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Inaugurăm, cu articolul de 
astăzi, un traseu publicistic 
pe șantierele de investiții ale 
anului 1972, dorind să așe
zăm în atenția cititorului 
secvențe din activitatea 
constructorilor pentru înde
plinirea cu succes a progra
mului prevăzut, să înfățișăm 
modul în care tinerii se în
cadrează în acest efort, mă
surile prin care organizațiile 
U.T.C. din acest sector al 
economiei naționale își con
cep acțiunile în sprijinul în
făptuirii imperativelor aces
tui an al cincinalului.

Tînărul maistru Constantin 
Homea, însoțitorul nostru pe șan
tierul viitoarei uzine de utilaj te- 
rasier din Buzău, ne atrage aten
ția că ceea ce vedem acum — 
stadiul fizic al lucrărilor — ține 
de fapt de timpul viitor. Dacă 
constructorii ar fi respectat întoc
mai planul, dacă n-ar fi forțat 
ritmul de lucru, de-abia peste cî- 
teva luni am fi putut urmări 
imaginea prezentă.

— Să ne plasăm în acest caz 
discuția într-un viitor nu prea 
îndepărtat.

— Aici nu va mai fi 
șantier — ne asigură maistrul

ROMULUS LAL
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Interesul pentru o meserie începe încă din școala generală. Jar, 
maistrul instructor are un rol esențial în formarea primelor de
prinderi de muncă productivă. Maistrul instructor Leon Galben 
de la Liceul „Liviu Rebreanu* din Bistrița este un îndrumător 

plin de tact și competență al elevilor din clasa a VIII-a 
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La unul din cele mai puternice 
centre ale industriei egiptene

Heluan — localitate situată în 
imediata apropiere a orașului 
Cairo — este unul dintre cele 
mai puternice centre ale in
dustriei egiptene, constituind, 
alături de marele baraj de la 
Assuan, cea mai importantă rea
lizare din ultimele două dece
nii a poporului de pe malurile 
Nilului, expresia fidelă a do
rinței sale de a făuri o econo
mie modernă, în continuă dez
voltare.

De la periferia sudică a ca
pitalei Egiptului se deschide o 
panoramă largă a tînărului cen
tru industrial.. De o parte și de 
alta a marelui fluviu se profi
lează coșurile fumegînde a nu
meroase întreprinderi industri
ale, halele unor mari uzine, si
luetele blocurilor de locuințe 
recent construite. Ele oferă o 
imagine amplă a dezvoltării pe 
care a luat-o mica localitate 
balneară de altă dată, a locu
lui important pe care aceasta 
îl ocupă astăzi în economia na-

cienii marii uzine s-au pregătit 
cu multă însuflețire, dorind să 
dea un cadru cit mai sărbăto
resc prezenței în rîndul lor a 
solilor poporului român prieten. 
Pe mari lozinci, instalate pe fa
țadele clădirilor, sau în hala 
liniei de asamblare, se poate 
citi : „Bun venit președintelui 
Ceaușescu!, „Trăiască Ceaușescu 
și Sadat !“, „Trăiască prietenia 
dintre poporul român și poporul 
egintean !“.

Oaspete al muncitorilor Com
plexului industrial de autovehi
cule „El Nasr". conducătorul 
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost înconjurat de aceștia cu 
sentimente fierbinți de dragoste 
și prietenie. In vederea întil- 
nirii cu solul poporului frate, 
colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni al marii uzine s-a 
pregătit cu multă însuflețire,

(Continuare în pag. a Ill-a)

TOATE TRACTOARELE 
SĂ FIE FOLOSITE LA 

ÎNTREAGA CAPACITATE!
Acestui imperativ încă nu i s-a dat curs în multe unităti agricole 

din județul Vaslui. Rezultatul : MAI SÎNT DE INSĂMINTAT SUPRAFEȚE 
ÎNSEMNATE DESTINATE CULTURILOR DIN EPOCA ÎNTÎI ; SE ÎNRE
GISTREAZĂ RITMURI SCĂZUTE LA PREGĂTIREA PATULUI GERMI
NATIV. Și cea mai complexă lucrare a acestei campanii — semănatul 
porumbului — se apropie...

țională egipteană. Denumit 
„inima de oțel" a Republicii 
Arabe Egipt, Heluanul dispune 
de cel mai tînăr și mai pu
ternic combinat metalurgic al 
tării, care furnizează sute de 
mii de tone de fier și oțel, atît 
de necesare dezvoltării indus
triei sale. Peste cîțiva ani, aici 
vor lucra circa 20 000 de mun
citori, iar producția totală a 
combinatului se va ridica la 
peste două milioane tone anual.

Complexul metalurgic consti
tuie unul dintre obiectivele e- 
giptene unde se materializează 
cooperarea economică și tehni
că dintre România și Egipt. In 
cadrul combinatului siderurgic 
sînt . utilizate locomotive româ
nești, fabricate de uzinele „23 
August" din București, care se 
bucură de frumoase aprecieri 
din partea conducerii marii în
treprinderi și a specialiștilor 
egipteni. Ele sînt primele loco
motive de fabricație românească 
care funcționează pe continen
tul african.

Printre marile întreprinderi 
ale Heluanului se numără și 
complexul companiei „El Nasr 
Automotive Manufacturing Co“, 
care constituie, de asemenea, un 
teren fertil de colaborare între 
Egipt și țara noastră, și unde 
s-au făcut ample pregătiri pen
tru primirea președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

în vederea întâlnirii cu se
cretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat 
al României, Nioolae Ceaușescu, 
muncitorii, inginerii, și tehni-

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU
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la mitingul de la Heluan
Domnule vicepremier,
Domnule director general. 
Domnule director,
Dragi prieteni egipteni,

Este o deosebită plăcere pen
tru mine că mă aflu astăzi în 
mijlocul dumneavoastră, al a- 
cestui minunat colectiv de mun
citori și ingineri. Doresc să vă 
adresez salutul frățesc al mun
citorimii române (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Este o deosebită satisfacție 
pentru mine că vizitez comple
xul dumneavoastră de construc
ții de mașini. în momentul în 
care urmează să intre în func
țiune linia de tractoare fabrica
tă în cooperare cu România. Aș 
dori să consider aceasta ca un 
simbol al perspectivei dezvoltă
rii unei colaborări în multe do
menii între România și Egipt. 
(Aplauze puternice).

Vă pot informa că în discu

țiile cu președintele dumnea
voastră, prietenul Sadat, am a- 
juns la înțelegerea de a pune 
bazele unei dezvoltări a coope
rării româno-egiptene în multe 
domenii de activitate : de a- 
ceea, consider că ceea ce am 
realizat pînă acum, precum și 
darea în funcțiune a acestei linii 
de tractoare, constituie numai 
începutul cooperării noastre în 
domeniul construcției de mașini. 
(Vii aplauze).

Desigur, dezvoltarea industri
ei constructoare de mașini și, 
în general, dezvoltarea unei in
dustrii puternice, este condiția 
esențială ca un popor să tră
iască liber și independent. 
(Aplauze puternice).

Sper că într-o perioadă scurtă, 
cooperarea în domeniul tractoa
relor va duce la producerea în 
Egipt a unei game întregi de 
tractoare — și așa cum a spus

domnul director aici — și la dez
voltarea producției în domeniul 
mijloacelor de transport. în a- 
cest fel. întreprinderea dumnea
voastră se va lega strîns cu în
treprinderile similare din Ro
mânia, se va întări colaborarea 
dintre muncitorii români și 
muncitorii egipteni, ceea ce va 
contribui la întărirea prieteniei 
între popoarele noastre. (Apla
uze puternice).

Ne bucură rezultatele pe care 
le obțineți în dezvoltarea indus
triei constructoare de mașini. 
Știm că Egiptul are anumite 
greutăți datorită faptului că în 
Orientul Mijlociu se menține 
încă situația încordată. Noi spe
răm că inițiativele luate de E- 
gipt, de președintele Sadat, 
pentru o soluție politică rapidă 
în acest conflict, vor duce Ia rea
lizarea păcii, Ia eliberarea te
ritoriilor ocupate și vor permite

astfel poporului egiptean să-și 
consacre întreaga forță dezvoltă
rii economice, sociale, bunăstă
rii sale. (Vil aplauze, prelungite).

Ca prieteni ai poporului e- 
giptean, dorim să obțineți rezul
tate tot mai bune în toate do
meniile de activitate. Dorini po
porului egiptean să fie stănîn 
pe destinele sale și să-și fău
rească viața așa cum o dorește 
el. (Aplauze puternice).

Trăiască colaborarea dintre 
clasa muncitoare din România 
și din Egipt (Aplauze puternice)

Trăiască prietenia, în continuă 
dezvoltare, dintre poporul ro
mân și poporul egiptean ! (Vii 
aplauze).

Să se dezvolte atît România, 
cît și Egiptul pe calea indepen
denței și bunăstării. (Aplauze 
puternice)

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire. (Ovații puterni
ce. aplauze prelungite).

La începutul acestei săptă- 
mîni în fața lucrătorilor din a- 
gricultura județului Vaslui stă
tea un volum substanțial de lu
crări ce trebuiau efectuate cu 
maximum de operativitate. E 
vorba de executarea arăturilor pe 
aproape 2 000 hectare, de admi
nistrarea îngrășămintelor chimi
ce pe ultima treime din supra
fața planificată, de grăpatul o- 
goarelor și mai ales de încheie
rea semănatului sfeclei de zahăr 
și a florii soarelui. Restantele își 
au în bună măsură justificarea 
în persistența mai mult decît în 
alte zone ale țării a temperatu
rilor scăzute care au făcut pe 
numeroși specialiști, îndeosebi 
în unitățile cooperatiste să stea 
în espectativă. amînînd declan
șarea însămînțărilor. Evoluția 
condițiilor pedo-climatice a a- 
rătat însă că această „frică" nu 
avea justificare. Cum e cazul co
operativelor agricole Tanacu, 
Roșiești, Ghermănești. Lunca 
Banului, Bozia, Untești, unde 
se înregistrează cele mai mari 
rămîneri, dar care se învecinea
ză cu unităti care au raportat 
de mai multe zile încheierea în- 
sămîntărilor celor 2 culturi men
ționate mai sus. Din punct de 
vedere al temperaturii optime, 
stadiul realizării arăturilor de
monstrează doar carențe în or
ganizarea muncii. La coopera
tiva agricolă din Dănești, din

cele 359 hectare care trebuiau 
brăzdate nu erau realizate decît 
jumătate, iar la Cetățuia, Coro- 
bești și Bogdana chiar mai pu
țin. Or, în fiecare din aceste u- 
nități nu se poate vorbi de ab
sența unor condiții optime pen
tru urat. Au fost lăsate însă să 
treacă prea multe „ferestre" fa
vorabile, fără ca tractoarele să 
fie dirijate cu operativitate pe 
parcelele respective. De prisos 
să mai accentuăm asupra reper
cusiunilor depreciative, asupra 
calității patului germinativ pre
gătit pe un sol arat cu întâr
ziere. Lipsa de control și de

îndrumare au avut consecințe 
directe asupra timpului de lucru 
folosit. într-una din zile, la o- 
rele 16,00 utecistul Petru Boț 
de la secția de mecanizare ce 
deservește C.A.P. „Muntenii de 
jos“, parcase tractorul în curtea 
secției și „se odihnea" la umbra 
ștreasinii, împreună cu tovarășii 
săi de muncă Gbeorghe Pascu 
și cu elevii practicanți Viorel 
Helgiu și Marin Căldăraru. „Am 
arat cîteva loturi pe care se

O. MILEA
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UN PROIECT ÎNDRĂZNEȚ ÎN COMUNAPECHEA SPORT 
DE MASĂ

COMPLEX SPORTIV
CONSTRUIT PRIN 

MUNCĂ VOLUNTARĂ
• COMITETUL U.T.C. — ÎN ACȚIUNE. • ISTORIA UNEI 

INIȚIATIVE • UN COMPLEX SPORTIV PE CARE-L VOR 
CONSTRUI TINERII PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ. • O 
FLOARE CARE NU SE VREA SINGURĂ • CUM SE EXPRI
MĂ DRAGOSTEA PENTRU SATUL IN CARE TRĂIEȘTI.

Cititi în pagina a ll-a interviul nostru cu tovarășa
GEORGETA FUSARU, secretara comitetului U.T.C. din 
comuna Pechea — Galati.

Candidații la studenție 
în amfiteatrele universitare

De trei luni, în Capitală și în 
alte centre universitare, funcțio
nează, pe lingă institute de în- 
vățămînt superior, cursuri de 
pregătire a viitorilor candidați 
la concursul de admitere. Cîteva 
mii de elevi din ultimul an de 
studiu au devenit — datorită a- 
cestei inițiative — beneficiarii 
unor prelegeri de factură uni
versitară, urmărind aspectele de 
sinteză ale materiei predate în 
liceu ; în ore special rezervate 
ei sînt antrenați la exerciții de 
calcul, ori la aplicarea noțiuni
lor din programa liceală și, im
plicit, din programa concursului 
de admitere. întâlnirea virtua
lilor candidați cu posibilii lor 
examinatori, are șl un bun e- 
fect psihologic, întrucît îl intro
duce, mai devreme decît con
cursul propriu-zis, în atmosfera 
universitară, cu rigorile ei de 
muncă atât de specifice șl atît 
de exigente.

Inițiativa a fost declanșată de

scopuri foarte generoase : cursu
rile și-au propus să ajute tine
rii din promoția anului acesta 
și din promoții anterioare, cu 
reale posibilități de abordare a 
studiilor superioare- — atestate 
de recomandarea școlilor ori a 
întreprinderilor în care lucrează 
cei ce au absolvit liceul în anii 
trecuți — să-și ordoneze cunoș
tințele, să le asambleze într-o 
viziune sintetică, să le interpre
teze în complexitatea lor. Astfel 
concepute, creează premisa asi
gurării în continuare a unei 
compoziții sociale a studenților 
cît mai reprezentativă pentru 
dinamica generală a societății 
noastre. în subsidiar, cursurile 
subminează și instituția medita
torilor de profesie, micșarîndu-le 
„piața de desfacere".

Ba Institutul Politehnic din 
București profesori de prestigiu, 
șefi de catedre — în total 40 ca
dre didactice — au aderat la 
ldeea pregătirii preliminare a

viitorilor candidați la studenție, 
în acest sens au elaborat pro
grame — pentru 20 de prelegeri 
și 20 de seminarii — s-au oferit 
să se deplaseze și în orașe din 
jurul Bucureștiului. au colaborat 
la editarea unor broșuri cuprin- 
zînd probleme de matematică, 
fizică și chimie oare au și fost 
trimise în toate județele din 
țară pentru orientarea profe
sorilor de liceu. Institutul a eli
berat mai mult de 3 000 de legi
timații tinerilor care au solici
tat înscrierea Ia cursuri, a re
zervat amfiteatrele și sălile ne
cesare. Și ' Academia de Studii 
Economice a asigurat cadre di
dactice pentru cursurile pregă
titoare, a litografiat broșuri cu 
exerciții și probleme pe care le-a 
pus la îndemîna celor Interesați. 
Institutul agronomic și-a mutat 
centrul de acțiune pe teritoriul 
tării, acolo unde 6Înt comasate 
liceele agricol? șl de unde, fi
resc. își așteaptă candidații Ea 
adresa institutelor de tnvăță-

mînt superior — cel puțin în 
cazul marelui centru universitar 
care este Gapitala — se pot e- 
mite aprecieri pozitive eu pri
vire la varietatea soluțiilor gă
site, la calitatea prelegerilor și 
seminariilor, la entuziasmul cu 
care cadrele didactice — în po
fida eforturilor în plus cheltuite 
— se ocupă de cei eare doreso 
să devină studenți.

Aprecieri de altă natură se rx>t 
face însă la adresa unora din
tre licee. Din cele peste 3 000 de 
legitimații emise de Institutul 
politehnic nici 200 nu aparțin e- 
levilor din ultimul an al liceelor 
de specialitate. Asta în condi
țiile în care, în București, func
ționează 13 licee industriale. Șl 
în condițiile în care — judeeînd 
după rezultatele ediției trecute 
a concursului de admitere —

M ARTETA VIDRAȘCU
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Ș Cu titlul de mai sus, cugetătorul Vasile Pîrvan, care ar fi (Jl 
5 împlinit 90 de ani de viață în acest an, își deschide cursul său (J 
5 universitar, în 1919, la Cluj. Întotdeauna mi s-a părut că 
p pentru formarea tinerei generații acest simț al datoriei, cui- 
p tul, deci, pentru muncă, trebuie să fie condiția supremă a 
p existenței sale. Cum tinerețea este faza cuceritoare a tuturor^ 
p valorilor, momentul cel mai prielnic al vieții noastre. pentru 
p a-i da un sens, se impune ca în vîrsta acestei tinereți să se 
J imprime obișnuințe, modalități de a fi și acționa care să de-

finească mai târziu personalitatea creatoare a individului. 
j De fapt, trebuie repetat, munca e singura condiție care 
p poate transforma și dirija existența către un anumit țel. De S 
p aceea, indiferența față de muncă poate fi considerată ca o\ 
p indiferență fată de propriul tău eu. Renunțarea la efortul \ 
p continuu de a găsi tu însuți ce e „rău și ce e bine" sea- 
p mână cu înotătorul care lăsîndu-se în voia valurilor se?

îneacă. Munca devine datorie a vieții noastre nu pentru că? 
p un imperativ exterior se află mereu deasupra noastră, ci p 
z pentru că numai în muncă ne simțim noi înșine, ne. ca.racte- p 
frizam înainte de a o face alții. Munca e datorie a vieții pen- p 
ptru că e însuși ritmul vieții. Imaginați-vă un om vegetând, p 
p stând în umbra vieții, așteptând pe măsura iluziilor o salvare., p 
p Și priviți scînteia de energie și aproape genială a elevului p 
p sîrguincios căruia i se pare că într-o problemă pe care o re- p 
p zolvă s-a strîns mai multă valoare decît ar. avea-o teoria p 
p relativității. Cultul muncii înseamnă și pregătire pentru zilele p 
p furtunoase, pentru neașteptatele surprize care se pot ivi p 
p orîcînd, înseamnă puterea sacrificiului pentru alții, pentru p 

tine. p
Țărmul românesc, de la mare și pînă la cîmpie, a fost z 

? zidit de această forță a muncii, considerată, suprema virtute? 
p din tată-n fiu. Exemplul voinței, al jertfei și sacrificiului a p 
p rămas din începuturi imemoriale pentru generații. Ce altceva p 
p înseamnă imensul tezaur de muncă strîns pe. colbuitele r 
? cronici de oameni „care se aflau ei sub vremi", și nu invers.. P 
l’Și, totuși, munceau, credeau în efortul și munca lor, asemeni c 
( legendarului Manole care
\ „întâia zi îar,. >
\ a doua zi, jar \
\ a treia zi, iar; S
\ lucra în zadar". p
\ (Continuare în pag. a ll-a) S
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Președintele Consiliului de Stal al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii 
Guineea, AJHMED SEKOU TOURE, următoarea telegramă :

Stimate domnule președinte,
Doresc sa vă aduc la cunoștință și pe această cale că invitația 

Excelenței Voastre de a face o vizită oficială în Republica 
Guineea, țară prietenă, am primit-o cu multă plăcere și să 
exprim, totodată, profundul meu regret că n-am avut posibi
litatea să-i dau curs. întrucît programul vizitei mele în Africa 
fusese deja stabilit la acea dată și nu a mai putut fi modificat.

în țara noastră, lupta și erforturile poporului guineez prieten, 
sub conducerea dumneavoastră, pentru construirea unei socie
tăți noi. pentru apărarea libertății și independenței naționale, 
rezultatele obținute se bucură de o înaltă apreciere.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare care s-au 
statornicit între țările și partidele noastre se vor dezvolta con
tinuu în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și unității 
de acțiune a forțelor antiimperialiste.

De a-ceea, îmi este plăcut să reafirm dorința noastră sinceră 
de a vizita țara dumneavoastră, de a cunoaște nemijlocit preo
cupările și realizările dumneavoastră și să vă asigur că voi 
face tot posibilul ca aceasta să aibă loc la o dată cît mai 
apropiată. , , . __ . ,

Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală și poporului 
guineez prieten succese tot mai mari în realizarea nobilelor 
sale idealuri de progres social și pace.

GHEORGH1OS PAPADOPOULOS, Regent, a trimis președin
telui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Tn numefe poporului grec și al meu personal, doresc să mul
țumesc Excelenței Voastre pentru bunele urări pe care ați bine
voit să mi le adresați cu ocazia sărbătorii naționale a țării 
noastre și vă rog să primiți urările mele. împreună cu ale 
poporului grec, pentru fericirea dv. personală și prosperitatea 
poporului român prieten.

La invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, miercuri seara 
a sosit în Capitală o delegație a 
Congresului Sindicatelor Brita
nice — T.U.C., condusă de Vic
tor Feather, secretar geheral al 
T.U.C.

Din delegație mai fac parte, 
George Smith, președintele Con
siliului general al T.U.C., secre
tar general al Sindicatului mun
citorilor din industria lemnului, 
Jack Jones, membru al Consiliu
lui Genera] al T.U.C., secretar 
general al Sindicatului muncito
rilor din transporturi, J. A. Har
greaves, șeful Secției relații inter
naționale a T.U.C.

La sosire, pe aeroportul inter
național Otopeni, delegația sindi
catelor britanice a fost întîmpi- 
na* *ă de tovarășii Virgil Trofin, 
președintele Consiliului Central 
al U.C.S.R., de membri ai Con
siliului Central al U.G.S.R., acti
viști sidicali.

• ÎN „CUPA U.E.F.A." LA 
FOTBAL (semifinalele — meci 
tur), ieri, la Budapesta, Ferenc
varos a terminat la egalitate 
2—2 (2—1) cu echipa engleză 
Wolverhampton, Returul va 
avea loc la 19 aprilie.

• IERI, LA LONDRA, în 
primul joc al semifinalelor „Gu
pei U.E.F.A." la fotbal. Totten
ham a învins cu scorul de 2—1 
(1—1) echipa A. C. Milan. Punc
tele englezilor au fost înscrise 
de Perryman (2). Pentru italieni 
a marcat Benetti.

In „Cupa cupelor", Bayern

A fost prezent, de asemenea, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, Derick Ashe și membri 
ai ambasadei.

Florian Dănălache, ministrul 
transporturilor și telecomunicați
ilor, a primit miercuri, delegația 
guvernamentală a Republicii 
Populare Chineze, condusă de 
Ma Jen-Huei, adjunct al șefului 
Administrației Generale a Avia
ției Civile.

★
în după-amiaza aceleiași zile, 

membrii delegației chineze au

Lucrările unor Comisii ale 
Marii Adunări Naționale

COMISIA PENTRU CONSILIILE 
POPULARE Șl ADMINISTRAȚIA 

DE STAT
Comisia pentru Consiliile 

populare și administrația de 
stat a Marii Adunări Națio
nale. întrunită sub președinția 
tovarășului Dumitru Balalia, 
a analizat, din însărcinarea 
Consiliului de Stat, modul în 
care sînt aplicate dispozițiile 
Legii nr. 10/1968 cu privire la 
normarea și repartizarea lo
cuințelor din fondul locativ 
de stat de către Comitetele 
Executive aie Consiliilor 
populare, întreprinderile și 
organizațiile economice de 
stat.

în cursul discuțiilor au fost 
relevate îmbunătățirea activi
tății de repartizare, adminis
trare și întreținere a locuin
țelor din fondul locativ de 
stat, precum și lipsurile con
statate. Totodată au fost fă
cute propuneri menite să a- 
sigure perfecționarea, în con
tinuare. a acestei activități. 
Un raport cuprinzînd conclu
ziile și propunerile comisiei 
în problema examinată, ur
mează a fi înaintat Consiliu
lui de Stat.

COMISIA PENTRU POLITICA 
EXTERNA

Comisia pentru politica ex
ternă a Marii Adunări Națio
nale s-a întrunit sub preșe
dinția tovarășului Mihai Da- 
lea, președintele comisiei.

Din însărcinarea Consiliu
lui de Stat au fost examinate 
și discutate : Proiectul de de

jȘPENTȘU TIMPUL DV. LIBER

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Patria (orele 9,30; 13; 16.30; 20)-, 
Floreasca (orele 15,30; 19).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9; 11,15: 13.30; 16; 18,30; 20.45).

HEI. PUȘTIULE ! : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30; la orele 10 Program pentru 
copii).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Lucea
fărul (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,30;
20.45) , București (orele 9; 11,15;
13.30: 16.30; 18,45: 21).

PRERIA : rulează la Festival 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,30;
20.45) .

STRĂINUL : rulează la Lumina 
(orele 9; 12.30; 16, 19,30).

MARY POPPINS rulează la 
Scala (orele 9,30; 13; 16.30: 20), 
Favorit (orele 9,30; 12,30; 16,30; 

vizitat Muzeul de istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării revo- 
fuționare și democratice din Ro
mânia.

Ambasadorul R. P. Chineze 
Cian Hai-Fun a oferit un dineu 
în onoarea delegației guverna
mentale chineze.

Ieri a sosit în Capitală, Aa
ron G. D. Ndlovu, secretar ge
neral al Congresului African 
al Sindicatelor din Zimbabwe, 
care, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R., face o 
vizită de prietenie în țara 
noastră.

La sosire, oaspetele african 
a fost întîmpinat de Larisa 
Munteanu, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R.

La 5 aprilie a.c. a avut loc, la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
semnarea Programului de schim
buri culturale și științifice pe 
anii 1972—1973 între Republica 
Socialistă România și Republica 
Tunisiană.

Din partea română, Progra
mul a fost semnat de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, iar din partea 
tunisiană de Naceur Chlioui, se
cretar general în Ministerul Cul
turii și Informațiilor.

