
INVITAȚIE LA MUZEUL NAȚIONAL
Adevărată școală de educa

ție patriotică, Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste Ro
mânia, inaugurat recent, pre
zintă tinerilor o amplă și veri-

dică imagine a glorioasei isto
rii a pămîntului românesc. Re
portajul nostru fotografic din 
pag. IV și V își propune să o- 
fere o primă întîlnire cu noul

așezămînt muzeal. Invitația a- 
dresată tinerilor de a vizita 
muzeul este semnată de prof, 
dr. Florian Georgescu, directo- j 
rul prestigioasei instituții.

Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVIII, SERIA II Nr. 7148^ 8 PAGINI —30 BANI JOI 11 MAI 1972

ASlAll SOSIȘTE IN TARA NOASTRĂ 
IIH ECAIIA Dl PARTID Șl GUVERNAMENI Al A 
A R. D. fllllMA\E. CONDUSA DE TOVARĂȘII 

ERICH HONECKER Șl Wllll SIOPII
Astăzi sosește în țara noastră 

delegația; de partid și guverna
mentală a Republicii Democra

te Germane, condusă de-tovară
șul Erich Honecker, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Socialist

Unit din Germania, și tovarășul 
Willi Stoph, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului

Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane.

ERICH HONECKER
prim-secretar al C.C. al Partidului 

Socialist Unit din Germania
Erich Honecker s-a născut la 

25 august 1912, la Neunkirchen 
(Saar), în familia unui miner, 
membru al Partidului Comunist 
din Germania. El și-a făcut uce
nicia în meseria de dulgher și 
a intrat în sindicatul muncito
rilor dulgheri.

In 1926, Erich Honecker, a in
trat în Uniunea Tineretului Co
munist din Germania (K.J.V.D.). 
Din această perioadă, a început 
activitatea sa militantă împotri
va imperialismului, militaris
mului și fascismului, pentru 
pace, democrație și socialism. 
In 1929, Erich Honecker a fost 
primit în Partidul Comunist din 
Germania.

In 1934 a fost ales membru al 
Comitetului Central al K.J.V.D. 
și a început să conducă activi
tatea _ ilegală a tineretului. Pe 
atunci, Saarul reprezenta cen
trul luptei ilegale a P. C. din 
Germania. Erich Honecker a 
participat activ la lupta împo
triva dictaturii hitleriste. în 
1935 a fost arestat, iar în 1937, 
un tribunal fascist l-a condam
nat la 10 ani închisoare pentru 
activitatea sa ilegală. Pînă în 
1945 a fost întemnițat la închi
soarea Brandenburg-Gorden.

După eliberare, în 1945, a ac
tivat la început ca secretar pen
tru problemele tineretului la Co
mitetul Central al Partidului Co
munist din Germania și apoi ca 
șef al Comisiei Centrale pentru 
tineret. In aceste funcții, el și-a 
folosit întreaga experiență și e- 
nergie pentru atragerea tinere
tului la construirea unei vieți 
noi.

Erich Honecker a făcut parte 
dintre întemeietorii Uniunii Ti
neretului Liber German (F.D.J.) 
și a fost președinte al Consiliu
lui Central al F.D.J. în perioada 
1946—1955. Intre 1949 și 1955, a 
fost membru al Comitetului E- 
xecutiv al Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat.

în anul 1946, Erich Honecker 
a fost ales membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Germania. Congresul de 
unificare a P.C.G. și P.S.D.G., 
din 21—22 aprilie 1946. l-a ales 
în conducerea Partidului Socia
list Unit din Germania. De a- 
tunci, Erich Honecker face parte 
din conducerea colectivă a parti
dului. a Comitetului Central.

In 1950, Erich Honecker a fost 
ales membru supleant, iar în 
1958. membru al Biroului Poli
tic și secretar al C.C. al P.S.U.G.

La 3 mai .1971, Comitetul Cen
tral al P.S.U.G. l-a ales în func
ția de prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

De la întemeierea Republicii 
Democrate Germane, în 1949, 
Erich Honecker este membru al 
Camerei Populare Din 1971, el 
este președinte al Consiliului A- 
părării Naționale și membru al 
Consiliului de Stat al R.D.G.

