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Bună ziua,
tovarăși brigadieri

Aspect din secția „Mecanică grea** — Uzina „23 August*

Prezentarea scrisorilor de acreditare.
președintelui Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceausescu,7 7

de către ambasadorul Republicii Chile

VAVAW.

• FĂCIND BILANȚUL PRIMEI ETAPE, DU- ;

MINICĂ PE ACEST MARE ȘANTIER- TINERII

DE LA PORȚILE DE FIER AU ADRESAT
O TELEGRAMĂ COMITETULUI CENTRAL

‘•r

CEAUSESCU.
• BRIGADIERILOR LE-A FOST INM1NA-

TĂ DIPLOMA DE ONOARE A C.C. AL U.T.C.

• TINERII DE PE ȘANTIERUL NAȚIONAL
DE LA PORȚILE DE FIER AU RĂSPUNS CHE-

MĂRII ADRESATE DE BRIGADIERII DE LA

LOTRU

AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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în ziua de 14 aprilie a.c., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Julio Homero Luciano 
Ruiz de Loizaga, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Chile în țara noastră.

Cu acest prilej ambasadorul 
chilian și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au rostit cuvîntări.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre-

r
I
I
I
I
I
I

PAG. 4 i
I

Cronica literară . 
„LAȘII" de Ale- I 
xandru Deal ■ 
Statutul profesio- I 
nai și moral al | 
tînărului scriitor ' 
Telecinemateca
Pro și contra

I

ședințele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cu ambasadorul Jti- 
lio Homero Luciano Ruiz de 
Loizaga, desfășurată într-o atmos
feră caldă, prietenească.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti- 

•cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe. Au fost, de asemenea, 
prezenți membri ai ambasadei 
Republicii Chile la București.

Amman
Premierul iorda

nian apreciază că 
s-au creat condiții 
pentru normalizarea 
situației în țară.

Paris

Ziua nu s-a decis între 
soare de primăvară și 
ploaie de primăvară. Dar 

oricum, la Porțile de Fier este 
astăzi sărbătoare. Uniformele 
albastre ale brigadierilor 
sparg în cul'ori de tinerețe so
brietatea șantierului. Se ani
versează azi un an de la pri
ma înălțare de steag pe șan
tierul național al tineretului 
din sistemul hidroenergetic de 
la Porțile de Fier.

Iată, aliniați în careul festiv, 
băieții ascultă. Secretarul 
U.T.C. și comandant al Șantie
rului național, tovarășul Petru 
Mike comandă :

— Brigadieri, ijbntru adu
cerea drapelului țării, drepți!

Și drapelul se ridică în aer, 
în liniștea întreruptă de bas
culante, urmărit de ochii celor 
peste 500 de brigadieri. Numai 
la cîteva sute de metri — ba
rajul, marea hidrocentrală im
pozantă. înfiptă în Dunăre, 
construită pentru istorie de 
mîinile acestor tineri și al al
tor mii și mii care și-au le
gat destinele de acest șantier.

— Bună ziua, tovarăși bri
gadieri !

Este salutul tovarășului Iosif 
Walter, secretar al Comitetu
lui Central al U.T.C. Răspun
sul pornește egal, puternic, din 
sute de piepturi.

Ascultăm raportul coman
danților de detașament. Ascul
tăm darea de seamă asupra 
activității din acest an a șan
tierului național. Fraze scurte,
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1 OAMENI CARE AU TRĂIT

GALINA ENIȘTEANU

(Continuare în pag. a lU-a)
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Platforma industrială Tîrgovițte. Noua fabrică de strunguri
Foto: PAVEL TINI ALA
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OPȚIUNILE

TEATRULUI

ISTORIA POVESTESC

La marea

Convorbire cu 
GAVRILĂ BIRTAȘ 

membru al P.C.R.
din 1922

școală 
a luptei

revoluționare
— O mare parte din activita

tea pe care ați desfășurat-o în 
anii tinereții este legată de ți
nuturile natale. Probabil, nu în- 
tîmplător, acolo, la B^ia Mare, 
au apărut primii germeni ai ne
mulțumirii care v-a angajat pe 
calea luptei.

In 1968 a fost încheiată 
cercetarea; aplicarea în 

producție se va face in 1973

INDIFERENTA
COSTĂ ZECI

DE MILIOANE
în anul 1968, doi tineri specia

liști ai Institutului de cercetări 
și proiectări pentru mașini unelte 
și agregate din București, ingine
rii Mircea Duca și Gheorghe Pre- 
doiu, înaintau o propunere de 
invenție. Era vorba despre o in
stalație de ungere centralizată a 
mașinilor, a cărei aplicare ar fi 
modernizat considerabil întreține
rea utilajelor. în locul dificilelor 
și îndelungatelor operații de un
gere manuală se realiza acum, 
printr-o simplă apăsare pe o ma
netă, distribuirea concomitentă a 
uleiului în toate punctele de con
tact — adică în grilajele și la
gărele mașinii, invenția prevedea 
și o variantă în care acționarea 
era automatizată.

Studiile tinerilor cercetători 
s-au concretizat în trei brevete și 
o nouă normă de ungere ce s-ar 
fi cerut aplicate de urgență în 
toate întreprinderile interesate. 
Aceasta deoarece instalația reali
zată la ICPMUA permitea de 
fapt, sistarea unor importuri ex
trem de costisitoare. într-adevăr, 
marea majoritate a mașinilor 
unelte modeme, precum și cele 
ce se fabrică în țară, sînt echi
pate cu instalații de ungere cen
tralizată, element fără de care 
nu se mai concepe astăzi o ex
ploatare rațională a utilajelor. 
Dar aceste instalații sînt pro
curate din străinătate. Alături de 
economia valutară ce s-ar fi rea
lizat prin aplicarea invenției de la 
ICPMUA mai există și alt ele-

ment important: parametrii de 
funcționare ai instalației ro-

PETRE JUNIE
(Continuare în pag. a V-a)

• Cîteva „dulci truisme" * Raportul teatru- 
dramaturg privit la modul ideal ® Ce face și 
ce nu face un Teatru-care-se-respectă • Des
pre eficiență în valorificarea dramaturgiei ori
ginale.

De ce și cum jucăm drama
turgie originală ?

întrebarea n-ar trebui, poa
te, să cuprindă nici o dis
criminare. Pentru că, în de
finitiv — și vorbind la modul 
ideal — nici un Teatru-care-se- 
respectă nu acordă tratamente 
diferite pieselor, pe care și le 
înscrie în repertoriu. Pentru un' 
asemenea teatru, Shakespeare 
sau Labiche, Caragiale sau de
butantul abia ieșit ” 
rul secretariatului 
dată inserați pe 
gram al stagiunii, 
raportul transcrierii ... _r__
col, egali ca importanță. Intr-un 
asemenea teatru, premierele cu 
texte vechi sau noi. ilustre sau 
incerte, vor fi pregătite, în ega
lă măsură, ca niște evenimen
te (și cu conștiința că, deși. nu 
toate vor izbuti să devină niște 
evenimente, strădaniile riguroa
se în această direcție nu vor
rămîne fără un ecou pozitiv,

din atelie- 
literar, o 
afișul-pro- 
devin, sub 
în specta-

fără un bun efect estetic și etic 
în sînul echipei, în rîndul spec
tatorilor), iar eforturile materia
le și artistice vor sta, în toate 
cazurile, Ssub unul și același 
semn : al neprecupețirii întru 
slujirea scriitorului adoptat (și 
prin aceasta întru slujirea ideii 
de instituție teatrală autentică). 
De pildă, un teatru care se 

. respectă nu-și distribuie' acto
rii de mîna-ntîi în piesele de 
notorietate și pe cei de-a doua 
în lucrarea debutantului — 
„ca să-și facă și ei norma* — 
ci ține cont de un singur cri
teriu : nevoile reale ale fiecă
rei distribuții, nevoi impuse nu
mai și numai de sensurile tex
tului. De asemenea, un teatru 
care se respectă nu va face 
pentru piesa notorie cîte cinci 
luni de repetiții, cravașînd în 
schimb scoaterea la rampă a 
lucrării debutantului în numai

PETRE DRAGU
(Continuare în pag. a IV-a)

Fiii pescarilor 
disprețuiesc

în 1970 producția de pește a 
Deltei Dunării a fost de 22.215 
tone. Cifra e menită să concre
tizeze un adevăr îndeobște cu
noscut : cea mai mare parte din 
producția piscicolă a țării' se 
realizează în Deltă. Iar planu
rile, într-o destul de amplă per
spectivă, prevăd creșteri însem
nate în domeniul pescuitului în 
așa-zisele „bunuri naturale" (e 
vorba de zonele în care se pes- 
cuiește după metode clasice), 
precum și o valorificare tot mai 
accentuată a celorlalte resurse 
ale Deltei.

Care este, însă, situația mîi
nii de lucru, a oamenilor care 
vor realiza aceste planuri ? 
Cine vor fi cei care vor lua lo
cul actualei generații de pes
cari, aflată, în bună parte, la 
vîrsta pensionării, ce cadre vor 
fi folosite la pescuitul dirijat, 
în amenajările piscicole — pre-

romantismul
văzute a deveni preponderente 
și în zona gurilor Dunării ?

întrebările de maț sus își 
găsesc pe deplin temeiul într-o 
situație care îi îngrijorează tot 
mai mult pe conducătorii între
prinderilor piscicole : dispariția 
accelerată a tineretului din Del
tă și, s-o spunem deschis, n- 
puținarea progresivă a mîinii 
de lucru în piscicultură.

Apelînd la cîteva cifre, reți
nem că, dintre cei circa 1200 
de pescari care muncesc actual
mente în Deltă, numai 74 sînt 
uteciști, iar numărul pescarilor 
care nu au împlinit 40 de ani 
nu trece de 150. Așa cum ne

„Victimele sărăci
ei" — se intitulează 
reportajul nostru des
pre contrabanda de 
„marfă vie" desfășu
rată peste Pirinei.

Londra

Surse din capitala 
britanică dau ca po
sibilă o reluare a re
lațiilor dintre Anglia 
și guvernul de la Sa
lisbury.

Saigon

— Tata și hunicul au fost 
muncitori mineri. Copil fiind as
cultam cu atenție povestirile ta
tei despre grevele minerilor din 
1907, pe care le condusese, des- 
f>re nesfîrșitele necazuri pe care 
e avea de îndurat. în sufletul 

meu s-a adunat de atunci mul
tă ură împotriva „domnilor". 
Prin 1917, după întoarcerea de 
pe front, tata împreună cu alți

muncitori au organizat adunări 
pregătitoare pentru constituirea 
sindicatelor minerilor. Pe a- 
tunci aveam 12 ani și cum în
totdeauna m-am simțit foarte a- 
tașat de părintele meu am în
cercat să-1 ajut păzind aceste 
întîlniri tainice ale muncitori
lor băimăreni. De fapt aceste 
„misiuni" m-au legat și mai 
mult de oamenii nevoiași și 
cred că le-aș putea considera 
începutul a ceea ce a însemnat 
pentru mine tinerețea întreagă.

Anii 1918—’19—’20 sînt legați 
într-un fel sau altul de spiritul 
acesta nou care se manifesta în 
mișcare, pe care mi l-am apro
piat tot mai mult în timpul gre
vei generale, cînd făceam legă-

tura între greviști și apoi încer- 
cînd cu băieți de vîrsta mea 
să punem bazele organizației lo
cale a Uniunii Tineretului So
cialist. în scurt timp, reunindu- 
ne cu prilejul unor adunări, a 
unor discuții și excursii, am a- 
juns să .constituim un grup de 
peste 100 de tineri. în 1921 noi 
am reușit să adunăm o sumă 
importantă din cea care era ne
cesară delegaților regiunii noas
tre la Congresul I. în noiem
brie 1922 la 17 ani, am fost pri
mit în Partidul Comunist. După 
ilegalizarea P.C.R. am partici-

GEORGETA RUȚA

Patrioții sud-viet- 
namezi au continuat 
ieri pentru a 14-a zi, 
asediul bazei milita
re saigoneze nr. 6.

Buenos Aires
Guvernul argenti

nian a inițiat unele 
măsuri de reconcilie
re cu mișcarea pero- 
nistă.

(Continuare în pag. a Il-a)

La pescuit...

spunea inginerul Antrop Ma
ximov, șeful serviciului pro
ducție de la întreprinderea .pis
cicolă Tulcea, „în următorii 
5—10 ani, cam 80 la sută din 
pescarii existenți vor părăsi ac
tivitatea datorită vîrstei înainta
te. Chiar acum, în sezonul de 
vîrf sînt folosiți deseori pen
sionari, pentru a se putea aco
peri necesitățile de forță de 
muncă".

Șirul dovezilor și al decla
rațiilor similare ar putea con
tinua. Nu are însă rost să in
sistăm de vreme ce „emi
grarea" tinerilor din Deltă 
către alte zone ale țării și

MIMOZA
de ȘTEFAN IUREȘ

Deltei
către alte meserii decît cea 
de pescar este cunoscută și 
preocupă organele locale de 
partid și de stat, care au în
treprins chiar unele măsuri 
pentru evitarea fenomenului.

Dincolo de" aceste măsuri — 
deocamdată destul de timide și 
cu o eficacitate încă nedovedi
tă — problema mîinii de lucru 
în Deltă trebuie analizată mul
tilateral și competent, fiind în 
joc interese importante ale eco
nomiei noastre.

în ancheta de față încercăm 
să deschidem o discuție mai 
amplă pe această temă, să tre
cem în revistă cîteva din cau-

?
zele care au dus la sărăcirea 
potențialului uman al Deltei și 
să facem loc cîtorva dintre pro
punerile de remediere a situa
ției, așteptînd, în continuare, o- 
pinii și sugestii ale tinerilor 
în primul rînd, ale specialiști
lor care activează în piscicul- 
tură, ale altor factori preocupați 
de viitorul economic al celui 
mai nou pămînt al țării.

Interlocutorii noștri au fost 
unanimi în a sublinia, de la 
bun început, dificultățile deose-

OVIDIU PĂUN
(Continuare în pag. a U-a)

Nimic de zis, există publicații pentru copii care știu cum 
sâ-și ispitească micii cumpărători. Pif, poaîe cea mai fru
moasă dintre revistele franțuzești, are în fiecare număr 
cîte o surpriza anunțată dinainte, un nostim dar-surpriză, 
un gadget : ba o busolă-brățară, ba o morișcă de carton 
acționată de căldura caloriferului, ba altceva la fel de 
atrăgător. Foarte de curînd Pif le-a oferit copiilor o mos
tră din fanteziile naturii, reprezentată printr-o capsulă de 
pămînt nutritiv, apt să primească, să hrănească și să dez
volte sămînța ultrafragilei Mimosa pudica, planta ale că
rei frunzulițe se contractă' la cea mai mică atingere. Semi- 
jucărie, dacă vreți, dar pentru obținerea căreia fiecare citi
tor al Pif-uiui trebuie să se improvizeze cît de cît, măcar 
pentru o vreme, în grădinar răbdător și atent. N-a fost 
cea mai rea idee cu putință...

Dacă n-ar exista, însă, și niște adolescenți crescuți în 
spiritul aceleiași sensibilități exacerbate I Dacă nu ne-ar 
fi dat să mai întîlnim, ici și coio, cîte un tînăr scutit, ori 
auto-scutindu-se de cele mai elementare, solicitări 1 Dacă, 
o grijă cu temperatură de etuvă n-ar face din unii, puțini 
dar cu atît mai de plîns, niște victime ale presupusei lor 
nobile infirmități — sensibilitatea I

Fenomenul suscită zîmbete, nuanțate între milă, compa
siune, blinda ironie, sarcasm, dispreț, în funcție de împre
jurări și interlocutori. Mai exact, în funcție de importanța 
— gravitatea solicitării. Dacă la ora de educație fizică și 
sport „Mimoza* refuză să se cațere pe frînghie de teamă 
ca nodurile să nu-i zgîrîie cumva podul palmelor gingașe, 
colegii de-abia dacă, în treacăt, observă eschiva, grăbiți 
cum sînt să-și repete, fiecare, o performanță care le dă 
satisfacția unor Tarzani citadinizjați din greșeală. Dar 
cînd, la o acțiune de muncă patriotică, în lanțul viu care 
transportă, una cîte una, cărămizile, trecîndu-le din mînă 
în mînă, lipsește o verigă — și este vorba de aceeași „Mi
moză* înfricoșată de asperități tactile — disprețuitorul su- 
rîs rămîne singurul comentariu. Vai, exclamă o inevitabi
lă mătușă, munca asta brută riscă să strice degetele unui 
viitor Sviatoslav Richter sau Arthur Rubinstein I Ce impor

tanță are că, în fapt, un atare strigăt de alarmă nu are 
nici cea mai mică legătură cu realitatea, că presupusa 
victimă nu poate deteriora finețea unui tușeu nemaipome
nit pentru binecuvîntatul motiv că nici la gama în do ma
jor nu a ajuns deocamdată... pînă la vîrsta mijirii primelor 
tuleie ? I

închiderea „Mimozei1* în sine însăși, reacția sa retractilă

(Continuare în pag. a ll-a)
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„OMAGIU 
PARTIDULUI"

Faza finală a celui de-al X-lea 
Concurs al formațiilor de ama
tori muzical-coregrafice de la o- 
rașe și sate, zona Craiova a a- 
vut loc în sala Naționalului. Me
sagerii cîntecului și jocului de pe 
cuprinsul județelor Dolj, Olt, 
Gorj, Argeș, Teleorman și Vîl
cea șî-au disputat laurii unei în
treceri care avea darul să des
copere nu atît talente de primă 
mînă — ușor depistabile, de alt
fel, și cu alte prilejuri fără un 
caracter competitiv declarat —, 
cit să vorbească despre bucuria 
manifestă de a omagia printr-un 
spectacol de proporții sărbă
toarea întregii națiuni — semi
centenarul Partidului.

Merită astfel consemnate „cla
sa profesionistă" a Ansamblului 
folcloric din Scornicești — Olt, 
apreciat și peste hotare pentru 
omogenitatea și măiestria dansa
torilor*, a „jucătorilor" din Săpa- 
ta-Dolj; a „călușarilor* din Do- 
broteștl-Teleorman; a grupului 
vocal de niuzică populară din 
Tismana — Gorj; a „fluierașilor* 
din Vaideeni — Vîlcea. Și exem
plele ilustrează doar nume mai 
de mult consacrate provenite 
din lumea satelor. O impresie si
milară sînt în măsură să fixeze 
și alte prezențe, fie colective, fie 
individuale, între care corurile 
C.F.R. — Craiova și din Bălcești 
— Vîlcea (aflat la aproape o ju
mătate de veac de existență, cu 
Un repertoriu estimat la peste 180 
de piese corale), Ansamblul de 
cîntece și dansuri „Chindia" de 
la Combinatul petrochimic — 
Pitești; soliștii vocali de muzică 
populară și ușoară șl instrumen
tiștii — Fir a Dinulescu (Gîngio- 
va-Dolj), Helmuth Shell (Breaza 
Vîlcea), Ecaterina Mirică (Pi
tești), Gheorghe Gigea (Craio
va) ș.a.

vOmagiu partidului" adus de 
artiștii de pe Jiu, Olt, Argeș și 
Teleorman — în majoritatea lor 
tineri muncitori și intelectuali — 
a avut toate însemnele unei săr
bători memorabile.

augstalilor (organizație religioa
să), forul și multe alte resturi de 
clădiri în jurul acestuia, dar cea 
mai mare și mai însemnată este 
amfiteatrul, rămas în mare parte 
întreg, lucrat în piatră, cu pa
tru porți de intrare, cu treptele 
pe care încăpeau 5 000 de spec
tatori, apărați de un zid înalt de 
3 m de luptele cu animale săl
batice din arenă; în sat este un 
însemnat muzeu arheologic. în a- 
propiere, la 10,5 km spre miază
noapte este satul Densuș, în ca
re se află cea mai veche biserică 
din țară, formată dintr-un mau
soleu roman, datînd de la înce
putul secolului II e.n., care a fost 
mărită în secolele următoare cu 
pietre luate din ruinele romane 
din împrejurimi. La 2,3 km spre 
sud de Hațeg, pe DN 66, în sa
tul Sf. Maria Orlea, fosta biseri
că ortodoxă are cele mai vechi 
fresce în stil bizantin din țara 
noastră (sec. XIII), peste drum 
de biserică fiind palatul conților 
Kendefi (de origine româna —- 
Cîndea) din sec. XVIII, iar în 
satul Ohaba-de-sub-piatră din a- 
propiere, se află ruinele curții 
voievozilor din această familie. 
La 1,5 km spre răsărit de Sf. 
Maria Orlea este satul subceta- 
te, numit astfel deoarece este a- 
șezat la poalele unui deal pe 
care se află ruinele unei cetăți 
medievale, refăcută din rămăși
țe romane („Turnul lui Vece"), 
la 20,5 km spre miază-noapte de 
Hațeg este Municipiul Hunedoa
ra, unde se află castelul-cetate al 
Corvineștilor, datînd din sec. 
XIII (la 1260 este numit într-un 
document latin „castram Hu- 
nod"), refăcut de către Ion de 
Hunedoara, la 1452. La 16 km 
spre miază-noapte, pe DN 66, 
este satul Strei, în care se află 
singura biserică din sec. XIII, ca
re mai are întreg acoperișul ini
țial al clopotniței, făcută din pia
tră, în formă conică ; în biseri
că sînt fresce în stil bizantin din 
sec. XIII.

LA MAREA ȘCOALA
A LUPTEI REVOLUȚIONARE

(Urmare din pag. I)

VICTOR BIBICIOIU

Astăzi se desfășoară în Capi
tală lucrările simpozionului „Con
tribuția proiectării Ia perfecțio
narea organizării întreprinderilor 
din industria ușoară**. Consacrat 
sărbătoririi semicentenarului par
tidului, simpozionul își propune 
sa prezinte o parte din lucrările 
elaborate de I.P.I.U. în domeniul 
proiectării organizării întreprin
derilor din Ministerul Industriei 
Ușoare. Lucrările aU un pronun
țat caracter tehnic-aplicativ. E- 
nunțăm cîteva din ele : sisteme 
de conducere a fabricației cu mi- 
nicalculatoare, noi puncte de ve
dere în proiectarea funcțiunii de 
personal, aspecte psiho-sociologi- 
ce specifice în proiectarea orga
nizării întreprinderilor, modele 
matematice pentru optimizarea 
unor activități de conducere în 
întreprinderile industriei ușoare, 
aplicații ale calculatoarelor de 
proces în industria

• • • DOI
ZAHĂR. Intr-una din nop
țile trecute, pe strada De- 
cebal din Brăila eireula un 
autocamion încărcat cu 
mărfuri. La un moment 
dat, în fața șoferului au a- 
părut 6 tineri cerîndu-i să 
oprească. A început apoi o 
discuție din care el, condu
cătorul autocamionului, n-a 
înțeles mai nimic. în acest 
timp alți doi tineri au urcat 
prin spate pe platformă și 
au furat doi saci cu zahăr 
(200 kg.). Surprinși de cetă
țeni, cel 8 (Gh. Roni, 28 de 

“ * ani,
ani, 
ani, 
ani, 
ani, 

22 de
ușoară etc.

M. C.

...LA DATE FIXE
In a doua jumătate a lunii a- 

prilie vor avea loc tîrguri mai 
însemnate — prilej de cunoaș
tere a bogăției și frumuseții ar
tei noastre populare și a multor 
monumente istorice și de artă — 
în următoarele zile și locuri :

19 și 26 aprilie — la Șomcu- 
ța Mare (jud. Maramureș), pe 
DN 1 C, la 29 km spre miază
zi de Baia Mare, la 65 km spre 
miază-noapte de Dej.