A fost, de asemenea, prezent 
Abdelmajid Chaker, ambasado
rul Republicii Tunisiene în Repu
blica Socialistă România.

cret pentru ratificarea Con
venției dintre guvernul Repu
blicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Populare 
Bulgaria, privind colaborarea 
vamală, încheiată la Sofia la 
24 noiembrie 1971 ; Proiectul 
de decret pentru acceptarea 
unor amendamente la Regu
lile anexe ale Convenției in
ternaționale pentru ocrotirea 
vieții omenești pe mare, în
cheiată la Londra la 17 iunie 
1960, la care Republica Socia
listă România a aderat prin 
Decretul nr. 773/1966 ; Proiec
tul de decret pentru aderarea 
Republicii Socialiste România 
la Convenția privind înființa
rea Organizației de colabora
re în industria de rulmenți 
(O.C.I.R.).

Prezentarea proiectelor de 
decrete a fost făcută de to
varășii : Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, Mihai Bălănescu, șeful 
Departamentului transportu
rilor auto, navale și aeriene 
și Nicolae Cocoș, adjunct al 
ministrului industriei con
strucțiilor de mașini.

Comisia pentru politică ex
ternă a avizat favorabil pro
iectele de decrete.

în cursul ședinței, a fost 
prezentată, de asemenea, o 
informare a delegației Marii 
Adunări Naționale, condusă 
de tovarășul Mihai Dalea, 
care, la invitația celor două 
comitete de politică externă 
ale parlamentului iugoslav a 
făcut o vizită în Republica 
Socialistă Federativă Iugosla
via, în luna martie a.c.

19,30).  Capitol (orele 13,30; 16,151
19.45) .

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Miorița (orele 10=; 
12,30; 15: 17.30; 20).

PĂDUREA PIERDUTA ! rulează 
la Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,155 
13.30: 15.45: 18; 20,15).

INCIDENTUL : rulează la Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , Volga (orele 10; 12,30; 15;
17,30; 20), Gloria (orele 6; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20.30).

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează ta 
Viitorul (orele 15; 18; 20).

TARZAN OMUL JUNGLEI : ru. 
lează Ia Timpuri Noi (orele 
— 18,30 în continuare); Program de 
documentare (ora 20,15).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Progresul (orele 15.30; 187 
20,15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Rahova (orele 15,30: 19).

ADIO. DOMNULE CHIPS ; ru
lează la Excelsior (orele 9.30; 13,00; 
16.15; 19,30), Modem (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

Azi,prima zi de vacanță
PENTRU ELEVII 

BUCURESTENI ZECI 
DE INVITAȚII

Vacanța de primăvară oferă 
un program bogat și divers e- 
levilor bucureșteni din cadrul 
căruia nu lipsesc manifestările 
științifice, culturale, sportive și 
recreative menite să asigure 
petrecerea timpului liber în- 
tr-un mod cît mai plăcut și u- 
til. lată cîteva asemenea acțiuni 
organizate la nivel de munici
piu.

Azi se deschide expoziția 
participanților la concursul de 
artă plastică și fotografii „Mo
mente și portrete de neuitat", 
dedicat semicentenarului U.T.C. 
Vernisajul va avea loc la Ate
neul tineretului, iar festivitatea 
de premiere este programată la 
23 aprilie. Elevii școlilor gene
rale (la 12 aprilie), liceelor (la 
13 aprilie) și școlilor profesio
nale (la 14 aprilie) vor vizita 
expoziția „Aspecte din istoria 
U.T.C.". Vor avea loc întîlniri 
cu actorii Teatrului Național 
„I.L. Caragiale” — urmate de 
un recital de poezie „Bună di
mineața, primăvară", cu reali
zatorii și protagoniștii filmului 
„Puterea și Adevărul", cu ti
nerii muncitori din uzinele care 
patronează școlile, urmate de 
spectacole prezentate de forma
ții artistice ale elevilor (la Re
publica. Grivița Roșie, Vulcan, 
Autobuzul, U.M.E.B.. Timpuri 
Noi). La 9 și 16 aprilie la Casa 
prieteniei româno-sovietice vor 
avea loc : o consultație publică 
cu tema „Autocunoașterea — 
premisă a realizării" și o dez
batere publică pe tema „Conse
cințele pasivității față de încăl
carea normelor de conviețuire 
socială".

Dintre manifestările sporti
ve menționăm : un spectacol 
cultural-sportiv la patinoarul 
„23 August" (10 aprilie), tur
neul final de baschet și volei 
al campionatelor de calificare 
pentru divizia școlară și de ju
niori (9—12 aprilie) și un con
curs de orientare turistică la 
pădurea Pustnicul cu repre
zentativele sectoarelor pentru 
începători (16 aprilie). La rîn- 
dul lui. fiecare sector are o bo
gată agendă de manifestări 
specifice vacanței. Astfel, sec
torul 1 organizează la 8 aprilie, 
ora 18.30, la cinematograful 
Scala o întîlnire cu actori de 
film, la 10 aprilie, vizionarea 
pieselor „O scrisoare pierdută" 
și „Electra", la 14 aprilie, un 
concurs de orientare la pădurea 
Băneasa, la 17 aprilie, con
cursul de muzică ușoară și 
populară „Cunoașteți melodia 
și interpretul". Două expediții 
— „Pe urmele scriitorilor ar
deleni", cu membrii societăților 
cultural-științifice, și „Realizări 
ale industriei românești", cu 
membrii activelor U.T.C. vor a- 
vea loc între 5—9 aprilie și res
pectiv între 8—14 aprilie. Sec
torul 2 programează o seară 
cultural-distractivă la 8 aprilie, 
ora 19, vizionarea spectacolelor 
Comedia paiațelor și Balul ab
solvenților (17 aprilie) și Crosul 
primăverii (6 aprilie). Repre
zentanții școlilor din sectorul 6 
se vor întrece în cadru) con
cursului cinematografic „Mo
mente din istoria U.T.C. oglin
dite în film" (6 aprilie), și în 
cadrul cupei „D. Bolintineanu”, 
la baschet (4—17 aprilie), cupei 
„G. Călinescu", la handhal (4— 
17 aprilie) și cupei „Semicen
tenarului", la tenis de masă (7— 
10 aprilie). Elevii din sectorul 8 
vor participa la demonstrații de 
carturi oferite de colegii lor de 
la Liceul „Ion Neculce" (19 a- 
prilie), la „Carnavalul primă
verii" (13 aprilie) și vor viziona 
montajul literar „Din lirica uni
versală" oferit de actorii Tea
trului Giulești Paralel cu a- 
ceste manifestări vor avea loc 
acțiuni de educație cetățeneas
că. de îngrijire și înfrumusețare 
a școlilor, de amenajare și între
ținere a bazelor sportive școlare, 
se vor vizita muzee, case memo
riale, monumente istorice.

C. STANCULESCU

MUZICĂ Șl POEZIE 
LA „BULANDRA"

Spectatorii care vin la Tea
trul „Bulandra" spre a viziona 
recitalul de muzică și poezie o 
fac din cîteva motive clare. 
Unii au auzit (citit) că specta
colul este excelent, alții iubesc 
poezia și în fine a treia cate
gorie ar include pe cei veniți 
de dragul muzicii.

După căderea cortinei, pri
mii pleacă convinși că ceea ce 
au citit despre spectacol este 
adevărat. Iubitorii de poezie 
pleacă și ei mulțumiți : li s-a 
oferit poezie bună, uneori se
rioasă, alteori parodiată, pan- 
tomimată, dar oricum., poezie. 
In schimb pop-melomanul 
pleacă puțin dezamăgit în aș
teptări. Credea poate că va în- 
tîlni o muzică pop „forte" care

FACEREA LUMII : rulează la 
Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

FERICIT CEL CARE CA ULI- 
SE... : rulează la Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ,

DECOLAREA î rulează la Feren
tari (orele 15,30; 17,45; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează ta 
Bucegl (orele 15.30; 18; 20,30).

VIATA DE FAMILIE : rulează ta 
Popular (orele 15.30; 18; 20,15).

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Buzeștl (orele 15,30; 18 : 20,30).

TORENTUL DE FIER: rulează ta 
Munca (orele 16; 18; 20).

LOVE STORY î rulează la Pa
cea (orelell; 15,45; 18; 20).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Arta (orele 15.30: 18; 20.15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Lira (orele 15.30: 18: 20,15).

GREȘEALA FATALA : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30) .

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
17.45: 20). Giulești (orele 15.30: 18;
20.30) .

DREPTUL DE-A TE NAȘTE :

La Universitatea București s-au desfășurat lucrările colocviului 

„Evoluția structurilor și formelor 
învățămintului superior"

Recent înființat în cadrul U- 
niversității bucureștene, La
boratorul de cercetare interdis- 
ciplinară a învățămintului su
perior desfășoară o utilă acti
vitate de studiere a procesului 
instructiv-educativ, în scopul 
descoperirii celor mai adecvate 
modalități de îmbunătățire a 
muncii de pregătire a viitori
lor specialiști. Săptămîna a- 
ceasta, în zilele de 4 și 5 a- 
prilie, a avut loc prima mani
festare științifică organizată 
sub egida laboratorului : coloc
viul „Evoluția structurilor și 
formelor învățămintului supe
rior".

Este vorba despre o acțiune 
de bun augur pentru activita
tea acestui centru de cercetare 
științifică. Numeroase persona
lități științifice au dat curs in
vitației de a participa la lucră
rile acestui colocviu. Au fost 
prezenți Mircea Malița, minis
trul educației și învățămintului, 
rectori ai unor instituții de în- 
vățămînt superior din Bucu
rești și din alte centre univer

să-1 ridice din fotoliu și (ca 
să vezi!) nici vorbă de polua
re sonoră ! Sfînx-ul cînta a- 
proape în surdină. Aștepta, 
poate, cîteva rock-uri electri
zante cîntate de Gil Dobrică, 
dar — dezamăgire ! — acesta 
îi oferă cîteva melodii cuminți 
de soul și blues cîntate într-o 
manieră simplă. sensibilă și, 
mai ales, originală (unele in
flexiuni din blues-urile lui Do
brică prea sună a doină olte
nească !).

Melomanul nostru aștepta 
probabil un început tumultuos 
și cînd colo — crimă la lez- 
pop-spectacolul începe cu un 
lied de Schubert, cîntat de chi
taristul Dan Andrei Aldea. „Ei 
bine, dar ce se întîmplă aici 
seamănă cu un fel de non
conformism", ar exclama omul 
dezorientat. Nu este aproape 
nimic din ce se aștepta fan-ul 
nostru să găsească atunci cînd 
pe afiș a văzut inserată ex
presia „grup vocal-instrumen- 
tal“. formulă de natură să-1 pro
ducă reacții identice cu cele 
ale taurului la culoarea roșie. 
Este, în schimb, multă distin
cție în muzica Sfinx-ului. iz- 
vorîtă dintr-o incontestabilă 
cultură muzicală și virtuozitate 
instrumentală. întregul specta
col, de altfel, merită să fie vă
zut, și ascultat.

GEORGE STANCA

TRIBUNA TINERILOR 
SOLIȘTI

Pentru duminică seara, Ra- 
dioteleviziunea anunță o nouă 
„Tribună a tinerilor soliști" în 
ciclul de manifestări dedicate 
aniversării Semicentenarului 
U.T.C.

Tntr-un concert dirijat de 
Iosif Conta vom putea asculta 
de astădată pe trei dintre cei 
maî talentați tineri muzicieni 
ai tării : violoncelistul Dan Fo- 
doreanu în Concertul de Havdn, 
pianistul Vlad Conta în Con
certul Nr. 3 de Beethoven și 
violonistul Arnold Sherer în 
Concertul de Brahms. (I.S.)

| wcRoiîfrmw]
CE NE OFERĂ I.T.T.A.

ÎN SEZONUL TURISTIC
In legătură cu serviciile ce le 

oferă anul acesta întreprinderea 
de Transporturi Turistice din 
Ministerul Turismului ne-am a- 
dresat inginerului Ștefan Para- 
peanu, director tehnic :

— încă din 1971 — ne-a infor
mat interlocutorul — parcul de 
autocare a fost reînnoit intr-o 
proporție însemnată astfel că va 
putea fi satisfăcută orice cerință 
turistică internă. Deservirea tu
ristică pe litoral va fi și anul 
acesta în exclusivitate încredin
țată întreprinderii noastre.

Pentru turiștii străini, vom în
chiria, ca și în anii trecuți, la 
cerere, autovehicule cu sau fără 
șofer Pentru ca serviciile noas
tre să fie cît mai bune, perso
nalul, referindu-ne în special 
la conducătorii auto, au urmat 
în sezonul de iarnă cursuri de 
reciclare a cunoștințelor profe
sionale. Trebuie, de asemenea, 
să menționez că și în celelalte 
orașe ale țării, sînt pregătite co
loane de autocare, în măsură să 
satisfacă orice nevoie turistică. 
Presupunînd că am avea ieșite 
din garaj toate mijloacele auto, 
într-o zi plină întreprinderea 
noastră ar putea deservi peste 
20 000 de turiști, deci circa 20 de 
garnituri de tren cu 10 vagoane.

Pentru confortul de transport, 
autocarele sînt dotate cu stații 
de radio. Pentru ghizi, fiecare 
vehicul are o stație de amplifi
care.

In încheiere, directorul tehnic

rulează Ia Moșilor (orele 15,30; 18; 
20,15).

OSCEOLA; rulează ta Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20).

WATERLOO ; rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 19).

MIRII ANULUI n î rulează la 
Vitan (orele 15,30; 17,45: 20).

POVESTEA MICULUI COCO
ȘAT (orele 10; 12; 14.30), BIS
CUIȚI PENTRU CĂȚEI (orele 
16,30; 18,45), TRACTORIȘTII (ora 
21), rulează la Cinemateca ,.U- 
nion".

JOI, 6 APRILIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9.05 Prietenii lui Așchiu- 
ță. 9,30 Vetre folclorice. 10,00 Curs 
de limba engleză. 10,30 Din lumea 

sitare, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, cercetători, 
studenți.

Colocviul a releva*  posibili
tățile mari de care dispune 
școala superioară românească 
pentru a pregăti specialiștii cu 
înaltă calificare necesari operei 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. în 
mod deosebit au fost sugerate 
noi modalități prin aplicarea 
cărora învățămîntul superior ar 
fi mai strîns legat de activita
tea de cercetare, de practica 
productivă. Tematica vastă, vi- 
zînd probleme cum sînt relația 
învățămînt-societate. metodo
logia și tehnologia procesului 
de învățămînt, perfecționarea 
structurii și organizării învăță- 
mîntului superior, s-a axat în 
general pe evidențierea căilor 
de adaptare cît mai rapidă a 
învățămintului superior la exi
gențele progresului științific și 
tehnic contemporan.

A. VASILESCU

al I.T.T.A. ne-a spus că or
ganele de conducere și de deser
vire se vor strădui ca în sezonul 
turistic din anul acesta servi
ciile și deservirile să se desfă
șoare ireproșabil.

GABRIEL FLOREA

BLAGA —SUNET Șl 
LUMINA

Sfeșnice de epocă. Lumînărî. 
Scări de marmoră albă la ca
pătul cărora tronează bustul lui 
Eminescu. în acest cadru — pa
tru tineri recitatori. Ne aflăm 
în holul Facultății de filologie 
din București printre cei pre
zenți Ia o frumoasă inițiativă a 
unui grup de studenți din anii 
II și III : festival de sunet și 
lumină pe versuri de Blaga, regi
zat de Lucian Hanu, care ne-a 
spus :

— Cadrul ni l-a oferit figura luî 
Eminescu luminată din diverse 
unghiuri. Au colaborat Roxana 
Paicu. ton Bădiță, Valentin Fe- 
uerstein și Dan Condeescu (re
gizorul muzical), fiica poetului. 
Dori Blaga, care ne-a dat peste 
40 de înregistrări de poezii ale 
tatălui său. Repetițiile le-am fă
cut în pauze, seara după ore — 
nu fără o doză de romantism — 
timp de trei săptămîni.

— Veți mal continua ?
— Intenționăm să reluăm tra

diția facultății noastre pregă
tind un recital de poezie română 
contemporană și altul de pro
ducții ale membrilor cenaclului 
literar Junimea Ne gîndim și 
la un proces literar Marele sin
guratic la care tl vom invita și 
pe autorul acestui roman. Marin 
Preda.

RADU LEVARDA

CURSURI 
UNIVERSITARE

„Construcții — curs general*  
de prof. univ. G. Peștișanu de la 
Institutul de construcții Bucu
rești. Cursul este destinat stu
denților de la facultățile de in
stalași

„Entomologie", autorii : prof. 
M lonescu și M. Lăcătușu. Se 
adresează studenților de la toate 
facultățile din țară în care se 
predă entomologia și în pri
mul rînd studenților de la fa
cultățile de biologie și de știin
țe naturale

„Asistența stomatologică", ma
nual care poartă semnătura prof. 
Ioan I. Gall de ta Institutul me
dico-farmaceutic, constituie un 
îndreptar practic al stagiarilor 
externi și interni care 6e pregă
tesc să devină medici stomato
logi

Prof. Enache Gheorghe de la 
Academia de studii economice, 
Nedelcu Gh. și colectiv semnea
ză „Cursul de contabilitate ge
nerală" care se adresează stu
denților de la facultățile econo
mice (Anul I) și specialiștilor 
din acest domeniu.

Sub semnătura prof. univ. 
Dragoș Vaida, de la Universita
tea București a apărut „Algo
ritmi de compilare cu aplicații 
la limbajele de tipul ALGOL". 
Lucrarea se adresează studenți
lor din ultimii doi ani ai secții
lor de cercetare operațională și 
calcul de la facultățile de ma
tematică.

„Analiza matematică", vol. I 
și II se intitulează manualul 
semnat de acad. Miron Nico- 
lescu, prof. univ. N. Dinculeanu 
și Ș. Marcus Lucrarea se a- 
dresează studenților facultăților 
de matematici, cercetătorilor, 
cadrelor didactice care predau 
analiza matematică în facultăți 
și profesorilor de matematică.

H. LEREA

științei și tehnicii. 11,00 Teatru li
ric TV. 12,00 Telejurnal. 15,25 Ma
tineu de vacanță. 16,25—16,55 — 
Curs de limba germană. 16,55 Mu
zică populară românească.

In jurul orei 17 transmi
sie directă de la aeropor
tul Băneasa, cu prilejul în
toarcerii în Capitală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 
România, care împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
a făcut — între 11 martie și 
6 aprilie — vizite oficiale în 
Republica Algeriană Demo
cratică și Populară, Repu
blica Africa Centrală, Repu
blica Populară Congo, Repu
blica Zair, Republica Zam
bia. Republica Unită Tanza
nia, Republica Democratică 
Sudan și Republica Arabă 
Egipt.

18,30 Fotbal : Ferencvaros Buda
pesta — Wolverhampton — Londra. 
19.30 Telejurnal. 20.15 Tinerii des
pre ei înșiși. File dintr-o cronică 
vie (TV) — vîrsta demnității. 21,15

flUHfT SPORIM CONSTRUIT
prin muncă patriotică

Cu cîtva timp în urmă, din comuna Pechea, județul Galați a 
pornit, după cum se știe, o chemare la întrecere către toate consi
liile populare, către toți cetățenii din comunele și satele țării.

Un lucru ne-a frapat în conținutul acestei chemări. între multe 
alte obiective propuse pentru a fi realizate, în ceea ce privește 
dezvoltarea socială și înfrumusețarea comunei Pechea, era și aces
ta : se va realiza un complex sportiv modern care va cuprinde un 
teren de fotbal, un teren de volei și altul de handbal, o pistă de 
atletism și un patinoar natural pentru care se va presta muncă pa
triotică în valoare de 450 000 lei.

C
um s-a născut ideea cu 
Complexul sportiv ? Cui 
aparține ? Cine i-a dat 
contururi atît de exacte încît 

pentru oricine pare, de pe-acum, 
o certitudine ? am întrebat pe 
învățătoarea Georgeta Fusaru, 
secretara comitetului comunal 
U.T.C.

— Cum cine ? Noi tinerii clin 
comună. Ideea sau inițiativa, 
cum vreți s-o numiți, a fost 
îmbrățișată cu căldură de fac
torii locali, de ceilalți cetățeni. 
Bineînțeles că ea a venit deo
dată cu angajamentul nostru că 
toate lucrările la Complexul 
sportiv se vor efectua prin con
tribuția voluntară a tinerilor 
săteni.

— Există aici, în comuna dv., 
atîția tineri amatori de sport 
încît era necesară o bază spor
tivă de asemenea proporții ?

— Ideea s-a născut, firește, 
și din această necesitate. Spun 
și pentru că mai există și un 
alt motiv : acela că nu se poate 
concepe drumul comunei noas
tre spre prima treaptă a cen
trului urban de mîine, pe care 
vrem să-1 făurim, fără o bază 
sportivă modernă. Știu, sînt 
poate orășele în care nu există 
așa ceva. Acelea sînt așezări 
mai vechi ț noi transformăm 
un sat, o așezare rurală. în- 
tr-un centru urban. Avem for
ța și ambiția să facem așa 
ceva. Pentru că, trebuie să vă 
spun, acest program al dezvol
tării economice și sociale a co
munei Pechea a fost gîndit de 
11 500 de minți, s-au angajat 
în realizarea lui 11 500 de inimi 
și conștiințe și îl vor înfăptui 
23 000 de brațe. Vrem ca prin
tre primele așezări rurale care 
se vor declara orașe, să ne nu
mărăm și noi. Iată o cifră, una 
singură, care ne dă dreptul să 
aspirăm la un asemenea titlu : 
valoarea zilei muncă. ' în anul 
ce a trecut, a fost de 64 lei 1

Și-acum să vă răspund Ia în
trebarea propriu zisă : ce nece
sități au Impus Includerea com
plexului sportiv în programul 
de dezvoltare economică și so
cială a comunei noastre ? Po
vestea cu baza sportivă era o 
îdee mai veche a noastră, a or
ganizației U.T.C. Intenționam 
mai demult să pornim la rea
lizarea unui asemenea proiect 
Comuna e mare, sînt foarte 
multi tineri dornici să practice 
sportul. Avem 31 de organizații 
U.T.C. cu peste 1 000 de ute- 
cîști. Tn ultimii ani. -de cînd 
organizația noastră a fost in
vestită cu sarcina de răspun
dere. de a concepe, organiza și 
desfășura activitatea sportivă 
de masă, sportul a luat, la noi.

FOTBAL

Pregătirile tricolorilor în 
vederea partidei amicale 

cu echipa Franței
Ieri, după-amiază. echipa națio

nală de fotbal a ROMÂNIEI a sus
ținut un joc de verificare în ve
derea partidei amicale de sîmbă- 
tă, cu echipa Franței. Sparing 
partener a fost formația de divizie 
C, T.M.B., care în final s-a dovedit 
a fi un partener Ideal. Tricolorii 
au respectat indicațiile primite și 
au desfășurat un joc tehnic și 
spectaculos, concretizînd 5 din 
ocaziile avute, realizatorii lor fiind 
în ordine : Sandu Mircea, Dem- 
brovski, Iordănescu (2), Dinu.

La sfîrșîtul meciului prof. Ange
lo Niculescu, mulțumit de jocul 
elevilor s-a fixat asupra următo
rului 11 :

Răducanu — Sătmăreanu, Lu- 
pescu, Dinu, Deleanu (N. lonescu) 
— Dumitru, Radu Nunweiller — 
Lucescu, Dembrovski, Sandu Mir
cea, Iordănescu.

Deci se poate constata absența 
lui Dobrin, (nerecuperabil pentru 
jocul de sîmbătă) și de debutul în 
echipa națională a lui Sandu Mir
cea.

Un semn de întrebare rămîne 
postul de fundaș stînga, deoarece 
Deleanu este ușor accidentat, dar 
se pare că pînă sîmbătă va fi to
tal refăcut.

Sosirea echipei Franței este 
anunțată pentru vineri după-amia
ză. Partida se va desfășura pe sta
dionul „23 August" de la ora 16,30.

CORNEL IONESCU

Pagini de umor. 22,05 Seară de 
balet. 23.30 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic al orches
trei Radioteleviziunii. 21,00 Desene 
animate : Lupul și mielul. 21.10 A- 
genda. 21,20 Intermezzo muzical cu 
formația Moderato. 21,35 Film se
rial „Planeta giganților (reluare). 
22,25 Cărți și Idei.
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Teatrul de Operetă : MY
FAIR LADY — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : COANA CHIRIȚA — 
ora 15; REGELE LEAR — ora 20; 
(Sala Studio) : SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 20; 
Teatrul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : COLOANA INFINITA 
— ora 16,30; TRANSPLANTAREA 
INIMII NECUNOSCUTE - ora 20; 
(Sala Studio) VICARUL - ora 
20: Teatrul Giulești NUNTA LUI 
FIGARO - ora 19.30. Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Masheru) ; 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; 

o dezvoltare de nebănuit Nu 
exagerez cu nimic cînd vă spun 
că avem 200—300 de tineri care 
practică cu regularitate una, 
două sau chiar trei discipline 
sportive. Avem organizate, pe 
plan local, diferite competiții, 
în afară de cele cuprinse în ca
lendarul central, la care parti
cipă un număr mare de tineri. 
Titlurile de campioni ai jude
țului la tenis de masă, simplu 
(Gh. Boldea) și dublu (Gh. Bol
dea — Mihai Alexandru) băieți, 
de campioană la șah în cadrul 
concursului pentru elevi (Eca- 
terina Trandafir) le-au cuce
rit sportivii noștri. Apoi, ocu
parea în două rînduri a locului 
2 în clasamentul pe județ de 
echipa de handbal băieți, de 2 
ori locul 3 la volei băieți, sînt 
succese care se recomandă sin
gure. * vem, după aceea, 2 
campioni județeni, Gh. Mocanu 
și Petrache Mănăilă și un vice- 
campion național din rîndurile 
elevilor liceului nostru. Am ui
tat să spun de alt sport care a 
recrutat la noi multi amatori : 
trînta. Avem un centru de trîn- 
tă cu instructor și dotările ne
cesare. Acum, în primăvară, 
echipa noastră. de fotbal a de
butat în campionatul județean. 
Nouă ni s-a încredințat, anul 
trecut, să organizăm întrecerile 
de zonă la volei în cadrul Cu
pei tineretului de la sate — au 
participat 5 județe — tot ca un 
semn al aprecierii activității 
sportive de masă pe care o des
fășurăm, aici, la Pechea.

