(ora 20).

PENTRU ȚARA ȘI REGE : ru
lează la Capitol (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21).

AL 8-LEA • rulează la Victoria 
(orele »; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20,45).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Lumina (orele 9,30—15,30 
în continuare ; 18,15; 20,30).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) — program pentru copii 
(ora 10).

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

SPLENDOARE IN IARBĂ : ru
lează la Grivlța (orele 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 15; 17,30; 20).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : rulea
ză la Înfrățirea (orele 16,30; 19).

MIREASA ERA IN NEGRU : rU-, 
lează la Buzești (orele 15,30; 18),

ȘTentru timpul pVTliber!
Grădina Buzești (ora 20), Viitorul 
(orele 16; 18,15; 20,30), Moșilor
(orele 15,30; 18), Grădina Moșilor 
(ora 20).

moll FLANDERS : rulează la 
Dacia (orele 8,30—15,45 în conti
nuare ; 18; 20,30), Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Bucegi (orele 16; 18,15), 
Grădina Bucegi (ora 20) ; Arta 
(orele 15,30; 18), Grădina Arta (ora 
20).

TARZAN, OMUL JUNGLEI : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18) ; 
Grădina Lira (ora 20).

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

COLONIA LANFIERI : rulează 
la Giulești (orele 15,30; 18; 20,30).

TE IUBESC, TE IUBESC : ru
lează la Cotroceni (orele 15,30; 18; 
20,30).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 19).

IUBIT A LUI GRAMINIA : ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 20,45), Gloria (orele 
9; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30).

URMĂRIREA ; rulează la Flo- 
reascȘ (orele 15; 17,30; 20,30).

CU MINE, NU, MADAM ! : ru
lează la Volga (orele 16; 18,15; 
20,30).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Aurora (orele 
9; 11; 13; 16; 18), Grădina Aurora 
(ora 20); Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18), Grădina Tomis 
(ora 20), Flamura (orele 11; 17; 
19,30), Grădina Expoziția (ora 20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru
lează la Munca (orele 16: 18; 20).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

LA EST DE EDEN : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).

NU FI TRTST : rulează la Ra
hova (orele 15,30; 18), Grădina
Rahova (ora 20).

ÎN FIECARE SEARĂ LA ORA 
11 : rulează la Progresul (orele 
15,30; 18).

VIRSTA INGRATĂ : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18), Grădina 
Unirea (ora 20).

IUBIREA STRICT OPRITA : ru
lează la Pacea (orele 16,45; 19).

MINA CU BRILIANTE : rulea
ză la Popular (orele 16,30; 19).

SHERLOCK HOLMES : rulează 
la Cosmos (orele 15.30; 18: 20,15).

CASTELUL CONDAMNAȚI-
LOR : rulează la Grădina Doina 
(ora 20).

ANGELICA ȘI SULTANUL .- ru
lează la Grădina Progresul 
(ora 20).

ȘAH
țional", jocul lor este arid și 
iar arid, nu fac gafe, pentru 
că nu simt nici o plăcere. 
Mașina electronică nu atinse 
din greșeală o piesă și apoi 
să fie nevoită să mute acea 
piesă, și eventual să piardă 
partida, așa cum a pierdut 
un mare maestru cîndva o 
partidă numai pentru că a 
pus mîna pe cal în loc s-o 
pună pe nebun.

Nu socotesc că e cazul să 
înșir cîte facultăți ale spiri
tului și ale inimii dezvoltă 
și sublimează jocul de șah. 
Ele se cunosc. Nimeni nu 
contestă rostul jocului de șah. 
cînd e vorba de o activitate 
a gîndirii, chiar dacă în par
ticular îl sfidăm, îi găsim, 
din snobism, cîteva cuvinte 
de apreciere.

Cum stăm cu șahul la noi? 
Așa și așa. Avem cîțiva ma
eștri, îi cunoaștem, au făcut 
figuri onorabile in confruntă
rile internaționale, au scos 
remize la campionii lumii.

Avem o revistă lunară, de 
cîteva pagini, dedicată șahu
lui, dar trebuie să spunem că 
e atît de sâracă, de monoto
nă. de puțin instructivă. Li
nele reviste profilate pe alte 
domenii, dau la rubrica de 
varietăți și cîtc o problemă 
de șah („mat în două mutări") 
nu o dată incorect puse în pa
gină. Televiziunea, care ar 
putea face minuni și în acest 
domeniu, ne dă săotămînal, 
într-o emisiune duminicală de

stră știe în spre ce merge, 
întâmpină conștientă viitorul 
și atunci nu e de prisos, dim
potrivă, să pregătim acest 
viitor prin jocurile pe care 
Ie oferim copiilor și tinerilor 
noștri. Societatea de mîine va 
fi perfect raționalizată și a- 
tunci nu e „absurd" să în
drumăm tineretul spre 
jocuri raționale, sau dacă 
vreți, și tot aceea este, rezo
nabile. Ocupați cu jocul 
de șah (cum și cu jocurile în 
aer liber, neapărat) tinerii 
vor avea mai puțin timp pen
tru muzica Ușoara și dahsul 
deșănțat, vor fi mai medita
tivi și mai cavaleri.

Ne-ar fi ușor să ne ajutăm 
de un citat, acum în final, 
luat din nenumăr^ți autori 
care au făcut apologia jocului 
de șah. dar il preferăm pe 
acela din înțeleptul întru 
toate Sadoveanu, poate și 
pentru frumusețea și pentru 
actualitatea lui. Zice Sado
veanu : „N-avem cuvinte 
destule ca să îndemnăm pe 
părinți și pe profesori să în- 
drumeze preocupările și spre 
șah. Dacă nu pun destul preț 
pe intelectualitatea acestui 
joc, să știe cel puțin că, pen
tru șahist, tablele și cărțile, 
ca și toate jocurile de noroc, 
devin distracții barbare de 
care se leapădă pe măsură ce 
înțelege și practică tot mai 
bine și mai intens șahul".

E de prisos să mai spunem 
că lui Sadoveanu ii plăcea 
șahul și îl juca adeseori.

PUȘILOR — ora 17 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BOEING- 
BOEING — ora 19,30 ; Circul de 
Stat : CIRCUL MARE DIN MOS-
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Opera Română : TRAVIATA —- 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SUZANA — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Studio) : MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 20 ; Teatrul de Co
medie : DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : BURICELE IN URECHE
— ora 20 ; (Sala Studio) : VIRAJ 
PERICULOS — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : MITICA ȘI... OMUL LUI
— ora 19,30 , Teatrul „Ion Vasi-
lescu" VIAȚA... O COMEDIE — 
ora 19,30 ; Studioul I.A.T.C. : 
CARTOFI PRĂJIȚI CU ORICE — 
ora 20 ; Teatrul „Țăndărică" (Cal. 
Victoriei) : AVENTURILE LUI
PLUM-PLUM —ora 17 ; (Str. Aca
demiei) : GULIVER ÎN ȚARA PĂ
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• 18,00 Microavanprețniera • 
18,05 Lumea copiilor : „Moș Lă- - 
custă" — după o povestire de Pe- x ' 
tre Ispirescu • 18,30 Anchetă eco- 7' — 
nomică • 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 La volan — emisiu- 
ne pentru conducătorii auto 
O 19.35 Ce știm și ce nu știm 
despre om ? Ceasornicele biologi
ce • 20.00 Desene animate • 20.15 - 
Seară de teatru : „Micul infern" ■ 
ele Mircea Ștefănescu • 21.45
Anunțuri — publicitate • 21,ȘO * = ' 
Telejurnalul de noapte • 22,05 
Teleglob : Tasmania • 22.30 Ac- 
tualitatea muzicală.
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Doi termeni cărora supralici
tarea le-a conferit cu timpul o 
patină șablonardă și tehnicistă, 
peste care rareori mai în-cercăm 
să trecem pentru a descifra și 
fondul semnificațiilor incluse în 
limitele formulei respective. Și 
totuși, o asemenea încercare se 
arată foarte instructivă în cazul 
activiștilor U.T.C. chemați să în
deplinească in profunzime exi
gențele pe care expresia le e- 
nunță atît de lapidar. Ce în
seamnă, așadar, muncă de în
drumare și control în viața or
ganizațiilor U.T.C. ? Ce sens i 
se acordă in chiar concepția ce
lor care o exercită ?

„Pentru mine — ne spunea 
Ana Olteanu, activistă a Comi
tetului municipal Sibiu al U.T.C., 
răspunzînd din partea acestuia 
de organizația de la întreprin
derea „Steaua roșie" — garan
ția reușitei acestei activități, 
constă, în primul rînd, în modul 

• în care știi să te apropii de oa
menii pe care trebuie să-i în
drumi. Vreau să spun că prima 
condiție a acestei reușite nu se 
poate afla din „exterior", ci 
doar prin cunoașterea exactă a 
situațiilor, cerințelor și posibili
tăților organizației respective. 
Misiunea mea nu este de a mă 
substitui eforturilor proprii ale 
organizației, ci de a mă alătura 
acestora, ajutînd și colaborînd 
strîns, intervenind, acolo unde 
este cazul, cu sugestii care să 
optimizeze traducerea în prac
tică a obiectivelor pe care orga
nizația însăf.w și le-a propus în 
programul său".

Ceea ce constituie centrul de 
greutate al acestui punct de 
vedere, care surprinde exact cî
teva din coordonatele funda
mentale ale problemei, este un 
anumit raport care exclude în 
bună măsură aspectul ierarhic, 
ci impune, dimpotrivă, relațiile 
de apropiere reciorocă, de inti
mitate, imprimînd efortului pro
priu al activistului, nu rolul unui 
suplinitor, ci al unui ferment 
capabil sâ catalizeze viața or
ganizației pe făgașul dorit. In- 
vestigînd în organizația de 
la „Steaua roșie" conturul prac
tic al acestor deziderate teore
tice, nu au lipsit nici confirmă
rile faptice. Una din probleme
le care a suscitat nu puține di
ficultăți în concretizarea ei, din 
cauza deficiențelor în ceea ce 
privește participarea tinerilor, în 
majoritate fete, a fost evoca-

MUNCA DE

Îndrumare

Șl CONTROL
tă de unele acțiuni preconizate 
de comitetul U.T.C. Faptul că 
aceste acțiuni au loc uneori du
minica, că multe tinere au fa
milii, că altele preferau prezen
ței la aceste acțiuni diverse dis
tracții aduseseră la un anumit 
moment această inițiativă în pra
gul unei compromiteri. S-a în
treprins atunci o amplă acțiune 
de mobilizare, cu concursul di
recției întreprinderii și al orga
nizației de partid, a acelor ti
nere ce perseverau în această a- 
titudine. Ana Olteanu, împreună 
cu ceilalți membri ai comite
tului U.T.C., au susținut un a- 
devărat colocviu educativ pe a- 
ceastă temă, purtîndu-se discu
ții „de la om la om1' 
proape toate tinerele în cauză. 
Abilitatea și consecvența cu ca
re s-a înfiripat acest dialog a 
fost argumentul care a deter
minat ca, în scurtă vreme, ac
țiunile respective, cărora li s-a 
imprimat totodată o mai înaltă 
ținută calitativă, să se bucure 
de o participare binemeritată, 
continuă, a tuturor tinerelor, fi
ind un exemplu pentru celelalte 
organizații din municipiu. In re
pertoriul strădaniilor Anei Ol
teanu la organizația de la 
„Steaua roșie" se află și acti
vitatea sa de lector al unuia

CU

Ecoul în timp al acelui
romantic...

(Urmare din pag. 1)

pînă acolo, sus, în plină iar
nă, prin ninsoarea care-1 or
bea, ca să deschidă drum con
structorilor. Azi, de la poalele 
muntelui și pînă la castelul de 
echilibru urcă o șosea de as
falt, un drum de excursii, pe 
care-1 străbați cu piciorul în 
două ore. Dar tînărul nostru, 
atunci, ca să ajungă la cota 
aceea la care nu ajunsese ni- 
Tneni, prin viscol și prin nin
soarea care-1 orbea, a făcut 
trei zile și trei nopți. Expe
diția, repetată de cîteva ori, 
cu remorci de materiale și uti
laje, a trecut ca un fapt oare
care, ocupînd pe suprafața 
marii construcții exact dimen
siunea unui ecou. Dar este 
ecoul prin timp al acelui „hei- 
rup ■!“ romantic al începutu
rilor ; este aceeași constantă, 
strălucitoare flacără a entu
ziasmului constructiv care de
finește o generație și care se 
suprapune și se confundă cu 
flacăra idealului comunist. Și 
îmi închipui, îmi place uneori 
să-mi închipui că, poate, tî
nărul care a urcat cu buldo
zerul pe un drum care nu exi
sta, singur în nopțile munte
lui viscolit de zăpadă, a stri
gat niște cuvinte pe care ecoul 
— un ecou mai profund decît 
cel al muntelui — i le-a întors 
încărcate de reverberații : hei- 
rup !

Acest tînăr nu s-a gîndit 
niciodată că este sau că va fi 
un erou. Această trăsătură, 
această nouă fire a lui i le-a 
descoperit — sau poate i le-a 
oferit —- marele șantier, dînd, 
astfel, prin acest exemplu, ca 
prin atîtea și atîtea altele, mă
sura a ceea ce înseamnă marea 
construcție, socialismul, pentru 
desăvîrșirea și împlinirea des
tinelor noastre.

Am cunoscut la T.C.M.M. 
Rovinari — întreprindere de 
construcții angajată în dezvol
tarea minei — un tînăr ingi
ner, cîndva brigadier la Salva 
Vișeu, azi șeful grupului de 
șantiere deschise aici, om sub 
a cărui conducere s-au inau
gurat înainte de termen noile 
cariere de la Tismana, Beter- 
ga și Gîrla și s-au montat îna
inte de termen mașinile com
plexe de excavat care lărgesc 
mereu perimetrul minei. Aces
te mașini, gigantici monștri 
metalici, lungi de cîte 120 me
tri și înalți de 30—34 sînt di
rijate de la o stație radio în 
fața căreia, la un pupitru, l-am 
găsit pe tînărul inginer. Unel
tele lui erau un creion, o hîr- 
tie, o carte. Calcula posibili
tățile unor noi montaje, și mai 
rapide, ale mașinilor, pe baza 
comportării celor aflate deja 
în funcțiune. Nu mi-1 pot în
chipui strigînd „hei rup !“, nu 
poți striga „hei rup !“ în fața 
unei stații de radio sau a unui 
tablou de comandă, dar ne 
putem închipui, îndelungul, 
pateticul, revoluționarul pro
ces prin care munca s-a ridi
cat la creație, efortul fizic la 
competență tehnică, gîndire 
lucidă, organizare științifică.

Convertit în consumul mereu 
sporit de inteligență, elanul 
fierbinte al începuturilor e la 
fel de durabil, ca însăși con
strucția noastră, care-i include 
ca pe cea mai de preț temelie.

In anotimpul fertil și incan
descent al șantierelor româ
nești au crescut și cresc mii 
de tineri, o generație bărbă
tească a muncii, operă a aces
tor șantiere care, la rîndu-le, 
sînt opera ei.

Și dacă ar fi să mai măsu
răm o constantă, un element 
neclintit și arhidurabil în a- 
ceste decenii de efervescență 
și transformări constructive, 
o realitate prezentă pe 
toate treptele anilor și in 
rotația tuturor anotimpuri
lor, atunci vom spune — 
extrăgînd din toate faptele 
și episoadele de construcție 
esența lor intimă, ultimă — 
că încrederea pe care partidul 
a acordat-o tineretului țării, 
încredere care mobilizează și 
mai departe, tot mai intens, 
energiile noastre, s-a confir
mat și se confirmă. E tăria și 
mîndria noastră.

din cercurile tematice. Temele 
susținute pînă acum dintr-o do
rință personală, dar și din nece
sitatea de a asigura un grad spo
rit de competență conținutului 
acestora, s-au bucurat de adezi
unea tinerilor participant, com- 
pletînd fericit tabloul muncii 
sale de îndrumare și control. în 
ultimul timp preocuparea Anei 
Olteanu este solicitată și de 
instruirea noii secretare a co
mitetului organizației, Ioana 
Goran. Treptat, a devenit și a- 
cesta încă un prilej de a-și face 
din noua secretară cel mai a- 
propiat colaborator, socotind, pe 
bună dreptate, că de aceasta 
depinde în mare măsură rămine- 
rea organizației în rindul celor 
fruntașe. Aceste succinte notații 
pe marginea activității Anei 
Olteanu ar rămîne însă incom
plete dacă n-am aminti că, îna
inte de a deveni activistă a co
mitetului municipal, ea a lucrat 
multă vreme la „Steaua roșie". 
Este și aceasta o explicație a 
relațiilor de camaraderie, pe 
care le cultivă cu tinerii de aici. 
Este însă mai mult decit o 
explicație. Este statutul firesc 
al unor relații care, „încălzite" 
de pasiune și interes, au dat 
rezultate scontate.