20 aprilie — în orașul Hațeg 
(jud. Hunedoara), centrul Țării 
Hațegului, vechi ținut citat în 
documente din sec. XIII, unul 
dintre primele voievodate româ
nești, în 1247 domnind aci Lito- 
voi.

Pentru cei ce se deplasează cu 
autobuze recomandăm aceste 
scurte ocoluri : Sarmisegetuza 
(pe DN 68, la 19 km spre mia- 
ză-zi), fosta capitală a Daciei ro
mane, din care au rămas însem
nate ruine, precum sînt Palatul

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19, 21,30)

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Favorit 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 11,19; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Modern (orele 8,30; 10,30:
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Bucegi (orele 14); 15,30; 19.30) Giu- 
lești (orele 15,15; 19,15), Miorița 
(orele 10; 14,30; 18,30), Arta (orele 
10,30; 14.30; 19).

POIEJSTELE ROȘII : rulează la 
Capitol (orei© 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21).

DOAR UN TELEFON î rulează 
la Festival (orele 9; lljl5: .13,30; 16; 
18,30; 20,45).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la București 
(orele 8: 16; 12,15: 14,30; 16.45; 19: 
21,15)

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează, la Victoria (o- 
rele 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15), 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30)..

ANACONDA. 800 DE LEGHE 
PE AMAZOĂNE': rulează la Tim
puri Noi (orete"®J5T?18.30 în con
tinuare).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Sala Pala-

ani, Ene Marin, 15 
Sandu Temelie, 20 de 
Dumitru Dima, 30 de 
Toma Cotoi, 21 de 
Trandafir Ivănuș, 18 
Constantin Frone, 
ani) au dispărut. La puțin 
timp miliția i-a găsit și a- 
restat pe toți.

pat la organizarea unei acțiuni 
de mare răsunet : împreună cu 
alți tineri comuniști am aplicat 
șabloane cu emblema partidului 
în tot orașul, pe clădirile parti
culare și oficiale, fără excepție, 
să știe lumea că Pârtia ul 
trăiește ! De la comuniștii cei 
tineri deprindeau îndrăzneala 
luptei. Sigur, această faptă a 
dat de lucru poliției, dar dato
rită dibăciei cu care s-a acțio
nat, n-a putut fi arestat nimeni. 
Nu mult după aceasta, P.C.R. 
a lansat un manifest către toată 
clasa muncitoare din țară, tipă
rit în formatul ziarelor „Socia
lismul" și „Munkâs". Pop Ludo
vic, unul din tinerii care au di
fuzat acest manifest, a avut i- 
deea să punem o parte în vago- 
neții care-i transportau pe mi
neri în Valea Roșie, la lucru. 
Manifestele au ajuns și la Fa
brica de mobilă și la Uzina e- 
lectrică, pretutindeni. Anul ur
mător însă cu prilejul difuzării 
Apelului C.C. al U.T.C. — „Ti
neri muncitori de ia orașe și 
sat€“, în urma unei divulgări, 
am fost arestați împreună cu 
alți 24 de tineri. In oraș s-a 
răspîndit zvonul că la poliție 
sîntem bătuți. în fața poliției 
s-au adunat o mulțime de oa
meni, iar muncitorul Pavel Io
sif, în fruntea unei delegații a 
sindicatului minerilor, s-a pre
zentat la comandant și l-a a- 
vertizat că dacă vreunul din cei 
arestați va fi lovit, ei nu răs
pund pentru ceea ce se va în- 
tîmpla în oraș. Minerii organi
zați din Baia Mare reprezentau 
pe atunci o forță, întrucît, îmi 
amintesc, comisarul care ne-a 
predat autorităților din Cluj, s-a 
întors la Baia cu o declarație 
prin care confirmam că nu s-a 
folosit violența împotriva noas
tră.

După proces am fost condam
nat la trei ani de închisoare și 
în martie 1927 am ajuns la 
Doftana. Stăm, laolaltă, în a- 
oeeași încăpere, vreo 70 de de
ținuți. Ziua munceam în ate-

lier, Iar seara discutam, au
diam conferințe. în acest sens, 
exista la Doftana o oarecare 
tradiție încă de pe atunci, întru- 
cît această închisoare a devenit 
o adevărată școală comunistă 
din momentul în care au ajuns 
acolo primii deținuți comuniști. 
Se apropia ziua de 1 Mai și 
ne-am hotărît s-o sărbătorim 
cum se cuvine. Aveam cantități 
mari de alimente trimise de A- 
jutorul Roșu. In dimineața de 1 
Mai am ieșit cu toții în curtea 
închisorii. Exista o lozincă, iar 
Ia butonieră ne pusesem cîte o 
cocardă roșie. Doi dintre tova
rășii noștri au rostit cuvîntări, 
ascultate și de ostașii care fă-

scăpat oa prin urechile acului 
de o nouă arestare.

— In ce împrejurări ați 
stabilit legătura cu Uniunea 
neretului Comunist ?

în același an, participînd 
Congresul al ’ ’ ”

1921

ceau paza exterioară a închiso
rii. Am continuat cu cîntece și 
recitări și am încheiat cu o ma
să mare la care am avut cins
tea să se afle și cunoscutul mi
litant M. Gh. Bujor. Pentru a 
ne sancționa, a doua zi dimi
neața comandantul a trimis la 
„H“, pentru zece zile, șapte co
muniști. Noi ceilalți am decla
rat greva foamei. Dar și repli
ca noastră a fost pedepsită — 
după cele zece zile, ei au mal 
stat încă 15 zile la „H". în 1928, 
în urma șicanelor și persecuțiilor 
am declarat cu toții o grevă a 
foamei de 18 zile. După 
întoarcerea de la Doftana s-au 
mai petrecut desigur mul
te : între altele, am primit de
legație din partea sindicatelor 
tîmplarilor din orașul nostru 
pentru Congresul sindicatelor u- 
nitare de la Timișoara, unde am

MIMOZA
► (Urmare din pag. I) <
J în fața oricărui efort antrenînd individualitățile într-un co- J 
» Jectiv, va găsi oricînd, la rigoare, superbe argumente în «

care sâ se drapeze; ceea ce nu schimbă esența lucrurilor. <
► Nețontracaratâ de nimic altceva decît de zîmbet, tendința <
► aceasta se accentuiazâ și, de la un moment dat, afectea- 4
► zâ organismul social prin manifestări atît de deosebite de J 
; simptomele inițiale, îneît aproape nimeni nu mai poate re- <
► face invizibilul traiect dintre sensibilitatea ieșită din comun <
k și pînă la excrescența parazitară. J

Importantă și utilă cu adevărat rămîne, așadar, profila- <
► xia. Comodității căreia i se spune pe nume îi vine cu mult 4
• mat greu să caute și să găsească deghizamente, în caz J 

că, fără bruschețe, dar și fără înțelegerea prost înțeleasă, 4
« grădinarii își fac la vreme datoria. Oricum, meridianul 4 
‘ nostru social nu oferă climatul propice pentru „Mimoza" J 
’ răsărită printre noi, după cum nici coordonatele geografi- <
► ce nu sînt prea prielnice aclimatizării celeilalte, exempla- < 
; rului botanic fără ghilimele. Dar de ce să nu cruțăm seria < 
. de experiențe dureroase, ori numai penibile, pînă la ine- <
• xorabila punere în evidență a acestui adevăr ? 4

lui popular antifascist, căruia 
P.C.R. i-a acordat o mare în
semnătate în lupta politică a 
acelui timp. în primul rînd 
aveam în vedere unirea, din ini
țiativa și sub condu cerea P.C.R., 

• a organizațiilor de masă Frontul 
Plugarilor, Madosz. Aceasta s-a 
realizat. După o serie de întru
niri pregătitoare, pe baza ini
țiativei P.C.R., acordul între 
Frontul plugarilor, Blocul de
mocratic și Partidul Socialist, 
(Popovici), la care și-a tri
mis adeziunea și Madosz-ul, 
a fost semnat la Țebea, 
sub gorunul lui Horea, în 
decembrie 1935. în istoria 
luptei neobosite dusă de P.C.R. 
pentru unirea pe o platformă 
comună a tuturor forțelor de
mocratice antifasciste, anul 1935 
a avut o mare însemnătate, iar 
acordul de la Țebea a fost sa
lutat cu entuziasm de masele 
largi muncitoare din țara noas
tră.

Desigur că în perioada care 
â urmat, activitatea P.C.R. în 
Ardeal și Banat a avut în ve
dere obiective majore, începînd 
cu organizarea luptei de clasă, 
a mișcării greviste și pînă la 
acțiuni de mare amplitudine 
socială și națională. Astfel, în 
1938 a fost organizată, din ini
țiativa P-C.R., cu sprijinul 
Madosz-ului, o mare acțiune cu 
tinerii intelectuali maghiari, cu
noscută sub denumirea de în
tâlnirea de la Tg. Mureș în 
scopul mobilizării maselor ma
ghiare la lupta împotriva fascis
mului, pentru a le sustrage de 
sub influența agitațiilor revi
zioniste. Acelorași scopuri au 
fost subordonate sărbătorirea, 
de către toți cei ce muncesc — 
români, maghiari și alte națio
nalități, pe baza Frontului unic 
muncitoresc, a zilei de 1 Mai 
1939, și comemorarea, prin mari 
serbări populare în orașele 
transilvănene, a 90 de ani de la 
moartea lui Petofi.

în octombrie 1939, la confe
rința organizațiilor P.C.R. din 
Ardeal s-a hotărît ca eu să mă 
legalizez și m-am întors la 
Baia Mare. în aprilie 1940, la 
București, am fost arestat și con
damnat la 25 de ani de închi
soare.

— La ce concluzii fundamen
tale v-a condus experiența de 
muncă și de viață care s-a a- 
dăugat, după Eliberare, expe- 

argument foarte convingător că 
U.T.C. poate lucra eficace și în 
armată. Ducînd mai departe a- 
ceastă inițiativă, U.T.C. din țara 
noastră a desfășurat de atunci 
o susținută muncă educativă- 
printre ostași, cîștigînd de par
tea sa, mai întâi, recruții. 
Ziarul „Cazarma* a adus o în
semnată contribuție la educarea 
în spirit comunist, democratic, 
antirăzboinic a acestei categorii 
a tineretului. -■

— Care au fost cele mai în
semnate evenimente politice din 
Transilvania, pe care le-ați cu
noscut în anii următori ?

— Ca secretar al Comite
tului teritorial P.C.R. din Banat 
și Transilvania, mai mult de 
patru ani, începînd din 1935, 
am colaborat cu Jozsa Bela, un 
comunist devotat, care mai târ
ziu a fost ucis în torturi de po
liția hortistă, cu Racz Gyula 
și, desigur, cu mulți alți comu
niști români și maghiari. Anali- 
zînd condițiile existente în Ar
deal, ne-am propus să găsim 
posibilități concrete pentru a 
contribui la încheierea Frontu-

re- 
Ti-
la 

III-lea al U.T.C. 
Ne-am întîlnit vreo 23 de tineri, 
din toate regiunile, într-o încă
pere mică, de pe o străduță un
de se ajungea din actualul bu
levard 1 Mai din București. Nici 
nu știu cum am putut sta două 
zile atîția oameni, într-o astfel 
de cameră. Congresul a ales 
C.C. și secretariatul din care am 
făcut parte și eu. în perioada 
ce a urmat acestui congres, U- 
niunea Tineretului Comunist, a-

vînd secțiuni foarte puternice, 
a organizat greve, a editat zia
rul legal „Tînărul muncitor11 și 
revista „Tînărul leninist", într- 
un singur an numărul membri
lor a crescut de aproape șase 
ori. Dar dintre cele mai însem
nate activități în rîndul tinere
tului la începutul deceniului pa
tru, îmi amintesc de acțiunea 
antimilitaristă și antirăzboinică, 
prilejuită de organizarea în 1930 
a unor manevre militare în zona 
Brașov, Sibiu, Tg. Mureș.

— Era o tentativă curajoasă. 
Cum a reușit U.T.C. să „pătrun
dă" printre tinerii militari ?

— întreaga acțiune a fost sub
ordonată scopurilor educării ti
nerilor din armată în spirit anti
războinic și patriotic. Astfel, au 
fost stabilite legături cu un nu
măr _ mare de tineri și cu co
muniștii care fuseseră concen
trați, au fost multiplicate mani
feste critice la adresa condiții
lor neomenești de viață de care 
aveau parte ostașii. Aceste ma
nifeste au fost difuzate apoi în 
trenurile care circulau spre Bra
șov. Totul a fost atît de bine or
ganizat, îneît Siguranța n-a putut 
face nici o arestare. Succesul a- 
cestei acțiuni a reprezentat un

EMILIAN PREDOIU 
documentarist, 

Centrul de Hematologie 
București
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la 
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Se împlinesc 150 de ani de la 
nașterea lui Ion Axente Sever, u- 
nul din fruntașii revoluționari de 
la 1848, prefectul legiunii Aură
ria, în timpul evenimentelor re
voluționare transilvane. Născut la 
15 aprilie 1821, în comuna Frîua, 
situată între Copșa Mică și Sibiu, 
fiu de țăran, Ion Axente și-a ur
mat studiile la Sibiu și la Blaj, 
apropiindu-se îndeosebi de Si- 
mion Bămuțiu, ceea ce l-a dus la 
conflicte cu episcopul Lemenyi. 
în 1847 a trecut munții în Țara 
Românească, unde a predat limba 
latină în două pensioane bucu- 
reștene ale vremii. Totodată, el 
s-a apropiat de tinerii cu vederi 
înaintate, participînd la pregă-

cu l-a prețuit pentru destoinicia 
și curajul său, scriind că „vestea 
despre vitejia sa ajunsese pînă la 
muntenii noștri".

După revoluție, Ion Axente 
Sever, oa și Iancu, a rămas pe - 
poziții intransigente, refuzînd 
decorațiile acordate de împăratul 
Austriei înainte ca dezideratele 
maselor să fie satisfăcute. De alt
fel, datorită .dîrzeniei sale, autori
tățile habsburgioe l-au arestat 
câtva timp. în 1852 Ion Axente 
Sever a‘ plănuit, împreună cu Si- 
ihion Balint, un alt fost prefect 
din timpul revoluției, înființarea 
unei societăți culturale românești, 
destinînd pentru aceasta o impor
tantă sumă. La mai puțin de un

750 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI ION AXENTE SEVER

• • • FALSIFICÎND BOR- 
DEROURI, Veronica Gati
na, în vîrstă de 20 de ani, 
taxatoare de tramvai la Ora
dea, a sustras din încasări 
— pînă in momentul în 
care a fost descoperită — 
peste 3 000 lei. Confunda 
geanta de taxatoare cu po
șeta personală.

9 • • CINE ERA HO
ȚUL. La Călimănești. lu
crătorii biroului de miliție 
au prins pe autorul furtului 
do butelie de aragaz înfăp
tuit în noaptea de 13/14 
martie în locuința cetățea
nului Ion Albulescu. Auto
rul furtului, în vîrstă de 19 
ani, este chiar Albulescu 
Gheorghe, nepotul păguba
șului.

Vlrrtrl 16 nprlȘt 
vă Invita Io conlerlnla sa

LITERATURA FATA IN FATA CU 
CARICATURA Șl SP0R1UL' 

CONrtRiHIA VA tIUKMAIA DE MOIC1U Ot CAKICAIUB

O INIȚIATIVĂ 
UMANITARĂ

La începutul lunii ianuarie a.c. Centrul de Hematologie a 
luat legătura, prin serviciul său de propagandă, cu condu
cerea școlii de șoferi profesioniști din București, și cu or
ganizațiile de masă din școală pentru organizarea unei re
coltări de singe onorifice de la elevii școlii.

Această inițiativă a luat naștere din necesitatea de a se 
insufla elevilor un simțănrint umanitar, de ajutorare a celor 
în suferință ; din ideea ca fiecare șofer să-și aibă în car
netul de conducere auto și evidența grupei sale de singe 
pentru orice eventualitate sau urgență și prin conștiința ce 
trebuie să o aibă că o mare cantitate de sînge este între
buințată pentru răniții proveniți din accidente de circulație.

La acest apel umanitar au răspuns un mare număr de 
elevi șoferi, care s-au prezentat la Centrul de Hematologie 
pentru donarea onorifică de sînge. După un riguros examen 
medical, s-a recoltat sînge, onorific, de la 139 tineri, viitori 
șoferi profesioniști.

Ținem să menționăm ca realizatori ai acestei acțiuni pe 
tov. Ene Nicolaie — director șl Matei Voicu, Borborici 
Gheorghe,- Drăgoescu M., Vlăsceanu N., din cadrul școlii cît 
și pe tov. Costăchescu — directorul întreprinderii auto care 
au ușurat transportul donatorilor de la școală la Centrul de 
Hematologie.

O asemenea inițiativă ar trebui luată în considerare de 
toate întreprinderile și instituțiile din țară, dată fiind ne
cesitatea crescîndă de sînge a spitalelor de toate categoriile, 
acest minunat medicament care nu poate fi preparat și care 
salvează atitea vieți.

tului (orele 17,15; 20.15), Feroviar 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15),
Melodia (orele 9: 11.15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ADIO, GRANADA ; rulează 
Grivița (orele 9, 11,15; 13,30; 
18,15; 20.45), Flamura (orele 9; 
13,30; 16; 18,15: 20,30).

TREC ZILELE . rulează la 
frătirea (orele 15.30; 17,45: 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,30), Flacăra (o- 
rele 15.30; 18; 20,15)

LOS TARANTOS : rulează la 
Daeia (orele 8.30—20,30 în conti
nuare).

ÎNGERII NEGRI : rulează la 
Lira (orele 15,30; 19).

CLANUL SICILIENILOR : rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMA RELICVA ; rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20)

BĂNUIT E MORTUL ; rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

ÎNCEPUTUL : rulează la Pacea 
(ora 20).

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18).

CINCI PENTRU INFERN ; ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15), Vitan (orele 15,30: 18; 20.15).

PREȚUL PUTERII rulează la 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;

18. 20,15). Volga (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18,15; 20.30), Tomls (O- 
rele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

ROMEO ȘI JULIET A : rulează 
la Viitorul (orele 16; 19,30).

MEXIC '70 : rulează la Moșilor 
(orele 15; 16.45; 18,45; 20,45).

VAGABONDUL : rulează
Munca (orele 15.30: 19,15).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

RENEGATA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,15)

MAYERLING : rulează la Laro- 
met (orele 15,30; 18,30).

CANARUL ȘI VISCOLUL : ru
lează la Central (orele 10; 18)

AVEAM 19 ANI : rulează 
Central (orele 12; 14; 16; 20).

UN SURIS ÎN PLINĂ VARĂ : 
rulează la Lumina (orele 16; 18,30; 
20,45)

TOM ȘI JERY : rulează la Cine
mateca — Union (ora 9), SINGUR 
PE LUME : (orele 10,30; 12,30;
14,30), INTRE CER ȘI PĂMÎNT ; 
CU ORICE PREȚ (ora 16,30).

la

19,30 ; Teatrul National „ 
ragiale" (Sala Comedia) : 
TAMÎNA PATIMILOR — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PISICA ÎN NOAP
TEA ANULUI NOU — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
11 ; PATRU OAMENI FĂRĂ 
NUME — ora 20 ; (Sala Studio) : 
ACEȘTI NEBUNI FĂȚARNICI — 
ora 20; Teatrul de 
OPINIA PUBLICA — 
Teatrul Mic ; CUM SE 
TE O BANCĂ — ora 
trul „C. Tănase" (Sala ____ _

* ora 19,30 ; (Cal.
GRĂDINA CARA-

19,30 ; Teatrul 
(Bd. Magheru) : 

ora 19,30 ; Tea- 
FREDDY — ora 

„Ion Creangă" :

Comedie : 
oră 20 ; 

JEFUIEȘ- 
20 ; Tea- 

Savoy) :

^teatre
Opera Română TURANDOT — 

ora 19.30 ; Teatrul de Operetă • 
PRINȚESA CIRCULUI — ora

BIMBIRICA — 
Victoriei) : LA 
BUȘ -r ora 
„C.I. Nottara" 
OMUL CARE... 
trul Giulești : 
19,30 ; Teatrul 
MATEIAȘ GÎSCARUL — ora 9,30 ; 
PINOCCHIO — ora 16 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : VRĂJITOA
REA ora 19,30 ; Teatrul „Țăndă
rică" (Cal. Victoriei) : NOCTURN 
IV — ora 21,30 ; (Str. Academiei) : 
BANDIȚII 
— ora 10 ; 
CUL NOU 
orele 10 și

DIN KARDEMOMME
Circul „Globus" : CIR-
DIN MOSCOVA —
19,30.

rienței anterioare de luptă ?
— Este dificil să concentrezi 

această a doua parte a unei a- 
celeiași vieți, dar celor care 
erau în leagăn sau nu se născu
seră încă în primii ani ai revo
luției noastre populare, cînd 
mulți comuniști au dat piept 
direct cu dușmanul de clasă, cu 
cei ce se împotriveau violent 
noilor tendințe și noului regim 
democratic, le-aș spune doar 
că a fost dificilă cucerirea pu
terii, dar n-a fost ușoară nici 
construirea noii orînduiri. o 
operă de asemenea răspundere 
și noutate a fost rezultatul ac
tivității practice, a confruntări
lor de zi cu zi cu probleme 
pentru care nu existau soluții 
gata pregătite și de aceea s-a 
întîmplat să apară și greșeli. 
Dintr-un asemenea punct de 
vedere, cred eu, ca vechi comu
nist, trebuie să apreciem și vic
toriile noastre și neîmplinirile 
noastre vremelnice și să mer
gem înainte. Aceasta este sin
gura cale, cea pe care ne-o a- 
rată partidul nostru și ea ne 
va duce și în viitor la izbîndă.

Fiii PESCARILOR
(Urmare din pag. I)

bite pe care le presupune 
munca pescarilor. Este o mun
că ale cărei rezultate depind, 
alături de priceperea oameni
lor, de hazard, de întîmplă- 
toarea stare a vremii, >de mu
tațiile climatice. „Ne sculăm 
de obicei, la 3 noaptea, vîslim 
la rame 10 sau chiar 20 de kilo
metri, cercetăm uneltele și, apoi, 
cu peștele prins, Vîslim pînă 
la cherhanale. Din cauza dis
tanțelor mari, peștele își pierde, 
deseori, prospețimea și atunci 
prețul lui de achiziție e mai 
redus, veniturile noastre scad" 
îmi spunea pescarul Nicolae 
Ivanov.

PROGRAMUL I
• 18,00 Emisiune în limba ma-

. ghiară • 18,30 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii auto • 
18,50 Viața literară • 19,20 1001
de seri • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 50 de ani în 50 de 
evocări • 20,10 Istorie vie. Pîinea 
industrială. Reportaj de Dionisie 
Șincan • 20,40 ,,Ciocîrlia“ pe mi
cul ecran Selecțiuni din specta
colul formației artistice „Ciocîr- 
lia“ • 21,05 Aventuri în epoca de 
piatră — film de desen animat • 
21,35 Planeta se grăbește. Film 
documentar de montaj • 22,10 
Pe strunele viorilor lui Mantova- 
ni • 22,40 Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL' II
• 20,00 Concert simfonic al or

chestrei de studio a Radiotelevl- 
ziunii • 20,45 Filme documentare. 
„Mărturii" și „Ovoidul" • 21,15 
Buletin de știri. Sport • 21,25 
Ritmuri. O compoziție coregrafică 
de Marius Zlrra și Gh Căciulea- 
nu, pe melodii de Gilbert Becaud 
• 21,40 Film artistic : „Zenobia"

I
I
I 
I
I
I
I

Este evident : condițiile difi
cile ale muncii pescarilor — 
dintre care apropierea perma
nentă a apei, umezeala, au 
efecte directe asupra sănătății 
— reprezintă una din cauzele 
datorită cărora tinerii preferă 
să opteze pentru alte meserii 
„mai curate", ba ehiar proprii 
lor păripți — la rjndul lor pes
cari — sînt cei care îi îndeam
nă, deseori, să renunțe la tradi
ția locului și să caute alte ocu
pații.

