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• Formele tinereții

cițtigă teren

vizită la Combinatul chimic Sumgait

ÎN ACTUALUL CINCINAL, ÎN JUDEȚUL CLUJ:
Brigada „Scinteii tinere

tului" : D. Matală, T. Gînju, 
M. Tacciu și P. Tînjală, 
transmite :

tradiție, în acele unități în care 
s-a acumulat o bogata experiență

Discuție consemnată de 
N. COȘOVEANU 

(Continuare în pag. a II-a)

...afirmă specialiștii întruniți la masa rotundă organizată de zia
rul nostru

Au participat: dr. Dumitru Baciu, dr. Eugen Deva, de la Direcția Ge
nerală Agricolă a județului Cluj, conf. univ. Petru Mecea, de Ia cate
dra de zootehnie specială a Institutului agronomic din Cluj și Matei 
Policiuc, activist la Comitetul județean Cluj al U.T.C.

un

Bed.: Datele statistice definesc 
destul de elocvent locul impor
tant pe care-1 ocupă zootehnia în 
ansamblul agriculturii județului 
Cluj. în anul 1970, în zootehnie 
s-a realizat peste 40 la sută din 
producția globală agricolă a ju
dețului. Ce loc va ocupa aceas
tă importantă subramură în anii 
următori ?

Dumitru Baciu: Dezvoltarea 
zootehniei va urma o linie mereu 
ascendentă ceea ce va determina 
o creștere a ponderii sale în 
structura generală a producției 
agrioole. Numai înwanul 1971, 
spre exemplu, producția obținută 
în sectorul zootehnic va crește, 
conform planului, cu 37 la sută, 
determinînd o sporire la 45 la 
sută a ponderii sale. Este
prim pas pentru că, pornind de 
la condițiile deosebit de favora
bile pe care le oferă județul 
nostru, la sfîrșitul actualului cin
cinal avem toate posibilitățile să 
asigurăm o creștere cu 86 la sută 
la taurine, cu 10 la sută la ovi
ne și cu 330 la sută la păsări, 
comparativ cu nivelul actual al 
producției. Corespunzător acestei 
dezvoltări vom avea posibilități 
mai mari de a livra cantități spo
rite de produse animaliere către 
fondul central al statului, vom 
avea disponibilități mai mari 
pentru o mai bună și promptă a- 
provizionare a populației. Astfel, 
la sfîrșitul cincinalului, zootehnia 
județului Cluj va livra în fondul 
central al statului, comparativ cu 
anul 1970, cu 66 la sută mai

multă came, cu 67 la sută mai 
mult lapte, cu 133 la sută mai 
multe ouă.

Red. : Ce aveți în vedere cînd 
avansați aceste cifre care prefi
gurează o dezvoltare spectaculoa
să a sectorului zootehnic în anii 
oare vin ?

Eugen Deva : Cifrele amintite, 
spectaculoase sau nu, sînt funda
mentate pe un studiu temeinic 
al condițiilor existente în județ, 
pe introducerea v masivă a proce
deelor modeme de creștere a a- 
nimalelor, pe măsurile ce le a- 
vem în vedere de concentrare și 
specializare a producției. în ac
țiunea noastră am pornit de la 
ideea păstrării sau revenirii, a- 
colo unde este pe cale de a se 
pierde, a tradiției în creșterea a- 
nimalelor. Acum, animale cresc 
în județul nostru în fiecare sat. 
Unele au însă o bună tradiție în 
creșterea oilor, altele în a bovi
nelor, altele în a păsărilor sau 
a porcilor. In ultimul timp, în 
virtutea unei greșite înțelegeri a 
dezvoltării multilaterale a zoo
tehniei, se ajunsese la situația că 
în toate satele, în toate cooperati
vele agricole se creșteau cam în 
aceeași proporție tot felul de a- 
nimale. In ultimul timp, pornind 
de la indicațiile prețioase cuprin
se în documentele de partid pri
vind concentrarea și specializarea 
producției am inițiat o seamă de 
măsuri menite să înlăture neajun
surile ce decurg din concepția 
greșită, amintită. Și unde se poa
te realiza o mai bună specializa
re, dacă nu acolo unde există ore, dacă nu acolo unde există

Numele sinceritâfii

ANGAJAREA
In viața
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La șase luni 'după a 
dunările de alegeri

Ce s-a realizat 
din ce au hotărît 
tinerii ?

• Pe 
muncii 
patriotice

itinerarele 
voluntar-

ACȚIUNI 
DE PRIMĂVARĂ

să pornească 
relevarea formelor

a necesității so- 
domeniul artei, 
izvorîtă tocmai 

societății noastre.

Orice despre tema caracte
rului social al artei cred că 
trebuie 
la
manifestare 
riale în 
necesitate 
din natura 
Această chestiune de principiu, 
asupra căreia toată lumea e 
de acord, prinde contur con
cret atunci cînd trebuie să ne 
apropiem de opera de artă 
si să o judecăm prin prisma, 
valorii ei, în care intră fără 
mdoială dezideratul amintit, 
în societatea noastră orice o- 
neră este, sau trebuie să fie, 
intr-un sens mai larg o nece
sitate socială. Fără îndoială, 
sînt și opere — și la aces
tea ne vom referi mai ales 
— care traduc mai direct și 
mai tensionat existența noa
stră contemporană, mai bine 
sous, existența noastră coti
diană dezbrăcată de tot ceea 
ce mai are ea nesemnificativ 
ori întîmplător. Bineînțeles, 
pentru o justă evaluare a lu
crurilor n.u ne putem limita

(Continuare in pag. a V-a)

Pînă
cînd

experimentăm în
activitatea de

orientare
profesională ?

Ca urmare a Indicațiilor date 
de conducerea partidului și sta
tului nostru, acțiunea de orien
tare școlară și profesională a 
înregistrat în ultimii ani unele 
progrese, dar, așa cum se re
cunoaște într-un referat al Co
misiei de orientare școlară și 
profesională, care funcționează 
pe lîngă Ministerul Invățămîn- 
tului acestea s-au „limitat însă 
la un studiu de experimentare 
și de popularizare prin publi
cații44.

Sub aspect organizatoric, e- 
xistă pe lîngă Ministerul Invă- 
țămîntului o Comisie de orien
tare școlară și profesională, ai 
cărei membri fac parte din mai 
multe instituții. Și la nivel ju
dețean (municipal) există un co
lectiv care ar trebui să se con
sacre acestor probleme. în școli 
au fost încadrați peste 40 de 
psihologi școlari cu jumătate de 
normă sau cu normă întreagă, 
în principalele centre ale țării.

Cu toate acestea, nu se poate 
vorbi de o instituționalizare a 
activității de orientare școlară 
și ‘ profesională, de o încadrare

cu specialiști la nivelul majori
tății școlilor, acțiunile avînd un 
caracter lipsit de continuitate,

Profesor emerit 
SORIN PETRE 

inspector 
la Inspectoratul școlar 

al municipiului București 
(Continuare în pag. a V-a)

Corespondentul Agerpres, 
Laurențiu Duță, transmite : In 
cursul dimineții de miercuri, 
7 aprilie, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., 
care participă la lucrările 
Congresului al XXIV-lea 
al P.C.U.S., a vizitat orașul 
Baku, capitala R.S.S. Azer- 
baidjană, puternic centru eco
nomic și cultural.

Ca și în ajun, mii de locui
tori ai orașului salută cu căl
dură, cu ospitalitate pe solii 
poporului român.

Delegația Partidului Comu
nist Român a depus o coroană 
de flori la Mausoleul memo
rial al celor 26 de comisari re
voluționari comuniști uciși la 
Baku în 1918 de intervențio- 
niștii străini și reacțiunea in
ternă. La solemnitate au 
fost de față G. Aliev, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Azerbaidjan, M. A. Leseci- 
ko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., V. M. 
Bușuiev, șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. în Ro
mânia, precum și secretari ai 
C.C. al P.C. din Azerbaidjan, 
membri ai guvernului repu
blicii.

în continuare, s-a vizitat 
Muzeul de istorie a Azerbaid
janului.

Delegația Partidului Comu
nist Român s-a îndreptat apoi 

orașul Sumgait, centru

industrial construit în anul 
1948, la cca 40 kilometri de 
Baku, pe malul Caspicii. La in
trarea în oraș, grupuri de pio
nieri oferă buchete de flori 
oaspeților români. De-a lungul 
străzilor sînt arborate lozinci 
cu urări de bun venit în lim
bile azerbaidjanâ, rusă și ro
mână, steaguri roșii și trico
lore.

Se face un scurt popas în 
Piața Lenin. Aici, Veniamin 
Agamoglunov, secretar al Co
mitetului orășenesc Sumgait 
al P.C. din Azerbaidjan, îl 
informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu despre eta
pele construirii acestui tînăr 
oraș, care în prezent numără 
peste 100 000 de locuitori, în 
care au fost înscrise la loc de 
cinste o uzină siderurgică, o 
uzină de aluminiu, una de țevi 
laminate, un combinat chi
mic.

Coloana mașinilor se în
dreaptă apoi spre Combinatul 
chimic din oraș, a cărui con
struire a început în anul 1967. 
Un mare număr de muncitori, 
operatori chimiști, ingineri, 
purtînd pancarte cu urări de 
bun venit, au primit cu vii și 
puternice aplauze sosirea dele
gației Partidului Comunist Ro
mân.

Directorul combinatului, Ra
fii Sverdlov, după ce a expri
mat, în numele întregului co
lectiv, satisfacția de a-i primi 
în mijlocul lor ca oaspeți pe 
membrii delegației P.C.R., a

SAIGON COLOMBO

I
I
I
Iîn timp ce calmul a

arătat că, în prezent, aici lu
crează 4 500 de oameni. Com
binatul produce etil fluorhi- 
drină, etilena, izobutilen, ră
șini epoxidice. El a ară
tat că acum se lucrează la 
construirea marii instalații de 
fracționare a gazului, care va 
intra în funcțiune în anul 
1972. Oaspeții sînt invitați să 
urmărească procesul de pro
ducție, care se desfășoară cu 
ajutorul unor instalații mo
derne.

în piața din fața combina
tului a avut loc apoi un mi
ting consacrat întîlnirii cu 
delegația Partidului Comunist 
Român.

Deschizînd mitingul, Venia
min Agamoglunov, secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid, după ce a adresat dele
gației urări de bun venit, a 
spus : „Prin dumneavoastră, 
comuniștii din Sumgait, toți 
oamenii muncii salută poporul 
frate român, care, sub condu
cerea partidului său comunist, 
construiește cu succes societa
tea nouă, socialistă14. Vorbito
rul a arătat că, împreună cu 
întregul popor sovietic, oame
nii muncii 
hotărîți să 
gramul ce 
Congresul
P.C.U.S.

Șefa de brigadă Zamina Ga
sanova, de la Uzina de țevi la
minate din localitate, Erou al 
muncii socialiste, dînd glas 
sentimentelor de prietenie pe 
care poporul sovietic, oamenii 
muncii din Azerbaidjan le nu
tresc față de poporul român, a 
subliniat în cuvîntul său reali
zările oamenilor muncii din a- 
ceastă uzină, care vor contri-

din Sumgait sînt 
îndeplinească pro
va fi adoptat de 
al XXIV-lea al

buî la făurirea bazei tehnico-^ 
materiale a comunismului.

Directorul Școlii nr. 2 din 
Sumgait, Mihail Aivazov, a 
relatat oaspeților români des
pre dezvoltarea învățămîntului 
din Azerbaidjan, despre roade
le legăturii dintre învățămînt 
și producție. „Cunoaștem 
din cuvîntările tovarășului 
Ceaușescu, a spus vorbitorul, 
realizările în acest domeniu 
obținute de România, unde s-a 
generalizat învățămîntul obli
gatoriu de zece ani și ne bucu
răm din inimă de aceste reali
zări44.

Comsomolista Șarzade Ab
dulaeva, operator la combi
natul chimic, a relatat despre 
munca și succesele tineretului, 
despre hotărîrea lui de a-și ri
dica necontenit calificarea, 
spre a-și spori contribuția la 
îndeplinirea sarcinilor impor
tante ale planului cincinal.

Primit cu vii și îndelungate 
aplauze, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care a transmis muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de 
la Combinatul chimic un salut 
frățesc din partea chimiștilor 
români. De asemenea, a adre
sat un salut locuitorilor orașe- 
lor Baku și Sumgait, din 
partea oamenilor muncii din 
România. Arătînd că vizita 
în orașele Baku și Sumgait a 
dat delegației noastre prilejul 
de a cunoaște marile progre
se obținute în dezvoltarea eco
nomică și socială a acestor lo
calități, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
combinatului chimic și pe 
toți oamenii muncii din cele 
două orașe pentru succesele 
dobîndite în activitatea lor.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
între România și Uniunea 
Sovietică există relații de co
laborare în toate domeniile de 
activitate. Aceste relații — 
economice, tehnico-științifice, 
culturale — contribuie la în
tărirea prieteniei dintre po
poarele român și sovietic, la 
dezvoltarea economico-socială 
a fiecăreia dintre țările noas
tre ; totodată, ele contribuie la 
întărirea forței și influenței 
socialismului în lume. „In 
cadrul relațiilor dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică,' 
un loc important îl ocupă 
R.S.S. Azerbaidjanâ, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Mulți petroliști din Azer
baidjan au lucrat în Româ
nia și, de asemenea, mulți 
petroliști români au venit 
și au lucrat în Azerbaidjan, 
în general, în cadrul cola
borării largi și multilaterale 
dintre țara noastră și Uniunea 
Sovietică se dezvoltă tot mai 
larg relații și schimburi econo
mice și de colaborare între oa-, 
meni ai muncii din Azerbai-’ 
djan și din România".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a referit apoi pe scurt la dez
voltarea industriei chimice din 
România, arătînd că producția 
în acest sector a cunoscut creș
teri însemnate în cincinalul 
trecut și că se prevede menți
nerea unui ritm înalt 
tualul plan de cinci

(Continuare in pag.
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Meșterul 
Manole al

• Semicentenar : PARTIDULUI 
OMAGIUL ARTELOR

• Statutul profesional ți moral 
al tînărului scriitor

« Note de lector • Telecinemateca

zilelor noastre
de GEORGE MACOVESCU

ROMA

milioane 
de oameni ai muncii 
au participat ieri la gre
va generală din Italia 
în semn de protest fată 
de tergiversarea înfăp
tuirii unor reforme de 
ordin social și economic

Ofensiva forțelor pa
triotice sud-vietnameze 
în regiunea Platourilor 
înalte a intrat ieri în 
cea de-a noua zi.

AMMAN

revenit în capitala ior
daniană dar au fost 
semnalate incidente în 
țară, iordania a anun
țat că nu va participa la
reuniunea propusa 
de Republica Arabă 
Unită.

Citînd un comunicat 
al postului de radio din 
capitala ceyloneză, a- 
genția Associated Press 
anunță că guvernul Ce
ylonului a trimis blin
date împotriva unor ele
mente insurgente.

Am văzut la „Teatrul Național" spectacolul „Sâptămîna 
patimilor", piesa fiind scrisă de Paul Anghel. Mărturisesc 
că am intrat în sala Comedia — de cîte ori . mă aflu aco
lo, o revăd într-un colț al scenei pe Maria Ventura în 
„L’Aiglon" — cu teamă și curiozitate. Spun cu teamă, pen
tru că mă domina, încă, Delavrancea, cu al său „Apus de 
soare44. Mă întrebam — și aici începea curiozitatea — ce 
îmi va spune nou Paul Anghel. acest dramaturg îndrăzneț 
și dovedit acum a fi și un subtil psiholog. Delavrancea 
construise drama lui Ștefan pe marele sentiment al dra
gostei de țară, al domnitorului care în apusul vieții vrea 
să știe și să se asigure că tot ce a înălțat cu sabia și în
țelepciunea va dăinui, nu va cădea sub valurile asaltului 
din afară și prin măcinarea intrigilor dinăuntru.

Aceeași dragoste de țară îl stăpînește și pe Ștefan ima
ginat de Paul Anghel. Domnul, dezbrăcat de legende și 
închipuiri, mi-a apărut un om lucid, cu o judecată rece, 
calculată, care nu are alte preocupări decît acelea de a 
apăra țara, în timpul lui și în vremea care vine. Mi s-a pă
rut că ideea dominantă a piesei lui Paul Anghel este : țara 
trebuie apărată oricînd, în orice condiții. Altminteri, o țară 
nu poate dăinui.

Istoria se amestecă deseori cu legenda și legenda devi
ne istorie.. Privind spectacolul „Sâptămîna patimilor* și pă- 
trunzîndu-î înțelesurile adînci, m-am gîndit la tîlcul acelei 
povești a meșterului Manole, ziditor al ctitoriei lui Neagoe 
Basarab. S-a întîmplat sau nu s-a întîmplat așa cum spune

(Continuare în pag. a V-a)
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„LUMINĂ ÎN 
RETORTĂ"

„Lumină în retortă" este ti
tlul sub care debutează noua re
vistă a cercului de chimie de la 
Liceul sanitar din Galați. în
tr-un sumar variat se prezintă 
cititorilor date și informații din 
lumea științei, îcepînd cu desco
peririle din ultimele decenii și 
murgind pînă la noutățile zile
lor noastre. Pentru redactarea 
cdor 24 de pagini, autorii ma
terialelor s-au documentat sufi
cient din literatura de speciali
tate, reușind să redea aspectele 
cel e mai interesante.

De la prezentarea vieții și ac
tivității unor renumiți savanți și 
pînă la jocurile distractive și 
problemele propuse spre rezol
vare, „Lumină în retortă" 
o lectură plăcută pentru 
pasionați de chimie.

autocamioane Brașov, „Auto
matizarea proceselor de turnare 
cu ajutorul metodelor magneto- 
hldrcdinamicii", de ing. loan 
State, „Larob, laborator robot 
pentru verificarea pa etape a 
lucrărilor de laborator", comuni
care pe care o va face Florin 
Munteanu. elev la Liceul „Uni
rea" din Brașov, „Unele tendin
țe în construcția de motoare 
pentru automobile și tractoare" 
de ing. Ilie Rău, de îa I.C.P.A.T., 
„Sisteme de dozare automată 
pentru componenți lichizi" de 
ing. Kurt Breckner de la Com
binatul chimic, orașul Victoria, 
„Tehnologia de grup, posibili
tăți de folosire a calculatorului 
electronic la elaborarea tehno
logiei de grup" de inginer Eu
genia Tănase de la Uzina Trac
torul Brașov, ca și „Studiu — 
sub raport ergonomie al scau
nului tractoristului" ce va fi 
prezentat de studenții Vasile 
Dumitrescu, și H. Waszkievicz 
de la Facultatea de mecanică a 
Institutului Politehnic Brașov.

polietilenă extrem de subțire. Tot
odată, aici se va realiza și hîrtia 
pentru atît de solicitatele șerve
țele parfumate, care pînă acum 
se importau.

I. VOICU

bovița, Dolj, Argeș, Olt, iar pe 
de altă parte în organizarea 
unui concurs cu premii pentru 
decorarea scenei pe care vor 
avea loc spectacolele.

Alexandria, reședința județu
lui, va găzdui în zilele de 23, 24 
și 25 aprilie finala concursului.

CONCURSURI

ADINA VELE A

HÎRTIE ÎNNOBILATĂ

Comitetul județean 
U.T.C,, în colaborare cu Comi
tetul județean pentru cultură și 
artă și Consiliul județean al 
sindicatelor, organizează cea 
de-a patra ediție a festivalului- 
concurs de muzică ușoară al ti
neretului „Spicul de aur“, edi
ție dedicată semicentenarului 
partidului. Pînă în prezent s-au 
desfășurat fazele comunale și 
intercomunale, iar acum se află 
în desfășurare fazele pe zonă 
care reunesc uh. număr mare 
de participanți. Faza finală a 
acestui festival va fi organizată 
pe 16 mai a. c., cînd se va or
ganiza și concursul de pr©selec
ție pentru emisiunea 
„Steaua fără nume“.

AVEȚI CAMERE 
LIBERE ?

T.V.

SESIUNE JUBILIARĂ A 
CERCURILOR DE 
CREAȚIE 
TEHNICO-STIINTIFICĂ

Comitetul județean U.T.C. 
Brașov organizează în zilele de 
10 și 11 aprilie, în orașul Vic
toria. o Sesiune jubiliară de co
municări a cercurilor de crea
ție tehnico-științifică, consacra
tă sărbătoririi semicentenarului 
partidului. Sint invitați să par
ticipe peste 100 de specialiști 
din întreprinderi, cadre didacti
ce din învătămîntul superior, 
studenți și elevi. Lucrările ce 
vor fi. prezentate sînt deosebit 
de interesante prin tematica 
abordată. Amintim astfel: „Stu
diul privind folosirea principii
lor ergonomie! la organizarea 
rațională a muncii", al ing. Rodi- 
ca Ionescu, de la Uzina de

De curînd a început să producă 
Fabrica de hîrtii înnobilate de la 
Palas-Const.anța. inginerul Gheor- 
ghe Oprescu de la Institutul de 
cercetări și proiectări pentru in
dustria celulozei și hîrtiei, care a 
participat la elaborarea proiectu
lui noii fabrici, ne-a spus :

— Pe baza experienței dobîndite 
de noi și a lucrărilor de cerce
tare efectuate la fabricile de hîr- 
tie din țară — mai ales la cea 
din Suceava — s-a urmărit elabo
rarea unei tehnologii de fabricație 
care să permită producerea între
gii game de hîrtii de ambalaje 
necesare desfacerii mărfurilor de 
orice fel. Fabrica are 4 linii și 
o instalație de tipărire a hîrtiilor. 
Prezența acesteia din urmă per
mite imprimarea în forme atră
gătoare și destul de diferite ca as
pect a denumirii reclamei șl altor 
date utilitare.

— Ce sorturi 
produce aici ?

— Hîrtie termosudabilă acoperi
tă cu emulsie de polimeri des
tinată împachetării produselor 
care conțin grăsimi. Tntr-o aseme
nea hîrtie alimentele se păstrea
ză timp îndelungat fără a-și pier
de calitățile. Mai menționez hîr
tia cerată cu amestec de parafi
nă și polimeri sintetici, hîrtie 
metalizată cu folie metalică și 
hîrtie acoperită cu o foaie de

de hîrtii se vor

(Urmare din pag: ' •

in creșterea cu rezultate econo
mice superioare a unei' specii sau 
alta. Am avut, apoi, în vedere 
noua structură a fondului fun
ciar, ținînd cont de modificările 
intervenite, urmărind atent, unde 
au rămas pășuni, unde terenul 
permite dezvoltarea unor anumi
te culturi furajere. în același 
timp am urmărit ce rase și spe
cii de animale fructifică cel mai 
bine rezervele existente în fieca
re loc în noile condiții. în acest 
mod s-a conturat la noi acțhmea 
de concentrare și specializare a 
producției, de profilare a unită
ților și creare a noilor comple
xe zootehnice.