Că această condiție inițială 
nu este chiar fără importanță 
și influență asupra faptelor, o 
demonstrează — - ■ * •
secretar cu 
comitetului municipal 
care răspunde totodată și 
organizația de la U.P.A.S. Vi
zita in această organizație, în
treprinsă cu intenția de a vedea 
în ce măsură acesta își exercită 
mandatul de îndrumător in 
problemele cu care se ocupă la 
scara municipiului, ne-a pus la 
îndemînă o secvență contrarie 
celei de la „Steaua roșie", dar 
nu mai puțin demnă de aten
ție. în discuția avută în preala
bil, aprecierile sale nu s-au deo
sebit de cele ale Anei Olteanu, 
cunoașterea elementelor de
finitorii vieții unei organizații, 
contribuția activă, mereu prezen
tă a activistului fiind recunos
cute și de data aceasta, ca ab
solut indispensabile, unei munci 
de îndrumare și control eficien
te. Am încercat la U.P.A.S., să 
evidențiem calitatea practică a 
acestor aprecieri incontestabile 
printr-un dialog purtat cu ti
nerii din întreprindere. Am con
statat însă că din cei interpe
lați, între care se aflau și se
cretari de organizații din secții, 
nimeni nu a putut să-și amin
tească vreun amănunt care să 
dovedească existența unei activi
tăți de propagandă ccl puțin în 
ultima perioadă. Iar dacă nu 
exista, bineînțeles că nici nu se 
putea spune mai mult. Și totuși, 
secretarul cu propaganda ne 
VQrbise despre tot felul de ac
țiuni, după cum avea el cuno
ștință, totul se desfășurase în 
perfectă ordine, cu singura deo
sebire că informațiile pe care 
le deținea el nu-i fuseseră fur
nizate de către tineri direct, căci 
cu aceștia nu discutase, ci de

șeful comisiei politico-ideologi- 
ce din întreprindere, ceea ce ex
plică îndeajuns de bine lipsa 
cje cunoaștere exactă a situației 
dar mai dovedește, în plus, că 
după ce că munca de îndruma
re se limitase la cîteva indica
ții sumare, nici controlul înde
plinirii lor nu fusese făcut cu 
rigurozitate, așa îneît din în
treaga formulă nu mai rămăsese, 
în cele din urmă, nimic. Așa
dar, la U.P.A.S., îndrumarea și 
controlul, angajate pe canalele 
unor inflexibile instrucțiuni de 
sus în jos, fără a se interfera și 
completa reciproc, tratate cu su
perficialitate, au primit un 
răspuns așteptat.

Faptele rămîn întotdeauna ar
gumentul capital care demon
strează că depinde de fiecare 
activist în parte ca munca de 
îndrumare și control desfășurată 
de el să devină sau nu o simplă 
formulă. Altfel spus, cuvintele 
se restituie faptelor, „decortica- 
rea" lor de formalismul concep
țiilor și bunelor intenții fără a- 
coperire, constituind un ,.mo- 
mdht al adevărului", al modului 
real în care știm să lucrăm cu 
tinerii. Concludente ni se par, în 
acest sens, cuvintele unui alt In
terlocutor, Zosim Schioapătă, se
cretarul comitetului organizației 
U.T.C. de la „Flamura roșie" : 
„Pentru noi. cei cărora li se 
îndrumă și controlează activita
tea, confruntarea cu aceste mo
mente trebuie să fie totdeauna 
prilejul unei verificări a pro
priilor rezultate, un bilanț și o 
analiză pentru noi, dar și pentru 
activistul respectiv care, fructi
ficate cu 
vească 
ve mai 
zației**. 
marcă 
rezerve.

discernămînt, să ser- 
creării unei perspecti- 

largi activității organi- 
Este, intr-adevăr, o re
ia care subscriem fără

TRAIAN G1NJU

„TlNJAW
La 3 mai, în comuna Hoteni 

— așezare de harnici țărani 
maramureșeni din Valea Ma- 
rei — a fost sărbătoare, o 
sărbătoare care se organizează 
pe aceste meleaguri prin pu
terea tradiției și nu prin ge
nerozitatea calendarului de, 
peste 100 de ani și care se 
cheamă „Tînjaua".

Ce semnificație lexicală s-ar 
putea atribui unui asemenea 
cuvînt, dincolo de fruntariile 
Maramureșului ? Greu de spus. 
Poate am fi tentați să-l apro
piem de unul din sensurile cu- 
vîntului „tînjală". Dar aceasta 
ar însemna antipodul adevăra
tului său înțeles, pentru că. 
în accepție locală „Tînjaua“ 
este ziua în care hoteenii îl 
sărbătoresc pe cel mai harnic 
consătean, acela care iese pri
mul la arat. Anul acesta, 
„Tînjaua“ a avut ca personaj 
principal pe Ion D. Hoțea, un 
tînăr de 23 de ani. După obi
cei, dis-de-dimineață, flăcăii 
din sat s-au abătut pe la casa 
fruntașului, pe care l-au luat 
cu dînșii. întregit de alaiul 
celorlalți locuitori si a multor 
invitați din satele vecine, 
avînd în frunte un „urător“, - 
grupul flăcăilor s-a îndreptat 
spre Lunca Darașca. Aici, 
alaiul a înconjurat de trei ori 
ogorul arat de Ion a lui Du
mitru Hoțea. în semn de pre
țuite a hărniciei, sărbătoritul 
a fost purtat în telegută pînă 
la rîu, unde a fost spălat pe 
mîini de cel mai bătrîn om 
din sat. Ca și sîmbra oilor 
ori sărbătoarea castanilor, alte 
cunoscute datini maramureșe
ne, „Tînjaua* s-a transformat 
apoi într-o emoționantă mani
festare folclorică. Formații ar
tistice de amatori de pe Valea 
Izei, din Valea Mare! și Cosău- 
lui au cîntat șf au dansat în 
lunca rîului, pînă noaptea tîr- 
ziu.

La Hoteni a fost sărbătoare 
cîmpenească. o sărbătoare care 
trăiește nrin tradițfa nobilei 
sale semnificații.

(Agerpres) i

ÎNTREBARE PENTRU SERALIȘTk J

dreptul de /) mm
A

I duce la
„dreptul* de a mi wiiwi ?

Imaginea tînărului muncitor 
care, după cele opt ore de lucru 
în uzină, pășește cu cărțile sub 
braț pe poarta liceului seral ne 
este îndeaproape cunoscută, ea 
stîmind în noi sentimente de 
prețuire, de admirație. Fiindcă 
nu e deloc ușor ca, după un 
program de muncă intens în în
treprindere, în loc să preferi o 
binemeritată odihnă, să te inte
grezi unui alt program, de învă
țătură. Pentru a reuși pe amîn- 
două tărîmuri-, pentru a fi bun 
afit în uzină cît și la școală se 
cere nu numai o mare capacitate 
de efort, dar și puterea de a 
renunța, de a nu ceda unor ten
tații care intră în sfera tinereții 
sau sînt mai pe la margini, se 
cere multă maturitate în folosirea 
timpului.

E de asemenea cunoscut că, 
prin această formă de învățămînt, 
a fost creată posibilitatea ca ti
nerii muncitori să-și ridice nive
lul profesional, să poată dobîndi

cunoștințele necesare înțelegerii 
și stăpînirii unor procese tehno
logice tot mai complexe. După 
cum, de asemenea, se cunoaște 
că orice întreprindere e obliga
tă să creeze condițiile necesare 
ca tinerii care solicită să poată 
urma cursurile acestei forme de 
învățămînt. Dar aceasta înseam
nă nu puține eforturi din partea 
întreprinderii, a colectivului ei ; 
conducătorii procesului de pro
ducție sînt nevoiți să rezolve 
adeseori adevărate ecuații, să gă
sească soluții pentru ca fluctuația 
de la un schimb la altul să nu se 
repercuteze asupra bunului mers 
al uzinei. Fac însă aceste eforturi 
cu deplina convingere că, în fi
nal, tot întreprinderea va avea 
de cîștigat: tinerii muncitori sera- 
liști își vor ridica nivelul profe
sional, unii vor urma un drum 
mai lung dar într-o bună zi se 
vor întoarce în aceeași secție de 
data aceasta cu diploma și cu
noștințele de maistru sau inginer.

Emil Stratulat, 
propaganda al 

' ' ' U.T.C.
de

• • • • •

Uzina de motoare electrice Pitești — atelierul montaj general. Aspect de la controlul final al motoarelor electrice 
Foto : O. PLECAN

LA TÎRGOViȘTE: .

Noi obiective industriale
în viitorul pian cincinal municipiul Tîrgoviște iși va îm

bogăți peisajul industrial cu noi obiective de mare însemnătate 
pentru economia națională. Recent, aici a început construcția 
uzinei de strunguri — conșiderată a fi cea mai mare și mo
dernă din țară. Ea urmează să intre în funcțiune cu mai bine 
de 50 la sută din capacitatea de producție în anul 1972, iar doi 
ani mai tirziu cu întreaga capacitate : 9 500 strunguri automate 
și semiautomate de diferite tipuri, precum și 5 700 tone piese 
forjate din oțel pe an. în același perimetru se desfășoară lucră
rile la un nou obiectiv : Uzina „Romlux" dc surse electrice de 
lumină și accesorii. în 1973, cînd ultimele lucrări vor fi înche
iate, uzina tîrgovișteană va realiza anual 4,5 milioane lămpi 
fluorescente tubulare, 1,2 milioane ,’ămpi cu vapori de , rrcvr 
de înaltă presiune și 95 000 000 becuri normale cu incandescență. 
Tot aici se prevede să fie construită uzina dc oțeluri înalt aliate, 
proiectată pentru o producție de circa 600 000 tone pe an.

(Agerpres)

INTEGRAREA
(Urmare din pag. I)

® ® ® ® ®

Experimentarea noului sistem de salarizare

CITITORII întreabă,
SPECIALIȘTII răspund

ÎNTREBARE : Lucrez în în
treprindere din luna noiembrie 
1968. Conform vechiului sistem 
de salarizare eram încadrat la 
categoria a Vil-a. în condițiile 
noului sistem de salarizare am 
fost trecut la categoria a V-a, 
treapta I. Aș vrea să știu după 
ce interval de timp pot primi 
treapta următoare și care sînt 
criteriile după care se face pro
movarea într-o treaptă superi
oară. Vă rog să precizați dacă 
trecerea la o treaptă superioară 
se face numai în baza aprecieri
lor favorabile ale maistrului sau 
trebuie susținut și un examen ? 
(ȘTEFAN RACHIȚEANU — me
canic la Uzina de prelucrare a 
maselor plastice București)

RĂSPUNS : Conform prevede
rilor, trecerea de la nivelul 
de bază la prima treaptă și de 
la o treaptă la alta se face con
secutiv, fără salturi, pe baza ca
lităților personale, constant do
vedite o perioadă de timp, a că
rei durată nu poate fi mai mică 
de un an pentru trecerea de la 
nivelul de bază Ia prima treap
tă și dc doi ani de la trecerea 
de la o treaptă Ia alta. Durata 
minimă prevăzută mai sus nnate 
fi redusă Ia jumătate, cu apro
barea conducerii întreprinderii 
pentru muncitorii care în mod 
constant au realizări cu totul 
deosebite în activitatea lor. Ca
litățile personale se caracteri-

zează prin : obținerea unei pro
ductivități ridicate a muncii, 
realizarea unor produse de ca
litate superioară, experiență și 
aptitudini personale, vechime in 
categorie și treaptă, nedepășirea 
consumurilor specifice, conștiin
ciozitate în realizarea sarcinilor 
de muncă, contribuție la îmbu
nătățirea activității formației de 
lucru din care fac parte. în
cadrarea in treptele prevăzute 
la fiecare categorie se face de 
șeful secției la propunerea mais
trului și se aprobă de directorul 
întreprinderii sau de către per
soana delegată de către acesta. 
Promovarea în trepte se face 
fără a fi necesară susținerea 
unui examen.

ÎNTREBARE : Avînd în ve
dere că, după cum bine se știe, 
caracteristicile meseriei de e- 
lectrician, cu sensibile diferențe, 
sTnt comune în toate ramurile 
economiei, vreau să știu dacă 
noul sistem de salarizare pre
vede un sistem tarifar unic pen
tru electricieni, indiferent de ra
mura unde-și desfășoară activi
tatea, sau este preconizată co
relarea salariilor în funcție de 
importanța fiecărei ramuri în 
parte ? (ALEXANDRU RETE- 
VOI — electrician la aceeași u- 
zină).

RĂSPUNS : Precizăm că mese
ria de ,.electrician** se regăseș
te atît în nomenclatorul de

meserii al ramurii energiei e- 
lcctrice și termice, cît și in cel 
al ramurilor construcției de ma
șini și prelucrării metalelor. E- 
lectricienii cu meserii specifice 
ramurii energici electrice și ter
mice (electrician exploatare cen
trale și stații electrice, electri
cian protecție, relee, automati
zare și măsurări electrice etc) 
sint salariați pe baza rețelei 
tarifare aprobate pentru ra
mura energiei electrice și ter
mice care prevede trei grupe de 
salarizare (A. B. C.). în vederea 
aplicării acestor grupe de sala
rizare au fost elaborate criterii 
de clasificare a tuturor instala
țiilor energetice. In acest mod 
se diferențiază salariul muncito
rilor de aceeași categorie de ca
lificare și aceeași meserie în ra
port cu gradul de răspundere pe 
care-1 au, în funcție de impor
tanța pentru economie a insta
lațiilor deservite și în raport cu 
gradul de complexitate tehnică 
a acestor instalații. In ce pri
vește electricienii de întreținere 
și reparații, salarizarea acestora 
se face pe baza rețelei tarifare 
aprobată pentru ramura con
strucții de mașini și prelucrarea 
metalelor, care prevede două 
grupe de salarizare (A și B). Sa
lariile din grupa A se aplică la 
marile întreprinderi construc
toare de mașini, celelalte între
prinderi constructoare de mașini

pen-

spe- 
nia-

aplicînd salariile prevăzute 
tru grupa B.

In întreprinderile cu alt 
cific decît construcțiile de 
șini și prelucrarea metalelor, sa
larizarea electricienilor de între
ținere și reparații se face, de 
regulă, pe baza salariilor prevă
zute pentru grupa B. Fac excep
ție unele întreprinderi cu apa
ratură complexă, la care, 
excepțional, s-a aprobat 
rea salariilor prevăzute 
grupa A.

ÎNTREBARE : Se are

in mod 
aplica-, 
pentru

ÎNTREBARE : Se are în ve
dere la acordarea treptelor, ca
tegoriilor de încadrare (în afara 
calităților -personale, conștiin
ciozității în muncă) prin ce for
me anume de instruire s-a fă
cut calificarea respectivului 
muncitor? (STANA FRONE — 
bobinatoare la Filatura 
nească- de bumbac)

RĂSPUNS : Stagiile stabilite 
pentru promovarea în treptele 
de salarizare prevăzute în ca
drul fiecărei categorii sînt ace
leași pentru toți muncitorii, in
diferent de forma instruirii prin 
care s-a făcut calificarea lor. In 
ceea ce privește stagiile prevă
zute în indicatoarele tarifare dc 
calificare pentru promovarea în 
categorii superioare, acestea 
sînt stabilite diferențiat în func
ție de pregătirea profesională 
(calificare la locul dc muncă, 
școală profesională etc.).

româ-

treptele

Conștienți că lucrurile bune 
realizate cer drept la permanen
ță, ne-am oprit cu deosebită 
atenție asupra acelor aspecte 
care formulează concluzii de 
mare actualitate pentru munca 
educativă în școli, în rîndul u- 
cenicilor al elevilor în general.

Am putut constata cu acest 
prilej că nu în toate cazurile 
absolventul se încadrează activ 
în producție. în unele situații, 
unii dintre ei nici nu se prezin
tă la locul de muncă sau renun
ță definitiv la. calificarea obți
nută. Am putea nominaliza prin 
cazul din secția 490 (hala nouă) 
a U.C.M.R., unde peste 40 de ti
neri absolvenți au părăsit locul 
de muncă, chiar sub prescripția 
legală de â plăti școlarizarea. 
Din păcate, nu este un caz izo
lat și el apare ca o consecință 
a slabei munci politico-educative 
în rîndul elevilor, preocupării 
insuficiente a organizațiilouL. 
U.T.C. într-o zonă de interes 
pentru producție. Și nu este 
vorba doar de părăsirea locu
lui de muncăi, ci și de neînde- 
plinirea normelor de către o se
rie de tineri : la secția mecanică 
grea de la U.C.M.R., de pildă, 
numai 20 la sută (?) din absol
venții anului trecut au reușit 
să-și realizeze sarcinile de plan 
pe primele două luni din 1970.