Din acest punct de vedere se 
pot încă întreprinde o serie de 
măsuri, prin care condițiile de 
muncă ale pescarilor ar putea 
fi substanțial ameliorate.

Ne gîndim, în primul rînd, 
la asigurarea unei deplasări ra
pide și comode către locurile 
de pescuit, deziderat pe care 
directorul întreprinderii pisci
cole Sulina, Dorin Bălan, îl 
consideră realizabil prin închi
rierea sau vînzarea către pes
cari a unor mici motoare ata- 
șabile. „Sînt cazuri în care pes
cării străbat zilnic, vîslind, 
40—60 km. Un travaliu epui
zant, care are efecte negative 
directe asupra producției —- 
ne spunea interlocutorul nostru. 
Nu înțeleg de ce nu se fabri
că și nu se pun în vînzare mo
toare de 3—6 cai putere, care 
ar ușura foarte mult munca 
pescarilor. Asemenea motoare 
s-au fabricat cîndva la uzinele 
„Timpuri noi" din București, 
dar, fără un motiv temeinic, 
producția lor a fost sistată".

In unele locuri — Mila 23 
spre exemplu — problema de
plasării pescarilor a fost rezol
vată cu ajutorul șalupelor sau 
altor vase ale întreprinderilor, 
care remorchează lotcile pînă 
în zonele de pescuit și, apoi, 
pînă la cherhanale. O rezolva
re care, credem, stă la îndemî- 
na tuturor punctelor piscicole, 

„O altă problemă — releva 
Dumitru Tarasov, secretarul 
Comitetului U.T.C. din comuna 
Crișan — este cea a cabanelor 
pescărești. Deseori, înnoptînd în 
Deltă, departe de casă, pescarii 
dorm sub cerul liber sau în ca-

tirea luptei revoluționare. în casa 
sa a fost stabilit, în noaptea de 
10 spre 11 iunie, planul de acțiu
ne pentru declanșarea revoluției 
în București. După izbînda aces
teia, a fost numit comisar de 
propagandă în județul Ilfov, iar 
apoi l-a însoțit și secundat la 
Craiova pe Aaron Florian, alt 
transilvan numit aci prefect al 
județului.

între timp, dezvoltarea eveni
mentelor revoluționare din Tran
silvania l-a determinat pe Axente 
Sever să se reîntoarcă în locurile 
sale natale. A jucat un rol deo
sebit de important în organizarea 
militară a maselor de iobagi, că
pătând sarcina să organizeze pri
ma dintre cele 15 legiuni româ
nești, cea din regiunea Blajului. 
A luptat cu vitejie în fruntea oș
tenilor săi în părțile Mureșului, 
ca și în Munții Apuseni, a apărat 
Zlatna și Alba Iulia. Avram Ian-

deoeniu, crearea Astrei — asocia
ție culturală a românilor transil
vani — avea să împlinească acest 
vis al lui Axente Sever. Fruntașul 
transilvan a mai avut un rol im
portant în 1869, cînd a contribuit 
la înființarea Partidului Național 
Român. Spre sfîrșitul veacului 
plănuia eliberarea Transilvaniei și 
unirea ei cu țara, elaborînd 
plan concret de acțiune.

Ion Axente Sever a murit 
13 august 1906, în vîrstă de 
de ani. „Era — cum avea
scrie Iorga — unul dintre uriașii 
fulgerați care nu voiau să se 
tîrască în brînci după ce străbă
tuseră biruitori pe culmi". Figură 
însemnată a istoriei naționale, Ion 
Axente Sever se înscrie la loc de 
cinste printre făuritorii României 
modeme, Ia crearea căreia a con
tribuit prin fapta și gîndul său.

un

la
85
să

DAN BERINDEI

Vizitat; MUZEUL CAILOR FERATE, din calea Grîvîfeî 
193 B (lîngâ Gara de Nord), deschis* zilnic între orele 10-— 
18, duminica între orele 10—13, lunea închis.

Muzeul reprezintă un instrument prețios pentru cunoa$- 
terea evoluției și dezvoltării tehnicii transporturilor fero
viare.

Muzeul a fost reorganizat și completat cu noi exponate 
și material documentar în toamna anului 1969, cu prilejul 
aniversării a 100 de ani de la inaugurarea liniei ferate 
București-(Filaret) — Giurgiu.

Dintre piesele expuse în acest muzeu, se remarcă urmă
toarele :

— garnitura trenului care a făcut prima cursă în luna 
octombrie 1869 ;

— machete reprezentînd seriile de locomotive construite 
în țară și în străinătate pentru C.F.R.;

— macheta unei instalații de centralizare electrodinamică 
cu relee, înzestrată cu bloc de linie automat.

— documente originale, uniforme de epocă etc.
INTRAREA LIBERA

bane părăginite, care nu oferă 
un adăpost potrivit.

Personal am văzut cabana de 
la grindul Roșu, considerată 
drept una din cele mai bune, 
și am remarcat cît de precare 
sînt condițiile de înnoptat pe 
care le oferă. 20—30 de paturi 
suprapuse, cu așternuturi mur
dare,' schimbate cînd se nime
rește, lipsa lemnelor de foc și 
a celor mai sumare instalații 
igienice, precum și a unui mi
nim de posibilități culturale (un 
șah, un aparat de radio) fac 
improprie — în cazul respectiv 
— denumirea de cabană.

Acestor factori li se adaugă, 
în „balanța intimă" care deter
mină „fuga" tinerilor de me
seria de pescar, instabilitatea 
veniturilor (în sezon —2—5 mii 
lei lunar, în alte luni — 2—300 
lei) precum și lipsa unei cali
ficări atestate, legale, care să 
ofere un cadru de ierarhizare 
valorică, deocamdată absent. 
Nici măcar cei ce lucrează în 
crescătorii și pepiniere nu sînt 
beneficiarii vreunei forme de 
pregătire, de specializare.

La Mila 23, inginerul dispe
cer Tiberiu Șipot ne vorbea 
despre necesitatea înființării 
unor școli de piscicultura, pre
cum și a atragerii tinerilor în 
aceste școli, ținînd seama toc
mai de extinderea pe care ur
mează să o capete pescuitul di
rijat.

Nu trebuie neglijați nici cei
lalți factori care contribuie la 
diminuarea prezenței umane — 
mai ales tinere — în zona Del
tei. Investițiile masive, care au 
dat în ultimii ani o înfățișare 
modernă municipiului Tulcea 
și altor localități din județ, au 
fost prea puțin dirijate către 
Deltă, în special în direcția îm
bunătățirii condițiilor de locuit, 
a construcțiilor social-culturale. 
Dacă Maliucul, Crișanul, Suli
na și chiar Sf. Gheorghe au 
beneficiat într-o măsură mai 
mare de asemenea investiții, în 
alte locuri — spre exemplu în 
marile sate de pescari Mila 23 
și Caraorman — posibilitățile cul
turale se reduc la cele cîteva 
aparate TV sau de radio ale 
unora dintre locuitori și... la 
restaurantul din sat. Roman 
Condratov, directorul I. P. Mila 
23 se întreba, pe drept cuvînt, 
ce-i poate reține pe tineri în sat? 
„Este necesar ca mobilizarea

oamenilor de aici la activitățile 
productive specifice Deltei, la 
păstrarea tradițiilor de muncă 
locale să fie susținută mai in
tens cu argumente ț;nînd de 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață. Este necesară o aprovi
zionare mai intensă și ritmică 
cu bunuri de larg consum, în 
special produse agro-alimentare 
proaspete, este necesar un că
min cultural care să rupă izo
larea, romantică, e drepț, dar 
deloc de natură să-i lege pe oa
menii moderni de aceste locuri. 
Numai așa îi vom putea men
ține pe tineri în perimetrul 
Deltei".

Desigur, măsurilor de îmbu
nătățire a condițiilor de mun
că și de viață ale pescarilor, 
ale celorlalți oameni din Deltă 
— măsuri dintre care multe 
sînt deja în curs de înfăptuire, 
trebuie să li se adauge o inten
să campanie educativă. Tinerii 
localnici trebuie să înțeleagă 
că procesul amplu și complex 
de modernizare a Deltei, proces 
aflat în plină desfășurare, nu 
se poate realiza fără contribu
ția directă, efectivă a fiecăruia z 
dintre ei. Că acest proces, din 
care face parte integrantă și 
modernizarea tradițiilor pescă
rești, nu este lipsit de si
nuozități, multă răbdare, chiar 
sacrificiu. Iar organizatorii pro
ducției chiar, sînt chemați 
privească cu toată ~x----
rea această sarcină, 
gura fondul uman 
vor fi valorificate 
tor bogățiile Deltei, 
valoroasă, concretizată în 
țiativa Comitetului județean 
U.T.C., de a organiza, împreună 
cu Inspectoratul școlar jude
țean, practica elevilor din șco
lile Deltei în unitățile piscico
le, a fost întîmpinată cu rezer
ve și aplicată cu inconsecvență" 
— ne spunea Nicolae Rizea, se
cretar al Comitetului județean 
Tulcea al U.T.C.

Or, interesele economice de 
care e legat viitorul Deltei im
pun cu necesitate valorificarea 
optimă a fiecărei idei suscepti
bile să amelioreze situația pre
zentată mai sus (și e nevoie de 
cît mai multe asemenea idei și 
inițiative), solicită o preocupare 1 
susținută, activă, consecventă,

,i să 
răspunde- 
de a 
prin

pe 
„O

asi- 
care 
vii- 
idee 
ini-

din partea fiecărui organ local 
și chiar a organelor centrale 
cu atribuții în acest domeniu.
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ÎN CE TERMENI DISCUTĂM

ASTĂZI DESPRE
RE LA TI A

ȘCOALĂ- ORGANIZA ȚIE
La Timișoara, angajăm într-o 

discuție pe această temă elevi, 
cadre U.T.C., precum și profe
sori, directori, îndrumători 
U.T.C., diriginți. Cei zece elevi 
cu care am stat de vorbă — 
secretari ai comitetelor U.T.C, 
de liceu ori locțiitori, vice- 

' președinți ai consiliilor ju
dețean și municipal al elevi
lor, secretari de clasă, în- 
vățînd în școala generală, pro
fesională ori în. ultimul an de 
liceu — ne-au pus pe gînduri. 
Acum, cînd reparcurgem steno
grama, întrebările se repetă cu 
acuitate. Cu toate că punctele 
lor de vedere nu sint atacabile. 
Ion Nițu — Liceul industrial de 
construcții de mașini — n-a gre
șit afirmînd că îl vede pe dascăl 
îndrumător și colaborator în ac
tivitatea organizației U.T.C., că 
uteciștii simt nevoia să aibă gi
rul celor maturi asupra ideilor 
lor. La rîndul ei, Mariana Pop 
— Liceul nr. 10 — n-ar avea 
de ce să fie combătută ; a 
subliniat că dreptul la inițiati
vă nu înseamnă a face ori
ce, ci este necesară o selec
ție, realizată prin îndrumarea 
organizației de partid și colabo
rarea cu conducerea școlii. După 
cum nici pe Gabriel Walter, de 
la același liceu, nu-1 poți con
trazice cînd spune că dirigin
tele poate fi considerat omul 
care ajută, care coordonează.

Luăm în .seamă și ceea ce s-a 
discutat privitor la auitocondu- 
cere, la capacitatea lor de a răs
punde de la A la Z de treburile 
organizației. Sigur că autocondu- 
cerea se învață, cum se exprima 
Gheorge Gbnzi — Centrul șco
lar al M.I.U. Cînd ești la înce
putul vieții de utecist și n-ai ex
periență. e bine ca cineva mai 
mare să te ajute. Dar ce te faci 
atunci cînd, ajungind utecist în
tr-o clasă mai mare, deci avînd 
deja experiență, te blîzezi, devii 
comod. îți place ca alții să facă 
treburile tale ? — remarca Irina 
Dobîndă — Liceul „Vicențiu Ba- 
beș". Ne amintim o subliniere 
anartinînd lui Silviu Popeț — 
Liceul nr. 7 : „Pînă la urmă 
putem vorbi de autoconducere 
numai în cazul în care comite
tul și secretarul se bucură . de 
prestigiu atît în fata uteciștilor 
cît și în fața conducerii școlii. 
Un comitet „fantomă" și un se
cretar șters vor fi de bună sea
mă ignorați iar activitatea de 
organizație va exista datorită 
bunăvoinței cadrelor didactice".

în convorbirea noastră am a- 
juns și la o chestiune de mai 
mare noutate — la reprezenta
rea elevilor în consiliul profeso
ral. Adrian Catrinescu — Școala 
tehnică postlioeală de telecomu
nicații, Mirela Leancu — Li
ceul „Eftimie Murgu", Vasile 
Rotărescu — Grupul școlar E- 
lectromotor, Ion Roman — Școa
la generală nr. 16 — de fapt, 
toți interlocutorii au spus : da, 
simțim nevoia să ne spunem pă
rerea cu privire la viata școlară, 
e bine că secretarul va participa 
Ia consiliile pedagogice. Dar 
imediat au precizat : numai la 
partea care se ocupă strict cu 
problemele elevilor — cum ar fi 
disciplina.

Atît am putut extrage din dis
cuția cu elevii timișoreni. Un 
dialog icuminte, care nu poate fi 
acuzat de in-justete si nici nu va 
supăra pe nimeni. Dar de ce atât 
de cuminte ? Ne așteptam la o 
discuție mai ofensivă. Existau 
toate condițiile : tema, nu se 
poate să nu trezească ecou la 
vînsta cînd dorești să te afirmi 
în idei și în acțiune, iar organi
zația. la acești ani. constituie 
cadrul cel mai propice acestei a- 
firmări : aveam în față interlo
cutori din organizații cunoscute 
în oraș pentru activitate și ini
tiative. Si cu toate acestea, n-am 
aflat decît formule uzuale.

Nu-i contrazicem. Profesorul 
are competentă, autoritate, ex
periență. tact, elevii 51 respectă. 
F-oarte bine ! Dar în subtextul 
acestei motivații ce se află oare? 
Cu siguranță, obișnuința de ani 
de zile — și observația nu este

valabilă cu precădere pentru Ti
mișoara — de a transfera pro
fesorilor greul. De bună voie și 
nesi'liți de nimeni, uteciștii pro
voacă adesea starea de tutelă. 
Foarte greu se șterge obiceiul 
deprins de a aștepta sarcini, in
dicații, telefonul pentru o mobi
lizare. încă nu a fost abandonată 
practica activiștilor de a urma 
traseul : " "
școlii ori cu 
U.T.C., care, la 
transmită sarcinile secretarului. 
Iată, dar, de ce n-am putut ob
ține răspunsul care ar fi fost fi
resc : cînd e vorba de organiza
ție, noi putem face totul I Răs
punderile se parcelează : tre
burile organizatorice sînt grele, 
le rezolvă mai ușor profesorii, 
noi să facem mobilizarea ; nu ne 
putem descurca în probleme bă
nești ; mai simplu obține profe
sorul aprobarea unei vizite în 
întreprindere, o mașină pentru 
excursie, o sală pentru un spec
tacol etc., etc.,

Sincer vorbind, ne așteptam 
ca în discuția noastră, uteciștii 
să-și asume chiar sarcini care 
nu sînt de competența lor. N-ar 
fi însemnat nici lipsă de respect 
pentru profesori, ori pentru. 

' scoală, nici indisciplină, ci o în
cercare de a sparge inerția, de 
a renunța La schematismul în 
gîndire și limbaj cu privire la 
relația școalâ-organizatie. Ade
vărul este că nu există suficien
tă îndrăzneală de a recepta la 
dimensiuni exacte un lucru nou, 
potrivit unei etape noi. Altmin
teri nu se explică de ce au fost 
atît de precauți cînd i-am între
bat dacă simt nevoia să-și spună 
părerea în problemele școlii și 
în ce cadru. „Da, simțim ne
voia, dar să nu ne amestecăm în 
totul, să fim prezenți la consiliu 
numai cînd se discută un caz de 
indisciplină și numai dacă secre
tarul cunoaște cazul, ori cînd se 
discută probleme privind activi
tățile elevilor..."

Aproape surprinzător, dar pro
fesorii au fost mai aproape de 
realitate în această discuție care 
viza relația școală-organizație, 
au pledat cu mai multă con
vingere pentru respectarea prin
cipiului : organizația U.T.C. este 
a elevilor, trebuie să-și asume 
propriile sarcini, să și le con
ceapă, să conducă realizarea lor. 
Profesorul Gheorghe Flucsă, di
rector — Liceul industrial pen
tru construcții de mașini — vor
bea cu mare admirație despre 
organizația U.T.C. a liceului pe 
care-1 conduce. Nu i-a fost tea
mă să-i lase „pe mină" revista 
școlii, s-o facă uteciștii cum vor
— și o fac foarte bine — pentru 
că știu ce-i interesează. A îm
părțit cu organizația U.T.C. pro
blemele privind repartizarea ju
dicioasă a burselor, perfectiona
rea practicii, îndrumarea absol
venților spre ceea ce li se potri
vește după cinci ani de liceu de 
specialitate. Are chiar părerea 
că școala ar trebui să le trans
fere mult mai multe obiective 
ale muncii educative, întrucît 
astfel i-ar solicita pe uteciști să 
fie oameni de acțiune, îm stare 
să-și ducă efortul dincolo de o- 
bligația de a învăța, corectând în 
aoest fel familia care — greșind
— decretează : „noi te scutim de
greu, tu trebuie doar să înveți". 
Profesoara Irina Stanică, direc
tor adjunct — Liceul nr. 8 —
pleda pentru curajul dascălilor 
chiar în eventualitatea că une
ori uteciștii vor greși. Profesoara 
Ileana Cerneseu — Liceul nr. 10
— adăuga că omul de La catedră 
trebuie, din. cînd în cînd, să se 
așeze în banca elevului, să se 
pună în situația lui, și atunci va 
înțelege mai bine, că, la rîn- 
du-i, la anii învățăturii a avut 
ambiția unor acțiuni care să-i a- 
parțină totalmente. Virginia 
Corlat, îndrumător U.T.C. — 
Liceul „Eftimie Murgu“ — măr
turisește că procedează cu fer
mitate ; le spune celor din co
mitet : gîndiți-vă. sfătuiți-vă, 
hotărîți și, în final, spune- 
ți-mi doar ce vreți să fa
ceți, cu ce vă pot ajuta. E bine

discuția cu directorul 
îndrumătorul 

rîndu-le, să

că s-a pus atît de răspicat pro
blema de a se renunța la ve
chea ideea ca organizația U.T.C. 
din școală „să se ocupe de mo
bilizare", ,,de popularizare", „să 
contribuie"... De ce să contribuie, 
alături de școală și nu să ac
ționeze ? Toți au fost de acord 
că așa se pun lucrurile acum 
cînd discutăm despre organiza
ția U.T.C. a școlii. Ea are ne
voie de un gir de încredere din 
partea profesorilor. De ce să fie 
păziți la reuniuni ? Să ne apro
piem de ei — spuneau profeso
rii — încît să ne dorească invi
tații lor la distracții, la film, la 
teatru. Iar dacă vor să fie sin
guri, să avem încredere că știu 
să fie tineri, să se distreze. Nu 
toate juriile și prezidiile con
cursurilor și simpozioanelor 
trebuie neapărat să fie ocupate 
de dascăli. Putem fi și în sală, 
și ei, uteciștii în jurii, în pre
zidii — apreciau cadrele didac
tice.

Așa au discutat profesorii. Și 
totuși, fenomenul de tutelă con
tinuă să facă casă bună în 
multe școli. Profesorii Gheorghe 
Tipa, director adjunct — Grupul

școlar M.I.U. — și Marin Pre- 
descu, director — Liceul „G. D. 
Loga“ recunosc că tutela există
— și există, fiind preferată lui 
„a nu se face nimic pe linie de 
organizație". Apare, așadar, un 
cerc vicios : decît nimic, mai 
bine tutelă. Dar tutelîndu-i pe 
uteciști, remarca profesorul 
Gheorghe Sencu, îndrumător 
U.T.C. — Grupul școlar de con
strucții — se alimentează como
ditatea, se anihilează inițiativa. 
Profesorul Ion Martin, director
— Liceul „Vicențiu Babeș“ pri
vește lucrurile și din alt punct 
de vedere, și anume că greșeala 
este dusă pînă acolo încît se 
consideră că profesorul deține 
răspunderea de a împărți anu
mite libertăți elevilor, dar nu 
le împarte de teamă ca aceștia 
să nu capoteze unele acțiuni.

Este cit se poate de limpede. 
Profesorii au înțeles că în or
ganizația sa elevul utecist tre
buie să decidă și să întreprin
dă, iar dascălul să aibă grija 
ca ceea ce întreprinde să se 
cupleze foarte bine cu efortul 
școlii.

Profesorii

pectele puse în discuție, au de
tectat foarte multe dificultăți, 
le-au numit. își asumă, de pildă, 
faptul că uteciștii au devenit mai 
comozi în viața de organizație 
prin aceea că mulți și-au răsfă
țat elevii ori nu au știut sâ lu
creze cu organizația U.T.C.; sau, 
la rîndul lor, unii profesori au 
fost comozi și nu s-au adaptat 
unor cerințe noi. Rutina care 
mai planează în activitatea 
unor organizații uteciste o pun ' 
pe seama temerii profesorilor 
de a-i lăsa pe elevi să facă alt
ceva decît s-a făcut dintotdea- 
una, poate de pe vremea cînd 
unii dintre ei au fost uteciști.

După părerea noastră, orga
nizația U.T.C. a școlii cîștigă 
mult prin faptul că înțelepciu
nea profesorilor merge în acest 
sens, tratîndu-i pe uteciști cu 
considerația proprie dascălului 
comunist pe care nu-1 intere
sează numai cum învață elevii, 
ci și cum se formează la școala 
vieții social-politice. Considera
ția aceasta merge pînă acolo în
cît, cînd a venit vorba de re
prezentarea organizației în con
siliile pedagogice, profesorii au

raportat aceasta la democratis
mul societății noastre, depășind 
pretențiile formulate de uteciști. 
Cu alte cuvinte, școala așteaptă 
foarte mult de la această repre
zentare și nu numai în consilii,, 
dar și la ședințele conducerii 
restrinse a școlii, la ora direc
torului. S-a discutat despre po
sibilitatea ca în consiliile peda
gogice să fie prezent nu numai 
secretarul U.T.C. ci și alți re
prezentanți ai uteciștilor ; parti
ciparea să nu se rezume la acele 
consilii care dezbat disciplina ; 
ea este necesară întotdeauna 
cînd se discută probleme ale 
școlii care sînt, implicit, ale e- 
levilor. Deci, prezența secreta
rilor U.T.C. ori a reprezentanți
lor elevilor este totdeauna o- 
portună. Se va pune problema 
— subliniau profesorii — ce aduc 
uteciștii în consiliu, cum își re
prezintă ei colegii, cum stăpî-

nesc problemele procesului in- 
structiv-educativ, ce transmit 
colegilor din dezbaterile con
siliului. Va fi nevoie ca ei să 
învețe să reprezinte. Și vor 
învăța.

Deci școala a preluat o idee 
valoroasă, e gata să-i dea cursul 
cel mai firesc, pentru că — așa 
cum s-a exprimat ministrul în- 
vățămîntului la tribuna Congre
sului U.T.C. — părerile elevilor 
nu trebuie să constituie o co
lecție de piese la dosarul învă- 
țămîntului, ci opinii valide și 
autoritare de care școala să țină 
seama.