— Vreți să ne împărtășiți 
ceva din experiența Comitetu
lui U.T.C. în1 această direcție ?

— Nu e vorba de nimic ne
obișnuit. Ne facem, simplu, da
toria. Poate că succesul acțiu
nilor noastre, participarea largă 
a tinerilor se explică și prin 
aceea că Comitetul U.T.C., a 
reușit facă pe tineri să în
țeleagă mai bine rostul sportu
lui în viața lor. Și. cum se știe, 
a fost mai greu pînă s-au or
ganizat primele întreceri și în
vingătorii au fost aplaudați, că 

Primăvara, intrată pe deplin in drepturi, readuce animația șl pe 
miile de terenuri de sport în aer liber. Acum, cînd etapele compe
tițiilor sportive de masă de mare anvergură dețin capul de afiș pe < 
agenda de lucru a organizațiilor U.T.C. de toate categoriile, amena
jările sportive slnt gata să-și primească oaspeții. Cine sînt aceștia 7 
Aceeași tineri, entuziaști gospodari, care au participat la concursu
rile dotate cu premii „Cea mai frumoasă bază sportivă" desfășurate 
în fiecare județ. Plonjonul la semicerc — stil Gațu —, ca și bloca
jul portarului care închide unghiul — stil Penu — au, parcă, mai 

multă savoare...
Fototert de : VIOREL RABAMERIDIAN

(Vrmare din pag. I)

Pînă la urmă zidul se va ridica — o măreție a jertfei, 
simbol al neîntreruptei forțe a vieții active. Generația tînârâ 
nu poate crește fârâ aceasta fixare adîncâ în ritmul muncii. 
Istoria oamenilor noștri care au făcut să strălucească ge
niul românesc pe orbita universală, ne arată că erau fii de ță
rani, ajunși să preia condeiul și cartea, ca altădată plugul și 
coasa pentru a uimi cu elanul și forța lor. Toți se luptau cu ei 
înșiși, se învingeau prin muncă, se odihneau de o muncă prin 
altă muncă — cum spune marele Enescu, sau înălțau din 
mîini aspre de țăran Coloana infinită a acestui neam, ca 
Brâncuși.

Datoria vieții noastre e munca, și oricît am învăța, ea nu 
se cîștigă din învățături, ci din fapte personale.

Programul partidului nostru, elaborat la Plenara din 3—5 
noiembrie, anul trecut, poartă deschisă afirmării muncii și 
abnegației pentru idealul socialist, este mai mult decît sti
mulator. El ridică demnitatea umană, munca și echitatea 
socială la rangul de supremă datorie.

Generația acestei epoci înnoitoare își îndreaptă eforturile 
spre edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, cu 
același puternic simt al responsabilității și datoriei împli
nite. în asemenea momente se concretizează lapidarele cu
vinte ale poetului ..Viitor de aur, România are", de cîte or' 
datoria călăuzește mersul vieții noastre.

pe urmă n-am mai prea dus 
lipsă de concurenți. E drept, 
ne-am atras și sprijinul — evi
dent, cel material, în primul 
rînd, al organizației de partid« 
al cooperativei agricole, al li
ceului, al cooperativei de con
sum. C.A.P. ne-a asigurat, din 
fondurile ce ni se cuveneau, 
echipamente pentru fotbal, vo
lei, handbal. Și comitetul de 
sprijinire, din care fac parte 
oameni atașați trup și suflet 
pentru sport cum sînt tovarășii 
Ion Negoiță, Erou al muncii so
cialiste, președintele C.A.P4 
loan Balica, secretarul comite-, 
tului comunal de partid, cum 
se spune, ne ajută și cu vorbâ 
și cu fapta. Comitetul U.T.C. 
analizează, periodic activitatea 
sportivă, modul cum muncește 
Consiliul asociației sportive, si
tuația terenurilor, inventarul 
sportiv, realizarea și consuma
rea bugetului. O asemenea a*  
naliză am făcut, anul trecut, 
în septembrie cînd apăruseră 
semne de delăsare. Atunci am 
stabilit sarcini, unele obiective 
concrete și întrucît. Ia urmă
toarea analiză, de-acum. din ia
nuarie. am constatat perpetua
rea unor lipsuri, am procedat 
la schimbarea președintelui 
asociației. Această răspundere 
am încredintat-o unui tînăr 
priceput, inimos : Gh. Năstase, 
economist la S.M.A.

— Unde va fi plasată notja 
bază sportivă ? Iți imaginau» 
tovarășă secretară, cum va ară
ta viitorul complex sportiv ?

— Minunat ! El va fi plasat» 
acolo sus, pe deal, lingă S.M.A. 
Terenul de fotbal va avea la 
un capăt terenul de handbal, 
iar la celălalt, cele două tere
nuri de volei și baschet : da, 
da. de baschet : ulterior ne-am 
gîndit că nu poate lipsi acest 
sport din preocupările noastre, 
mai ales că avem liceu, unde, 
se știe, se practică cu predi
lecție baschetul. Jur împrejur 
va fi amenajată pista de atle
tism, cu zgură, cum scrie la_re
gulament. Pe urmă. îngrădi
rea de beton, vestiarele cu 
instalații sanitare, cu apă eal- 
dă și rece și, în viitor, tri
bunele. Patinoarul natural 
va fi amenajat unde sînt ba
zinele de acumulare pentru 
grădină. Le vom amenaja în 
așa fel ca vara să le putem fo
losi si pentru înot Ce ziceți, 
mi-i așa că arată minunat baza 
sportivă din Pechea ? Pentru 
că să știți : așa cum s-a discu
tat așa va fi !

VASILE CABULEA

Munchen a terminat la egali
tate pe teren propriu : 1—1 (1—9) 
cu Glasgow Rangers. Dynamo 
Berlin a făcut joc egal : 1—1 
cu Dinamo Moscova.

• MIERCURI, LA AMSTER
DAM, în „Cupa campionilor eu
ropeni" la fotbal (meci conțind 
pentru semifinale — tur), Ajax 
a învins cu scorul de 1—0 (0—0) 
pe Benfica Lisabona.

• LA TEL AVIV, în finala 
turneului internațional de te
nis, australianul Ian Fletcher 
l-a învins cu 6—4. 6—3 pe Petre 
Mărmureanu (România).
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!iVIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA ARABĂ EGIPT
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(Urmare din pag- I)

dorind să dea un cadru cit mai 
sărbătoresc acestui eveniment. 

„Sîntem deosebit de bucuroși 
— ne declarau reprezentanții 
acestei mari companii indus
triale — de a avea în mijlocul 
nostru pe șeful statului român. 
Sîntem siguri că vizita sa în 
Egipt va fi încununată de suc
ces, constituind încă o dovadă 
a bunelor relații dintre țările 
noastre și a dorinței lor de a 
dezvolta continuu cooperarea 
economică și tehnică".

In această atmosferă a în
ceput, miercuri după-amiază, vi
zita tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu la această uzină si
tuată în puternicul centru mun
citoresc din Heluan.

In întîmpînarea oaspetelui, 
care este însoțit de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul comerțului 
exterior, și de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, iar din partea egip
teană de Mamduh Salem, vice- 
premier și ministru al aface
rilor interne, au ieșit muncito
rii de la cel mai puternic com
binat metalurgic al țării, de la 
uzinele de locomotive, de la 
fabrica de produse electrice și 
alte întreprinderi.

Sînt mii și mii de oameni 
care aclamă, salută cu entu
ziasm pe conducătorul de par
tid și de stat al țării noastre. 
In această ambianță de puter
nică însuflețire, expresie vie, 
emoționanta, a prieteniei strînse 
care leagă cele două popoare 
în lupta lor pentru pace și pro
gres social, împotriva imperia
lismului, este străbătut Helua- 
nul, al cărui însoțitor perma
nent sîm apele maiestuoase ale 
Nilului. De o parte și de alta a 
milenarului fluviu se profilează 
coșurile fumegînde a numeroase 
întreprinderi, halele unor mari 
uzine, siluetele blocurilor de 
locuințe nu de mult terminate. 
Ele oferă o imagine amplă a 
dezvoltării pe care a luat-o 
mica așezare de altă dată, a 
locului important pe care 
aceasta îl ocupă astăzi în eco
nomia națională egipteană. „E- 
giptul este un dar al Nilului" — 
glăsuia străvechiul dicton, năs
cut din realitățile istoriei multi
milenare a acestei țări. Cunos- 
cînd Heluanul, simbol al dez
voltării țării, putem spune, pa- 
rafrazînd, că Egiptul de astăzi 
este un dar al muncii harnice 
a poporului său. De aici pleacă 
sute de mii de tone de oțel și 
fontă necesare progresului eco
nomic al țării, zeci de tipuri de 
mașini și utilaje.

In acest concert industrial 
și-au găsit locul firesc și utilaje 
românești, combinatul metalur
gic din Heluan fiind unul din 
obiectivele egiptene unde ele pot 
fi întîlnite.

Uzinele de autocamioane, 
autobuze și tractoare către care 
ne îndreptăm și unde urmează 
să fie inaugurate astăzi linia 
de asamblare a tractoarelor ro
mânești U 650-N constituie încă 
un exemplu al caracterului fer
til al colaborării economice și 
tehnice româno-egiptene.

Oaspeții români sînt așteptați 
aici, la „El Nasr“ — în acordu
rile unor melodii populare ro
mânești — atît de emoționante 
pe aceste meleaguri, de o mare 
mulțime de muncitori. Pretutin
deni se văd portretele președin
telui Nicolae Ceaușescu și ale 
președintelui Anwar Sadat, dra
pelele celor două țări prietene, 
urări de salut.

Ne aflăm la un complex in
dustrial, care se întinde pe o su
prafață de circa 120 de hectare, 
unde își desfășoară activitatea 
circa 8 000 de muncitori. In fața 
unei mari machete, directorul 
general al societății „El Nasr". 
inginerul Adel Gazarin, înfăți
șează pe scurt, istoricul acestei 
întreprinderi, direcțiile princi
pale ale activității sale. în șapte 
mari hăie se produc și se asam
blează autobuze, camioane, trac
toare, motoare Diesel. părțile 
lor componente fiind. în pre
zent realizate, aici, în proporție 
de circa 65 la sută.. Cea 
mai veche dintre secții, cea 
de autobuze, a început să fie 
construită în anul 1959, dată 
care reprezintă nu numai .mo
mentul nașterii uneia dintre 
cele mai complexe întreprinderi 
industriale din țară, ci și 
debutul fabricării unei serii 
întregi de produse de mare 
importanță pentru economia 
națională. Apariția lor într-o 
țară nevoită, cu ani în ur
mă să importe aproape toate 
produsele industriale, constituie 
o dovadă edificatoare a impor
tantelor transformări petrecute 
în Egipt după revoluția din iu
lie 1952, a eforturilor depuse 
de poporul egiptean pentru 
continua înflorire a țării sale. 
Vechilor secții ale uzinei li se 
adaugă alte secții noi. Unele 
proiecte, ca de exemplu inau
gurarea procesului de asam
blare a tractoarelor fabricate 
în cooperare cu țara noastră, 
sînt realizate, datorită nivelu
lui tehnic atins de marea uzină, 
a colaborării fructuoase cu par
tenerii ei, într-un ritm foarte 
rapid. Acest fapt este deosebit 
de evident în cazul de față. 
Deși de la semnarea contractu
lui între întreprinderea de co
merț exterior „Autotractor" din 
Brașov și Compania „El Nasr 
Automotive Manufacturing Co“, 
cu privire la livrarea pieselor 
necesare fabricării tractoarelor, 
au trecut numai trei luni și 
jumătate, linia de asamblare 
este gata să livreze aceste mij
loace de tracțiune, care se 
bucură de o înaltă apreciere în 
Egipt.

După cum se știe, tractoa
rele de fabricație românească 
lucrează de mai mulți ani pe 
pămînturile valorificate din a- 
propierea văii Nilului, contri
buind la desfășurarea cu succes 
a muncilor agricole, la obține
rea unor recolte bogate. Ele 
sînt deosebit de căutate nu nu
mai de cei care muncesc în 
sectorul agricol, ci și de alte 
sectoare ale economiei egiptene. 
Aceasta explică, între altele, 
dorința muncitorilor de la u- 

. zina din Heluan de a livra, i- 
mediat, un număr cît mai mare 
de tractoare. Lucru facilitat, de 
altfel, de colaborarea rodnică 
dintre specialiștii români și 
egipteni. „Ne înțelegem foar

te bine cu prietenii noștri 
români — ne declară Hamdi 
El Bulaki, șeful controlului 
tehnic al liniei de asam
blare. Deși sînt aici de pu
țină vreme, ei au reușit să se 
apropie foarte mult de noi, să 
ne înțeleagă și să ne sprijine 
din toată inima în importanta 
obligație pe care o avem de a 
livra țării noi tractoare de înal
tă calitate".

Invitat de către gazde, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți oaspeți vizitează halele de 
prelucrări mecanice, motoaire- 
Diesel, autobuze și tractoare. 
Conducătorul partidului și sta
tului nostru este întîmpinat cu 
căldura sentimentelor de priete
nie, izvorîte din legăturile de 
solidaritate muncitorească din
tre cele două țări, de unitate 
militantă dintre cele două po
poare. Intîlnirile cu muncitorii 
aflați în plin proces de produc
ție, stăpînind complicate agre
gate și utilaje, sînt tot atîtea 
momente care vorbesc de la sine 
despre considerația și respectul 
de care se bucură tovarășul 
Ceaușescu. România socialistă, 
pe care oamenii muncii egipteni 
au simțit-o mereu alături, în 
bătăliile lor pentru cucerirea u- 
nei reale independențe, pentru 
făurirea unei patrii noi, în efor
turile depuse pe drumul tran
sformărilor economice și sociale 
pe care se află astăzi angajată 
Republica Arabă Egipt.

Muncitorii și specialiștii sec
țiilor arată cu mîndria izvorîtă 
din satisfacția muncii lor, pro
dusele de înaltă tehnicitate rea
lizate de ei, dovadă elocventă 
a capacității creatoare a unui 
popor stăpîn pe destinele sale. 
Conducătorul partidului șî sta
tului nostru urmărește diferite
le faze ale procesului de pro
ducție, examinează unele dintre 
piesele complexe realizate aici, 
strînge cu căldură miinile făuri
torilor lor. Lăsînd lucrul pentru 
cîteva clipe, alte zeci și zeci de 
muncitori se îndreaptă spre lo
cul unde poposește tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-i 
cuvinte de salut, emoționante 
prin sinceritatea și simplitatea 
lor, înconjurîndu-1 cu multă 
dragoste, cu bucuria de a-1 cu
noaște personal întipărită pe fe
țele lor. ~ Ai sentimentul că te 
afli .acasă, pe meleaguri româ
nești, graiul sentimentelor de 
prietenie necunoscînd diferența 
de limbă și nici distanțele care 
separă cele două țări și popoare 
unite prin năzuințe comune. 
Iată-1 pe unul dintre muncitori, 
care, ca atîția alții, poartă în 
mîini o placardă luată de la 
locul de muncă, unde. în locul 
cifrelor și diagramelor, a scris 
cu cretă : „Bine ați venit, 
Nicolae Ceaușescu „Sînt Mo
hammed Issa și sînt foarte feri
cit de această vizită a unui 
mare prieten și frate al poporu
lui meu, ne spune el. Sîntem 
foarte bucuroși că îl avem în 
mijlocul nostru pe Nicolae 
Ceaușescu, pe care îl prețuim 
și îl stimăm. Ce pot să spun mai 
mult decît că sînt foarte fericit 
că trăiesc un asemenea eveni
ment".

Ca el sînt toți cei care au 
transformat drumul parcurs de 
conducătorul partidului și sta
tului nostru într-un adevărat 
culoar viu al prieteniei. Este o 
mulțime impresionantă, care a- 
plaudă neîncetat, aclamațiile 
„Ceaușescu — Ceaușescu" ce nu 
contenesc, acoperind vuietul ma
șinilor. In șirul acestor secvențe 
grăitoare ale vizitei, reține a- 
tenția un alt moment deosebit : 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat de către muncitori 
să declanșeze comanda de ridi
care de pe bandă a motorului 
Diesel care poartă numărul 
13 000.

In aceeași atmosferă însufle- 
titoare se parcurge, pe fluxul 
tehnologic, într-o altă hală a 
uzinei, banda de montaj la ca
pătul căreia sînt gata să por
nească primele tractoare asam
blate din piese românești. Sînt 
clipe simbolice, de neuitat, 
subliniate de uralele tuturor ce
lor prezenți. Muncitorii aclamă, 
salută ridicînd brațele. Din toa
te părțile se întind sute de 
mîini spre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în jurul căruia mul
țimea a devenit atît de densă, 
încît pare o adevărată tălăzuire 
omenească.

Ca o încununare a acestei 
emoționante întîlniri, are loc un 
miting spontan al prieteniei ro
mâno-egiptene. Nu a^fost ridi
cată o tribună specială, ci. sim
plu, firesc, imensa hală s-a 
transformat într-un amfiteatru 
viu, muncitorii ocupînd pînă Ia 
refuz spațiile dintre mașini, sau. 
înălțîndu-se în grupuri compac
te deasupra utilajelor, pînă a- 
proape de plafonul imensei hale 
care vibrează de ovații.

Deschizînd mitingul, directorul 
general al societății. Adel 
Gazarin, a arătat că, pen- 
tru colectivul de muncă al 
uzinei, vizita conducătorului 
partidului și statului nostru con
stituie o mare cinste.

In numele administrației fa
bricii, în numele muncitorilor — 
a spus vorbitorul — salutăm pe 
Excelența Voastră, oaspete de 
vază al Republicii Arabe Egipt, 
reprezentant al poporului român 
luptător pentru progres și pace.

Exprimîndu-și bucuria de a 
putea informa pe tovarășul 
Ceaușescu că uzina înregistrea
ză o nouă pagină de istorie în 
legătură cu cooperarea fructu
oasă dintre România și Repu
blica Arabă Egipt, vorbitorul a 
subliniat importanța acestei coo
perări, satisfacția pentru posibi
litatea de a coopera cu țara 
noastră, de a face un schimb de 
experiență în acest domeniu.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Deschiderea acestei linii 
a tractoarelor românești este o 
expresie a cooperării noastre, 
între popoare iubitoare de pace, 
pe baza dreptății, pentru ridi
carea nivelului de viață. Noi, 
aici, în Egipt, dorim foarte mult 
o oooperare de acest fel, pen
tru pace și fericire. Doresc să 
vă arăt, Excelență, că sîntem 
bucuroși de industrializarea 
țării noastre, care aduce foarte 
mari transformări în binele ei. 
Arătînd că opera de industriali
zare constituie și o acțiune de 
luptă împotriva imperialismului, 
într-o perioadă cînd poporul 

egiptean se află In plină dez
voltare, vorbitorul a spus : Vom 
face totul ca să fim alături de 
conducătorul nostru, Anwar Sa
dat.

Trăiască prietenia româno- 
•gipteană !

A luat, apoi, cuvîntul, Hassan 
Abd El-Fattah, subsecretar de 
stat la Ministerul Industriei, care 
a spus : Sîntem foarte bucuroși 
să vă primim astăzi, aici, în a- 
ceastă cetate a industriei noas
tre, pe dumneavoastră, oaspete 
de onoare al poporului nostru, 
președintele Consiliului de Stat 
al României prietene.

Vă informăm că fabricăm pri
mul tractor românesc pe terito
riul nostru. Folosesc acest pri
lej să ne exprimăm bucuria 
pentru cooperarea cu România, 
cooperare care reprezintă o ac
țiune foarte importantă pentru 
noi. Apreciem eforturile specia
liștilor români de a ne ajuta să 
punem în producție noul tractor. 
Sîntem, de asemenea, foarte fe
riciți să vă arătăm că industria 
noastră va fi un mijloc de coo
perare continuă între popoarele 
român și egiptean.

Arătînd că acțiunile de coope
rare egipteano-române se vor 
extinde și în domeniul fabricării 
unor mijloace de transport, vor
bitorul a afirmat că specialiștii 
egipteni studiază multe forme de 
cooperare în domeniul construc
ției de mașini.

In încheiere, el și-a exprimat 
dorința de a se continua colabo
rarea între specialiștii egipteni 
și români.

Primit cu entuziaste aclamații, 
ia euvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintele sale înflăcărate 
sînt deseori întrerupte de tu
multul aplauzelor, al glasurilor 
care scandează minute în șir
— „Ceaușescu-Ceaușescu"-

Conducătorul partidului și sta
tului nostru răspunde cu căldură 
acestei impresionante mărtu
rii a prieteniei româno-egiptene. 
Muncitorii își iau rămas bun de 
la tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțindu-1, în grupuri com
pacte, pînă la porțile uzinei, pe- 
trecîndu-1 cu urale și lozinci în 
cinstea sa, a României socialis
te, a legăturilor do solidaritate 
care unesc cele două popoare.

Iscălind în cartea do onoare « 
uzinei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu relevas „Ne-a făcut 
mare plăcere să vizităm secția 
de tractoare a Uzinei „EI Nasr"
— simbol al colaborării și coope
rării fructuoase care so dezvoltă 
între România și R. A. Egipt.

Urăm muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor secției succe
se cît mai mari în activitatea lor

Pe locurile unei străvechi
civilizații

români, care 
vicepremierul 

ministru al a-

In cursul dimineții de 
miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat vestigiile 
istorice de la Luxor și Karnak, 
care alcătuiesc un ansamblu u- 
nic în lume prin proporțiile și 
măreția lor.

Pe aceste meleaguri a fost 
vatra vestitei Thebe, capitala 
străvechiului Egipt, unde, de-a 
lungul secolelor, au fost ridi
cate temple uriașe, ale căror 
pereți sînt împodobiți cu hie
roglife și cu mii de imagini, 
reprezentînd o veritabilă carte 
de istorie dăltuită în piatră, 
gigantice statui și basoreliefuri, 
alei străjuite de sfincși — ce 
uimesc și astăzi prin perfecți
unea atinsă.

Atît pe aeroportul din Luxor, 
cît și pe străzile orașului, popu
lația a făcut o frumoasă pri
mire oaspeților 
sînt însoțiți de 
Mamduh Salem, 
facerilor interne, și de Aisha 
Rateb, ministru al afacerilor 
sociale. Steaguri, portrete, lo
zinci de salut pot fi văzute pre
tutindeni și aici, ca de altfel în 
toate locurile care au fost vizi
tate pînă acum.

Au venit, aici, la Luxor, îm
preună cu familiile lor, de la o 
distanță de peste 270 kilometri, 
pentru a-1 saluta pe conducă
torul nostru de partid și de stat, 
și numeroși specialiști români 
care lucrează la Complexul in
dustrial de extragere și înnobi
lare a fosfaților de la Ham
rawein. Cuvintele de bun venit 
în limba română se înfrățesc, 
astfel, cu cele rostite în limba 
arabă.
' Primul obiectiv vizitat este 

vestita „Vale a Regilor", care 
adăpostește, săpate în stîncă. 
morminte ale faraonilor. Pen
tru a se ajunge aici, se trece 
cu bacul Nilul, ale cărui ape 
își croiesc drum printr-o vale 
pitorească, formînd un hotar 
natural între Luxorul de astăzi, 
aflat pe malul răsăritean, și 
Luxorul de odinioară, de pe 
malul apusean. Printre cele 
mai impresionante vestigii de aici 
se numără mormîntul lui Tu- 
tankamon, a cărui cameră mor
tuară este împodobită cu splen
dide fresce și unde se află un 
sarcofag de aur ce imită for-

PROTOCOL PRIVIND COOPERAREA ECONO
MICĂ SI TEHNICĂ ÎNTRE REPUBLICA SOCIA

LISTĂ ROMÂNIA SI R. A. EGIPT

Miercuri seara, la Cairo a 
avut loc semnarea unui protocol 
privind cooperarea economică și 
tehnică între Republica Socia
listă România și R. A. Egipt. 
Din partea română protocolul a 
fost semnat de către tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministru 
al comerțului exterior, iar din 
partea egipteană de Mohamed 
Merzaban, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și minis
tru al economiei și comerțului 
exterior.

în aceeași zi, tovarășul Ion

pusă în slujba mecanizării agri
culturii. a dezvoltării economiei 
naționale, a făuririi unei patrii 
libere, independente și prospere".

Prin întreaga sa desfășurare, 
vizita conducătorului partidului 
și statului nostru la puternica 
unitate industrială a Heluanului 
a înscris o pagină de neuitat în 
istoria acestor legături.

ma corpului omenesc, și mor- 
mîntul lui Seti I, cu decorații 
interioare care s-au păstrat ad
mirabil. Se vizitează, apoi, tem
plul _ reginei Hatshepsut, în 
formă de terasă, singurul de a- 
cest gen în întregul Egipt, cu 
celebrele sale Picturi murale : 
în continuare, coloana de ma
șini trece pe lîngă coloșii lui 
Memnon, două statui gigantice 
din gresie reprezentînd pe fa
raonul Amenophis III, despre 
care se spune că, la răsăritul 
soarelui, emiteau niște sunete 
specifice ce aduceau cu un 
vaiet, fenomen pentru care au 
fost vestite în întreaga antichi
tate.