Ne-am convins încă o dată — 
dacă mai era nevoie — că atît 
organizațiile U.T.C. din școală, 
cît și cele din întreprindere a- 
cordă un spațiu infim in agenda 
lor de lucru activităților pentru 
elevii anilor III ai școlilor pro
fesionale, adevăr exprimat în 
faptul că majoritatea absențe
lor nemotivate de la lucru a- 
parțin acestora. Este adevărat, 
și nu trebuie trecut peste acest 
lucru, că nici conducerile 
întreprinderi și secții nu 
preocupă suficient de această 
categorie de tineri, ajungindu-se 
prin asemenea nedqrită „com
plicitate" la comiterea actelor 
de indisciplină, la asimilarea 
superficială a meseriei.

Un alt neajuns in ceea ce 
privește pregătirea viitorilor 
muncitori este și acela că or
ganizațiile U.T.C., conducerile 
de școli nu inițiază activități 
atractive care să ducă la in- 
drăgirea meseriei, să le facili
teze cunoașterea aprofundată a 
viitoarei profesii. Sintem con
vinși că aici trebuie căutată, in 
primul rind, originea absențelor 
de la orele de practică — nu
mai la grupul școlar U.C.M.R. 
în primul trimestru școlar au 
fost înregistrate peste 30 000 ! 
— expresie a indiferenței pen
tru propria-i carieră.

Nu există nici o îndoială că 
rezolvarea complexelor proble
me care se însumează în inte
grarea absolvenților școlilor pro-

de 
se

fesionale, solicită eforturi reale 
și eficiente din partea tuturor 
factorilor cu responsabilități in 
această direcție. înainte de ori- 

biroul consiliului județean 
munca in rindul elevi- 

tras pentru sine conclu- 
în colaborare cu Inspec- 
școlar, cu Consiliul ju- 
al sindicatelor, cu con- 
conducerilor școlilor și

ce, 
pentru 
lor a 
zia că, 
tqratul 
dețean 
cursul 
întreprinderilor . trebuie să se 
aplece cu deosebită insistență 
asupra chestiunilor caro pri
vesc direct această categorie de 
tineri. Așa cum arătam. vom 
porni de la a da o largă circu
lație formelor eficiente de sti
mulare a dragostei pentru me
serie. Nu pierdem din vedere 
colaborarea ce trebuie să exis
te in întreaga activitate desfă
șurată de organizațiile U.T.C. 
din școli și întreprinderi in dez
voltarea responsabilității fiecă
rui tînăr față de îndeplinirea 
ireproșabilă a sarcinilor profe
sionale, educarea sa in spiritul 
disciplinei muncitorești. în a- 
cest scop, în toate unitățile eco
nomice ale județului vor fi ge
neralizate concursurile pe me
serii pentru elevi, stimularea 
interesului pentru cartea tehni
că, simpozioane axate pe satis
facțiile meseriei, pe tradițiile 
și importanța uzinei în circuitul 
economiei naționale, pe rapor
turile disciplinei cu rezultatele 
economice la locul de muncă.

O anchetă realizată recent pe 
raza municipiului Reșița — toc
mai pentru a oferi elemente 
concrete dezbaterii în cadrul 
plenarei trimestriale a consiliu
lui județean pentru munca în 
rindul elevilor — ne-a pus în 
fața unei realități surprinză
toare : puțini, foarte puțini din 
cei 500 de elevi din clasele a 
Vil-a și a VIII-a și-au exprimat 
opțiunea de a deveni munci
tori într-o așezare prin exce
lență industrială, ca Reșița. 
Ne-am gîndit să întocmim cu 
maximă operativitate monogra
fiile meseriilor care se pot în
văța și practica in județ, ca un 
punct de pornire obligatoriu. 
„Săptămîna porților deschise"
— acțiune de anvergură consa
crată elevilor claselor a Vlîl-a
— urmărește să înlesnească cu
noștința directă a acestora cu 
atmosfera halelor de fabricație, 
contactul nemijlocit cu oamenii 
care lucrează aici, cu mașinile 
pe care le mînuiesc, să cunoas
că produsele ce le realizează, 
în dorința de a constitui o a- 
propiere gradată de conținutul 
meseriilor, de a oferi posibili
tatea verificării pe viu a afini
tății pentru o meserie sau alta, 
am pus la punct folosirea de 
către elevii școlilor generale a 
atelierelor-școală aparținînd u- 
zinei, accesul lor Ia baza de in
struire practică din dotarea 
grupurilor școlare ale celor 
două mari unități reșițene.

Se întimplă însă ca unii să fo
losească liceul seral doar ca pe 
o posibilitate de a fugi de mese
ria pe care o practică în între
prindere, meserie pe care și-au 
ales-o singuri și pentru însușirea 
căreia statul a cheltuit bani cu 
întreținerea lor. Să-i- privim mai 
de aproape.

Sintem la Uzina metalurgică 
din Bacău. îi supunem secretaru
lui comitetului U.T.C., ing. Ce
zar Luncanu, chestiunea care ne 
interesează. Primul răspuns, spon
tan, a fost un adînc oftat. Apoi 
a continuat:

— Nu știu de unde au auzit o 
parte din seraliștii noștri — Au
rel Cristea, Vasile Spătaru, Ion 
Tănase sau Vasile Michici — că 
ei au numai drepturi, că între
prinderea e obligată fată de ei, 
dar nu și ei față de întreprin
dere. Iată, strungarului Aurel 
Cristea i s-au creat condiții să 
lucreze numai în două schim
buri. El vrea însă să lucreze nu
mai dimineața și nu vrea să în
țeleagă că aceasta nu se poate, 
că uzina are anumite sarcini de 
plan care trebuie îndeplinite, 
deci e necesar ca toate mașinile 
să producă cit mai mult, în toate 
schimburile.

L-am căutat pe strungarul 
Aurel Cristea în secție dar nu 
l-am găsit. Aflasem că absentea
ză, că nu iși îndeplinește norma, 
că în tura de noapte părăsește 
mașina și doarme prin diferite 
locuri ascunse.

— Cristea ne-a dat mult de 
furcă, ne declară maistrul Mihai 
Stelea. In 10 zile a lipsit 56 de 
ore, alteori refuză lucrul, acum 
cîtva timp a realizat în 4 zile o 
producție doar de 42 lei, deci nici 
norma pe o zi. La școală, e la 
fel: are doar o medie de 6, în 
rest 5 pe toată linia.

— Cu Aurel Cristea noi am 
discutat de mai multe ori, ne 
declară Dumitru Ardeleanu, acti
vist la Comitetul municipal 
U.T.C. In cadrul unei dezbateri 
organizate de curînd în Bacău cu 
seraliștii, dinsul a cerut să lucre
ze numai în schimbul de dimi
neață. Dar a fost combătut chiar 
de ceilalți tineri de la Uzina me
talurgică. Aceștia i-au arătat că 
uzina duce lipsă de muncitori 
calificați, că planul trebuie înde
plinit, că ceea ce pretinde el e 
mai mult un moft. Au intervenit 
în discuție și șeful secției unde 
lucrează Cristea și directorul în
treprinderii. Dar fără nici un re
zultat. Pe Aurel Cristea nu-l in
teresează problemele întreprin
derii.

Iată deci cîți oameni au încer
cat să-1 convingă pe un tînăr că 
alta e calea. I-au adus argumente 
cu atît mai convingătoare cu cît 
veneau din partea unor ingineri 
sau maiștri ce au fost și ei sera- 
liști, din partea directorului li
ceului, care a frecventat și el 
cîndva această formă de învăță
mînt, din partea unor activiști ai 
comitetului municipal U.T.C. 
care, pe cînd erau muncitori, 
mergeau în fiecare seară la școa
lă și erau buni într-o parte și-n 
alta, mai activau și ca secretari 
ai unor organizații U.T.C.

Pe VaSile Spătaru l-am găsit la 
mașină. Se mișca alene, fără 
nici un chef. îl întrebăm de ce 
a lipsit două zile iar el ridică 
din umeri. După cîteva clipe de 
așteptare, ne răspunde cu non
șalanță : „Nu am putut să mă 
scol. Eram obosit". începe să-și 
revendice drepturi într-un mod 
cel puțin ciudat : întrucît, vezi 
doamne, el are acum o clasă de 
liceu mai mult decît un vecin al 
său, ar trebui să muncească mai 
puțin, maistrul să-i dea bună 
ziua, iar șeful secției să-i găsească 
un locușor călduț, dacă se poate 
undeva într-un birou.

Nu alta este atitudinea față de 
muncă a tînărului Constantin 
Cliirilă, care în schimbul III nu 
realizează decît un sfert din nor
mă, a lui Vasile Tănase sau loan 
Profir. Ultimul, întîlnit în miez 
de noapte de un activist al co
mitetului municipal U.T.C. ne 
cînd se întorcea la mașină a fost 
întrebat ;

— De unde vii ?
— Am fost și m-am odihnit.
— Cît ?
— Două ceasuri.
Dialogul este edificator. Și mă

surile trebuie să fie pe potrivă, 
în așa fel îneît asemenea aspec
te să nu mai poată fi întîlnite. 
Dacă toate intervențiile făcute 
pînă acum (și nu au fost puține) 
nu i-au determinat pe cei în cau
ză să-și schimbe atitudinea, este 
necesar, avem deplina convinge
re, să se sancționeze și pe altă . 
cale, mai hotă rit. Să nu se uite 
faptul că acești tineri au căpă
tat dreptul de a frecventa liceul 
seral fiindcă înainte de aceasta 
lucrau și lucrează într-o între
prindere. Decurge de aici că o 
cale pentru a stăvili evoluții 
neprielnice se poate găsi, că acest 
drept poate fi ridicat celor care 
*?uwM îndeplinesc îndatoririle 
față de întreprindere.

ION CHIRIC
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HAINE DE
Scriitorii români au fost viu 

Îjreocupați de problema cititori- 
or. A nu avea cititori constituie, 

pentru o literatură, un mare 
prejudiciu. Caragiale, Vlahuță și 
alți scriitori au semnalat și de- 
plîns situația unui cititor care 
prefera cartea străină celei ro
mânești. Dar cititorul este un 
factor decisiv pentru literatură și 
mai multe promoții de scriitori 
români au resimțit asta cu in
tensitate. Greșeala, uneori, era 
că ei doreau să găsească, necon
diționat, un cititor deja format, 
pregătit pentru o literatură ce 
devansa uneori cu mult apetitul 
său.

Cititorul rămîne încă și astăzi 
un factor . determinant pentru 
scriitor și pentru producția de 
carte. S-au făcut și se fac cele 
mai surprinzătoare piruete pen
tru cîștigarea lui. Lîngă cele ale 
scriitorului se adaugă și cele ale 
editorului. Cumpărătorul va pre
fera întotdeauna o carte mai 
frumoasă, uneia tipărite medio
cru pe hîrtie proastă și fără nici 
un fel de eleganță.

O surpriza a fost. în acest 
sens, ediția Alfred Jarry, prima 
dată tradus în românește. Este 
o carte mare cît vechile ceasloa
ve, pe hîrtie de lux, de diverse 
calități și culori, cu ilustrații de 
epocă. O adevărată desfătare : 
Regele Ubu văzut în diverse 
ipostaze de diverși desenatori, 
chipul autorului și ale confrați
lor de epocă, o copertă inteli
gent compusă. O adevărată 
orgie-Ubu sau orgie-Jarry. Com
plicatul titlu prezidează e- 
locvent starea de spirit care a 
stat la baza întocmirii volumului: 
«Alfred Jarnj — Ubu-Rege în
cornorat, în almanah, pe colină, 
cu prolegomenele și cu paraleli- 
pomenele respective cît și cu 
alte documente literare, istorice 
și iconografice privitoare la viața, 
la opera și la avatarurile ilus
trului bărbat, transfigurat pata- 
fizic în românește, de Romulus 
Vulpescu».

In această împrejurare idolul 
este Alfred Jarry și preotul este 
Romulus Vulpescu. O ediție ele
gantă și bine' întocmită este sem
nul celui mai intens cult pe 
care și-l poate dori un scriitor. 
Ediția e atît de bogată încît are 
nevoie de un cuprins. analitic 
pentru a-1 putea orienta pe ci
titor, cuprins analitic a cărui bo
găție e demnă de invidiat. Mai 
întîi o prefață de Romul 
Munteanu, apoi o cronologie ur
mată de textele pieselor lui Al
fred Jarry, după care este repro
dusă corespondența lui Alfred 
Jarry' și, în sfîrșit, într-o adendda 
încăpătoare, opinii despre Alfred 
Jarry organizate pe cicluri în 
care intră polemiști, memoria
liști, istorici literari, antologiști 
etc. (Ediția e făcută cu mare 
scrupul și la pagina XXXIX ni 
se relatează, cu grija de a nu 
pierde amănunte esențiale, odi
seea căutării și găsirii unei cari
caturale păpuși, Antar, care să 
fie emblema Ubu a ediției ro
mânești).

Ediția este excelentă pentru 
că reușește să îmbine atractivita- 
tea cu necesitatea unei bune și 
complete informații, iar darul 
făcut de Romulus Vulpescu iu
bitorilor lui Jarry merită toată 
stima. Cu atît mai mult cu cît 
noutatea grafică a ediției pare 
a-i aparține și, dacă iubitori de

ediții frumoase găsim destui, în
tocmitori de astfel de ediții se 
arată rar.

Dar... Pentru că există un dar, 
pornind de la, și depășind cazul 
acestei elegante ediții din Alfred 
Jarry. De ce acest elogiu grafic, 
tipografic, editorial lui Alfred 
Jarry?

Edițiile cu adevărat frumoase, 
elegante, luxoase sînt atît de 
rare încît e cazul să ne între
băm de ce gestul unei astfel de 
ediții l-a ales pe Alfred Jarry. 
Bineînțeles că întrebarea nu se 
adresează lui Romulus Vulpescu. 
Admirator al lui Alfred Jarry și 
traducător al său el a găsit pri
lejul să facă o ediție frumoasă 
și n-a pierdut ocazia. întreba-

OPINII DESPRE 
TRATAMENTU L 
EDITORIAL AL 
CĂRȚII ROMÂNEȘTI 
Șl STRĂINE

de MIHAI UNGHEANU

rea nu se adresează, deci, lui. 
E o întrebare care privește, în 
general, aspedul cărții românești 
și o vom formula explicit altfel: 
de ce înaintea unor ediții de lux 
ale autorilor români să dăm a- 
ceastă onoare unor autori străini, 
împotriva cărora nu putem avea 
nimic, dar care se trezesc uneori 
răsfățați peste hotare așa cum 
nu li s-a întîmplat acasă ? Măr
turisesc că aș fi preferat o astfel 
de ediție, cu orgia ei de expli
cații, note și adendda, pentru 
schițele lui Caragiale. S-ar pu
tea cita în întîmpinarea acestei 
dorințe cifra globală a unui nu
măr impozant de ediții sau a ti
rajului total. Nu la cantitatea ci 
la calitatea lor mă refer. O edi; 
ție cu asemenea lux de amănun
te este ediția Caragiale de Za- 
rifopol și Cioculescu, dar ea este 
o carte de referință, o ediție de 
cu totul altă factură și ținută. 
Cea a lui Alfred Jarry îmbină a- 
curatețea informației cu o grafi
că atractivă și sugestivă. Edi
țiile ilustrate din Caragiale nu 
sînt cele mai inspirate cu pu
tință, și au de multe ori în ve
dere pe elevi, cînd nu sînt foarte 
greoaie. Caragiale<este unul din 
autorii în jurul căruia s-a creat o 
luxuriantă iconografie. Atît auto
rul cît și personajele sale au fost 
obiectul caricaturiștilor, graficie
nilor, iar scenografii au sporit 
seria lor. Comentariile pro și 
contra operei lui sînt multiple și 
un ghid sigur îl găsim în ediția 
lui Ș. Cioculescu. Toate elemen
tele unei ediții Caragiale, savu
roase și erudite, care să satisfacă 
atît pe specialist cît și pe nespe- 
cialist, procurînd delicii și unora 
și altora există. înaintea lui ci
titorul român cunoaște însă o 
astfel de ediție din ...Alfred 
Jarry-.