Red. : S-au conturat doar...?
D. B. : Mă refeream la planul 

de perspectivă. Pentru atingerea 
cifrelor amintite, lucrurile se știu 
exaot. Numărul vacilor cu lapte 
urmînd să ajungă în 1975 la 
20 000 capete în sectorul coope
ratist, vor fi concentrate în 32 u- 
nități față de 148 în cîte sînt a- 
cum și în care se cresc doar 
9 500 de capete. în prezent, oi 
se cresc în toate cooperativele. 
Ele vor rămîne doar în 67 de 
cooperative, deci în jumătate 
din unități. Acolo unde acest sec
tor se va desființa, va fi înlocuit 
cu altul. Se vor crește oi în fer
me mijlocii. în sistem gospodă
resc, de 3 000—5 000 capete, în 
principal, în acele unități unde 
alte specii nu au condiții favo
rabile, știut fiind faptul că oile 
fructifică foarte bine nutrețuri 
mai puțin pretențioase. Comple
xe mari vom avea doar în două 

' locuri, pentru îngrășarea mieilor : 
unul intercooperatist pentru 
30 000 de capete la Răscruci și 
altul la I.A.S. Dej pentru 15 000 
de capete. în general, complexele 
vor deține o pondere mai mare 
în creșterea păsări»',r și a porci
nelor.

Red. : Credem că nu este prea 
de timpuriu dacă vă întrebăm și 
cc s-a făcut sau ce se face prac
tic pentru materializarea acestor 
planuri Dv., tovarășe conferen
țiat universitar, ce considerați că 
este necesar să se întreprindă în 
primul rînd.

Petru Mecea: E foarte greu 
de spus cu ce trebuie să se por
nească la un asemenea drum. Ca 
să realizezi producții bune, tre
buie să ai 
zare, să ai 
cienta si o' 
male. Una 
poate.

D B. : Evident 1 Să 
în discuție pe fiecare

îh^rășâ anual 3 000 de capete 
tinefet taurin, și de construcție a 
unei alte îngrășătorii intercoope- 
ratfcte tot pentru tineret taurin 
de 3 000 de capete de la Iclod 
ce va intra parțial în folosință 
încă din acest an.

Bed. : Am înțeles că pentru a 
se ajunge la concentrarea vacilor 
cu lapte în 32 de cooperative 
acțiunea va începe încă din a- 
cest an. în unitățile din care se 
dislocă animalele nu se pun, de
sigur, probleme de natura inves
tițiilor dar unde ajung acestea 
trebuie investite fonduri, execu
tate lucrări...

D. B.: în cadrul direcției 
noastre a luat ființă un serviciu 
de sistematizare și proiectare 
care a și început studierea posi
bilităților de modernizare a graj
dul- Bor din unitățile ce se profi
lează pe vaci cu lapte. în unități, 
deocamdată nu s-a făcut nimic. 
Va trebui, firește, să depunem 
eforturi.

Bed. : Despre selecția anima
lelor ce ne puteți spune ?

E. D. : în această privință 
problema se pune în special la 
vacile cu lapte. Parțial această 
problemă ț o vom rezolva o dată 
cu mișcarea ce se va face de la 
unitățile care renunță la vacile 
cu lapte către cele care se pro
filează, reținînd doar exemplare-

timp vom 
se va crește 
prăsilă. Pînă 
două ferme 

Cășei și alta

le bune. în același 
crea ferme în care 
doar tineret pentru 
acum s-au și creat 
de acest fel : una la 
la Mihai Viteazul.

Bed.: Totuși, am întîlnit ca
zuri cum este cel de la coope
rativa agricolă din Cășei, profi
lată pe creșterea vacilor cu lap
te, în care cooperatorii reproșea
ză 'organelor agricole că nu le 
permit să treacă la reformarea 
efectivelor necorespunzătoare 
pentru lapte pe motiv că și aces
tea sînt cuprinse la număr în 
plan.

D. B. : într-adevăr, mai sînt și 
astfel de cazuri. Pentru elimina
rea lor va trebui să dăm mai

U.T.C. or- 
■semicente- 

concursul
Comitetul județean 

ganizează în cinstea 
narului partidului și 
de muzică populară „Glasul Ol
tului". Pînă în prezent au par
ticipat peste...................... ~
2 mai a. c., 
faza finală.

450 de tineri. Pe 
va fi organizată

GH. MAZILU

semicentenarului
municipal

în cinstea
P.C.R., Comitetul _____ .—
Iași al U.T.C. a organizat între 
4—7 aprilie festivalul de muzi
că ușoară al elevilor din muni
cipiile Moldovei intitulat „Vlăs
tarele chitului", în care se vor 
întrece orchestre și soliști de 
muzică ușoară din 12 municipii.

în tradiția vieții cultural-ar- 
tistice teleormănene festivalul- 
concurs de muzică ușoară Ro
mânească 
leorman"

Te-„Primăvara în 
dotat cu premiul 

„Ghiocelul de aur" și-a căpătat 
un loc distinct. Organizatorii 
s-au străduit ca noutățile să nu 
lipsească de la nici o ediție. Cele 
de anul acesta constau pe de o 
parte în invitarea la faza fi
nală a cîte 2 concurenti din ju
dețele învecinate : Ilfov, Dî ru

multă mînă liberă specialiștilor 
din unități.

E. D. : Legat de asigurarea 
hranei am urmărit în primul 
rînd ca unitățile ce urmează să 
crească un număr mare de ani
male să-și rezerve prin plan și 
o suprafață corespunzătoare pen
tru baza furajeră. în prezent în- 
tîmpinăm o seamă de dificultăți ; 
lipsește sămînța de lucerna. Pen
tru echilibrarea balanței furajere 
am luat măsuri de extindere a 
suprafețelor cultivate cu alte 
plante cum ar fi mazărea furaje
ră, sparceta, ghizdeiul. Evident, 
problema nu e rezolvată. Tocmai 
de aceea, în 22 de cooperative 
agricole, am creat loturi semin- 
cere de lucemă. Pentru sporirea 
producției de furaje combinate, 
în trimestrul II al acestui an, va 
intra în funcțiune Fabrica de nu
trețuri combinate de la Iclod, 
care va produce anual 15 000 
tone. Ne preocupă, apoi, îngri
jirea mai bună a pășunilor, ex
tinderea celor model. Pînă în 
prezent s-au și întocmit studii 
pentru crearea de pășuni model 
în încă 20 de cooperative; la 
două unități — la Apahida și la 
Tureni — se și execută lucrări 
pe astfel de pășuni, iar în ca
drul cantoanelor pastorale, s-au 
format 5 loturi semincere pentru 
440 de hectare.

P. M.: în privința pășunilor, 
eu consider că în județul Cluj se 
întreprinde prea puțin. Spun a- 
cest lucru gîndindu-mă la faptul 
că pe nici o pășune nu există a- 
dăposturi. Literatura de speciali
tate și practica altor țări arată că 
o pășune chiar bine întreținută, 
fără adăposturi, niciodată nu va 
putea da randamentul scontat. în 
primul rînd, pentru că lipsind a- 
dăposturile, îngrijitorii nu duc 
animalele pe aceste pășuni pen
tru că sînt nevoiți ca zilnic să le 
readucă la sediile sectorului la 
distanțe foarte mari. în al doilea 
rînd, pentru că — și statisticile 
confirmă acest lucru — mortali- 
tățile sînt excesiv de mari din

«r-
condiții bune de ca- 
hrană bună 

buna selecție 
fără celelalte

[7)ne/na
și silfi
de ani- 
nu se

le luăm 
deci în discuție pe fiecare în 
parte. în privința capacităților de 
cazare putem spune că în pre
zent cele două complexe pentru 
îngrășarea micilor de care am a- 
mintit au și intrat parțial în 
funcțiune. ~ 
cilor se află în construcție 
complex intercooperatist 
15 000 de capete la Jucu, urmînd 
ca în toamna acestui an să în
ceapă popularea lui. în privința 
bovinelor putem vorbi despre 
complexul intercooperatist de în- 
grecarea tineretului taurin de la 
MJ ai Viteazul pentru 5 000 de 
canete capacitate anuală, care se 
află în construcție, urmînd să in
tre în producție îri 1972; au în
ceput lucrările de reamenajare și 
rrodemizare la grajdurile coope
rativei un Cîscău în care se voi

Pentru creșterea por- 
un 
de

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează la Patria (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,30) Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). 
. MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Central (orele 8; 12; 16; 20), Gri- 
vița (orele 10; 15,30; 19,30), Aurora 
(orele 9,30; 15 19),
10,30; 15; 19), Gloria 
12; 16; 20).

TREC ZILELE : rulează la Ca
pitol (orele 19; 21).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Capitol (orele 
8; 10,45; 13,15: 16), Feroviar (orele 
9,15; 12; 15; 18; 20,45).

CĂPITANUL KORDA ; rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18,15; 20,30)

CEI TREI-------- ---  —----------
VESTUL: 
(orele 8,45;
21), Favorit 
15,45; 18,15;
9: 11,15:

ADIO
Festival (orele 8,30: 11; 13,30; 
18,30; 20,45).

CLANUL SICILIENILOR : 
lează la Victoria (orele 8,45; 
13,30, 16; 18,30; 20,45), Lira (orele 
15,30; 18; 20,15).

columna : rulează la Fero
viar (ora 9).

Tomis (orele 
(orele 8,15;

CARE AU SPERIAT 
rulează la București 
11; 13,15; 16,15; 18,45; 
(orele 9; 11,15; 13,30; 
20,30), Modern (orele 

13.30; 16; 18.15; 20,30
GRANADA ; rulează la

16:

ru-
11:

PREȚUL PUTERII : rulează Ia 
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Melodia (orele 8,30; 11; 
13,30; 16: 18,30; 21), Flamura (ore
le 9; 11,15, 13-30; 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

O DUMINICA ÎN FAMILIE : 
rulează la Buzeștl (ora 20,30).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Buzeștl (orele 15,30; 18).

RENEGATA : rulează la Bucegl 
(orele 15,30; 18; 20,30), Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

ULTIMA RELICVA : rulează la 
Dacia (orele 8,30—20,30 în conti
nuare).

CINCI PENTRU INFERN: rulea
ză la Unirea (orele 10,30; 15,30;
18; 20,15), Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20)

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 17.45; 20), Volga 
(orele “ 
20,30), 
20,15)

LOS ___________
Giulești (orele 15,30: 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18: 20).

CÎNTECELE MĂRII : rulează Ia 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 16; 18; 20).

9,15: 11,30; 13,45; 
Rahova (orele

TARANTOS.

16; 18,15; 
15,30; 18;

rulează la
18: 20.30),

Cum o bună parte din persona
lul de recepție al hotelurilor este 
alcătuită din tineri ne-am pro
pus să-i vedem la lucru, investi- 
gînd modul în care aceștia sînt 
sau nu, pentru zeci și sute de 
cetățeni zilnic, gazde ospitaliere. 
Am întreprins, așadar, cu spriji
nul Inspectoratului municipal de 
miliție un raid la hotelurile 
bucureștene.

E știut că pentru un recepțio- 
ner prima carte de vizită, poa
te cea mai importantă, este dată 
de modul în care printr-un răs
puns sincer, informînd corect în- 
tîmpină clientul abia intrat în 
hotel. La hotelul „Muntenia", tî- 
nărul Paul Ispir ne demonstrea
ză, prin intermediul datelor oferi
te de un panou luminos (noutate 
mult așteptată, contribuind la a- 
sigurarea unei deserviri operative, 
pe care am avut prilejul să o în- 
tîlnim în majoritatea hotelurilor 
vizitate), faptul că informațiile 
furnizate sînt exacte. Corect și 
amabil se dovedește și Romeo 
Papp „de la „Bucegi". Din păcate 
nu aceeași apreciere putem acor
da recepționerilor Mircea Turea 
Îi D, Solomon de la Hotel „Nord".
n loc de 4—5 locuri cît ne-au 

asigurat aceștia că mai sînt libere, 
descoperim, cu ajutorul directoru
lui unității, un număr de 18 ca
mere cu cîte două paturi, neocu
pate. Hotel „Dunărea", ..Negoiul" 
„Carpați" „Union", .Ambasador". 
Peste tot informațiile primite 
concordă cu realitatea. La „Vic
toria", în ciuda faptului că sosim 
într-un moment de mare aglo
merație — duminică spre prînz — 
sîntem tratați, de către tinerii re
cepționeri Ileana Eendeș și Ion 
Balea. cu toată solicitudinea. Ca 
o concluzie a raidului nostru no
tăm faptul că frecvența recepțio
nerilor care fac din locurile hote
lului un secret, care uită norme 
de elementară politețe, ni s-a pă
rut în serioasă scădere.

Tovarășul Andrei Roșu, directo
rul întreprinderii........................
București, pe care 
pe traseul raidului 
spus :

— Cred că în condițiile actuale 
meseria de hotelier — mai pre
tențioasă și mai dinamică decît 
înainte vreme, revine în primul 
rînd tinerilor. De altfel, dorința 
noastră este de a nu mai anga
ja, pentru posturile de recepțio- 
ner, de pildă, decît tineri. în mo
mentul de față desfășurăm cu el 
o activitate de ridicare a pregă
tirii profesionale (cursuri de in
formare turistică, cursuri de etică 
și protocol) și de însușire a lim
bilor străine, (avem circa 50 de 
cursanți, printre șefii de unități, 
recepționeri, telefoniste). Faptul 
că privim cu exigență sporită în
credințarea posturilor de recepțio
neri este demonstrat, cred, $1 de 
faptul că la ultima ..sesiune" de 
atestare un număr serios de can
didați au fost respinși din lipsa 
unor cunoștințe suficiente și di
rijați în alte munci.

Cu prilejul raidului nostru no
tăm că hotelurile bucureștene 
sînt în măsură să ofere soîicitan- 
ților, pe lîngă cazarea propriu- 
zisă, o întreagă gamă de servicii, 
numărul și factura acestora — 
ambele aflate în continuă diver
sificare — fiind dovada unui pro
ces de modernizare susținută. A 
crescut peste tot gradul de con
fort, prin introducerea de mobi
lier nou. aparate de radio, covoa
re, mochete. Ca o noutate semna
lăm introducerea în numeroase 
camere, la „Victoria", „Union" 
,.Negolul", „Muntenia", a televizoa
relor. In încăperile hotelurilor 
„Cema" și , Bucegi", (deși aces
tea sînt doar de categoria a II-A) 
am găsit aparate telefonice iar la 
„Union" șl ..Victoria" — frigide
re. Ștafeta „modernizării", purtată 
pînă acum de 
șl „Dunărea", 
ceste zile de 
zulta evident
re. dar mai ales o ridicare a gra
dului de confort, un aspect civi
lizat, modern. Preocupare avută 
tot mal larg în vedere de altfel, 
atît în ceea ce privește capacită
țile hoteliere, cît șl personalul de 
deservire.

PRIMII FINALIȘTI 
IN AMFITEATRELE 
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de hoteluri 
l-am întîlnit 
nostru, ne-a

care cad încauza ploilor reci 
special în lunile iunie și iulie. Șl, 
acest lucru cred că trebuie avut 
în vedere. După calculele noas
tre. numai ca urmare a folosirii 
raționale a pășunilor, producția 
zootehnică poate crește cu 20 la 
sută.

Bed. : în contextul celor discu
tate pînă acum, după părerea 
dumneavoastră, care este, sau 
care ar trebui să fie contribuția 
organizației de tineret în reali
zarea acestor planuri ?

D. B. : Pînă în acest an 
Ea poate fi însă 
Direct, organizația UXC. are 
cel puțin două posibilități de a 
ne sprijini efectiv : recomandînd 
un număr cât mai mare de tineri 
pentru a îmbrățișa meseria de 
îngrijitor și prin mobilizarea tine
rilor la curățarea și întreținerea 
unor suprafețe cît mai mari de 
pajiști naturale.

Bed.: Ați spus bună pînă în 
acest an...

D. B. : Da, pentru că nu știu 
dacă în 1971 au făcut ceva pînă 
acum în privința pajiștilor, deși 
timpul a fost destul de bun și 
unitățile au și trecut la executa
rea acestui gen de lucrări.

Matei Policiuc: Deocamdată 
nu am făcut nimic. Trebuie să 
recunoaștem, deși avem în plan 
întreținerea a 4 500 hectare.

Red. : Tovarășul conferențiar 
universitar, Petru Mecea, vorbea 
de necesitatea construirii de a- 
dăposturi pe pajiște. Ni se pare 
a fi o acțiune pe măsura orga
nizației U.T.C.

M. P. : în măsura în care or
ganele agricole județene se hotă
răsc asupra acestui lucru vom 
prelua o mare parte din lucrări 
în seama noastră.

Red. : în privința recomandă
rii tinerilor către meseria de în
grijitor ați corelat, pentru acest 
an, vreo acțiune cu organele a- 
gricole ?

M. P. : Pînă acum nu. Vom 
lua însă legătura pentru a vedea 
unde și cu ce le putem sprijini.

bună, 
și mai bună.
U.T.C.

••••••
VAGABONDUL : rulează

Viitorul (orele 9; 16; 19,30).
GENOVEVA DE BRABANT : 

rulează la Moșilor (orele 15; 16,45; 
18,45; 20,45).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Cosmos (ora 15,30).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Cosmos (orele 18; 20,15).

ELIBERAREA : rulează la Fla
căra (orele 15,30; 19).

ROMEQ ȘI JULIETA : rulează 
la Arta (orele 10,15; 13; 15,45;
19,15)

BĂNUIT E MORTUL : .
la Progresul (orele 15,30; 18;

ÎNCEPUTUL : ’
(ora 20,15).

MISTERIOSUL
MOS : rulează 
15,30; 18).

ANACONDA : _ ____ _ ___
puri Noi (orele 9—17 în continua
re) : Program de filme documen
tare (orele 19—21).

rulează la

la

rulează
20,15) 
Vitan

X DIN 
la Vitan

rulează la

cos-
(orele

Tim-

JOI, 8 APRILIE 1971

Opera Română : MOTANUL ÎN
CĂLȚAT — ora 11 ; TRAVIATA 
— ora 19,30; Teatrul de Operetă :

hotelurile ,. Cerna" 
este preluată în a- 
„Tranzit". Vor re- 
nol spații de oaza-

A. BÂRSAN

• •• IN CALITATE DE 
COMISIONAR Iuiiu Olah, (20 
de ani) își petrecea o mare 
parte din timp în holul ho
telului „Teleferic" din Po
iana Brașov. Din cînd în cînd, 
profitînd de neatenția recep- 
ționerilor, lua cîte o cheie și 
„inspecta" camerele. Astfel a 
furat un costum din piele, un 
pulover, un aparat de radio 
etc. Cînd nu putea procura 
cheia folosea sistemul esca
ladării ferestrelor. Acum se 
află în arestul miliției.

• •• IN JUDEȚUL TE
LEORMAN, INSPECTORA
TUL DE MILIȚIE a organi
zat un concurs pe teme de cir
culație, destinat elevilor. Pro
bele s-au desfășurat în comu
nele Olteni și Năsturelul 
cu participarea a 500 de e-

levi. Cei mai buni dintre 
concurenți au fosț premiați.. 
Așa da ! Te învață să-ți pă
zești viața și. totodată te pre
miază !

• •• DUPĂ CE A CON
SUMAT o însemnată cantitate 
de băutură alcoolică, Militon 
Cioaga (27 de ani), muncitor 
la exploatarea forestieră Pla
iul Foii-Zărnești, s-a gîndit 
să se ducă la culcare. Dar, 
de la Dîmbul Morii, bodega 
unde băuse, pînă la Timișul 
de Jos unde era dormitorul, 
el n-a ales drumul obișnuit, 
șoseaua, ci a luat-o drept pe 
calea ferată. Mergînd printre 
șine, n-a mai avut timp să se 
ferească la sosirea unui tren 
și a fost accidentat mortal.

• •• SEARA, DUPĂ CE 
,-A PRINS CURAJ" la bufe
tul clin localitate, Petru Ște- 
fănescu din comuna Săhă- 
teni, județul Buzău, a pă
truns prin efracție în gos
podăria sătencei Florica Un- 
gureanu, s-a oprit la cotețul 
de păsări de unde a furat un 
curcan. în timpul nopții a a- 
juns la Mizil cu o ocazie. A 
doua zi de dimineață s-a dus 
în piață să vîndă curcanul. 
Primii care l-au întrebat de 
preț au fost doi milițieni din 
Săhăteni!

SOARELE LONDREI — ora 19.30; 
Teatrul Național ,,I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : ENIGMA OTI- 
LIEI — ora 15 : CAMERA DE 
ALĂTURI — ora 20; (Sala Studio): 
O FEMEIE CU BANI — ora 20; 
Teatrul de Comedie : ALCOR ȘI 
MONA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra*1 (Schitu Măgu- 
reanu) : ’ —-- ---*■
ora 11 ;
ora 20; (Sala Studio) : GLUGA PE 
OCHI — ora 20; Teatrul Mic : 
IERTAREA — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BIMBIRI- 
CĂ — ora 19,30; (Calea Victoriei) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : ȘI EU AM 
FOST ÎN ARCADIA — ora 19,30; 
(Sala Studio) : NĂZDRĂVANUL 
OCCIDENTULUI — ora 20; Tea
trul Giulești : FREDDY — ora 10; 
TANGO LA NISA — ora 19,30; Tea
trul „Ion Creangă" : EMINESCU 
ȘI VERONICA — ora 9,30; Stu
dioul I A.T.C. : COMODIILE VRE
MII — ora 20; Teatrul Evreiesc de. 
Stat : PE PLACUL TUTUROR 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Calea Victoriei) : PETER PAN — 
ora 10; NOCTURN IV — ora 21.30; 
(Str. Academiei) : DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA ? — ora 
10; Teatrul ,.Ion ‘Vasilescu" : FE
TELE DIDINEI — ora 19,30.

LEONCE ȘI LENA 
PLAY STRINDBERG

Sintem din nou, ca în fiecare 
an, în sala de festivități a Liceu
lui „Mihai Viteazul" din Capita
lă. Aproape 400 de elevi așteaptă 
momentul final al concursului de 
literatură — ediția 1971 : pre
miile. De 14 ani, evenimentul 
școlăresc se repetă. Și chiar dacă 
concurență sînt de fiecare dată 
alții, tensiunea așteptării este a- 
ceeași. Fiecare este un candidat 
la premiu. Dar juriul, după ore 
de deliberări, i-a ales pe cei mai 
huni. N-a fost ușor. Intr-un su
biect de mare generozitate — 
„Dragostea de patrie și de po
por oglindită în literatură" — 
ales cu intenția de a se aduce 
și pe această cale un omagiu 
sărbătorii semicentenarului parti
dului, concurența au investit ta
lent, căldură, cunoștințe. După 
aprecierile vrof. univ. Boris Ca
zacii, membru corespondent al 
academiei, președintele Societății 
de științe filologice, lucrările

s-au detașat prin claritate, capa
citate de sinteză, eleganța expre
siei.

Cei 400 de finaliști înregistrea
ză cuvintele de laudă pentru ei 
și pentru profesorii lor, îndem
nul de a persevera; Tovarășa Ilie 
Silvia, secretar al C.C. al U.T.C. 
și tovarășul Traian Pop. adjunct 
dl ministrului învățămîntului, în
tăresc laudele cu certitudinea că 
cei prezenți vor transmite celor 
26 000 de colegi in această com
petiție (în fazele anterioare), în
demnul de a nu se opri aici, de 
a dărui literaturii, studiului, 
creației timp și pasiune.

Sigur, s-a vorbit într-un limbaj 
frumos, oa între oameni ai con
deiului, academicianul și poetul 
Mihai Beniuc mergînd pînă la a 
afirma că „mulți dintre concu
rența acum de față se vor înrola 
în armata scrisului, ca ostași ai 
limbii noastre românești".

O atmosferă degajată, ca după 
concurs, transformată curînd în 
sărbătorirea celor 39 de pre
miați și menționați, li onorează 
și „Scînteia tineretului" publi
când numele celor premiați.