, Călătoria se încheie prin vi
zitarea templului Karnak, con
siderat principalul lăcaș sacru 
al vechiului Egipt. Șirurile ne- 
sfîrșite de piloni, curți interi
oare și săli susținute de co
loane, care se succed unul după 
altul, statuile maiestuoase ale 
zeilor, lucrările de finisare din 
interior, fac din acest templu 
una dintre cele mai grandioase 
construcții.

Pe aleea din fața templului, 
mărginită de o parte și de alta 
de sfincși, oaspeții sînt întîm- 
pinați de guvernatorul provin
ciei Kina, generalul Abdel Sa
lam Tawfik, care oferă, în 
semn de omagiu, secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al României socialiste, 
cheia orașului Luxor.

De-a lungul întregii vizite, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, dau 
o înaltă apreciere acestor măr
turii ale trecutului, rod al mun
cii și al geniului creator al u- 
nui popor înzestrat, care, astăzi, 
își făurește cu aceeași sirguință 
edificii de un alt gen, puse în 
slujba bunăstării și înfloririi 
patriei.

în cursul după-amiezii, oas
peții s-au reîntors cu avionul 
la Cairo.

fostReportajele vizitei au 
realizate de : 

ADRIAN IONESCU 
ROMULUS CAPLESCU 

NICOLAE N. LUPU
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Pățan a avut convorbiri cu vi
cepremierul Mohamed Merzaban, 
cu ministrul industriei petrolului 
și resurselor miniere, Yahya 
Molia, cu ministrul agriculturii 
și ameliorării terenurilor, Mus
tafa El Gabali.

Convorbirile s-au referit la 
măsurile pe care urmează să le 
întreprindă cele două părți în 
vederea dezvoltării în continu
are a schimburilor comerciale și 
a cooperării economice și teh
nice între România și Egipt.

CONVORBIRI INTRE
CORNELII! MĂNESCU

DR. MURAD GHALEB
La Ministerul Afacerilor Ex

terne al Republicii Arabe Egipt 
au avut loc, miercuri, convorbiri 
între ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, și ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Arabe Egipt, dr. Murad Ghaleb.

Bujor Almășan la Complexul industrial de fosfați
de la Hamrawein

în timpul vizitei în Egipt a 
conducătorului partidului și sta
tului nostru, tovarășul Bujor Al
mășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, a făcut o călă
torie la Hamrawein, unde, în 
baza acordului interguvernamen- 
tal de cooperare economică și 
tehnică dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Egipt, se execută, pe malul Mării 
Roșii, un complex industrial de 
fosfați, care urmează să aibă o 
capacitate de producție anuală 
de 1 200 000 tone minereu fosfa- 
tic și 600 000 tone fosfat concen
trat.

(Urmare din pag. I)

plantează tutun la Secuia și a- 
cum am venit să fac întreține
rea". Cum șeful secției nu era 
prezent, așa-zisa întreținere se 
transformase într-o lungă șuetă. 
Aceasta în timp ce alți 4 meca
nizatori tineri se străduiau să 
încheie cît mai grabnic semăna
tul florii-soarelui pe cele 100 
hectare planificate. Ajutorul lui 
Petru Boț la pregătirea terenu
lui ar fi fost de neprețuit fo
los. Oricum, în iureșul campa
niei agricole de primăvară nu 
sînt permise asemenea pauze. 
Dacă adăugăm faptul că din 
cele 9 tractoare ale secției, unul 
stă încă de la începutul lucră
rilor din lipsă de mecanizatori, 
reiese și mai clar valoarea fie
cărui tractor în funcțiune și ne
cesitatea folosirii lui la întreaga 
capacitate.

Ilustrativ pentru cauzele care 
determină existența unor dife
rențe mari în volumul realizări
lor ni s-a părut exemplul a 2 
unități cooperatiste vecine: So- 
lești și Miclești, beneficiare ale 
unor condiții de sol și climă 
absolut identice. La prima uni
tate, utecistul Dănuț Moga în- 
sămînța ultimele hectare din su

in cadrul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă cordială, 
s-a efectuat un larg schimb de 
opinii asupra problemelor inter
naționale actuale.

La convorbiri au participat 
funcționari superiori din cele 
două ministere de externe.

în cursul vizitei, gazdele au dat 
o înaltă apreciere cooperării ro
mâno-egiptene, modului cum se 
aplică acordul interguvernamen- 
tal dintre cele două țări.

Totodată, ministrul român a a- 
vut o întrevedere de lucru cu dr. 
Yahya Al Molia, ministrul indus
triei, petrolului și resurselor mi
nerale al Egiptului; au 
xaminate unele măsuri 
punerea în funcțiune, în 
apropiat, a Complexului
Hamrawein, precum și înființa
rea unor societăți mixte de coo
perare în domeniul industriei ex
tractive.

fost e- 
pentru 

viitorul 
minier

prafața prevăzută a fi cultivată 
cu floarea-soarelui. Alți tineri 
mecanizatori din „echipajul" de 
16 al secției, condus de Gheor
ghe Popa (doar 3 sînt trecuți de 
vîrsta utecistă), puneau punct și 
la lucrarea de grăpare a ogoru
lui efectuată de ei pe o întin
dere de aproape 900 hectare. 
Pentru că stadiul era așa de a- 
vansat (singura restanță mai 
mare era plantarea cartofilor pe 
5 hectare, treabă de o zi pentru 
un singur mecanizator) se trecu
se la efectuarea arăturilor pe lo
turile personale ale membrilor 
cooperatori și la reparatul com
binelor. „Pentru că pînă la înce
perea pregătirii terenului în ve
derea însămînțării porumbului 
dispunem de cîteva zile libere, 
ne-am gîndit să le folosim pen
tru eventualele reparații și re
vizii la tractoare și pentru con
tinuarea reparării combinelor — 
ne explică șeful secției. întot
deauna am procedat așa și ne-a 
prins bine. Am fost în măsură de 
fiecare dată să dăm ajutor și 
altora". Ajutor de care ar avea 
nevoie chiar vecinii lor de la 
Miclești, căci situația existentă 
o impune La aceeași dată mai 
trebuia însămînțată și sfecla de 
zahăr pe jumătate din supra

DINEU IN ONOAREA
PREȘEDINTELUI
ANWAR SADAT

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, 
miercuri seara, în saloanele Pa
latului Abdin din capitala egip
teană, un dineu oficial în o- 
noarea președintelui Republicii 
Arabe Egipt, președintele Uni
unii Socialiste Arabe, Anwar 
Sadat, și a doamnei Djihan Sa
dat.

La dineu au luat parte per
sonalități ale vieții politice egip
tene : Hussein El Shafei, Mah
mud Fawzi, Hafez Badawi, Aziz 
Sedky, Sayed Marei, Mohamed 
Abdallah Merzaban, Mohamed 
Abdel Kader Hatem, Mamduh 
Salem, Mohamed Ahmed 
Sadek, Hafez Ismail, Murad 
Ghaleb, Yahya Al Molia, Osman

'ST

Întîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu
cu Yasser Arafat

Miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
întîlnit. la Cairo, cu Yasser Ara
fat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei.

La întîlnire au participat, din 
partea Partidului Comunist Ro
mân, Ion Pățan, membru al 
C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R.,. prim-adjunct al șefului 
secției internaționale a C.C. al 
P.C.R.

Din partea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei au par
ticipat Farouk Qaddoumi, mem
brii al Comitetului Executiv al 
O.E.P., și Ribhi Awad, purtător 
de cuvînt oficial al Conferinței 
populației palestiniene, director 
pentru informații și relații ex
terne-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, solidaritatea P.C.R. și 
a poporului român cu lupta 
dreaptă dusă d© populația pa-

Întîlnire la sediul
Uniunii Socialiste Arabe

La sediul Uniunii Socialiste 
Arabe a avyt loc o întîlnire între 
Sayed Marei, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe din Republica 
Arabă Egipt, și Ștefan. Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim-adjunct al șefului 
Secției internaționale a C.C. al 
P.C.R.

La întîlnire au participat dr. 
Gaber Gad Abdel Rahman, se
cretar al C.C. al U.S.A, pentru 
problemele orientării și ideolo
giei, Ahmed Fouad și Fakhri 
Abdel Nabi, membri ai C.C. al 
U.S.A, și Loutfi El Kholi, res
ponsabili cu problemele politice 
și cu relațiile internaționale ale 
Uniunii Socialiste Arabe.

în cursul convorbirii s-a expri
mat satisfacția pentru relațiile 

fața planificată de 110 hectare. 
Președintele unității, tovarășul 
Costache Turlea, motivează în- 
tîrzierea „cam mare, ce-i drept" 
prin temperatura scăzută a solu
lui. Informîndu-1 despre realiză
rile vecinilor ne vorbește și des
pre niște rețineri și despre niște 
inconsecvențe organizatorice. Ine
ficienta și nejudicioasa folosire 
a tractoarelor ne apare și mai 
clar atunci cînd aflăm că mai 
sînt de arat și 135 hectare res
tante din toamnă. Despre un e- 
ventual exces de umiditate care 
să fi împiedicat intrarea trac
toarelor, nici vorbă în această 
primăvara. Adevăratele cauze: 
dirijarea defectuoasă a tractoare
lor și utilizarea doar parțială a 
timpului favorabil lucrului. De 
altfel, din discuțiile purtate cu 
cîțiva mecanizatori a reieșit ca nu 
rare au fost defecțiunile meca
nice, fie chiar mărunte, care au 
scăzut cu multe ore timpul de 
folosire. O sumară analiză de
monstrează că procentul de u- 
tilizare al acestui timp e în me
die de 60 la sută. Deficiențele 
sînt și de partea conducerii uni
tății ținînd de lipsa unei solici
tări constante a unui control ri
guros. de buna organizare a e- 
chipelor de cooperatori și chiar 

Assal, ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt la București.

A participat Khairi Al Saghir, 
președintele Adunării Naționala 
a Confederației Republicilor 
Arabe.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu, Bujor Almășan, Titus 
Sinu, ambasadorul României la 
Cairo, Ștefan Andrei, Constantin 
Mitea, Gheorghe Oprea și alte 
persoane oficiale române.

Printre invitați s-au aflat șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Cairo.

In cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Anwar Sadat au rostit toas
turi.

lestiniană pentru dreptul la au
todeterminare, pentru rezolvarea 
problemelor sale în conformitate 
cu interesele ei naționale, pentru 
a-și asigura condițiile care să-i 
permită să-și organizeze o viață 
liberă și independentă.

Yasser Arafat a explicat si
tuația actuală a luptei populației 
palestiniene și schimbările și di
ficultățile cu care aceasta este 
confruntată. El s-a referit la 
obiectivul strategic al creării 
unui stat pelestinean, democratic, 
în care să trăiască împreună, în 
conviețuire pașnică, musulmani, 
creștini și evrei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
invitat o delegație a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
condusă de președintele Yasser 
Arafat, să facă o vizită în Ro
mânia.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data uimind să fie sta
bilită ulterior.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

existente între Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă 
Arabă, subliniindu-se, totodată, 
însemnătatea întăririi acestor ra
porturi în diverse domenii.

Ca urmare a discuțiilor avute, 
a fost semnat un acord de coope
rare între Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Socialistă Arabă 
pe o perioadă de un an, în care 
se prevăd vizite reciproce de 
delegații pentru schimburi de 
păreri și pentru studierea expe
rienței reciproce, consultări între 
secțiile Comitetelor Centrale în 
probleme de interes mutual, 
schimburi de informații și mate
riale, stimularea și promovarea 
relațiilor dintre organizațiile de 
masă din Republica Socialista 
România și Republica Arabă 
Egipt.

de aprovizionare cu baza mate
rială necesară. Bunăoară, pe nici 
unul din cele 35 hectare plani
ficate nu au fost plantați cartofi. 
Cauza ? „Nu am avut mașină de 
plantat, ne răspunde tovarășul 
președinte. Pe raza S.M.A. So- 
lești nu există decît una care în 
prezent lucrează la cooperativa 
unde stațiunea își are sediul. Ni 
s-a comunicat, însă, că de poi- 
mîine vine la noi". „Aveți ma
terial săditor pregătit ?“ — ne 
interesăm noi, mai mult din în- 
tîmplare fără să anticipăm noi 
răspunsul care a urmat: „Nu a- 
vem deloc, pentru că ni s-a dat 
o repartiție ca să-1 ridicăm de la 
Agrosem Iași. Acolo însă ni s-a 
comunicat că trebuie să mer
gem tocmai la Bacău". De bă
nuit cam ce ocupație va avea 
mașina de plantat cartofi o 
dată ajunsă la Miclești din mo
ment ce unitatea nu are ce se
măna. Dacă ritmul de lucru se 
va menține în continuare același 
nu e de mirare ca vremea însă- 
mînțării porumbului să sosească 
înainte ca semănăturile din e- 
poca întîi să se fi încheiat.

Peste puține zile în agricul
tura județului Vaslui se va trece 
la semănatul porumbului, lu
crare de mare importanță în ac
tuala^ campanie. Răgazul permis 
trebuie folosit pentru terminarea 
arăturilor, începerea pregătirii 
terenului și fertilizarea tuturor 
suprafețelor prevăzute — treabă 
făcută pînă acum doar în pro
cent de 44 la sută. Nu-și mai au 
loc în consecință nici întârzierile 
în luarea deciziilor, nici folosi
rea incompletă a capacității ma
șinilor, a timpului de lucru.
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CIT DE TEHNIC ESTE...
concurenții proveniți din liceele 
de specialitate au dovedit o 
slabă pregătire teoretică. Du- 
cînd raționamentul mai departe, 
se poate spune că liceele de spe- 

• cialitaite nu se folosesc încă de
toate condițiile ce le sînt create

//TEHNIC-CLUB "-UL ?
primul 
împlini 
Timp

club ieh- 
patru ani 
suficient

— în aprilie, 
nic din țară va 
de activitate, 
pentru ca pe baza unei retrospec
tive să vedem dacă s-a realizat 
ceea ce se propunea inițial.

— Trebuie făcută o precizare. 
Prin inițial, trebuie să înțelegeți 
faza de proiect. Moment în care 
Tehnic-Clubul de astăzi era 
conceput ca o casă a științei și 
tehnicii. Atunci se punea pro
blema extinderii construcției, a 
utilizării spațiului din curte pen
tru montarea unor instalații ex
perimentale. cu caracter de pi
lot. Erau prevăzute să se înfiin
țeze cercuri de biologie, speolo
gie etc. In concluzie, atît de 
multe lucruri se prevedeau, atît 
de mare era entuziasmul și atît 
de generoase planurile. îneît pu
tem spune că lipsea doar o ram
pă de lansare. S-a renunțat însă 
la un asemenea profil și s-a 
adoptat formula actuală cu un 
număr minim de activități teh- 
nioo-aplicative și teoretice.

— In linii mari. în ce constau 
aceste activități ?

— Cicluri de cursuri teoretice 
organizate în colaborare cu Uni
versitatea populară. A.C.R., Ob
servatorul astronomic etc., un 
club al orientării profesionale și 
școlare, o cinematecă tehnico-ști- 
ințifică, concursuri, olimpiade 
pe meserii și altele. Activitățile 
practice se desfășoară în ca
drul cercurilor de radio si tele
viziune, înregistrări magnetice, 
carting-auto, artă și tehnică 
tografică, stenodactilografie.

— Cine sînt participanți! 
aceste forme de instruire 7

— în general, tineri din toată 
Capitala. Cei mai multi însă din 
sectorul 5. în care se află clu
bul. Vin elevi, muncitori, stu-

Interviu cu ALEXANDRU BOȚEA
director al „Tehnic-ClubM-ului din Capitală

fo

ta

denți, ingineri etc. As vrea să 
subliniez faptul că activitatea din 
cercurile tehnice se desfășoară 
diferențiat — pe de-o parte pen
tru inițiere, pe de altă parte pen
tru specializare. Un mare număr 
de muncitori de la I.P.R.S. — 
Băneasa, Uzinele Electronioa. 
Electromagnetica și altele își 
perfecționează pregătirea profe
sională la cercul de electronică.

— Ați stabilit și alte legături 
ou întreprinderile și instituțiile 7

— Desigur. La solicitarea Li
ceului „Gh. ȘineaT am organizat 
lectoratul ..Arta, știința si cultu
ra românească* 4 oare se desfășoa
ră în școală. Activități asemănă
toare au loc și la alte licee și 
grupuri școlare. Organizăm, de 
asemenea, manifestări solicitate 
de Uzina de mașini grele, „Da
nubiana" etc.

— Din enumerarea — chiar și 
succintă — a activităților ce se 
desfășoară la Tehnic-Club, de
ducem necesitatea asigurării a- . 
cestora cu lectori și instructori 
de specialitate. A reușit Teh
nic-Clubul să aibă colaboratori 
care să fie în măsură să îndru
me cercurile și cursurile pe care 
le-ați amintit 7

— Cred că am făcut o selec
ție bună. La ora actuală putem 
spune că avem ingineri, maiștri 
și tehnicieni care conduc cu 
competență cercurile tehnice. 
Aici însă întîmpinăm greutăți 
de alt ordin. Acești instructori 
sînt plătiți cu ora dar — conform 
prevederilor legale sumele înca
sate nu pot depăși o pătrime din

salariul 
obligați 
ore, implicit și al participanților 
la activitățile cercurilor. Angaja
rea unor oameni corespunzători 
se face foarte greu, pentru că 
nu există nici o diferențiere a 
remunerației în funcție de pre
gătirea lor profesională. De fapt 
aici se impune o precizare. Noi 
ne conducem după regulamentul 
de funcționare al așezămintelor 
culturale, neexistînd încă un re
gulament al caselor și cluburilor 
tehnice, a cărui lipsă se face 
simțită.

— Ați amintit — printre acțiu
nile ce se desfășoară la Tehnic- 
Club și olimpiadele pe meserii. 
Cum îi stimulați pe participanți, 
ce metode folosiți pentru înscrie
rea a cit mai multi tineri la a- 
ceste concursuri 7

— Pornim de la premisa 
flecare concurs reprezintă 
prilej de îmbogățire a volumului 
de cunoștințe profesionale. Prin 
legăturile stabilite cu organizați
ile U.T.C. din întreprinderi ne 
preocupăm să antrenăm cit mai 
mulți tineri la fazele acestor o- 
limpiade. Cit privește modul de 
a-i stimula, celor clasați pe locuri 
fruntașe le oferim premii în 
cărți.

— De ce nu și în obiecte 7
— Conform instrucțiunilor date 

de Comitetul municipal U.T.C. 
nu putem oferi premii în obiecte.

— La o discuție anterioară ne 
vorbeați despre intenția de a 
cumpăra mașini-unelte pentru 
atelierele mecanice. Nu le-am

(Urmare din pag. I)

Homea — ci o uzină modernă 
care va produce cu întreaga ei 
capacitate.

Planul de stat prevede pune
rea în funcțiune a obiectivului 
mai tîrziu. Dar constructorii sînt 
într-un considerabil avans.

I-— Ați ptuea să-1 concretizați ?
— Nu-i dificil. Iată, de pildă, 

anul trecut noi am realizat pro
ductivitatea muncii în proporție 
de 175 la sută deci aproape du- 
blu față de cifra planificată — 
precizează tovarășul Traian Da
vid — șeful lotului, iar în tri
mestrul întîi al acestui an pro
ducția noastră globală reprezintă 
87 la sută din sarcina anuală. Am 
dat astfel o producție peste plan 
în valoare de 2.300 000 lei, cu 
numai 75 la sută din numărul 
planificat de muncitori. Vedeți, 
dar, că certitudinea noastră are 
suporturi solide.

Uzina de utilaj terasier din 
Buzău se înscrie în actualul cin
cinal ca un obiectiv de mare im
portanță. Ea va produce compao 
tatoare, rulouri, compresoare etc. 
de capacitate mică și mijlocie, 
extrem de solicitate pe șantierele 
industriale, cît și pe piața mon
dială. Uzina va atinge un foarte 
înalt grad de tehnicitate și va fi 
unica de acest gen în țară. Se 
înțelege deci, cîtă însemnătate 
are pentru economia națională. 
Intrarea mai devreme în produc
ție a acestei întreprinderi. Numai 
beneficiile suplimentare obținute 
de uzină se vor ridica la peste 
zece milioane lei iar constructo
rii vor putea la rîndul lor să 
execute în timpul cîștigat, lucrări 
echivalente cu circa 5 milioane.

— Să încercăm descifrarea în 
detalii, să vedem modalitățile 
prin care colectivul șantierului 
dv. a izbutit să traverseze greu
tățile iernii, să păstreze un ritm 
optim de muncă, să devanseze 
lucrările atît de evident.

*- Un prim factor de natură 
Organizatorică, care a dinamizat 
de la bun început randamentul 
fiecărui muncitor — apreciază 
tovarășul Traian David — este

extinderea acordului global la 
toate lucrările începînd cu săpa
rea fundațiilor și terminind cu 
finisajul și montarea utilajelor. 
Nu-i nevoie să mai reamintesc 
caracterul său stimulativ, se știe 
că muncitorii, maiștrii, tehni
cienii sînt deopotrivă cointe
resați într-o perfectă organizare 
a locurilor de muncă, în severa 
utilizare a timpului și utilajelor, 
în buna gospodărire a materiale
lor și mijloacelor de pe șantier

de bază. Sîntem astfel 
să limităm numărul de

că
un

mai la lucrările mai dificile. Mai
strul Ion Vasile, șefii de echipe 
Nicolae Albu și Gheorghe Aldea 
— autorii soluțiilor amintite — 
și-au propus în același timp gă
sirea unor procedee pentru pre
lungirea pluralității cofrajelor și 
a îmbunătățirii calității turnări
lor. Ideea lor este pe cit de sim
plă pe atît de eficientă. S-a con
ceput un sistem de îmbinare și 
demontare a cofrajelor care ex
clude complet deteriorarea lor.

Reducerea
timpului

de punere
în funcțiune

pentru că de toate aceste ele
mente depinde cîștigul lor. Ceea 
ce vreau însă să adaug — conti
nuă șeful lotului — este faptul că 
acordul global creează ambianța 
afirmării inventivității oamenilor, 
a puterii lor de creație.

Interlocutorul se referă printre 
altele la mecanizarea totală a să
păturilor pentru fundații, la in
troducerea pe scară largă a micii 
mecanizări, metode ingenioase, 
gîndite și extinse pe șantier. Fo
losirea unui dispozitiv pentru ex
tragerea dulapilor metalici între
buințați la susținerea malurilor 
în fundații au influențat substan
țial randamentul oamenilor toc-

S-a reușit astfel ca numai cu pa
tru cofraje să se toarne 196 fun
dații, adică dublu față de perioa
da anterioară. Șantierul a obținut 
prin acest procedeu o economie 
de 200 metri cubi de lemn.

— Ne-ar interesa să aflăm ce 
v-a revenit dumneavoastră, orga
nizației U.T.C. în această amplă 
preocupare pentru dinamizarea 
activității șantierului ?

— Desigur, aici fiecare avem 
o sarcină concretă — ne răspunde 
tovarășul secretar Sandu Mitu. 
Nouă ni se cerea să facem pro
puneri și să urmărim pînă la ca
păt policalificarea tinerilor — de 
fapt aproape toți muncitorii sînt

POVESTIRI DESPRE

EROI UTECIȘTI

PE SEMENIC 
CÎNTAU 

PRIVIGHETORI
Poate că strămoșii noștri, hăi- 

tuiți de dușmani, și-au ascuns 
comorile aici, în cuferele de 
granit dintre stîncile Semenicu- 
lui, pentru că seara aruncă vîl- 
vătăi de foc, iar zorile scot din 
adîncuri tot argintul pămîntului, 
zvîrh'odu-l către bolta senină a 
cerului Dușmanii nu s-au încu
metat să urce pînă aici, să co-

trobăiască măruntaiele munților, 
pentru că neprimitori au fost de 
veacuri poftelor nesățioase, și 
gazde bune localnicilor, de la 
Buerebista și pînă azi.

Către bîrlogul urșilor, de cu
loarea frunzelor prinse-n spicul 
toamnelor, călcau anevoie, cu 
samarele-n spinare, doi cărăuși. 
Nu dorul de frunză verde și de

apă cristalină îi îndemna către 
suișul grohotișurilor dintre munți, 
ci dorința de răzbunare, setea 
de dreptate și de libertate. Pur
tau în suflet obida străbunilor 
care, ca și ei, călcaseră potecile 
ascunse de privirile dușmanilor 
și-și încropiseră trai tihnit de 
pădureni, adăpostiți de neîm- 
blînzitele fiare ale munților.

Doi porniseră și urmau să 
mai vie și alții. Cale lungă și 
obositoare, cu suișuri și coborî- 
șuri. Greutățile pe care le du
ceau în spinare le istoveau pu
terile, dar rîvna era mai mare 
decît anevoia.

— Frate Jurcuț, drumul îi 
șerpuit pe-aici și dacă n-ar fi 
semnele mai că aș zice că ne 
înfundăm unde nu trebuie.

—- Să n-ai bai, Plavăț, că pî- 
nă-n seară om fi la locul unde 
ne-așteaptă tovarășii.

— Eu zic să stăm să vie și 
Trifu, el îi singur și-apăi o parte 
din muniîie e în desaga lui.