LUX
Defecțiunea este de concepție 

editorială și are rădăcini vechi. 
Cultivarea scriitorilor în ediții de 
factură specială este încă un de
ziderat în fața căruia editurile 
noastre rămîn în majoritatea ca
zurilor mute. Care a fost, însă, 
argumentul pentru care a, fost 
preferat Alfred Jarry unui autor 
român, pentru un atare elogiu 
editorial, rămîne chestiunea cea 
mai importantă. Poate prețul mai 
mare pe care-l reprezintă încă 
în ochii multora literatura străi
nă ? Se știe că, pînă tîrziu, între 
cele două războaie mondiale, 
foarte mulți aveau sentimentul 
că literatura română nu există, 
că ea este sucursală a celei fran
cezei, o „colonie literară", cum 
se pronunță B. Fundoianu. 
Ideile nu erau numai ale 
lui. Neîncrederea, desconside
rarea sau disprețul au însoțit 
multă vreme literatura română. 
Scoaterea în proscenium edito
rial a unui autor străin nu din
tre cei mai mari, revendicat cu 
zgomot de moderniști, nu are a- 
celași subtext ? Din nou, între
barea vizează editurile/ Și, dacă 
erau de evidențiat astfel de au
tori, nu era mai firească tipări
rea lui Urmuz ? Mi se pare ne
firesc modul de a gîndi după 
care este de preferat un moder
nist de altă limbă, care are, însă, 
o carte asigurată la „bursa" va
lorilor literare, în locul unui li
terat român de aceeași orientare 
și talie. Miroase a ignoranță sau 
a incompetență. Și transformă, 
vrînd-nevrînd, literatura română 
în ceea ce nu este, și nu poate fi. 
Dacă editurile, cu toate meri
tele pe care le au, s-au dovedit 
totuși destul de prudente în pro
movarea de ediții cît de cît com
plete ale scriitorilor români, este 
firesc să fim cel puțin la fel de 
prudenți cu edițiile autorilor 
străini. O sănătoasă concepție e- 
ditorială nu poate face altfel.

Conștiința națională a unei li
teraturi, nucleul și fermentul ei 
se îmbină și consolidează astfel, 
în 1943, vorbind despre Emines- 
cu, Arghezi spunea următoarele: 
„Aș cuteza să fac o afirmare, o 
afirmare de bilanț fără șovinism. 
Stadiul atins de literatura noas
tră permite, după Eminescu, Ca
ragiale, Odobescu, Alecsandri, 
Bălcescu, Creangă și ceilalți, să 
se spună că avem o școală lite
rară românească în stare să dea, 
plecînd numai de la ea, criteriul 
experimental complet pentru ori- 

. ce producție artistică viitoare, 
fără să mai fie nevoie neapărat, 
la scriitori cu o instrucție literară 
mijlocie, de cercetarea literaturi
lor străine".

Un scriitor care nu putea fi 
bănuit de exclusivismele lui N. 
Iorga, care cerea taxe de import 
pentru literatura străină, afirmă 
o conștiință națională a literaturii 
române pe baza unei enumerări 
în care încă nu intrau : Lucian 
Blaga, Bacovia, Ion Barbu, T. 
Arghezi, L. Rebreanu, Sadovea- 
nu, H. P. Bengescu, G. Călines- 
cu 1 Intr-un moment în care va
lorile literare românești oferă 
încă suficiente temeiuri de nuan
țare și asimilare profundă, o dis
ciplină editorială mai fermă în 
sprijinirea diversă și lucidă a lor 
este necesară. Gestul editorial de 
care am vorbit ne-o arată. Și nu 
văd de ce ne-am situa sub con
știința din 1940 a poetului Ar
ghezi.
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BICENTENARUL BEETHOVEN

Omagiul

• Și Radu Dragomirescu și 
Radu Stoica aspiră la o eman
cipare a gravurii în lemn, dar 
paradoxal, fără afectarea teh
nicii propriu-zise. Ineditul 
este obținut mai mult prin 
supradimensionarea lucrărilor, 
prin desfășurarea lor neobiș
nuită, asemănătoare stampelor 
japoneze, prin eludarea „su
biectului “. Emanciparea vi
zează în fond nu atît tradiții 
de meșteșug, ci tradiții de re
prezentare. Unui sentimenta
lism considerat desuet cei doi 
tineri plasticieni îi opun însă 
o cam căutată sobrietate, o a- 
nume uscăciune chiar. Radu 
Dragomirescu contopește în 
lucrări sugestii și influențe ex
trem orientale (foarte multe 
detalii amintind de explozia 
grafică și ritmică a alfabetu
lui japonez). Una din preocu
pările sale, „cheia" gravurii 
sale, dacă vrem, o constituie 
analiza epuizantă a expresivi
tății formei pe de o parte și a 
ornamentului pe de altă parte. 
Fără îndoială că „ideea“, di- 
seminîndu-se în preocupări de 
ritmică, nu poate fi exploata
tă intens mai ales în planul 
semnificației. Rezultatul e un 
efect de ornametică, deși 
scopul nu a fost acesta. Există 
deci în gravura sa acel gen de 
ambiguități nefertile cărora un 
grad mai mare de claritate, de 
decizie ar acorda acesteia ade
vărata putere de convingere 
și expresivitatea plastică spre 
care arta țintește.

La Radu Stoica (o natură 
mult mai „literară" decît s-ar 
părea la prima vedere) rolul 
elementului aparent ordonator 
îl are „industria", geometria 
detaliului tehnic în contrast cu 
(haosul filiform al liniilor și 
petelor de culoare plutind în
tr-un spațiu nedefinit. Radu 
Stoica distruge însă orice dia
log posibil între aceste două 
„universuri", industria fiind 
prezentată, în ciuda geome- 
trismului său riguros, a logicii 
sale, ca un domeniu al necu
noscutului. (gravurile conțin 
semne „misterioase", indicații 
secrete de citire a imaginii ca 
într-un proiect tehnic). El cul

tivă un gen de mit al mașinii 
care se vrea de aceeași vîrstă 
cu cel al desenelor preistorice, 
o. obsesie malefică pe care a- 
ceasta (mașina) o exercită asu
pra spiritului uman și care este, 
trebuie să recunoaștem, fără 
obiect. Căutării evidente nu-i 
găsim un efect tot atît de evi
dent *.

• Grafica lui Toni Avram 
a fost influențată vădit de ca
ricatură (gen pe care tînărul 
artist îl cultivă cu consec
vență) nu numai în sensul de
formării expresive a persona
jelor, ci mai ales în intențiile 
ei satirice, în „decupajele" 
sale tipologice. El abordează 
„scene de gen", în care perso
naje la bar, pe plajă, în inte
rioare sînt surprinse în atitu
dini caracteristice, intuind în 
citeva gesturi, în atmosfera pe 
care o regizează cu dibăcie a- 
devăruri de viață. Nu sînt a- 
devăruri generale, „filozofice", 
ci adevăruri cotidiene, „frag
mente de adevăr" pe care o- 
chiul caricaturistului, asemeni 
celui unui operator de film le 
descoperă spontan în fața 
spectacolului zilnic, dar care 
deși „neimportante" devin 
prin acuitatea observației, 
prin sugestivitatea lor, semni
ficative și adînci. Un gest de 
plictiseală, o atitudine de mul
țumire obtuză, o privire care 
trădează goliciune spirituală 
devine astfel elocvente în des
cifrarea unor caractere, a unor 
tare umane. Acest tînăr artist, 
un excelent desenator, poate 
mai puțin un colorist, reali
zează cu mijloace plastice co
mune lucruri mai profunde și 
mai autentice decît își pro
pune chiar, căci sînt surprin
zătoare uneori contrastele din
tre modestia țelurilor și eleva
ția realizării, evident înțeleasă 
în limitele „formulei" în care 
s-a încadrat de la bun în
ceput artistul

C. R. CONSTANTINESCU

°) Sala Comitetului român 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea.

##) Galeriile de artă din Calea 
Victoriei nr. 132.

elevilor bucureșteni
Prin multiple evenimente a fost 

și va fi sărbătorită în țara noas
tră aniversarea lui Ludwig van 
Beethoven : Simfonice dirijate de 
prestigioși șefi de orchestră, con
certe camerale susținute de for
mații rîvnite în marile centre mu
zicale ale lumii, recitaluri instru
mentale ale unora dintre cei mai 
cunoscuți soliști români. Bicente
narul „Beethoven" s-a transfor
mat astfel într-o reală „olimpia
dă" în care instituțiile muzicale 
au încercat să demonstreze în 
vaste „confruntări" cu publicul 
valorile artei interpretative româ
nești.

Un nou „participant" a dat 
zilele trecute acestei „olimpiade" 
artistice un colorit deosebit. Co
rul și orchestra claselor IX—XII 
a Liceului de muzică nr. 1 a pre
zentat un Festival „Beethoven" 
în care ținuta programului, va
loarea versiunilor, dăruirea inter- 
preților n-au fost cu nimic mai 
prejos decît oricare dintre mani
festările înscrise pe agenda sta
giunii.

Concertul organizat sub îndru
marea profesorilor Constantin 
Petrovici (dirijorul orchestrei) și 
Nicolae Nicolescu (dirijorul co
rului) a solicitat îndelungate pre
gătiri în care s-au vădit nu nu
mai talentul dtorva zeci de elevi, 
stadiul pregătirii lor profesionale 
ci și rodul unor concepte peda
gogice.

Programul ar fi putut figura pe 
afișul oricăreia dintre marile 
formații artistice: Uvertura „Eg
mont", Concertul pentru pian și 
orchestră în do major, Roman
țele pentru vioară și orchestră în 
fa major și sol major și Fantezia 
pentru cor, pian și orchestră în 
do major.

Merite esențiale revin, desigur, 
înainte de toate, celor trei prota
goniști : Alexandru Preda (clasa 
a X-a), Șerban Lupu (clasa a 
Xl-a) și Corina Martinovici (clasa 
a Xl-a).

Precizia cîntului lui Al. Preda, 
adînca participare afectivă a lui 
Șerban Lupu, simțul arhitectonic, 
maturitatea conceptuală a solistei 
Fanteziei, merită, fără îndoială, 
largi analize. Dar adeseori, în 
cele mai diverse concerte școlare 
ale Liceului nr. 1 am remarcat 
talente deosebite, meritorii parti
cipări solistice.

Marea surpriză a Festivalului 
beethovenian a fost, de astă dată, 
înalta ținută a colectivului or
chestral și coral.

Acordajul, precizia, muzicalita
tea, spiritul de ansamblu, omo-

genizarea ansamblului, atenția, 
dăruirea cu care fiecare membru 
al formațiilor a răspuns solicitări
lor dirijorale, nu au fost cu nimic 
mai prejos — și putem dovedi 
aceasta prin comparația unor în
registrări — cu versiunile cu care 
ne-au obișnuit marile noastre or
chestre.

Uvertura la „Egmont" a avut 
vigoare, accente dramatice pline 
de farmec. Fantezia pentru pian, 
cor și orchestră precizie ritmică, 
prospețime, severă logică con
structivă. Acompaniamentul lu
crărilor concertante, dozajul

planurilor sonore sînt de rîvnft 
în oricare concert.

Au existat pe parcursul celor 
două ore ale concertului imper
fecțiuni ritmice, mici decalaje — 
inerente poate emoției ce inso* 
țește un asemenea Festival.

Liceul de muzică nr. 1 ne-a 
oferit o seară memorabilă. O 
seară memorabilă, cu atît mai 
mult cu cît binevoitoarea îngă
duință cu care am intrat s-a 
spulberat după primele acor
duri...

IOSIF SAVA

FILM
Declinul 

unei

formule generoase *)
Critic și istoric de film, sce

narist, documentarist, uneori 
și interpret, dar mai ales re
gizor, Carlo Lizzani și-a legat 
numele de marele triumf cine
matografic al Italiei postbe-

Răzbunătorul...

lice: neorealismul. Doua din 
producțiile sale fac parte din 
filmografia de aur a generosu
lui curent cinematografia 
peninsular: „Atenție! Bandi
ții !“ și „Cronica amanților să
raci", primul inspirat din lup
tele partizanilor împotriva 
trupelor germane, al doilea —• 
ecranizarea unui roman de 
Vasco Pratolini — frescă isto
rică a orașului Florența aflat 
sub teroarea cămășilor negre.

După mulți, foarte mulți 
ani, putem vedea la un inter
val de cîteva zile premierele 
a două din ultimele sale fil
me : „Iubita lui Graminia" și 
„Răzbunătorul", nedorit prilej 
de a constata un dureros de
clin artistic.

Interpretare a unei nuvele 
de Giovanni Verga, „Iubita lui 
Graminia" — coproducție bul-' 
garo-italiană — rezistă doar 
prin impulsul realismului vi^ 
guros al textului literar. In 
peisajul dezolant al Siciliei, 
Graminia e un răzvrătit ce nu 
trăiește decît pentru sîngeroase 
răzbunări care, în viziunea re
gizorului, se identifică cu mo
delele de duzină ale cinemato* 
grafului violenței. „Paul" de 
care se agață cineastul pentru 
a salva filmul e doar imagi
nea delirantă a operatorului

(Urmare din pag. I) 

scriindu-se ca un eveniment no
tabil în ansamblul manifestărilor 
din cadrul festivalului, concertul 
formației corale de cameră „Gau- 
deamus" a Casei studenților din 
București, s-a impus interesului 
auditoriului prin ținuta interpre
tării și prin program. Un cînt 
nuanțat, o artă a dozării intensi
tăților, voci convingătoare, cura
jul de a aborda, un repertoriu de 
înaltă ținută, dar dificil : Gali- 
nescu, Cuclin, Cucu, Bertrand, 
Donatto, Sermyrsy — iată numai 
cîteva din calitățile acestei for
mații. De asemenea, corul de ca
meră „Menestrelii" (Universita
tea din Timișoara) și corul Insti
tutului pedagogic din Brașov au 
răspuns celor mai pretențioase e- 
xigențe, studenții ajungînd la a- 
cel nivel al sudurii intime cu 
muzica interpretată.

Cu privire la evoluția forma
țiilor corale, prof. dr. docent 
Achim Stoia, președintele juriu
lui, a declarat : „Am participat 
la ultimele trei ediții ale Festi
valului național al artei studen
țești și mă bucur să constat, în 
acest an, un real progres. Nu
mărul formațiilor corale a crescut 
considerabil, iar valoarea lor în
registrează cote calitative foarte 
înalte. Corul „Madrigal" și cate
drele de dirijat ale conservatoa
relor au contribuit în mare mă
sură la afirmarea muzicii corale 
în mediul universitar".

AVEM NEVOIE DE CINTECE 
CARE SĂ IMPRESIONEZE 

PUBLICUL VREMII NOASTRE

Totuși, „ruptura" dintre mu
zica de cor și public rămîne

încă o realitate. Dar vinovatul 
nu este publicul, ci muzica în
săși. Eforturile studenților care 
fac parte din corurile universi
tare, ambiția lor nobilă de a de
monstra frumusețile artei corale, 
acceptînd să prezinte concerte în 
săli uneori aproape goale, nu sînt 
suficiente. Așa cum remarca 
Arina Capotă, studentă la Po
litehnica din Galați, „compozi
torii și textierii trebuie să gă
sească, pe planul cel mai ele-

Avem o frumoasă tradiție. 
Cîntecele înaintașilor au știut să 
redea ecourile sonore ale aspira
țiilor poporului, i-au exprimat 
durerea, setea de dreptate so
cială și națională. „Trompetele 
răsună", de Musicescu, „Trei 
culori", de Ciprian Porumbescu 
au adus în sala festivalului me
sajul acelor patrioți care nu și-au 
conceput creația lor în afara tu
multului și năzuințelor poporu
lui. Astfel de tradiții se cer as-

OPTIUNI
PENTRU CAPODOPERELE 

MUZICII CLASICE

Se pare că tendințele așa-zis 
moderniste ale muzicii, cu un 
evident aspect anarhic — „con
certele... mute", opera... fără mu
zică, muzica electronică — nu 
sînt de natură să-i impresioneze 
pe studenți. Pentru ei, adevărații 
contemporani ai secolului XX 
sînt Enescu, Bach, Beethoven, 
Mozart.

Din programele festivalului,

STUDENȚII Șl MUZICA

vat, ceea ce poate mișca publi
cul vremii noastre". Poate că 
absența în festival a unor cen
tre universitare cum sînt k Sucea
va, Oradea, Bacău, Constanța, a 
institutelor tehnice (cu o singură 
excepție : corul bărbătesc al In
stitutului agronomic din Cluj), 
a unor instituții de învățămînt 
superior cu tradiții umaniste (U- 
niversitatea din Cluj, Universi
tatea din Iași) se explică și prin 
faptul că lipsa unor cîntece de 
mare valoare, care să redea di
mensiunea timpului socialist al 
țării, pulsul efervescent al con
temporaneității, implică o înde
părtare a studenților de genul 
muzicii corale.

tăzi continuate prin afirmarea 
rolului social-activ al cîntecului. 
Firește, în această privință și 
studenții pot face mai mult. O 
colaborare între secțiile de com
poziție ale conservatoarelor și 
cenaclurile literare studențești — 
sub egida Consiliului U.A.S.R. — 
ar putea determina amplificarea 
și adîncirea orizonturilor cîntecu
lui pentru formațiile corale — 
prin explorarea unor izvoare vi
guroase, a infinitelor modulații 
ale vieții de astăzi. Succesul de 
public al celor cîteva prelucrări 
folclorice interpretate de corul 
Institutului pedagogic din Iași și 
corul Universității bucureștene, 
atestă, totodată, că valorosul nos
tru folclor și specificul său pot 
să ofere muzicii corale izvoare 
nesecate de inspirație.

două concerte au reținut, înde
osebi, atenția, adăugîndu-se celor
lalte evenimente muzicale care 
au conferit prestigiu acestei 
competiții artistice studențești : 
orchestrele de cameră ale Uni
versității din Timișoara și Insti
tutului de medicină și farmacie 
din Iași. Aspirațiile acestor două 
formații instrumentale sînt ilus
trate prin momente de artă au
tentică, realizată cu naturalețea 
unor muzicieni fără artificioase 
pretenții de fidelitate stilistică, 
dar impresionînd prin seriozita
tea interpretării, care le-a dat 
siguranța unei perfecțiuni nea
fectate.