★
în acest an, olimpiada de lite

ratură a avut o particularitate : 
ea s-a desfășurat, pentru prima 
oară pe secții — română, ma
ghiară și germană. Finală pentru 
ultimele două limbi, a avut loc 
paralel cu cea de limbă română, 
dar la Cluj — maghiara și la Si
biu — germana, reunind 125 
elevi și respectiv 35.

După consumarea concursului, 
ne-au parvenit și de aici listele 
premianților, însoțite de apre
cierea juriului că: elevii con- 
curenți au dovedit o bună pre
gătire, originalitate, discernărrâni 
în argumentare, talent.

Și acum, premianții t

Finala de la București
Școli profesionale :

ANUL I. Premiul I: O- 
prean Aurelia, Școala profe
sională Sibiu ; Pre
miul II: Sofianciuc Dan, 
Școala profesională «uto, Bra
șov ; Premiul III : Thira Vio
rica, Școala profesională 
M.I.U., Timișoara; ANUL II. 
Premiul II : Elena Firoi, 
Grupul școlar comercial Cra
iova ; Premiul III: Măciucă 
Argentina, Școala profesio
nală M.I.U., Ploiești.

Licee teoretice de speciali
tate :

ANUL I. Premiul I: Șer- 
ban Sorin, Liceul nr. 1 Bra
șov ; Premiul II: Stoenescu 
Carmen, Liceul nr. 43, Bucu
rești ; Premiul III: Dan Mo
nica, Liceul „Dragoș Vodă", 
Sighetul Marmației; Premiul 
special al U.T.C.: Ionescu 
Irina, Liceul nr. 2, Bîrlad. 
ANUL II. Premiul I: Drago
man Mihai, Liceul „Horia, 

.Cloșca și Crișan“, Alba Iu- 
lia; Premiul II: Teodorescu 
Luminița, Liceul nr. 4, Iași; 
Premiul III: Cioooi Marcela, 
Liceul nr. 1, Brașov; Pre
miul special al U.T.C. î Io
nescu Radu, Liceul „Frații 
Buzești", Craiova; ANUL 
III. Premiul I: Pop Doina, 
Liceul „Gh. Șincai", Baia

Mare; Premiul II: Ciucă 
Liana, Liceul „Ienăchiță Vă- 
cărescu", Tîrgoviște; Pre
miul III: Popescu Cristian, 
Liceul nr. 2, Cîmpulung. 
Premiul special al U.T.C.: 
Tîrnăcop Gabriel, Liceul 
„Matei Basarab", București. 
ANUL IV. Premiul Iî Ma- 
nolescu Adriana, Liceul „Ni- 
colae Bălcescu“, Brăila; Pre
miul II: Cojooaru Mihai, Li
ceul din Trușești, Botoșani; 
Premiul III: Șerbu Alina, Li
ceul „Ion Neculce", Bucu
rești; Premiul special al 
U.T.C.: Ivan Ioan, Liceul 
nr. 1, Buhuși; ANUL V. 
Premiul III: Baba Viorica, 
Liceul pedagogic, Deva.

Finala de la Cluj
ANUL I. Premiul I: Szen- 

tăgotai Eniko, Liceul nr. 11, 
Cluj ; Premiul II: Sile Erika, 
Liceul „Mihai Eminescu", 
Satu-Mare; Premiul III: 
Sarkadi Maria, Liceul „Al. 
Magyarosi", Oradea; Premiul 
special al U.T.C. : Andrasi 
Katalin, Liceul nr. 11, Cluj ; 
ANUL II. Premiul I : Iancso 
Arpâd, Liceul „Loga“, Timi
șoara ; Premiul II : Salati 
Edit, Liceul nr. 2, Oradea; 
Premiul III : Ziller Emilia, 
Liceul nr. 1, Cehul Silvaniei;
Premiul special al U.T.C.: 
Orban Gyângyi, Liceul nr. 3, 
Cluj; ANUL III. Premiul 11 
Kanya Edit, Liceul Miercu

rea Cruc ; Premiul II: Gagyi 
Iozef, Liceul Bolyai, Tg. 
Mureș ; Premiul III: Siito 
Ibolya, Liceul „Petru Maior". 
Gherla ; Premiul special al 
U.T.C. : Szocs Geza, Liceul 
nr. 10, Cluj. ANUL IV. Pre
miul I : Kovacs Imre, Liceul 
„Valea lui Mihai", Oradea ; 
Premiu) II: Szell Ilona, Li
ceul nr. 1, Zalău ; Premiul 
III: Szakocs Ana Maria, Li
ceul Aiud ; Premiul special 
al U.T.C. : Kovacs Isabella, 
Liceul „Al. Magyarosi", Ora
dea.

Finala de la Sibiu
ANUL I. Premiul II : 

Thdiss Waltraub, Liceul nr. 
12, Sibiu; Premiul III: 
Sehotsch Heidrun, Liceul nr. 
2, Mediaș ; ANUL II. Pre
miul III: Loris Martin Wal
ter, Liceul Lenau, Timișoara; 
ANUL III. Premiul I: Mul
ler Herta, Liceul nr. 10, Ti
mișoara ; Premiul II: Drot- 
loff Hans Otto* Liceul nr. 2, 
Mediaș; Premiul III: Marcu 
Sergiu, Liceul nr. 2, Sibiu ; 
ANUL IV. Premiul I: Bar
ton Magdalena, Liceul nr. 
10, Timișoara ; Premiul II : 
Griffaton Kăthe, Liceul Le
nau, Timișoara ; Premiul III: 
Andrei Hedwic, Arad ; Pre
miul special al U.T.C.! Wag
ner Richard, Liceul din Sîn- 
nicolaul Mare.

■■ ■
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...Și, din cind în cînd, primă
vara asta nehotărită ne per
mite o incursiune la „cules 

de floricele"

• • • • •
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PROGRAMUL I

• 18 00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba maghiară • 
18,30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto • 18,50 Mult e 
dulce și frumoasă ® 19,15 Publici
tate • 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici ® 19,30 Te
lejurnalul de seară® 20,00 50 de 
ani. în 50 de evocări • 20,10 Isto
rie vie • 20,50 Antologie lirică 
Versuri • 21,10 Intermezzo folclo
ric cu frații Petreuș • 21.20 „Pla
neta se grăbește" — film docu
mentar de montaj. „Contraste pe 
planetă" • 22,00 Telejurnalul de 
noapte • 22,10 Recital Enrico 
Macias.

PROGRAMUL II

simfonic al 
Radiotelevi- 
XX • 21,10

• 20,00 Concertul 
orchestrei de studio a 
ziunii ® 20,45 Univers 
Noutăți literare • 21.20 Buletin
de știri. Sport • 21,30 Istoria fil
mului (XI).
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Aportul tineretului
in ajutorul bolnavilor

din spitale
Un grup de 62 de tineri, e- 

levi de ia Grupul școlar 
„Idsif Rangheț" din Bucu
rești, și-au oferit singele pen
tru salvarea unor vieți.

Semnificația acestui gest 
este de o deosebită importan
ță. Am văzut tineri dăruind 
acest strop de viață, gîndin- 
du-se la bolnavii din spitale 
care așteaptă să fie salvați. 
Am văzut tineri ce nu au ezi
tat nici un moment atunci 
cînd au fost solicitați să do
neze. Am văzut tineri care 
nu împliniseră 18 ani, și care 
nu aveau dreptul să doneze, 
dorind nespus de mult să 
participe la acest act umani
tar.

în rîndul tinerilor donatori 
am întîlnit elevi fruntași la în
vățătură, elevi cu funcții de 
conducere în organizația 
U.T.C., din rîndul cărora a-

mințim pe GHEORGHE TU
DOR — membru în biroul 
U.T.C., ELENA BOLOBIȚĂ 
— secretar U.T.C., pe clasă, 
ALEXANDRU PETCU, CHI- 
RU CIOLACU, VASILE TE- 
RENTE, LAIOS GYOREY și 
DUMITRU GHIORMA.

Se cuvin deosebite aprecieri 
și conducerii grupului școlar, 
Ing. NICOLAE BON EA — 
director adjunct și NICOLAE 
ALEXE — director pentru 
problemele tinerelului, care 
au mobilizat elevii la această 
frumoasă și nobilă acțiune.

Exemplul tinerilor de la 
Grupul școlar Iosif Rangheț" 
trebuie urmat de către între
gul nostru tineret.

NIKI POPESCU
Asistent medical

Centrul de hematologie Bucu
rești

y
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> Atmosfera pe care am surprins-o în 
' acesta zile in organizațiile U.T.C.. discu-
> țiile purtate cu secretarii și membri ai 
* comîtetelbr U.T.C., cu numeroși tineri, 
’ impun o constatare : preocuparea esen-
> Hală a momentului actual este aceea a
> transpunerii în viață a hotărârilor Con- 
, greșului, a desfășurării întregii munci
> educative în spiritul novator al ideilor 
[ acestuia. Au loc dezbateri ample, sînt 
; formulate sugestii utile, fiecare întîlnire
> a tinerilor reprezintă un prilej de afir- 
’ mare a inițiativei, de promovare a unor 
, propuneri care se înscriu firesc în peri-
> metrul, măsurilor cuprinse în programele 
J de activități adoptate de adunările și con-
> ferințele de dare de seamă și alegeri.
> Sînt definite direcțiile viitoare de acțiu- 

ne, sînt puse la punct detaliile lor or-
, ganizatorice, se conturează do pe acum

UN PAS ÎNAINTE... 
DAR DE CE SI DOI 
ÎNAPOI ?

Tinerii de la Grupul industrial 
de petrochimie din Borzești, în 
uzinele căruia muncesc aproape 
2 200 de uteciști, au avut la Con
gres trei reprezentanți : pe Mi 
hai Ioia, secretarul comitetului, 
pe. Elena Holerbac, laborantă la 
Uzina chimică, aleasă membră a 
C.C. al U.T.C., și pe Mihai Mag- 
deș de la „Rafinărie", cum i se 
zice aici pe scurt uzinei de pe
trol. în perioada imediat urmă
toare reîntoarcerii lor, aceștia 
s-au întâlnit cu activul. cu o 
mare parte din tinerii cuprinși
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activități specifice, capabile să răs
pundă, așa cum o cerca Congresul, pro
priilor lor exigențe actuale și de perspec
tivă.

Consecință firească a consultării ma
selor de tineri, a dialogului deschis pur
tat cu aceștia, apariția unor noi obiec
tive, a unor proiecte mai înalte se în
trupează în mod organic, în programele 
pe baza cărora fiecare organizație și-a 
desfășurat și pînă în prezent activitatea. 
Raportate la aceleași intenții și împre
jurări concrete, apreciate însă de astă 
dată dintr-un unghi de vedere nou, ele 
trebuie să-și asigura promiza înfăptuirii 
tocmai în perspectiva continuității a ceea 
ce au întreprins deja, a ceea ce au rea
lizat.

Reporterilor li s-a înfățișat, așadar, ta
bloul unor preocupări multiple. Nu este

însâ mai pufm adevărat că, în alte lo
curi, aceste preocupări se prezintă frag
mentar și neconcludent, câ dau chiar im
presia unei campanii care uită deseori 
să facă apel la posibilitățile existente în 
sînul fiecărui colectiv, orientîndu-se cu 
precădere asupra obiectivului de ultimă 
oră și aruneînd în anonimat angajamen* 
te la fel de importante rostite cu șase 
luni în urmă cu prilejul adunărilor și 
conferințelor de alegeri. Cîteva aseme
nea aspecte contradictorii, derutante, ni 
s-au înfățișat și în activitatea organiza
țiilor U.T.C. de pe platforma industrială 
a municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
în cele din cadrul Grupului industrial de 
petrochimie Borzești, ca și la Termocen
trala cu același nume. Ne-am propus 
să stăruim astăzi asupra lor.

îndoială că, pe parcurs, vor a- 
pare și altele. întrebarea pe 
care ne-o punem este în fond, nu 
dacă ele vor fi luate la modul 
formal în considerare, cî dacă, 
adăugate celor dintîi, vor avea 
șansa să se împlinească și, în 
fapt, pentru că, așa cum am con
statat, la Grupul industrial nu se 
face întotdeauna simțită o rapor
tare obiectivă la posibilități, la 
condițiile concrete de înfăptuire 
a proiectelor uneia sau alteia din 
organizații. Iată cîteva argu
mente :

Am consultat cîteva din. .punc
tele programuldi .de activități a- 
doptat în Conferința de ..alegeri, 
vizând acțiuni de anvergură, re
prezentative pentru orientarea 
lui generală. De pildă, la'capi-

tru renunțarea la celeilalte, dim
potrivă, trebuie să le continue, 
să le/întregească pentru ca îm
preună să constituie un proces 
firesc, care elimină prin defini
ție orice pauză.

PE LOCURI, 
FIȚI GATA... 
STAȚI PUTIN !

Am avut prilejul să vedem, și 
pe viu. momentul noului start 
constituit de dezbaterea în adu
nării^ generale ale organizații
lor U.T.C., a hotărârilor Congre
sului, precum și adaptarea aces
tora la cerințele specifice ale

o au unii ucenici la locul de 
muncă ; Petre Catrințașu a ce
rut să se inițieze schimburi de 
experiență cu organizațiile 
U.T.C. din alte întreprinderi cu 
profil similar : Remus Darie a 
apreciat negativ activitatea cul
turală desfășurată, cerînd ca or
ganizația U.T.C. să alcătuiască 
în scurt timp un program de ac
țiuni concrete, menite să răs
pundă unei cerințe comune tu
turor tinerilor. Bogate în idei, 
în sugestii, utile, cuvintele tine
rilor ofereau din plin organiza
ției argumentele atingerii sco
pului pe care și-l propusese în 
adunarea, generală. Și de această 
dată însă, așteptările ne-au fost 
contrazise. Era limpede pentru 
oricine că momentul imediat de

LA SASE LUNI DUPĂ 

ADUNĂRILE DE ALEGERI

PROGRAMELE DE ACTIVITATE SINT

SUPUSE ACUM ÎMBUNĂTĂȚIRILOR

Ce s-a realizat din

ce au hotărit tinerii?
in cele 62 de organizații, apro- 
fundînd împreună cu ei ideile 
fundamentale ale Congresului. 
Măsurile de îmbunătățire a pro
gramului de activități așa cum 
s-a concretizat în cele din urmă, 
sînt țezultatul climatului de 
gândire colectivă. Cîteva „ din 
măsurile preconizate depășesc 
deja treapta programării de 
principiu. Așa este cazul clubu
lui de la Uzina chimica, pentru 
care a fost stabilit cu operativi
tate un spațiu adecvat în curs 
de amenajare și, mai cu seamă, 
al concursului recent inițiat 
„Calitate ridicată — preț de cost 
redus", la care vor fi antrenați 
toți tinerii din secțiile produc
tive.

Nu este mai puțin adevărat că 
multe din propuneri, evident de 
o mare utilitate, n-au ajuns să 
fie incluse încă în actualele mă
suri de îmbunătățire. Ne refe
rim la sugestia lui Valentin 
Chivu, de la Direcția mecano- 
energetic, ca printre criteriile 
de evidențiere în întrecerea ce 
se desfășoară între organizații 
să fie incluse invențiile și ino
vațiile. tocmai în ideea promo
vării unei modalități stimulati
ve pentru asimilarea și valori
ficarea noutăților științei și teh
nicii ; la propunerea inginerului 
Cornel Moțiu, de la Uzina de 
cauciuc, ca față de tinerii care 
au lucrat în cadrul Grupului și 
se reîntorc aici, după efectuarea 
stagiului militar, să se manifeste 
mai multă atenție pentru că în
treruperea le-a putut aduce la
cune în cunoașterea tehnologii
lor moderne aplicate acum în 
producție ; la ideea inginerului 
Octavian Popoiu, de la Uzina de 
petrol, care atrăgea atenția asu
pra consumurilor tehnologice ca 
parametru de apreciere a rezul
tatelor ce angajează organiza
țiile U.T.C. aflate în concursul 
pentru titlul de fruntașă. Fără

Brigada „SCÎNTEII TINERETULUI^: D. Mat ilă, T. Gînju, M.Tacciu și P. Tinjală, transmite:

gător la realitățile organizației 
șale, pentru a le fac© să tră
iască prin condițiile și posibili
tățile ei proprii. Din păcate, 
însă, aceste bune intenții nu-și 
găsesc corespondentul și în pro
iectele pe care comitetul și le 
propune pentru perioada urmă
toare. Mai mult decît atît, nu au 
puncte de sprijin nici în obiec
tivele pe care același comitet și 
le-a asumat în conferința de 
dare de seamă și alegeri. Ra
portul dintre posibilitățile con
crete și căile de realizare a lor 
se dovedea de la bun început o 
falsă problemă : programul a- 
doptat își propunea să reali
zeze nu ceva anume, ci câte ceva 
din toate. Olimpiadele, întâlniri
le cu diverși factori, duminicile 
culturale, serile distractive, ac
țiunile de îndrumare spre casa 
de cultură nu erau decît enume
rate, ca într-un inventar fugitiv 
al posibilităților, fără să se facă 
referiri mai exacte asupra vre
uneia. In felul acesta, condiția 
de îndeplinire a lor rămînea 
doar linia minimei rezistențe, 
terenul de acțiune putea cuprin
de și mult și puțin, cu alte cu
vinte nici una, nici alta.

Explicația ne-a fost servită 
chiar de secretarul comitetului 
U.T.C. într-una din afirmațiile 
sale : „Programele adoptate la 
alegeri nu au de multe ori decît 
o valoare de moment, nu sînt 
concepute într-un unghi de per
spectivă și de aceea își pierd în 
scurtă vreme valabilitatea. Noi 
înșine, trebuie să recunoaștem, 
am apelat în foarte puține îm
prejurări la el".

Argumentul acesta poate fi 
invocat foarte bine și în actul 
de îmbunătățire a programului 
de activități consumat într-o șe
dință de comitet la începutul lu
nii martie. S-au făcut și atunci 
cîteva propuneri, s-a întocmit 
și o listă cu vreo șase puncte, 
însă, de fapt, noile obiective nu 
le îmbogățeau pe celelalte, ci le 
repetau încă o dată, cu alte fra
ze : „mobilizarea la cursurile de 
calificare și perfecționare pro
fesională", „eforturi mai susți
nute pentru..." etc. Un singur 
punct intr-adevăr interesant, re
feritor la crearea unei grupe de 
cadre tehnice pentru p'fopaganda 
științei și tehnicii, nu le salvează 
deloc pe celelalte, ci dimpotri
vă le subliniază debilitatea 

’Conștient sau nu, punctul de ve- 
, dere potrivit căruia programul 

are doar o valabilitate de mo
ment și nu răspunde decît unor 
Imperative de importanță tre
cătoare s-a strecurat și aici, în 
procesul de lărgire a sa cu o- 
biective însorise pe o orbită de 
perspectivă. Posibilitățile orga
nizației sînt astfel induse în e- 
roare și nereflectate în mod co
respunzător din cauza unei ati
tudini comode de a crede că le 
'poate acoperi printr-un balans 
între mult și puțin, prin proiecte 
care pot fi îndeplinite acum, 
mal tîrziu sau niciodată.

Prinde contur țesătura Ieșită 

din indeminaticele mîinV aleFormele
tinerești

elevelor din cercul de cusă-

turi-artizanat al Liceului nr. 6

— Timișoara

câștigă teren
Ancheta pe care am efectuat-o în unele organizații U.T.C. 

din județele Arad, Bihor și Timiș, și-a propus reliefarea unors 
dintre formele de activitate ale căror trăsături să contureze 
tocmai ceea ce numim cu un termen cu valențe multiple : spe
cific tineresc. Exemplele pe care Ie vom utiliza, selecționate 
dintr-un număr mare de fcazuri întîlnite, vor reuși, credem, 
să dea răspunsul așteptat, urmărind cu precădere acele ele
mente care pot constitui /o experiență demnă de valorificat.

Mai întîi,

DEMONSTRAȚIA UNUI CERC 
DE RADIOAMATORI : 

NU NUMĂRUL CONTEAZĂ, 
CI CALITATEA PARTICIPĂRII

toiul activităților cultural-edu
cative șe insera întocmirea unor 
scenarii pe tema comportării ti
nerilor în societate, urmând ca 
ele să fie incluse apoi in reper
toriul formațiilor artistice. Cum 
6e certifică in practica organiza
ției satisfacerea acestui obiec
tiv ? Pînă în prezent nu s-a în
treprins nimic. Un alt exemplu. 
Programul de activități prezen
tase la Conferință, ca o noutate, 
inițierea de către organizația 
U.T.C. a unui cadru mai adecvat 
exigențelor intrării în producție 
a absolvenților șoolilor profesio
nale. Iar unul din elementele 
principale ale formării acestui 
cadru era și acela al alcătuirii 
unor ghidări, prezentînd diverse 
informații despre locurile de 
muncă unde tinerii urmează să 
fie încadrați. Ca și acum 6 luni, 
această frumoasă inițiativă a ră
mas tot în faza bunelor inten
ții. Și seria argumentelor de a- 
cest fel ar putea fi continuată. 
Să mai adăugăm cel puțin anga- 
iamentul pe care și l-a asumat 
organizația U.T.C. ca în acest an 
15 la sută din tineri să devină 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărții tehnice". Se pare că, deși 
pentru anul trecut secretarul co
mitetului U.T.C. pe G.I.P.B. a- 
precia desfășurarea acestui con
curs ca „o rană a activității 
noastre" anul în cursnu oferă 
încă nici un indiciu că s-ar în
treprinde ceva pentru a îndrep
ta lucrurile.

Această situație restrînge evi
dent cîmpul de acțiune al fructi
ficării practice a măsurilor pre
conizate acum. Este în afară de 
orice îndoială că noile obiective 
asumate nu pot fi un motiv pen-

Liceului din Cermel, județul A- 
rad, condus de prof. Tiberiu Lă- 
zureanu. Cum s-ar putea asigu
ra utilitatea, cum ar putea fi 
valorificate activitățile într-un 
astfel de cerc cu profil evident 
teoretic ? Iată că cercul tineri
lor sociologi din Cermei răspun
de afirmativ. Printr-un program 
aparent pretențios formulat, el 
își propune să inițieze pe mem
brii săi în problemele de meto
dologie a întreprinderii anche
telor sociologice, să investighe
ze preocupările, preferințele și 
vocațiile uteciștilor și pionieri
lor, să popularizeze unele cerce
tări actuale în probleme de so
ciologie literară, educațională și 
de orientare școlară și profesio
nală. Un program pe cit de in
teresant pe atît de util prin ca
racterul concret și cu aplicabili
tate la nevoile procesului de în- 
vățămînt. Pentru că rezultatul 
anchetelor sociologice pe temele 
enunțate vor fi utilizate în pri
mul rînd de conducerea școlii și 
organizația U.T.C. în găsirea so
luțiilor celor mai adecvate pen
tru continua îmbunătățire a ac
tivității pe diferite planuri.