Am adăuga că este nevoie să 
determinăm mai bine fluxul o- 
piniilor uteciștilor, să spargă ei 
înșiși tiparul unor obișnuințe, 
să fie mai dinamici.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

M
vorbind în 
terul nobil 
seriilor. Dar 
de o anume ......... 
ierului care modelează nu la 
figurat, ci la propriu o brățară 
de aur, metafora aceasta devine 
palidă. Mă stăpînește un aseme
nea gînd din ziua cînd am vi
zitat cîteva ateliere unde se 
creează din aur și argint podoa
be de tot felul. La primul din
tre ateliere un meșter între două 
vîrste, voinic ca un fierar din 
poveste, a vîrît o mînă uriașă 
într-o cutiuță căptușită în cati
fea și a scos cu grație un inel. 
„Nu este capodopera genului, 
dar arată ceea ce știm noi să fa
cem — mi-a explicat simplu. 
Inelul era — nici mai mult nici 
mai puțin — o cronică fidelă 
a zborului primului om pînă pe 
Lună și înapoi. Și racheta uriașă 
decolind, și pămîntul survolat de 
nava cosmică pe un fond de 
stele strălucitoare — diamante 
de diferite mărimi — și ameriza
rea și helicopterul „66". Sub un 
capac minuscul — faza cea mai 
importantă, activitatea omului pe 
lună: omul colectînd roci, scîn- 
teietoare în viziunea

Un atelier de
a aurului — de pildă cel 
de pe strada 30 Decembrie, 
unde l-am întîlnit pe meșterul 
cu inelul — arată destul de ba
nal la prima vedere. Dar dacă 
te apleci o dată cu lucrătorul dea
supra metalului galben și pri
vești ca și el prin monoclu des
coperi o altă lume.Dintr-un creu
zet, scos din cuptorul de topit,

eseria e brățară de aur — 
spune o veche zicală; o 
metaforă care sugerează, 

generală, carac
al tuturor 
cînd este vorba 
meserie, a meș-

me-

artistului, 
prelucrare

DENSITATE
OPTIMĂ SE
stabilește încă

îngemănată cu',: munca sporni
că a oamenilor, puterea Bărăga
nului poate și trebuie să fie iz
vor de belșug. Mai ales după 
consfătuirea de lucru la care a 
participat secretarul general al 
partidului nostru, lucrătorii din 
agricultura județului Ialomița 
doresc fierbinte să ofere țării 
un atare izvor. S-a trecut, de a- 
ceea, cu fermă hotărîre la tran
spunerea faptică a tuturor indi
cațiilor prețioase primite, la 
clădirea unor solide temelii ne
cesare respectării și chiar de
pășirii angajamentelor asumate. 
Toate forțele existente sînt con
centrate în această perioadă pe 
coordonatele calității și ritmi
cității, la însămînțarea cît mai 
operativă a porumbului pe cele 
146 000 de hectare planificate. In 
urmă cu o zi, cooperativele a- 
gricole de producție semănase- 
ră cu porumb primele 25 000 de 
hectare, reprezentând aproape 
28 la sută din cifra de plan. Bu
na organizare a muncii, perfecta 
conlucrare între mecanici și co
operatori alcătuiți în formații 
de lucru cu programe riguros 
întocmite și respectate, consti
tuie principalii factori genera
tori ai acestei realizări. Există 
multe unități unde semănatul 
se apropie de sfîrșit. La C.A.P. 
Perieți, bunăoară, din cele 800 
hectare planificate, mai erau 
neînsămînțate doar 300 hectare. 
„Beneficiem de condiții exce
lente de lucru, ne mărturisește 
inginerul Petre GAVRIȘ. Ea 
noi, fiecare cooperator, fiecare 
mecanizator din echipele care 
alcătuiesc cele 4 brigăzi, a mun
cit cu multă grijă, urmînd în
tocmai îndrumările date. Cel 
puțin mecanizatorii Iulian Gre- 
cu, Gheorghe Dinu, Niculae Ră- 
dulescu, Ion Florea au prestat 
lucrări ce nu pot fi apreciate de
cît cu superlative. Și-a arătat e- 
ficiența încă de pe acum, îm
bunătățirea sistemului de retri
buire a muncii". De asemenea,

de la
sema

au adîncit

nat! Lucrări de sezon
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Ja C.A.P. din Scînteia, președin
tele acesteia, tovarășul Florea 
Ștefan, ne informează cu vădi
tă satisfacție că au fost semă
nate peste 700 hectare din cele 
1 200 hectare prevăzute în plan. 
Procente la fel de bune am con
semnat și în alte unități ca ce
le din Iazu. Luciu, Făcăieni, 
Grivița, Grindu, Dor Mărunt, 
Gh. Doja, Dragoș Vodă, Ceacu.

Pentru realizarea optimă a 
parametrilor calitativi se impu
ne multă, foarte multă atenție 
din partea specialiștilor. Pre
gătirea patului germinativ tre
buie făcut de o așa manieră în
cît să se economisească la ma
ximum zestrea de, apă a solului. 
„Pentru aceasta, remarca ingi
nerul Aurel Popa de la C.A.P. 
Modelu, aplicăm următoarea 
suită de lucrări : după adminis
trarea îngrășămintelor se tre
ce cu un agregat format din 
discuri, nivelator (pentru că nu 
avem în dotarea secției de me
canizare folosim șine de deco- 
vil) și grâpă de mărăcini și a-

poi, imediat se face semănatul. 
Prin discuire, concomitent cu 
nivelarea și grăparea, reușim 
să nivelăm și să lăsăm patului 
germinativ o suprafață de eva
porare redusă. Introducerea cit 
mai rapidă a sămînței are drept 
urmare prinderea unei cantități 
mai mari de apă necesară pro
cesului de germinație". Vedem 
la lucru pe mecanizatorii Mi- 
truș Bratu, Gheorghe Mareș. Ni- 
colae Aron, Aurel Iancu și ne 
conyingem că acest sistem are 
și o configurație practică nu nu
mai teoretică. Și la cooperativa 
vecină, Roseți, se lucrează în a- 
ceeași manieră minus nivelato
rul, inginerul șef Ion Borcea, 
considerînd că în condițiile uni
tății nu mai e nevoie de așa 
ceva.

Firesc, una dintre probleme
le ce preocupă acum foarte mult 
și e urmărită de specialiștii din 
unități e stabilirea și realizarea 
densității optime la hectar 
pentru că se dispune de semin
țe din hibrizi foarte productivi.

Am încercat și verificat de 3-4 
ori semănătorile cu care lu
crăm — ne spunea inginerul 
șef al C.A.P. Perieți. Pînă nu 
am reglat la densitatea conve
nabilă nu am intrat în teren. 
Considerăm că e anacronic a- 
cum să se mai vorbească de o 
„aranjare" a densității porum
bului prin răritul manual (trea
bă care în realitate prejudicia
ză cultura). Numărul de plante 
la unitatea de suprafață se sta
bilește de la semănat. Pentru si
guranță lucrăm cu viteză mică. 
Se evită patinarea și deci gre
șurile. Soluția nu mai compor
tă discuții pentru că în afară 
de considerentele agrotehnice e- 
xistă și cele economice, de ra
ționalizare a consumului de 
norme la unitatea de suprafa
ță, la tona de produs.

28 300 ha din cele 90.000 ha cît 
va măsura marele lan de po
rumb al Bărăganului coopera
tist, vor nrimi anul acesta aju
torul ploii artificiale. De pe a- 
ceastă suprafață oamenii vor să

obțină cu orice preț, o producție 
medie de 8.000 kg la hectar. 
„Vom realiza în mod cert aceas
tă producție, dacă nu chiar mai 
mult — ne asigură inginerul 
Aurel Popa. Am recoltat noi 8 
tone la hectar și în alți ani 
cînd nu am dispus de condiții 
așa de bune de semănat și de 
hibrizi productivi. Pe cele 200 
hectare pe care le avem în sis
tem irigat, trebuie să scoatem 
10.000 kg la unitatea' de supra
față".

In unitățile vizitate Roseți, 
Modelu, Borcea, Jegălia, aseme
nea suprafețe se bucură de o 
atenție specială. Pregătirea te
renului se face cu multă miga
lă, 
unor 
artă.
că ale acestor zile • consemnea
ză lucrări la verificarea și re
pararea canalelor și conduc
telor, noi revizuiri ale uti
lajelor de udare, recrutarea și 
instruirea motopompiștilor. Or
ganizațiile U.T.C. din comune
le 'județului își aduc în acest 
sector un substanțial aport. Pre
tutindeni eforturi conjugate pen
tru cș orele porumbului să fie 
de bun augur.

OCTAVIAN MILEA

urmărindu-se 
adevărate 
Programele

realizarea 
lucrări de 

de mun-

BIJU
TIERII
aurul lichid este vărsat picătură 
cu picătură intr-un vas lunguieț 
plin cu ulei mineral. în densita
tea uleiului picătura fierbinte a- 
lunecă încet, rostogolindu-se me
reu în jurul axei sale pînă ajun
ge la fund, rece și de o sferici- 
tate^ perfectă. 10—15 asemenea 
picături sînt lipite între ele la 
flăcăra fină a suflătorului și for
mează o diademă. Diadema șer
puiește apoi in jurul unui oval 
dintr-o foiță de aur; împreună 
sînt aplicate unor brațe în ara
besc și în sfîrșit pe verighetă — 
cel mai simplu inel este gata I

Meșterul cu alură de fie
rar, Marin Constantinescu, 
48 ’
lui 
care „. __ r. ____
ză de 3 ani și jumătate la aceeași 
masă cu părintele său. Cea mai 
tînără dintre lucrătoarele atelie
rului din str. 30 Decembrie, 
Florica Andrei, 17 ani, este sora 
unui alt bijutier, Marin Andrei, 24 
de ani. Ca și Lucian, Florica a 
moștenit direct de la înaintași 
ceva din arta prelucrării metalu
lui galben

Și există, firește, exemple și cu 
alt sens. La atelierul din strada 
Frunzei, unde se prelucrează ar
gintul, l-am cunoscut pe tînărul 
Ion Neagu; tocmai turnase, în
tr-o formă de pămînt partea su
perioară a unui inel — o efigie 
de dac. Neagu mi-a mărturisit că 
la începutul meseriei a fost aju
tat aici în cooperativă de un om 
mai in vîrstă (acum , pensionar) 
care avea „niște mîini de aur". 
Dar cea mai bună imagine a pre
luării ștafetei acestei meserii am 
găsit-o la atelierul din str. Țepeș 
Vodă. Deasupra unuia și ace
luiași obiect ședeau aplecate cu 
o concentrare maximă două per
soane : un om vîrstnic care, ju
decind după părul său alb, tre
buia demult să fie pensionar și 
o tînără brunetă parcă abia ieși
tă de pe băncile școlii profesio
nale : Maria Ciocîrlan.' Ridicîn- 
du-și privirea de pe arabescul 
minuscul fixat pe un lujer de 
cercel ea mi-a spus: „Meșterul 
meu, tovarășul Cazasiân, mă în
vață și astăzi, deși am terminat 
de cițiva ani profesionala. Fără 
asemenea ajutor direct, atunci 
cînd lucrăm nici unul din cei 
tineri n-am putea deveni adevă- 
rați bijutieri".

VICTOR CONSTATINESCU

de ani 
Lucian 
are 19

are 
și este tatăl 
Constantinescu, 

ani și lucrea-

BUNĂ ZIUA, 
TOVARĂȘI BRIGADIERI

(Urmare din pag. I)

concise, cifre, date, oameni. 
Cuvintele sînt puține, mult 
prea puține pentru tot ceea 
ce se poate spune despre 
acești tineri constructori, 
despre biografia lor înscri
să în biografia șantieru
lui, despre munca lor, des
pre realizările lor.

îi privesc. Ei ascultă rapor
tul. Este vorba despre ei, des
pre fiecare, chiar dacă nu sînt 
amintiți nominal, este vorba 
de ei, brigadierii de la Porți
le de Fier care acum, cînd hi
drocentrala capătă contururi 
definitive, pot recunoaște: 
și-au făcut datoria cu adevă
rat.

4- Bună ziua, tovarăși bri
gadieri !

Salutul rămîne ca un ecou 
spre tineri și spre Valea Jido- 
stiței, întregit de cîntec, de 
cîntecul acesta bărbătesc, cîn- 
tat partidului, cîntat țării...

„Trei culori cunosc pe lume“ 
Cu cîteva zile în urmă, Petru 

Mike, secretarul U.T.C., vor- 
bindu-mi despre tineri, îmi 
spunea cu regret:

— îmi pare rău că nu vor 
participa la festivitatea noas
tră toți cei . peste 5 000 de ti
neri care au lucrat pe șantier. 
Ei toți merită un cuvînt de 
laudă.

Tot acum, în careul festiv, 
îi privesc. Ascult felicitările și 
cuvintele de laudă ale tovară
șului inginer Nicolae Mănescu, 
directorul general al Grupului 
de șantiere. Cuvintele de laudă 
și de mulțumire ale primului 
secretar al U.T.C. al județului 
Mehedinți, Marius Cojocaru, 
ale primului secretar al P.C.R. 
al municipiului Turnu Severin, 
Iulian Ploștinaru și înțeleg, 
simt și eu ca și brigadierii, că 
aceste cuvinte sînt adresate 
tuturor băieților de aici, har
nici, care au ridicat barajul, 
care au stăvilit Dunărea, care 
au așezat tonă peste tonă pe 
tonul ecluzelor, care au mon
tat în sala ca o catedrală a 
Centralei turbine, emoționîn- 
du-se ca niciodată în viață,

pentru prima lor rotire, care 
au construit șoseaua și drumul 
de fier, tuturor.

— „...Șantierul a însemnat 
pentru mine o adevărată școa
lă de formare, de viață“.

— „...Mă simt mîndru că 
trăiesc și muncesc în mijlocul 
acestui colectiv de oameni mi- 
nunați“.

— .....Adresăm de aici, de la 
Porțile de Fier, noi, brigadierii, 
cele mai sincere sentimente de 
recunoștință partidului".

— „Ne angajăm să întâmpi
năm semicentenarul P.C.R. cu 
noi realizări14.

— Cele 1 050 MW putere in
stalată aici, la Porțile de Fier, 
vor însemna pentru noi, pen
tru urmașii noștri, înalte reali
zări ale acestor vremuri, vor 
însemna bunăstare și cultură14.

— Trăiesc alături de toți ti
nerii prezenți aici, la această 
adunare, cu sentimentul dato
riei împlinite.

Spicuiesc din cuvintele lor, 
din emoția lor, din hotărîrea 
exprimată în cuvinte. Și Du
mitru Mateuță și Constantin 
Frunză și Dumitru Pară și Ion 
Ghinea și Mihai Tătaru, elec
tricieni sau monteuri, mineri 
sau lăcătuși, fierari betoniști 
sau dulgheri au aici, în fața 
colegilor, a brigadierilor cu
vinte puține. Căci tot ceea ce 
au avut de spus au spus prin 
munca lor, prin datoria împli
nită. Tovarășul Iosiî Walter în-

mînează întregului șantier na
țional al tineretului de la Por
țile de Fier diploma de onoare 
a C.C. al U.T.C. Se înmînează

RĂSPUNS 
BRIGADIERILOR

Brigadierii Șantierului națio
nal al tineretului de la Porțile 
de Fier au luat cunoștință de 
chemarea adresată de .brigadie
rii de la Lotru echipelor de bri
gadieri de pQ șantierele patriei 
noastre.

încrezători în forțele noastre, 
pe baza experienței căpătate, 
noi, cei aproape 1 000 de briga
dieri de la Porțile de Fier vă a- 
sigurăm, dragi constructori de 
pe Lotru, că ne vom spori zil
nic eforturile, priceperea și 
hărnicia pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție, făcîwd 
astfel ca cea mai impunătoare 
construcție hidroenergetică de 
pe Dunăre să-și contureze de
finitiv forma, iar apele să îm
pingă rotoarele producătoare de 
energie electri-ă atît de necesa
ră dezvoltării industriale a pa
triei.

împreună cu constructorii și 
Bdontorii vîrstnici, a căror ex
periență ne-a dăruit întotdeau
na elan și încredere în forțele 
noastre, vom da înfăptuire sar
cinii de cinste pentru punere în 
funcțiune mai devreme a capa
cității lor proiectate. Astfel, a- 
nul acesta va trebui să reali
zăm. împreună cu întregul co
lectiv următoarele obiective pre-

diplome de onoare celor mai 
buni dintre cei mai buni. Și 
fiecare diplomă este o bucurie 
pentru toți...

CHEMĂRII
DE LA LOTRU

văzute în planul de stat :
— punerea în funcțiune și ra

cordarea Ia sistemul energetic 
național a încă trei hidroagrega- 
te, asigurînd intrarea obiective
lor la capacitatea proiectată de 
1 000 MW ;

— darea în exploatare defini
tivă și la parametrii proiectați 
a ecluzei de pe malul româ
nesc ;

— terminarea lucrărilor de 
construcții-montaj ale barajului 
deversor, asigurînd ridicarea 
cotei în lac la 69,5 m.;

— definitivarea lucrărilor la 
stația de 400 KV și a altor lu
crări ;

— terminarea construcției șo
selei naționale.

Ca tineri comuniști sîntem 
conștienți că este o datorie de 
onoare aceea de a promova o 
deosebită disciplină în muncă, 
de a da dovadă de înaltă pasiu
ne și răspundere față de sarci
nile noastre profesionale în bu
na organizare și desfășurare a 
muncii, pentru folosirea la Ima- 
ximum a timpului de lucru și 
desfășurarea lucrărilor la un 
înalt nivel calitativ.

Acordînd însemnătatea cuve
nită organizării acțiunilor de 
muncă voluntar-patriotică, anul

acesta brigadierii vor participa 
la amenajarea ștrandului „Por
țile de Fier", la colectarea can
tității de 500 tone metal vechi, 
amenajarea de baze sportive și 
înfrumusețarea căminelor mun
citorești. La această activitate 
propunem să realizăm economii 
de peste 200 000 lei.

Ne angajăm să adăugăm la ac
tivitatea acestei înalte școli de 
educare a șantierului, pe care 
o analizăm astăzi, noi și noi ac
țiuni politico-educative, pentru 
formarea ideologiei comuniste, 
dezvoltarea calității de militant 
activ pentru înfăptuirea politi
cii partidului, astfel încît, după 
terminarea lucrărilor la Porțile 
de Fier să ne prezentăm ca buni 
constructori și pe alte șantiere 
ale edificării socialiste în pa
tria noastră.

Intîmpinînd cu dragoste și re
cunoștință glorioasa aniversare 
a semicentenarului partidului, 
însuflețiți fiind de programul e- 
laborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R.. de sarcinile trasate 
tineretului din patria noastră de 
Congresul al IX-lea al U.T.C., 
ne angajăm în fața părintelui 
nostru drag, Partidul Comunist 
Român, să muncim în mod e- 
xemplar pentru traducerea în 
viață a obiectivelor stabilite, 
pentru terminarea în cel mai 
scurt timp a tuturor lucrărilor 
de la Porțile de Fier, aceasta 
cetate energetică a dezvoltării 
pe mai departe a economiei noa- 
tre naționale.

ȘANTIERUL NATIONAL 
AL TINERETULUI 

DE LA PORȚILE DE FIER

14 aprilie

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU
Cu profundă dragoste și devotament nemărginit față de cauza 

socialismului și comunismului, noi, brigadierii de pe Șantierul 
național al tineretului de la Porțile de .Fier, analizînd un an de 
muncă rodnică desfășurată pe acest mare obiectiv hidroenergetic 
al patriei, ne îndreptăm gîndurile și sentimentele de înaltă 
gratitudine către conducerea partidului, către dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, exprimînd în numele ce
lor peste 800 de tineri, adeziunea noastră unanimă la politica 
științifică și clar-văzătoare a Partidului Comunist Român, con
firmată în mod strălucit pe multiple planuri, în cele cinci 
decenii de glorioasă existență, reafirmind încă o dată, cu acest 
prilej, calda noastră recunoștință pentru grija și atenția deo
sebită cu care este înconjurat tineretul patriei noastre.

Este o mare mîndrie pentru noi, cei care muncim aici, pen
tru întreaga țară, faptul că această monumentală operă de la 
Porțile de Fier este rodul inteligenței și brațelor românești, 
ilustrînd astfel geniul creator, înaltele calități și virtuți ale 
poporului nostru. Pînă în prezent, apele învolburate ale Dunării, 
punînd în mișcare uriașele turbine, au fost silite de om să 
pulseze în sistemul energetic național 200 milioane KWh peste 
prevederile planului de stat.

Sub îndrumarea și cu sprijinul permanent al organizațiilor 
de partid, al organizațiilor U.T.C. brigadierii prezenți pe șan
tier, întregul nostru tineret, vom depune toate eforturile pentru 
a întâmpina cu noi și importante succese în muncă aniversarea 
gloriosului semicentenar al Partidului Comunist Român.

înaltele aprecieri adresate de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cel de al IX-lea Congres al U.T.C. cu 
privire la munca și activitatea tineretului patriei, au fost pri
mite cu entuziasm și bucurie dc toți tinerii de pe șantier.

Asigurăm conducerea partidului și statului nostru, pe dumnea
voastră personal, tovarășe secretar general, că fiind crescuți 
la această înaltă școală a șantierului, vom munci în continuare 
cu adine devotament și, unindu-ne în grupuri compacte, vom 
merge mai departe, pe alte șantiere ale patriei, participînd 
activ la înfăptuirea directivelor Congresului al X-lea, la trans
punerea în viață a politicii partidului, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul românesc.

ADUNAREA BRIGADIERILOR DE LA ȘANTIERUL 
NATIONAL AL TINERETULUI 

DE LA PORȚILE DE FIER
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SPIRAȚI
SPRE VALOARE

GRIGORE ARBORE

Cîteva prejudecăți de natură 
birocratie-administrativă, dar și 
inconsecvențele grave de atitu
dine, tratament și metodă ale 
criticii literare a creat la noi ca
tegoria foarte stranie de „tînăr 
scriitor" căreia „scriitori mai în 
vîrstă", criticii de aceiași vîrstă 
și „criticii din generația mai 
vîrstnică", publiciști și factori 
nu prea des invocați ai opiniei 

' publice îi stabilesc norme de 
conduită, îi conferă un statut 
special, care, în termenii extrem 
de judicioși ai anchetei la care 
răspund, se traduce de fapt prin 
statutul moral și profesional al 
tînărului scriitor. Simt din capul 
locului necesitatea unei preci
zări. Nu cred că breasla scriito
ricească poate fi împărțită în ca
tegorii de vîrstă. Scrisul nu e 
box și coeficientul de valoare 
al operei literare nu este influ
ențat de apartenența la vreo ca
tegorie : tînără, mijlocie, vîrstni
că și mai vîrstnică.