S-au așezat pe iarba abia în
colțită. In dreapta, ferit de lăs
tărișul care zîmbea soarelui prin 
mugurii abia plezniți de mîngî- 
ierea zefirului, se făcu simțit, 
prin trosnetul crengilor uscate, 
un urs burduhănos, stăpîn al 
munților, care de veacuri face 
casă hună cu cei înfrățiți cu 
codrul. Ocoli o băltoacă și se-n- 
dreptă către drumul de unde 
veneau cei doi drumeți.

pentru a asigura pătrunderea în 
învățămîntul superior tehnic a 
absolvenților lor.

Dacă liceele de specialitate 
s-au dovedit zgîrcite în reco
mandarea elevilor către cursu
rile pregătitoare, în schimb, u- 
nele licee de cultură generală 
au fost prea generoase, acordîn- 
d-o fără discernămînt, tuturor 
celor ce au cerut-o. Așa se face 
că destui cursanți întîmpină di
ficultăți în receptarea mate
rialului predat, fac doar simplă 
prezență la seminarii. Un test, 
făcut într-o singură sală la chi
mie, a scos la iveală pregăti
rea precară a majorității 
cursanților (circa 200). Printre 
altele nu s-a putut rezolva o 
problemă dată anul trecut la 
concursul de admitere la subin- 
gineri, n-au putut fi numiți cinci 
chimiști de renume, nu s-a pu
tut motiva, cu destule argu
mente, alegerea carierei de in
giner chimist Devine limpede 
că ocuparea locurilor oare, da
torită multor cauze (de spațiu, 
de numărul cadrelor didactice 
etc), sînt limitate, de către ti
neri cu o pregătire deficitară 
în anii de liceu, împiedică aflu
ența acelora care ar fi putut 
adăuga bunel lor pregătiri an
terioare, un sistem închegat de 
recapitulare, ar fi beneficiat de 
consultații la un nivel superior. 
O altă categorie de tineri nu se 
găsește bine reprezentată la 
cursurile amintite : absolvenții 
din promoțiile anterioare, care 

• lucrează în producție. Aid pot 
fi mai multe explicații : o Insu
ficientă popularizare a cursuri- 
lor, oarecairi rețineri din partea 

— Și totuși Tehnic-Clubul nu A tinerilor înșiși, un mod încă 
. —x— a.------ 1 •> pus la punct de acordare a

comandărilor.
In sfîrșit, se mai ridică 

problema ___2 ___
participa la cursuri, deși o do
resc, din cauză că locuiesc de
parte de 
Unii, cu

văzut nici de data 
club.

— Aveți dreptate, 
duim pe cit pasibil 
diferite aparate și

aceasta tn

Noi ne stră-^k 
să obținem W 

_____  _ ____ scule prin 
transfer de la întreprinderi. 
Sînt însă și lucruri (cazul ma-A 
șinilor unelte la care vă refe
riți) care trebuie să fie cum
părate. Pentru aceasta sînt 
cesare comenzi. Numai că eu^ 
nu pot comanda la sfîrșitul anu
lui necesarul pe anul viitor, ne- 
avînd aprobate fondurile. Ciudata 
cunosc fondurile, nu mai pot face W 
comenzi. Pentru anul 1971 am 
știut abia în luna aprilie ce și^^ 
cît pot cheltui. Pentru anul în^B 
cuns nu știu nici pînă acum. 
Aceasta produce de altfel greu
tăți chiar în domeniul salarizării 
angajaților clubului. “

— Dar clubul are șl venituri 
proprii. Din cîte știm, aici nu^^ 
se desfășoară numai activități 
tehnice ci și artistice.

— Da. Ponderea activităților 
tehnice, din totalul celor pe cărei 
le organizăm, este cam de 50 la 
sută. Fără acțiuni cu caracter 
cultural-artistic nu ne-am putea 
desfășura activitatea, de aici ob-1 
ținînd o parte însemnată a veni
turilor.

ar putea fi numai tehnic 7
— Fără îndoială că da. Pen

tru aceasta ar trebui să existe 
altă casă de cultură a tineretu-^F 
lui din sectorul 5 pentru acțiuni 
cultural-artistice. iar spațiul ac- 
tual al clubului să fie extins A
pentru a ne permite să funcțio-^^ 
năm cu un asemenea număr de 
cercuri tehnico-aplicative încîf a 
să putem avea un venit propriu,

tinerilor care nu

IOAN VOICU

tineri — aceasta fiind o condiție 
de prim ordin în creșterea încăr
căturii de eficiență a fiecărui mi- a 
nut din programul de lucru. Dul- ^F 
gherii trebuie să se priceapă și 
la turnarea betonului, să poată — 
oricînd interveni dacă e nevoie ^F 
în operații care nu țin de drept 
de specialitatea lor. Numai așa 
se poate asigura într-ajutorarea 
oamenilor și a echipelor.

— Ați izbutit ?
— în foarte mare măsură. Mă ^F 

gîndesc de exemplu la uteciștii 
Gheorghe Dedu, Victor Ologea- 
nu, Constantin Deliu, Nicolae 
Grosu — oameni de mare nădej
de pe șantier cărora dacă le ceri 
să spună repede ce specialitate 
au n-ar ști cu care să înceapă. 
Ei și mulți alții sînt constructori 
compleți, adică capabili să facă 
față oricărei cerințe a șantierului.

Finalizarea acestei idei nu era 
atît de simplă. Organizația 
U.T.C., sprijinită de comuniști, a 
tratat-o însă cu interes și pasiune, 
fiecărui constructor cu experien- ^B 
ță încredințîndu-i-se pentru în
sușirea celei de a doua sau a 
treia meserii, cîte un tînăr. Ni- 
meni n-a refuzat o astfel de a- 
tribuțiune, dimpotrivă, era un 
act de mîndrie pentru construe- A 
tori de a învăța și de a-i învăța 
pe alții. Policalificarea se realiza 
din mers. Revenind însă la pre
textul de la care pornisem în a- 
cest reportaj — apropierea datei 
la care constructorii se vor re
trage de pe șantier — e firesc să 
ne întrebăm cine le va lua locul 
Îjentru a pune în funcțiune uti- 
ajele modeme cu care va fi e- 

chipată uzina ?
Tovarășul Gheorghe Voicu — 

președintele Consiliului tineretu
lui muncitoresc a comitetului ju
dețean Buzău al U.T.C., consi
deră că și în această privință 
totul e pus în ordine. Peste 800
de tineri recrutați din localitățile ™ 
județului au fost trimiși din timp 
la Uzina Progresul din Brăila 
pentru a se califica și specializa. 
Așadar, 800 de tineri vor păși în 
profesie într-o uzină la rindul ei 
debutantă.

ne- 
re-

și 
pot

centrele universitare. 
__ . __ toate distantele mari, 
vin totuși sîmbăta și duminica 
atît în București cît și în alte 
orașe« pentru alții, după cum 
am mai spus, se deplasează la 
anumite intervale, cadre di
dactice universitare i broșurile 
sau alte materiale editate de 
institute au fost, trimise tutu
ror inspectoratelor școlare ju- 

• dețene pentru a fl multiplicate 
și puse la îndemîna profesorilor 
de liceu. Cu toate acestea, în
dreptățite sau nu, nemulțumiri 
există Se impune o precizare : 
cursurile pregătitoare, consulta
țiile și alte forme de ajutor o- 
ferite celor ce vor să se prezin
te la concursul de admitere în 
facultăți nu asigură în sine 
nici un fel de garanții de reu
șită. în primă și ultimă instan
ță reușita depinde de munca 
fiecărui candidat, de capacita
tea sa de a-și pune în valoare 
cunoștințele.

Dacă în rîndurile de mai 
ne-am referit la aspectele 
ganizatorice ale problemei 
ca să le numim așa — să repro
ducem cîteva opinii vizînd va
loarea intrinsecă a cursurilor.

— Incontestabil — a fost de 
părere prof. univ. Gheorghe 
Moisil — cursurile sînt utile ce
lor mai bun! candidați, care, 
Jupă părerea mea, oricum ar fi

sus 
or-

făcut față concursului. Pe 
îmi întemeiez afirmația 7 
ceasta categorie de elevi 
însușit o bază de cunoștințe, 
prelegerile noastre avînd me
nirea de a le ordona, de a în
drepta carențele manualelor, de 
a le prezenta materia dintr-o 
perspectivă mai conformă cu 
cerințele universitare.

Cursurile prezintă însă și ne
ajunsuri : se țin sîmbăta și du
minica, deci tocmai în zilele 
cînd viitorii noștri candidați ar 
putea să învețe. A audia niște 
prelegeri este un act pasiv, pe 
cînd a învăța singur este o for
mă activă de pregătire. Elevii 
buni sînt, într-un fel, frustați 
de timpul ce le este necesar să 
obțină o pregătire și mai bunăj 
cei slabi au conștiința împăcată 
că fac ceva pentru concurs, nu 
stau cu mîinile în sîn : pierde
rea cea mai însemnată o înre
gistrează cei de mijloc cărora 
ceasurile pe care Ie petrec sîm- 
bătă și duminica la cursuri le-ar 
fi fost imperios necesare pentru 
studiul individual.

Prof. univ. Ion Sabac spunea 
printre altele : „Sînt de prin
cipiu că viitorul candidat la

ce „Cred că trebuie spulberată o 
confuzie: cursurile de pregătire, 
pe care le-au organizat multe 
institute de învățămînt superi
or, nu sînt tot una cu medita
țiile. Noi nu medităm în înțe
lesul ce se dă curent noțiunii, 
ci expunem un ciclu de prele
geri cu scopul de a sintetiza 
programa de liceu pe coordo
natele cerute de concursul de 
admitere".

„Evident, în măsura în care 
s-a menținut sistemul de admi
tere cunoscut, au fost necesare 
și cursurile de pregătire a vii
torilor candidați". Punctul a- 
cesta de vedere. aparținînd 
prof. univ. Grigore Posea, este 
explicat astfel : „Atîta vreme cit 
concursul verifică cantitatea de 
cunoștințe și nu aptitudinile 
pentru o profesie ori alta se 
practică înaintea admiterii do
pajul 
n-am 
pregătitoare sînt o 
dopaj. Este bine să 
sistem de ajutorare _ 
candidați la studenție ; în orice 
condiții le-ar fi utile prelegeri 
de sinteză și consultații acor
date de cadre didactice univer

intelectual, 
recunoaște ?

Si, de ce 
cursurile 

formă de 
existe un 
a viitorilor

Candidații
la studenție

studenție trebuie să-și ia trea
ba în serios, să se pregătească 
singur, să nu pretindă și să nu 
accepte ajutoare. De asemenea, 
cred că liceul trebuie să-și con
sidere atît de serios menirea in
cit să nu facă posibilă inter
venția meditatorului sau chiar a 
cursului de pregătire.

Noi, în 20 de săptămîni, după 
un plan bine chibzuit, le pre
zentăm tinerilor expuneri sinte
tice și aplicații în orele rezer
vate seminariilor. E un ajutor, 
mai ales pe linia recomandării 
materialului de studiu, a meto
delor de tratare. Mai mult nu 
se poate face ; de la acest curs 
nu se pot aștepta minuni, cursul 
se adresează Ia urma urmelor, 
tot elevilor bine pregătiți și 
care muncesc singuri pentru a 
obține această pregătire.

Consider cursurile un sistem 
de dopaj intelectual, practicat 
înaintea admiterii, chiar dacă 
se deosebește structural de do
pajul exercitat de meditatorul 
individual. Părinții și elevii re
curg la dopajul intelectual spe- 
riați de concurența existentă la 
admitere. Noi. prin cursurile de 
pregătire, nu combatem feno
menul ca atare ci contracarăm 
acțiunea meditatorilor de pro
fesie. îmi mai permit să atrag 
atenția adepților acestei pregă
tiri de ultim moment, că reușita 
la concursul de admitere nu cer
tifică încă calitățile intelectuale 
ale tînărului și nici nu prezin
tă garanții că acesta va putea 
să facă față obligațiilor de în
vățătură foarte mari. crescînd 
în dificultăți de la an la an, ca 
urmare a ritmului în care a- 
vansează știința și tehnica".

Prof. univ. Victor Mărculețiu i

sitare. Dar ca sistemul să fie 
echitabil, ca de el să se ser
vească toți candidații, ar trebui 
să fie difuzat prin radio și te
leviziune.

Fondul problemei este însă 
altul.

Institutele de învățămînt su
perior cer schimbarea actualu
lui sistem de admitere în fa
voarea unor teste de aptitudini 
și a creșterii ponderii exame
nelor scrise. Nu numai că cer 
dar unele au și conceput ase
menea modalități. Arhitectura, 
de pildă, a elaborat un proiect 
de natură să asigure o verifi
care mai profundă a candidați- 
lor pe criteriul aptitudinilor. 
Proiectul este valoros și din alt 
punct de vedere : concursul ar 
urma să se țină pe centre, după 
un principiu teritorial, menit să 
asigure condiții de prezentare 
tinerilor din toată țara. S-ar 
preîntimpina astfel și necazu
rile de la repartizarea absolven
ților pentru că e de Ia sine în
țeles că tinerii din Moldova s-ar 
întoarce acolo, că cei din Mara
mureș nu și-ar trăda ținutul 
natal. Ce folos însă din moment 
ce proiectul continuă să rămî- 
nă Ia faza de proiect ?“

Pînă ’ ----- • ■ - -
legate 
— fie 
fie că 
menea 
nerilor __ __ ____ ____ _
tăților — ating automat și pro
blema concursului de admitere 
în sine De înțeles, cursurile nu 
pot fi judecate rupt de scopul 
căruia-î servesc. Prof. univ. 
Gheorghe Moisil aprecia că : 
„Atîta timp cit el rămîne un 
examen de selecție va alimenta

la urmă toate părerile 
de cursurile pregătitoare 
că le apreciază pozitiv, 
arată limitele unei ase- 
forme de sprijinire a ti- 
ce bat la porțile făcui-

Studenți băimăreni în laboratorul de electrotehnică
Foto: O. PLEC AN

nemulțumiri. Să renunțăm la a- 
ceastă calitate a lui ? Dar nu 
numai la noi ci aproape în în
treaga lume admiterea în învă
țămîntul superior este un exa
men de selecție. Este drept că 
în alte țări cine face față se
lecției mai trebuie să facă față 
și taxelor școlare, adesea împo
vărătoare. La noi rămîne se
lecția. Dar deocamdată selecția 
nu se face după aptitudini. Nu. 
încearcă să intre cine vrea. Ră
mîne însă student cine poate, și 
absolvă facultatea cine știe și 
și-a dovedit talentul și înclina
țiile. Totuși, chiar așa, o selec
ție după cantitate este dificilă 
de făcut, întrucît de la an la an 
numărul candidaților crește. 
Rămîne încă de cercetat dacă 
creșterea se explică prin numă
rul mare de tineri apți să ur
meze învățămîntul superior 
sau este alimentată de o anu
mită doză de snobism, care in
clude vînătoarea după un titlu 
universitar. Mi-e greu să mă 
pronunț, deși nu-mi este stră
ină ambiția multor părinți de 
a-și vedea copiii studenți cu 
orice preț..."

Existența cursurilor de pregă
tire a viitorilor candidați im
plică șl liceul, punîndu-i în față 
aspecte ce nu pot fi trecute cu 
vederea. Prof. univ. Victor 
Mărculețiu precizînd că nu 
subestimează munca colegilor 
săi din învățămîntul mediu, a- 
precia că liceul, nu-și înarmează 
încă absolvenții cu tot ceea ce 
pretinde concursul de admitere 
în facultăți. „Nu pentru că co
misiile examinatoare depășesc 
programa de liceu. E o acuzație 
nedreaptă la adresa muncii 
noastre. Ci pentru că în liceu 
această programă este parcursă 
pe deasupra. Cel puțin în ceea 
ce privește chimia. In liceu chi
mia se studiază în două ore sap- 
tămînal. Aplicații de calcul a- 
proape nu se fac. De altfel, au 
fost complet scoase și din pro
grama de bacalaureat. Excepție 
de la această regulă fac cla
sele speciale și liceele de chi
mie unde numărul de ore este 
sporit. Cît privește cercurile de 
chimie, acestea se ocupă de as
pectele spectaculoase, particu
lare. cărora și în facultate le 
acordăm o atenție minimă. Și 
pentru ca această apreciere să 
nu pară nefondată relev situa
ția pe care am cunoscut-o anul 
trecut, cînd am participat la 
examenul de bacalaureat în do
uă licee cu profil de chimie — 
din Pitești și Craiova. Din cei 
circa 150 absolvenți ai liceelor 
respective doar unul a intrat în 
învățămîntul superior de subin- 
gineri. Iată sursa îndoielilor 
noastre cu privire la candida
ții pe care îi oferă liceul și iată 
explicația cursurilor de pregă
tire a lor, organizate la nivel 
universitar."

Și prof. univ. Ioan Șabac o- 
pina că pregătirea viitorului 
candidat la studenție trebuie 
realizată optim în anii de liceu, 
prin munca conjugată a școlii 
și a tînărului: „Numai o aseme
nea pregătire îi dă tînărului 
dreptul să aspire la studii su
perioare. Celor care îndrăgesc 
matematica Societatea de știi- 
ințe matematice le dirijează de 
foarte timpuriu studiul, prin 
revista adresată elevilor. A re
zolva probleme din timpul șco
lii generale, a propune probleme 
este un exercițiu de neînlocuit. 
Urmează olimpiadele, care, la 
rîndul lor, cer o pregătire rit
mică și antrenează elevii încă 
din clasele mici. Vin, în ordi
ne, cercurile de matematică din 
școli. La vremea respectivă, a- 
cum peste 30 de ani. am lucrat 
și eu într-un cerc de matema
tică și nici astăzi nu-1 pot uita 
pe profesorul care m-a atras la 
activitatea cercului și m-a în
demnat să muncesc. Dar daca 
atunci cercurile luau ființă ex
clusiv datorită entuziasmului 
unui dascăl, acum organizarea 
lor intră în obligațiile profeso
rului și există printre elevi un 
curent favorabil muncii în 
cercuri. Un elev care alătură 
toate aceste mijloace pregătirii 
pe care i-o asigură liceul, caro 
consultă o bibliografie supli
mentară manualului, care și-a 
alcătuit o bibliotecă de matema
tică se prezintă la concursul de 
admitere cu sporite șanse de 
reușită. Este oare un hazard ca 
el o ia înaintea colegului său 
care și-a legat toate speranțele 
de cursul de pregătire organi
zat cu șase luni înaintea con
cursului ?"

Desigur, aceste observații — 
lipsite de pretenția de a epuiza 
toate problemele ridicate de 
cursurile pregătitoare — nu pot 
schimba prea multe lucruri 
pentru ediția din acest an a 
concursului de admitere. Dar 
nici nu pot fi total ignorate Ele 
pot sta la baza unui studiu e- 
fectuat de Ministerul Educației 
și învățămîntului care să se 
soldeze cu măsuri gîndite în 
perspectiva nevoilor reale ale 
următoarelor promoții de tineri 
care-și leagă aspirațiile de vii
tor de reușita la admiterea în 
învățămîntul superior.

— Jurcuț, mi-e teamă că ur
sul dă piept cu Trifu I

— Apoi s-o luăm încetișor pe 
urma lui și cînd om auzi chiuit 
de om speriat să-i dăm și noi 
veste de hăituiala.

Auziră în față umblet de om 
împovărat. Era Trifu și venea 
chiar în botul jivinei. Jurcuț, nu 
se putu opri sa nu strige:

— Uuui, măi Trifule, bagă 
seamă că-i ursul în față I

Crescut pe lîngă păduri, Trifu 
nu da seamă animalului care 
venea către el și cu parul ce-1 
folosise drept toiag pentru ur
cuș, i-1 așeză către lungul bo
tului rîzînd :

— Ai grijă, Trifule, strigă Pla
văț cocoțat pe o stincă.

— Nu aveți bai măi flăcăilor 
că de-acuma cîți din ăștia nu 
ne-or păzi de dușmani ; și-apoi 
și ei ca și noi numai într-o hăi- 
tuială și-au petrecut viața.

★
Dimineață limpede de vară. 

Plouase cu două zile înainte și 
căldura soarelui de iunie zvînta 
pămîntul jilav Apele plecau de- 
vale liiînd cu ele ce brumă mai 
rămăsese din apusul iernii. Po
tera de jandarmi, desfășurată în 
trăgători. își făcea loc anevoie 
pe potecile și printre stîncile ne
primitoare. Din cînd în cînd, 
cîte unul mai aluneca și înjura 
în gînd :

— Mama lui cine ne-a adus 
p-aici I

Colonelul mergea în frunte și 
ținea în mînă un pistol auto
mat. Lîngă el un plutonier care 
avea la cingătoare cîteva gre
nade de mînă. Trecuseră de Jir- 
vanul Mare și acum pătrundeau 
în miezul pădurii prin potecile 
întortocheate. Drumul către Bîr- 
zava în sus era tare anevoios. 
Sufletele împietrite ale celor care 
hăituiau oameni nu erau impre
sionate de frumusețea sălbatică 
a acestor locuri. Erau în mi
siune. Li se spuseseră că vor 
lupta cu un grup de bandiți și 
atît. Sistemul de instruire al 
jandarmilor, metodele de mun
că, sufletele înrăite de contac
tul cu fel de fel de borfași și 
mai ales atitudinea superiorilor 
făcuseră din ei oameni care nu 
gîndeau, ci acționau după co
mandă pînă terminau misiunea. 
t,Bă, dacă îl ai în față pe frati- 
tu, sau pe taică-tu și primești 
comanda să tragi, tragi, că altfel 
ocna te mănîncă**.  Așa fuseseră 
instruiți.

Acum nu știau dacă partizanii 
vor fi găsiți în bîrlogul lor, dar 
se bizuiau pe spusele celui ca- 
re-i trădase. O prigorie cocoțată 
pe ramura unui mesteacăn, hu- 
huia de parcă toată jalea pă- 
mîntului se strînsese în gușa ei. 
Stefan Plavăt își băgase șapca 
sub centură și cu batista își

ștergea nădușeala de pe frunte, 
îi atrase atenția trosnetul unei 
crengi. în stînga lui văzu uni
forme de jandarmi înșiruiți că
tre viroaga care ducea spre stîn
cile de la Tiplea, iar în fruntea 
lor, cel care-i trădase.

Abia șoptit, strigă către tova
rășii săi :

— Hii, Vane, ne-o făcuși. 
N-am știut că printre tranda
firi sînt și șerpi. înapoi cu 
toată graba fraților, cîinii de 
jandarmi ne-au descoperit. Se 
adresă apoi comandantului de 
detașament :

— Sîntem trădați, Codrule, ia 
repede detașamentul, ceva mîn- 
care și muniții și înfundați-vă 
în inima pădurii.

— Fără tine nu plecăm, Pla
văț, strigară toți.

— Ștefane, rămînem toți să 
ducem lupta ; ce fel de parti
zani sîntem noi I

— Nu întîrziați o clipă, to
varăși, ei sînt numeroși, ne ucid 
pe toți- Vă fac eu acoperirea și 
vă ajung din urmă. Haideți, nu 
aveți grija mea. Căutați să ieșiți 
de cealaltă parte a munților. Ce 
dracu stați pe gînduri, doar eu 
sînt comandantul politic al de
tașamentului.

★
Ștefan Plavăj se născuse în- 

tr-o comună din ținutul Mehe- 
dințiului, în apropiere de Or
șova. Rămas orfan de mic, cu

noaște sărăcia, umilința. Intră 
ucenic la calea ferată din Ti
mișoara. Aici ia contact cu miș
carea muncitorească. Mai întîi 
cu Uniunea Tineretului Comu
nist în cadrele căreia își des
fășoară activitatea, apoi cu par
tidul comunist. Fire blinda, dar 
revoluționară, avea întotdeauna 
inițiative îndrăznețe. Statornic în 
vorbe și fapte, iubit de cadrele 
de conducere ale partidului, i se 
încredințează sarcini care sînt 
duse la bun sfîrșit. Comuniștii 
luptau sub lozinca: „Cine urăște 
dușmanul, găsește și unelte de 
luptă“ și Plavăț ura de moarte 
dușmanul și acționa împotriva 
lui.. Se căsătorise din vreme și 
avea un copilaș. Lupta conștient, 
știind că luptă și pentru copilul 
său. E primul care se înscrie 
în detașamentul de partizani ce 
avea să acționeze în Munții Se- 
menicului.

★
lată-1 acum singur în fața 

dușmanului atît de numeros. 
Erau bine echipați, fiecare cu 
pistol automat. Care va trage în 
el ? De sus se auzea prin frun
zele clătinate de vînt frînturile 
unui cîntec de privighetoare. 
Purta în el primăverile aducă
toare de nădejdi, îngemănarea 
bucuriilor cu melancoliile.

Iată, i se păru că joacă în 
fața ochilor săi două luminițe,

două mărgele pe o față bucă- 
lată. Mărgelele se ascunseseră de 
lumină și în locul lor două la
crimi se striveau între gene. O 
mînuță se întindea cerîndu-și 
dreptul de care fiecare copil 
avea atîta nevoie : dragostea pă
rintelui, alintarea lui, ocrotirea 
lui.

, O singură bucurie. Victoria 
era atît de aproape. Partidul 
lui, Partidul muncitorilor dăduse 
atîtea jertfe, dar victoria era si
gură. Parcă se auzeau goarnele. 
Anunjau victoria. Sacrificiul lui 
nu va fi zadarnic.

începu să-și descarce pistolul 
printre crengile copacilor. Sărea 
de pe o stîncă pe alta. Tandarmii 
se culcaseră la pămînt, crezînd 
că au în față o sumedenie de 
partizani. El trăgea mereu. Poate 
că ecoul împușcăturilor da aripi 
tovarășilor lui care acum tre
buiau să fie departe.