Și dacă finalitatea este posibi
lă chiar în cadrul unor cercuri 
cu conținut oarecum teoretic, cu 
atît mai mult aceasta nu trebuie 
să lipsească în activitatea cercu
rilor tehnico-aplicative. Modali
tățile cele mai felurite de a 
concretiza participarea tinerilor 
la diversele forme de activitate 
sînt inepuizabile și depinde nu
mai de tineri să le găsească pe 
cele mai adecvate. Notăm cîteva 
exemple pentru a demonstra ga
ma largă de posibilități existen
te. Cercul cine-foto al Liceului 
Industrial de construcții civile 
din Timișoara a realizat două 
scurt-metraje — Structuri multi- 
etajate și Orașul de pe Bega 
— folosite în procesul de învă
țământ. Cercul de artizanat al 
Liceului nr. 6 din Timișoara a 
realizat costumele necesare for
mației de dansuri populare a 
școlii, iar cercul de mîini înde
mânatice de la Liceul din Mar- 
ghita-Bihor organizează o ex
poziție cu vînzare de broderie, 
cusături, lucru la gherghef, tra
foraj și lucrări în lemn, obiec
te de uz casnic. Cu fondurile 
realizate își vor procura unelte
le șl materialul necesar utilării 
și funcționării în continuare a 
cercului. Membrii cercului de 
lăcătușerie artistică de la Liceul 
agricol din Oradea și cei ai cer
cului de cusături naționale de la 
Școala generală din comuna Să- 
cădat, județul Bihor, și-au îm
podobit localurile școlii cu pro
dusele lor, dîndu-le astfel o no
tă de originalitate și frumos.

Anoheta noastră se sfârșește 
aici. Propunîndu-ne să subliniem 
experiențele privind găsirea u- 
nor forme tinerești diverse, a- 
daptate condițiilor și interesului 
uteciștilor, rămânem cu regretul 
că economia de spațiu nu ne dă 
posibilitatea să amintim incă a- 
tîtea alte lucruri interesante pe 
care le-am intilnit in organiza
țiile U.T.C. din cele trei județe.

a realiza manifestări de amploa
re. cu.,° participare numeroasă, 
urmărindu-se nu atît calitatea 
acțiunilor și eficacitatea lor, cît 
mai ales numărul mare de par
ticipant. Rezultatul — monoto
nie și dezinteres, senzația obli
gativității participării fizice. O 
acțiune ratată în fond". Ceea ce 
au înțeles că nu trebuie să fa
că uteciștii liceului de construc
ții.

în 1968 la Liceul, industrial., de 
construcții civile din Timișoara 
lua ființă, beneficiind de îndru
marea prof. Nechita Panteli- 
mon, directorul liceului, cercul 
de radioamatori. Pornind la 
drum, cercul și-a propus atin
gerea a două obiective: familia
rizarea tinerilor cu problemele 
de electrotehnică și electronică, 
probleme care le sînt necesare 
și în viitoarea lor meserie și e- 
ducarea spiritului de disciplină 
prin obișnuința respectării re
gulilor și normativelor impuse 
de radioamatorism. „Sigur, ne 
spunea prof. Nechita Panteli- 
mon, tînărul nu poate fi obligat 
de la început să se integreze to
tal în acest comportament, dar 
lucrul de fiecare zi îl obișnuieș
te cu o anumită etică și con
știinciozitate. Adaug că obiecti
vele pe care ni le-am propus nu 
s-au realizat și nici nu tre
buie realizate prin acțiuni cola
terale, ci prin însăși activitatea 
cercului".

Una dintre problemele pe ca
re membrii cercului au avut-o 
de rezolvat și pentru care au 
căutat și găsit soluții dintre ce
le mai diverse, subsumate ace
luiași scop, a fost aceea a ba
zei materiale. în cele din urmă, 
au reușit, în primul rînd prin 
autodotare, apelînd deci la mij
loace proprii, apoi prin contri
buția părinților și a Consiliului 
județean pentru cultură fizică 
și sport, să-și procure și con
struiască aparatura trebuincioa
să inițierii în tainele radio
amatorismului și antrenamentu
lui zilnic necesar.

Au fost în biografia amintitu
lui cerc, situat inițial în atenția 
tuturor, momente care au făcut 
ca această atenție să slăbească, 
între altele, pornind la drum cu 
80 de membri, cercul a ajuns 
să numere, la cîtva timp, doar 
20 de pasionați. Numai că apre
cierile nu tocmai favorabile, de
terminate de această evoluție, 
n-au descurajat. Cei 20 de ti
neri care activează în continuare 
se pot numi cu adevărat radio
amatori pentru că pasiunii i-au 
adăugat voința, dăruirea. S-a 
produs în acest fel o selecție, 
după părerea noastră firească, 
selecție în urma căreia a ieșit 
învingătoare calitatea. Subliniem 
acest aspect pentru că în nume
roase cazuri se urmărește exce
siv numărul, ajungîndu-se din 
această cauză la inițierea unor 
acțiuni formale, de slabă cali
tate. Convingerea noastră este 
întărită, de 
tov. Marian
Comitetului
U.T.C., care 
la unele organizații practica de

UN CRITERIU DE LA CARE 
TREBUIE SA PORNIM : 

PREOCUPĂRILE, NEVOILE 
Șl INTERESELE TINERILOR

Acțiunea pe care o vom rela
ta mai jos nu are nimic senza
țional, nimic deosebit. Cercuri 
agrotehnice, căci despre un ase
menea cerc este vorba, funcțio
nează în multe alte organizații 
U.T.C. Ceea ce am dori să reți
nem în cazul cercului agroteh
nic de la C.A.P. Valea lui Mi
hai, județul Bihor, este faptul că 
a fost organizat în urma dorin
ței tinerilor de a-și îmbogăți 
cunoștințele, de a se specializa 
într-un sector anume, pornindu- 
se de la realitatea concretă a a- 
cestei organizații, de la nevoile 
imediate și de perspectivă ale 
C.A.P. „Pentru că în cooperati
va noastră agricolă de producție 
—. motiva Kovăcs Ludovic, se
cretarul organizației U.T.C. — 
legumicultura este unul din sec
toarele importante și aici lu
crează foarte mulți tineri care 
vor să se specializeze în acest 
sector, am răspuns dorinței a- 
cestora și, împreună cu factorii 
de conducere din C.A.P,, am în
ființat un cerc agrotehnic. Ac
țiunea a fost binevenită și re
zultatele ei concretizate în par- 
ticioare și producție".

„De fapt, acesta nu este singu
rul cerc, să-i zicem profesional, 
completează Oroszi Francisc, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C. Valea lui Mihai. Am pro
fitat de existența unor condiții 
optime la I.A.S. din localitate și, 
împreună, am organizat, pentru 
specialiști și cadrele tehnice, un 
Agroclub". Un exemplu concret 
de adaptare a formelor de acti
vitate la nevoile și dorința ti
nerilor prin crearea unor cercuri 
diversificate pe categorii de pre
ocupări, profesii și grad de pre
gătire. legate direct de activita
tea

REMUS DARIE

fiecărui colectiv în parte. Ne re
ferim la posibilitatea pe dare am 
avut-o de a asista la adunarea 
generală a organizației U.T.C. 
din secția atelierul mecanic din 
cadrul Uzinei chimice, iar în al 
doilea rînd am putut reconsti
tui cu exactitate, la numai trei 
zile după ce avusese loc, adu
narea generală a organizației 
U.T.C. din secția chimică a 
Termocentralei.

Dacă, pentru început, anun
țarea ordine! de zi a primei a- 
dunări lăsa impresia că totul a 
fost pregătit dinainte pînă în 
ultimele amănunte, că s-au de
pus toate eforturile pentru ca 
momentul sa se ridice la înălți
mea unor așteptări firești, in
trarea propriu-zisă în miezul 
problemei avea să ne ofere o cu 
totul altă imagine. Primul că
ruia i s-a dat cuvîntul a fost cel 
căruia i se încredințase misiu
nea prezentării în adunare a in
formării cu privire la principa
lele aspecte ridicate de dezba
terile Congresului, cu referință 
la perspectiva activității orga
nizației. Cel puțin așa precizase 
secretarul organizației, Gheor
ghe Matei, atunci cînd anunțase 
ordinea de zi. Dar, în pofida a- 
cestui ferm angajament, a ur
mat altceva. Ascultând, ne-am 
dat seama cu surprindere că in
formarea nu manifesta nici pe 
departe vreo intenție cît de cît 
palpabilă de a concretiza afir
mația lui Gheorghe Matei. Dim; 
potrivă, nu reținuse nimic. Nici 
o idee de fond, o cît de timi
dă abordare directă a unor as
pecte legate de viața reală a 
tinerilor. în schimb, erau pre
zentate din abundență amănun
tele de suprafață.

în continuare s-a dat cuvîn
tul tinerilor, lor însă solicitîn- 
du-li-se în mod expres să se 
raporteze la probleme concrete, 
să facă propuneri. Și tinerii au 
răspuns așa cum se cuvine soli
citării. Din multele probleme 
la care s-au referit, ne permitem 
să consemnăm cîteva.

Gheorghe Reican a atras a- 
tenția asupra faptului că mulțl 
tineri absentează nemoțivat de 
la lucru, Spiridon Mihăilă a 
vorbit, printre altele despre pur
tarea neoorespunzătoare pe care

a răspunde acestor preocupări 
era chiar programul de activi
tăți îmbunătățit ce urma să fie 
adoptat. Cu toate acestea, prin
tre „îmbunătățirile** anunțate în 
finalul adunării nu-șl afla locul 
nici una dintre propunerile tine
rilor. Ele constau în „se va exe
cuta mai multe ore de muncă 
patriotică**, „se va urmări mai 
îndeaproape disciplina în pro
ducție", „se va analiza calitatea 
reparațiilor făcute de uteciștii 
din, atelier".

Contradicția dintre problemele 
ridicate de tineri și ceea ce în 
ultimă instanță s-a adoptat 
drept „îmbunătățiri" ale progra
mului de activități este o dova
dă a lipsei de receptivitate din 
partea biroului care n-a știut să 
profite de fondul de idei expri
mat în opiniile tinerilor, că a 
rămas în continuare la distanță 
de realitate.

Cit privește adunarea generală 
a organizației U.T.C. din secția 
chimică a Termocentralei, lucru
rile sînt mai simple. Aici, totul 
s-a redus la prezentarea infor
mării, este adevărat, de bună ca
litate, atacînd probleme de in
teres major. După acest punct 
însă, n-au mai urmat nici discu
țiile. nici propunerile, nici pre
conizata îmbunătățire a progra
mului de activități. Cauza este 
descoperită acum în pasivitatea 
uteciștilor. Dar. reclamata pasi
vitate are și ea o explicație. A- 
dunarea generală urma unei 
lungi perioade de stagnare, în 
care, asemenea momente dis
păruseră din viața organizației. 
La aceasta comitetul nu se gîn- 
dise.

PETRE CATRINȚAȘU

de producție.

CE
EFICIENTA — FACTOR 
NU POATE FI NEGLIJAT

Finalizarea, într-un fel sau 
altul, a activităților diverselor 
cercuri este una din condițiile 
ce contribuie la viabilitatea lor, 
Ia sporirea interesului și menți
nerea acestuia în ritmul susți
nut necesar. Este o cerință va
labilă pentru toate cercurile teh- 
nico-aplicative. Și nu numai 
pentru acestea. Să ne oprim, de 
pildă, la cercul de sociologie al

altfel, și de opinia 
Cornel, secretar al 
municipal Arad al 

remarca : „Există

MOMENTELE CARE 
DAU VALOARE 
PERSPECTIVEI

SPIRIDON MIHAILA

a

I
GHEORGHE REICAN

Adunarea generală —■ momentul noului star»

Concluzia, dacă mai este

AL. DOBRE
Intențiile, așa cum ne sînt ex

puse de secretarul comitetului 
U.T.C. al Termocentralei Bor- 
zești, Dumitru Maricaș, dove
desc o anumită cunoaștere a 
problematicii actuale, a spiritu
lui nou, creator, care a emanat 
de la tribuna Congresului spre 
organizațiile U.T.C. din întreaga 
tară. Dovedesc chiar un real 
interes de a le raporta convin-

Fotografii: P. TÎNJALĂ

I BRASOV : LA LUCRU, 
'50 000 TINERI

Concluzia, dacă mai este nevoie de vreuna, ne duce cu 
necesitate la o singură idee. Hotârîrile Congresului trebuie 
să constituie pentru toate organizațiile U.T.C. momentul 
unui nou început, care le marchează activitatea așa cum au 
făcut-o în urmă cu șase luni adunările de alegeri, însă pe 
un alt plan calitativ superior. Raportarea lui la problematica 
de atunci a fiecărei organizații trebuie făcută în lumina 
înnoirilor pe care le-a adus, a modificărilor de profunzime 
pe care le preconizează, astfel îneît răspunsurile date acum 
să se situeze în continuarea întrebărilor mai vechi dar să le 
imprime și o mai mare bogăție de soluții, potrivit împreju
rărilor și realităților interne ale fiecărui colectiv. In mod fi

resc, aceste răspunsuri nu se pot limita la formularea unor 
soluții de strictă actualitate, chiar dacă ele oferă într-un mo
ment sau altul prilejuri de satisfacții, ci trebuie să asigure 
problemelor celor mai actuale căile de acoperire în pers
pectiva evoluției lor. Condiția dintotdeauna a păstrării în 
actualitate a fost gîndirea și acțiunea deschisă spre viitor. 
Iar pentru a dobîndi această trăsătură este necesar ca po
sibilitățile din fiecare moment ale organizației U.T.C., ca
pacitatea de acțiune a acestui organism în continuă dezvol
tare să-și găsească reflectarea și rezolvările în propriile 
proiecte, în realizările prin care își certifică existența /

I
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în cadrul multiplelor acțiuni 
dedicate aniversării semicente
narului P.C.R. inițiate de Comi
tetul județean Brașov al U.T.C., 
munca voluntar-patriotică cons
tituie un obiectiv de maximă im
portanță. Pînă în prezent cei 
peste 50 000 de tineri participant! 
la acțiunile de muncă voluntar- 
patriotică au colectat peste 6.650 
tone fier vechi, au curățat 1 600 
ha pășuni, au plantat 6 000 pomi 
fructiferi și ornamentali, au cu
rățat și întreținut 450 000 m.p. 
zone verzi, au îngrijit sau ame
najat 43 terenuri de sport. S-a 
lucrat, de asemenea, la întreți
nerea drumurilor turistice Bra
șov—Poiană, Rîșnov—Cetate,
Codlea—Ștrand, Codlea—Vîrful 
Măgura, s-au curățat și săpat 
68 km șanțuri, s-au taluzat ma
luri de rîuri, pe o distanță de 4 
km. Valoarea lucrărilor nefinan
țate realizate totalizează în pre
zent circa 8 500 000 lei.

Rezultate deosebite au obținut

tinerii din organizațiile U.T.C. 
de la Uzina de autocamioane, 
Școala profesională Hidromeca
nica, Grupul școlar al Uzinei de 
autocamioane, Liceul din Săce- 
le, Școala profesională „Electro-

fructiferi, au curățat 220 006 
m.p. zone verzi, încărcat și tran
sportat 200 m.c. pămînt vegetal, 
au curățat 620 ha pășune, parti
cipând totodată la întreținerea a 
8 parcuri, la curățirea șanțuri
lor și a rigolelor pe o distanță 
de 22 km.

în cinstea semicentenarului 
partidului, organizația județeană 
Brașov va realiza 50 la sută din 
angajamentele de muncă volun- 
tar-patriotică pe 1971.

DUMITRU GRIGORESCU

CORESPONDENȚII NOȘTRI RELATEAZĂ
u

precizia“-Săcele, Combinatul 
chimic Făgăraș, Uzina II etc.

Mii și mii de tineri din județ 
au executat duminică lucrări de 
înfrumusețare a orașelor, sate
lor și întreprinderilor, plantînd 
2 000 bucăți pomi ornamentali și

ARAD : ANGAJAMENTELE 
VOR FI DEPĂȘITE !

Aproape 2 500 de tineri din 
municipiul Arad au împînzit zi
lele acestea străzile orașului, 
parcurile șl locurile de agre-

ment. Obiectivele vizate de ei în 
mod deosebit sînt acelea prin a 
oăror dare în folosință vor 
schimba fizionomia orașului, 
sporind spațiile de odihnă și 
cultură. Astfel, în Piața Gării, 
care împreună cu noile cons
trucții urmează a fi dată în fo
losință în cinstea aniversării 
partidului, zilnic, tinerii orașu
lui își aduc partea lor de con
tribuție. Aceiași neobosiți tineri 
au muncit și vor continua să 
muncească intens la lărgirea și 
amenajarea spațiilor noului 
ștrand, evidențiindu-se pe acest 
șantier pînă în prezent, elevii 
de la Grupul școlar al Uzinei de 
vagoane, Liceul nr. 3, Liceul a- 
gricol, Liceul economic. Hărni
cia și entuziasmul dovedit ates
tă hotărîrea pe care tinerii A- 
radului au luat-o în cinstea 
aniversării semicentenarului par
tidului de a depăși angajamente
le luate în cadrul muncii volun- 
tar-patriotice. La capitolul „fier 
vechi" această depășire se apro
pie deja de sută la sută.

De altfel și tinerii din orașul 
Sebiș, județul Arad, și-au înde
plinit deja sarcinile Tuate pen
tru anul acesta, atît la lucrările 
finanțate cît și la cele nefinan- 
țate. v

ION DANCEA
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THEODOR BRATU

In calitate de membru al Aca
demiei de Științe Sociale și Poli
tice particip în cadrul unui co
lectiv la redactarea unei istorii a 
muzicii românești. Volumul este 
redactat pentru străinătate. Mie 
îmi revine capitolul dedicat seco
lului al 19-lea.

De asemenea, sub egida Uni
unii Compozitorilor, lucrăm Iacei 
de-ai doilea volum al istoriei mu
zicii românești.

în fine, o lucrare corală pe 
versuri patriotice, alcătuită anto
logic de la „Ruinele Tîrgoviștei" 
de Cîrlova, pînă la poeții noștri 
contemporani.

Iată un triptic ce ține de acti
vitatea mea de om de artă, pe 
care-I dedic Semicentenarului.

Este un prinos pe care-1 aduc 
din toată inima acestui moment 
de mare însemnătate pentru par
tidul nostru, pentru întreaga na
țiune cu ale cărei idealuri el se 
confundă deplin și măreț.

Primăvara, înfruntând zăpezile, 
suie din nou potecile de mult 
știute spre plaiurile Mioriței.

O altă primăvară, spirituală, 
înnoitoare de simțire patriotică și 
dătătoare de energie — ilumi
nează și încălzește inimile noa
stre ale tuturor : sărbătoarea de Ia 
8 mai a Partidului Comunist 
Român.

Evenimentul, mult și cu ardoa
re așteptat este întâmpinat de în
tregul popor cu steaguri flutu- 
rînd pe turnurile cetăților de 
oțel și de lumină, cu revărsări de

forțe pe-ntinsul câmpiilor reînver
zite, cu cîntece entuziaste.

Angajîndu-mă cu toată însufle
țirea în acest iureș primăvăratec 
general, am scris pînă acum și am 
dat spre difuzare o seamă de lu
crări corale prin care am dorit să 
dau glas bucuriei ce ne animă : 
suita în 7 părți „Ani de lupte, ani 
de glorii", poemul „Doftana", cîn- 
tecele „Luceafăr răsărit pe cer de 
mai", „Slavă ție, clasă muncitoa
re", „Partidul", cîntec ostășesc 
„Partid a toate ziditor". Acestea 
și altele pe oare le voi mai scrie 
sînt modestul meu omagiu pe 
care, din toată inima, îl aduc se
micentenarului partidului.

Anchetă realizată de 
I. SAVA și 
L. T. SAMUILA

DORINA RĂDULESCU:

CONSTANTIN 

CIOPRACA :

GHEORGHE
DUMITRESCU

Simfonia a IV-a» pe care am 
terminat-o recent are un caracter 
evocator în care încerc să simbo
lizez prin muzică drumul victo
rios parcurs de poporul nostru 
în ultimul sfert de veac.

Este de fapt o ofrandă adusă 
sacrificiilor și luptei eroice pe care 
oamenii acestui pămînt le-au pur
tat pentru izbînda vremurilor pe 
care le trăim.

Partea a Il-a de pildă, a Sim
foniei, este și intitulată : „Amin
tire despre eroi", avînd un carac
ter funebru, dar dîrz, încordat.

Finalul este izbucnire a luminii 
prin care este marcată epoca pe 
care o trăim, epocă ce a evoluat 
de la reconstrucție, Ia marile 
realizări ale zilelor de azi.

De asemenea, un vechi mit 
popular, acela al „Meșterului 

. Manole" a fost pentru mine o 
sursă de inspirație în realizarea 
operei cu aceiași nume.

Și această lucrare o dedic 
Semicentenarului, datorită simbo
lului pe care mitul Meșterului 
Manole îl poartă de-atîtea secole : 
acela al muncii creatoare a omu
lui. Este o trăsătură preluată și 
amplificată sublim de societatea 
noastră.

Am compus, de asemenea, un 
poem vocal simfonic, intitulat 
„Stăpînul", pe versuri de Eugen 
Jebeleanu, precum și coruri și 
cantate pentru diferite formații.

De fapt, întreaga noastră 
muncă de creație o închinăm a- 
cestni eveniment, care marchează 
o jumătate de veac de luptă și 
izbînzi cu care poporul nostru 
astăzi se mîndrește în lume.

C

THEODOR
GRIGORIU

în 1962 am scris o cantată pen
tru cor și orchestră intitulată 
„Odă orașului meu" pe versurile 
poetei Nina Casian.

Este o lucrare vizionară, în 
care atît eu, cit și poeta cîntăm 
renașterea orașului nostru natal — 
Galați.

Astăzi, această așezare dună
reană poate fi considerată ca un 
miracol ăl muncii. Căci aspectul 
său arhitectonic, capacitatea in
dustrială la care a ajuns, face 
din el o mîndrie a României 
Socialiste.

Acestei realități i-am dedicat 
noua variantă a cantatei pe care 
am compus-o în urma cu nouă 
ani. Lucrarea are patru părți, in
titulate • I Dedicație ; .II Noaptea 
orașului; III Jocul luminii; IV 
Viziune.

Consider că ea are un mesaj 
ancorat în actualitate, drept care 
o dedic acestui măreț eveniment, 
pe care-1 constituie Semicente
narul.

Caut în acest fel să răspund 
recomandărilor făcute de secreta
rul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
nu considera această sărbătoare, 
drept o manifestare exterioară a 
bucuriei noastre, ci de-a ne face 
d.n ea un profund imbold al 
pi uncii noastre de creație.

„Adfemr și fantezie66

—- Sînteți, cel puțin prin vîrstă, 
un scriitor tînar. Aș vrea să vă 
întreb care sînt, după părerea 
dumneavoastră, problemele ce 
animă comunitatea tinerilor scrii
tori ?

— Comunitatea tinerilor scrii
tori ni se pare animată mai întîi 
— cum e și firesc de altfel — de 
dorința afirmării (ceea ce și duce 
pe unii tineri scriitori la extrava
ganțe, care sînt tolerabile dacă au 
farmec). Mai mult decît dorin
ța de afirmare mi se pare spe
cifică acestei „serii0 de tineri 
scriitori (nu spun generație pen
tru că generația evocă o coezi
une pe care tinerii scriitori nu 
o au în clipa de față: cine știe, 
poate o vor avea mai târziu) nă
zuința de a-și crea un public.