Critica franceză, prin interme
diul căreia am fost binecuvîn- 
tați cu această nefericita formu
lare, se exprimă însă mult mai' 
adecvat prin expresia jeune- 
auteur, ceea ce înseamnă doar 
că biologic autorul este tînăr și 
atît. La noi „maturizarea" auto
rului este un proces care „evo
luează» cu vîrsta. Dacă un ase
menea autor are norocul să aibă 
și talent, iar pe deasupra și u- 
mor spectacolul critic la care 
asistă în legătură cu propriile 
sale cărți este dintre cele mai 
amuzante. Am urmărit cum un 
prozator remarcabil, aoum în 
jur de 40 de ani, autor a cîtorva 
volume (care pînă anul trecut 
era considerat tînăr scriitor — 
de ce, încă nu e un mister) a 
„crescut" în ochii 
tip de critică de la 
te. Fiecare a fost 
dar mai bună decît 
pă modestele mele 
dectfnd dialectic, capodopera. ori 
s-a comis ori se va lăsa încă aș
teptată. Dar dacă volumele lui,

unui anumit 
carte la car- 
foarte bună 
cealaltă. Du- 
aprecieri, ju-

IB
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Impresionează seriozi
tatea cu care un cri
tic precum S. Da

mian — cunoscut pentru o 
anumită vocație pedagogică 
atit de necesară in relațiile 
cu debutanții — încearcă 
să analizeze o formă spe
cială de „hipertrofie a eu- 
lui" tînărului scriitor (Lu
ceafărul : O psihologie a 
succesului, Cultură și orgo
liu). Criticul explică aceas
tă hipertrofie prin „senza
ția de dezarmare în fața 
masivității Culturii": Un 
gol se cerea umplut și tî
nărul prea repede întîmpi- 
nat, după debut, de glorie, 
renunța la efortul dificil și 
îndelungat de asimilare a 
valorilor umanității, în fa
voarea unei zgomotoase 
convingeri despre începerea 
de la zero și nașterea unui 
nou fel de literatură care 
își ajunge ei însăși". însă 
fenomenul „dilatării perso
nalității" nu este provocat 
doar de refuzul Culturii, ci 
se poate identifica și în ca
zuri ce nu pornesc de la 
negarea culturii: „S-au ivit, 
în ultimii ani, autori tineri 
care se disting incontesta
bil prin instruire, califica
re intelectuală, resurse de 
orientare pe o arie destul 
de vastă a vieții spiritului. 
La unii dintre ei însă brus
ca exteriorizare de vanitate 
stîrnește uimire (...). Acum 

pentru critici (care l-au trecut 
acum în generația ,,de mijloc a 
acestor ani“) vor fi în continua
re foarte bune, dar mai bune de- 
cît precedentele foarte bune, 
unde vom ajunge ? Sistemul a- 
cesta după care se dau circum
stanțe valorii unei opere în 
funcție de vîrsta autorului mi 
se pare ridicol. El nu mai oo- 
respunde cu maturitatea prezen
tă a literaturii noastre, cu nive
lul general al culturii cititori-

PUNCTE DE VEDERE pT\ 

MARGINEA DEZBATERII: )
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lor, și nici cu exigențele pe care 
prezența unei multitudini de o- 
pere de valoare ale contempo
raneității le pune în fața auto
rilor ce pășesc pentru prima da
tă, prin intermediul cărții, în 
fața publicului.

Nu țin minte ca pe vremea 
cînd trăia hiarele lorga cineva 
să se fi îndoit de autoritatea ști
ințifică a profesorului Giurescu, 
care, de altfel, nu era pentru ni
meni „tînăr istoric", ci istoric cu 
operă, idei și vervă polemică 
desfășurată în spiritul științei și 
urbanității.

Nu doresc, neîntrebuințînd a- 
pelativul de „tînăr scriitor" (a- 
dăugați „în formare") critica li
terară să îmi scuze, prin aceasta, 
eventuala lipsă de har din vo
lumele mele de poezie, care sper 
să apară încă în mulți ani de a- 
cum încolo. Nu doresc iarăși ca 
în sfera noțiunii de „tînăr scri
itor" să fiu inclus și eu atunci 
cînd cineva ar fi dispus să ge
neralizeze pripit pe marginea a- 
titudinii parazitare și lipsită de 
normele elementare de civilita- 

ei participă la discuția de 
idei cu un soi de condes
cendență, ca și cum ar face 
o favoare, nu mai au răb- 
lare cît timp conversația 
atinge doar subiecte gene
rale, fără referire directă 
la opera lor, îți cer soco
teală deschis și brutal pen
tru opiniile critice expri
mate și te amenință, strecu- 
rînd și insinuarea că pro
digiosul lor talent le va a- 
duce, implicit, și puterea 
direction ară pe tărîmul li
terelor. Iți propun, de a- 
ceea, o complicitate a re
clamei, pe care o denumesc 
pompos riposta minților e- 

te și intelectualitate a 2—3 der
bedei școliți aproximativ și mîn- 
gîiați frumos pe creștet, de pă
rinții binevoitori cum mîngîie 
niște copii răsfățați, atunci cînd 
sparg geamuri. Cine își revendi
că titlul de tînăr scriitor, după 
părerea mea, trebuie să și-l jus
tifice. Așa-numitul „tînăr scrii
tor" eu îl concep numai ca scri
itor, investit de la bun început 
cu toată responsabilitatea socia
lă a artistului conștient de sem
nificația actului de creație. Cei 
care se numesc pe sine „tineri 
scriitori" și sînt de fapt autori 
a cîteva schițișoare sau poezii 
(a căror contravaloare modestă 
reprezintă autoscuza pentru in
activitate sau o mică notă de 
plată la bar), sau al vreunui vo
lumaș întocmit în grabă la Ka- 
tunga și acceptat cu bunăvoință 
eleganță de o editură care face, 
cum e și firesc, o politică cul
turală deschisă — aceștia nu 
sînt nici pe departe scriitori, ci 
niște persoane care maimuțăresc 
ineficient actul creației. Tînărul 
scriitor adevărat, adică tînărul 
autor, este un scriitor în toată 
puterea cuvîntului. Statutul său 
moral și profesional i-1 conferă 
ca oricărui artist, propria sa o- 
peră, atitudinea sa civică.

$

Nu cunosc exemplu de scriitor 
român de certă valoare care să 
nu fi fost receptiv la gama de 
probleme sociale și politice ale 
timpului său. Cînd zici Alecsan- 
dri te gîndești la Unire și Inde
pendență, cînd spui Blaga te 
gîndești la efortul orientativ, de 
autodefinire, al unei culturi, 
dincolo ori cu toate limitele lui 
reale, cînd spui Arghezi te gîn
dești la Flori de mucigai dar și 
la Baroane.

Statutul profesional al autori
lor tineri prin vîrstă este defi
nit de necesitatea aspirației spre 
valoare. Statutul social e defi
nit de necesitatea realizării a- 
cestei aspirații și pe plan uman, 
cetățenesc. Cadrele au fost fi
xate de exemplele marilor pre
cursori. Eminescu nu a avut ne
voie de 50 de ani de viață nici 
ca să fie genial, nici ca să fie 

■cetățean, nici — cîtă amărăciune !
— ca să moară. în acel moment 
era încă „un tînăr autor".

voluate In fața primitivită
ții și imposturii". în conti
nuare, autorul articolului 
descrie pasiunea clasamen
telor, goana pentru crește
rea cotei la bursa literară", 
complacerea în diletantism, 
folosirea zarvei „pentru a 
lăsa o impresie favorabilă" 
căci „mascarada trufiei face 
parte din sistemul reclamei 
cu eficacitate imediată" 
conchizînd că „Nu mai 
funcționează (nu e un 
simptom alarmant ?) spai
ma de a fi considerat ca
raghios, spaimă ce a influ
ențat, în diferite feluri, pro
gresul civilizației". Despre 
formele pe care le ia „hi
pertrofia eului" nu s-a dis
cutat, e drept, prea mult. 
Articolele lui S. Damian 
sînt cu atît mai binevenite 
cu cît nu numai „metamor
foza" debutantului derutea
ză, dar uneori chiar com
portamentul autorilor ce 
n-au apucat încă să „pună 
mina" pe un succes real. A- 
tenția ce se acordă creației 
tinerilor scriitori cuprinde 
în mod justificat zone mai 
întinse din care nu pot lipsi 
comportamentul moral, ati
tudinea față de succesul 
meritat sau nu, etc. De a- 
ceea credem că asemenea 
articole sînt foarte oportu
ne intr-o revistă a tinerilor 
scriitori.

DEBUTANTULUI
VALERIU CRISTEA

Din intervențiile unora dintre 
participanții la dezbaterea ini
țiată de „Scînteia tineretului" 
s-ar putea deduce că există o 
problemă a debutanților, a lite
raturii tinerilor în general. Nu 
cred însă că se poate vorbi de 
așa ceva. După cum nu cred că 
critica a rămas atît de mult da
toare față de debutanți.' Aceștia 
s-au bucurat și se bucură de ă- 
tenția ei : ca dovadă am putea 
invoca deceniul literar 1960—1970, 

atît de actual încă în memoria 
noastră, a tuturor. Receptivitatea 
promptă, imediată a criticii (în 
realitate numai a unei părți din 
ea, dar, mă grăbesc să adaug, a 
celei mai mari și a celei mai 
bune) față de primele manifes
tări, e adevărat, întru totul con
cludente ale unui scriitor ca N. 
Velea sau primirea entuziastă de 
care a avut parte cea dintîi pla
chetă de versuri a lui Adrian 
Păunescu, o arată îndeajuns. La 
subtilitățile prozatorului critica 
a răspuns cu propriile ei subti
lități, la hiperbolele poetului — 
cu hiperbole. Cînd, pentru a lua 
un exemplu mai recent, lirica ul
timilor ani a produs un fenomen 
atît de inedit ca acela reprezen
tat de poezia lui M. Ivănescu, 
critica a fost din nou la post. 
Sigur că nu toți scriitorii tineri 
(de valoare, căci numai de aceș
tia poate fi vorba în această or
dine de idei) au beneficiat de un 
asemenea regim privilegiat. Dru
mul spre consacrare e, de la caz 
la caz, diferit și un analist cu o 
impresionantă capacitate de crea
ție (îngemănare rară !) ca Au
gustin Buzura a trebuit să aș
tepte apariția unui roman masiv 
(Absenții) pentru a obține 
puțin o parte din 
meritată. Privind 
în mare se poate 
ti ca a făcut multe 
scriitori, și într-un anumit sens 
chiar prea multe. Vreau să spun 
că în deceniul care a trecut, pe 
lîngă necesarele și multiplele ei 
talente demne de toată stima, ea 
a mai făcut din cînd în cînd și 
dovada unui talent mai puțin re
comandabil : acela de a transfor
ma, oarecum peste noapte, pe 
debutant într-un obiect de cult. 
Așa au apărut „clasicii" genera
ției, micii feudali inatacabili ai 
literaturii în care umilul solici
tant de ieri e foarte greu de re
cunoscut. Am dori ca asemenea 
greșeli să nu se mai repete în 
deceniul care se deschide, acum, 
misterios, înaintea noastră. Cri
ticul nu trebuie să-și „vîndă“ 
pentru nimic în lume dreptul său 
la rezervă, privilegiul de a ridica 
obiecții.

Ca pentru a ține cumpăna în 
eroare, se petrece însă și un alt 
fenomen, opus. Datorat, de data 
aceasta, mai puțin criticilor și 
mai mult scriitorilor care se a- 
rată, nu de puține ori, iritați de 
promovarea unui nume nou. Elo
giile aduse unui confrate mai tî- 
năr li se par de aceea suspecte 
și ilicite. Ei lasă impresia de a 
gîndi și azi în spiritul vechilor 
ierarhii de breaslă, în care îna
intarea cere un stagiu, e înceată. 

cel 
recunoașterea 
însă lucrurile 
spune că cri - 
pentru tinerii

treptată, de durată. Lauda adusă 
ucenicului scoate din fire calfa și 
supără pe meșter. E inutil a spu
ne că astfel de mentalități me
dievale nu au ce căuta în litera
tură, domeniu prin excelență al 
promovărilor spectaculoase (dar 
și al prăbușirilor asurzitoare). 
Teoretic, și nu numai, noul ve
nit poate fi superior confratelui 
venerabil încărcat de lauri. Ceea 
ce nu înseamnă că și este întot
deauna...

E adevărat că, ocupîndu-se de 
debutanți, critica procedează încă 
discriminator. Se observă doar 
crestele valurilor neîntrerupte de 
debutanți, fenomenul ca atare, in 
întregul lui, fiind adeseori negli
jat. Doar două forme de abor
dare a acestei literaturi pot fi 
semnalate în prezent (e evident 
prea puțin) : aceea prin care se 
relevă talentul și acăea prin care 
se neagă veleitatea. Avem prin 
urmare articolul de consacrare și 
articolul de masacrare : notele 
comune unui moment literar sau 
chiar a unei generații, dincolo de 
gradul de înzestrare al fiecărui 
scriitor în parte, scapă astfel a- 
tenției. Un ochi al criticii mereu 
treaz în acest domeniu gingaș al 
literaturii ar avea meritul de a 
descuraja pe intruși și de a a- 
mîna unele debuturi grăbite. El 
ar putea observa în momentul de 
față anumite efecte nocive ale 
unui sincronism febril, superfi
cial. (E absurd să vrem o anti
literatură cînd mai sînt atîtea de 
făcut în literatură !). O veche 
tradiție a presei noastre literare 
face ca aproape orice revistă să 
aibă o poștă a redacției, susținu
tă. nu o dată, cu competență de 
scriitori notorii. O altă tradiție, 
chiar dacă nu tot atît de ve
che, impune oricărei reviste care 
se respectă o cronftă literară, 
înregistrînd aparițiile cele mai 
importante sau semnificative. în 
lanțul preocupărilor criticii lip
sește deci o verigă : cronica de
buturilor. Ea trebuie adăugată 
de urgență (sarcina revenind în 
primul rînd revistelor ce se adre
sează cu precădere tineretului).

Macheta clădirii noului Teatru național din Craiova.

CRONIC A E*ETER ARĂ^i
ciuda fydemî nării autorului 

de a alinia unul lîngă altul, oa 
într-un colaj, episoade con
trastante, lungi fraze ce par a 
conserva un înțeles agresiv la 
care nu se poate ajunge însă in
dicat cu insistență, scene de o 
abundentă cruzime infantilă ori 
inserții cu incertă semnificație 
socială, „romanul" lui Al. De.il, 
este plin de teribilisme, de afec
tarea gravității, fiind în fond, o 
expresie greu tolerabilă a mi
mării fără convingere profundă a 
prozei de analiză. Ceea ce 
cultivă aici exprimă de fapt 
superstiție literară pe care 
lentul, real, al lui Al. Deal 
nu îl împiedică s-o îmbrace 
într-o haină de ultimă oră: ilu
zia că schematizarea rigidă a rea
lității interne a individului poate 
fi spulberată prin simpla anean- 
tizare a coherenței, prin suspen
darea oricărei acțiuni ori iniția
tive a persoanei umane în cel 
mai anarhic relativism, ftându-i 
nu unicul resort oare o produce 
dar divulgîndu-i falsitatea dato
rită căreia orice interpretare și-o 
poate asuma prin simplă contra
facere. Se ajunge în acest fel la 
cultivarea mijloacelor prin utili
zarea cărora simple accidente 
biologice ori de alt ordin vag 
resimțite sau asimilate după cri
terii ce rămîn într-o totală 
obscuritate capătă înfățișare de 
„totemuri" misterioase, greu 
dacă nu imposibil de descifrat. 
Se cultivă personajul „demonic" 
ori infirmul nu din cine știe ce 
rațiuni superioare, ci dintr-o în
clinație ce nu poate fi atribuită 
detit unei puerile ori neclarifi
cate conștiințe artistice. In ro
manul lui Al. Deal apare la un 
moment dat un oarecare Karel, 
individ ciudat, convertit din pios 
cantor de biserică și clopotar, la 
ateism, peregrinînd dintr-un loc 
în altul, angajat undeva 
însă alungat pentru că e 
vorbind oilor întit, scrie 
neatent la formulările 
„blana și laptele ieșeau 
mate din gura nebunului"- (1). Că
lătorește șT predică, prin 1948, 
în satele dobrogene, împarte 
broșuri de popularizare a științei, 
adună material pentru o carte, 
„Patetica", devine celebru și i se 
spune, cu teamă, „Ala", salvează 
miraculos o fetiță muribundă ofe- 
rindu-și viața cu aceste vorbe 
amețitoare: „dacă

cioban 
auzit 

autorul 
inepte, 
bleste-

vorbe 
_ r. ... vei ignora 

această poruncăf!) oare-ți apar
ține, sîngele tău se va face praf 
cafeniu și prin unghiile tale vor 
crește spini și nu : vei mai fi 
detit din ce în ce mai puțin 
trup, din ce în ce mai mult nă
mol urît mirositor, aducător de 
boli neînchipuite, la-mi viața 
din brațele mele, aceste două do-

V
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resc să se usuce netrebuinctoase, 
ia-le..." Noul Petrache Lupu tră
iește o adevărată revelație... psi
hanalitică în care „s-a simțit um
plut de ea, de viața ei trecută, de 
memoria ei înghețată" după 
care, firește, muribunda „s-a ri
dicat caldă și frumos colorată? 
spuriind „Acum vreau să plec"! 
Peste trei săptămîni noul „sfînt" 
este găsit rănit mortal, „prăbușit 
la marginea unui șanț", situație 
voind probabil să arate ingratitu
dinea violentă de care se bucură 
inocentul personaj. Cam de acest 
nivel „problematic" este proza 
lui Al. Deal în care mai nimic 
nu ne face să credem că 
putem întrevedea o evoluție pro
mițătoare. Înțelegem prea bine 
seria în oare „programul" acestei 
proze ar dori să se înscrie: cău
tarea obstinată, cu acea speci
fică mică furie iconoclastă, a 
unei inocențe primitive, nealte
rată de o moralitate dubioasă ori 
adaptată cu lașitate oricăror îm
prejurări. Insă nu credem tituși 
de puțin că dezabuzarea emble
matic înscrisă pe chipurile vagi, 
inconsistente ale personajelor 
aflate mai toate în măruntă criză 
pubertală îi oferă autorului posi
bilitatea de a ne orienta în 
timpul atît de confuz al inten
țiilor sale. Dacă a dorit să stâr
nească o perplexitate lipsită de 
orice semnificații el și-a atins de
sigur . scopul. Urmărim cu per
plexitate cum, neînțeles de cei 
„lași", un personaj devine agre
siv cu „rufele care emană căl
dură și umezeală", conversează 
cu „Domnul Pantalon" („jumă
tate sofisticată din ceea ce ar 
putea evoca un om de la briu în 
jos") cu „stimata cămașă de 
noapte" („să păstrezi cu strășni
cie tainele mele. Ce vei auzi din 
gura mea să putrezească în ini
ma ta"), cum, în fine, „scormo
nesc mai departe în acest planc
ton al zdrențdlor, înfometai de 
relicve," în căutarea chipului au
tentic al acelei rude necunoscute, 
Karel, despre care nimeni nu a 
izbutit să-i spună ceva esențial. 
Lașitatea (de unde titlul) ar 
consta de fapt într-un proces de 
falsificare inconștientă ori, in
vers, profund interesată a trans
miterii informațiilor despre cei 
pe care nu-i cunoaște iar revolta 
personajului ar putea fi cu ade
vărat provocată de inexistența 
dovezilor autentice ori de mul
țimea celor contrafăcute. Dacă, 
deci, e drept a recunoaște aceas
tă tendință de a regăsi autenti
citatea sub mormanul de preju
decăți și informații false sub 
care ea se poate ascunde trebuie 
să' adăugăm că modul în care se 
manifestă această simplă tendință 
n-o scoate de sub regimul unui 
tratament esteticește primitiv: 

MELODRAMA

Scriitorul nu are simțul ridicolu
lui și fraza lui antrenează laolal
tă intuiții incontestabile cu răs
coala vorbelor ieșite de sub orice 
control.

Fără să punem la îndoială 
buna credință cu care probabil a 
„comis" acest roman el nu repre
zintă pentru noi mai mult decît 
expresia furiei de a scrie cc cu
prinde anual un tot mai mare nu
măr de autori, fenomen pe cît de 
pitoresc pe atît de irelevant sub 
raportul „progresului" literar.

Ceea ce s-ar mai putea adăuga 
este că partizanii acestui fel de 
„autenticitate" întorc vizibil spa
tele oricărei experienței mai cu
prinzătoare considerînd probabil 
din principiu falsă orice experiem- 
ță ca și orice încercare de a do- 
bîndi vreuna. „Personajele" tră
iesc instinctual și ocolesc tot din 
instinct (!) modul deliberativ, ra
tioned de a exista. Cunoștințele 
lor, informațiile care le parvin 
indiferent pe ce căi sînt privite 
cu o imensă suspiciune pe oare 
„sănătosul" instinct este chemat 
să o confirme. Căutarea purității 
autentice nu mai este animat^ 
de un interes problematic, susți
nut de un fond, el autentic, de 
intelectualitate ci este pusă pe 
seama mecanismului de reacții 
instinctuale proprii unei faze 
confuze, de formare, a individu
lui biologic. In acest fel o ches
tiune de moraliatate profundă a 
literaturii, caracteristică spiritu
lui problematâzant al artistului în 
genere, este compromisă prin po
sibilitățile reduse ale unei simple 
faze biologice. Dincolo de con
fuzia intențiilor puerilitatea re
zultatelor este de semnalat însă 
sterilitatea la care se condamnă 
această mică frondă împotriva 
ideii de experiență. Chiar o car
te incomparabil mai bine scrisă, 
cum este aceea a debutantului 
Al. Papilian, Dihorul, nu trece 
de un anumit prag al acestei 
sterilități. Acolo, un tînăr fără 
experiență însă pe care orice ex
periență, orice relație pare a-l 
jigni profund string? în el o ener
gie amenințătoare ce atrage în 
chip ciudat, ca un magnet, ges
tul agresiv descris în final pe cî
teva zeci de pagini. Tot romanul 
nu este de fapt altceva decît pre
gătirea lentă a acestei descărcări 
agresive față da valoarea unei 
energii care, acumulată fără a 
fi consumată, devine insuporta
bilă și, ca atare, crima părînd 
inevitabilă. Sterilitatea de cate 
vorbeam se rezolvă în acest 
chip radical, Al. Papilian scriind 
nu un roman „metafizic" cum 
crede cineva ci sesizînd cu 
fină pătrundere felul în care 
inocența se supune oarecum 
cu cinism pornirilor agresi
ve. Dar romanul său nu 
este detit ilustrarea unei idei și 
mult mai puțin o creație aparți
nătoare acestei idei. Pentru ceea 
ce ne interesează însă acum este 
suficient a spune că 
într-un acceptabil plan 
situația discutată mai 
căutarea șt manifestarea autenti
cității nu poate fi lăsată la voia 
instinctelor neclarificate detit cu 
acceptarea riscurilor unor impre
vizibile consecințe. Sterilitatea la 
care conduce refuzul neînțelegă
tor al ideii de experiență este tot 
o formă de energie comprimată 
care, ca orice energie nerațional 
acumulată și distribuită, riscă a 
se rezolva în violență. In aceasta 
vedem riscul moral al unei sim
ple maniere literare confuze și 
lipsite de o rațiune superioară. 
Cărțile care o exprimă pot fi de
sigur privite cu multă curiozitate 
însă, citindu-le, nu putem tituși 
de puțin exclama ca personajul 
unei tulburătoare confesiuni de 
Marin Preda : „asta e ceva care 
nu există !",

C. STANESCU

el pune 
teoretic 

înainte :

(Urmare din pag. I)

două săptămîni, indiferent de 
calitatea spectacolului rezultat. 
Un teatru, care, se respectă va 
acorda fiecărei piese exact 
timpul necesar bunei ei întru
pări scenice. în sfîrșit, un tea
tru care se respectă nu va cău
ta să-și realizeze planul de eco
nomii pe. seama spectacolelor cu 
piese originale de actualitate, 
arătîndu-se în schimb generos 
fără limite față de montările 
prestigioase. Dar, în definitiv, 
cu cît este mai prestigios pentru 
un teatru un Moliere prost 
jucat d^cît un X-ulescu in
terpretat revelator ? Un tea
tru care se respectă va cheltui, 
deci, pentru fiecare premieră a 
sa, exact atît cît este nevoie 
pentru ca ambianța propusă de 
autor să nu fie trădată.

Multe s-ar mai putea spune 
despre ce face și ce nu face, în 
această direcție, un Teatru- 
care-se-respectă. Dar lucrul 
esențial pe care-1 face un ase
menea teatru este acela că 
nu-șî include nici în ruptul ca
pului în repertoriu o piesă — 
indiferent de autorul și valoa
rea ei — în care nu crede, pe 
care n-o socotește reprezenta- 
bilă Ja modul ideal pe scena 
sa... Dar poate că stăruind să 
vorbim la modul ideal ne do
vedim a fi nerealiști. Așa să 
fie ? Avem ingenuitatea dș a 
crede că nu.