Soliștii vocali și instrumen
tiști au făcut, de asemenea, do
vada unor remarcabile posibili
tăți inteipretative, a unei bogate 
culturi muzicale și a capacității

de a descifra exact mesajul cîn
tecului.

In acest an, cînd se sărbăto
rește bicentenarul Beethoven, 
studenții au adus un omagiu 
marelui muzician, incluzînd în 
repertoriul festivalului sonate, 
simfonii, concerte, muzică de ca
meră, reprezentative pentru o- 
pera sa. Studenta Constanda 
Graziela Lelia (premiul I pentru 
interpretare) mărturisea că se 
simte onorată să interpreteze 
pdntru colegii săi muzica lui 
Beethoven, titanul care poartă 
peste secole încrederea în trium
ful artei adevărate, să surprindă 
viziunea dialectică din care a 
crescut dinamismul creației sale.

Cred însă că într-un festival 
studențesc își găseau locul și 
compoziții ale unor muzicieni 
care s-au afirmat în ultimii ani. 
Mai ales că în orașul-gazdă s-a 
încetățenit tradiția organizării u- 
nor concerte de muzică de ca
meră ale studenților Conserva
torului „George Enescu", cu- 
prinzînd interesante și valoroase 
compoziții ale unor compozitori 
ieșeni, studenți sau cadre didac
tice. Dar nu e vorba numai des
pre interpretarea unor creații 
studențești, ci, mai ales, despre 
prezentarea tendințelor contem
porane ale muzicii. Poate că 
în cadrul unor cercuri de „prie
teni ai muzicii", organizate în 
institute, prin colaborare Cu stu
denții de la Conservator, s-ar 
putea constitui mai multe for
mații instrumentale, asigurîn- 
du-se chiar o diversificare a pre
ocupărilor acestora. Astfel de or
chestre, care în festival au do
vedit că pot cuceri audiența pu
blicului studențesc, ar contribui 
la dezvoltarea unui climat în 
care muzica cultă să trezească 
interesul unor cercuri largi din 
rîndurile tineretului universitar, 
constituind, totodată, un mijloc 
eficient de informare.

SPECTATOR

de IULIAN NEACȘU
Ah, acest cer de cîrpă udă! 

Parcă l-ar fi stors mereu a- 
colo sus o gospodină cu idei 
fixe și patimi de infirmieră. 
De aceea și noi, mai mult 
pe ăcasă, decît pe afară, di
minețile cu urechea în difu
zoare, serile cu ochii țintă în 
televizoare, iar din cînd în 
cînd pe balcoane, la privit

de 
Și 

ne 
de 

prea 
plimbat cum ne pusesem în 
gînd, puțini au îndrăznit să-și 
umble fulgarinele și galoșii 
prin bălți. Cele cîteva um
brele se umflau sub vînt ca 
parașutele, și noi... cu televi
zorul ! Cele cîteva reportaje 
estivale s-au străduit să ne 
dea curaj arătîndu-ne între 
două picături de ploaie se
meni de-ai noștri mai îndrăz
neți, cînd cu barca, cînd cu 
vaporașul, în roata Herăstrău
lui, ba chiar și în apă (? !) 
i-au aruncat reporterii pe 
cîțiva cascadori, să facă baie... 
A cîntat și o fanfară militară 
în parc, Mihaela (inegalabilă 
vedetă T.V.) s-a plimbat cu 
bicicleta sub soarele de apri
lie și, în sfîrșit, întristați că 
nu au putut să facă acele 
transmisii directe din anii tre- 
cuți de la serbările populare 
în aer liber, teleaștii ne-au 
arătat într-un ultim reportaj 
ștranduri pustii, locuri de li
niște prea liniștite, lacuri fără 
bărci și vaporașe, grătare fără 
mititei, băieți fără fete... 
(toate aceste urmînd să ne 
„consoleze" mîine-poimîine). 
Probabil că din cauza tim
pului nefavorabil, programul 
„de casă" din aceste trei zile

norii în sus și umbrelele 
jos. Ce să mai vorbim 
munte, de mare, ploaia 
frigul n-au vrut decît să 
întunece puțin bucuriile 
armindeni! Nu ne-am

frig și ploaie
a părut așa, mai încețoșat, cu 
reluări și divertismente foar
te „diverse". Astfel, vineri, (1 
Mai) programul TV a fost 
mult mai bun: cu un film, 
„Chemarea preeriei", cu un 
Tele-cine-recital... pe 625 de 
linii intr-adevăr tele, în care 
muzica, dansul și aparatul 
s-au avut ca frații buni și-au 
trăit aproape două ore în 
pace cu telespectatorii (mai 
puțin Valentin Plătăreanu, 
prea „spontan" în rolul său 
de Becaud!); cu Qîntece de 
petrecere, binevenite de la 11 
noaptea în sus. Sîmbătă, nici 
o emisiune n-a strălucit: 
Cheia orașului, din pricina 
timpului mereu prea scurt, a 
fost cu „va urma", tocmai 
cînd clujenii și sucevenii se 
întreceau mai cu foc să se-n- 
cuie; primul episod din noul 
serial Rocambol pe-a făcut cu
noștință cu nenumărați ba
roni, conți, contese și pușla- 
male misterioase, distingîn- 
du-se mai ales prin pronunția 
atît de franțuzească a fran
cezilor ; iar Concertul speran
țelor a fost „un fost", 11 cîn- 
tăreți (exceptîndu-le pe Corina 
Chiriac și pe Gabriela Teodo- 
rescu în evident progres) au 
sperat să avem răbdare, iar 
noi, în lipsă de altceva, am 
avut și de data aceasta. Par
tea a 2-a a acestui concert a 
fost transmisă duminică cu 
titlul „In X major" (PI); am 
avut fericitul prilej să auzim 
că un cîntăreț mediocru este 
cunoscutul (celebrul) cîntă
reț..., iar Didi Mainuștiucum 
ne-a arătat că este suficient 
să știi bine limba maternă 
(italiana) pentru a-i convinge 
pe specialiștii de la O.S.T.A. 
să-ți pună la dispoziție prima 
sală din România. A mai fost 
și Rebeca, film care dacă am 
fi fost mai vîrstnici ne-ar fi 
făcut să oftăm, sau să căs- 
căm oftînd... Au mai fost... 
Dar cîte n-au fost, emisiuni 
la care te uiți ca să te uiți...

Silvano Ippolitti. Altfel, nimic 
deosebit: o bună tipologie a 
figurației nu mai poate în
semna de mult un punct de 
glorie pentru nume din marea 
echipă a filmului neorealist. 
Cum nici actori ca Gian Ma
ria Volonte (în rolul principal) 
exersind o cruzime aproape 
parodică, ori Stephania San- 
dreli care — inexplicabil — a 
primit anul trecut pentru un 
rol pur decorativ, cu accente 
de lirism frust, un premiu de 
interpretare la San Sebastian, 
nu aduc nimic în plus acestui 
film.

„Răzbunătorul" e un wes
tern-spagheti, recentă speciali
zare a platourilor italiene. 
Oricum, un western regizat de 
Lizzani și avînd în distribuție 
numele unui mare poet, ro
mancier, critic și regizor —• 
Pier Paolo Pasolini — e un 
irezistibil punct de atracție.

Si aici, cu mici nuanțe, nu 
recunoaștem mina maestrului 
avînd mereu impresia nedeta- 
șării filmului din seria inter
minabilă a westernurilor sem
nate de Sergio Leone.

Un subiect plasat la finele 
războiului de secesiune, în pe
rioada în care luptele se du
ceau. se mai duceau. în sud, 
ici-colo pentru cucerirea ținu
turilor populate de mexicani. 
Un masacru urmat, la sfirșitul 
filmului, de un act justițiar, 
după „legea talionului", și a- 
vem astfel o producție oare
care.

Aparte, în „Răzbunătorul" 
ar fi — comparativ cu seria 
europeană a westernurilor — 
absența acelor recitaluri de 
cruzime^ (care din păcate sînt 
la modă) și un personaj, fost 
ofițer sudișt, atotputernic, pro
prietar, care aduce date noi 
pentru psihologia, rolurilor 
negative ale genului.

Pier Paolo Pasolini, în rolul 
unui preot mexican împarte 
generos idei pacifiste în deco
rul sumbru al filmului, ceea 
ce nu scuză deloc riscul de a 
apare într-un western.

Drama artistică a lui Carlo 
Lizzani, exprimată prin aceste 
pelicule comerciale ne întris
tează. Cine spunea că a ști să 
te retragi la timp e un gest 
estetic ?

TUDOR STANESCU

*) Iubita Iui Graminia și Răz
bunătorul, două filme de Carlo 
Lizzani.
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Expoziții
■

MAI SÎNT 6 ZILE PÎNĂ LA MAREA FINALA! AZI, LA SINAIA

de fotografii CROSUL TINERETULUI
Start în „Cursa munților"

TELEGRAMA în ■ 
vor ■

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea lui JULIUS K. NYERERE, președintele Republicii 
Unite Tanzania, următoarea telegramă :

Poporul tanzanian ni se alătura în a vă mulțumi pentru 
amabilul dv. mesaj de felicitări, pe care ni l-ați transmis cu 
prilejul celei de-a 6-a aniversări a Zilei unirii.

Apreciez profund sentimentele cordiale care au fost ex
primate în mesaj și-mi exprim speranța că multiplele legă
turi apropiate, care există deja între România și Tanzania, 
se vor întări, iar relațiile de prietenie se ver dezvolta în 
interesul păcii și în interesul avantajului reciproc dintre ță
rile noâștre.

V

ÎN LINIE DREAPTA I

Luni la amiază a plecat la 
Moscova o delegație a Comite
tului veteranilor clin războiul 
antifascist, formată din Gheorghe. 
Zaharia și Emilian Ionescu, ge
nerali locotenenți în rezervă, 
care, la invitația Comitetului so
vietic al veteranilor de război, 
vor participa la manifestările or
ganizate de Comitet cu prilejul 
celei fde-a 25-a aniversări a vic
toriei asupra Germaniei fasciste★

Ministrul pentru proble
mele culturale al Olandei,

Margareth Kțompe, care ne 
vizitează țara, a avut luni di
mineața întrevederi la Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
și Artă cu Pompiliu Macovei, 
președintele C.S.C.A., la C.C. 
al U.T.C. cu Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.,
nistru pentru problemele ti
neretului, și la Comitetul 
Radiodifuziune și Televiziune 
cu Valeriu Pop, președintele 
Comitetului.

mi-

de

IN SĂPTĂMÎNA 4

ff

în cursul acestei luni, 
toate reședințele de județ 
fi organizate expoziții de foto- g 
grafii realizate de elevi, cele g 
mai bune- exponate urmînd a 
fi selectate pentru prima ex- ® 
poziție națională care se va 9 
deschide în iunie, la București, g

Această adevărată competi- — a ARAD 
ție a fost inițiată de Comitetul " 
Central al Uniunii Tineretului JT 
Comunist, Ministerul învăță-" 
rnîntului. Consiliu] Central ■ 
al Uniunii Generale a Sindi- g 
catelor din România și Aso- g 
ciația artiștilor fotografi. în 
vederea stimulării și culti-" 
vării artei fotografice în rîn- ■ 
dul elevilor din școli generale, 9 
licee, școli profesionale 
specializare postliceală.

Cele mai bune lucrări 
zentate în cadrul etapei 
țene vor fi distinse cu diplo
me. în faza finală, juriul va 
oferi cîștigătorilor premii spe
ciale din partea C.C. al U.T.C. 
și C.C. al U.G.S.R., precum și 
Cupa artiștilor fotografi.

10 MAI 1970,

La cinematograful

și de

pre- 
jude-

(Agerpres)

A fost o adevărată sărbătoare 
a sportului la care au participat 
400 de tineri și tinere — dovadă 
elocventă a dragostei și pasiunii 
tineretului pentru sport. Pe un 
traseu desenat prin parcurile 
din centrul municipiului Arad, 
în prezența a peste 5 000 specta
tori au avut loc dispute dîrze 
pentru cîștigarea dreptului de 
participare la marea finală. Pen
tru duminică, 10 mai, la Timi
șoara și-au cîștigat dreptul de 
participare următorii tineri în 
ordinea categoriilor : Matei Ma
ria — Școala generală Beliu ; 
Codreanu Carmen — Liceul de

■ muzică Arad, Cîmpeanu Florica
■ — Liceul Lipova. Maceaș Irina 
g — Liceul nr. 2 Pecica, Drăgan

Ana — comuna Craiva, Tripon 
3B Viorica — „Tricoul roșu" Arad, 
g Griinvald Edmond — Liceul 

„Ion Slavici" Arad, Tomșa Mar-
■ cel — Liceul Sebiș, Metzner Ca-
H rol — ' ‘ * *
g Vasile — comuna
■ Ștefan — Arad și 
9 Arad

renți. Pe străzile și bulevardele 
municipiului, scăldate de razele 
soarelui primăvăratec, culoarele 
de alergare au fost larg deschise, 
și la propriu și la figurat pen
tru tineri, lată cîștigătorii etapei 
județene : Juniori mici (15—16 
ani) : Ilie Vișan — Liceul „Tu- 
dor Vladimirescu" — Tg. Jiu ; 
fete — Maria Găman — Liceul 
Sadu ; Juniori mari (17—19 ani): 
Constantin Bîtu — Liceul „Tu- 
dor Arghezi" Tg. Cărbunești ; 
fete — Margareta Spînu — Li
ceul „Ecaterina Teodoroiu" — 
Tg. Jiu ; Seniori, băieți — Iulian 
Colțan, Bumbești — Jiu ; fete — 
Elena Andronie — Tg. Cărbu
nești.

teanu (C. Lung) ; senioare : Ele
na Vălimăreanu (Pitești), Maria
na Ruduș (Domnești) ; Juniori 
mici : Gheorghe Arsene (Pitești), 
Șerb Constantinescu (Pitești) ; 
juniori mari : Paul Iancu (C. 
Lung), Ilic Moldoveanu (Topolo- 
veni), seniori : Ion Șafta (com. 
Smeura) și Poeniță Dumitra 
(Tektila Pitești).

km 
eta- 
mai

T. STOICHIȚOIU

• ARGEȘ

Liceul Săvîrșin, Govojdan 
Hărmaș, Geto 
Fekete Ion —

■ • GORJ
Crosului tine-

25 000

TIMPURI NOI" din Capitală

UN PROGRAM DE SCURT METRAJE IN PREMIERA

DRUMUL SPRE IZVOR (R. S. C.)

IN SAVANA (R. P. P.)
STAȚIUNEA BORJOMI (U. R. S. S.)

MIRTA ȘI ROBERTO (Cuba)
riLM, IIL'l, FILM (1. R. S. S.)

SĂ NU FIE PIERDUTA
NICI O POSIBILITATE

(Urmare din pag,. I)

zența permanentă în cîmp a ca
drelor tehnice din unitățile agri
cole. Acestea să urmărească și să 
indice începerea lucrului imediat 
ce starea terenului permite. Re
comandăm executarea semănatu
lui chiar și în condițiile în care 
suprafața devenită optimă mă
soară numai 7—8 hectare. în 
condițiile acestui început de mai, 
ora are o valoare deosebită. Și, 
sîntem în măsură să apreciem 
faptul că în condițiile unei orga
nizări judicioase, a utilizării la 
maxim a actualei dotări, o oră 
înseamnă cel puțin 30 000 hectare 
pregătite și alte 25 000 hectare 
semănate. Pentru aceasta 
ca o necesitate 
mecanice nu numai

tori, mai ales a ploșniței cereale
lor și rățișoarei, în fiecare unitate 
agricolă se impune crearea unor 
echipe de intervenții, aprovizio
narea cu cantitățile de insecto- 
fungicide necesare, un control 
permanent de cîteva ore pe zi în 
cîmp.

— La înfăptuirea acestor im
perative dictate de particularită
țile pregătirii campaniei agricole 
de primăvară, tinerii cu ce se 
pot înscrie ?

— Cu o participare permanen
tă la lucru. Cred că ei ar putea 
să-și asume răspunderea execu-

_ Actuala ediție a
" retului a antrenat peste
■ de tineri din județul Gorj. La 
g faza județeană ce a avut loc 

sîmbătă și duminică la Tg. Jiu
• au participat peste 450 de concu-

Peste 250 de concurenți și 
concurente, reprezentînd pe cei 
30 000 participant la etapa de 
masă a Crosului tineretului, s-au 
întrecut la etapa județeană, or
ganizată în orașul Pitești. între
cerile s-au bucurat de o asisten
ță apreciabilă de spectatori ma
sați pe străzile orașului, care au 
răsplătit cu vii ^plauze pe con
curenți.