Năzuința aceasta corespun
de unei nevoi vitale. Deocamda
tă, puțini scriitori tineri au cu 
adevărat un public larg și sta
bil, deși mulți îl merită. După 
părerea mea, acest fenomen se 
datorește și faptului că scriitorul 
tînar în genere — mai ales pro
zatorul tînăr — nu încearcă 
să-și cunoască în adîncime pu
blicul, și nu acordă destul cre
dit intuițiilor acestui public, nu 
luptă suficient ca să-i satisfacă 
doleanțele. Nu propun de fel o 
„forțare" a personalității, o con
cesie adusă simțului comun. în
tr-o cultură ca a noastră, după 
evenimentele prin care am tre
cut în ultimele trei decenii, sus
țin că avem un public foarte 
conștient, cu o gîndire remar
cabilă, foarte „avizat", și foar
te însetat de artă. în asemenea 
condiții, a merge în întâmpina
rea publicului e o datorie. Marea 
artă e o artă națională, socială, 
patriotică ; o dovedesc toate o- 
perele durabile. Scriitorul au-

tentic nu întreține în fond decît 
două dialoguri: cu publicul și 
cu el însuși. Cred de fapt că 
mai toți scriitorii tineri caută să 
realizez^, în mod mai mult sau 
mai puțin conștient, o sinteză 
între originalitate și „populari
tate". Nu vor reuși toți, dar sper 
să reușească cît mai mulți. Mi 
se pare singura șansă de a re
veni la acea încredere generală 
a cititorului în cartea națională, 
încredere care a caracterizat toa
te perioadele de înflorire a scri
sului.

„Adevăr și fantezie" (Ed. 
„Cartea Românească") relevă, 
fără ostentație, profesionalismul 
autoarei, pus sub semnul voca
ției publicistice de înaltă factură 
și numai caracterul eterogen al 
cărții — în plan formal — poate 
impieta asupra receptării ei 
după „legile" criticii aplicate 
prozei, în accepțiunea restrînsă 
a conceptului. O frumoasă 
schiță (Lumină piezișă) — găz
duită de „România literară" — 
sprijină atare afirmație, propu- 
nînd, implicit, o apreciere elibe
rata de prejudecățile instituite 
de natura genului.

Observația de principiu impusă 
de întreg — indiferent de felul 
cum sînt calificate prozele : Por
trete, însemnări, Instantanee 
ș.a. — se revendică de la faptul 
că autoarea nu scrie decît. în 
măsura în care are ceva de 
spus ; explicabilă, prin urmare, 
prezența rară, manifestată cu 
discreție în public. De aici de
curge, totodată, densitatea stilu
lui, concizia și limpezimea 
scriiturii, preocuparea de a im
prima fiecăreia dintre lucrări 
structura microeseului, unde in
teresul cade deopotrivă pe ceea 
ce se comunică și pe modul cum 
se comunică...

„Adevăr și fantezie" — în 
fond o culegere de articole șl 
însemnări, unele datând din 
1935 („Cuvîntul liber") — defi
nește — dincolo de un sensibil 
iubitor de frumos, în stare să 
vibreze în fața operelor auten
tice — un publicist, militant, dis
pus să demitifice realitatea ime-

diată. Fraza poartă în sine, 
rareori, un. indicibil farmec 
meditației și al atitudinii, 
flex al raportării permanente a 
spiritului critic, lucid la esența 
adevărului. Despre Guevara se 
spune „Purta libertatea la cin
gătoare și steaua revoluției la 
bereta neagră^ („Che“ Guevara, 
1968) ; sau — „Magazinul e o 
burtă... Nu burta lipită de șira 
spinării a înfometatului, nici 
cea paralelă la o distanță de 
cîțiva centimetri cu vertebrele — 
ci burta inconștientă, burta — 
ceaun a comodului cu fotei de 
piele pentru siestă" (Magazinul, 
1935) ș.a.

Sesizabilă, de asemenea, capa
citatea de a trasa contur plastic 
unor personalități de reputată 
condiție : portretul psiho-moral 
este sugerat pe o „ecuație per
sonală", detaliile — aduse cu 
parcimonie — vizînd funcționa
litatea („Che“ Guevara, Pictorul 
Victor Brauner, Cîntecul păsărei 
măiastre, La „Ospățul de aur").

Un capitol aparte — demn de 
toată atenția — îl constituie în
semnările de călătorie, de aici 
(Jurilovca, Neptun, Slatina), și 
de aiurea, din care desprindem 
pagini memorabile (Budapesta 
— „orașul -surpriză", Florența- 
„orașul lui Leonardo da Vinci și 
al lui Raphael", Pompei-„ora.șul 
mit", Parisul-„oraș caleido
scop") : „Aceeași gondolă cu 
baldachin care a plimbat seara 
îndrăgostițil devine ziua căruța 
cu care-și mută cineva o gospo
dărie mizeră pe alt mal" etc.

nu 
al 

re

mân n-ar putea să le aibă chiar 
de la el, fără împrumut), despre 
„obsesia sfîrșitului" etc., lucruri 
adevărate la urma urmei, dar 
prea evidente pentru a da o ex
plicație profundă. Dar de ce să 
mă plîng eu, cînd critica încă 
nu a discutat problematic Mo
romeții (mai ales al doilea vo
lum) ? în schimb, o mulțime de 
cărți (mai ales o mulțime de 
pseudo-romane cu „idei") fără 
legătură cu realitatea, false ca 
plecare și concluzie și înțesate 
cu idei goale, întrețin un ciu-

glinda criticii, ba chiar simte ne
voia, pentru propria ei conștiință, 
ca această oglindă să fie fidelă, ar 
trebui să găsească mijloacele de 
a asigura criticii o mai mare in
dependență materială, care, după 
mine, ar consolida mult pe cea 
spirituală.

Revenind la tinerii scriitori : 
din păcate, în clipa de față, un 
scriitor care vrea să se afirme nu 
prea se poate adresa unor ma
eștri în sensul că activitatea cri
tică „formatoare de oameni noi" 
nu prea mai avem (la noi se

vieții literare. Dar o asemenea 
rezistență la nume noi e nocivă 
și pentru că dă celui respins 
ambiția de a-și plăti mai tîrziu 
polițele, și de a proceda exact 
așa cum s-a procedat cu el. E o 
problemă de conștiință literară 
foarte importantă, pe care toți o 
știm dar a cărei rezolvare o ami
nă toată lumea. în aceste con
diții, e de dorit ca tînărul scri
itor să se arate el mai generos 
decît alții, să dorească, firește, 
să-și impună literatura dar nu 
să se impună pe sine pentru a

RESPECTUL CITITORULUI
— Ce rol are criticul în între

ținerea dialogului de care vor
biți ?

— Critica nu ignoră fenome
nul „tânăr", ba chiar, în multe 
cazuri, îl exagerează. Eu repro
șez criticii faptul că nu reușește 
(nu dorește, de fapt, poate nu(nu dorește, de fapt, poate nu 
are curajul, căci altfel cu sigu
ranță ar reuși) să facă dezba
teri problematice, să aprecieze 
intelectual subiectele cărților, te
mele lor, concluziile lor, de 
unde și lipsa de consecvență a 
criticilor profesioniști, care la 
fiecare carte adoptă altă gîndi
re și altă viziune despre fru
mos, schimbîndu-și unghiul de 
vedere cel puțin de patru ori 
pe lună. Cel puțin în ce mă 
privește, constat că tocmai pro
blemele pe care vreau să le discut 
scapă criticii, și a și început să 
se creeze un leit-motiv despre 
iubirea de București, despre un 
anume stil „americănesc" (adică 
percutant, clar, sincer, ca și cum 
asemenea calități un scriitor ro-

PETRU POPESCU
dat delir terminologic, pentru 
că e foarte ușor să citezi și să 
faci referințe despre o carte 
care își demască sursele și îm
prumuturile din prima clipă. 
Cred că dacă un critic ar cîști
ga mai bine (criticul, material
mente, e cel mai vitregit scri
itor român), el ar avea vreme 
să stea acasă, să citească ce-1 
interesează cu adevărat, și, pen
tru că nu ar avea obligații săp- 
tămînale (dictate adesea de bur
sa literară, uneori direct de re
dactorul șef în ale cărui coloa
ne scrie), ar emite judecăți 
mult mai durabile, nelăsîndu-se 
influențat (cum prea adesea se 
întâmplă) de vreo conjunctură 
literară. Dacă obștea literară 
are curajul să se privească în o-

scrie cu entuziasm mai mult 
despre confirmați, și foarte rar 
un critic ori un grup de critici 
impune un scriitor necunoscut, 
iar atunci alegerea nu e întot
deauna fericită). Pentru a fi 
mentor spiritual trebuie auto
ritate, trebuie noblețe, mora
lă, curaj, dar mai întîi generozi
tate. La noi, atmosfera de con
curență, ba chiar de luptă pen
tru putere, e, între scriitori, des
tul de marcată. Ca și cum n-ar 
fi loc în cultura română pentru 
toți, și încă de zece ori pentru 
atîți I Cu cît debutantul e mai 
format, mai original, mai puter
nic, cu atît el e primit mai reu. 
zervat, și în unele cazuri e de-a 
dreptul boicotat, pentru că el 
amenință ierarhia „de fapt" a

''' ...—-
PUNCTE D£ VEDERE PE

MARGINEA D£ZeAT£R//;

tnschimba raportul de forțe 
favoarea sa. Mai ales că, după 
opinia mea, cea mai bună tac
tică în literatură e să produci 
operă, să rămîi onest, să nu 
plătești nimănui nimic. Astfel, 
cred eu, poți cîștiga toate bătă
liile, și le poți cîștiga în chip 
definitiv.

— Cred că uneori e bine ca 
scriitorul însuși să-și explice 
prin publicistică intențiile, chiar 
ideile operei, spre a cîștiga, 
dacă e cazul, unele bătălii. însă, 
în legătură cu publicistica, în 
înțelesul ei mai larg, de opi" 
nie în problemele sociale și po
litice ale unui moment sau al
tul : cum vedeți rostul ei în 
activitatea unui scriitor, a unuia 
tînar în special ?

— Rostul publicisticii e foarte 
important, și e păcat că puțini 
cred azi în publicistică. Mulți, 
de altfel, poate nu au calități 
pentru a face publicistică : e ne
voie de cultură, de nerv, de capa-

citate de sinteză, de curaj al 0- 
piniilor, de farmec, de spirit 
„social", o seamă de daruri pe 
care, într-o vreme nu în
depărtată nu le aprecia prea 
multă lume. La un moment dat, 
publicistul era sinonim cu un 
profesionist specializat în articole 
de fond. Această mentalitate 
a început în sfîrșit să se schim
be. Publicistică înseamnă, după 
cîte știu, o „ieșire în for" a scri
itorului, o „socializare" repetată, 
sistematică, a persoanei 
intelectuale, o întâlnire cu 
torii pentru a dezbate o 
blemă de interes comun, 
publicistică pentru a 
ma, cetățenește, o anume o- 
pinie, pentru a lua o anume 
atitudine, pentru a răspîndi o 
idee etc. Prin publicistică îți 
găsești și îți întreții publicul pe 
care vrei să-l satisfaci în cărțile 
ample. Pe de altă parte, publi
cistica are și darul de a-1 ține 
pe scriitor în permanent con
tact cu viața publică, cu pulsul 
instantaneu al comunității. Cred 
că pentru Arghezi, de pildă, pu
blicistica era o necesitate inte
lectuală la fel de importantă ca 
poezia, și cîte alte exemple ce
lebre nu se pot da ! Pe de altă 
parte, stilistic vorbind, publi
cistica nu e deloc o risipire a 
calităților literare, dimpotrivă. 
„Condei publicistic" au dovedit 
că au mai toți scriitorii auten
tici, chiar dacă nu au făcut 
dovada în coloanele unei re
viste. Stilul literaturii de azi, e- 
seistic — jurnalistic în majori
tatea cazurilor, se explică și 
prin faptul că „publicistica" 
ocupă în viața unei cărți un 
loc tot mai însemnat.

sale 
citi- 
pro- 
Faci 
afir-

Interviu realizat de
CONSTANTIN STOICIU

Se comentează cu o deosebită 
insistență în ultima vreme 
„etica tînărului scriitor", for
mulare falsă, dup£ opinia mea, 
întrucît e de natură să reducă 
existența morală a unei bresle 

• de mult constituite la un nu
măr limitat de exemple posibi
le. mai accesibile unei judecăți 
categorice (nu critice n.b.), fie 
prin vîrsta biologică, fie dato
rită evidenței după care cel ce 
se află astăzi la început debu
tează, adică, are mai puține ar
gumente bibliografice care să-1 
justifice decît un autor care 
și-a desfășurat munca de crea
ție de-a lungul cîtorva decenii. 
Or, poate, deosebim mai multe 
feluri de a viețui etic ; ar mai 
fi deci și o „etică a scriitorului 
matur", de pildă. De altfel, cred 
necesară intervenția în această 
dezbatere a unor istorici lite
rari de informație mai puțin 
rigidă, în stare să sesizeze că 
obștea scriitoricească este o 
colectivitate în marș, mereu 
împrospătîndu-se, tinerii cres- 
cînd în respectul maeștrilor, 
iar aceștia din urmă strălucind 
în urmași. Nu pot să înțeleg 
cum prezența în presa literară 
ca și în standurile librăriilor a 
numeroși tineri autori (aproape 
la fiecare colț de stradă cineva 
vinde literatură și altcineva o 
cumpără, asta nu remarcă ni
meni ?) a ajuns să alarmeze pe 
unii, se vorbește despre „infla
ție" cînd ar trebui să se apla
ude copios progresul. Nume 
care acum un deceniu puteau 
speria un critic mai greu de 
convins și care erau Nichita 
Stănescu, Nicolae Velea, Fănuș 
Neagu, Cezar Baltag, Grigore 
Hagiu, pentru a cita doar cîte- 
va, încheie astăzi capitolele 
despre literatura română con
temporană din manualele școla
re și universitare, fac obiectul 
unor ample 
lume, alături 
turia unei 
a noastră, 
alții, nu au ____  ___ __
țelegerea colegială a tuturor 
celor ce respectă literatura și 
pe omul care o face, pe scrii
tor, deoarece și aceștia aveau 
atunci doar puține volume scri
se subțire pe birourile redac
ționale. Orice grupare umană 
care practică aceeași meserie, 
producînd bunuri materiale sau 
spirituale, este constituită pro
fesional, cunoaște ierarhizări 
valorice și poate proclama bi
nele sau răul în legătură cu 
membrii ei, poate deci adopta 
sau exclude, ea, cu mijloacele

ei specifice. Academicianul Za- 
haria Stancu, președintele Uni
unii Scriitorilor, într-un recent 
articol din care îmi îngădui să 
citez, declară un astfel de caz : 
„Exista, între cele două răz
boaie mondiale, un bărbat cam 
smolit, pe care îl întîlneai prin 
cafenele. Aproape toată lumea 
îl socotea un ratat. într-o zi 
omul s-a așezat la masa de lu
cru și a scris „Craii de Curtea 
Veche". Am reprodus mărturia 
unui maestru despre un coleg 
de scris, încercînd să limpe-

STATUTUL PROFESIONAL Șl
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domoală, după cum nu au 
trăit lin nici mulți dintre 
autorii noștri prețuiți de astăzi.

unui asemenea fond au cunos
cut-o și vechii membri ai so
cietății scriitorilor, după cum

A

fara literaturii, după care ci
neva poate fi numit și tratat 
ca un scriitor ? Sună a aforism 
desuet dar nu este fără folos 
să ne reamintim din cînd în 
cînd cîte o banalitate : ca să a- 
jungi la maturitate trebuie să 
fii o dată tînar, nu știu pe ni
meni câre să fi parcurs drumul 
în sens invers, cu alte cuvinte, 
toți autorii înainte de a avea o 
carte nu au avut nici una, iar 
înainte de a avea două au avut 
doar una. Clasicii literaturii 
române de mîine scriu astăzi, , 
am înțeles aceasta într-o dis-

UN CADRU DE GENEROASA ÎNCREDERE
zesc problema inutil și unila
teral agitată, a profesionalizării 
scriitorului. Unilateral, am spus, 
pentru că după știința mea ni
meni nu s-a gîndit încă să 
ceară unui sculptor să trăiască 
în afara menirii 
tor, nu i-a cerut 
mai întîi altceva 
artist plastic. De 
scriitor lucrurile

OCTAVIAN STOICA

exegeze. duc în 
de ceilalți, măr- 
culturi specifice, 
Aceștia, ca și 
crescut fără în-

sale de crea- 
nimeni să fie 
și, abia apoi, 
ce pentru un 

_____  _______ ar sta altfel ? 
Cine ar putea să afirme astăzi 
că Mateiu Caragiale nu a fost 
și nu va rămîne un clasic ■ al 
literelor române, deplin realizat 
profesional, după cum, cine ar 
îndrăzni să rezerve puținelor 
pagini pe care acesta le-a scris 
un loc modest într-o bibliote
că, pe temeiul că un alt cla
sic, Mihail Sadoveanu, poate 
umple singur și masiv cîteva 
rafturi bune ? Or, dacă vreți, 
s-ar putea oare răspunde inte
rogației : Ce a fost, profesional 
vorbind, I. L. Caragiale, birtaș 
sau dramaturg ?

în sensul prezentului care 
edifică solid viitorul, profesiu
nea de scriitor a existat din- 
totdeauna la noi ca și aiurea, 
avînd o funcționalitate clară, 
socială și estetică. Sigur că 
mulți se pierd, dar nu zadar
nic ; între cele două războaie 
au scris efemer sute și mii de 
chemați și nechemați de care 
abia își mai aduce aminte vreun 
erudit, maniac al documen
tării totale, dar aceștia, mulți, 
au făcut posibile momentele de 
elevație care sînt 
Rebreanu, Blaga, 
Călinescu, Vianu, 
și atâția alții, ctitori 
tualitate națională, 
în literatură al
al altora

Arghezi, 
Bacovia, 

Lovinescu 
de spiri- 

Drtimul 
acestora și 

nu a fost o curgere

Cine nu cunoaște și nu iubește 
zbuciumul din poezia lui Di- 
mitrie Stelaru ? Cine nu a în
țeles revolta violentă de mai 
de mult a lui Geo Bogza, ori 
vigoarea lui Eugen Jebeleanu ? 
Astăzi, într-un spațiu eliberat 
de constrîngeri morale și mate
riale, tînărul scriitor, pentru 
care vîrsta debutului este în
săși vîrsta regimului socialist, 
avînd o ideologie clară, cea 
marxistă și nu alta, singura cu 
care a crescut, este chemat să 
construiască o Românie moder
nă, în literatură ca și în indus
trie, așa cum fac toți tinerii 
țării. Se mai discută, tot în le
gătură cu profesionalizarea, 
despre Fondul literar al Uni
unii Scriitorilor. Adică Fondul, 
se spune, împrumută scriito
rilor banii necesari pentru ca 
aceștia să existe fizic, scriitorul 
se conformează, există și scrie, 
pentru că aceasta îi este, repet, 
meseria, scrie și publică și a- 
chită datoria contractată. Ce 
este anormal aici ? De oriunde 
am privi chestiunea, aceasta 
este realitatea, Fondul literar 
nu este o instituție de caritate 
publică, el are, mai degrabă, 
rolul ingrat dar eficace, de in
termediar, între editor și scrii
tor. Aș vrea să reproduc, în 
sprijinul afirmației, rîndurile 
tipărite pe cererea " ’ '
prumut : „în cazul 
prumutul nu va fi 
termenul de mai 
literar are dreptul

tip de îm- 
în care îm- 
restituit în 

sus, Fondul 
__ , ___ să recupe

reze împrumutul din orice alte 
venituri ale mele și de oriun
de." Nu cred că e nevoie de un 
plus de argumente, utilitatea

o mărturisește într-o serie mai 
juvenilă a Turnului Babei, 
Neagu Rădulescu. Este, de ase
menea, adevărat că am citit 
despre aceasta în a cincea edi
ție a cărții revăzută și adăugi
tă, și că volumul avea tipărite 
pe coperta interioară alte cinci 
titluri de mare succes de libră
rie ale autorului, ceea ce duce 
discuția pe terenul nesigur al 
rentabilității fiecărui scriitor în 
parte, rentabilitate confundată 
frecvent cu prolificitatea aces
tuia. Nu toți scriitorii au ace
lași regim de lucru, este evi
dent, dar nici toate paginile 
scrise și tipărite cu larghețe 
inconștientă iac o excepție va
lorică dintr-un meseriaș sîr- 
guincios. Nu Zilele și nopțile 
unui student întârziat, să zi
cem, îi dau lui Gib I. Mihăies- 
cu un loc în istoria prozei ro
mânești. Personal, prefer proza 
zgîrcită a lui. Șt. Bănulescu 
cine știe cărui liric în stare 
să debiteze minute în șir doar 
titluri și titluri de volume, de 
mult returnate, spre a fi reto
pite, pentru a face loc noilor 
titluri ale aceluiași autor. Tot 
aici s-ar mai putea pomeni o 
anchetă publicată într-o revistă 
acum cîțiva ani despre autori 
care decimau, literalmente, bra
zii codrilor noștri, transformîn- 
du-i în hîrtie pentru împache
tat telemeaua, în proză proastă 
adică.

Acum se afirmă că Fondul 
literar ar gira tineri care pu
blică în revistele literare și-și 
scot cărțile (prea puține) la 
edituri pentru literatură. Dar 
există oare alte criterii, în a-

cuție despre condiția materială 
a scriitorului cu maestrul Ma
rin Preda evocînd acesta ca
drul de excepție, de generoasă

încredere, nu de „milă“, în care 
a scris „Moromeții", carte care 
suportă cele mai generoase ca
lificative, el însuși aflat atunci 
la începuturi. Se pare că și 
atunci exista același Fond al 
scriitorilor devenit peste noapte, 
pentru unii, nociv prin funcția 
sa. Nu cred că la noi, astăzi, o 
instituție care ajută scriitorii de 
toate vîrstele să-și trăiască 
viața și să-și scrie cărțile, poate 
avea un astfel de caracter, eti
ca însăși a scriitorilor nu ar 
permite-o. De viața literară de 
la noi se preocupă îndeaproape 
conducătorii partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iar aceasta înseam
nă încredere și prețuire tot
odată. Eu am convingerea că 
tinerii scriitori, dincolo de in
certitudinile primilor pași, vor 
ști să dea și ei, la rîndul lor, 
cărțile de care țara are nevoie.

NOTA REDACȚIEI
Respectând dreptul fiecăruia de a avea opinia sa, redacția e da

toare să publice toate acele puncte de vedere care pot contribui 
într-un fel sau altul, direct sau chiar indirect, la elucidarea temei 
dezbătute. Ceea ce nu înseamnă că ne însușim fără rezerve toate 
aceste puncte de vedere. Desigur, credem și noi că intervenția 
unor critici și istorici literari în această dezbatere este absolut 
necesară, ca dovadă stînd chiar faptul că ea a fost declanșată 
de un critic. însă credem că o chestiune de informație literară 
precum cea sugerată de Octavian Stoica, este la îndcmîna oricărui 
absolvent de filologie : mulți scriitori din trecut, între care chiar 
cei numiți de tînărul scriitor de azi „ctitori de spiritualitate națio
nală" n-au disprețuit, dimpotrivă, munca în cele mai diverse profe
siuni între care, desigur, în primul rînd pe aceea de scriitor.

în al doilea rînd, nimeni — în orice caz nu noi ! — nu se face 
că nu vede succesul de care se bucură scriitorii citați de Octavian 
Stoica, dar succesul nu ne poate face să ignorăm numărul foarte 
mare al debuturilor nesemnificative, ori să nu ne spunem părerea 
despre cărțile care nu se bucură pe drept cuvînt de succes.

în al treilea rînd, nu credem că sutele și miile de chemați și 
nechemați „care au scris efemer** au contribuit în aceeași propor
ție la gloria celor mari. Nu cel nechemați, care se pierd zadarnic, 
pregătesc terenul celor aleși. Există scriitori minori care au im
portanța șl semnificația lor, și scriitori nuli, fără nici o importanță 
pentru progresul literaturii.