...De fapt, toate cele de mai 
sus, niște străvechi și dulci 
truisme — pe care, mărturisim, 
le-am transcris aici nu fără o 
malițioasă savoare — ne-au a- 
părut stăruitor în minte, cu pri
lejul vizionării cîtorva dintre 
spectacolele prezentate în faza 
zonală a „Zilelor teatrului româ

nesc", manifestare eficientă aș 
zice, nu numai prin realele ei 
izbînzi spectaculare, prin pa
sionanta confruntare pe forțe 
artistice pe care a prilejuit-o și 
prin dinamizarea mișcării pu
blicului spre teatru, ci și prin 
învățămintele pe care ni le pot 
oferi momentele ei (inerente 
în definitiv) de nereușită, une
le cenușii iar vreo două (des
pre care vom vorbi) chiar în
tunecate de tot.

Ne-a fost dat de pildă să ve
dem pe scena „fazei" craiove- 
ne trei versiuni scenice ale pie
sei „Timp și adevăr" de Euge
nia Busuioceanu. O lucrare de

OPȚIUNILE TEATRULUI
dată recentă, meritorie pentru 
preocupările tematice si pentru 
franchețea atitudinii, aar sche
matică sub raportul împlinirii 
dramatice '* ' 
tipuri „albe" și „negre* 
nate într-un conflict < 
desfășoară 
de-a lungul _ _
și naivă (în sensul 
totul simpliste a 
etice care animă 
și al unei viziuni 
asupra raportului 
istoric). Cu toate 
cum spuneam, lucrarea rămîne 
stimabilă în planul intenționa
lității etice, reușind în plus să 
capteze interesul spectatorilor 
prin aducerea în lumina reflec
toarelor a unor cazuri de ine
chitate socială despre care 
cîndva nu se vorbea de loc pe 

(autoarea propune
)" angre- 

_ care se 
- expozitiv — 
a două decenii) 

motivării cu 
atitudinilor 
personajele 

rudimentare 
individ-timp 
acestea, așa

scenă iar în afara ei numai în 
șoaptă. O piesă, deci, cu plusu
rile și minusurile firești auto
rilor lâ-nceput de drum, care 
mai au și lăudabila temeritate 
de a ataca frontal teme de im

portanță majoră și încă în mo
dalități dificile chiar și pentru 
condeiele versate... Privită sub 
raportul interesului pe care-1 
poate stîrni unui teatru, avem 
de-a face cu o piesă din cate
goria celor care nu suportă 
tratamentul jumătăților de mă
sură : ori îi socotești carențele 
insurmontabile și o respingi fără 
discuție, ori te simți atras de 
ea tocmai datorită performan

ței pe care o poți realiza în- 
vingîndu-i carențele, valorîn- 
du-i la maximum ideile, corec- 
tîndu-i stîngăciile, estompîn- 
du-i stridențele — și-atunci o 
joci cu credință și pasiune, cu 
un real sentiment de colabora
tor al autorului, în linia tradi
ției bune — una dintre cele 
mai venerabile ale Teatrului 
— a conlucrării intime dintre 
omul scenei și dramaturg.

Am văzut, spuneam, trei ver
siuni scenice ale acestei piese. 
Două dintre ele, ale teatrelor 
din Petroșani și Sibiu, au fost 
descumpănitor de nerealizate, 
punînd sub semnul întrebării 
însăși noima textului. în schimb, 
a treia, datorată Teatrului „Al. 
Davila" din Pitești, a constituit 
un autentic succes de stimă și 
de public, o reprezentație justi- 

ficînd deplin opțiunea teatrului 
pentru această piesă și vali- 
dîndu-i în general viabilitatea
scenică. 

Poate 
fi șocat

că acest contrast n-ar 
atît, căci s-au mai vă

zut în definitiv eșecuri și suc
cese obținute pe aceeași parti
tură de trupe diferite, dacă cele 
trei spectacole nu ne-ar fi fost 
prezentate în cadrul unui con
curs, al unei competiții artistice 
unde participarea este benevolă 
și unde se presupune, cel puțin 
principial, că toți cei înscriși nă
zuiesc către laurii supremi,' țel 
perfect justificat, în virtutea că

ruia putem crede că au făcut 
totul pentru a-și arăta întreaga 
măsură a harurilor și meșteșu
gului.

Or, reprezentanții teatrelor 
din Petroșani și Sibiu nu s-au 
prezentat nici pe departe ca 
niște firești veleitari ai distinc
țiilor supreme, ci, dimpotrivă, ca 
niște personaje supuse chinului 
de a îndeplini o formalitate ne
plăcută. Ambele spectacole — 
cel de la Petroșani evidențiind 
indecizia permanentă, aproape 
amatori,stă a actorilor în realiza
rea viziunii regizorale ; cel de 
la Sibiu, alb, mai alb decît o lec
tură, inexpresiv pînă la incre
dibil — au stat sub semnul une
ia și aceleiași atitudini psihice 
și afective a echipelor : neîn
crederea în textul transpus pe 
scenă. (Lucru mărturisit de alt

fel cu ingenuitate de mulți din
tre interpreți chiar în cadrul 
consfătuirilor de după specta
cole).

Și-atunci ? în măsura în care 
nimeni și nimic n-a impus ce
lor două teatre această parti
tură, este firesc să ne întrebăm: 
De ce alegerea ei ? Și, mai cu 
seamă : De ce prezentarea cu ea 
în cadrul unui concurs ? De ce 
întregul efort moral și material, 
convertit pînă la urmă în dis
creditarea dramaturgului, în 
descumpănirea publicului, în tri
stețea actorilor ?

Să fim înțeleși, aceste rinduri 

nu se vor o cronică teatrală și 
nici nu-și propun să categori
sească definitiv două colective 
actoricești și doi regizori. (Atît • 
teatrul din Petroșani, cît și cel 
din Sibiu au prezentat — și 
chiar în actuala stagiune — pre
miere de frumoasă ținută artis
tică, iar regizorii Călin Florian 
— varianta Valea Jiului — și 
Petre Sava Băleanu — Varianta 
Sibiu — și-au demonstrat cu 
prisosință în atîtea și atîtea alte 
spectacole harul și profesiona- 
litatea). Aceste rinduri — care 
nu sînt ale unui cronicar, ci, 
dacă vreți, ale unui reporter al 
teatrului — vor doar să invite la 
o meditație asupra unor ches
tiuni mai importante, credem, 
decît lauda sau respingerea 
nui anumit spectacol, decît 
cordarea sau refuzarea de „ade

u-

verințe de talent" cutărui actor 
sau cutărui regizor. O meditație 
asupra personalității instituții
lor noastre teatrale și, implicit, 
a conducătorilor lor, asupra res
ponsabilității trupei înseși în po
litica repertorială (în definitiv, 
dacă întreaga echipă fusese de 
la început de părere că textul 
„n-o prinde", poate că ar fi fost 
mai democratic ca teatrul să ți
nă seama de acest punct de ve
dere), și. în ultimă instanță, a- 
supra eficienței. Asupra măsurii 
în care eforturile materiale și 
spirituale investite se transfor
mă sau nu. în teatrele noastre, 
într-o cantitate corespunzătoare 
de valori artistice, etice, instruc
tive. (în cazul de față ar fi de 
meditat în ce măsură respecti
vele reprezentații au slujit — 
sau au deservit — dramaturgia 
originală).

Este de repetat : dacă aceste 
două spectacole nu ne-ar fi fost 
prezentate în cadrul unui con
curs, dacă, deci nu ne-ar fi fost 
propuse chiar de către cele două 
teatre ca niște superlative ale 
activității lor, considerațiile 
noastre n-ar fi depășit caracte
rul consemnării calme a unor 
eșecuri oarecare. Așa însă...

P.S. Spectacolul-„martor", al 
teatrului din Pitești, sugerează, 
o altfel de discuție : asupra per
severenței exemplare a unui 
teatru întru împlinirea progra
mului său ideologic și estetic (în 
cazul de față : promovarea dra
maturgiei originale — și, fapt 
demn de subliniat, numai acelor 
texte în care teatrul respectiv 
crede). Dar despre aceasta, poa
te, într-un viitor articol.

P. D.

de ȘTEFAN STOIAN
Publicul pț-eferă melodra

ma, iată concluzia la care a- 
junge revista CINEMA de 
pe urma unui test la care au 
răspuns oameni de toate ca
tegoriile și profesiile. Dar 
chiar și fără acest sondaj, 
destul de descurajator de alt
fel, lucru era știut și răs- 
știut.

Oricum, în lume, primii 
care au aflat de asta au fost 
americanii și nu intîmplător 
firmele de acolo s-au ales cu 
profiturile cele mai grase 
din așa-zisa „afacere a me
lodramei". Casa de filme de 
dincolo de ocean fie că s-a 
numit Paramount sau Cen
tury Fox sau M.G.M., nu a 
uitat niciodată acest amă
nunt esențial și poate că 
Hollywoodul și-a înălțat 
somptuoasele vile cu piscine 
largi, în formă de inimă și 
frontoane de pelotă bască de 
pe urma lacrimilor stoarse 
de melodrame de-a lungul 
anilor. După al doilea război 
„afacerea melodramei" a cu
noscut o scurtă desuetudine, 
apoi a revenit pentru un 
timp (aproape zece ani), 
pentru ca în ultima vreme 
ea să împărtășească soarta 
sorei ei, superproducția și» 
alături de aceasta, să supor
te o criză destul de prelun
gită care a aruncat pur șl 
simplu Hollywoodul în pra
gul unui virtual faliment.

La noi însă, „afacerea me
lodramei" e încă prosperă, 
testul o confirmă iar televi
ziunea făcîndu-se parcă 
ecoul acestui test progra
mează una după alta melo
drama. O simplă enumerare 
a filmelor din ultimele trei 
luni atestă acest lucru in 
mod mai mult decît convin
gător. Totul este perfect, 

însă, numai pînă Ia un anu
mit punct și anume pînă Ia 
programarea în serie la 
Telecinematecă a unor ase
menea produse. Căci miercu
rea trecută (7 aprilie) cu 
filmul „Răzbunarea" al lui 
Henry King, telecinematecă 
a făcut încă un pas destul 
de mare spre o simplă emi
siune de film de vinerea sau 
duminică seara. Telecinema- 
teca tinde astfel să-și piardă 
funcția inițială și să se asi
mileze în mod nedorit unei 
emisiuni oarecare.

Răzbunarea, o producție 
Fox, a avut un singur merit, 
acela de a-1 avea în distri
buție pe Gregory Peck, în 
rest o poveste siropoasă cu 
sfîrșit demult previzibil. Nu 
am avea nimic împotrivă, 
televiziunea poate programa 
ce filme vrea sau pe care le 
poate achiziționa, dar asta 
în celelalte zile ale săptă- 
mînii. Miercurea era pînă 
mai ieri o zi a filmelor de 
excepție. Ar fi poate bine să 
rămînă la fel.

P. S. — Duminică, 4 apri
lie, televiziunea a programat 
filmul „Inamicul Public 
nr. 1" în semn de omagiu la 
dispariția lui Fernandel, 
„unul din marii actori con
temporani ai lumii".

In cuvîntul introductiv 
Ecaterina Oproiu a evocat 
cu delicatețe și căldură per
sonalitatea marelui comic. 
Mulțumind, în numele te
lespectatorilor, celor care au 
organizat amintita seară o- 
magială ne-am permite să 
le sugerăm ^totodată progra
marea unui film cu Harold 
Lloyd (acela care împreună 
cu Malec și Chariot au fă
cut gloria perioadei de aur 
a comediei), mort luna tre
cută la vîrsta de 77 de ani. 
Mai bine mai tîrziu...
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Miercuri, 14 aprilie 1971, a 
plecat definitiv din țara noastră 
Theodor Kondo-Belan, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democratice 
Congo în Republica Socialistă 
România.

La Invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, miercuri a sosit în Capitală 
tovarășul Laurie Aarons, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Australia, care va face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ștefan An
drei, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Bulgaria la București, Spas 
Gospodov, a organizat miercuri, 
la sediul ambasadei, o conferința 
de presă consacrată apropiatului 
Congres al Partidului Comunist 
Bulgar.

Ambasadorul Spas Gospodov a 
vorbit cu acest prilej despre 
succesele obținute de oamenii 
muncii din Bulgaria în cinstea 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.B., despre programul de dez
voltare a Republicii Populare 
Bulgaria.

populare coreene întreprinde 
turneu în țara noastră. Timp 
trei săptămîni, artiștii coreeni vor 
prezenta spectacole muzical-oore- 
grafice în București, Brașov, Cluj. 
Iași și Pitești. Primul spectacol 
este programat la 15 aprilie, pe 
scena Operei Române din Capi
tală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întîmpinați 
de general-maior Constantin O- 
priță, secretar adjunct al Consi
liului politic superior al Ministe
rului Forțelor Armate, reprezen
tanți ai Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, precum și 
de membrii Ansamblului artistic 
„Doina" al armatei.

Au fost de față Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Coree
ne la București, și membri' ai 

. ambasadei.

un 
de Miercuri după-amiazft, a sosit 

în Capitală Mariano Pagador 
Quente, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Peru în Republica So
cialistă România.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Marin Alexie, a 
fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste 
România în Malayezia, cu reșe
dința la Djakarta.

Forță, sănătate, 
armonie fizică4

La catedră profesorii TIBERIU BAN și DUMITRU HÎTRU

La Academia de Studii Econo
mice din București a avut loc, 
miercuri, sesiunea științifică a ca
drelor didactice, dedicată împli
nirii unei jumătăți de secol de la 
crearea Partidului Comunist Ro
mân.

Ansamblul artistic al armatei

Tn Capitală, a sosit miercuri 
dimineața o delegație a Comisiei 
de stat a prețurilor din Republi
ca Populară Polonă, condusă de 
președintele Comisiei, Piotr Kar
piuk, care la invitația Comitetu
lui de Stat pentru prețuri va 
face o vizită de schimb de expe
riență în țara noastră.

La sosirea în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
Gheorghe Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru prețuri, de reprezentanți 
ai ambasadei R. P. Polone la 
București și alte persoane ofi
ciale.

La invitația Asociației Ci
neaștilor din România, ne-a 
vizitat țara Nicolae Pillat, vi
cepreședinte al Comitetului 
internațional pentru difuzarea 
artei și literaturii prin cine
matograf, președinte al Comi
tetului național francez pentru 
C.I.D.A.L.C.

Timp de o săptămînă s-a 
aflat în țara noastră o delega
ție a Ministerului Industriei 
din Republica Irak, condusă 
de Abbas Abdul Majeed, di
rector general al Departamen
tului de planificare.

Membrii delegației au avut 
întrevederi la ministere eco
nomice și la întreprinderi ro
mânești de comerț exterior și 
au vizitat unități industriale 
din București și din țară.

(Agerpres)

• TURNEUL Internațio
nal de șah de la Zagreb a 
continuat cu disputarea par
tidelor din rundav a 3-a. Ro- 
goff a câștigat la Barendregt, 
iar Tukmanov l-a învins pe 
Gliksman. Maestrul român 
Theodor Ghițescu (cu piese
le negre) a remizat cu șahis- 
tul maghiar Csom, rezultat 
consemnat și în partidele 
Marovici—Bertok, Bukal— 
Marangunici și Minici—Ko- 
vacevicl.

în clasament conduce Ma
rangunici (Iugoslavia) cu 2,5 
puncte, urmat de Ghițescu 
(România), Rogoff (S.U.A.) șb 
Minici (Iugoslavia) — toți cu 
cîte 2 puncte etc;

Lecția II
Vi s-a întâmplat ?
FEBRA MUSCULARA : Dato

rită unor exerciții noi care au 
jolicitat o serie de grupe mus
culare puțin folosite pînă a- 
unci, veți trece printr-o febră 
ușoară. Nu aveți de ce să vă 
speriați. Vă recomandăm două - 
remedii : 1. O baie călduță și un 
automasaj făcut cu răbdare, in- 
sistîndu-se asupra părților unde 
febra este mai supărătoare ; 2. 
Continuarea antrenamentului în 
limitele stricte ale recomandări
lor. Nimic în plus ! O dată scă
pat de febra musculară și con- 
tinuînd antrenamentele cu re
gularitate nu o veți mai reîn
tâlni...

NOTAȚI-VA ȘI URMAȚI 
ÎNTOCMAI :

• Atenție ! întotdeauna se va 
lucra pînă la apariția oboselii,

dar niciodată pînă la epuizare.
• Dacă într-o zi, la un an

trenament, nu te simți bine, a- 
vînd o indispoziție, întrerupe 
imediat antrenamentul. La re
luare vei adăuga în mod trep
tat și unele din exercițiile ciclu
lui anterior neexecutate.

• Sînt zile cînd te simți „în 
formă“. Atunci îți face impresia 
c-ai putea executa de 2—3 ori 
întreg programul. Cu toate a- 
cestea nu depăși numărul de 
exerciții propus de noi ! Deci, 
o disciplină riguroasă și un au
tocontrol exigent.

FOARTE IMPORTANT:
3 înainte de a începe un 

exercițiu respirăm adine de cî
teva ori (3—4). Facem același 
lucru și cînd am încheiat exer
cițiul.

@ în zilele cînd nu facem an
trenamentele culturism

(marți, Joi, sîmbătă și dumini
că) vă recomandăm să practi
cați sporturi complementare 
(înot, jocuri sportive, patinaj, 
schi etc.). Totul se face ponde
rat, fără exagerări.

• După terminarea lecției vă 
recomandăm o ușoară gimnasti
că de relaxare, apoi un duș cald, 
în final, un automasaj execu
tat cu răbdare.

ALTE EXERCIȚII DE ÎNCĂL
ZIRE
• Reluați exercițiile din lec

ția I în modul următor : exer
cițiul a) o singură serie do 12 
repetări ; exercițiul b) tot o se
rie de 12 repetări ; exercițiul c) 
integral, adică 2x6 și exercițiul 
d) două serii a cîte 6 repetări.

EXERCIȚIILE SAPTĂMlNII A 
II-A

e) din poziția picioare, mîini-

INDIFERENTA COSTĂ
(Urmare din pag. I)

mânești sînt net superioare 
celor ai utilajelor cum este ne
cesară în diferite operații din 
exploatarea mașinilor unelte, la 
un interval de 3—4 secunde, fața 
de 20 de secunde cît realizează 
cea mai „rapidă" instalație din 
import. Tocmai datorită acestor 
caracteristici, precum și valorii de 
aplicabilitate intrinseci pe care o 
are o asemenea invenție, proto
tipul realizat în institutul bucu- 
reștean a fost expus la Expoziția 
Realizărilor Economiei Naționale 
din anul 1969. El a-a bucurat de 
o înaltă apreciere și de lin interes 
deosebit din partea specialiști
lor. Interes, evident, meritat da
torită avantajelor economice pe 
care le aducea instalația. Care 
este însă stadiul de aplicare a 
acestei valoroase invenții la 
mai bine de doi ani și ju
mătate de la realizarea ei ? 
O discuție cu tinerii autori 
și cu ing. Șerban Mîhăilcscu, se
cretarul comitetului U.T.C. din 
institut, ne-a relevat faptul că 
instalația se aplică numai pe pro
totipurile cîtorva mașini-unelte 
realizate de FMUAB. Una din
tre ele este mașina de alezat și 
frezat de la Uzina „23 August". 
Rezultatele în exploatare sînt 
foarte bune. Dar...

Dar generalizarea aplicării ei în 
construcția și exploatarea mașini- 
lor-unelte întârzie. Motivul invo
cat ? Lipsa unor capacități - de 
producție care să asimileze păr
țile componente ale instalației : 
dozatoarele volumice, pompele 
de ungere (cea manuală și cea 
cu roți dințate) și elementele de 
reglare a presiunii. Acest răspuns 
a fost primit de către institut, 
după doi ani de discuții, din par
tea M.I.C.M. Se mai specifica în 
răspunsul ministerului că pro
blema va fi rezolvată în anul 
1973 cînd va intra în funcțiune 
o întreprindere specializată în 
construcția unor asemenea ele
mente hidraulice.

Cît se pierde însă pînă a- 
tunci prin continuarea unor im
porturi ce ar putea fi sistate ? 
Calculele efectuate de tinerii a- 
utori ai instalației au arătat că 
numai la două întreprinderi 
constructoare de 
te. la F.M.U.A.B.,
Cluj, s-ar obține economii anua
le de 600 000 lei valută. (Numai 
„Unirea" ar „consuma" anual, 
conform datelor actuale, 50— 
60 000 de dozatoare). Raportată 
la întreaga noastră producție de 
mașini-unelte cifra devine, evi
dent, mult mai importantă. Dar 
aceasta nu este încă totul. Sfera 
de aplicabilitate a instalațiilor de 
ungere centralizată nu se rezu
mă numai la mașinile-unelte. 
De fapt, în prezent, asemenea 
utilaje se adaptează foarte ușor

paașini-unel- 
și „Unirea"

multor tipuri de mașini din eco
nomia noastră, de la mașinile 
textile și utilajele de construc
ții, la cele din industria alimen
tară și ușoară, la tipografii etc. 
etc. Toate instalațiile provin din 
import. Fără a putea estima e- 
xact suma care se plătește pen
tru achiziționarea din străină
tate, pe bani grei, a unor ins
talații pentru care există docu
mentație de fabricare în ța
ră, interlocutorii mei de la 
ICPMUA m-au asigurat că 
ea ajunge la zeci de milioane de 
lei anual. Acestea nu sînt însă 
cifre abstracte, ci valori izvorîte 
din munca noastră, a tuturor.

Oare nu s-ar putea face ni
mic ? Directorul institutului, 
ing. Nicolae Popa, ne relata 
că se încearcă valorificarea in
venției prin folosirea și recoman
darea variantei românești la 
proiectele tuturor masinilor-u- 
nelte realizate în institut. în 
acest fel se spera că se va im
pune trecerea la producerea pe 
țară a pieselor necesare. Din 
păcate însă, acest „șiretlic" al 
proiectanților este fără efect: 
un simplu referat care mențio
nează laconic „Nu se fabrică în 
țară" este suficient pentru a se 
aproba beneficiarilor costisitoa
rele importuri. S-a intrat deci 
într-un cerc vicios : nu se apli
că fiindcă nu se fabrică și nu se 
fabrică fiindcă nu s-au găsit 
capacitățile de producție nece
sare. Ar fi interesant de calcu
lat însă cît ar costa această in
vestiție comparativ cu suma 
cheltuită timp de 5 ani pentru 
import ?

Deocamdată, în institut s-a 
încercat realizarea de micropro- 
ducții care să compenseze măcar 
parțial nevoile existente. Dar, 
desigur, o asemenea situație este 
departe de a fi satisfăcătoare și... 
economică. Ni s-a explicat totuși 
că investițiile necesare pentru 
introducerea în fabricație a e- 
lementelor instalației sînt mici. 
O secție ar putea prelua aceste 
sarcini cu rezultate foarte bune.

în dorința de a.captata lămuriri 
suplimentare asupra acestei pro
bleme ne-am adresat tov. ing. 
Aurel Băncilă, directorul teh
nic ale Centralei Industriale 
a Mașinilor Unelte din M.I.C.M.

— Problema este, fără îndo
ială, foarte actuală, ne-a spus 
domnia sa. în prezent, instala
țiile hidraulice necesare produc
ției noastre se importă. Noi nu 
avem organizată o producție în 
acest domeniu.