S-au calificat pentru etapa fi
nală a acestei competiții urmă
torii : Junioare mici : Ion Anto- 
neta (Pitești), Stoicescu Gabrie- 
la (C. Lung) ; junioare mari : 
Viorica Negoi (Pitești), Ana Bo-

La Reșița, Caransebeș și Băile Herculane:

SIMULTANE DE ȘAH CU
FLORIN GHEORGHIU

In zilele de 5, 6, 7 mai marele maestru Florin Gheorghiu 
va da simultane de șah în localitățile Reșița, Caransebeș și 
Băile Herculane. Aceste acțiuni fac parte dintr-un plan 
popularizare a șahului, preconizat de Federația 
șah în cadrul ultimei Conferințe pe țară care a 
București în aprilie 1970.

Fiecare simultan se va juca 1a aproximativ 30 
puțind participa cei mai buni jucători seniori și 
orașele respective (pînă la categoria I inclusiv).

română 
avut loc

de 
de 
la

elmese, la 
juniori din

FOTBAl

tării acelor lucrări privind com
baterea băltirii apei pe terenuri
le mai joase. De asemenea, ei ar 
putea să se constituie în echipe 
care să lucreze în legumicultura 
în scopul prevenirii pericolului 
de îmburuienare a culturilor, la g 
administrarea insectofungicidelor g 
acolo unde au apărut dăunătorii. 
Adaug, răspunderea ce trebuie sa ■ 
dovedească mecanizatorii tineri ■ 
pentru utilizarea la maximum a ■ 
forței mecanice. 9

— Vă mulțumim, tovarășe di- ■ 
rector general. 9

■ • SELECȚIONATA de fotbal
■ a Braziliei a sosit la Guadalaja- 
g ra. orașul mexican care va găz-

dui meciurile grupei a 3-a din
■ cadrul campionatului mondial
■ (Brazilia, _ Anglia, Cehoslovacia 
H și România). La sosire pe aero-

• port, conducătorul delegației, 
H Jeronime Batista Bastos, a de

clarat următoarele : „Am venit 
Maici să cîștigăm cea de-a 9-a e- 
g diție a campionatului și 'să in- 

trăm în posesia cupei „ Jules Ri-
■ met". La rîndul său, Mario Za-
■ galo, antrenorul echipei a spus : 
g „Nu sîntem siguri că vom cîș- 
™ riga, însă echipa noastră va da 
9 totul pentru a obține succesul 
g dorit". In centrul

ziariștilor s-a situat
■ jucător Pele. Acesta a declarat 
g următoarele : „Voi juca pentru 
_ ultima oară într-un campionat
■ mondial". Antrenorul Zagalo 
9 a planificat primul antre-

nament al fotbaliștilor brazilieni 
la 6 mai pe stadionul care va 
găzdui jocurile campionatului.

• ECHIPA de fotbal a An
gliei, deținătoarea cupei ,,Jules 
Rimet", a plecat pe calea aerului 
în Mexic pentru a participa la 
turneul final al campionatului 
mondial. înaintea plecării, an
trenorul echipei, Sir Alf Ram
sey, a declarat următoarele : 
„Consider că avem o șansă bună 
de a păstra trofeul mondial de
oarece formația noastră este tot 
atît de redutabilă ca și în anul 
1966“.

Fotbaliștii englezi vor locui lâ 
Guadalajara pină la 18 mai, apoi 
vor pleca la Bogota pentru a 
susține două meciuri do antre
nament cu echipa Columbiei. 
Echipa engleză va mai juca două 
partide $i la Quito cu echipa E- 
cuadorului.

ILIE FEȚEANU

• MUREȘ
Multitudinea de culori a cos

tumelor sportive în care s-au 
prezentat la etapa județeană a 
Crosului tineretului cei peste 
450 de concurenți a adăugat un 
plus de farmec duminicii înso
rite de primăvară. Pe hipodro
mul de lîngă pădurea Cornești, 
s-a reeditat ceva din amploarea 
și atmosfera cu care tîrgmureșe- 
nii au găzduit, anul trecut, fina
la pe țară a acestei competiții. 
La fete (15—16 ani) traseul a 
fost parcurs în grup compact, 
Felicia Cociș de la Școala gene
rală nr. 14 Tg. Mureș (cîștigă- 
toarea în plus a unui premiu 
special pentru cea mai tînără și 
cea mai tehnică concurentă) și 
Dorina Rusu de Ia Liceul nr. 2 
din Luduș, detașîndu-se pe ul
timii metri. Dacă la fete, la ca
tegoria 17—19 ani situația prime
lor locuri ocupate de Serfozd 
Viorica — Liceul economic Tg. 
Mureș, și Aurelia Filbișan — 
Liceul nr. 2 Reghin, era eviden
tă cu mult înainte de sosire, la 
categoria fete peste 19 ani sur
priza s-a petrecut pe ultimii 15 
metri, cînd Iuliana Fanfareț, de 
la Liceul pedagogic din Tg. Mu
reș, a sprintat, întreeînd-o pe 
Maria Drăghici de la Liceul din 
comuna Iernut. Oricum, ambele 
vor participa la etapa republi
cană. Băieții au „beneficiat", pe 
lîngă o distanță mai mare și de 
o temperatură mai ridicată. Au 
învins Carol Onuța, de la Școala 
generală nr. 9 din Tg. Mureș, și 
Csatlos loan, de la Școala gene
rală nr. 5 din Reghin (categoria 
15—17 ani).

Iată și ceilalți cîștigători : 
Marcel Potcoavă, de la Liceul 
„Papiu Ilarian" din Tg. Mureș, 
și Toan Cenca, Școala de coope
rație din Tîrnăveni (17—19 ani), 
Ovidiu Solomon — întreprinde
rea Nicovala din Sighișoara, și 
Mihai. Dumitru, M.F.A. (peste 
19 ani), calificați desigur pentru 
faza finală de la Timișoara.

Pentru a marca mesajul entu
ziasmului juvenil, muncitoarea 
Kadar Magdalena de Ia Comple
xul de faianță și sticlă din Si
ghișoara (locul trei la categoria 
peste 19 ani), a ținut să aducă 
un pîlc de porumbei pe care i-a 
lansat în timpul festivității de 
premiere.

SINAIA (prin telefon). Astăzi 
la prinz se dă startul în prima 
etapă a celei de a 11-a ediții a 
tradiționalei competiții rutiere 
„Cursa munților” organizată 
de clubul sportiv Dinamo în co
laborare cu A.S. Loto Prono- 
.sport in zilele de o—8 mai. La 
ora cînd apar aceste rinduri 60 
de cicliști se pregătesc pentru 
start in prima etapă.

întrecerea măsoară 410 
care vor fi străbătuți în 4 
pe, după cum urmează : 5
— etapa I Sinaia—Brașov—Chi- 
chiș—Sinaia, 125 km ; 6 mai — 
etapa a Il-a Sinaia—Bănești— 
Sinaia, 80 km ; 7 mai — etapa 
a IlI-a : circuit în orașul Sinaia, 
80 km ; 8 mai — etapa a IV-<i : 
Sinaia—Ploiești—București 125
km). Se vor alinia cicliști de 
certă valoare de la Dynamo 
Berlin, Dinamo Moscova. Ra
vena (Italia) și Ruda Hvezda

• Plzen, împreună cu cei mai va
loroși sportivi de la Dinamo 
București, Dezrobirea Brașov, 
Metalul Plopeni, Voința Bucu
rești și Steaua. O bună parte 
dintre cicliștii bucureșteni se 
află de mai multe zile cantonați 
pe Valea Prohovei, antrenîndu-se 
special în vederea acestei curse 
cu traseu montan. Printre ei 
și componenții lotului național 
pentru care „Cursa munților4 
va fi ultimul examen înaintea

desemnării echipei noastre pen
tru Cursa păcii. Un bun prilej, 
deci, să reținem cîteva clipe pe 
prof. Nicolae Voicu, antrenorul 
lotului național spre a-i cere pă
rerea în legătură cu această pro
bă. „Consider că ediția din a- 
cest an se anunță a fi cea mai 
disputată de pînă acum. îmi 
bazez afirmația pe faptul că 
în lista garticinanților străini se 
găsesc nume 6îhe cunoscute pe 
plan internațional. în primul 
rînd Wanzlik de la Dynamo Ber
lin. cîștigătorul ediției de anul 
trecut a Turului României, ita
lienii Coroli Marino și Silvano 
Manzi, sovieticii Ulm și Zaha
rov. cehoslovacii Kondr și Zvo- 
boda. Alături de ei, cicliștii noș
tri fruntași Tudor Vasile, Ciu- 
meti, C. Grigore, V. Burlacu, 
Puteriti și muîți alții vor da o 
replică severă. In concluzie, a- 
cest examen deosebit de dificil 
va fi un criteriu de apreciere 
pentru alcătuirea reprezentativei 
României pentru a 23-a ediție a 
Cursei păcii".

De notat că eforturile 
mai valoroși cicliști vor fi răs
plătite cu numeroase 
constînd din televizoare, moto
rete, pik-upufi, echipamente 
sportive, precum și alte o- 
biecte utile de valoare.

celor

premii

EMIL IENCEC

• IN RUNDA a 10-a a tur
neului internațional feminin de 
șah de la VYnjacka. Banja iu
goslavia), Katia Jovanovici 
vins-o pe Byrne, iar Wasnetsky 
a ciștigat la Hausner. Elisabeta 
Polihroniade a remizat cu I- 
vanka, în timp ce Gertrude 
Baumstarck a întrerupt parti
da sa cu Litmanowicz.

In clasament continuă să con
ducă Baumstarck (România) cu 
8 puncte (1), urmată de Poli
hroniade (România) — 7.5 punc
te, Rujița Jovanovici și Katia 
Jovanovici (ambele Iugoslavia)
— 6 puncte. Ivanka (Ungaria)
— 5,5 puncte etc.

• TURNEUL internațional de 
polo pe apă de la Neapole a fost 
cîștigat de selecționata Ungariei, 
care in ultimul meci a mvins 
cu scorul de 3—1 (0—1, 0—0,
2— 0, 1—0) echipa României. în
tr-un alt joc. reprezentativa Ita
liei a terminat la egalitate :
3— 3 (1—0, 1—1, 0—2, 1—0) cu 
formația Iugoslaviei.

Clasamentul final al turneu
lui : 1. Ungaria — 5 
2. Jțalia — 4 puncte ; 
șlavia — 3 puncte ; 4. 
0 puncte/

puncte ;
3. Iugo- 
România

C. POGĂCEANU

• SELECȚIONATA 
de fotbal a României 
poiat de la San Salvador 
Mexic, susținind un nou joc in 
orașul Vera Cruz, în compania 
echipei mexicane „Red Sharks". 
Fotbaliștii mexicani au obținut

secundă 
s-a îna- 

în

victoria cu scorul de 1—0. Uni
cul punct a fost marcat în mi
nutul 76 de Damian. Cel mai 
bun jucător de pe teren a fost 
portarul român Gornea. care a 
apărat excepțional. Corespon
denții agențiilor internaționale 
de presă subliniază in cronicile 
lor că Gornea este unul dintre 
cei mai spectaculoși portari care 
au evoluat în Mexic.

• DUPĂ disputarea a 15 
runde, in turneul internațional 
de șah de la Zagreb conduce 
marele maestru american Bobby 
Fischer cu 11.5 puncte (1), urmat 
de Gligorici (Iugoslavia), Korci- 
noi, Smislov (ambii U.R.S.S.) — 
toți cu cite 9,5 puncte etc. Ghi- 
țescu (România) ocupă locul 12 
cu 6 puncte și o partidă între
ruptă.

In runda a 15-a, Bertok a ob
ținut o surprinzătoare victorie 
la Korcinoi, iar Smislov a ciș
tigat la Marovici. Gligorici a 
remizat cu Minici.

• Meciul dintre reprezen
tativele României și Iugosla
viei va avea loc mîine pe 
stadionul „23 August" (ora 
17,00) și va fi arbitrat de 
un „cavaler al fluierului" din 
R. P. Bulgaria.

Partida va fi transmisa pe 
micul ecran.

apare 
mișcarea forței 

în cadrul 
aceleiași unități agricole, dar și 
în cadrul unor zone. Principiul 
de la care trebuie să se porneas
că în adoptarea unor astfel de 
hotărîri, este unul singur : sa se 
semene maximum de suprafață în 
unitatea de timp. Adaug celor de 
mai sus, ca o sugestie, reampla- 
sarea culturilor de floarea-soare- 
lui și sfeclă de zahăr în acele 
unități unde suprafețele stabilite 
inițial sînt inundate, sau nu per
mit semănatul în cel mult 3—1 
zile. Dar. repet, la această solu
ție să se apeleze numai în situa
ția imposibilității rezolvării altfel. 
Și. să nu pierdem nici un mo
ment din vedere acele terenuri 
unde apa băltește. Săparea unor 
șanțuri sau a unor gropi de dre- 
nare, instalarea conductelor și a 
motopompelor — sînt soluții 
simple, la îndemîna tuturor. ” 
losite cu chibzuială acestea 
grăbi mult crearea condițiilor 
time pregătirii și însămîntării 
turor suprafețelor de teren.

— Specialiștii din producție 
susțin că primăvara aceasta ume
dă favorizează mult mai mult de- 
cît în anii trecuți atacul de dău
nători, infestarea culturilor cu 
buruieni...

— Da, aceasta este o realitate, 
îndeosebi în legumicultura reco
mandăm executarea plivitului 
chiar și în condițiile de ploaie, 
iar de îndată ce timpul permite, 
executarea prașilelor. De aseme
nea. la culturile de floarea-soa- 
relui și sfecla de zahăr, pe mă
sură ce condițiile bune apar să se 
execute lucrarea* cu sapa rotativă, 
în scopul diminuării pagubelor 
provocate de atacurile de dăună-

(Urmare din pag. 1)

Fo- 
pot 
op- 
tu-

bim despre cîteva reguli — 
care, folosind același termen, 
pot fi numite omenești — încăl
cate sau batjocorite de către 
acei părinți care se situează 
la reversul exemplelor mai sus 
citate. O facem observînd fap
tele din unghiul de vedere al 
tineretului în general și chiar 
al tînărului în cauză. Și nu este 
vorba numai de fapte reproba
bile care trebuie să fie con
damnate de justiție și sînt as
cunse cu grijă de părinții in
fractorilor ci chiar de acea ati
tudine care stimulează în timp 
și cu gradațiile respective le
nea și minciuna, lată un caz. 
Ne-a fost povestit de tovarășul 
Ariton Petrescu, directorul Li
ceului de arte plastice din Ca
pitală.

„Anul trecut om primit o a- 
dresă de la Tribunalul Munici
piului București prin care mi se 
aducea la cunoștință că prin 
sentința penală nr. 368 din 18 
septembrie unul dintre elevii li
ceului nostru, un minor, a fost 
pedepsit pentru infracțiune co
misă — fals și înșelăciune în 

obștesc — cu 
a 

libertății supravegheate de că
tre părinți. Am dorit să știu în 
primul rînd despre ce fals era 
vorba. Am chemat elevul și pe 
tatăl acestuia. Părintele, un om 
față de care aveam foarte 
multă stimă — cîndva fusesem 
colegi de liceu și-i cunoșteam 
și evoluția anterioară care fu
sese pigmentată cu destule 
greutăți — mi-a făcut un scurt 
expozeu al faptelor. „Băiatul 
meu — mi-a zis el a vrut să .

ajute un văr care venise din 
armată și care, neavînd încă 
serviciu, nu putea să se înscrie 
la liceul seral. Cei doi au fal
sificat o adeverință de încadra
re în cîmpul muncii iar băiatul 
meu a semnat-o, ca director". 
Firește, l-am crezut. Am stat de 
vorbă cu elevul, mustrîndu-l 
pentru fapta comisă dar n-am 
difuzat-o în școală, n-am pus-o 
în discuția colectivului. Mărtu
risesc că în sinea mea am a- 
vut și o anume înțelegere pen-

dauna avutului 
aplicarea măsurii educative

atenției 
celebrul

MARTI ULTIMA

PRONOEXPRES

în adevărata lumină — de
favorabilă — mentalitatea 
răspîndită și prea gene- 
acceptată, după care ru- 
murdare se spală în fami-

producție a studioului cinematografic București 
SCENARIUL : Nicolae Țic, Mircea Drăgan, Mihai lacob. 
MUZICA : Theodor Grigoriu

Recursul bineînțeles a fost res
pins. Am bănuit că în familia 
respectivă băiatul primește o 
falsă educație, că minciuna și 
lenea sînt încurajate — elevul 
are o situație mediocră la în
vățătură. De data aceasta n-am 
mai fost indulgent, dar intran
sigența noastră nu s-a dovedit 
suficientă".