In al patrulea rînd : faptul că „se mai discută, tot în legătură 
cu profesionalizarea, despre ..Fondul literar»* nu trebuie considerat, 
așa cum s-a întîmplat din păcate, drept o încercare de a afecta 
în vreun fel menirea șl destinația acestui Fond, între altele și 
pentru că nu este nici dreptul și nici nu stă în puterea noastră 
de a-i fixa rolul ’. însă, după cum nu orice autor care publică o 
schiță este un scriitor, supuneam discuției chestiunea dacă oricare 
dintre autorii care fac apel la Fondul literar poate, ori trebuie, ori 
merită să fie socotit scriitor. Cu alte cuvinte : ce garanții are un au
tor sau altul să se decidă a se profesionaliza și prin urmare, ce con
secințe ar putea avea o decizie pripită, dovedită nerealistă ? Ches
tiunea aceasta este mai largă și ea o depășește categoric pe aceea 
a Fondului literar despre care noi nu credem cttușl de puțin că 
ar fd ,,nociv" !

în fine, în al cincilea rînd sîntem și noi convinși că tinerii scriitori, 
cel care nu se vor pierde zadarnic, vor scrie „cărțile de care țara 
are nevoie*.

„literatura 
română mire 

1900 și 1310“
Colocviile aprinse în jurul n 

cesității elaborării Istorici Iii 
ratării române contompora 
(din ultimul sfert de veac) a 
deocamdată, în plan editori 
un efect pozitiv în ceea ce pr 
vește epocile anterioare. înt 
lucrările de sinteză de acest g< 
se așează cartea prof, uni 
Constantin Ciopraga, panoram 
informațional și de 'valorifica 
critică a producției literare c- 
prinse în limitele, stricte ale 
nilor 1900—1918, autorul averi 
zînd asupra intenției de a e: 
tinde cercetarea pînă la 1944.

,,Ca metodă — scrie Constat 
tin Ciopraga — am urmărit. p< 
trivit necesității, viața operele 
în determinismul lor comple- 
împletirea sintezei cu anali: 
succintă în aplicații tipice. Ci 
rentele le-am înțeles într-o di; 
lectică ce implică opoziție dar 
continuitate, iar generațiile, - 
nu numai prin prisma comun 
tații de atitudine,, ci și prin corn 
plementaritate".

O idee se desprinde, mai îr 
tîi, cu limpezime și anume 
ceea a existenței literaturii di 
primele două decenii ale sece 
lului de față „ca un fenoire 
de succesiune". Rostul periodi 
zării apare întemeiat o dată c 
manifestarea unui climat noi 
cu „tendințe specifice". Adep 
al interpretării moderate, lipsit 
de ostentație în susținerea pa 
rerilor personale. Const. Cio 
praga se abate cu prudent d- 
la opiniile ajunse deja col. : iv« 
prin obiectivitate și circulație 
Factorul subiectiv operează, d< 
aceea, rar ; oricum. în margi
nile adevărului. într-un cuvînt 
scrisul său poartă pecetea uni
tății de structură și atitudine 
Apropiindu-și permanent un 
punct de vedere istoric în defi
nirea mărimii valorilor artistice 
și separării lor de valorile pro- 
priu-zis culturale, autorul Lite
raturii române între 1309 și 1918 
pune la îndemînă iubitorului de 
cărți un îndreptar sigur în a- 
ventura programată ori ocazio
nală de a traversa furtunosul 
început de veac, reflectat în re
viste și evenimente literare.

Spirit metodic — semn al che
mării pedagogice — Const, Cio
praga se ocupă inițial de noile 
generații; de medii și personaje; 
de interferențele depistate între 
literatură și artă ; de traduceri; 
de fixarea momentului, prin ur
mare. care — fie prin soluția de 
continuitate, fie prin declanșa
rea unei aprige lupte între nou 
și vechi — va imprima litera
turii române din perioada inter
belică o evoluție spectaculoasă 
în contextul celei universale.

VICTOR BIBICIOIU

de ȘTEFAN STOIAN
Epoca jazului a cuprins brusc 

America după cel dinții război 
mondial și ea avea sa dureze a- 
proximativ zece ani și să cu
noască un sfîrșit tragic, o dată 
cu marea criză economică din 
'29—'30. Marele Gatsby, filmul 
văzut miercuri seara la tele cine
matecă a vrui să fie oglinda cît 
de cit fidelă a acelui „timp de 
împrumut". Avînd ca punct de 
plecare romanul cu același titlu 
al scriitorului american Scott 
Fitzgerald, filmul, lucrat altfel cu 
minuțiozitate și la un destul de 
bun nivel profesional, a venit 
parcă să confirme vorbele unui 
reputat critic care spunea: „ma
rea literatură a fost de nenumă
rate ori trădată de film, dar cine 
va învinui pe cineva din aceas
ta va comite în orice caz o e- 
roare".

Deși respectă în mare firul e- 
pic al romanului facînd numai 
către sfîrșit știutul compromis, 
filmul prezentat în premieră pe 
țară este totuși departe de car
tea de la care și-a împrumutat 
numele. Atît de departe îneît 
ești tentat să crezi, la asta a con
tribuit, și nu în mică măsură, 
limba franceză folosită în film, 
că totul nu se întâmplă în epoca 
atît de intensă trăită a jazului, 
în Long Island, ci undeva pe 
coasta mediteraneană la un party 
de import cu milionari, vedete 
de cinema și traficanți de stupe- 
f iante.

Nu este însă mai puțin ade
vărat că prin însăși structura sa 
intimă romanul lui Scott Fitzge
rald opune o rezistență serioasă 
oricărei traduceri cinematografi
ce. Oare cum s-ar putea filma 
capitolul final ?, s-au măcar u- 
nele din ultimele rînduri: „Și pe 
cînd stăm întins acolo gîndin- 
du-mă la acea lume străveche, 
necunoscută, mi-am amintit de 
uimirea copilărească, a lui Gatsby 
cînd identificase pentru prima 
dată lumina verzuie de pe pro
montoriul vilei unde trăia Daisy. 
Străbătuse un drum lung pmă la 
această pajiște albăstrie, și pro
babil, visul i se păruse atunci 
atît de aproape, atît de tangibil, 
incit nu-i venise să creadă că 
nu l-ar fi putut atinge dacă și-ar 
fi întins brațul. Nu înțelesese de
sigur că 'visul rămăsese cu mult 
în urmă, undeva departe, în în
tunecimea imensă de dincolo de 
oraș, unde cîmpiile necunoscute 
ale acestei țări nesfîrșite se în
tindeau sub cerul nopții".

Nu, meritul filmului nu poate 
fi decît acela de a fi făcut cu
noscut unui mai mare număr de 
oameni numele lui Scott Fitz
gerald, scriitorul „generației 
pierdute" despre care Fleming- 
voay spunea că „a fost fără în
doială poate cel mai talentat din
tre noi" (scriitorii americani ci 
ultimului secol).
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(Urmare din pag. I) 
dori — a spus tovarășul 
Ceaușescu — ca între chimiștii 
din Sumgait și cei din Româ
nia să se stabilească relații cît 
mai strînse de colaborare, 
schimburi reciproce, spre a pu
tea să contribuim și pe aceas
tă cale la dezvoltarea priete
niei și colaborării între popoa
rele noastre, între România și 
Uniunea Sovietică. Tovarășul

Nicolae Ceaușescu a invitat o 
delegație a chimiștilor din 
Sumgait să viziteze unele cen
tre chimice din România.

în încheiere, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român a urat oamenilor mun
cii din Sumgait și Baku mari 
succese în realizarea sarcinilor 
ce le vor reveni din programul 
elaborat de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S.

încheierea lucrărilor sesiunii
festive a Academiei 

Republicii Socialiste România
Miercuri s-au încheiat, la 

București, lucrările sesiunii ști
ințifice a Adunării generale a 
Academiei Republicii Socialis
te România, consacrată semi
centenarului Partidului Comu
nist Român. Sesiunea a avut 
.ca temă „Cercetările multidis- 
ciplinare și interdisciplinare. 
Originea, dezvoltarea și pers
pectivele lor“.

La ședința de închidere au 
luat parte tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. âl 
P.C.R., Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice, Gheor- 
ghe Cioară, membru al C.C. al

P.C.R., președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, acad. Aurel Moga, pre
ședintele Academiei de Științe 
Medicale, prof. Nicolae Giosan, 
membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de Ști
ințe Agricole și Silvice.

La sesiune au participat nu
meroși academicieni, cadre di
dactice din învățămîntul supe
rior, cercetători.

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor a fost rostit de acad. 
Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialis
te România.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
participanții la sesiune au a- 
dresat o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost sub
liniată în repetate rînduri cu 
vii Și puternice aplauze.

După încheierea mitingului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde prietenește aclamații
lor mulțimii, strînge miinile a 
numeroși cetățeni.

★
Comitetul Central al P.C. din 

Azerbaidjan, Prezidiul Sovie
tului Suprem și Consiliul de 
Miniștri ale R.S.S. Azerbaidja- 
nă au oferit o masă în cinst 
delegației Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român.

La masă, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, tovarășul G. Aliev, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Azerbaidjan, și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au toastat 
pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre 
P.C.U.S. și P.C.R., dintre cele 
două țări, pentru triumful 

.ideilor socialismului ș'i păcii în 
întreaga lume.

Miercuri seara, delegația 
Partidului Comunist Român 
s-a înapoiat la Moscova.

La catedră profesorii TIBERIU BAN și DUMITRU HÎTRU
apărut și dezvoltat ca o necesitate de a

REȚINEȚI Șl RESPECTAȚI:E BINE DE ȘTIUT i

Forță, sanatateț
armonie fizică

Culturismul a , ____________ _
repune corpul uman în drepturi legitime. Omul contemporan 
învață, muncește, construiește într-un ritm necunoscut perioa
delor trecute. Solicitările ating parametri de înaKă valoare. 
Semenii noștri au nevoie de un corp sănătos, plin de energie 
și forță. Acei care pășesc pe porțile stadioanelor cu regularitate, 
chiar după anii absolvirii liceelor și facultăților, sînt încă 
puțini. Mișcarea fizică însă este o cerință reală. Cursul nostru, 
care ține seama de posibilitățile fiecăruia (fizice și în ceea ce 
privește materialul sportiv) încearcă să vă ofere un mijloc 
eficace de a cîștiga forță și sănătate și, nu în ultimul rînd, 
armonie. Grija de a dezvolta corpul uman, efortul de a-1 face 
cît mai sănătos, cultivarea unei staturi frumoase, atletice, și 
menținerea unor forme proporționale — iată citeva din sarci
nile pe care și le propune culturismul. Sub forma în care este 
predat cursul, fără să părăsiți domiciliul, în 24 de săptănuni, 
veți recîștiga un bun de preț ■ UN ORGANISM SĂNĂTOS, 
CAPABIL LA SOLICITĂRI, O STATURA IDEALĂ. Singur, 
fără ajutorul nimănui, înarmat doar cu tenacitate, voință și 
răbdare.

• Executăm exercițiile cu a- 
proximativ o oră și jumătate, 
două ore înainte de a lua masa 
sau lâ un interval asemănător 
după consumarea alimentelor.

• Ținuta : îmbrăcat în echi
pament sportiv, cît mai lejer 
posibil.

• înaintea fiecărui antrena
ment executăm în mod obliga-

“ toriu circa 10 minute de gimnas
tică de bază, punînd accentul 
pe acei mușchi care vor fi so
licitați în decursul lecției.

• Dacă doriți să vă dezvol
tați corpul echilibrat și armo
nios respectați riguros numărul 
de exerciții prescris. Nu execu
tați nimic în piuă. Orice efort 
suplimentar este dăunător.

e Acordați atenție sporită res
pirației. Este contraindicată o- 
prirea respirației în timpul efec
tuării exercițiilor.

• Durata pauzei între reprize' 
este de la 1—3 minute, iar între 
exerciții de 3—5 minute.

CU CE ÎNCEPEM?

o Fixați-vă trei zile ale săp- 
tămînii pentru antrenament. Vă 
propunem : LUNI, MIERCURI 
și VINERI.

• Durata unui antrenament 
executat la domiciliu variază în 
prima perioadă între 20—30 de 
minute.

DE CE AVEM NEVOIE?
• înaintea începerii antrena

mentului aerisim îndelung în
căperea (putem lucra cu geamul

EXERCIȚII DE ÎNCĂLZIRE t

a) Din poziția stînd, cu pi
cioarele depărtate, rotari de 
brațe înainte și înapoi, înce- 
pînd cu amplitudine redusă pînă 
la o amplitudine maximă. Do
zare : 2 serii X 12 repetări.

b) Din aceeași poziție, ridicăm 
și coborîm brațele alternativ și 
simultan, prin înainte. Dozare: 
2 X 12.

c) Cu brațele la ceafă, avînd 
aceeași poziție de plecare, exe
cutăm aplecări și ridicări de 
trunchi. Dozare : 2 X 6.

, d) Genoflexiuni cu brațele la 
șold. Dozare : 3 x 6.

EXERCIȚIILE SÂPTĂMÎNII I
Exercițiul 1 (membrele su

perioare).
Greutatea ganterei (sau a ma

terialului înlocuitor) va fi d( 
2—4 kg. Din poziția stînd c« 
picioarele depărtate (la lățime; 
umerilor) împingerea gantere 
în sus. Se poate executa cu am
bele brațe simultan sau alterna
tiv. Dozare : 2 X (6 x 2—4 kg) *

Exercițiul 2 (membrele supe 
rioare).

Din poziția stînd, tot c1. 
picioarele depărtate, flexia ș 
extensia brațelor în articulați, 
cotului. In mod obligatoriu veț 
lipi coatele de trunchi. Se exe
cută opunînd semi-rezistență.

Dozare : 2 (6 X 2—4 kg).
Exercițiul 3 (trunchiul).
Aflîndu-vă culcat pe spatf 

cu brațele la ceafă, iar picioare! 
ancorate, exectuați ridicări d 
trunchi. Căutați să vă ridicai 
și să vă lăsați cît mai lent. Do 
zare: 2 x 6.

Exercițiul 4.
Din poziția stînd, avînd gan 

terele la piept sau pe umăr, c 
picioarele depărtate, executân 
genoflexiuni. Prima serie o exe
cutăm într-un ritm normal, ia 
cea de a doua într-un ritm cî 
se poate de lent. Dozare : 2X1

♦) Notă : In lucrul cu greu 
tăți (gantere) indicațiile sîrr 
exprimate astfel : nr. de seri 
(repetări X încărcătură în kg).

deschis), iar dacă condițiile at
mosferice sînt favorabile, acti
vitatea se va desfășura în aer 
liber.

© Materialul sportiv : In cazul 
cînd vă lipsesc haltere, gantere, 
extensoare, aparate demontabila 
etc. le veți înlocui cu succes fo
losind bare metalice, capete 
de țevi, osii de căruță, pietre, 
săculeți cu nisip, lanț petrecut 
peste pumn, obiecte casnice 
(scaun, masă, etc.) și utilizînd, 
de cîte ori aveți prilejul, ca
drul natural.

„ZILELE TEATRULUI
ROMÂNESC"

Pe orizontale fi verticale de fier fi beton

acestei importante 
artistice.

Ieri, Ia Direcția Teatrelor, în 
prezența tovarășului Ion Brad, 
prim-vicepreședinle al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, a avut loc o consfă
tuire de lucru consemnînd bi
lanțul primei faze a „Zilelor 
teatrului românesc**, manifes
tare artistică de anvergură, 
dedicată Semicentenarului în
ființării Partidului Comunist 
Român. Cu prilejul acestei pri
me faze, în patru importante 
centre teatrale ale țării (Cluj, 
Craiova, Iași, Timișoara), au 
fost prezentate, în fața cîtorva 
zeci de mii de spectatori, 50 de 
spectacole (dintre care 15 în 
premieră pe țară), transcriind 
scenic textele a 20 de repre
zentanți ai dramaturgiei ro
mânești contemporane. O am
plă confruntare artistică, a 
cărei medie calitativă a în
dreptățit „juriile zonale" să 
propună, pentru a participa la 
faza finală, mai mult de jumă-

tate din numărul colectivelor 
competitoare.

După cum au apreciat parii- 
cipanțîi la consfătuire — oa
meni de teatru, ziariști, acti
viști ai Direcției teatrelor, 
membri ai comisiei de organi
zare și selecție — cu prilejul 
Finalei vom asista la o amplă 
trecere în revistă a mișcării 
teatrale românești, cu atît mai 
interesantă și eficientă cu cit, 
spre deosebire de alte mani
festări similare, anul acesta, 
„Zilele..." vor cuprinde nu 
numai spectacole, ci și sesiuni 
de comunicări, întâlniri cp pu
blicul și presa, schimburi de 
opinii între colectivele artisti
ce. De subliniat că, in afară de 
concurenți, 100 de oameni de 
teatru din întreaga țară vor 
asista, ca invitați ai Direcției 
Teatrelor, la toate spectacolele 
și lucrările 
manifestări

(Urmare din pag. I) psihopedagogică,

REPREZENTATIVA 
OLIMPICĂ" — EIN
TRACHT BRAUN

SCHWEIG : 2—2 (1—1)

neintegrîndu-se într-un sistem, 
ceea ce explică în mare parte 
lipsurile în acest domeniu.

Este adevărat că, sub aspectul 
propagandei în sprijinul eluci
dării unor probleme teoretice 
ale orientării școlare și profe
sionale, pe plan central s-au 
realizat cîteva acțiuni folosi
toare, printre care menționăm ! 
cele două simpozioane naționa
le de orientare profesională 
(1966 — la București și 1967 — la 
Cluj), sesiuni de comunicări 
științifice, cursuri și instructaje 
eu psihologi școlari, diverse pu
blicații etc. Inițiative valoroase 
s-au manifestat și la nivelul 
inspectoratelor școlare și al 
multor școli, atît pe linia cu
noașterii științifice a elevilor, 
informării lor asupra lumii pro
fesiilor, precum și a criteriilor 
științifice de alegere a unei 
profesii etc. Toate aceste mă
suri — de altminteri insuficiente 
dacă ne gîndim la importanța 
problemei — au privit însă mai 
mult aspectul informării și do
cumentării cadrelor didactice 
cu privire la orientarea școlară 
si profesională. Dar nici măcar 
în acest domeniu, al activității 
teoretice nu s-a progresat în
deajuns. Cu atît mai puțin,_ în 
activitatea practică, de sprijin 
direct al inspectoratelor și uni
tăților școlare în această pro
blemă și. mai ales, de sprijin 
dat subiectului acțiunii de orien
tare — elevul.

Consilierii de orientare șco
lară și profesională nu se bucură 
încă de un statut, de o regle
mentare juridică, din care cauză 
în școlile în care lucrează li se 
creează îndeajuns de multe gre
utăți ; animozități între aceștia 
și conducerile școlilor. Unii, di
rectori îi consideră „de prisos" 
în școală, folosindu-i la acope
rirea diverselor ore libere, la 
elaborarea unor materiale etc., 
lăsînd impresia că încadrarea 
lor n-a adus nici un progres în 
școală pe linia orientării profe
sionale. Este adevărat că și 
unii dintre psihologii școlari nu 
au competența profesională, fa
cultatea nepregătindu-i sub 
acest aspect; uneori le-a dat 
chiar noțiuni greșite ; pe de 
altă parte, nici ei nu fac efortul 
de a se forma într-o profesie 
atît de actuală pentru școala 
noastră. Tn olus, psihologul n-are 
nici măcar instrumente de lucru 
De trei ani forurile competente 
garantează că vor procura 
instrumentele respective. Or. 
pînă acum oromisiunea n-a fost 
onorată; lipsesc monografiile 
profesionale, psihologii nu cu
nosc balanța forței de muncă,

chestionare. 
Acțiunea de 

și profesională __  _ __  ___
de cooperare a mai multor fac
tori educativi și interesați în 
rezolvarea eficientă a acestei 
probleme, este necesar să fie 
mai mult sprijinită și de alți 
factori. E posibil ca Cinemato
grafia noastră să se mulțu
mească doar cu turnarea unui 
singur film de orientare școlară 
și profesională („Vreau să devin 
constructor de mașini"), sau Te
leviziunea să prezinte doar 
cîteva emisiuni de orientare 
profesională ? („Steaua polară" 
apare prea rar, după părerea 
noastră). Nici Institutul de știin
țe pedagogice nu s-a arătat 
prea harnic în elaborarea unei 
programe de orientare școlară 
și profesională, pe diferite 
trepte de învățămînt, a unor 
metodici, în editarea unui „Bu-

orientare școlară 
fiind o activitate

Subliniind că procesul de în
vățămînt constituie principala 
cale și în orientarea școlară și 
profesională, nu înseamnă că 
minimalizăm contribuția celor
lalte mijloace și metode : legă
tura cu întreprinderile și insti
tuțiile, vizitele, excursiile, în- 
tîlnirile cu reprezentanții diferi
telor profesiuni, cercurile de 
elevi, convorbirile etc. Trebuie 
să recunoaștem că, pînă în pre
zent, nu procesul de învățămînt 
a constituit principalul mijloc 
de orientare profesională a ele
vilor, ci celelalte mijloace Din 
această cauză, elevii au văzut 
și au auzit mai mult despre 
muncă decît au muncit efectiv. 
Verbalismul s-a manifestat nu 
numai în procesul predării cu
noștințelor, dar și în activitatea 
de orientare școlară și profe
sională.

Un aspect paradoxalmi se pare

Puțină lume, ieri, pe Repu
blicii, la ultimul meci de veri
ficare al „olimpicilor", în com
pania unei formații de calibru 
— Eintracht Braunschweig din 
R.F. a Germaniei — situată, se 
pare, pe locul 3 in „bundesliga". 
Păcat. Iubitorii fotbalului de 
calitate au pierdut. Partida a 
fost dinamică, stilizată, tehni
că, antrenantă. Dar ce să-i faci 
dacă sînt căutate numai meciu
rile cu miză mare. Eforturile 
antrenorilor de a mai opera 
ceva schimbări în „schemă" au 
dat unele rezultate. Echipa o- 
limpică a evoluat ceva mai bine 
decît în meciul de săptămîna 
trecută de la Galați deși a avut 
un adversar net superior celui 
de-atunci care și-a privit rolul 
cu seriozitate. Ceea ce a impre
sionat Ia oaspeții noștri au fost 
jocul tehnic, subtil, precis, ac
țiunile purtate în adîncime, cu 
pase dintr-o bucată, schimbarea 
jocului de pe o parte pe alta, 
alura atletică, încercarea șutului 
pe poartă de la distanță — lu
cru care i-a surprins pe jucă
torii noștri obișnuiti să omoare 
mingea, implicit acțiunile, în 
careu — și nu în ultimul rînd 
spiritul de fair-play în care au 
înțeles să-și dispute întîietatea 
la balon. Spectatorii au retinut 
cîteva faze și acțiuni pe măsu
ra faimei cîștigate de fotbalul 
vest-german în „bătăliile" de 
pe platourile mexicane, 
doar portarul Wolter — el 
înlocuit pe Maier în meciul cu 
Uruguay — se mîndrește cu că
lătoria în Mexic alături de ve
detele de marcă : Uwe Seeler, 
Beckenbauer, Muller, Schnelin- 
ger, Overath et comp. Specta
torii au aplaudat cu îneîntare 
șarjele reușite ale lui Ulsass 
(nr. 8), Base (4), Erler (11), 
Grzyb (2), golurile de maeștri
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ANGAJAREA IN VIAȚĂ
(Urmare din pag. I)

Orientarea
profesională

letin al orientării școlare și 
profesionale", a Caietelor de o- 
rientare școlară și profesională 
ș.a. (s-a primit doar primul 
număr).