S-a prevăzut ca în actualul 
cincinal să se construiască o fa
brică specializată pentru acest 
tip de instalații. Se preconizea
ză intrarea ei în funcțiune în 
anul 1973. Dar nevoile sînt deja 
foarte mari, în fiecare an chel- 
tuindu-se sume însemnate pen-

tru procurarea lor din import. 
De aceea, pînă la inaugurarea 
acestui obiectiv este necesar să 
căutăm posibilitatea de a pro
duce măcar o parte din aceste 
elemente în întreprinderi care 
au disponibilități. In cadrul 
Centralei noastre vom analiza 
acest aspect. Totuși pentru 
rezolvarea măcar parțiala a pro
blemei, hotărâtor este rolul 
Direcției Tehnice a M.I.C.M. 
care poate coordona eforturile în 
această direcție.

Asociindu-ne acestui punct 
de vedere, recomandăm atenției 
M.I.C.M.,' Direcției tehnice în 
Special, introducerea în fabri
cație a instalației de ungere cen
tralizată a mașinilor. în acest 
fel, o dată cu evitarea uzurii 
morale a unei invenții ce ar ur
ma să fie valorificată la peste 5 
ani de la apariție, se va împie
dica și cheltuirea nejustificată 
în continuare a unor fonduri 
valutare importante.

le pe șolduri, rotări de cap de 
la dreapta la stînga și invers. A- 
poi, înainte-înapoi, executate 
lent, cu semirezistență. Dozare : 
2X10.

f) Culcat pe spate, de prefe
rință pe o bancă (dacă e posi
bil plan înclinat) sprijin în bra
țe (fixare) și executăm cu 
picioarele foarfecă pe orizontală 
și verticală. Dozare : 2X10.

SE REIAU TOATE exercițiile 
anterioare (1—4), apărute săp- 
tămîna trecută. Se execută în 
dozarea respectivă. Apoi se tre
ce la următoarele mișcări noi :

EXERCIȚIUL 5 (gîtul)
Palma mîinii drepte în băr

bie, iar palma mîinii stingi im
pinge cotul drept. Executăm 
flexia cu autorezistență. După 
prima executare, a doua zi, apa
re o ușoară febră musculară. Ea 
dispare continuînd exercițiul. 
Dozare :< 5X8.

EXERCIȚIUL 8 (membrele 
superioare)

Cu picioarele depărtate, avînd 
gantera de 2—4 kg (ele pot fi 
înlocuite cu greutăți aflate la 
îndemînă, lanț petrecut peste 
pumn, saci de nisip etc) exe
cutăm ridicarea brațelor 
lateral. Cursa începe la ni
velul umerilor și sfîrșește la 
nivelul coapselor. Dozare : 2 
(6x2-4 kg.).

EXERCIȚIUL 7. Culcat pe 
spate, de preferință pe o ban
că (plan înclinat) împingeam 
alternativ sau simultan gantere- 
le. în cazul că împingem cu 
ambele brațe deodată putem 
folosi și o bară sau capăt de 
țeava. Dozare : 3 (8x4 kg).

EXERCIȚIUL 8 (picioare)
Executăm genoftexiuni, avînd 

brațele întinse în față. Lucrăm 
cu gantere de 2—4 kg. sau cu 
o bară metalică de aceeași greu
tate. în lipsa acestora, înlocuim 
greutățile cu un scaun pe care-I 
ținem depărtat de corp. Dozare r

în
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în viitoarea lecfie:

• Sfaturi utile

Meciul, așteptat cu mare interes la Arad, a afrps în tri
bunele stadionului 15 000 de spectatori. Ca și duminică, în 
partida cu Rapid, U.T.A. a început foarte bine_, și-a dominat 
adversarul, a înscris un gol (prin Broșovschi, în min. 19). 
a mai ratat cîteva ocazii favorabile, apoi s-a stins treptat- 
treptat. Semnalul decalării l-a dat portarul Gornea, în min. 
23, cînd a primit un gol direct din corner (executat de 
Kocsiș), „performanță" pe care o va repeta, din păcate, în 
ultimul minut al reprizei (cornerul a fost executat de data 
aceasta de Kosma). Tn repriza secundă, în poarta campio
nilor a intrat Nagy, din echipa de tineret. Golul 3 al oaspe
ților o fost marcat de Fazekaș (min. 60). intrat la pauză în 
locul lui Florian Albert. Domide și-a făcut cu acest prilej 
reintrarea, dar a jucat slab, fiind schimbat în minutul 61.

★
Fotbaliștii din prima reprezentativâ a tării — care se pre

gătesc în aceste zile la Poiana Brașov în vederea meciului 
de la Novi-Sad, cu Iugoslavia — au susținut, ieri, o partidă 
de verificare în compania echipei de tineret a Steagului 
roșu. Amănunte ne-a transmis telefonic antrenorul Angelo 
Niculescu: „Am cîștigat cu 4—1, prin golurile marcate de 
Neagu (2), Dembrovschi și Dinu. Poarta partenerilor noștri 
a fost apărată foarte bine de Răducanu. Au fost întrebuin
țați următorii jucători : Adamache — Săimăreanu, Lupescu, 
Dan, Mocanu — Niculescu, Anca, Dinu — Dembrovschi, 
Neagu, Lucescu. Dumitru, Radu Nunweiler și Dobrin au 'ab
sentat motivat, aflîndu-se în plină sesiune de examene, 
lanul acuză o entorsă, iar Dumitrache a fost lăsat la Bucu
rești pentru a-și rezolva unele treburi personale.

★
Ieri, pe stadionul Republicii, reprezentativei olimpică a 

dispus cu scorul de 3—0 de Voința București. Au înscris 
Popovici, lordănescu și Beldeanu. Antrenorii au folosit 
următoarea echipă : Coman (Constantinescu) — Cheran, Ol- 
teanu, Vlad Popovici — Beldeanu, Vigu — Sâlceanu, Tufan, 
(Dincuță), Năstase (lordănescu), Fl. Dumitrescu.

Tâtaru nu a jucat, avînd o ușoară întindere.

J

DRAPELUL
DE FRUNTAȘ

Liești, din județul Galați o 
comună cu oameni harnici, în
stăriți, ambițioși s-o facă tot mai 
frumoasă și mai bogată. Cu 
puține zile în urmă de la data 
sosirii noastre în Liești, aici avu
sese loc o festivitate de un fel 
aparte care'-trece, se pare, drept 
unica în istoria comunei. Cen
trul de pregătire a tinerilor să
teni de-aici pentru apărarea pa
triei primise drept laudă și apre
ciere pentru rezultatele dobîndite 
în această nobilă misiune și în
datorire patriotică, drapelul și 
diploma de centru fruntaș. Ce
remonia avusese loc la școală, 
participase secretarul comitetului 
de partid, Ivan Năstase, care e 
în același timp și primarul co
munei, bineînțeles comandanții 
celor 4 detașamente — două de 
băieți, 2 de fete, deci la egalitate 
— numeroși tineri, cetățeni pre
cum și colonelul Gh. Vorobchie- 
vici, care a înmînat drapelul. 
Trofeele fac cinste întregii comu
ne după cum s-a spus atunci și 
sînt păstrate la loc de vază , și de 
cinste.

Profesorul Alex. Ionescu, co
mandantul centrului, ne face o 
succintă „dare de seamă" care 
o dată în plus ne convinge că 
distincția e pe merit.

— Cele 4 detașamente ale cen
trului nostru cuprind, la ora ac
tuală, dam tot atâtea fete cît și 
băieți. Spun la ora actuală pen
tru că din cîți am avut ini
țial au mai plecat la școli, 
la lucru. Tinerii nu stau pe 
loc, caută, au perspective. 
Prin ce ne-am evidențiat noi ? In 
primul rînd ședințele de pregăti
re le-am ținut conform graficului, 
adică de 2 ori pe lună. Partici
parea — sută la sută de fiecare 
dată. Ba aș spune chiar mai 
mulți, că vin fi alți tineri fie care 
n-au împlinit vîrsta, fie care au 
împlinit-o. Le place, îi interesea
ză această activitate, se simt 
mîndri cînd le spui că un bun ce
tățean al țării, un bun patriot 
este fi un apărător de nădejde a 
ceea ce a cucerit poporul...

Sigur, acesta este argumentul 
suprem și faptul e cu atît mai 
.îmbucurător cu cît este vorba în 
cea mai mare parte, despre tineri 
cooperatori, despre hărnicia căro
ra, la lucru, în campaniile agri
cole se vorbește în aceeași ter
meni. Iată doar cîteva nume pe 
care interlocutorul ni le-a dat la 
întâmplare, afirmând că toți ar 
trebui „populariazați" : Maria 
Coca, Stanca Cocîrță, Niculina 
Ciuntu, Lenuța Marin, Costică 
Shariat, Vasile Hamza, Gh. Stroe,

Ionel Rotaru și mulți alții. Re
zultatele, obținute la trageri, la 
aplicații pe teme de luptă pe un 
teren extrem de variat și dificil, 
ca și la lecțiile teoretice — pen
tru fete unele cu caracter sanitar 
— sînt din cele mai bune. Nu-i 
mai puțin adevărat că și coman
danții de detașamente — Ionole 
Nicolae, dr. Constantin Bîndar, 
Susanu Stanciu și D. Săracu oa
meni de sat, cu răspunderi în 
viața obștească a comunei, foști 
ofițeri și subofițeri — și-au dat 
tot interesul pentru îndeplinirea 
exemplară a misiunii încredințate 
de partid. Ei sînt primii la dato
rie. Mai e oare, atunci, de mirare 
că la trageri peste 70 la sută din 
tineri au obținut calificativele de 
bine și foarte bine, că astăzi no-
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Spațiul acela larg, presărat ou 
locașuri de apărare și siguranță, 
dispuse conform unei hărți topo
grafice complicate, amenajat un
deva la marginea Sectorului V al 
Capitalei, și-a primit denumirea 
de poligon cu ocazia recentei 
aplicații demonstrative „Apărarea 
localității". 200 de tineri — elevi 
ai claselor a XII-a de la liceele 
„Gh. Șincai", „Ion Creangă" și 
Industrial-Metrologie —, au sus
ținut un veritabil „examen" în 
fața a peste 1 600 de colegi de-ai

'a PE TRASEELE PREGĂTIRII 
TINERETULUI PENTRU 

APĂRAREA PATRIEI

• Exercițiile 9-
10-11-12

• Fișa contropo' 
metricâ

• Folosiți con
sultațiile gratuite 
oferite prin cores
pondență. Scrieți 
pe adresa ziarului 
cu indicația Poș
ta: „Forță, sănăta
te, armonie"»

■ ■■

țiunile de pregăti re ALA, de pre
gătire tactică de luptă, instrucția 
focului și de front, pregătire fizi
că sînt de largă circulație și frec
vență în discuțiile și vorbirea 
tinerilor din Liești ? Nu, cu- 
noscînd atîtea fapte și inițiative 
valoroase ale tinerilor din Liești, 
nu ne mai miră că drapelul și 
diploma de centru fruntaș în 
pregătirea tinerilor pentru apă
rarea patriei, se află aici.

V. CABULEA

lor, elevi ai tuturor liceelor din 
sector. Minut cu minut, de-a lun
gul a aproape două ore, grupele 
au organizat sisteniul tactic de
fensiv în zona atacată de „ina
mic". »

Momentul de debut al aplica
ției l-a constituit alarma: de
santul — fictiv — al inamicului, 
apreciat a fi de trei ori mai mare 
de cît efectivul însărcinat cu apă
rarea localității, lansat la o dis
tanță de 3 km., fi-a desfășurat 
atacul pe două fronturi. Grupele

defends în frunte ou micii co
mandanți au recurs rapid la mă
surile impuse de situația concretă 
a atacului inamic. Erau, de fapt, 
acum, transpuse în practică, solu
țiile temeinic însușite în cadrul 
ședințelor teoretice de pregătire. 
Contraatacul a fost declanșat 
imediat pe două fronturi laterale 
dintre care unul, situat la 200 de 
metri înaintea localității, a avut 
sarcina să țină în loc desantul 
inamic deschizînd foc intens din 
lăcașurile de apărare fi siguranță, 
pînă la sosirea ajutoarelor din 
partea vecinilor. Riposta hotărîtă 
și bine organizată, cooperarea, 
rapiditatea au constituit elemen
tele succesului: după două ore, 
„inamicul" a fost complet anihi
lat. Localitatea a fost apărată /...

„Aplicația ^noastră demonstrati
vă constituie o autentică premie
ră — ne relatează ȘTEFAN 
MĂRGINEANU, șef de sector la 
Comitetul U.T.C. al sectorului V. 
Elevii au participat pînă acum la 
unele acțiuni de acest gen orga
nizate de gărzile patriotice, însă 
numai cu rol de cooperare. A- 
cum, în postură de organizatori, 
ei au avut posibilitatea să înțelea
gă mai bine dimensiunile și dfi- 
cultățile inerente unei aplicații, 
să rezolve direct situațiile tactice 
impuse de temă. Aplicația de
monstrativă a constituit și o for
mă practică de încheiere a ciclu
lui de pregătire destinat elevilor

ultimelor clase de liceu. Celelalte 
categorii de elevi, oare în prezent 
se pregătesc pentru defilarea de 
1 Mai, vor participa și ele la 
concursul de tir „Țintașul de eli
tă" programat în prima jumătate 
a lunii viitoare".

Imediat după încheierea apli
cației, așa cum se obișnuiește, a 
avut loc careul „salopetelor albas- 
tre". Bilanțul acțiunii, ca fi con
cluziile generale ale etapei de in
struire parcurse de elevii claselor 
a Xll-a a liceelor din sector, au 
subliniat interesul și adeziunea 
de care se bucură această activi
tate în rîndul tinerilor. Inițiativa, 
spiritul întreprinzător, exercițiul 
fizic, disciplina, sentimentul răs
punderii față de apărarea patriei 
— iată câteva din atributele aces
tui^ gen de activități atât de în
drăgite de tineri. Foarte curînd, 
elevii altor licee — spectatori la 
această reușită „premieră" — își 
vor demonstra, la rîndul lor, pre
gătirea și cunoștințele în cadrul 
unor acțiuni similare.

„Inamicul" va trebui respins 
într-un timp și mai scurt. Ca să 
izbutim aceasta, trebuie să îmbu
nătățim pregătirea fizică a gru
pelor prin mai multe deplasări în 
teren accidentat" — ne spunea 
elevul de clasa a Xl-a Dan Cris- 
tea, comandantul unei grupe...

VIOREL RABA

Casta a fost /vai de mine 
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ORIENTUL APROPIAT
• PREMIERUL IORDANIAN DESPRE 

NORMALIZAREA SITUAȚIEI DIN ȚARĂ

Puternice 
demonstra

Sesiunea Conferinței VIETNAMUL Of $UD

Primul ministru al Iordaniei, 
Wasfi Tall, a făcut marți seara o 
declarație radiodifuzată în care 
a apreciat - că hotărîrea Comite
tului Central al organizației 
pentru eliberarea Palestinei de a 
retrage armele grele și fedainii 
înarmați din Amman „constituie 
o măsură pozitivă în vederea 
normalizării relațiilor iordania- 
no palestiniene*4. Wasfi Tall a 
subliniat că această retragere 
creează bazele unei cooperări 
reale între cele două armate 
punîndu-se capăt unor acțiuni 
care urmăreau cultivarea di
sensiunilor dintre cele două 
părți. Ca răspuns la invitația 
mișcării palestiniene, a spus 
Wasfi Tall, guvernul de la Am
man va sista în următoarele 
zile operațiunile de perchezițio- 
nare organizate în capitala țării 
pentru descoperirea de arme și 
muniții, iar trupele folosite în 
cursul acestor misiuni vor fi re
trase din oraș. De asemenea, 
Wasfi Tall a declarat că evo
luția pozitivă a relațiilor dintre 
oficialitățile iordaniene și miș
carea palestiniană va determina 
anularea tuturor măsurilor ex
traordinare adoptate de către 
autorități. „în momentul de față 
a spus Wasfi Tall, a fost creat 
climatul necesar pentru ca or
ganismul recent creat — comi
tetul iordano-siriano-palestinian

— să-și înceapă activitatea 
vederea restabilirii depline 
calmului în Iordania*4.

în 
a

ții studen
țești la SeuS

Uniunii Interparlamentare Asediul bazei nr. 6

• MINISTRUL de externe 
Sudanului, Faruk Abu Eissa,

al 
________ , _____ , a 
declarat, la o conferință de pre
să desfășurată la Londră, că 
Sudanul își exprimă „întregul 
sprijin față de poziția președin
telui R.A.U.,. Anwar Sadat, în 
legătură cu realizarea unui a- 
cord în Orientul Apropiat1*. El 
a evidențiat eforturile depuse 
de R.A.U. pentru o soluționare 
pașnică a crizei din Orientul A- 
propiat, califjcîndu-le drept rea
liste.

„Declanșarea unui nou război 
în Orientul Apropiat, a ' spus 
Abu Eissa, ar putea provoca un 
conflict internațional, . dar noi 
dorim să evităm o 
eventualitate*4.

asemenea

ȘI SIRIA, 
Irak, vor 
în ce pri- 

nu,

Noul „cod

• „INTRE IRAN 
ca și între Iran și 
interveni schimbări 
vește relațiile, întrucit noi 
avem nici o disensiune majoră 
cu autoritățile de la Damasc și 
sintem favorabili politicii pro
movate de noul guvern sirian44 
— scrie ziarul iranian „KAY- 
HAN“. La rîndul său, cotidia
nul „ETELAAT*4 apreciază că 
încetarea campaniei ostile, de 
o parte și de alta, constituie un 
gest spre restabilirea bunelor 
raporturi între Teheran și 
Bagdad.

petrolier"
algerian

PRECIZĂRILE PREȘEDINTELUI
BOUMEDIENE

• LL’IND CUVINTUL la o 
reuniune a reprezentanților Iu- 
crătorilor din sectorul agricol 
de stat, președintele Consiliului 
Revoluției al Algeriei, Houari 
Boumediene, a făcut o serie de 
precizări în legătură cu noul 
cod petrolier adoptat recent. El 
a arătat că hidrocarburile alge
riene vor fi exploatate în bene
ficiul și sub controlul exclusiv 
al statului. Orice societate 
străină care operează sau do
rește să-și desfășoare activitatea 
în Algeria, în domeniul pros
pectării și exploatării petrolu
lui, va trebui, în primul rînd, 
să acționeze în asociație cu So
cietatea națională de hidrocar
buri, „Sonatrach", care urma 
să dețină cel puțin 51 la 
sută din pachetul de acțiuni, 
în Algeria, a declarat în înche
iere Houari Boumediene, „regi
mul concesiunilor pentru străini 
a fost lichidat".

• MIERCURI, A SOSIT LA 
PEKIN prințesa Ashraf Pahlavi, 
sora șahinșahului Iranului ; este 
pentru prima dată, în ultimii 22 
de ani, cînd o oficialitate ira
niană vizitează China. în seara 
aceleiași zile, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, a oferit în cinstea 
prințesei Ashraf Pahlavi o re
cepție.

au loc puternice 
studenților 

în semn de pro-

La Seul 
manifestații ale 
sud-coreeni, 
test față de politica admi
nistrației Pak Cijan Hi. Ma
nifestații condamnă regimul 
de la Seul pentru faptul că 
a suprimat drepturile și liber
tățile elementare ale ce
tățenilor. Ei protestează, de 
asemenea, împotriva recrută
rilor forțate la care recurge 
administrația Pak Cijan Hi 
pentru a trimite în Vietnamul 
de sud efective militare, 
care luptă alături de trupele 
americano-saigoneze.

La Caracas s-a deschis se
siunea de primăvară a confe
rinței Uniunii interparlamen
tare mondiale, la care partici
pă 500 de parlamentari din 
peste 50 de țări ale lumii. Din 
țara noastră participă o dele
gație compusă din Mihail Le
vente, președintele Grupului 
Român al Uniunii interparla
mentare, Tudor Drăganu-, vi
cepreședinte, și Mircea An- 
ghelescu, membru în Comite
tul de conducere.

Sesiunea a fost deschisă de 
președintele Venezuelei, Ra
fael Caldera, care s-a referit, 
în ' discursul său, între altele, 
la problema relațiilor dintre 
țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare. în con
text, Caldera a relevat că de-

calajul dintre aceste țări con
tinuă să se adîncească. Țările 
în curs de dezvoltare, a spus 
președintele Caldera, nu mai 
pot admite ca angrenajul pri
vind colaborarea internațio
nală în vederea dezvoltării să 

‘ depindă de „filantropia capri
cioasă a unor țări dezvoltate*4. 
In continuare, președintele 
Caldera a evocat recentul a- 
cord asupra sporirii prețului 
petrolului țărilor exportatoa
re, membre ' 
liniind că 
„un exemplu 
ternațională, 
rării între țările în curs 
dezvoltare".

Dezbaterile sesiunii conti
nuă.

ale OPEC, sub- 
acesta constituie 
de justiție in- 
fruct al coope- 

de

Aviația americană a conti
nuat să bombardeze intens re
giunea din jurul bazei militare 
nr. 6, situată pe teritoriul sud- 
vietnamez. După cum s-a anun
țat, această bază este asediată, 
de la 1 aprilie, de unități ale 
Frontului Național de Eliberare. 
Pentru prima oară de la 
începerea războiului din Indo
china. anunță agenția FRANCE 
PRESSE, Statele Unite au folo
sit un nou tip de „bombe 
uriașe", cîntărind fiecare 7 tone 
și considerate a fi cele mai pu
ternice din arsenalul nenuclear 
american. Prin utilizarea nou
lui tip de bombe, comandamen
tul american de la Saigon în
cearcă să creeze o breșă în în
cercuirea garnizoanei de la baza 
nr. 6.

Un purtător de cuvînt mili
tar salgonez, a anunțat, pe de 
altă parte, că în ultimele două

săptămîni, garnizoana de la 
baza nr. 6 a dus lipsă de ali
mente, apă și muniții, datorită 
faptului că forțele patriotice au 
împiedicat aterizarea elicoptere- 
lbr de transport americane.

Adunarea legislativă a statu
lui Minnesota, care este con
trolată de republicani, a auto
rizat pe procurorul general să 
se opună trimiterii de trupe în 
Vietnam pentru faptul că 
războiul împotriva acestei țări 
este neconstituțional. Legea cere 
procurorului general Warren 
Spannaus, să sprijine în jus
tiție pe cei care refuză să se 
supună ordinului de încorpora
re. Legea adoptată în Minne
sota' urmează celei elaborate în 
statul Massachusetts, care con
testă guvernului federal dreptul 
de a trimite recruți în Vietnam.

I

în Irlanda de nord, inci
dentele dintre populație fi 
forțele de ordine continua. 
După un calm relativ, sem
nalat la sfîrșitul săptămînii 
trecute, luni și marți, la Lon
donderry și în cartierul 
Ballymacraet din Belfast, 
tensiunea a crescut din nou.

în fotografie î soldați bri
tanici la Londonderry.

Președintele Tito la Kosovo

Misiunea lui Sandys
Spre restabilirea relațiilor 

dintre Londra și Salisbury ?
Guvernul britanic pregătește terenul în vederea unei recu

noașteri depline a regimului rasist din Rhodesia și a unei 
reluări a relațiilor dintre Londra și Salisbury, apreciază 
observatorii din capitala bri tanică.

După, consultările anglo- 
rhodesiene desfășurate recent 
la Pretoria, la nivelul amba
sadorilor englez și rhodesian, 
Duncan Sandys, influent mem
bru al Partidului conservator, 
fost ministru al apărării și al 
Commonwealth-ului, a plecat 
într-o misiune specială la Sa
lisbury.

Informînd despre această 
vizită, ziarele britanice preci
zează că Duncan Sandys va

purta convorbiri cu Ian Smith. 
Deși vizita acestuia este pre
zentată ca „neoficială44, obser
vatorii de la Londra sînt una
nimi în aprecierea că, în 
timpul discuțiilor cu Smith, va 
fi abordată problema resta
bilirii relațiilor dintre Marea 
Britanie și Rhodesia — obiec
tiv central al cercurilor de a- 
faceri britanice, care au mari 
investiții de capital în Rho
desia.