începură și jandarmii să tra
gă. Nu vedeau pe nimeni dar 
trăgeau mai mult de frică. Gloan
țele lor îi chiuiau pe la urechi. 
Unul dintre ei îl zări. Ridică 
pistolul automat și-1 descărca în 
plin. Se auzi un suspin pe care 
vîntul îl luă pe aripa lui, să-l 
ducă oamenilor. Doar ochii lim
pezi ca cerul senin mai fluturau 
din adîncul apelor lor, pe arina 
gîndului care se depărta.

TUDOR ȘTEFANESCU



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 LITERATURĂ «ARTĂ JOI 6 APRILIE 1972

AUREL DRAGOȘ

MUNTEANU

Realitatea

sub lumina

clipa care trece, se pot citi to
tuși permanențele unei tentati
ve de a se depăși, de a menține 
constanța unei atitudini și de a 
se elibera de timp. Istoria este 
literă moartă, în ea se descifrea
ză numai sensuri, un proiect ab
stract și ineficient, dacă nu este 
însoțită de trăire, dacă nu se a- 
dună în infinita viață a unei 
opere de artă. Un roman tră
iește la fiecare lectură ca în pri
ma lui viață, aceea presupusă de 
cel dintîi cititor. Mă întreb cîte- 
odată dacă nu ne manifestăm cu 
toții într-un spectacol cu subiect 
fantastic și glorios.

idealului

S
criitorul ■ fort oelebrsrt 
întotdeauna ca un cetă
țean activ, participant Ia 

trebfle cetății, factor de opinie 
responsabilă și de progres social. 
Resortul cel mai intim al operei 
de artă este unul militant, omul 
crede că poate realiza o lume 
mai bună, plăsmuind, încercând 
funcția demiurgică, în numele 
unui ideal de frumos. Opera li
terară se constituie în raport cu 
un public ideal, coeziunea ele
mentelor sale, a ideilor autorului 
este animată de o forță colecti
vă. Poate că cea mai vizibilă ex
presie a valorii de excepție a 
unui autor constă în caracterul 
său reprezentativ. O carte, o 
poezie sau un roman nu trăiesc 
în unicitatea lor, ele se răspîn- 
desc, își creează mediul, cu care 
ajung să se confunde, într-un 
grad mai mare de autenticitate 
decît realitatea însăși. Este deja 
un truism al criticii faptul că noi 
vedem luna ca în Eminescu, și 
fără îndoială că astrul acesta 
melancolic este mai expresiv în 
poezie decît pe cerul multora 
dintre cititorii săi. Un scriitor 
augmentează realitatea, îi dă o 
consistență mai mare și îi desco
peră sensurile, o gîndește sub un 
id*M

Avem aici un motiv de medi
tație pentru cea mai mare dem
nitate a ficțiunilor acestora re
prezentative, cu nume frumos s 
artă, poezie, romane etc. Asupra 
lumii din jur se rotesc ochii 
limpezi ai unui om trezit din pa
cea naturii, scormonitori, tenaci. 
Pe retina omului apar imagini 
semnificative, ele constituie lu
mea luî. Aici se nasc imaginile 
care vor proiecta în conștiința 
generațiilor realitățile cele mai 
adinei, aici se adună elementele 
care vor furniza semnelor ma
tematice înțelesul și logica lor 
profundă. Dar mai ales, aici ele 
se scaldă în lumina totului care 
va da energia reprezentativă a 
artei. Singurul mare demers al 
omului, în care se păstrează ele
mentele obiective ale realității, 
nealterate, și totuși augmentate, 
împărtășite din întreg, este acela 
artistic. In matematică, în toate 
celelalte științe, omul sublimea
ză realitățile, le adună, le gru
pează sub ceea oe le este co
mun, numindu-le esențe, sau 
mai știu eu cum. Artele păs
trează însă obiectele și ființele 
de sub soare în Ireductibilitatea 
lor, și totuși le gîndește în sem
nificația lor generală. Se poate 
spune că ele întăresc viața din 
elemente, o multiplică și o fae 
să trăiască glorios.

Omul este o ființă istorică. în

bile, dar — chiar și într-o dis
cuție — ne dăm seama că numai 
intr-un asemenea plan de inten
sitate putem conta pe interesul 
celor cărora dorim să ne a- 
dresăm. Mai departe însă decît 
în „discuția" literară, acolo unde 
se țintește influențarea menta
lităților, acțiunilor, poate desti
nelor, pentru care altă alterna
tivă s-ar putea opta ?

Iată însă că remarcăm adesea, 
de obicei datorită insuficiențelor 
de observație și de creație, 
transcrierea în proză ori teatru 
a unor confruntări aflate cu 
mult sub nivelul celor din rea
litatea înconjurătoare, iar une
ori chiar înlocuirea conflictelor 
autentice cu pastișe și surogate 
idilizante, vidate de „viață", 
confecționate pentru uzul unor

HORIA PĂTRAȘCU

Talentul înslujba
descoperirii

I
ndiscutabil, realismul (în 
sensul larg al cu vin tul ui, 
și aplicat la artă mai ales), 

pornește de la și există numai 
prin realitatea obiectivă : reali
tatea fizică a naturii, realitatea

OPȚIUNI
PENTRU REALISM

VIRGIL DUDA

Expresie a 
conflictelor
autentice, 

semnificative

A
 devenit un loc comun afir
mația că proza realistă se 
impune mai cu seamă prin 

„cantitatea de viață" pe care o 
conține. Pentru a atrage atenția 
cititorului asupra fenomenelor 
semnificative ale ' ' ‘
a-1 determina să 
folos asupra lor. 
cearcă nu numai ...
experiența nemijlocită și să-i 
dezvăluia esența, dar și să gă
sească expresia cea mai conden
sată, mai densă și mai viguroasă 
pentru materia pe care o închide 
în paginile cărților sale. Viabi
litatea, valoarea demersului 
artistic, caracterul pasionant al 
operei depind în cea mai mare 
măsură de capacitatea de a des
prinde conflictele autentice și 
reprezentative ale vieții sociale 
și de a le echivala în plan lite
rar printr-o potențare neobiș
nuită, prin adîncirea confruntă
rilor cele mai acute. Pătrunde
rea și imprimarea acestora în 
afectivitatea și conștiința lecto
rului — către care scriitorul îșî 
ațintește încrederea și nădejdea 
— nu au cum să izbucnească 
altfel decît prin intensificarea 
unor conflicte care să depă
șească, pe această cale, ascuți
mea celor din realitate. Căci 
indiferența și plictiseala ar 
sancționa neîntârziat orice con
flict ce apare șters, palid și ra
refiat în comparație cu acelea — 
uneori zguduitoare — cu care 
cititorul este confruntat dincolo 
de fila povestirii.

Discutăm desigur Intr-un plan 
Ideal, al valorilor incontesta-

existenței și 
mediteze cu 
scriitorul în

să sintetizeze

lectori leneși ori al unora eare 
consideră cărțile utile pentru 
digestie. Dacă biciuirea somno- 
lenților ori, deopotrivă, a celor 
însetați de Istorisiri aventuroase 

tenția __________ ___
neîndoielnic că nici unul din
tre aceștia n-a aspirat spre 
refugiul călduț al confrun
tărilor schematice sau operetis- 
tice, în care, sub semnul căsca
tului, conflictele sînt firave, les
nicioase și previzibile. Combate
rea oricărei tentații ori alunecări 
neobservate spre conflictul in
ventat, artificios ne pare una 
dintre îndatoririle de neocolit 
ale scriitorului realist, atent și 
exigent cu propria-i misiune. O 
supraveghere încordată a acestui 
aspect este una dintre misiunile 
de primă însemnătate ale veri
tabilei conștiințe artistice. De a- 
semenea. o îndrumare compe
tentă și bine intenționată a lite
raturii realiste — ce revine mai 
ales criticii —- trebuie să nu o- 
bosească de a insista în cu
prinsul oricărei analize concrete 
a încărcăturii de adevăr a unei 
anume lucrări chiar și asupra 
unor rezolvări de minimă rezis
tență din armătura unor oon- 
flicte veridice în ansamblul lor.

Escamotarea conflictului pu
ternic se datorează de foarte 
multe ori necunoașterii realită
ții sociale și psihice, dar uneori 
și slăbiciunii ori temerilor ne
justificate ale autorilor și felu- 
riților redactori. A sublinia cu 
prilejul unor discuții și anchete 
— ca și cea de față — necesi
tatea selectării și exprimării 
conflictelor autentice (atît cît stă 
în puterea scriitorilor) și reîn
toarcerea senină la masa de 
scris cu impresia că această 
chestiune a fost „aranjată", în
seamnă iarăși a prelungi o si
tuație care nu folosește nimănui. 
Important este ca cititorii „să 
primească" nu „să aștepte".

Cele mai valoroase și desigur 
durabile opere ale prozei româ
nești contemporane — există 
spre bucuria noastră destule 
exemple — sînt structurate în 
jurul unor conflicte autentice, 
de mare pregnanță fi expresi
vitate.

stat nicicînd în in- 
romancierilor realiști,

socială și psihică a umanității. 
Și este interesant că în marile 
momente de criză ale literaturii 
— sau în momentele de aprinse 
dispute contradictorii (și care au 
dus, firește, la salturi calitative), 
relația „realism — realitate" a 
ocupat unul dintre primele 
locuri în ceea ce privește zona 
interesului maxim.

De multe ori tinerii au 
fost aceia oare au provocat 
discuțiile, iar lucrul aces
ta își are explicația sa : 
dacă generația mai vîrstni- 
că și-a găsit un echilibru inte
rior stabil, provocat de o amplă 
experiență a vieții ; dacă „în
țelepciunea" acestei generații se 
bazează pe factorul timp — dim
potrivă, tineretul, prin excelență 
frămîntat și mai puțin încrezător 
(dar entuziast fără limite !), a 
xost cel ce afirmînd și îndrăznețe 
puncte de vedere (și neavînd în
totdeauna dreptate !), a adus 
adesea prospețime în artă, nou
tate și experiment de multe 
ori pozitiv.

Pornind de Ia aceste puncte 
de vedere. îmi propun adeseori 
a mă gîndi la situația literatu
rii noastre actuale (și a artei în 
genere), căutînd a-mi sistema
tiza cîteva idei ; cîteva păreri, 
mai bine zis, despre „realismul 
creației" în raport cu „realita
tea". cu realitatea actualității 
noastre.

Concluzia care mi se impune 
nu este dintre cele mai fericite 
cu putință, și asta din două mo
tive. Unul ar fi acela că un 
anumit schematism — o prezen
tare „simplistă" a realității noas
tre socialiste (evidentă mai ales 
cu un număr de ani în urmă), 
mai persistă în unele apariții de 
librărie ; pe semne, unora le 
este foarte greu să scape de fal
sa credință că a scrie despre re
alitate înseamnă a te rezuma la 
„descrierea ei realistă", fără a 
încerca să-i descoperi esența, 
fără a te mai chinul (căci este 
un chin, categoric, cel al crea
ției veritabile), să descoperi spe
cificul și perspectiva acestei rea
lități în deplină transformare.

AI doilea ar fi exact reversul p 
incapabili să sesizeze dramatis-

mul (nu arareori extrem de 
dur) al actualității noastre co
tidiene, alții inventează pur și 
simplu o realitate abstractă, pe 
care și-o folosesc apoi drept 
teren de desfășurare a unor per
sonaje, acțiuni, intenții, la fel 
de false și de neinteresante ca 
și solul pe oare au fost plan
tate.

Chestiunea nu e deloc simplă, 
și nu se poate rezolva nici prin
tr-un decret și nici printr-o 
simplă adunare de breaslă artis
tică. Ea e de durată și 
orice în afara grabei sau cate
gorisirii schematice — este bine 
a fi pus în slujba găsirii modu
rilor în care raportul dintre artă 
și realitate, dintre conținut și 
formă etc. pot fi cel mai bine 
valorificate. Pentru că nu este 
vorba de sinceritate — sau ne — 
și nici de „capacitate", sau „in
capacitate" creatoare, pentru că 
aceste aspecte, chiar dacă mai 
apar pe ici, pe colo, pentru mine 
nu prezintă absolut nici o im
portanță. Ele țin mai degrabă 
de Dreptul Civil, și nu de 
munca artistică în sine.

Nu pot să nu afirm că mă în
tristez cînd, într-o epocă de „de
finitivare a opțiunii personale", 
atunci cînd realitatea noastră 
actuală oferă atîtea și atîtea as
pecte ale universului uman ne
sondate încă, mai apar prin re
viste, sau în volume chiar, 
lucrări palide, strict subiective
— ca și cum n-ar fi scrise pentru 
oameni, ci pentru satisfacția 
propriului „eu" al autorului (și 
atunci de oe mai apar în tiraje, 
și nu într-un singur exemplar
— cel mai indicat fiind ma
nuscrisul ?!...), sau dimpotrivă, 
de o falsitate cruntă, deformînd 
la modul „grațios-frumușel" a- 
devărul realității noastre. Reali
tate atît de splendidă în comple
xitatea ei, încît — de ce oare 
o fi atît de greu de înțeles acest 
lucru ?! — nu are nevoie de în
frumusețări, d așteaptă doar a 
fi redată în profundul. în ome
nescul, în dramaticul său sens 
de devenire către bine, către 
împlinire socială și civică.

Trebuie sa constat că de 
multe ori teama de a spune 
lucrurilor pe nume izvorăște de 
fapt din neînțelegerea fenome
nelor care se petrec în jurul 
nostru. Sau, invers : unora le 
este teamă că li se poate desco
peri minciuna.,însă nici una din 
aceste explicații nu pot fi com
patibile cu adevărata angajare 
a scriitorului acestei epoci în 
viața socială și politică, în cul
tura socialistă.

Multe lucruri pretind o anga
jare de natura profundei cunoaș
teri a legităților sociale, a în
țelegerii devenirii omului 
de azi în cadrul său de e- 
xistență materială și spirituală. 
Scriitorul, trebuie să fie capabil 
de analiză obiectivă, de viziune 
marxistă asupra lucrurilor. Nu
mai astfel talentul său se poate 
exercita în direcția descoperirii 
noului, a configurării tipului u- 
man socialist, ideal suprem al 
poporului nostru.

în nenumărate rînduri. condu
cerea de Partid și de Stat a 
discutat importanța artei, dato
ria artistului contemporan ; a 
subliniat rolul realismului în 
reprezentarea realității noastre 
contemporane, specificînd, tot
odată, necesitatea diversificării 
mijloacelor artistice. Sensul di
versificării pentru care optăm 
oonstă într-o îmbogățire perma
nentă a realismului substanțial 
al artei noastre aocialiste.

CRONICĂ
TEATRALA

PRO SI CONTRA

DEZBATERI ?
Ă apărut nu de mult în libră

rii romanul lui Marin Preda „Ma
rele singuratic", volumul de poe
zii al lui Adrian Păunescu „Isto
ria unei secunde", au fost pre
zentate pe ecrane filmele „Atunci 
i-am condamnat pe toți la 
moarte" și „Puterea și adevărul" 
cu scenarii semnate de Titus Po- 
povici și în regia lui Sergiu Nico- 
laescu, respectiv, Manole Marcus. 
Viața noastră cultural-artistică 
nu cunoaște în fiecare zi ast
fel de evenimente care, prin sem
nificație și valoare, prin larga lor 
difuziune în rîndul celor mai di
verse categorii ale publicului și 
nu în cele din urmă prin capa
citatea lor de a influența, pot 
constitui — și este firesc să con
stituie — prilejul unor atât de 
așteptate dezbateri, confruntări, 
schimburi de opinii.

Dacă în cazul romanului „Ma
rele singuratic" una din revistele 
de literatură, Luceafărul, a invi
tat în aceeași pagină în urmă cu 
mai multe •săptămîni (fițiva critici 
de prestigiu ca să discute inde
pendent cartea, ceea ce au și fă
cut, iar rezultatul n-a arătat de
cît ca o amabilă atenție față de 
un mare scriitor —, în cazul „Is
toriei unei secunde" posibila dis
cuție n-a depășit cadrul cronici
lor literare și cel al recenziilor, 
pentru ca, ajungînd la cele două 
filme care poartă înainte de toa
te girul lui Titus Popovici, dar și 
al unor cunoscuți regizori de 
film, lucrurile să rămînă la ni
velul cronicilor de specialitate șl, 
conform unor obișnuințe publicis
tice, al întâlnirilor grăbite și fes
tive dintre realizatori și interpreți 
cu publicul spectator.

Este totuși neîndoielnic că 
ultima carte semnată de Marin 
Pieda, ca și ultimul volum al 
lui Adrian Păunescu, ca și — 
spre a mai aminti o recentă apa
riție, „Priveliști și sentimente" de 
Geo Bogza — pot fi, am convin
gerea că sînt, cel puțin desăvîrși- 
te puncte de plecare într-o even
tuală și necesară dezbatere des
pre realism, despre poezia politi
că, despre eseistica politică, des
pre angajare și responsabilitate, 
despre conștiință artistică și con-

știință politică iar faptul că 
așa ceva întârzie să preocupe re
vistele de literatură și cultură 
mîhnește și surprinde. Cum, pe 
de altă parte, o realizare ca „Pu
terea și Adevărul", reprezentând o 
posibilitate de expresie și de ton 
pe care cinematograful românesc 
a cîștigat-o dificil, poate fi în
ceputul unui bogat schimb de 
opinii despre așa-numitul film 
politic, despre șansele cinemato
grafului românesc de a-și găsi un 
drum propriu etc., etc.

Există desigur și riscul verifi
cat ca discuțiile, dezbaterile, 
atunci cînd, printr-un concurs fe
ricit de împrejurări se produc, să 
rămînă ori simple gesturi de 
curtoazie, ori calme adeziuni și 
acceptări, ori — ca în cazul nu 
de mult urmăritei dezbateri-dia- 
log cu tema „Istorie și creație" 
organizată de Cabinetul Catedrei 
de Socialism științific din cadrul 
Facultății de Filozofie al Univer
sității din București pe marginea 
filmelor „Atunci i-am condamnat 
pe toți la moarte" și „Puterea și 
adevărul" — reuniuni în cerc în
chis, cu ecouri sentimentale.

O astfel de dezbatere-dialog — 
pentru a rămîne la exemplul de 
mai sus, edificator sub aspectul 
unei anumite înțelegeri a rostului 
acestor forme de activitate po
litică —, la care și-au anunțat 
prezența esteticieni, istorici, cre
atori, principali realizatori ai fil
melor, și la care, evident, partici
parea studenților era de presupus 
și de așteptat, cu atît mai mult 
cu cît cele două filme au fost 
prezentate în Aula Mare a Uni
versității — fiind deci în măsură 
să devină o acțiune politică de 
anvergură, s-a desfășurat, cum 
spuneam, într-un cerc restrîns, 
cercul Catedrei de Socialism ști
ințific : istoricii și esteticienii au 
lipsit, cum au lipsit și creatorii, 
cum au lipsit, de neînțeles, și 
studenții. A fost aceasUț dezba
tere-dialog între cei cîțiva reali
zatori ai celor două filme și 
componența catedrei — prima 
dintr-un ciclu de dezbateri aflat 
în intenția Cabinetului Catedrei 
— un prilej de a observa că 
doar bunele intenții, buna pu-

Hic/tate și intervențiile unora 
dintre participanți nu înseamnă 
foarte mult, atunci (find „dezba
terea-dialog" nu depășește, și 
nici nu are cum depăși în așa 
condiții decît cu totul întîmplă- 
tor, plăcerea unei întâlniri cu ac
tori îndrăgiți, întrebările cuminți, 
punctele de vedere laxe. Atinse 
în treacăt, determinările și impli
cațiile raportului dintre istorie și 
creația artistică •— viziunea ar- 
tistic-idilică a istoriei, prejudecă
țile cinematografului de actuali
tate, general-particular în creația 
artistică, personaje și tipuri, 
adevăr și conformism, mentalita
te politică, etică — mentalitate 
artistică, adevăr artistic — adevăr

istoric, tragicul în societatea so
cialistă, filozofie a istoriei în 
creația artistică ș.am.d. — au ră
mas în stadiul de întrebări al că
ror răspuns urmează să fie dat 
abia atunci, probabil, (find dezba- 
terea-dialog va reuși să cunoască 
și opiniile istoricilor, esteticieni
lor, oamenilor de cultură și artă, 
publicului.

Ceea ce este, desigur, de aș
teptat, fiindcă orice dezbatere 
reală, antrenînd puncte de ve
dere diverse, sinceritate și inteli
gență poate deveni un eveniment 
cultural cu aceeași semnificație 
politică ca a unui roman de 
Marin Preda.

CONSTANTIN STOICIU

„...E S C U"

CARTEA DE FOLCLOR Șl

Ca în orice domeniu al știin
ței, și în folcloristică, dezbate
rile, confruntările, schimburile 
de păreri nu pot fi decît favora
bile evoluției disciplinei, pro
gresului ei. Din păcate, acestea 
lipsesc aproape cu desăvîrșire 
din paginile revistelor speciali
zate și nespecializate, dînd im
presia de izolare și indiferență 
a unora față de ceilalți, ca și 
cum pe un cîmp cu hotarele ri
guros trasate fiecare își are în 
tihnă bucata lui de pămînt și, 
preocupați de recolta lor. nu au 
vreme să arunce o privire și în 
partea vecinului, să intre în 
dialog cu acesta, să schimbe 
măcar o vorbă. Dar cînd- „re
coltele" sînt coapte se constată 
lesne că izolarea e doar apa
rentă și că peisajul înconjură
tor a fost scrutat cu un ochi 
atent și cel mai adesea nebă
nuit de critic.

Cînd apărea, în 1930, lucrarea 
„Ținutul Vrancei", de I. Diaco- 
nu, era primită de presa cultu
rală cu aprecieri ce variau în
tre elogiu nemăsurat și negare, 
scară ce reprezintă în fond di
versitatea de atitudini posibile 
— obiective și subiective — 
față de o colecție de folclor, 
în momentul respectiv. Reedi
tarea primelor două volume 
(1969) a fost întâmpinată cu o 
indiferență aproape deplină, 
deși cartea merită o analiză se
rioasă, competentă, atît în ceea 
ce privește colecția propriu- 
zisă — din multe puncte de ve
dere remarcabilă : autenticitate, 
transcriere fonetipă, grija pen
tru informatori etc. — cît și în 
privința capitolului introduc
tiv. „Criterii asupra (!) mono
grafiei etnografice si dialecta
le", cu un pronunțat caracter

programatic, teoretic și metodo
logic. Sînt reactualizate, de fapt, 
principiile teoretice ale culege
rii și publicării folclorului, e- 
nunțate inițial de Ov. Densu- 
șianu, din a cărui descendență 
directă vine și I. Diaconu, prin
cipii aplicate de acesta din 
urmă acum patru decenii cînd 
și-a elaborat lucrarea. De vala
bilitatea conceptului densușe- 
nian în punctele sale esențiale 
nu se îndoiește nimeni, dar so
cotim că savantul însuși ar fi 
dispus să accepte, după 60 de 
ani de la formulare, unele a- 
mendamente la teoria sa, unele 
adăugiri din perspectiva cîștigu- 
rilor pe care știința folclorului 
le-a dobîndit plecînd chiar de 
la punctele sale de vedere. 
Este ceea ce discipolul nu ad
mite și, în moduri care ar fi 
displăcut spiritului fin al lui 
Densușianu, se războiește aprig 
cu cei care au îndrăznit să nu 
se conformeze principiilor sale 
teoretice.. Intră în vîrtejul critic 
folcloriști ori simpli culegători 
dintre care unii nici n-ar fi 
putut să urmeze linia școlii 
Densușianu, pentru simplul mo
tiv de a o fi premers precum 
Gr. Tocilescu cu „culegerea 
conglomerată a „Materialurilor 
folcloristice", 21_ .1 2____ _
fără metodă, fără haina graiu
lui dialectal" ; „așa a cules în 
echivoo (!), G. Dem. Teodo- 
rescu, în plinul secol romantic 
al XIX-lea (!), urmîndu-i în 
1896 C. Rădulescu — Codin, 
precedat de S. FI. Marian"... 
etc. Nu scapă de judecata cri
tică nici oonfrații, contempo
rani, dintre care unul este 
„stingher folclorist de salon (...), 
croitor de teorii ușurele. însă 
fără să fi publicat el singur,

Nu-i ușoară alegerea...