De bună seamă, procesul de 
învățămînt stă la îndemîna ca
drului didactic pentru a realiza 
în cadrul acestuia orientarea 
elevilor spre domenii de acti
vitate ori spre profesii. Dar 
valorificarea întregului conținut 
al învățămîntului, al tuturor 
disciplinelor de studiu, în 
scopul orientării profesionale nu 
se realizează în mod spontan, o 
dată cu comunioarea cunoștin
țelor și nici nu trebuie lăsată 
la latitudinea fiecărui profesor 
și nici chiar a colectivelor de 
catedră pe specialități. Este ne
cesar ca Institutul de științe pe
dagogice să elaboreze o progra
mă precisă a lecțiilor ce pot 
furniza elevilor cunoștințe asu
pra unor profesiuni, specificîn- 
du-se și ce anume le pot spune 
în legătură cu profesiunea res
pectivă, astfel ca lecția să 
constituie o unitate didactică, e- 
vitîndu-se artificialitatea și su
praîncărcarea.

și acela că tocmai beneficiarii 
direcți ai acțiunii de orientare 
școlară și profesională, adică 
cei ce au nevoie de cadre, nu ne 
sprijină suficient. Așa de e- 
xemplu, acțiunea de colaborare 
între școlile generale și cele 
profesionale se înțelege de către 
unele din acestea din urmă în 
mod univoc. Multe școli profe
sionale dau vina pe școala de 
cultură generală, că nu le asi
gură un număr mai mare de 
candidați la examenele de admi
tere, dar acestea nu întreprind 
aproape nimic pentru atragerea 
și dezvoltarea interesului elevi
lor față de meseriile și speciali
tățile pentru care pregătesc 
cadre. Extinderea efectuării lu
crărilor practice ale elevilor din 
clasele a IX-a și a X-a de către 
unele școli generale în între
prinderi și școli profesionale, 
ar ușura, de pildă, mai mult și 
acțiunea de orientare școlară și 
profesională a elevilor

Un beneficiar, de un gen spe
cific, este și învățămîntul supe
rior, care își recrutează studen
ții din rîndul bacalaureaților

din liceele de cultură generală 
și de specialitate. Este adevărat 
că învățămîntul superior spriji
nă într-o anumită măsură și 
liceele în activitatea de orien
tare profesională (pagina : „Pre- 
universitaria" din „Viața stu
dențească", broșura „Admiterea 
în învățămîntul superior", în- 
tîlniri ale cadrelor universitare 
cu elevi de liceu, organizarea 
unor cursuri de pregătire pentru 
elevi din diferite centre univer
sitare etc.).

Dar și aici se constată anu
mite deficiențe. De exemplu, 
broșura „Admiterea în învăță
mîntul superior" nu lămurește 
pe deplin elevii asupra specifi
cului facultății respective. Ea 
se limitează la precizarea rețe
lei instituțiilor de învățămînt 
superior, condițiilor de admitere, 
disciplinelor pentru concursul 
de admitere și programele aces
tora. Credem că ar fi necesar 
să se dea și informații candida- 
ților în legătură cu planul de 1 
învățămînt al fiecărei secții, din i 
cadrul facultăților, să precizeze 
efiteva di«n aptitudinile de bază ' 
ce trebuie să le aibă un student 
pentru a putea face față cerin
țelor studiilor la facultatea res
pectivă, mai ales că în liceul de 
cultură generală nu se studiază 
o serie de obiecte ce se predau 
la unele facultăți (statistica, 
științele juridice, contabilitatea, 
cibernetica etc.), ce perspective | 
de plasare în muncă au după I 
absolvirea facultății ș.a. {

în legătură cu examenul de | 
admitere : credem că introduce- I 
rea unor teste adecvate cerin- I 
țelor specifice ale diferitelor I 
facultăți ar contribui la îmbuna- I 
tățirea selecției candidaților, I 
atît în învățămîntul superior, I 
cît și în licee și școli profesio- I 
nale, dar realizarea, validarea, I 
aplicarea și interpretarea teste- I 
lor ridică mari greutăți, din I 
lipsa unor cadre specializate. I 
Pînă cînd vom avea pregătite a- I 
semenea cadre este bine să e- I 
vităm acest mod de selecție și I 
să menținem metodele tradițio- I 
nale, punînd însă un accent mai I 
mare în aprecierea răspunsuri- I 
lor, pe felul cum gîndesc can- I 
didații, cum aprofundează cu- I 
noștințele și mai puțin pe me- I 
morarea faptelor, datelor etc. «

Aspeotele legate de orientarea I 
și selecția școlară și profesio- I 
nală sînt multiple ; spațiul nu I 
ne îngăduie să mai abordăm și I 
alte probleme, dar. în esență. I 
am căutat să subliniem că în | 
această acțiune se impune mai I 
multă operativitate și eficiență I 
din partea tuturor factorilor e- I 
duca ti vi ce concură la rezolva- I 
rea ei si. în primul rîrid, a fo- I 
rului de decizie — Ministerul I 
învățămîntului.

I semnate de ultimii doi, în or- 
I dine, în minutele 9 și 83 și in- 
| tervențiile spectaculoase ale lui 

Wolter.
Cum spuneam, echipa noastră 

| a înregistrat un sensibil pro
gres în jocul ei atît în apărare 
cit și în atac. Introducerea lui 
Beldeanu la mijlocul terenului 
a sudat mai bine cele două 
compartimente, apariția lui 
Năstase în quartetul ofensiv a 
sporit gradul de incisivitate și 
periculozitate al atacului. De 
altfel, Năstase este autorul go
lului cu care am luat avantajul 
în min. 51 și l-am păstrat pînă 
aproape de final. Tătaru — au
torul primului gol min. 21 — și 
Vigu s-au mișcat mai bine de
cît rîndul trecut. Ultimului i se 
poate reproșa că în loc să di
namizeze acțiunile ofensive pre
feră prea mult driblingul ru- 
pînd jocul. O impresie bună a 
lăsat Popovici care l-a înlocuit 
pe Dinu. Cheran, prea des și 
prea ușor depășit, nu ni s-a pă
rut mai bun decît Ivăncescu. 
Fundașii centrali și-au făcut 
datoria.

Chiar și după acest joc, mult 
maj bun în comparație cu cele
lalte, e greu de spus dacă an
trenorii au reușit, în sfîrșit, să 
alcătuiască o echipă omogenă, 
solidă, pusă pe fapte mari. 
S-au perindat prea mulți jucă
tori prin „anticamera" ei, nu 
s-a stabilit un „11" de la început 
care să facă un rodaj serios în 
timp, se mai vădesc încă, pe 
parcursul unei partide, momen
te de derută, dezordine, acțiuni 
nesubordonate unor idei tacti
ce precise, bine învățate. Oa
menii joacă cum știu și cu asta 
încă nu înseamnă că avem o e- 
chipă olimpică în care să spe
răm fără teamă că ne va aduce 
bucuria calificării în turneul 
final. De aceea, întrucît pînă Ia 
primul meci oficial din preli
minarii — cel cu Albania din 18 
aprilie de la București —- nu i 
se mai pot aduce corective de 
substanță, propunem ca pe lista 
de 22 de jucători să mai fie in
cluși, fie și ca rezerve — evi
dent de nădejde, în caz de ne
voie — încă cîțiva „mexicani". 
Nu p,utem rata și nu trebuie să 
riscăm calificarea Ia turneul o- 
limpic lăsînd să acționeze jocul 
hazardului.

V. CABULEA

doar la reprezentarea narati
vă, „fotografică". însă faptul 
că despre acest fel de a limi
ta se discută foarte puțin sau 
nu se discută deloc, întreține 
o confuzie nedorită. Spunem 
un lucru foarte simplu s ace
lași fapt, evident complex, di
namic, va fi înfățișat de fie
care artist In alt mod, dar în- 
tr-un. mod care să-1 reprezin
te pe de-a-ntregul pe el, ca 
artist, și să reprezinte pe de-a 
întregul adevărul evocării. 
Cred că acest lucru este foar
te important. Sînt artiști care 
atunci cînd vorbesc de co
mandă socială par a spune că 
ceea ce îi stînjenește ar fi 
tema sau mai degrabă numai 
ideea în sine de a lucra după 
temă. Desigur, poate că sînt 
structuri artistice care se a- 
comodează mai dificil cu acest 
gen de lucru și care, prin e- 
forturile lor de a cuprinde în
țelesuri filozofice mai gene
rale, nu fac de fapt altceva, 
tocmai prin generozitatea și 
umanismul viziunii lor decît 
să răspundă tot comenzii so
ciale. Personal mărturiseso 
că tema nu mă stînjenește. 
M-ar stînjeni numai ideea de 
a o realiza într-un anumit fel, 
preconceput, oa un tipar pe 
care trebuie să-l urmezi în
tocmai. Există o anumită idee 
despre un lucru dar asta nu 
înseamnă că tot ceea ce o poa
te concretiza în raport cu el 
trebuie să fie unilateral, uni
voc. Purtăm în noi, de pildă, 
o idee despre Eminesou și se 
poate ca o statuie a lui Emi- 
nescu să contrazică viziunea 
noastră despre el și să nu în
ceteze, prin aceasta, de a fi 
descoperit ceva nou, ce noi 
nu întrevăzusem încă. Este 
posibil, de pildă, ca în cele
brarea unei personalități să 
apelezi și la altceva decît la 
figurație ? Mă gîndesc, de 
exemplu, la ideea lui Brâncuși 
de a-i consacra lui Spiru Ha- 
ret o fîntînă și nu o statuie. 
De aceea eu n-aș lega eviden
ța necesității comenzii sociale 
în domeniul artei numai de 
un anumit fel de reprezentare 
care să însumeze toate atri
butele pozitive posibile ale 
unei expresii de artă. Sînt 
conștient în același timp că 
această deschidere în orizon
tul creației, cîtă vreme se 
păstrează în limitele veritabi
lei autenticități în artă, tre
buie strîns subordonată sco
pului urmărit. Altminteri, se 
pot naște și lărgimi de dra
gul lărgimii, se pot naște 
justificări teoretice pentru 
cele mai ambigue și necon
cludente expresii ! De aceea 
este necesar să subliniem că 
în matca stilistică a fiecăruia 
trebuie să dispunem fiecare 
de limpezime și decizie în 
scopul urmărit. De aceea tre
buie să vorbim despre modul 
cum este receptată opera noa-

«tră de public, a modului cum 
aspiră ea, încă din premise, 
de a fi utilă și dacă este uti
lă într-adevăr, dacă ea a- 
junge să însemne o necesitate 
spirituală pentru publicul de 
azi. Sînt, după cum știm, și 
lucrări comandate ca atare, 
lucrări care corespund în
tocmai unei comenzi, însă 
care zăbovesc uneori în 
depozitele celor care le a- 
chiziționează. Or, din acest 
moment, opera mi se pare că, 
în realitate, nu mai corespun
de sau n-a corespuns încă de 
la început necesității strin
gente, de ordin interior în nu
mele căreia a fost creată, în. 
numele căreia artistul a de
cis că poate răspunde, prin 
structura sa, comenzii. Aș mai 
vrea să remarc un singur lu
cru și anume că această „co
mandă" nu trebuie privită din
tr-un unghi strict speciali
zat, fie ca specie artisti
că, fie dintr-un unghi ad
ministrativ. De pildă, nu 
numai ceea ce este monu
ment public sau lucrare pu
blică de artă poate fi con
siderată „comandă socială**. 
Ceea ce leagă indestructibil 
un monument, o lucrare pu
blică de artă, destinată spații
lor largi, ansamblurilor urba
ne sau rurale, de întreaga 
creație artistică, fără deose
bire de gen, de formulă de 
abordare etc., este angajarea 
deplină a artistului în sub-

stanța existenței și ideologiei 
poporului, ale întregii socie
tăți. Cu alte cuvinte, ar fi 
profund dăunătoare fixarea 
resortului acestei angajări în 
anumite lucrări, puțind fi și 
altele care să nu țină seama 
de ea. Numele adevărat al 
sincerității In artă este anga
jarea în istorie, în viața isto
rică a societății și, din acest 
punct de vedere, compromisu
rile, jumătățile de măsură nu 
pot fi decît funeste. Nu se 
poate acredita ca viabilă ima
ginea unui exterior, a unul 
„muzeu" al gîndiril noastre 
angajate și a altuia, în inte
rior, un muzeu al intimismu
lui sau mai știu eu al cărui 
„lsm“. Operele care izbutesc 
să exprime sau să creeze o 
necesitate spirituală în rîn
dul publicului, al iubitorilor 
de frumos nu sînt apanajul 
unor structuri predestinate ci 
ele sînt în foarte mare mă
sură rezultatul înțelegerii de 
către artist a vremii sale, a 
proceselor sociale pe care le 
trăiește, al meditației profun
de asupra lucrurilor și oame
nilor. Cred că ceea ce nu are 
valoare în artă este ceea ce 
mimează fără convingere, pre
car, compromițător, în fond 
profund neînțelegător, necesi
tatea artei de a fi profund 
angajată în istoria societății. 
Mimare ce poate fi semnul 
neputinței, al sterilității.

Meșterul
Manole al

zilelor noastre
(Urmare din pag. I)

legenda, aceasta nu se știe și nici importanta nu are. Dar 
simbolul gestului lui Manole, care pentru înălțarea zidurilor 
a trebuit sâ așeze în ele tot ce avea el mai scump, râmî- 
ne veșnic prin măreția lui. Nimic nu se poate construi fără 
sacrificii, fără dăruirea de sine. Nimic care să dureze nu 
se așează pe nisip și nu se ridică prin înșelare și superfi
cialitate. . .

Țara noastră, pentru a lua ființă și pentru a dăinui de-o 
lungul veacurilor, a cerut eforturi, jertfe, dăruire. Și au fost 
oameni în această fără care au arătat că știu ce este și 
străduința și jertfa și dăruirea. Le-au dovedit pe toate și 
au pierit pentru ca poporul și țara să trăiască.~

Iar atunci cînd a fost nevoie de înnoire totală, prin jert
fe, dăruiri și lupte a apărut Partidul Comunist Român si 
apoi România socialistă. Numai că procesul nu s-a oprit 
la acele momente ale istoriei. Construcția se cere înălțată 
tot mai sus. Meșterul Manole este încă pe schelă, și tre
buie să dea mereu tot ce are mai scump, să se dăruie total.

Țara trebuie apărată, spunea Ștefan, oricînd, în orice 
condiții.

Țara are nevoie să fie înălțată, spune Meșterul Manole 
al zilelor noastre.

Și amîndoi cer dăruire.



Șahinșahul 
Iranului 

l-a primit pe 
ministrul român 

al comerțului 
exterior

TEHERAN 7. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Po- 
povici, transmite : Ministrul 
român al comerțului exte
rior, Cornel Burtică, a fost 
primit miercuri de maiesta
tea sa imperială, Moham
mad RezaPahlavi Aryamehr, 
șahinșahul Iranului. Audien
ța a avut loc la Palatul Nia- 
varan, în prezența ambasa
dorului României la Tehe
ran, Pavel Silard.

Cu aceșt prilej, ministrul 
român a * transmis șahinșa- 
hului un mesaj de salut din 
partea președintelui Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu. Mulțu
mind, șahinșahul Iranului a 
adresat, la rîndul său, un 
mesaj de prietenie președin
telui Consiliului de Stat al 
României, precum și urări 
de progres și prosperitate 
poporului român. în cursul 
întrevederii care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială, au fost evocate pro
bleme privind cooperarea e- 
conomică româno-iraniană.

în aceeași zi, ministrul ro
mân al comerțului exterior 
a fost primit de primul mi
nistru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida, iar ulterior, 
a făcut o vizită ministrului 
iranian al finanțelor, Dhams- 
hid Amouzegar.

Situația din Iordania
* Calm la Amman dar noi incidente in tară
Ci Declarațiile regelui Hussein • Iordania 

nu va participa la reuniunea reprezen'
fanților șefilor de

Deși la Amman, în ultimele 
24 de ore n-au mai avut loc 
ciocniri între forțe guverna
mentale și elemente ale mișcă
rii de rezistență palestiniene, în 
alte regiuni ale Iordaniei au 
fost semnalate noi incidente.

Potrivit unui purtător de cu- 
vînt al autorităților de la 
Amman. în nordul țării grupuri 
de guerilă palestiniene au des
chis focul. încercind, ‘totodată, 
acte de sabotaj. •

ce-

In cadrul unei reuniuni des
fășurate la Amman, regele 
Hussein a declarat : „singura 
reglementare pe care o putem 
accepta este aceea care ne va 
restitui teritoriile ocupate". Re- 
afirmînd dorința sa de a stabili 
o colaborare politică și militară 
cu toate statele arabe, Hussein 
a subliniat că, în acest scop, 
și-a reînnoit, în ultimele zile, 
apelul -în vederea organizării 
unei conferințe arabe la nivel 
înalt, a cărei întrunire a 
rut-o cu trei luni în urmă.

Arătind că guvernul său se 
consideră în continuare legat de 
acordurile de la Cairo și Amman 
privind reglementarea conflic
tului cu palestinienii, el a adău
gat : „aceste acorduri nu au fost 
aplicate, nefiind evacuat arma
mentul din orașe și sate. Este 
imposibil să ne tîrguim în pro
blema stabilității și securității 
noastre". Regele Hussein a^ de
clarat. totodată că, în următoa
rele două zile, palestinienii tre
buie să evacueze armamentul 
din Amman.

Atentat
terorist

împotriva
ambasadei
Iugoslaviei

la Stockholm
• AGENȚIA TANIUG anunță 

că ambasada iugoslavă din 
Stockholm a fost atacată de 
două persoane înarmate, des
pre care se crede că sînt tero
riști ustași. Teroriștii au păT 
truns în clădirea ambasadei și 
au tras 30 de focuri de armă a- 
supra ambasadorului și a perso
nalului acesteia. Ambasadorul 
a fost transportat în stare gravă 
la spital.

Vecea Executivă Federală, a- 
nunță agenția Taniug, a publi
cat o declarație în legătură cu a- 
tacul din 7 aprilie, comis împo
triva Ambasadei Iugoslaviei din 
Stockholm. în declarație se sub
liniază că activitatea teroristă a 
organizațiilor și grupurilor de 
emigranți împotriva reprezen
tanțelor diplomatice și consulare 
iugoslave din Suedia a devenit 
extrem de primejdioasă. Vecea 
Executivă Federală a însărcinat 
pe secretarul de stat pentru a- 
facerile externe să protesteze pe 
lîngă guvernul suedez împotriva 
celor mai recente atacuri tero
riste îndreptate. împotriva re
prezentanților oficiali iugoslavi.

Ministrul afacerilor externe al 
Suediei. Torsten Nilsson, a a- 
dresat o telegramă secretarului 
de stat pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei, Mirko Tepavaț, 
în care își exprimă regretul pen
tru actul comis împotriva am
basadei iugoslave. Guvernul 
suedez, a spus el, nu va tolera 
asemenea acte îndreptate împo
triva reprezentanților oficiali ai 
altor țări.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
Corespondență de la Silviu Podi- 
nă: Miercuri au continuat, în 
sala Congreselor din Kremlin, 
lucrările Congresului al XXIV-lea 
al P.C.U.S., sub președinția lui 
F. M. Mașerov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Bielorusia.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor pe marginea rapor
tului „Directivele Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. cu privire 
la planul cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anii 1971—1975", P. S. Ne- 
porojnii, ministrul energeticii și 
electrificării al U.R.S.S., a creio
nat tabloul dezvoltării energeticii 
țării în ultimul cincinal. în pre
zent, centralele electrice ale 
U.R.S.S. au o putere instalată de 
166 milioane kW. în anul trecut, 
ele au produs 740 miliarde kwh 
de energie electrică. Se află în 
plină construcție hidrocentrala 
Saiano-Șușenskaia, Usti-Ilimskaia, 
Nurekskaia, Toktogulskaia și al
tele, precum și o serie de termo
centrale și centrale atomoelectri- 
ce de mare capacitate. în conti
nuare, vorbitorul s-a referit la 
lucrările de realizare a sistemului 
energetic al părții europene a 
U.R.S.S., cu o putere de peste 
100 milioane kW, la extinderea 
electrificării satelor. El a anunțat 
că, în următorii 10—12 ani, se 
vor construi noi capacități ener
getice cu o putere totală de 200 
milioane kW, din care 67 mi
lioane în actualul cincinal. Vor fi 
instalate, de asemenea,. noi linii 
de înaltă tensiune, se va trece la 
interconectarea sistemelor ener
getice ale părții europene a 
U.R.S.S., Siberiei, Asiei centrale 
și Transcaucaziei, realizîndu-se, 
astfel, sistemul energetic 
U.R.S.S.

Din partea Consiliului 
al Sindicatelor sovietice 
cuvîntul V. I. Prohorov,

unic al

Central 
a luat 

secretar

stat arabi
Iordania nu va participa la 

reuniunea reprezentanților șe
filor de stat arabi, propusă de 
R.A.U., a anunțat miercuri pos
tul de radio Amman.

Intr-o notă remisă marți 
seara ambasadorului R.A.U. la 
Amman de către Abdallah Sa
lah. ministrul afacerilor externe 
iordanian, se arată că guvernul 
său nu poate lua parte la reu
niunea consacrată examinării 
situației din Iordania, întrucît 
„invitația de participare i-a 
parvenit prea tîrziu“, transmite 
agenția France Presse.

„SOLDAȚII ACUZA"
„Cei zece" de la South Orange C Completare la procesul 

Calley • „Trebuie să se curme acest război..."
Exact în momentul e- 

pilogului procesului loco
tenentului Wiliam Calley, 
implicat în masacrul de 
la Song My, la trei ani 
din ziua genocidului din 
micul sat sud-vietnamez, 
un 
nit

nou scandal a izbuc- 
în Statele Unite.

Zece milit 
Vietnam, 
n cnnff

Z. Vietnam, au 
o conferință 

să la South

militari, reîntorși din 
organizat 
de pre- 

Orange, 
statul New Jersey și au dezvă
luit că au asistat la numeroase 
cazuri de ucidere și mutilare a 
civililor sud-vietnamezi de că- 
trei soldați și ofițeri americani. 
Printre cei zece se numără co
lonelul Anthony Herbert des
pre care presa din S.U.A. relevă 
că este „militarul american cel 
mai decorat în războiul din Viet
nam". Herbert a spus textual : 
„Ceea ce se petrece acolo (în 
Vietnamul de Sud n.n.) a dege
nerat într-un masacru. Song My 
n-a fost un accident. Pot cita, cu 
răspundere perfectă, cel puțin 
o duzină de orori asemănătoa
re". El i-a acuzat, în particular, 
pe generalul John Barnes, actu
almente la Pentagon și colonelul 
J. Ross Franklin, actualmente 
consilier al unităților saigoneze 
de parașutiști, că au „pus Ja do
sar" numeroase rapoarte și pro
teste ale unor ofițeri americani 
care se împotriveau masacrării 
populației civile sud-vietnameze. 
„Orice asemenea protest — spune 
colonelul Anthony Herbert — 
era calificat de generalul Bar
nes ca un act de indisciplină".

Ceilalți participanți la confe
rința de presă de la South O- 
range, tineri soldați din infante
ria motorizată, au relatat că 
erau trimiși cu autocarele lor 
de două tone și jumătate să ri
dice civili din așezări rurale 
(mai ales bătrînî, femei, copii) și 
că uciderea acestor așa-ziși „sus- 
pecți" era o condiție pusă de 
unii ofițeri pentru obținerea 
unei „permisii neplanificate" de 
trei zile („premiu pentru crimă" 
— cum califica revoltat soldatul 
Cliff Anders).