Agenția TANIUG informează 
că președintele Iugoslaviei, Io- 
sip Broz Tito, care se află în- 
tr-o vizită de cîteva zile în pro
vincia autonomă Kosovo, a avut 
întîlniri și convorbiri cu repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, cu reprezen
tanți ai vieții economice, ai mi
nerilor din bazinul carbonifer 
„Trepcea44, a luat parte la mi
tinguri organizate în cinstea sa 
Ia Priștina și Gnilane. în cuvîn- 
tările rostite cu acest prilej, 
președintele Tito a relevat suc
cesele obținute pe plan econo
mic, îndeosebi în privința ex
ploatării bogățiilor naturale. A- 
rătind că rezultatele dobîndite 
de colectivele de muncă din 
această provincie sînt remarca
bile, președintele Tito’ a arătat, 
totodată, o serie de neajunsuri. 
Vorbitorul a spus că ridicarea 
nivelului de trai și, în general, 
a nivelului dezvoltării econo
mice a acestei provincii, una 
dintre cele mai slab dezvoltate 
din Iugoslavia, trebuie să con
stituie o preocupare permanentă 
atît pentru organele locale, cît 
și pentru cele de la nivelul re
publicii și federației.

în cuvîntările rostite, pre
ședintele Tito a abordat, de a- 
semenea, problema menținerii și

întăririi unității și frăției dintre 
popoarele și naționalitățile din 
Iugoslavia. „în momentul de 
față, a spus el, cel mai impor
tant lucru din țara noastră este 
de a păstra cuceririle pentru 
care am luptat, adică frăția și 
unitatea popoarelor noastre. în 
frăție și unitate se află garan-» 
ția succeselor noastre in con
struirea socialismului și apoi a 
comunismului". în etapa actua
lă de dezvoltare, a spus vorbi
torul, trecem la modificări în 
Constituție. Adoptăm noi amen
damente în care clasa munci
toare capătă locul ce trebuie 
să-i revină, Pot să vă spun că 
modificările și amendamentele 
la Constituție nu vbr scinda 
popoarele noastre. Dimpotrivă, 
ele vor consolida comunitatea 
noastră multinațională.

O.S.A,

• • • • •

SIMPOZION 
CONSACRAT 
SECURITĂȚII 
EUROPENE

• LA HELSINKI a început 
ieri simpozionul „Perspective 
de creare a unui sistem trainic 
de securitate și cooperare în 
Europa", la care iau parte re
prezentanți ai opiniei publice 
din Anglia, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei. Franța, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și alte 
țări europene. Din țara noastră 
participă George Serafin, secre
tar al Comitetului național pen
tru apărarea păcii. Romesh 
Chandra, secretar general al 
Consiliului Mondial al Păcii, a 
prezentat o expunere privind 
„Rolul opiniei publice din Eu
ropa în rezolvarea problemei 
securității și cooperării euro
pene".

• NORODOM SIANUK, șe
ful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Național 
Unit, a oferit un dineu cu pri
lejul Anului Nou cambodgian. 
Au luat parte Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Huan lun-șen, șe
ful Statului Major General al 
Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, Li Sien-nien, vice- 
premier al Consiliului de Stat și 
alte persoane oficiale.

suedeze în legătură cu recentul 
atac al unor elemente teroriste 
ustașe, împotriva ambasadei iu
goslave de la Stockholm, trans
mite agenția TANIUG.
• SENATUL STATULUI HA- 

VVAI a adoptat o rezoluție care 
se pronunță pentru invitarea 
unei echipe de atletism a Repu
blicii Populare Chineze în Sta
tele Unite, anunță agenția UNI- 

PRESS INTERNATIO- 
în rezoluție se afirmă că

o asemenea acțiune ar fi în be
neficiul legăturilor de prietenie 
dintre cele două popoare.

VICTIMELE SĂRĂCIEI
• De la măturătorul de pe Champs-Elysees la contrabandiștii 

din Pirinei • Cei 73 din hambar • Transporturile
de

D
„marfă vie“ continuă.

SONDAJ LA OSLO

SUCCESE ALE PATRIO- 
ȚILOR LAOȚIENI

Un comunicat difuzat de a- 
genția de presă Khaosan Pa- 
thet Lao, informează că, în 
cursul primelor trei luni ale 
acestui an, patrioții laoțieni au 
scos din luptă aproximativ 
22 400 de soldați și ofițeri din 
rindui forțelor agresoare. în 
aceeași perioadă — menționea
ză comunicatul — forțele armate 
populare de eliberare laoțiene 
au doborî t sau distrus la sol 
peste 5.60 de avioane și elicop
tere americane, care au efec
tuat misiuni în sprijinul trupe
lor saigoneze trimise în Laos. 
Totodată, detașamentele Pathet 
Lao au distrus circa 700 de ve
hicule militare și au capturat 
o importantă cantitate de ar
mament de la forțele inamice.

• LA MOSCOVA a avut Joc 
conferința științifică „Leninis
mul și America Latină", orga
nizată de Institutul pentru A- 
merica Latină al'Academiei de 
Științe a U.R.S.S. Au partici
pat numeroși oameni de știin
ță din Uniunea Sovietică, pre
cum și din R.D. Germană, Po
lonia și Românca.

• PARTIDUL MUNCII (LA
BURIST) DIN NORVEGIA, re
venit la putere după căderea 
guvernului de coaliție al pre
mierului Per Borten, se bucură 
în prezent de sprijinul majori
tății poulației țării, indica rezul
tatele unui sondaj Gallup, pu
blicate la Oslo. întrebați în fa
voarea cui ar vota dacă a doua 
zi ar fi organizate alegeri, 50,4 
la sută dintre cetățenii 
nați au afirmat că 
Partidul Muncii.
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___ Adunării 
generale a Orga
nizației Statelor 
Americane, la ca
re vor participa 
delegații conduse 
de miniștri ai a- 
facerilor externe 

din țările membre. La lucrări 
a fost invitat și secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant.

Ca organizație regională in
ternațională, creată sub con
trolul S.U.A. la cea de a IX-a 
Conferință panamericană ținu
tă la Bogota în aprilie 1948, 
O.S.A. cuprinde țările Arneri- 
cîi latine (în afară de Cuba) 
și, de asemenea, S.U.A. Con
form statutului, organul princi
pal al O.S.A. este Conferința 
panamericană care trebuie să 
se întrunească o dată la cinci 
ani. Alte organe sînt Uniunea 
permanentă panamericană cu 
sediul Ia Washington; reuniu
nea miniștrilor afacerilor ex
terne în caz de urgență; Con
siliul O.S.A, de Z
ton, format din reprezentanții 
țărilor membre. J 1
O.S.A. activează 
tet economic și --------
american (C.I.E.S.). Prin inter
mediul organizației, S.U.A. 
și-a amplificat influența pe 
continentul sud-american, cu 
toate că în Carta O.S.A. fu
seseră înscrise principii care 
trebuiau să asigure o coope
rare echitabilă între țările 
membre. In 1954, O.S.A. a a- 
probat intervenția militară în 
Guatemala. In 1962 Cuba a fost 
exclusă din cadrul organiza
ției la insistențele S.U.A. 
1965, intervenția militară 
Republica Dominicană a 
„legalizată* în cadrul

La San 
capitala 
Ricăi, se 
desfășura 
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la Washing-

în cadrul 
și un Corni- 
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de tenis

O ÎNTRUNITE IN ȘEDINȚA 
COMUNA, Prezidiul și Comite
tul Executiv al Conferinței fe
derale a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugosla
via au ascultat o informare a 
locțiitorului secretarului de stat 
pentru afacerile externe. Anton 
Vratușa, privind demersurile în
treprinse de guvernul și Secre
tariatul de Stat al Iugoslaviei 
pe lingă autoritățile competente

Delegația de jucători 
de masă din Anglia, condusă de 
Charles Murton Wyles, preșe
dintele Asociației britanice de 
tenis de masă, care a partici
pat la campionatele mondiale de 
Ia Nagoya, a sosit la Pekin 
într-o vizită de prietenie, 
— informează agenția CHINA 
NOUA.

La sosire, delegația a fost 
întîmpinată de reprezentanți ai 
Federației sporturilor din în
treaga Chină și ai Asociației 
chineze pentru prietenia cu ță
rile străine.

In 
în 

fost 
______ __   O.S.A. 

dar” contestată de Mexic, Ve
nezuela, Peru și alte țări. La 
Conferința ministerială de ia 
Buenos Aires din februarie 
1967, 11 state au votat împo
trivă și 3 s-au abținut pen
tru prima dată la o inițiati
vă nord-americană î înființa
rea unor așa-zise „forțe mili
tare dnteramericane“ care să 
garanteze „securitatea conti
nentului", un fel de jandarme
rie operativă la dispoziția 
S.U.A. La reuniunea de la 
Vina del Mar din anul urmă
tor, memorandumul țărilor la- 
tino-americane reevalua rapor
turile comerciale și economice 
cu S.U.A. La sfîrșitul lunii 
februarie 1970 a fost votată o 
nouă Cartă, pe care unii ob
servatori au calificat-o ca 
fiind deschisă spre găsirea 
unor soluții pentru a se pune 
capăt subdezvoltării în Ame
rica Latină. Tendințele de re- 
vitalizare a organizație-i sînt 
corelate cu luări de poziție tot 
mai dese favorabile normaliză
rii relațiilor O.S.A. cu Cuba.

Dimineață friguroasă, 
de iarnă, cu ca
pricii. pe Champs- 
ElysGes. Sînt orele 
cînd peste artera 
pariziană înnobila
tă de celebritate,

se coboară austeritatea. Atmos
fera fascinantă pe care o com
pune decorul nocturn s-a des
trămat. Vîntul rece îi gonește 
pe trecători. Lingă o vitrină, un 
tinerel slăbănog și deșirat, cu 
pielea de culoarea ciocolatei, 
privește îngîndurat mărfurile de* 
lux, expuse și cartonașele cu 
prețuri. Miinile string o mătură 
cu coadă lungă, iar el tremură 
într-un costum subțire, de cu
loarea cafelei cu lapte. Obiș
nuit cu clima africană, blinda 
și generoasă, îndură mizeriile 
iernii europene, pentru a mă
tura străzile Parisului. A tre
cut Mediterana atras de mirajul 
orașului de pe Sena. Credea că 
acesta este drumul salvării do 
sărăcie. Iluziile au durat, însă, 
prea puțin. Sărăcia a rămas a- 
ceeași, poate mai dramatică. A 
schimbat doar decorul neferici
tei sale existențe.

Mi-am amintit de măturăto
rul negru do pe Champs-Elysăes 
citind în „L’EXPRESS" despre 
contrabandiștii ce . organizează 
trecerile peste Pirinei. Ultimii 
ani au îndreptat către continent 
„afluxul negru". Mii de tineri 
africani încearcă să evadeze din 
dramele subdezvoltării. Sînt gata 
să presteze orice muncă, chiar 
dacă printre actele lor se află și 
o diplomă universitară. Statisti
cile oficiale nu ne pot da o cifră 
reală in privința lor, deoarece cei 
mai mulți au intrat în Franța 
clandestin. Pirineii i-au trecut 
grație contrabandiștilor speciali
zați în acest trafic de mină de 
lucru (Ia un preț în continuă 
creștere). Aceiași contrabandiști 
care s-au îmbogățit operînd și 
cu sutele de mii de spanioli și 
portughezi. în destule împreju
rări au fost găsite cadavre. Fără 
acte, fără bani, fără lucruri de 
valoare. Uneori, acești contra-

bandiști nu sînt decît niște je
fuitori fără scrupule...

La sfîrșitul lui martie, jan
darmii din Ustaritz. o mică a- 
șezare aflată în apropiere de 
Bayonne, observă un tînăr ne
gru care cumpără opt pîini și 
șase pachete de ciocolată. Li 
se pare suspect. II urmăresc și 
descoperă într-un hambar... 73 
de negri care stăteau ascunși 
de trei zile fără mîncare si 
fără băutură.

Tinărul este un student din 
Gambia, Essa Ducouray. Fireș
te, nu poate nega trecerea clan
destină, dar refuză să-și denun
țe complicii. în aceeași zi este 
surprins un anume Franțoise 
Garat, care, de asemenea, cum
părase o mare cantitate de pli
ne. Fratele acestuia, Pierre, de 
meserie șofer, fusese găsit cu 
un grup de negri în automo
bilul său. Negrii n-aveau nici 
un act de identitate. Pierre Ga
rat este interogat. El mizează 
pe inocență. „Făceau auto-stop. 
I-am luat..."

— Ii cunoști pe frații Garat ? 
— este întrebat studentul din

Gambia. Essa Ducouray pozea
ză în neștitutor :

— Pentru un negru, toți albii 
se aseamănă...

Studentul primește șase luni 
de închisoare. Frații Garat, or
ganizatori ai unei rețele de 
contrabandiști. sînt ' “ / 
Lipsesc probele. Essa Ducouray 
află furios verdictul. Se hotă
răște să spună întregul adevăr, 
tot ceea ce știa. Procesul se va 
redeschide...

Dar contrabanda de „marfă 
vie" nu a fost curmată prin 
citeva arestări. Reporterul re
vistei „L’EXPRESS" a înregis
trat în primele zile ale lui &- 
prilie, un nou „transport" : 30, 
poate 50 de africani. Ei au reu
șit să părăsească cu ușurință 
zona de frontieră. Cum ? Jean- 
Claude Halle opinează că s-a 
recurs, probabil, la o metodă 
deseori utilizată : au fost îm
barcați în... camioane frigorifi
ce. O rețea de contrabandiști 
dispare, altele apar — constată, 
cu amărăciune, „L’EXPRESS".

achitați.

E. O.

Controlul identității la Bayonne : și totuși contrabandiștii 
acționează

„Deschidere politică
la Buenos Aires
SPRE 0 RECONCILIERE A GUVERNULUI

CU MIȘCAREA PERONISTĂ ?

Noul guvern argentinian 
al generalului Alejandro 
Lanusse a inițiat o serie 
de convorbiri cu lideri ai 
unor formațiuni politice 
din țară cu scopul decla
rat de a crea „climatul 
necesar revenirii la un re
gim constituțional".

lui

Așa-numita „deschidere poli
tică", anunțată de șeful statului 
după preluarea puterii, vizează 
în primul rînd, remarcă obser
vatorii din capitala argentinia- 
nă, reglementarea raporturilor 
dintre guvern și puternica orga
nizație sindicală „Confederația 
generală a muncii", de orien
tare peronistă. Faptul este 
confirmat și de întîlnirea pe care 
generalul Lanusse a avut-o maiți 
cu Jose Rucci, secretarul gene
ral al acestei organizații, în ca
drul căreia a fost discutată pro
blema reîntoarcerii în Argentina 
a fostului dictator Juan Peron. 
Deși, oficial, guvernul argenti
nian im și-a precizat încă poziția 
privind cererea peroniștilor de a 
admite revenirea din exil a lui 
Peron, liderul Confederației ge
nerale a muncii din Argentina a 
anticipat eventualitatea unui a- 
cord cu guvernul în acest sens, 
afirmînd că actualii lideri mili
tari nu s-ar opune reîntoarcerii 
lui Peron. Mai mult chiar, el a 
anunțat că intenționează să ple
ce la Madrid, unde se află în 
prezent Peron, pentru a discuta 
cu acesta problemele ce privesc 
mișcarea peronistă și planurile 
legate de întoarcerea fostului 
președinte în Argentina. Din a- 
celeași cercuri se menționează că 
autoritățile de la Buenos-Aires

ar putea admite revenirea 
Peron în țară, însă în calitate de 
persoană particulară, și în acest 
caz fără a mai avea dreptul să 
desfășoare o activitate politică.

în hotărîrea guvernului de a 
realiza o reconciliere cu mișca
rea peronistă se înscrie 
anularea legii prin care 
interzicea activitatea legală 
acestei organizații. „Majorita
tea observatorilor politici văd 
maj degrabă în „deschiderea 
politică" a noului președinte ar
gentinian o încercare a acestuia 
de a pregăti terenul în vederea 
alegerilor care ar urma să aibă 
loc în Argentina într-un interval 
de doi sau trei ani, de acum 
înainte.

Și
se
a

Apelul Adunării 
Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene

• LUCRĂRILE CELEI DE-A 
CINCEA SESIUNI a Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, a celei de-a patra legis
laturi au continuat la Phenian 
cu dezbaterile pe marginea pri
mului punct al ordinei de zi — 
„Situația internațională actuală 
și lupta pentru unificarea inde
pendentă a Patriei44, anunță a- 
genția A.C.T.C. A fost adoptat, 
în unanimitate, „Apelul către 
conaționalii, frații, surorile și 
personalitățile din partidele po
litice și organizațiile publice 
din Coreea de sud". 'Apelul, a- 
dresează o chemare fierbinte 
„tuturor forțelor patriotice din 
Coreea de nord și de sud de 
a se uni strîns fără întîrziere, 
de a forma la scara întregii 
națiuni un front comun împo
triva imperialiștilor americani 
și. japonezi, împotriva lui Pak 
Cijan Hi și de a se ridica la 
lupta comună pentru a evita 
primejdia războiului și a pune 
capăt tragediei scindării țării, 
pentru a înfăptui unificarea 
independentă și pașnică a pa
triei44.

TÎRGUL DE LA MILANO
La 14 aprilie, s-a deschis, într-un cadru festiv, cea de-a 

49-a ediție a Tirgului internațional de la Milano, la care parti
cipă 72 de țări. Inaugurarea a avut loc în prezența președintelui 
Republicii Italiene. Giuseppe Saragat, și a altor oficialități, pre
cum și a șefilor misiunilor diplomatice ale țărilor participante, 
între care Iacob Ionașcu, ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Roma. A fost de față, de asemenea, ing. Traian 
Ispas, ministru] român al industriei materialelor de con
strucții.

După ceremonia oficială, șeful statului italian a vizitat expo
ziția. Oprindu-se Ia unul din standurile țării noastre, președin
tele Saragat, care a apreciat exponatele prezentate, a spus : 
„România se afirmă încă o dată ca o dezvoltată țară indus
trială".

Republica Socialistă România, care participă cu regularitate 
la această importantă manifestare economică, dispune în acest 
an de cinci pavilioane unde, pe o suprafață de aproape 500 me
tri pătrați, sînt expuse o serie de produse ale industriei con
structoare de mașini, ale industriei chimice și petrochimice, 
aparatură radio și de televiziune.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Buourești, Piața „Soînteil*, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fag la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi și instituții,

DUPĂ 
TANCOS, 

POMBAL...
xaci Ia o lună 
de zile după a- 
tacul asupra ba
zei aeriene de 
la Tancos, o 
altă bază aeria

nă a aviației militare por
tugheze, cea de la Pombal 
(180 de kilometri de Lisa
bona) a fost ținta unei ac
țiuni a forțelor patriotice 
lusitane.

Două bombe cu explozie 
întirziată au provocat în 
timpul nopții un incendiu de 
mari proporții, care a dis
trus aproape în întregime 
două hangare cu echipament 
și un număr neprecizat de 
aparate de zbor (14 — după 
unele surse neoficiale din 
capitala portugheză). Se știe 
că la Pombal staționează, 
mai ales, elicoptere ultra
moderne de fabricație fran
ceză. In primele ore s-a în
cercat să se atribuie episo
dul unui incident tehnic, un 
scurt-circuit în rețeaua elec
trică. Exploziile în lanț 
într-un loc apropiat de o 
importantă așezare urbană, 
au făcut, însă, pare-se, difi
cilă ascunderea realității. 
Un comunicat publicat de 
ministerul aeronauticii dez
văluia, oficial, cauza explo
ziilor și a incendiului. In 
comunicat se arată că „un 
grup de sabotori, înșelînd vi
gilența gărzilor militare care 
asigură paza aeroportului 
militar Pombal, au reușit să 
se introducă in două dintre 
principalele hangare și să 
monteze bombe cu ceasornic, 
conținînd mari cantități de 
exploziv. Explozia a distrus 
unele aparate și a avariat 
altele. N-au fost înregistrate 
victime". Puțin mai tîrziu, 
într-un comunicat trans
mis unora dintre ziarele por
tugheze și redacțiilor unor 
ziare vest-europene A.R.A. 
(Acțiunea revoluționară ar
mată), organizație de rezis
tență portugheză, revendica 
responsabilitatea acțiunii de 
la baza aeriană Pombal : 
„Este vorba — declară comu
nicatul — de o manifestare 
activă de protest și opoziție 
împotriva războiului colonial 
pe care actualul regim îl 
duce în Angola, Mozambic 
și Guineea".

După Tancos, Pombal. In- 
tr-un interval scurt, două 
baze aeriene militare de pe 
teritoriul portughez au fost 
ținta acțiunilor mișcării lu
sitane de rezistență. Este de 
notat că aceste acțiuni spec
taculoase, curajoase. sînt 
continuarea unor lovituri 
mereu mai frecvente și 
coordonate împotriva mașinii 
militare și represive a ac
tualului regim. In ultimele 
șase luni, chiar sursele gu
vernamentale, zgîrcite cu a- 
semenea dezvăluiri, au făcut 
cunoscută executarea a 22 de 
„acte de sabotaj" pe terito
riul Portugaliei. Ar mai fi 
de semnalat că, tot după re
cunoașteri oficiale, în perioa
da octombrie 1969—octombrie 
1970, au părăsii țara, pentru 
a se sustrage serviciului 
militar în armata colonială 
din Africa, 15 200 de tineri 
portughezi.

Exploziile de la Tancos și 
Pombal, ilustrează escalada
rea opoziției populare împo
triva unui regim anacronic, 
ca și împotriva unui război 
colonial, absurd.

E. R.

E

Măsuri
ale guvernului 

S.U.A. in domeniul 
relațiilor 

comerciale 
și turistice 

cu R.P. Chineză
WASHINGTON 14 (Ager- 

pres). — Intr-o declarație publi
cată miercuri la Washington, 
președintele Richard Nixon a 
anunțat cîteva măsuri adoptate 
de guvernul american în dome
niul relațiilor turistice și comer
ciale între S.U.A. și R. P. Chi
neză. Printre aceste măsuri se 
numără ridicarea interdicției 
impuse companiilor petroliere 
americane de a furniza combus
tibil navelor sau avioanelor care 
se îndreaptă către sau vin din
spre R. P. Chineză (cu excepția 
celor care au avut sau au ca 
destinație R. D. Vietnam, R.P.D. 
Coreeană sau Cuba), permisiu
nea acordată navelor și avioa
nelor americane de a transporta 
mărfuri din R. P. Chineză între 
localități nechineze, autorizarea 
navelor care aparțin S.U.A. și 
care arborează pavilioane străi
ne de a ancora în porturile
R. P. Chineze. Se prevede de 
asemenea, o relaxare a contro
lului valutar asupra dolarilor in 
relațiile comerciale cu R. P. 
Chineză. Președintele a cerut 
organelor de specialitate să 
pregătească o listă a mărfurilor 
nestrategice ce ar putea fi ex
portate direct în R. P. Chineză. 
După examinarea și aprobarea 
acestei liste, șeful Casei Albe ar 
urma să autorizeze și importul 
direct al unor mărfuri din a- 
ceastă țară în S.U.A. Totodată, 
președintele Nixon a făcut cu
noscută intenția Administrației 
de a elibera vize de intrare în
S. U.A. unor vizitatori sau gru
puri de vizitatori din R. P. 
Chineză. El a declarat că, după 
aplicarea acestor măsuri și exa
minarea rezultatelor lor, va stu
dia „ce măsuri suplimentare ar 
putea fi luate44.
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