De aici înainte e probabil ca 
„...Eseu" să nu mai rămînă cum 
s-a întâmplat atâta vreme, doa» 
în fonoteca radioului, e chia*  
foarte probabil ca valorificarea 
scenică a piesei să trezească un 
mai larg interes și aceasta dato
rită Teatrului Giulești care a avut 
ideea s-o integreze în repertoriu 
și s-o încredințeze unei echipe — 
regizor plus actori — bine ve
rificată în domeniul comediei. 
Lucrarea lui Tudor Mușatescu, 
cu incontestabile virtuți, alăturate 
însă cîtorva scăderi, n-a prea în
tâlnit regizori dispuși să lupte egal 
pentru primele și împotriva ulti
melor. Ceea ce nu s-a mai întâm
plat acum, fiindcă Dinu Cernescu 
are meritul de a fi scos în eviden
ță integral calitățile textului și de 
a-i fi făcut imperceptibile cusu
rurile. De pildă, „...Eseu" nu ex
celează ca originalitate a temei, 
la fel și „Titanic vals" de altmin
teri — fapt remarcat, și totoda
tă absolvit, de Camil Petrescu 
„prin însăși lipsa de originalitate a 
lumii din acea vreme". In schimb, 
„...Eseu" excelează printr-un as
cuțit spirit de observație, propriu 
autorului, prin abilitatea lui de a 
crea situații comice și a jongla 
cu o puzderie de poante. Tudor 
Mușatescu era, de asemenea, un 
bun constructor dramatic, dar 
priceperea aceasta, demonstrată 
în „Titanic vals", apare mai puțin 
în „...Eseu*.  Aici există două in
tenții — satira politică și come
dia de moravuri; decis întâi 
pentru critica virulentă a racile
lor politice autorul nu rezistă pe 
urmă la tentația efectelor comi
ce și adaugă scene, personaje 
colaterale primei intenții. Adau
sul fisurează întrucîtva unitatea 
construcției, satira politică se cam 
departajează de comedia aflată în 
cîștig de cauză. Actualul specta
col de la Teatrul Giulești nu pri
lejuiește însă observarea unor 
atari inadvertențe, nici atestarea 
primei obiecții: „...Eseu", trans
pus scenic cu respect față de a- 
devărul critic al piesei, față de 
tipologia ei, nu apare deloc lipsit 
de interes sau originalitate. Dim
potrivă. Apoi, respectarea egală 
a intențiilor datorate autorului 
face ca satira politică să-și păs
treze incisivitatea, iar comedia de 
moravuri, aciditatea. Acordînd 
deci, ponderea cuvenită fiecăreia, 
dar totodată sudîndu-le pe amîn- 
două, rezultanta apare în specta
col organică. Fără ca autorul, cu 
toate însușirile ce țin atât de lu
ciditatea critică (fit și de forța lui 
comică să fie trădat; Dinu Cer
nescu înscrie această reușită urr 
mărind tot timpul două obiective
— echilibrul și coeziunea. Satira 
politică a pornit de la început cu 
toată gravitatea, deși în instala
rea ei reprezentația a avut un de
maraj mai anevoios. Pe urma, 
cursivitatea s-a restabilit prin 
desfășurarea comediei, dar pen
tru a păstra coordonata satirică, 
deci pentru echilibru, Dinu Cer
nescu a revenit, oprindu-se ca 
accent relevant la lovitura de 
teatru a alegerii ministeriale: 
moravurile politice, demagogia, 
lipsa de scrupule, setea de 
parvenire au căpătat atunci o 
oportună denunțare. Fiindcă în a- 
cel moment, momentul de iluzo
rie izbîndă a arivismului, perso
najele și-au dat pe față întreaga 
ipocrizie, versatilitate și meschi
nărie. Viciile cu pricina au fost 
urmărite însă nu numai (find se 
declanșează mecanismele politice 
burgheze ci în întreaga compor
tare a „lumii bune": viața de fa
milie, relații intime etc. Coeziu
nea în această urmărire a con
dus la echilibrul dintre satira po
litică și comedia de moravuri. 
Tudor Mușatescu și-a observat 
bine preopinenții, batjocorindu-i 
cu ironie și umor; replica mus
tind de haz, dialogul savuros, 
fără a se pierde în efecte fără o- 
biect, au fost distribuite de regie 
într-un scop precis — caracteri
zarea tipurilor. Atent, Dinu Cer
nescu a găsit atributele esențiale 
fiecărui personaj, legat apoi de 
toți ceilalți în cadrul unor rela
ții care le explică și deter
mină înrudirea. Firește nu a- 
tît de familie (fit de interese
— interese politice, materiale, 
familiare, amoroase — înnodate 
și deznodate într-o atmosferă ad
mirabil evocată. Aici, alături de 
regie a contribuit substanțial sce
nografia ; Liviu Ciulei a compus 
un cadru sugestiv, alcătuit din e-

de TUDOR MUȘATESCU

la Teatrul „Giulești"

Scenă din spectacolul „...Eseu" la Teatrul Giulești

lemente bogate dar neunitar 
împerecheate, mobile somptuoa
se, tixite cu multe alăturări de
corative; starea socială a per
sonajelor a devenit astfel e- 
videntă, ca și gustul prolix, 
plin de pretenții al înstăritu
lui parvenit burghez. Costumele 
fermecătoare, create de Dimitrie 
Sbiera au contribuit și ele la cre
area atmosferei, desăvîrșit a- 
decvate fiecărui personaj, ba 
chiar fiecărei mentalități. Sigur 
— coeziunea, echilibrul, crearea 
atmosferei explică impresia bună, 
de ansamblu, a spectacolului, dar 
impresia cea mai bună o lasă in
terpretarea actorilor, care au re
alizat portretizări memorabile. 
Din echipa „politicienilor" rolul 
lui Decebal Sp. Necșulescu, am
bițiosul arivist fără scrupule, 
tipul „trecut prin toate parti
dele, muiat în toate doctrinele, 
a revenit lui Ștefan Bănică, spon
tan, maleabil, în reliefarea multi
plelor fațete ale unui rol bine 
condus în general. Actorul de co
medie nr. 1 al teatrului ar fi iz
butit integral dacă ar fi demar- 
cat mai decis granița satirei, pen
tru ca Eseu să nu sfîrșească prin 
a deveni' simpatic. Fiindcă uneori 
Bănică e „cam" simpatic și cînd 
personajul lui e „cam" canalie. 
Din aceeași echipă, „capul 
politic" feminin, care se pier
de doar cînd vrea să cîști- 
ge, dama voalată din alco
vuri și cabinetele ministeria
le, a fost încredințată Dorinei 
Lazăr: ispititor de frumoasă, bine 
inspirată, actrița și-a dozat exce
lent, pe întreg parcursul, efectele

parodice. Din echipa profitorilor, 
Langada, boierul fidel toată via
ța unei singure instituții — 
„Capșa", a avut prin S. Mihăi- 
lescu Brăila un foarte subtil și 
exact interpret. „Protejatul de 
fustă", cum l-ar fi numit N. D. 
Cocea, pe avocatul Damian, 
preocupat de aventuri yi nu de 
procese, s-a bucurat de O amu
zantă ipostază datorată lui Paul 
Ioachim. Tot timpul distinsă, cu 
o elegantă ținută scenică, s-a pre
zentat în spectacol Maria Dumi- 
tâescu-Pătrașcu (Amâlie). Traian 
Necșulescu fratele decavat al mi
nistrului, lumpenul de „lume 
buna" a fost jucat, însă, de Er
nest Maftei, spre surprinderea tu
turor, sub așteptări. Peste toate 
așteptările Traian Dănceanu, în 
postura unui general decrepit, 
mai mult babă adormită detfit 
general, pe acest post stând cu 
țîfnoasă autoritate consoarta 
(foarte bine conturată de Astra 
Dan) care, ca și „mamița" din 
Caragiale, își copleșteșe cu ridico
lă grijă odrasla, un domn Goe de 
vîrsfă variabilă, cînd „copil de 15 
ani, cînd măgar mare de 23"; în 
rolul lui Platon Necșulescu, Jorj 
Voicu a izbutit o remarcabilă 
compoziție ce-l situează cert prin
tre cei mai înzestrați actori de 
comedie. In partituri mai mici au 
întrunit o unanimă apreciere Mi
hai Stan și Luiza Derdelian 
Marcoci, conduși de o inspirată 
fantezie regirtrală dar și de pro
pria expresivitate.

VIORICA TANASESCU

făcută lacunar.

practic, folcloric, măcar un 
vers popular dialectal", altul 
propune „o sistematizare iluzo
rie a folclorului care se prezintă 
verbalist, streină de contactul 
cu etnografia"... etc.

Tonul polemic al studiului 
este evident, fiind argumentat 
de notele care îl însoțesc. De
parte de a fi un izolat, cum se 
recomandă, autorul dovedește 
că a fost permanent în contact 
cu mișcarea folcloristică româ
nească (șl europeană) ceea ce 
este firesc pentru un cercetă
tor de talia și competenta sa. 
Dar notele dau senzația că s-a 
văzut în fiecare autor, în fie
care articol, un atac la persoa
nă, încît autorul simte nevoia 
să se înscrie cu vehemență în 
replică. O replică ce se întinde 
pe mai multe pagini decît tex
tul studiului (113 pagini, față de 
103), conținînd nu mai puțin de 
276 (două sute șaptezeci și șase) 
de note. Și, ceea ce este mai 
neplăcut, opozanții sînt ținuți 
într-un total anonimat, nu se 
dau nume, poate din dorința 
autorului de a-i face pe cititori 
să parcurgă din nou. din un-

ghiul propus de el, periodicele 
din ultimele trei-patru decenii, 
dar îngreunează enorm lectura 
și transformă eleganța, pe care 
și-o dorește folcloristul, în opu
sul ei.

Declarat polemică și cartea 
Iui Ovidiu Bîrlea, ,,Metoda de 
cercetare a folclorului" (E. L. 
1969), excelentă de altfel, dar 
poate din cauza tonului agresiv 
didactic, primită cu destulă re
ticență de critică, în fapt neco
mentată.

Or, tocmai astfel de lucrări, 
cu caracter metodologic, ar 
trebui să facă obiectul unor 
confruntări, rodnice, bogate în 
semnificații. Absența comenta
riilor, discuțiilor, deschide un 
cerc vicios, căci cei care ar fi 
avut ceva de spus privitor la 
aceste cărți și n-au făcut-o în 
presă, deschis, într-un schimb 
de opinii principial, demn, o 
vor face probabil în cărțile lor 
viitoare. îmbogățite cu noi po
lemici de subsol, la fel de ope
rante și de semnificative ca 
cele amintite.

N. CONSTANTINESCU

PRO SI CONTRA

NOTE

DE LECTOR

ANA BLANDIANA,

ROMULUS RUSAN

CONVORBIRI
SUBIECTIVE

Convorbirea aparține tradiției 
noastre publicistice și relevă un 
grad sporit de participare a so
licitantului la dialog, prezent 
nu numai prin simpla remitere 
a unui chestionar și a consem
nării răspunsurilor primite. în 
esență, convorbirea e aplicarea 
sui generis a spiritului oritic la 
adevăr și subiectivă fiindcă ex
primă puncte de vedere gravi
tând pe o traiectorie de gîndire 
cît mai personală cu putință. 
Finalitatea — marcant informa
tivă în cazul Interviului — con
stă In adîncirea unei problema
tici complexe adeseori cu in
tenția de a acoperi un dome
niu de manifestare în care in
terlocutorul — autoritate incon
testabilă în materie — deține 
„secretul" suprem. Aceste cîteva 
distincții, preliminarii în afla
rea genului proxim și a dife
renței specifice, le-a inspirat 
odinioară „Mărturia unei gene
rații" de Felix Aderea. „Lumea 
de rnîine" de Ion Biberi și, re
cent, cartea semnată de Apa 
Blandiana și Romulus Rusan, 
carte apărută la Editura „Alba
tros".

Urmărind alcătuirea unui „su
mar ideal" — din care lipsesc 
mărturisit Geo Bogza și David 
Prodan se propun confruntă
rii publice o seamă de persona
lități exemplare prin viața șî 
opera lor. De bună seamă riscul 
pîndește orice serie de opțiuni j 
oricum alegerea reflectă o rea
litate spirituală într-o epocă 
dată, chiar dacă majoritatea 
subiecților au cunoscut apogeul 
carierei cu decenii în urmă.

Evidentă este în „Convorbiri 
subiective" capacitatea de adap
tare a autorilor și aceasta mai 
puțin datorită unei inițieri pre
alabile. cît mizării pe un dis
cret joc al inteligenței. Tn ar
gumentul care precede convor
birile, autorii își pun în temă 
cititorul, expunerea de motive 
privind rațiunea opțiunii în«te- 
meindu-se pe faptul că perso
nalitățile abordate sînt repre
zentative pentru mentalitate, 
interesante pentru trăsăturile de 
excepție sau comune, dramati
ce, hotărîte, singulare, capabile 
— deci un summum de elemen
te ce justifică, o dată în plus, 
prezenta fiecăreia dintre ele în 
acest „sumar ideal".

în general, după o introducere 
laconică, ferită de spectaculosul 
facil, ci reliefînd cu perspicaci
tate automa<ti6mele insului des
cins dlntr-o categorie tipologică 
de superioară condiție intelec
tuală ori artistică, cu grijă de 
a evita formularea stereotipă și 
nivelatoare, Ana Blandiana și 
Romulus Rusan devin parteneri 
egali și lipsiți de complexe în 
dialog, atenți deopotrivă la to
nul cu care incită la vorbă și,

mal ales, la felul ha eare as
cultă.

Selectivă, lista interlocutorilor 
exprimă marcant preferințe da 
ordin „sentimental" doar în a- 
parență : cetatea intelectuală 
unde s-au format, trăiesc ori 
au trăit aceștia, e în. principal 
Clujul și nimic mai firesc dacă 
încercăm să ne apropiem de 
miezul intim al problematicii 
incluse paginilor cărții. De alt
fel, o alegere mai fericită de
cît în cazul unor personalități 
ca D. D. Roșea (Lumea cea gîn- 
dită), C. Dalcoviciu (Un martor 
al trecutului și viitorului), Va- 
leriu L Bologa (Profesorul și o- 
rașul). Antonin Ciolan (Istorie 
paralelă) — între alți statornici 
sfetnici ai științei și culturii ro
mânești, afirmați în orașul de 
pe Someș — e greu de imagi
nat Cum — cu regretul de a se 
fi omis istoricul Constantin 
Giurescu, intervievat de autori 
în „Viața studențească" alături 
de ceilalți — tot astfel e dificil 
de crezut că oameni de valoa
rea și prestigiul lui Grigore C. 
Moisil, (Generațiile matematicii), 
Al. Rosetti (Argumentul unei 
culturi, Dimitrie Cuclin (Armo
nie polemică), Ion Basgan (Pro
fesia : ateu al științei), Ștefan 
Mileu (Neconformismul gîndito- 
riior), Petre Ștefănescu-Goangă 
(Coborîrea din scenă), Marin 
Preda (O conștiință a artei), 
Liviu Ciulei (Depășirea), Mircea 
Malița (O altă definiție a inte
ligenței), puteau lipsi din 
oricare alt „sumar ideal" la 
rîndul lui „subiectiv" dar la fel 
de realist

Conținutul unei asemenea 
cărți — completate cu Patru e- 
vocări emoționante, semnate de 
Romulus Rusan (Un palid oaspe 
calcă din Sicilii, N. Bălcescu j 
A ști sau a nu ști, E. Racoviță ; 
Albastrul Lancrăm, L. Blaga ; 
Băiatul din fotografii. N. Labiș) 
— se refuză comentariului ex
pozitiv. Cîteva idei, doar, din 
cele care populează convorbirile 
le ilustrează esența și finalita
tea : existența exemplară a per
sonalităților sub raportul mora
lității relațiilor individ —- so
cietate, cu accentuarea caracte
rului determinant al muncii ca 
factor al realizării de sine și în 
plan uman general, precum și a 
sentimentului patriotic care in
spiră activitatea teoretică șl 
practică a artistului, cugetăto
rului, inventatorului, a creato
rului cu un cuvînt, în discuție.

„Convorbiri subiective" e o 
carte în care înțeleaptă încheie
re românească a „tinereții fă
ră bătrînețe" își află una din 
expresiile sale cele mai auten
tice.

VICTOR BIBICIOIU



Succese ale forțelor 
patriotice sud-vietnameze
• OFENSIVA DIN ZONA QUANG TRI CON 
TINUĂ • CUCERIREA BAZEI „ANNE" • THI 

EU : „SITUAȚIA ESTE FOARTE CRITICĂ"
VIETNAMUL DE SUD 5 

(Agerpres). — Agemția „Elibe
rarea", informează despre con
tinuarea cu succes a amplei o- 
fensive declanșate de forțele 
patriotice din Vietnamul de Sud 
în. zona localității Quang Tri. 
In pofida intenselor bombarda
mente efectuate de avioanele a- 
mericane B-52, forțele patriotice 
au lansat o nouă serie de a- 
tacuri împotriva inamicului. oare 
încearcă o regrupare într-un 
punct aflat la 6 km sud-vest de 
Dong Ha. Inamicul a suferit lo
vituri puternice și în zona bazei 
„Anne“, importantă poziție stra
tegică a trupelor americano- 
saigoneze situată la circa 15 km 
sud de Quang Tri.

Știri de ultimă oră anunță că 
baza „Anne“ a fost cucerită de 
patriot! în noaptea de 3 spre 4 
aprilie. ,

Acțiunile forțelor patriotice 
continuă și în provincia Thua 
Thien. încercările trupelor re
gimului marionetă, de a ocupa 
poziții în apropierea orașului 
Hue, s-au soldat cu un eșec. 
Subunitățile Frontului Național 
de Eliberare au sfărîmat rezis
tența inamicului pe rîul Qua 
Viet și au cucerit punctul de 
sprijin care împiedica accesul 
către Hue. Deși o escadră de 
nave militare, aparținînd flotei 
a 7-a americane, a pătruns în 
gurile rîului Qua Viet, cu in
tenția de a sprijini rezistența 
trupelor marionetă, ele au fost 
obligate de tirul neslăbit al ar
tileriei forțelor patriotice să se 
retragă din nou în golful Ton
kin. în cursul operațiunilor pa- 
trioții au scos din luptă peste 
800 de militari inamici, au dis
trus 277 vehicule militare, între 
'care 70 de tancuri și blindate, 
au doborît 4 avioane și au cap
turat importante cantități 
arme și muniții.

în cursul ultimelor zile, 
ternice atacuri ale forțelor 
triotice au fost îndreptate si a- 
supra șoselelor nr. 19 (An Khe- 
Pleiku) și nr. 14 (Pleiku-Kon- 
tum), precum și asupra drumu
rilor strategice de acces ale ina
micului din zona Platourilor 
înalte. Ca urmare a acestor ac
țiuni au fost distruse peste 200 
de vehicule militare inamice. La 
4 aprilie, au avut loc puternice 
ciocniri în apropierea orașului 
Kotum. ale cărui împrejurimi 
au fost supuse unui intens 
bombardament.

După cum transmite agenția 
France Presse, șeful regimului 
de la Saigon. Thieu, a declarat

în cursul unei reuniuni eu ofi
cialități saigoneze că situația 
militară din Vietnamul de Sud 
este „foarte critică".

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA ASSOCIATED PRESS, 
președintele Nixon a ordonat tri
miterea, de la bazele din S.U.A., 
a unei escadrile suplimentare de 
aproximativ 20 bombardiere B-52 
pentru a contracara puternica o- 
fensivă a forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud, lansată în ulti
ma săptămînă In partea septen
trională a teritoriului sud-vietna- 
mez.
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© „MIȘCAREA POPULARA 
PENTRU ELIBERAREA AN- 
GOLEI cheamă .întregul po
por angolez să constituie un 
front unic în lupta împotriva 
colonialismului portughez și a 
allaților acestuia" — se subli
niază într-un mesaj adresat de 
președintele M.P.L.A., Agos
tinho Neto, concetățenilor săi, 
mesaj difuzat în Brazzaville, 
capitala Republicii Populare 
Congo. Agostinho Neto relevă 
că realizarea unui larg și pu
ternic front anticolonialist re
prezintă o condiție importantă 
pentru cucerirea independenței 
naționale.

Evidențiind sprijinul crescînd 
de care se bucură, pe plan na
țional și internațional, Miș
carea Populară pentru Elibe
rarea Angolei, Agostinho Neto 
arată, în mesajul său, că nu 
este posibilă nici o rezolvare 
politică a problemei angoleze 
fără participarea M.P.L.A. El 
avertizează că toate încercările 
întreprinse de regimul colonia
list portughez pentru a stăvili 
lupta foițelor patriotice condu
se de M.P.L.A, șl a Instaura în 
Angola o administrație mario
netă sînt sortite eșecului.

Documentele secrete ale I. T. T.
reproduse de presa chiliana

(ABTA ALBĂ 

PANANEZĂ
ÎNSEMNĂRI DIN
R.D. GERMANĂ

SANTIAGO DE CHILE 5. — 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : Editura de stat 
„Quimantu" și o mare parte a 
ziarelor chiliene reproduc în tra
ducere spaniolă, însoțite și de 
facsimile, documentele secrete ale 
I.T.T., publicate de către ziaris
tul nord-american Jack Ander
son. Aceste documente dezvăluie 
manevrele întreprinse de una 
dintre cele mai mari societăți 
monopoliste din S.U.A., cu inte
rese în Chile, pentru împiedica
rea finalizării rezultatului alege
rilor prezidențiale de la 4 sep
tembrie 1970^ „Documentele 
I.T.T, vorbesc, prin ele însele — 
scrie ziarul „Ei Siglo", într-un 
editorial apărut în numărul său 
de marți. în ele sînt prezente am
prentele digitale ale celor care

au vrut să împiedice ca poporul 
să ajungă forță guvernamentală". 
„Forțele antiimperialiste și de
mocratice trebuie să se manifeste 
ca atare în toate împrejurările, 
scrie ziarul în continuare — 
deoarece aceasta este solicitată 
de „interesele superioare ale na
țiunii, de dreptul Ia autodeter
minare al poporului nostru, de 
însăși independența națiunii 
noastre".

• AGENȚIA V.N.A. anunță 
că forțele armate populare din 
R. D. Vietnam au doborît la 2 
și 4 aprilie, două bombardiere 
strategice americane „B-52", 
care efectuau raiduri asupra zo
nei Vinh Linh. Numărul total 
al aparatelor de zbor america
ne, doborîte în R. D. Vietnam, 
se ridică, în prezent, Ia 3 451 — 
menționează agenția V.N.A.

elpest elhotare

■ Hd
Mercenarii saigonezi părăsind în derută una din bazele lor din nord în 

fața ofensivei recente a forțelor patriotice

Declarația M.A.E
al R.D. Vietnam
HANOI 5 (Agerpres). — în 

zilele de 2 și 3 aprilie a.c., a- 
vioane ale forțelor aeriene ale 
S.U.A. — inclusiv bombardiere 
gigant B-52 — au atacat un nu
măr de localități situate în zona 
Vinh Linh, din R. D. Vietnam, 
în timp ce artileria instalată la 
bordul navelor de război ale 
S.U.A., aflate în largul coaste
lor vietnameze, a supus unui 
bombardament intens șase cen
tre populate situate la nord de 
paralela 17. Ministerul Afaceri
lor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație în 
care condamnă cu fermitate a- 
ceste noi acte de agresiune ale 
imperialismului S.U.A. și cere 
să se pună capăt neîntîrziat și 
definitiv oricărei încălcări a 
suveranității și securității R. D. 
Vietnam.

CIUDAD DE PANAMA 5 
(Agerpres). — Ministerul de Ex
terne panamez a dat publicității 
o Cartă Albă în care afirmă ne
cesitatea declarării zonei Cana
lului Panama, aflată sub con
trolul S.U.A., drept zonă neu
tră. Statele Unite mențin în mod 
ilegal în această zonă nu mai 
puțin de 14 baze militare, iar 
permanentizarea staționării unui 
contingent de militari, al cărui 
număr se ridică la 30 000, nu 
constituie un element de secu
ritate în regiune, se afirmă în 
același document.

Autorii „Cărții Albe" denunță 
declarațiile făcute de David 
Ward, reprezentantul S.U.A. la 
negocierile cu reprezentanții pa
namezi, după care retragerea 
trupelor americane din „Zona 
Canalului" nu poate fi un mo
tiv de discuții, deoarece pre
zența lor ar fi, chipurile, vitală 
pentru apărarea Canalului, a 
Statelor Unite și a însuși statu
lui Panama. In această privință, 
se arată în „Carta Albă", auto
ritățile panameze au respins po
ziția nord-americană, declarînd-o 
ilegală din toate punctele de 
vedere. Unica soluție pentru re
glementarea diferendului în ju
rul canalului este retragerea tru
pelor americane și declararea a- 
cestei căi navigabile internațio
nale ca zonă neutră. Canalul 
Panama a fost construit cu sco
pul de a uni lumea, și nu de a 
servi ca un instrument al unei 
iiuteri străine ; este, de aceea, 
ogic ca el să fie declarat zonă 

neutră pentru a servi ca punte 
de legătură și de înțelegere în
tre toate națiunile globului, a- 
firmă „Carta Albă" panameză.
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Un satelit sovietic
și unul francez lansați 

cu o singură rachetă
că 

fost 
sin-

să

TINERETUL 
LUMII

Porțelanul 
de Khala

I
nspirat ales, lo
cul discuției : 
în stingă și în 
dreapta noas
tră, de-a lun
gul pereților, 

spațioase vitrine mijlocesc 
privitorului introducerea în 
universul de alături, îl 
transpun o clipă mai devre
me în lumea făuritorilor a- 
cestor bijuterii scoase din 
pasta impersonală a lutului. 
Servicii de ceai și cafea cu 
grațioase trăsături de le
bădă, farfurii pe care stră
lucesc desene pastelate în 
culori diverse, de la albas
trul închis la roz și verde 
aprins, vase mai mari și 
mai mici făcute să împodo
bească masa Ia ora retrage
rii spre casă. Fusesem cu 
cîteva zile în urmă Ia Meis
sen și după turul de rigoa
re prin orașul inundat de 
afluxul turiștilor, după cli
pele petrecute în vechea 
piață distribuind privirile 
între cadranul solar aflat pe 
frontispiciul primăriei și clo
potele de porțelan ale bise
ricii, am urcat între zidu
rile de piatră ale castelului. 
Cunoștința cu porțelanuri
le de Meissen avea loc în 
perimetrul unde pe la 1750 
meșterii Horold și Handler

preciza de altfel, în cele opt 
fabrici ale combinatului mai 
mult de jumătate din forța 
de muncă o constituie sala
riatele. Cineva, pentru a 
sublinia acest lucru, găsise 
cu cale să facă următoarea 
asociere : „în fiecare zi la 
Khala se confecționează pes
te două mii de piese de 
porțelan, rezultînd o pro
ducție de opt mii de tone. 
Ceea ce ar fi de neimaginat 
fără femeile noastre". Zgo
motul sacadat care te întîm- 
pină chiar de Ia intrarea în 
sală și te însoțește pretu
tindeni autentifică cele au
zite. Ritmul acesta, presu- 
punînd o anume dexterita
te, viteză de reacție, sincro
nizare deplină între timpH 
rezervați operațiilor, con
stituie cu adevărat o notă 
distinctă a salariaților com
binatului de Ia Khala. Aici 
se lipesc etichete : cu o 
mină, cu un deget de fapt» 
se aplică micul dreptunghi 
pe vasul de porțelan, în timp 
ce mîna cealaltă aproape că 
l-a și zmuls din loc așezîn- 
du-1 pe banda transportoare. 
La o masă — masă obiș
nuită de olar — două femei 
așezate vizavi imprimă pe 
suprafața imaculată liniile 
bicolore decorative de mar-

MOSCOVA 5 (Agerpres). 
Agenția TASS informează 
în Uniunea Sovietică au 
lansați, la 4 aprilie, cu o 
gură rachetă purtătoare, un sa
telit de telecomunicații sovietic 
„Molnia-1" și un mic satelit au
tonom, de construcție franceză, 
„Mas". Ei s-au plasat pe o or
bită eliptică, cu apogeul la 
39 260 km, în emisfera nordică, 
și perigeul la 480 km, în emisfera 
sudică. Perioada de rotație este 
de 11 ore și 45 minute, iar în
clinația orbitei de 65,6 grade.