Unu] din tinerii militari. Mi
chael Hunter a declarat că a 
participat cu soldații din unita
tea lui Ia uciderea unor bătrîni 
pe o plantație de ananas în re
giunea Hue. „După aceea — a 
specificat Michael — am pri
mit cu toții cite, trei zile de per
misie. Refrenul comandanților 
noștri era : dacă ucizi un „gook" 
(termen peiorativ utilizat pentru 
civilii sud-vietnamezi n.n.) a- 
tunci ai în buzunar o permisie 
suplimentară. Ca să probezi că 
ai ucis un „gook" trebuia să-i 
tai o ureche și s-o prezinți su
periorului".

Richard Warre, soldat, spune 
la rîndul său : „Am văzut doi 
tineri sud-vietnamezi schingiuiți

al C.C.S. El a evocat dezbaterea 
largă de către oamenii muncii a 
proiectului de Directive, nu
meroasele propuneri prețioase fă
cute cu acest prilej, a vorbit apoi 
despre activitatea sindicatelor.

vicepre- 
de Mi-

Stat al

învățămîntului al

K. M. Gherasimov, 
ședințe al Consiliului 
niștri al R.S.F.S.R., președin
tele Comitetului de 
Planificării al Federației Ruse, 
a exemplificat cu cifre elocvente 
prefacerile intervenite în federa
ție în cel de-al optulea cincinal. 
Astfel, valoarea producției indus
triale a crescut de 1,5 ori, iar ve
nitul național a crescut cu 45 la 
sută. Au intrat în funcțiune 950 
de întreprinderi noi. Datorită 
creșterii productivității muncii s-a 
asigurat 80 la sută din sporul de 
producție. Vorbitorul a mențio
nat apoi realizările din agricultu
ra federației. Aruncînd o privire 
în viitor, el a spus că în actualul 
cincinal producția industrială a 
R.S.F.S.R. va crește cu 44—47 la 
sută. O dezvoltare rapidă vor cu
noaște regiunile răsăritene și Ex
tremul Orient sovietic.

Realizările și problemele ac
tuale ale industriei ușoare au fost 
înfățișate Congresului de N. N. 
Tarasov, ministrul industriei 
ușoare a U.R.S.S.

După ce a făcut o caracteriza
re a proiectului de Directive, G. I. 
Ciriaev, prim-secretar al Comite
tului regional din Iakuția al 
P.C.U.S., a înfățișat bogatele re
surse miniere ale acestei repu
blici siberiene, a cărei producție 
industrială a crescut în cincina
lul trecut de 1,8 ori.

Ministrul
U.R.S.S., M. A. Prokofiev, a ară
tat, între altele, că în actualul 
cincinal se va generaliza învăță- 
mîntul mediu. De pe acum, 92 la 
sută din absolvenții clasei a 8-a 
continuă școala.

Congresul a fost salutat 
miercuri de H. del Canto, mem
bru al Comisiei politice a C.C. al 
Partidului Socialist din Chile, 
Tomio Nishizawa, membru al 
Biroului permanent al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia, Amilcar 
Cabrai, secretar general al Parti
dului african al independenței 
din Guineea și insulele Capului 
Verde, Marc Drumaux, președin
tele P.C. din Belgia, N. Saui, 
secretar general al C.C. al P.C. 
din Liban, Franz Muhri, pre
ședintele P.C. din Austria, Aziz 
Mohammed, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Irak, J. Colle, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Bo
livia, M. Vilner, secretar general 
al C.C. al P.C. din Israel, E. 
Papaioannou, secretar general al 
Partidului progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (A.K.E.L.), și 
Kostas Koliannis, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Grecia.

Congresul a aprobat compo
nența comisiei pentru examina
rea corecturilor și completărilor 
la proiectul de Directive.

Cel de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S. își continuă lucrările.

și împușcați fără să fi existat 
nici un indiciu de vinovăție".

John Ginnes, sergent, declară : 
„Sub ochii mei a fost ucisă o 
femeie însărcinată și fetița ei de 
5—6 ani. Unul din camarazii 
mei a interogat-o ca să știe un
de se afla soțul ei. O interoga, 
cinic, în spaniolă și în engleză. 
La un moment dat, femeia a în
ceput să plîngă și să spună că nu 
înțelege nimic și nu știe nimic. 
Atunci, camaradul meu a tras 
cinci focuri de revolver ucigînd 
femeia și fetița".

Alte scene de oroare au fost 
descrise de soldatul Richard 
Ilawers : „Ordinul era să fie tă
iate multe din capetele vietna

Cunoscuta actriță americană Jane Fonda continuă activitatea 
ei neobosită în cadrul mișcării pentru retragerea imediată a 
trupelor S.U.A. din Vietnam, lat-o. la Londra, împreună cu 
tînărul Michael Hunter, fost soldat american în Vietnam, după 
ce a participat la o întrunire de protest împotriva intervenției 
S.U.A. în Indochina.

mezilor împușcați, să fie puse în 
vîrful unor pari și înfipte la ve
dere la ieșirea din sate. Asta în 
scopul înfricoșării țăranilor".

Mărturiile zguduitoare ale 
„celor zece" de la South Orange 
marchează deschiderea unui șir 
întreg de acțiuni inițiate de ti
neri militari americani întorși 
din Vietnam, acțiuni denumite 
simbolic, plastic : „Soldații a- 
cuză". Semnificația acuzațiilor — 
dezvăluiri ale „celor zece" — 
reiese cu mai mare pregnanță 
dacă amintim că în chiar ziua 
conferinței de presă de la South

La încheierea vizitei sale 
oficiale în Iugoslavia, minis
trul de externe finlandez, 
Vaino Leskinen, a expus, în 
cadrul unei conferințe de 
presă ținută la Belgrad, 
punctul de vedere al țării 
sale în ceea ce privește pre
gătirea conferinței general- 
europene în problema secu
rității, precum și în legătură 
cu viitoarele acțiuni ale Fin
landei în această direcție. 
Trebuie să se dea dovadă de 
răbdare și să se continue 
contactele, a arătat Vaino 
Leskinen. Cind toate țările 
europene se vor găsi la masa 
tratativelor, nu va fi greu să 
se ajungă la rezultate pozi
tive, a declarat ministrul de 
externe finlandez. El a afir- 

. mat că țările interesate sînt, 
în general, de acord cu pro
punerea privind organizarea 
unor întîlniri multilaterale.

Puternice acțiuni ofensive 
ale patrioților 
sud-vietnamezi

Artileria Frontului Național de Eliberare a supus In ulti
mele 12 ore unor puternice atacuri cu rachete și mortiere 
mai multe dispozitive militare americane din Vietnamul de 
Sud, a anunțat miercuri la Saigon un purtător de cuvînt al 
Comandamentului trupelor S.U.A.

Potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, trei puternice bom
bardamente cu rachete au fost 
înregistrate în apropierea ora
șului Hue și a localității 
Bong-Song, situată în provin
cia de coastă Binh Dinh.

în regiunea . Platourilor 
înalte, ofensiva forțelor pa
triotice a intrat în cea de-a 
noua zi.

Intre 30 ianuarie și 31 martie 
a.c., patrioții sud-vietnamezi 
care au acționat în zona bazei 
americane de la Khe Sanh au 
scos din luptă aproape 7 000 
soldați inamici, dintre care 4 054 
militari americani — anunță un 
comunicat al Forțelor Armate 
Populare de Eliberare de pe 
frontul de la Khe Sanh, dat 
publicității de AGENȚIA ELI
BERAREA.

Comunicatul menționează că, 
în aceeași perioadă, au fost dis
truse 863 vehicule militare, au

Orange, senatorul Edward 
Kennedy furniza ziarului NEW 
YORK TIMES, două cifre teri
fiante, extrase din rapoarte mi
litare secrete : anul trecut au 
fost uciși în Vietnamul de sud 
25 000 de civili, iar alți 100 000 
au fost răniți.

...Săptămîna trecută, un tribu
nal militar îl condamna pe lo
cotenentul Calley, implicat în 
masacrul de la Song My, la în
chisoare pe viață „pentru omor 
cu premeditare". La conferința 
de presă de la " ~
tînărul sergent 
spunea : „vinovății 
sînt cei care ne-au trimis în a- 
cest război absurd și dezonorant.

South Orange, 
John Ginnes 

principali

Este genul de război care trans
formă oamenii în monștri. Ca
marazii noștri din Vietnam vor 
să se întoarcă acasă". Declarația 
aceasta ar trebui să figureze, ca 
o completare necesară la actul 
dc acuzare din „procesul 
Calley". Așa cum ar trebui să 
figureze, ca un fel de motto, 
declarația senatorului Ribicoff : 
„dacă se poate 
tură din cazul 
că trebuie să 
război".

trage o învăță- 
Calley, ea este 

se curme acest

EM. RUCAR

După stabilirea

relațiilor

diplomatice între

R.D.G. și Chile
Ministrul de externe chilian, 

Clodomiro Almeyda-Medina, a 
declarat într-o conferință de 
presă că acordul semnat de 
curînd la Berlin prin care gu
vernele Republicii Chile și Re
publicii Democrate Germane au 
hotărit să stabilească relații di
plomatice se bazează pe recu
noașterea principiilor și țeluri
lor Cartei O.N.U. cu privire la 
suveranitatea și egalitatea în 
drepturi ale statelor și la nea
mestecul in treburile lor inter
ne. Totodată, a precizat minis
trul chilian, ambele guverne 
și-au exprimat dorința de a co
labora cu eficiență în domeniile 
economiei, științei și culturii și 
de a-și întări relațiile comer
ciale.

fost doborîte 234 avioane, au 
fost incendiate mii de tone de 
arme, muniții și echipament 
militar, iar 41 mari depozite 
militare au fost distruse.

Guvernul norvegian nu va re
nunța la intenția de a recunoaște . 
guvernul Republicii Democrate 
Vietnam, a declarat ministrul a- 
facerilor externe al Norvegiei, 
Andreas Cappelen, într-un inter
viu acordat ziarului „Stavanger 
Aftenblad". Amintind că Statele 
Unite au informat „prin diverse 
canale» guvernul norvegian că ele 
privesc cu „nemulțumire" o ase
menea acțiune, Cappelen a spus : 
„Hotărîrea noastră nu reflectă o 
atitudine antiamericană. Ea ex
primă convingerea că ră'zboiul din 
Vietnam nu poate fi rezolvat pe 
cîmpul de bătălie ci la masa tra
tativelor".

DEZVOLTAREA
COMERȚULUI

JAPONIEI
CU ȚĂRILE
SOCIALISTE

DIN EUROPA
articol consacrat 

Japoniei de a 
economice

într-un 
interesului 
dezvolta relațiile ___  __
cu țările socialiste europene, 
ziarul „YOMIURI" scrie, 
printre altele, că „în ultimul 
timp au crescut exporturile 
de oțel în România, Ungaria 
și R. D. Germană". Compa
nia „Toyo Rayon Co", arată 
in continuare ziarul, a obți
nut o comandă privind li
vrarea în Polonia a unei 
mari fabrici de nylon cu o 
capacitate zilnică de 150 de 
tone, urmînd să fie plătită 

i în opt ani. Companiile „Mit
sui Bussan" și „Nichimen 
Jitsugyo" duc în prezent 
tratative cu întreprinderea 
poloneză de comerț exterior 
„Tehnoexport" pentru a ex
porta o uzină de caprolac- 
tama, care să producă mate
ria primă pentru fabricarea 
de nylon. „ Wirerope In
dustry Association" împre
ună cu „Itoh Chu“ au ex
portat o uzină de sîrmă în 
Ungaria în valoare de jumă
tate de milion de dolari și 
alta în Bulgaria, în valoare 
de un milion de dolari.

în discuțiile avute la 
Leipzig, la sesiunea Comite
tului economic mixt ja- 
pono—est-german, firmele

, japoneze au fost de acord să 
încheie contracte de export 
în R. D. Germană în valoare 
de 27 milioane dolari,

GREVA GENERALĂ
DIN ITALIA

15 milioane de greviști
In întreaga Italie s-a desfășurat miercuri greva generală a 

oamenilor muncii, declarată la inițiativa celor trei mari centrale 
sindicale — Confederația Generală a Muncii (C.G.I.L.) , Confe
derația Sindicatelor Muncitorilor (C.I.S.L.), Uniunea Muncii 
(U.I.L.) — în semn de protest față de politica guvernamentală 
de tergiversare a înfăptuirii reformelor de ordin social și eco
nomic revendicate de masele muncitoare, în special în dome
niul locuințelor. Peste 15 milioane de oameni ai muncii din 
industrie, agricultură, comerț, transporturi, presă și radiote- 
leviziune, din serviciile publice, și-au reafirmat astfel hotărîrea 
de a continua ferm lupta pentru reforme de structură economice 
și sociale, pentru dezvoltarea sudului țării, reducerea șomajului, 
sporirea participării și a rolului clasei muncitoare Ia regle
mentarea problemelor generale ce o afectează nemijlocit.

Imagini din capitala Pakistanului oriental, Dacca, după ciocnirile care au avut loc

Societatea petrolieră algeria
nă „Sonatrach" a preluat Ieri 
controlul Companiei de cerce
tări și exploatare a petrolului 
din Sahara, anunță agenția de 
presă algeriană. In cursul pri
mei ședințe a noului consiliu 
de administrare, condus de 
Abdelmajid Benalicherfi. di
rectorul societății „Sonatrach", 
a fost examinată problema va
lorificării unor zăcăminte „a 
căror exploatare pînă în pre
zent nu a fost făcută în con
formitate cu interesele națio
nale ale Algeriei", menționea
ză agenția citată.

• LA ATENA a fost dat pu
blicității miercuri un comunicat 
oficial. în care se arată că, din 
dispoziția ministrului ordinii 
publice, au fost eliberați 234 de 
deținuți politici aflați în lagărul 
din insula Eeros.

CONTRACT 
ROMĂNO-ALGERIAN
• IN CAPITALA ALGERIEI 

a fost semnat un contract între 
întreprinderea de comerț exte
rior „Mineral Import-Export" și 
„Societatea națională algeriană 
de exploatări și prospecțiuni 
miniere" (Sonarem). In baza 
contractului, Algeria va livra 
țării noastre importante canti
tăți de minereu de fier, trans
mite corespondentul nostru 
Alger, Constantin Benga.

„MUSICA NOVA 
LA O.N.U.

Reprezentantul permanent 
României la Națiunile Unite, 
ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, a organizat la 6 aprilie, 
cu concursul ansamblului româ
nesc „Musica Nova" condus de 
Hilda Jerea, un concert de mu
zică de cameră în onoarea per
sonalităților diplomatice și a 
funcționarilor internaționali din 
Secretariatul O.N.U.

La concert au participat secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
ambasadorii a numeroase țări a- 
creditați la O.N.U., funcționari 
superiori din Secretariatul 
O.N.U., diplomați. Spectacolul, 
care a marcat etapa finală a u- 
nui lung turneu efectuat de an
samblul românesc în Statele U- 
nite și Canada, s-a bucurat de 
un deosebit succes.

• CU OCAZIA UNEI REU
NIUNI prezidate de președintele 
Makarios, guvernul cipriot și-a 
reafirmat sprijinul pentru convor
birile intercomunitare din insulă. 
Un purtător de cuvînt oficial a 
precizat că „linia de bază a gu
vernului cipriot continuă să fie 
menținerea convorbirilor locale, 

procedură 
soluționării

considerate ca unica 
corectă în vederea 
problemei cipriote".

ÎNCORDARE 
CEYLON

IN

CEYLONU-• GUVERNUL ________
LUI a trimis blindate împotriva 
unor elemente insurgente din 
unele zone ale tării, transmite 
agenția ASSOCIATED PRESS, 
citind un comunicat al postului 
de radio Colombo. Guvernul a 
anunțat că toate resursele for
țelor armate, inclusiv volunta
rii, au fost mobilizate pentru a 
face față situației, relatează a- 
genția ASSOCIATED PRESS.
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In culisele U.C.D.
• ÎN CĂUTAREA UNEI „LOCOMOTIVE ELEC
TORALE" • CE VA DECIDE LOBY-UL INDUS- 
TRIAL-BANCAR ? • ROLUL LUI STRAUSS

La un an și jumătate după intrarea în opoziție, U.C.D.-U.C.S. 
traversează o perioadă de criză de conducere. La prima ve
dere faptul poate părea paradoxal, deoarece nici unul din 
posturile principale de comandă ale partidului și fracțiunii 
parlamentare nu sînt vacante. Dorința reîntoarcerii la puterea 
exercitată timp de două decenii a declanșat însă în rîndurile 
U.C.D.-U.C.S. o vie dispută în jurul tacticii și strategiei parti- 

---------*■----- a rîvcs|itâților existente în «înuldului și o accentuare vizibilă 
său.

de răstur- 
cabinetului 

Scheel 
guver-

. ontroversele s-au 
adîncit și mai mult 

(fl după eșuarea ten- 
\1 j tativei ’ -

nare a 
Brandt 

încă din primul an de „___
’nare printr-o racolare de dizi- 
denți liberali în Bundestag. în 
acel moment (după „afacerea 
Geldner" și succesul liberalilor 
Ia scrutinul din Hessa), U.C.D.— 
U.C.S. a început să se gîndeas- 
că la o opoziție pe termen 
lung. împrejurările interne și 
internaționale solicitau o adap
tare a liniei generale a parti
dului la noile condiții — un nou 
program, eventual o nouă con
ducere. In ce privește progra
mul, acesta a fost discutat și a- 
doptat de congresul ad-hoc ți
nut cu trei luni în urmă la Diis- 
seldorf, cu rezultatul că refor
mele precaute și timide, propu
se de comisia Kohl-Koppler au 
fost respinse, impunîndu-se li
nia promovată de reprezen
tanții cercurilor patronale și fi

Beneficiind de cota de popularitate cea mai înaltă printre poli
ticienii U.C.D.—U.C.S., fost „Kronprinz" încă pe vremea cancela
rului Adenauer, Gerhard Schroder și-a anunțat candidatura pentru 
funcția de candidat al partidului la postul de cancelar federal. în 
caricatura revistei „DER STERN", Franz Josef Strauss, „autorul 
de cancelari", îl întreabă pe Rainer Barzel, a cărui candidatură o 
sprijină, dacă se mai consideră încă favoritul U.C.D. avînd în 
vedere atuurile contracandidatului sau.

nanciare. Opțiunii programatice 
de la Diisseldorf, care statuea
ză U.C.D.-U.C.S. ca partid 
marelui capital, îi va urma 
toamnă, la Congresul de 
Hamburg, cea referitoare 
persoane.

De pe acum se poate spune 
că pentru funcțiile-cheie, de 
președinte al partidului și can
didat la postul de cancelar fe
deral, se va da o bătălie în toa
tă regula. Niciodată numărul de 
candidați la aceste posturi nu a 
fost mai mare, niciodată dispu
ta atît de acerbă. Și pe bună 
dreptate, deoarece pentru pri
ma dată se caută (potrivit con
cepției președintelui U.C.S. — 
Franz Josef Strauss — că „pro
gramele nu au nici o importan
ță — esențialul sînt oamenii") 
omul care să scoată partidul 
din opoziție și să-1 readucă la 
putere. Avem aici un prim 
punct de reper : U.C.D.—U.C.S. 
a ales totdeauna în fruntea sa 
o persoană — de preferință ca
tolic — întrunind pe cît posibil 
calitățile de „locomotivă electo
rală".

Pe lîngă atractivitatea perso
nală este necesară, evident, 
majoritatea voturilor delegați- 
lor principalelor grupări de in
terese existente în partid. Exis
tă următoarele grupări : Comi
siile sociale (sindicaliștii), 
Cercul de lucru evanghelic, 
gruparea patronală și U.C.S. — 
aripa bavareză a partidului. In
fluența grupării sindicale este 
redusă și pare sigur că nu va 
prezenta un candidat propriu. 
Șeful grupării protestante, 
Gerhard Schroder, se află însă 
în cursă, mizînd probabil și pe 
voturile comisiilor sociale. 
U.C.S., fiind organizată ca par
tid de sine stătător, nu are 
dreptul de a concura direct la 
funcția de președinte al între
gului partid ; voturile delega- 
ților U.C.S. se acordă, în bloc,

al 
în 
la 
la

F

candidatului U.C.D. preferat dQ 
partidul lui Strauss.

De regulă, victoria a fost ob
ținută de candidatul susținut 

patronatului și 
o surpriză ca de 
lucrurile să de- 
Problema constă 

că loby-ul in- 
în

de gruparea 
U.C.S. Ar fi 
data aceasta 
curgă altfel, 
însă în faptul _ __
dustrial-bancar însuși este 
prezent scindat, în presa vest- 
germană circulînd o întreagă 
listă de posibili candidați : ex- 
eancelarul Kiesinger, șeful frac
țiunii creștin-democrate în Bun
destag, Barzel, președintele 
U.C.D. din Renania — Palatinat, 
Kohl, și omologul său din Re
nania de nord — Westfalia, 
Koppler, în sfîrșit, vice-pre- 
ședintele partidului, Stoltenberg 
etc. O parte dintre aceștia au și 
ieșit din cursă ; Koppler, con
siderat prea tinăr și nedispu- 
nînd de o bază suficient de 
largă în partid, probabil că nu 
va mai candida. Stoltenberg a 
renunțat din proprie inițiativă, 
preferind postul de șef al parti-

electorale", 
poziția 

beneficiind

Franz Josef Strauss 
agrează nici pe re- 
Kohl. nici ’ pe pro- 
moderat Schroder, 

contracara blocul 
U.C.S., Schroder a 

unității 
de

dului în landul Schleswig — 
Holstein. O prelungire a man
datului Iui Kurt-Georg Kiesin- 
ger pare improbabilă datorită, 
Pe de o parte, vîrstei sale, pe 
de alta opiniei dominante ac
tualmente în U.C.D. că fostul 
cancelar nu mai reprezintă 
„omul forte" apt să impună o 
linie fermă. Așadar, alături tie 
Gerhard Schriider, șanse reale 
par a avea doar Rainer Barzel 
și Helmut Kohl. Dintre aceștia, 
Barzel, deși lipsit de calitățile 
unei „locomotive / 
dispune momentan de 
cea mai puternică, _________
atît de sprijinul parlamentarilor 
creștin-democrați, cît și de sim
patia lui -----
— care nu 
formatorul 
testantul 
Pentru a 
scrutinelor 
lansat, ideea dizolvării urJ 
tradiționale între funcțiile 
președinte al U.C.D. și de can
didat al partidului la postul de 
cancelar federal. Potrivit revis
tei DER SPIEGEL, Schroder 
dorește candidatura la postul 
de cancelar într-un tandem cu 
Kohl ca președinte al U.C.D. 
Duo-ul Schroder — Kohl, s-ar 
putea impune în confruntarea 
cu gruparea „dură" Barzel — 
Strauss. In acest caz s-ar con
tura pentru prima dată o infir
mare a rolului de „autor de 
cancelari" jucat pînă în pre
zent de președintele U.C.S. Nu 
poate fi exclusă, însă, total nici 
alternativa opusă în care criza 
de conducere s-ar complica și 
mai mult și U.C.D. ar înclina să 
recurgă la „adevărata mină 
forte" aflată în umbră — Franz 
Josef Strauss (despre care încă 
se spune că „poate deveni ori
ce, afară de cancelar federal").

BAZIL ȘTEFAN
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