Pentru activitatea sa consec
ventă. în interesul oamenilor 
muncii, pentru viața sa mili
tantă, Erich Honecker a fost 
distins cu Ordinul pentru meri
te în fața patriei, Ordinul Karl 
Marx, titlul de Erou al Muncii, 
precum și cu alte înalte ordine 
și medalii ale R. D. Germane.

WILLI STOPH
membru al Biroului Politic al C. C.
al P.S.U.G., președintele Consiliului

de Miniștri al
Willi Stoph s-a născut la 9 

iulie 1914, la Berlin, într-o fa
milie muncitorească. După ab
solvirea școlii elementare, a în
vățat meseria de zidar și a în- 
»?eput să muncească la 14 ani. 
în 1928 a fost primit în Uniu
nea Tineretului Comunist și a 
îndeplinit diferite funcții în miș
carea de tineret. In 1931 a intrat 
în rîndurile Partidului Comunist 
din Germania. încă din tinere
țe a participat la luptele de cla
să ale muncitorimii germane îm
potriva amenințării naziste. In- 
cepînd din 1933, după venirea 
la putere a naziștilor, și pînă în 
1945, Willi Stoph a luat parte 
activ la lupta de rezistență an
tifascistă în ilegalitate.

După căderea fascismului, s-a 
angajat cu toate forțele în o- 
pera de instaurare a unui regim 
democratic. I-au fost încredin
țate funcții de răspundere în a- 
paratul de partid și de stat, în 
special în dezvoltarea industriei 
și construcțiilor, precum și în 
formarea Armatei populare 
naționale.

în 1950, Willi Stoph a fost ales
★

Generația tînără a României 
socialiste, ca și întregul no
stru popor urează un căl
duros bun-venit delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Democrate Germane și 
își exprimă convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socia-

R.D. Germane
membru al Comitetului Central 
al P.S.U.G. In perioada 1950— 
1953, a activat ca secretar al C.C. 
al P.S.U.G., iar în 1953 a fost 
ales în Biroul Politic. Din 1950 
este deputat în Camera Popu
lară a Republicii Democrate 
Germane. In perioada 1954—1962, 
Willi Stoph a fost vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., iar în 1962—1964 a ac
tivat ca prim-vicepreședinte al 
Guvernului. în septembrie 1964. 
Camera Populară l-a desemnat 
președinte al Consiliului de Mi
niștri. Incepînd din 1964. Willi 
Stoph este vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.D.G.

Willi Stoph a adus o contri
buție importantă la întărirea 
multilaterală a Republicii De
mocrate Germane, la dezvoltarea 
și perfecționarea activității de 
conducere a statului. Pentru me
ritele sale, Willi Stoph a fost 
distins cu diferite ordine și me
dalii, printre care Ordinul pen
tru merite in fața patriei, Or
dinul „Drapelul Muncii". titlul 
de Erou al Muncii, Medalia 
luptătorilor împotriva fascis
mului.

★
list Unit 
Republica 
Republica 
se vor dezvolta cu succes, în in
teresul popoarelor celor două 
țări, al unității țărilor socialiste 
și mișcării comuniste internațio
nale, al cauzei păcii în Europa și 
în lumea întreagă.

din Germania, dintre 
Socialistă România și 
Democrată Germană

Ședința Biroului Executiv
al Consiliului Național al Frontului

Unității Socialiste
Miercuri, 10 mai, a avut 

loc ședința Biroului Exe
cutiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste.

Biroul Executiv a dezbă
tut și a adoptat o Hotărire 
privind sarcinile ce revin 
organizațiilor componente 
ale Frontului Unității So-

cialiste în vederea sărbăto
ririi a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii Popu
lare Române. Hotărîrea va 
fi dată publicității.

în continuare, Biroul Exe
cutiv a analizat propuneri
le și a adoptat măsuri pri
vind organizarea activită
ții de raspîndire a cunoș
tințelor științifice, în lumi
na hotărîrilor plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3-5 noiembrie 
1971. Hotărîrea Biroului E-

xecutiv prevede înființarea 
unui organism obștesc că
ruia să-i revină sarcina de 
a se ocupa cu răspindirea 
cunoștințelor științifice în 
rîndul maselor largi popu
lare.