Satelitul de telecomunicații 
„Molnia-1" este destinat să a- 
sigure exploatarea sistemului de 
comunicații la mare distanță

prin telefon și telegraf și 
transmită programele postului 
central de televiziune al U.R.S.S. 
spre punctele din rețeaua „Or
bita", situate în zone ale extre
mului nord sovietic, Siberiei, 
Orientului îndepărtat și Asiei 
mijlocii sovietice.

Satelitul francez „Mas" este 
destinat studierii caracteristicilor 
diferitelor baterii solare în con
dițiile spațiului cosmic.

Lansarea acestui satelit a fost 
înfăptuită în conformitate cu 
programul de colaborare dintre 
Uniunea Sovietică și Franța în 
domeniul cercetării și folosirii 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice.

soviete—vest-german 
vest-germanși polono

VIENA 5 (Agerpres). — 
Pentru asigurarea păcii în Eu
ropa nu există altă cale în afara 
recunoașterii statelor existente 
pe acest continent și a granițe
lor lor — se arată într-un arti
col publicat de „Blickpunkt Eu
ropa" — organ al Comitetului 
austriac pentru înțelegere reci
procă și securitate în Europa. In 
context, articolul relevă impor
tanța tratatelor încheiate de 
R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. și 
Polonia, arătînd că acestea au 
reprezentat un punct de plecare

Alegerile pre
zidențiale din 
S.U.A. sînt, după 
caracterizarea re
vistei „NEWS*  
WEEK", „In par
te melodramă, în 
parte mare dez
batere și în par
te spectacol de 
circ. Ca eveni. 
al scenei politice 
"■ cvadrienală

ment central 
americane, bătălia 
pentru alegerea președintelui 
S.U.A. este o întîmplare ur
mărită atent, uriaș de compe
titivă și deseori — mistificatoa
re". O asemenea caracterizare 
deloc măgulitoare e generată 
de metodele complexe, super- 
complicate și paradoxale prin 
inovațiile aduse de diferitele 
state pentru alegerea președin
telui. în mare, alegerile ur
mează planul : alegeri prelimi
nare (anul acesta în 24 de sta
te) care constituie un test de 
popularitate a candidaților ; 
convențiile naționale care aleg 
candidatul potențial la funcția 
supremă ; o campanie electo
rală de 10 săptămîni înaintea 
votului de la 7 noiembrie. Abia 
de aici încolo sistemul se com
plică. Lupta se duce între cele 
două partide tradiționale : re
publican și democrat, dar au 
fost cazuri cînd voturi impor
tante le-au fost smulse de 
candidații unui al treilea par
tid (în 1912 Theodore Roosevelt 
a condus o fracțiune republi
cană care s~a autointitulat 
Partidul Progresist ; în 1968, 
George Wallace din Alabama 
a cîștigat 14 la sută din voturi
le prezidențiale sub steagul 
Partidului Independent). De
mocrații primesc în general 
voturile tinerilor, negrilor, ca
tolicilor. locuitorilor de la o- 
rașe. minorităților, pe cînd re
publicanii dispun de un electo
rat format în majoritate din 
fermieri, funcționari, protes
tanți. alegători mai în vîrstă, 
businessman!. Cum permanent 
un partid nu întrunește majo
ritatea, el încearcă să obțină 
voturile unor alegători de alte 
afilieri politice.

La alegerile preliminare can
didații luptă pentru atragerea 
a cit mai multor delegați de 
partea lor la convenția națio
nală a partidului. Dacă pen
tru. republicani desemnarea Iui 
Richard Nixon este o certitu
dine, pentru democrați, alege
rile preliminare trebuie să se
lecționeze pc unul din cei 11 
candidați. Cuantumul voturilor 
pe care-1 adună un candidat 
într-un stat la alegerile preli
minare se exprimă într-un a- 
numit număr de delegați din 
cei 3 016 ai convenției demo
crate (de exemplu Florida are 
81 de locuri de delegați în con

venție). Fiecare candidat are 
interesul să obțină cit mai 
multe voturi și deci delegați 
care îi vor asigura desemna
rea ca oponent al lui Richard 
Nixon. Tn unele state delega
ții sînt obligați să voteze pen
tru candidatul lor, în. altele, 
delegații sînt lăsați să se o- 
rienteze la fața locului, la con
venție. Anul acesta democrații 
au încercat să introducă noi 
reguli de selecționare a dele- 
gaților prin limitarea puterii 
de influențare a ceea ce ame-

Cum se
alege un
președinte

ricanii numesc „old — line bo
sses" (șefii vîrstnici). In șapte 
state lista candidaților este 
practic nelimitată, oficialii pu
țind introduce orice nume care 
li se pare mai sonor și cu șan
se de a smulge voturi pentru 
partidul lor. Senatorul Kenne
dy a trebuit să trimită adrese 
în scris că refuză să intre în 
competiție pentru a fi radiat 
de pe aceste liste.

Alegerile preliminare durea
ză patru luni, din martie pînă 
în iunie, în state industriale ca 
Ohio și Illinois, foarte mari ca 
New York și California. Con
venția democrată se întrunește 
la Miami Beach după trei săp- 
tămîni de la încheierea alege
rilor preliminare, iar republi
canii la San Diego, la 21 au
gust. Dacă la convenție nici un 
democrat nu întrunește majo
ritatea, atunci „old-line bosses" 
vor intra în acțiune pentru 
realinierea delegaților.

în momentul în care se cu
noaște și numele candidatului 
democrat la președinție, agita
ția pentru campania electorală 
atinge apogeul : mii de politi
cieni din ambele partide îșl

încrucișează spadele, candidații 
dau probe de elocință la te
leviziune, milioane de dolari 
sînt cheltuiți pentru broșuri 
propagandistice, înregistrarea 
votanților, reclame colorate, ca 
pînă Ia urmă alegătorii să-și 
declare opțiunea. Din cei . 140 
de milioane de alegători se a- 
preciază câ numai 85 de mili
oane vor veni în fața urnelor, 
majoritatea „absenților" nepu- 
tind de obicei să îndeplineas
că toate cerințele, de multe ori 
arbitrare ale legislației statelor 
privind înregistrarea votanților. 
Aproximativ 20 de milioane de 
tineri între 18 și 24 de ani vor 
avea pentru prima dată drep
tul de a alege un președinte. 
Oricît ar părea de curios ei 
NU votează direct pentru pre
ședinte. Conform unei preve
deri învechite a constituției, nu 
se votează pentru candidații la 
președinție, ci pentru... „elec
torii prezidențiali", ceea ce a- 
daugă un ceremonial în plus 
sistemului electoral complicat. 
Candidatul care are cele mal 
multe voturi într-un stat, cîș- 
tigă de partea sa pe toți elec
torii, ceea ce înseamnă că sta
te foarte populate ca New 
York, California, Pennsylva
nia, Illinois au un cuvînt greu 
de spus. Deși rezultatul se 
poate aprecia prin simpla nu
mărătoare a voturilor, cel 
oficial este publicat abia în de
cembrie, după întrunirea elec
torilor prezidențiali în capita
lele statelor și după ce votea
ză și ei. La rîndul său. Con
gresul ratifică rezultatul în ia
nuarie după o nouă votare. 
De două ori în istoria S.U.A. 
nici un candidat nu a întrunit 
majoritatea voturilor electori
lor. în 1968 președintele Nixon 
acumulase 43,4 ia sută din vo
turile alegătorilor dar marea 
majoritate a electorilor prezi
dențiali au votat în favoarea 
sa. In cazul în care nici un 
candidat nu întrunește majo
ritatea electorilor, atunci cei 
435 de congresmani selecționea
ză președintele după următorul 
sistem : fiecare stat, mic sau 
mare, capătă dreptul Ia un vot, 
și o majoritate de 2G este su
ficientă. între timp Senatul se 
întrunește pentru desemnarea 
vicepreședintelui dintre doi 
candidați. Dacă Camera Repre
zentanților nu se decide asu
pra unui candidat pînă la 20 
ianuarie — Ziua Inaugurării, 
vicepreședintele ales de Senat 
devine automat președinte pînă 
cînd Camera Reprezentanților 
iese din impas. Ultimul caz în 
acest sens a fost înregistrat în 
1825 și se speră ca anul a- 
cesta să nu se. ajungă chiar 
pînă la capătul sistemului elec
toral.

pentru alți pași în direcția în
țelegerii reciproce și au contri
buit la promovarea ideii convo
cării Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și cola
borare. în aceeași ordine de 
idei, „Blickpunkt Europa" adu
ce critici poziției principalului 
partid de opoziție vest-german 
U.C.D.—U.C.S., care acționează 
împotriva ratificării tratatelor cu 
U.R.S.S. și Polonia. Dacă trata
tele nu vor fi ratificate, aceasta 
va înrăutăți relațiile reciproce 
din Europa și va submina efor
turile în direcția realizării păcii 
și înțelegerii reciproce. Opinia 
publică din toate țările euro
pene dorește ca procesul de 
destindere să continue, iar posi
bilitățile de instaurare a unei 
păci trainice pe continent tre
buie folosite — conchide „Blic
kpunkt Europa".

BERLINUL OCCIDENTAL 
5 (Agerpres). — Numeroase pu
blicații vest-berlineze continuă 
să sublinieze necesitatea ratifi
cării tratatelor încheiate de 
R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. 
și R.P. Polonă. Astfel, săptămî- 
nalul „Berliner Stimme" relevă 
importanța tratatelor semnate la 
Moscova și Varșovia pentru rea
lizarea destinderii în Europa, 
cerînd ratificarea lor fără ter
giversări în Bundestagul vest- 
german. Alt săptămînal, „Berli
ner Liberale Zeitung", arată, în 
același context, că cele două 
tratate deschid perspective pen
tru îmbunătățirea relațiilor R.F. 
a Germaniei cu țările socialiste 
din Europa.

D. T.

• YASSER ARAFAT, pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
a sosit la Cairo, venind de 
la Beirut pentru a participa 
la reuniunea Consiliului Na
țional Palestinean. care ur
mează să se deschidă joi în 
capitala egipteană. Marți, Co
mitetul executiv al O.E.P. 
s-a întîlnit. sub conducerea 
lui Yasser Arafat, pentru a 
definitiva ordinea de zi a a- 
cestei reuniuni, apreciată ca 
fiind „primul congres popular 
palestinean".

Buletinul de presă al rezis
tenței palestinene „Al Fatah" 
— citat de agenția France 
Presse — menționează ca o- 
biective puse în fața acestei 
reuniuni : realizarea unui bi
lanț al luptei armate pales
tinene în perioada 19G5— 
1972, definirea sarcinilor pen
tru etapa actuală, stabilirea 
raporturilor între țările a- 
rabe și mișcarea de rezistență 
palestineană, adoptarea de 
măsuri susceptibile de a 
salvgarda entitatea palesti
neană și aplicarea lor prin 
unitatea de acțiune a tuturor 
grupărilor mișcării de re
zistență palestineană.

Încheierea 
Congresului Uniunii 
Tinerilor Comuniști 

din Cuba
• MIERCURI s-au înche

iat la Havana lucrările celui 
de-al II-lea Congres al Uni
unii Tinerilor Comuniști din 
Cuba (U.J.C.), ai cărui par- 
ticipanți au făcut bilanțul 
activității organizației și au 
analizat sarcinile sale de vii
tor în construirea socialismu
lui în Cuba.

In cadrul lucrărilor Con
gresului au luat cuvîntul Os
valdo Dorticos Torrado, pre
ședintele Republicii Cuba, și 
alți conducători de partid și 
de stat cubanezi. La ședința 
de închidere a Congresului 
a luat cuvîntul Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru 
al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba.

★
La cantonamentul brigăzii 

internaționale a F.M.T.D. 
„Julio Antonio Melia", a a- 
vut loc un miting de solida
ritate cu lupta popoarelor 
din Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia. La miting au parti
cipat delegații de tineret din 
diferite țări ale lumii invi
tate Ia cel de-al II-lea Con
gres al Uniunii Tinerilor Co
muniști din Cuba (U.J.C.), în
tre care și delegația Uniunii 
Tineretului Comunist din Ro
mânia, condusă de Silvia 
Ilie, secretar al C.C. al 
U.T.C. După miting, delega
ția română s-a întîlnit cu 
membrii grupului de uteciști 
din România care lucrează 
în cadrul brigăzii „Julio An
tonio Mella" Ia construcția 
școlii secundare sătești „Cei- 
ba 7". Silvia Ilie a felicitat 
pe tinerii constructori ro
mâni pentru munca desfășu
rată pe șantierul de construc
ție a școlii. urîndu-Ie noi 
succese în activitatea lor în 
cadrul brigăzii internaționale 
a F.M.T.D.

Programul S.D.A.J.
• Congresul de Ia Stuttgart 

al organizației democrati
ce vest-germane Tineretul 
Muncitor Socialist Ger
man (S.D.A.J.) a adoptat 
un program de acțiune inti
tulat „Cele cinci drepturi 
fundamentale ale tineretu
lui". Programul preconizează 
căile și metodele de luptă 
pentru înfăptuirea dreptu
lui tineretului la muncă,. în- 
vățămînt democratic, asigu
rări sociale, odihnă etc. Ti
neretul vest-german are 
dreptul să trăiască în condi
ții de pace și securitate, fără 
militarism și neonazism" — 
se arată în document.

Poliția dominicana 
în universitate

• POLIȚIA DOMINICANA 
a ocupat sediul Universității 
din Santo Domingo după o 
ciocnire cu studenții care 
s-au opus acestei măsuri. 
Forțe de poliție și trupe au 
pătruns în incinta universită
ții sub pretextul urmăririi u- 
nui lider al Mișcării Populare 
Dominicane. Opt studenți au 
fost răniți în timpul ciocniri
lor cu poliția. Grupuri de 
militari au fost instalate în 
cartierul studențesc pentru a 
supraveghea „menținerea or- 
dinei", anunță agenția Asso
ciated Press.

Ședința 

guvernului francez
PARIS 5 (Agerpres). — Șe

dința săptămînală a guvernului 
francez, desfășurată, miercuri, la 
Palatul Elysee, sub președinția 
lui Georges Pompidou, a fost 
consacrată în special apropiatu
lui referendum ce urmează să 
fie organizat în Franța asupra 
politicii de lărgire a Pieței co
mune.

Consiliul de Miniștri a hotărît 
ca referendumul să aibă loc la 
23 aprilie și a stabilit modalită
țile de desfășurare a campaniei 
electorale care va începe Ia 12 
aprilie și va dura 10 zile. De a- 
semenea, s-a anunțat textul o- 
ficial al întrebării la care ale
gătorii sînt chemați să răspundă 
cu „da" sau „nu" : „In noite 
perspective ce se deschid Euro
pei (Europa occidentală — N.N.) 
aprobați proiectul de lege, supus 
poporului francez de către pre
ședintele Republicii, prin care se 
autorizează ratificarea tratatului 
privind aderarea Marii Britanii, 
Danemarcei, Irlandei și Norve
giei la Comunitatea Economică 
Europeană ?"

Apropiatul referendum este al 
șaselea organizat în Franța de 
la instaurarea „celei de-a V-a 
Republici", în 1958, dar este pri
mul consacrat politicii comuni
tare franceze. Observatorii poli
tici relevă faptul că, deși se în
cearcă să se limiteze această 
consultare numai la politica co
munitară, ea va prilejui o vie 
dispută între coaliția guverna
mentală și opoziție asupra altor 
aspecte ale politicii interne și 
externe franceze. Agenția France 
Presse relevă că președintele 
Pompidou a hotărît să se anga
jeze personal în disputa electo
rală. El va pronunța discursuri 
televizate la începutul și sfîrși- 
tul campaniei. între timp, va lua 
cuvîntul de două ori în călătoria 
ce urmează să o facă în regiunea 
Lorenei.

• ALEGERILE PRELIMINARE 
din statul Wisconsin, desfășurate 
marți, s-au încheiat cu victorias 
oarecum neașteptată, a senatoru
lui democrat George McGovern; 
care după despuierea a aproxima
tiv 75 la sută din urne, a întrunit 
30 la sută din voturi. El a fost 
urmat de fostul vicepreședinte 
Hubert Humphrey și de guverna
torul statului Alabama, George 
Wallace, cu 21 la sută din voturi 
fiecare, șl de Edmund Muskie; 
cu 11 la sută din voturi. 
Subliniind că aceste rezultate 
parțiale nu vor suferi, pînă la 
despuierea tuturor urnelor, decît 
modificări nesemnificative, agen
țiile de presă apreciază că șansele 
senatorului Edmund Muskie de 
a-și menține poziția de principal 
pretendent democrat la Învestitură 
sînt, în prezent, definitiv compro
mise. O altă personalitate a parti
dului. despre care se considera 
inițial că se bucură de un sprijin 
important din partea electoratului 
democrat, John Lindsay, care s-a 
clasat al șaselea, cu 7 la sută din 
voturi, a anunțat, după comuni
carea rezultatelor, că se retrage 
din cursa prezidențială.

Convorbiri 
cehoslovaco-sovietice 

privind staționarea 
trupelor

• LA 5 APRILIE, la Praga au 
avut loc convorbiri între împuter- 
niciții guvernelor Cehoslovaciei și 
U.R.S.S. tn problemele privind 
staționarea trupelor sovietice pe 
teritoriul Cehoslovaciei — general- 
maior I. Turosik și general-loco- 
tenent N. G. Baștanikov.

La convorbiri au participat, de 
asemenea, F. Hamouz. vicepre
ședinte al guvernului Cehoslova
ciei, general-colonel A. M. Maio
rov, comandantul grupului central 
al trupelor armatei sovietice, ge- 
neral-colonel M. Dzur, ministrul 
apărării naționale al Cehoslovaciei, 
și general-locotenent K. Rusov, 
șeful Marelui Stat major al arma
tei populare cehoslovace.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă prietenească și cordială, 
au fost analizate probleme care 
decurg din condițiile staționării 
trupeior sovietice pe teritoriul 
Cehoslovaciei.

Tratativele 
Kohl-Bahr

• MICHAEL KOHL; secretar de 
stat la Consiliul de Miniștri al 
R. D, Germane,- și Egon Bahr. se

ii

MEISSEN. — Piața orașului dominat de caste
lul Albrecht, vechea reședință a porțelanului

au început să expună pri
virilor înghețate a uimire 
volumele strălucind rotund 
sub vibrația culorilor. Am 
admirat, Ia el acasă, porțe
lanul de Meissen în sepa- 
reurile austere ale castelului 
Albrecht, fără a reuși să-mi 
apropii alchimia dibace a 
devenirii sale. Mă uitam șî 
mă mulțumeam să ating cu 
privirea voluptuoasele forme 
sculptate în mișcarea dege
telor, fără să merg mai de
parte în culisele laboratoru
lui fermecat.

Acum, astăzi, la Khala, a- 
șezare sudică evocînd con
densarea cetăților medieva
le, am totul sub ochi. Totul, 
de la caolinul adus de prin 
apropiere Ia splendidele 
cupe reprezentate în vitrină 
călătorind pe tot pămintul, 
în 34 de țări ale lumii. „O- 
rașul Meissen este locul tra
dițional al porțelanurilor de 
lux, în schimb la Khala se 
află cea mai mare întreprin
dere de produse casnice din 
porțelan" — ne-au atras a- 
tenția gazdele. Nici nu se 
putea o mai fericită pregă
tire pentru pelerinajul pri- 
vilegiant pe traseul dialogu
lui omului cu ghemul de 
pămînt aspirînd Ia frumu
sețe.

De 125 de ani Ia Khala, 
în orașul povîrnit pe repe- 
zile pante ce-mi amintesc 
fără să vreau de Cisnâdie, 
în cuptoarele sale, se plă
mădește pe nesimțite porțe
lanul astăzi căutat și aștep
tat pe atîtea meridiane. Fa
brica, așa cum arată acum, 
cu linii de fabricație noi. cu 
spații luminoase și condiții 
de muncă dintre cele mai 
bune, nu are decît zece ani 
vechime. Se vede, de altfel, 
din concepția de organizare 
a sectoarelor de lucru, din 
nota dominant modernizată, 
din prospețimea ideilor ce 
se vehiculează în legătură 
cu producția propriu-zisă.

Vizităm secția de bază a 
combinatului și prima ob
servație — la îndemina ori
cui — prezența, aproape în 
exclusivitate, a femeilor. 
De-a lungul meselor lungi, 
ca într-o bucătărie de pro
porții, față în față, zeci, sute 
de femei. Așa cum ni se va

gine. Fiecare — altă culoare. 
Distanța în timp este așa fel 
calculată incit nu crezi cu 
putință ca ea să suporte în
corsetări : creionul cu vîrf 
dublu intră în funcțiune 
practic în aceeași fracțiune 
de secundă cînd miniaturala 
oală a olarului își începe 
cursa în jurul propriei axe. 
Dexteritate feminină...

Utilaje de mare întindere 
ocupă transversal spațiul 
halei. Sînt cuptoarele de 
coacere, aceleași cuptoare 
tunel întilnîte în secțiile de 
tratare termică a oțelului cu 
deosebirea că transportorul 
cu bandă poartă cu sine în 
zona temperaturii incandes
cente nu piese cărora zgura 
dobindită intre timp Ie urî- 
țește, ci viitoarele garnituri 
de bucătărie la care focul 
le înnobilează chipul. Este 
o diferență.

Am ascultat — Pe fondul 
celor văzute explicațiile ca
pătă semnificații mai largi
— detalii cu privire Ia în
noirile care se anunță 1® 
Khala. Noi benzi rulante 
pentru transportul produse
lor în procesul tehnologic se 
vor adăuga celor existente. 
Automatizarea va cîștiga te
ren și in domeniul termo- 
tehnicii industriale, sector 
atît de delicat și de cuprin
zător în același timp cînd 
este vorba de porțelanuri. 
De altfel se află în proiect 
chiar o nouă fabrică, prefi- 
gurind reducerea la tăcere a 
atelierelor dispersate ici- 
colo fără posibilitatea ,de a 
beneficia în atare Condiții 
de binefacerile tehnicii mo
derne.

In plus, ca și Pînă în pre
zent. producția combinatului 
din Khala va suporta corec
țiile de rigoare privind du
rata de înnoire a fabricației 
însăși. Cu 20 de ani în urma 
timpul de menținere pe 
flux a modelelor asimilate 
era de peste 5 ani. Acum a 
ajuns la/ 1—2 ani. In per
spectivă ? Iată unul din răs
punsurile care frămîntă în 
mod deosebit pe autorii fru
moaselor vase purtînd in
scripția familiară — Khala
— R.D.G.

N. UDROIU

cretar de stat la Cancelaria fede
rală a R.F. a Germaniei, s-au în
tîlnit miercuri la Bonn pentru o 
nouă rundă de tratative de două 
zile referitoare la acordul general 
asupra traficului de persoane și 
de bunuri între R.D.G. și R.F.G.. 
informează agenția de presă 
A.D.N.

UF
• REPREZENTANTUL CIPRU

LUI LA O.N.U.; Zenon Rossides, 
a adus la cunoștința secretarului 
general al O.N.U. și a Consiliului 
de Securitate declarațiile unor o- 
ficialități turce „indicînd intenția 
guvernului acestei țări de a inter, 
veni prin forță, sub un pretext 
sau altul, în afacerile interne ale 
Ciprului". In scrisoare se afirmă 
că declarațiile oficialităților turce 
reprezintă ;,o violare a documen

telor Adunării Generale a O.N.U. 
și a rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate în problema cipriotăj 
care recomandă o atitudine conci
liantă în vetlerea soluționării paș
nice a ac/istei probleme în confor
mitate cu principiile Cartel 
O.N U.“. t

Pentru recunoașterea 
R.D. G. '

• SUB TITLUL „Danemarca 
trebuie să recunoască R. D. Ger*  
mană“, ziarul „Aktuelt". organ al 
Partidului Social-Democrat, a pu
blicat un articol al lui Bernhardt 
Tastesen, deputat în Folketingul 
danez. Autorul arată că nu poate 
fi negată existența R. D. Germane, 
ca stat de sine stătător, de peste 
două decenii. El sprijină propu
nerea făcută în Folketing, de re
prezentanții Partidului Socialist 
Popular, în problema normalizării 
relațiilor cu R. D. Germană, care 
prevede; între altele, înființarea 
unei reprezentanțe comerciale da
neze la Berlin.

Convorbiri Ciu En-lai - 
Dom Mintoff

• LA PEKIN au continuat con
vorbirile dintre Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de S și Do
minic Mintoff, primul ministru al 
Maltei, care se află într-o vizită 
la Pekin — informează agenția 
China Nouă.
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