Să subscriem la cuvintele to
varășului Petrescu. Un tată de
venind complicele moral al co
pilului care fură, ba îl și aco-

DIN DRAGOSTE
tru actul său, nu lipsit de gene
rozitate. După mai multe luni 
primesc o nouă adresă în le
gătură cu acest caz, dar de a- 
ceastă dată venind de la Tri
bunalul Suprem. Tot atunci so
sește la mine și tatăl băiatului.

„Ai primit o invitație pentru 
mine la tribunal ?" — zice. Da. 
„Ei, atunci trebuie să-ți spun că 
prima oară am mințit. Băiatul 
a falsificat un C.E.C. și a scos 
niște bani. Știi, n-am vrut ca să 
se afle în școală". Am rămas 
stupefiat. Culmea este că la 
Tribunalul Suprem, unde s-a ju
decat recursul la sentința amin
tită, tatăl motivase cererea de 
revizuire tot printr-o minciună : 
cică datorită sancțiunii copilul 
avea o proastă atmosferă în 
școală și nu mai putea învăța. •

peră, se constiiuie ca un adevă
rat factor stimulativ pentru noi 
isprăvi de acest gen. Iar în ca
zul nostru ele n-au întîrziat să 
se producă. Continuă același in
terlocutor -.

„De curînd s-a descoperit 
în școală că un instrument fo
losit la pictură în timpul unei 
lecții, fusese vîndut de elevul 
în cauză. El a declarat că l-a 
găsit pur și simplu. Am chemat 
din nou părintele. Știți ce mi-a 
declarat ? Puțin indignat, puțin 
naiv, mi-a spus că băiatul lui 
este de o cinste ireproșabilă. 
Citez : „cîteodată găsește o- 
biecte uitate și le aauce acasă. 
Cînd îl întreb, el spune imediat 
de unde sînt, nu minte. O dată 
a venit cu o haină. Am aflat că 
e de la școală, uitată, și l-am

trimis s-o ducă înapoi", 
mărturisesc că am rămas uimit. 
Cînd găsești un obiect în școa
lă nu-l duci acasă ci la cance
larie, altfel seamănă a furt. 
Oare să nu înțeleagă părintele 
acest lucru ? I Imposibil. Dar el, 
cu bună știință își acoperă fiul 
care pe zi ce trece alunecă pe 
panta viciului și necinstei. Ase
menea atitudine a unui părinte 
este de neconceput în virtutea 
tuturor legilor noastre în socie
tate".

Faptele -povestite semnifică 
de la sine grava greșeală a u- 
nui părinte; îngăduința, acope
rirea abaterii, blîndețea în 
sancționarea ei, fac ca într-un 
timp relativ scurt un adolescent 
să repete actul hoției, îl îm
ping — și nu vrem să punem 
răul înainte — spre o viitoare 
viață în care travaliul plin de 
demnitate va fi înlocuit cu fap
te subterane, unele aflate din
colo de hotarul permis de lege. 
Sînt adevăruri valabile atît pen
tru tînărul în cauză, cît și pen
tru cei care închid ochii „din 
dragoste" și de la nesancționa- 
rea actelor necinstei, ajung la 
încurajarea lor. Adevăruri care 
pun 
loc 
larg 
ros 
fele , _
lie. Chiar și atunci cînd „rufe
le" sînt ale familiei, societatea 
nu poate rămîne indiferentă, 
cu atît mai mult cu cît foarte 
rar nu este vorba de fapte care 
afectează oameni din jur. Do
rim în jurul nostru tineri fru
moși, și din oarba dragoste pă
rintească nu se nasc niciodată 
flori.

'MIHAI IACOB

CU : Victor Rebengiuc, Peter Paulhoffer, Irina Gărdescn, Fory Eterle, 
Emmerich Schaffer, Octavian Cotescu, Christian Maurer, Ion Dichi- 

seanu, George Mihăiță, Nicolae Niculescu, Alexandru Lungu, Ion 
z Anghel.



OPINIA PUBLICA MONDIALA DEZAPROBA
ESCALADAREA INTERVENȚIEI

AMERICANE INDOCHINA
• „The New York Times": „Toate erorile escaladării sint repetate in 

Asia de sud-est" • Demonstrații de protest la Washington și Stockholm
Intervenția militară americano-saigoneză în Cambodgia conti

nuă să fie criticată de cercuri influente ale Congresului S.U.A. 
și de pături largi ale opiniei publice americane, care văd în 
această agresiune o agravare serioasă a situației din Indochina. 
Tentativa făcută duminică, în cadrul unui interviu televizat de 
către vicepreședintele Spiro Agnew de a justifica politica admi
nistrației în Asia de sud-est a stîrnit vii reacții și proteste. Ag
new a pretins că intervenția în Cambodgia și bombardamen
tele efectuate în ultimele zile asupra teritoriului R. D. Vietnam 
nu ar însemna „o schimbare de la politica administrației".

urma hotărîrii Administrației 
S.U.A. de a trimite trupe ameri
cane din Vietnamul de sud pe 
teritoriul Cambodgiei. Apreciind 
că, prin această acțiune „pacea 
în întreaga Asie este amenința
tă și mai mult decît în trecut", 
guvernul R. F. a Germaniei 
lansează un apel pentru soluțio- 

spiritul și 
la Geneva

Comitetul național al Partidu
lui democrat a dat publicității o 
declarație în care subliniază că 
remarcile vicepreședintelui Ag
new demonstrează clar faptul că 
„acțiunile administrației Nixon 
din ultima săptămînă indică o es
caladare importantă a războiului 
din Vietnam. Atacurile aeriene 
asupra Vietnamului de nord, com
binate cu invazia în Cambodgia 
— se arată în declarație — în
seamnă, în fapt că politica ameri
cană de dezangajare a luat sfîi- 
șit“.

Lawrence O’Brien, președin
tele Partidului democrat, a subli
niat că declarațiile lui Agnew au 
confirmat că guvernul „are in
tenția să stabilească un nou front 
în Cambodgia într-un război pre-

lungit pe teren. Vicepreședintele, 
a continuat el, a admis însă că 
noi nu putem cîștiga un aseme
nea război".

Duminică, în fața Casei Albe, 
a avut loc o demonstrație de pro
test împotriva intervenției din 
Cambodgia. Poliția a arestat 75 
de persoane. în aceeași zi, stu
denții de la Universitatea Kent 
au participat la 6 manifestație 
împotriva politicii administrației 
în Asia de sud-est.

narea conflictului „în 
pe baza acordului de 
din 1954“.

(Agerpres).

Declarația 
lui Norodom 

Sianuk
PEKIN 4. — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : la Pekin a fosV dată pu
blicității declarația lui ■ Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian, președintele Frontului Na
țional Unit al Cambodgiei, în 
legătură cu pătrunderea forțelor 
armate americane și saigoneze 
pe teritoriul khmer.

„Agresiunea terestră și aeria
nă declanșată de imperialiștii a- 
mericani, cu acordul tacit al re
gimului de la Pnom Penh, devo
tat lor, se arată în declarație, a 
provocat în aceste zile moartea 
a sute de compatrioți, majorita
tea fiind țărani pașnici, bătrîni, 
femei și copii. In discursul său, 
Nixon încearcă să justifice a- 
ceastă acțiune prin „necesita
tea" de a „apăra viața soldați- 
lor americani" care luptă în 
Vietnamul de sud. în realitate, 
intervenția forțelor armate ale 
S.U.A. în țara mea „nu este de
cît în sprijinul regimului pe 
care l-au ajutat să se instaureze 
la Pnom I’enh, regim de opri
mare a poporului khmer, a popu
lației cambodgiene de orgine 
vietnameză și chineză".

în declarație se exprimă în
crederea că poporul cambodgian 
nu se va pleca în fața agresiu
nii; de asemenea, se lansează un 
apel poporului khmer și po
poarelor din Vietnam și Laos de 
a întări solidaritatea lor și a in
tensifica lupta împotriva dușma
nului comun, imperialismul ame
rican, și acoliților săi, conform 
liotărîrilor Conferinței la nivel 
înalt a popoarelor indochineze. 
Totodată, declarația conține un 
apel adresat tuturor popoarelor 
lumii, inclusiv celui american, 
pentru a condamna invazia for
țelor americano-saigoneze în 
Cambodgia.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
„Cu o rapiditate decepționantă, 
toate erorile escaladării sînt re
petate în Asia de sud-est" — re
levă în editorialul său de luni 
ziarul american „The New York 
Times" referindu-se la interven
ția directă a S.U.A. în Cambod
gia. „Din nou, un președinte a- 
les ca urmare a angajamentului 
de a retrage Statele Unite din 
mlaștina vietnameză o pornește 
pe calea înșelătoare a obținerii 
păcii prin lărgirea războiului. Și 
orice pas pe acest drum al dezas
trului este urmat curînd de un 
altul și, apoi de încă unul, ca un 
răspuns întunecat la inutilitatea 
escaladării inițiale din februarie 
1965“.

BERLIN 4 (Agerpres). — în 
legătură cu invazia militară a- 
mericano-saigoneză în Cambod
gia, guvernul R. D. Germane a 
dat publicității o declarație în 
care arată că această acțiune 
constituie o violare flagrantă a 
drepturilor popoarelor, o agresiu
ne directă și evidentă îndrepta
tă împotriva populației pașnice 
cambodgiene. Declarația cere re
tragerea imediată, completă și 
necondiționată a trupelor S.U.A. 
și ale aliaților lor din Vietnam, 
Cambodgia și Laos.

STOCKHOLM 4 x , 
— Condamnînd intervenția tru
pelor americane în Cambodgia, 
precum și reluarea de către avia
ția S.U.A. a bombardamentelor 
asupra teritoriului R.D. Vietnam, 
primul ministru suedez, Olof 
Palme, a subliniat că guvernul 
Suediei se disociază fără vreo po
sibilitate de echivoc de o aseme
nea acțiune care echivalează cu 
reîntoarcerea la trecut și cu an
gajarea în război, în locul căută
rii unei soluții pașnice".

în aceeași zi, la Stockholm au 
avut loc demonstrații împotriva 
politicii americane în Asia de 
sud-est. Participanții s-au îndrep
tat în cursul după-amiezii spre 
Ambasada S.U.A. din Suedia, 
precum și spre Centrul cultural 
american din Stockholm, pentru 
a-și exprima protestul împotriva 
pătrunderii trupelor americane în 
Cambodgia.

JAPONIA. — In sprijinul revendicărilor lor, fermierii japonezi 
au declarat recent o greva de 24 de ore, în timpul câreia au 

organizat o serie de manifestații. Fotografia noastră prezintă 

o imagine de la un miting al greviștilor, în cursul căruia aceștia 

și-au formulat revendicările

din viața tineretului Înmii
Nemulțumiri în

amfiteatrele mexicane

Vizita lui
C. Mănescu

în Republica 
Populară 
Congo

BRAZZAVILLE 4. — Trimi
sul special Agerpres, Nicolae 
Crețu, transmite: Ministrul afa
cerilor externe al României, Cor- 
neliu Mănescu, care întreprinde 
un turneu într-o serie de state 
africane, a sosit duminică seara 
la Brazzaville, unde va face o 
vizită oficială la invitația guver
nului Republicii Populare Congo. 
La aeroportul international 
Maya-Maya din Brazzaville, oas
petele român a fost întîmpinat 
de ministrul afacerilor externe 
al Republiciii Populare Congo, 
Auxence Ikonga, precum și de 
alte persoane oficiale.

La sosire, răspunzînd la între
bările reprezentanților presei, 
radioului și televiziunii din 
Brazzaville, ministrul de externe, 
Corneliu Mănescu, a subliniat că 
vizita delegației guvernamentale 
române pe continentul african 
se înscrie în contextul general al 
politicii externe a Republicii So
cialiste România — de promo
vare a unor relații de cooperare 
multilaterală, de creare a unei 
atmosfere de încredere și stimă 
reciprocă între toate țările lumii. 
„Punem la baza acestor relații, 
a declarat ministrul de externe 
român, principiile unanim recu
noscute ale suveranității și inde- 
fiendenței naționale, ale dreptu- 
ui imprescriptibil al fiecărui po

por de a-și hotărî destinul 
conform propriilor opțiuni, aspi
rații și interese".★

La Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Congo au început 
convorbirile oficiale între minis
trul de externe al României, 
Corneliu Mănescu, și omologul 
său, Auxence Ikonga. Cu acest 
prilej au fost abordate probleme 
privind relațiile dintre Republica 
Socialistă România și R. P. 
Congo, precum si unele aspecte 
ale situației internaționale ac
tuale.

Praga este un oraș pe 
care-l știam încă înainte de 
a trece pentru prima oară 
prin vasta și moderna sa 
poartă aeriana. Veneam din- 
tr-o lungă călătorie făcută 
în liniștea forestieră a mun
ților Slovaciei. O întreagă 
lume uitată din mai vechi 
sau mai recente lecturi des
pre Praga și cetățenii de 
vază care-și onoraseră orașul, 
de-a lungul unei milenare 
istorii, se anima. Versiunea 
orașului, pe care o credeam 
pînă atunci doar livrescă, se 
succedă în imagini grăbite, 
încă înaintea intîlnirii cu 
Praga. Ulița alchimiștilor... 
gotica piață Văclav, pe care 
o voi descoperi apoi ca pe o 
stradă supradimensionată cu 
secole în urmă pentru marele 
trafic rutier de azi, ITradcany, 
Mala Strana, atmosfera kaf- 
kiană a cartierul evreesc, și. 
tot aici, locul unei stranii 
fantezii din care a fost plă
mădit Golem, apoi berăria U

este destinat să supravie
țuiască oricărui flagel. In cei 
25 de ani de la eliberare, 
zeci de miliarde de coroane 
au fost destinate lucrărilor 
de restaurare, reconstrucție 
și întreținere a monumente
lor. Pentru a avea o imagine 
și mai exactă despre am
ploarea acestor lucrări tre
buie spus că în cataloagele 
miilor de monumente se află 
și peste 30 de nuclee istorice 
de orașe, care fac parte in
tegrantă din organismele ur
bane actuale și a căror re
construcție și întreținere sînt 
nu numai costisitoare, dar și 
deosebit de pretențioase.

Construită în piatră, Praga 
veche are un aer grav și 
meditativ ; nimic nu amin
tește orgoliul unei mari pu
teri. în umbra monumenta
lei panorame a castelului 
Hradcany, dar și prin curțile 
sale interioare, pulsează via
ța de toate zilele : grăbită 
dar fără stridență, modernă

Pe malurile 
Vltavei

BELGRAD 4 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare rostită la Rieka, 
președintele Iugoslaviei, Iosip 
Broz Tito, a protestat în nume
le cetățenilor Iugoslaviei împo
triva agresiunii americano-saigo
neze în Cambodgia. Prin aceasta 
— a arătat președintele — a 
fost deschis un al treilea front în 
Indochina. „Sarcina noastră ca 
țară iubitoare de pace — a sub
liniat I. B. Tito — este de a fi 
alături de toți cei ce luptă pen
tru pace, pentru dreptul de a se 
conduce singuri, de a fi inde
pendenți, de a trăi omenește și 
de a lupta împotriva tuturor în
cercărilor de noi invazii, sau îm
potriva unor situații care ar pu
tea arunca lumea în vîrtejul unui 
război catastrofal". Iugoslavia se 
pronunță pentru rezolvarea tu
turor problemelor pe cale pașni
că, a subliniat în încheiere pre
ședintele Tito.

O noua serie de acțiuni revendicative studențești a fost sem
nalată în Mexic în cursul ultimelor săptămîni. în aproape toate 
centrele universitare ale țării s-au desfășurat mitinguri, mani
festații de stradă și greve demonstrative de scurtă durată ale 
studențimii. La facultatea de litere din Ciudad de Mexico stu
denții au recurs la o așa-numită „grevă pe loc", ocupînd timp 
de trei zile amfiteatrele. Universitatea catolică din capitala 
mexicană a fost închisă aproape două săptămîni ca urmare a 
tulburărilor studențești.

o

BONN 4 (Agerpres). — Mi
nisterul de Externe al R. F. a 
Germaniei a dat publicității o 
declarație în care exprimă îngri
jorarea guvernului federal în 
legătură cu agravarea situației 
din peninsula indochineză în

in informațiile presei re
iese că cele mai multe 
dintre manifestările amin

tite au fost declanșate în direc
tă legătură cu situații și cerințe 
specifice locale. La Institutul 
Politehnic din Ciudad de Mexi
co, de pildă, ca urmare a creș
terii taxelor. La colegiile din 
Poza Rica (statul Vera Cruz), în 
legătură cu aglomerarea din 
laboratoare și slaba înzestrare 
a acestora. La colegiile și uni
versitățile din statele Tabasco 
și Morelos, ca o blamare a su
praaglomerării sălilor de cursuri 
sau a proastei organizări a 
cursurilor.

Dincolo, însă, de obiectivele 
imediate care au declanșat ac
țiunile studenților, presa mexi
cană este aproape unanimă în 
a constata că se asistă, de fapt, 
la o prelungire a unei vaste 
mișcări revendicative începută 
cu cîțiva ani în urmă.

Nemulțumirile studenților vi
zează aspecte importante ale 
condițiilor de studiu și, în ge
nere, ale întregii vieți universi
tare. E vorba, astfel, de aseme
nea stări de lucruri ca penuria 
de cadre didactice și insuficien
ța sălilor de cursuri și a labo-

rotoarelor, în împrejurările unei 
creșteri continue a numărului 
tinerilor ce șe îndreaptă spre 
învățămîntul superior. O recen
tă anchetă oficioasă releva că 
Un număr de 12 universități și 
colegii dispun de cadre didac
tice și spații normale pentru 
cursuri și laboratoare pentru 
numai circa 60 la sută din stu
denții înscriși.

într-un sens mai larg, mișca
rea revendicativă a studenților 
mexicani vizează, însă, paralel 
cu îmbunătățiri de ordin mate
rial, o reformă de structură a 
universității. Multi observatori 
opinează că tensiunea din amfi
teatre își are rădăcina — așa 
cum constată NEUE ZURCHER 
ZEITUNG într-o corespondență 
din capitala mexicană — în 
„nemulțumirea pe care o resimt 
tinerii atunci cînd văd marea 
încetineală cu care este abor
dată reforma universitară". 
Subliniind că studenții doresc 
modificarea substanțială și ra
pidă a unui sistem de predare 
a științei pe care-l consideră 
depășit, precum și o participa
re mai activă la administrarea 
universităților și colegiilor, co
respondentul din Ciudad de •

Mexico al cotidianului elvețian 
citat notează cuvintele unuia 
din liderii studenților de la In
stitutul Politehnic din capitala 
mexicană : „De cinci ani se dis
cută despre necesitatea refor
mei universitare. Dacă lucru
rile continuă astfel, universita
tea mexicană va rămîne repede 
în urmă cu cîteva decenii față 
de nevoile societății epocii 
noastre". Abordînd chestiunea 
într-o viziune mai profundă, re
vista mexicană SIEMPRE, anali- 
zînd revendicările studenților 
din diferite centre universitare, 
apreciază că multe dintre ele 
vizează „revizuirea rolului ce 
revine universității în viața so
cială" și se referă „nu numai 
la organizări și structuri sclero
zate, ci, mai ales, la actualele 
raporturi dintre universitate și 
o societate în schimbare". 
SIEMPRE notează că „dacă 
mișcarea studenților, ca orice 
mișcare, are extremiștii ei, este 
totuși incontestabil că, luată în 
ansamblu, ea reprezintă o reac
ție lucidă și necesară la defec
tele și inechitățile sistemului 
universitar mexican".

Concluzia pe care o desprind 
mulți dintre observatorii atenți 
ai agitației din universitățile 
mexicane este că ne găsim în 
fața unei acțiuni perseverente, 
vizînd grăbirea unei transfor
mări a școlii superioare. Noua 
serie de manifestări revendica
tive este încă o dovadă în a- 
cest sens.

• LA INVITAȚIA ministrului 
apărării al U. R. S. S., ma
reșalul Andrei Greciko, luni 
a sosit la Moscova într-o 
vizită oficială de prietenie 
o delegație militară iugoslavă, 
condusă de general-colonel Ni
kola Liubicici, secretar de stat 
pentru problemele apărării na
ționale al R.S.F. Iugoslavia.

Fleku cu neuitatele și pre
lungitele sale libații, cu bere 
neagră-rubinie din care și-a 
început călătoria în lume 
mucalitul soldat Svejk...

Da, o versiune eclectică, 
caleidoscopică in care deseori 
anecdotica legendară convie
țuiește cu valorile autentice, 
consacrate în timp. Și. călă
tor de ați fost pe malurile 
Vltavei, veți recunoaște că 
orașul este fidel imaginii 
sale livrești răspîndite in 
lume. De unde această fide
litate, de ordinul rarelor ex
cepții ?

Imaginea de azi a orașului 
face concurență. Ia fiecare 
pas, literaturii, artei, institu
ției muzeale, memorialisticii, 
într-un cuvint, tuturor aces
tor depozitare ale unor măr
turii de mult încredințate is
toriei. Istoria care a trecut 
pe aici în bubuitul tobelor 
de război, încrucișîndu-sc din 
cele patru vînturi, n-a cau
zat numai distrugeri dar a 
supus acest spațiu unui im
petuos proces de primenire. 
Arhitectura orașului e cel 
mai bun argument. Puține 
sînt țările europene în care 
se păstrează nealterate an
sambluri întregi de monu
mente din toate veacurile ul
timului mileniu. Fiecare stil 
și-a lăsat aici martori în 
sute de cetăți, castele. întregi 
cartiere în stil gotic sau în 
stilul Renașterii, martori de 
mare valoare materială. în 
opere arhitectonice și de 
sculptură, produse de artiza
nat, biblioteci și muzee pline 
de tipărituri și exponate rare, 
arhive cu partituri muzicale.

Cel de-al doilea război 
mondial și ocupația hitleris- 
tă au făcut numeroase vic
time umane ; orașul, însă,

într-un decor de străveche 
istorie. Efectele vizuale sînt 
surprinzătoare ’ Hradcany și 
Vysehrad — cele două cetăți 
așezate simetric pe fiecare 
dintre malurile Vltavei — 
fac să pivoteze in jurul lor, 
în cercuri concentrice, nume- 
roase straturi de civilizație. 
Ele supraviețuiesc într-un 
timp parcă comprimat pin.? 
la dispariția secolelor pe j 
care le-a consumat fiecare 
dintre ele. Această convie
țuire și-a pus amprenta asu
pra praghczilor printr-o anu
me gravitate a gesturilor, a 
privirilor, a relațiilor pe 
caro le stabilesc cu o inti
mitate sobră, înțeleaptă.

Aveam să cunosc mai bine 
sufletul localnicilor vizitind, 
în celebrul castel praghez, 
în una dintre sălile sale, o 
lucrare artizanală de mari 
proporții și de-o răbdare și 
meticulozitate care vin din 
istorie și este destinată ci. 
Un țăran dulgher din Mora
via, în 40 de ani de viață, 
cioplise în lemn sutele de 
personaje ale celebrului sat 
biblic. Regizate, puse în 
mișcare de un mecanism as
cuns, satul și oamenii lui 
își duceau o existență obiș
nuită prin ocupații obișnuite. 
Viața se desfășura, în aceas
tă capodoperă artizanală, 
perpetuu, în afară parcă de 
timp, atentă numai la micile 
și eternele sale ocupații. 
Dulgherul morav eternizase 
proprii săi consăteni cu a- 
ceeași sobrietate înțeleaptă 
cu care orașul milenar tră
iește. atent la stimularea va
lorilor sale eterne, cărora so
cialismul le-a dat un plus 
de strălucire.

VARTAN ARACHELIAN

E. R.

etiopia: Ziua independenței
Astăzi poporul etiopian sărbă

torește ziua independenței. La 
5 mai 1941, ca urmare a luptei 
populare eroice împotriva agre
siunii fasciste italiene, Etiopia ob
ținea victoria, eliberîndu-se de 
cotropitori.

în prezent, în Etiopia se depun 
eforturi susținute pentru dezvol
tarea economică, socială și cultu
rală. Printr-o acțiune planificată 
pe termen lung se are în vedere 
dezvoltarea în continuare a agri
culturii, care este încă ramura 
economică predominantă, în sen
sul diversificării și intensificării 
producției agricole, precum și a 
producției industriale prin con ★

struirea a noi obiective economi
ce, extinderea bazei energetice 
etc.

Pe plan extern, Etiopia promo
vează o politică de neaderare la 
blocuri și de colaborare cu toate 
țările, afirmîndu-se ca un factor 
activ în lichidarea definitivă a 
colonialismului și în promovarea 
unității pe continentul african.

între România și Etiopia se 
dezvoltă relații de prietenie și 
colaborare multilaterală reciproc- 
avantajoasă, care au primit imĂ 
portante impulsuri prin vizitele 
și contactele reciproce între fac
torii politici de răspundere din 
cele două țări. ★

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale Imperiale 
HAILE SELASSIE I, împăratul Etiopiei, o telegramă în care se 
spune :

Cu ocazia zilei de 5 mai, ziua independenței Etiopiei, am plă
cerea de a vă adresa călduroase felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de pace și progres pentru po
porul etiopian.

• IN AUSTRIA au avut 
loc sîmbătă și duminică ma
nifestări cu prilejul împli
nirii a 25 de ani de la elibe
rarea deținuților din lagărul 
de concentrare nazist de la 
Mauthausen. La marea adu
nare comemorativă, organi
zată duminică pe locul fos
tului lagăr de concentrare 
de la Mauthausen — unde au 
căzut victime represiunilor 
hitleriste aproximativ 111 009 
luptători antifasciști din di
ferite țări europene — au 
luat parte cancelarul federal 
al Austriei. Bruno Kreisky. 
Din partea Comitetului 
român al foștilor luptă
tori antifasciști. Ia adunările 
comemorative a participat 
Ambrus Coloman, fost de
ținut în lagărul de la Maut
hausen. ★

Ambasadorul României la 
Viena, Dumitru Aninoiu, în
soțit de membri ai ambasa
dei, a depus coroane de flori 
la monumentul din centrul 
fostului lagăr și la placa pu
să în memoria luptătorilor 
antifasciști din România, că- 
zuți la Mauthausen.

americano - saigoneze 
bombardate de patrioții 

sud - vietnamezi
SAIGON 4 (Agerpres). — în 

cursul nopții de duminică spre 
luni, forțele patriotice din Viet
namul de sud au bombardat cu

• UN PURTĂTOR DE 
CUVÎNT militar cambodgian 
a declarat că „armata cam- 
bodgiană nu cooperează și 
nu-și coordonează acțiunile 
cu trupele americane și sai
goneze", informează agenția 
United Press International. 
„Nu putem face aceasta — a 
precizat purtătorul de cuvînl 
— deoarece nu știm ce fac a- 
mericanii". în același timp, 
el a declarat că Cambodgia 
a primit deja ajutor din 
S.U.A., dar că nu cunoaște 
amploarea lui.

rachete și mortiere aproximativ 
20 de poziții fortificate, deținute 
de trupele americano-saigoneze. 
Printre acestea s-a aflat și baza 
aeriană de la Bien Hoa, unde se 
află cartierul general al trupe
lor saigoneze angajate în opera
țiunile militare din Cambodgia.

Tot în ultimele 24 de ore, 
forțele patriotice din Vietnamul 
de sud au atacat baza aeriană de 
la Phan Rang, precum și instala
țiile militare deținute de trupele 
inamice în provinciile Thua 
Thien și Quang Tin.

în cursul nopții de duminică 
spre luni, bombardiere ameri
cane de tip „B-52" au efectuat 
raiduri în provincia Binh Long 
și de-a lungul frontierei cu 
Cambodgia, cu scopul de a spri
jini operațiunile militare ameri
cano-saigoneze lansate pe teri
toriul cambodgian.

• SENATORUL EDWARD 
KENNEDY a reafirmat, în ca
drul unui interviu radiodifuzat, 
hotărirea sa de a nu candida 
pentru alegerile prezidențiale 
din 1972. El a adăugat că, chiar 
dacă i se va cere să accepte în
vestitura partidului democrat la 
președinție, nu o va face.

Edward Kennedy a arătat, tot
odată, că după părerea sa. Se
natul va respinge cererea pre
ședintelui Nixon privind acor
darea de fonduri pentru con
struirea celei de-a doua baze 
a sistemului de rachete antira- 
chetă „Safeguard", întrucît a- 
cesta este un sistem extraordinar 
de costisitor**, care nu are drept 
efect „decît o escaladare a înar
mărilor".

• Bursa newyorkeză a întregis- 
trat luni o nouă scădere a cursu
lui valorilor. La numai o oră de la 
deschidere, indicele acțiunilor în
treprinderilor industriale scăzuse 
cu 14,39 puncte.

Potrivit economiștilor ameri
cani, actualele scăderi ale cursu
lui acțiunilor negociate pe Wall 
Street se datoresc atmosferei de

p els c u r t
nesiguranță provocată de opera
țiunile militare americane din 
Cambodgia, precum și situației în 
care se află economia Statelor 
Unite. Scăderile cronice pe care 
le înregistrează cursurile diver
selor acțiuni negociate îi determi
nă pe o serie de comentatori 
occidentali să amintească din ce 
în ce mai des de criza economică 
din 1929.

• ȘTEFAN JEDRYCHOWSKI, 
ministrul afacerilor externe al 
R.P. Polone, a sosit luni într-o 
vizită oficială de patru zile în 
Franța Ia invitația ministrului 
de externe francez, Maurice 
Schumann, anunță agenția
P.A.P. Convorbirile ce vor avea 
loc cu acest prilej se vor referi 
la principalele probleme inter
naționale actuale, precum și la 
relațiile dintre Franța și Polo
nia.

• LA SANTIAGO DE 
CHILE au început lucrările 
Congresului național al tine
retului din Chile, la care par
ticipă peste 200 de delegați 
din diferite provincii ale țării. 
Participă, de asemenea, în ca
litate de invitați, reprezen
tanți ai organizațiilor de tine
ret din Peru, Bolivia, Uru
guay, Argentina, precum și 
ai Uniunii Internaționale a 
Studenților.

Delegații la congres vor 
dezbate printre altele, proble
me referitoare la situația 
tineretului chilian. Un loc 
important fiind rezervat as
pectelor legate de realizarea 
unității de acțiune a tineretu
lui în lupta pentru drepturile 
sale.

• LOCOTENENȚII Rex Lasa- 
lle, Mike Bazie și Rafiq Shaw, 
considerați drept principalii li
deri ai rebeliunii unei părți a 
forțelor armate din Trinidad- 
Tobago, au compărut duminică 
în fața unui tribunal, unde,au 
fost inculpați de „trădare și re
beliune". Procurorul general. 
Hudson Phillips, a anunțat că 
27 militari și civili vor fi ju
decați pentru participarea la re
centele tulburări.

Autoritățile au anunțat tot
odată că interdicțiile de cir
culație in timpul nopții vor fi 
reduse, începînd de luni, cu două 
ore și jumătate, cu excepția ora
șelor Port of Spain, San Fer
nando și Point-a-Pierre, unde 
ele vor rămîne în vigoare.

• STAREA SĂNĂTĂȚII lui 
Pieter Smith, decan de vîrstă 
printre sud-africanii supuși 
transplanturilor de inimă, este 
îngrijorătoare. Pacientul, in

ternat la spitalul Groote 
Schuur, este incapabil să în
ghită alimentele, chiar și în sta
re lichidă, fiind hrănit pe cale 
artificială. Smith, care a fost o- 
perat de cord în septembrie 
1968, a revenit la spital sîmbătă 
și a fost supus unei operații de 
extragere a pietrei din rinichi.

• UN GRUP DE 12 SENA
TORI (9 democrați și 3 republi
cani) a anunțat că va cere Sena
tului să procedeze Ia o „exami
nare riguroasă și completă" a 
bugetului militar al S.U.A., care 
se cifrează Ia 73 miliarde de do
lari, în scopul „stabilirii unei 
noi ordini a priorităților între 
nevoile militare și cele civile". 
Dună cum transmite agenția 
U.P.I., grupul de senatori își va 
îndrepta atacul în special îm
potriva planurilor de construire 
a sistemului de rachete-antira- 
chetă (ABM) și a sistemului 
de rachete cu focoase multiple 
(MIRV), precum și contra unor 
programe militare ale Pentago
nului aflate în diferite stadii de 
execuție.

• LA INVITAȚIA șefului Sta
tului Major al marinei franceze,

un grup de nave militare so
vietice va face o vizită de 
cinci zile în portul Cherbourg, 
relatează agenția TASS. Gru
pul de nave cuprinde crucișăto
rul „Oktiabrskaia Revoliuția" și 
nava antisubmarin „Obrazțovîi". 
din flota Mării Baltice.

• COMITETUL EXECU
TIV al Fondului națiunilor 
Unite pentru copii (UNICEF) 
a aprobat o alocație în va
loare de 53 milioane dolari 
pentru realizarea programe
lor wde ajutorare a copiilor 
din țările mediteraneene și 
cele din Orientul ApropXt. 
Anunțînd aceasta. James 
MacDougall, directorul bi
roului regional al UNICEF- 
ului pentru țările meditera
neene și Orientul Apropiat, 
a declarat că în această re
giune există 45 milioane de 
copii care au nevoie de aju
tor. James MacDougall a 
precizat că 40 la sută din to
talul alocațiilor vor fi chel
tuite pentru realizarea pro
gramelor de asistență medi
cală și control asupra răs- 
pîndirii bolilor.
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