Biroul Executiv a adoptat 
unele măsuri pentru apli
carea Legii referitoare la 
organizarea și funcționarea 
controlului obștesc. în acest 
scop se va forma o comi
sie, pe lîngă Biroul Execu

tiv al Consiliului Național, 
care se va ocupa de coor
donarea și îndrumarea ac
tivității de control obștesc. 
Comisia va fi formată din 
reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, 
ministere și inspectorate de 
stat. Asemenea comisii se 
vor forma și la nivelul bi
rourilor executive ale con
siliilor județene, municipale, 
orășenești și de sector ale 
Frontului Unității Socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceausescu
9 9

s-a întîlnit cu tovarășul
Santiago Carrillo

Tovarășul Nicolae Ceausescu » > 
a primit pe generalul 
Jose Graham Hurtado

Miercuri, 10 mai 1972, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român s-a întîlnit, la 
sediul Comitetului Central al 
partidului, cu tovarășul Santia
go Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spa
nia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia a 
fost realizat un schimb re
ciproc de informări asupra ac
tivității celor două partide. S-a

reafirmat, totodată, hotărîrea 
de a dezvolta pe mai departe 
colaborarea, relațiile de solida
ritate internaționalistă dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania, 
în interesul celor două partide, 
al popoarelor român și spaniol, 
al. unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
al tuturor forțelor antiimperia- 
liste. In cursul convorbirii au 
fost abordate probleme actuale 
ale mișcării comuniste și mun
citorești, ale luptei antiimperia- 
liste, ale situației internațio
nale.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

în cursul zilei de miercuri, 
10 mai 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, a primit pe generalul Jose 
Graham Hurtado, președintele 
Comitetului de asesori ai pre
ședintelui Republicii Peru, care 
se află într-o vizită în Româ
nia.

La primire a participat to
varășul Ion Pățan, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. De; asemenea, a luat

parte Mariano Pagador Puente, 
ambasadorul Republicii Peru 
la București.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au 
fost abordate probleme ale re
lațiilor bilaterale româno-perua- 
ne și s-a exprimat dorința co
mună ca acestea să înregistre
ze în continuare o evoluție as
cendentă, în’ avantajul popoa
relor român și peruan, al coo
perării și bunei înțelegeri inter-* 
naționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordiali-" 
tate.

Porțile de Fier— 
arenă a marilor 

performanțe
... Răminem sus, la locul nu

mit Padina Gardului, lingă 
parapetul de unde contem
plam, împreună cu cititorii ul
timei noastre scrisori de la Da- 
mlbiu, peisajul fantastic al Hi
drocentralei. Nu coborim încă 
în fosta incintă, acolo unde ard 
ultimele eforturi ale construc
torilor care au mai rămas, aco
lo unde stăruie pentru totdea
una statuile de abur cald ale 
constructorilor care au plecat 
spre alte șantiere. Acum, aici,

Sala turbinelor de la „Porțile de Fier*
Foto: GH. CUCU

22000 D£ £ARAM
UMANIZATORI...

Convorbire cu tov. GH. MANCIU, 
director general al Direcției generale a mecanizării 

din cadrul M.A.I.A.A.

Fiecare, cooperator — un mecanizator este acțiunea ce 
reține prin deosebitul său ecou mobilizator în rîndul sătenilor 
și prin marele efect ce-l are asupra rezultatelor economice 
ale unităților agricole. Aproape că nu este secție de mecani
zare și cooperativă agricolă unde să nu se fi amenajat piste 
pentru deprinderea conducerii tractorului de către săteni, 
bărbați și femei — simpli membri cooperatori, șefi de echipă
sau președinți, economiști și specialiști.

— Peste douăzeci și două de 
mii de oameni au grupat primele 
serii ale cursurilor de instruire 
în meseria de mecanizator — 
sublinia tovarășul Gheorghe 
Manciu. Cifra redă clar, convin
gător, interesul deosebit pentru 
deprinderea conducerii tracto
rului manifestat în lumea sa
tului iar rezultatele la examenul 
practic — peste 98 la sută pro
movați —- certifică seriozitatea 
și strădania cursanților, adere-nța 
lor la această meserie ce va fi 
indispensabilă oricărui țăran de 
mîine. Sînt județe, cazul Biho
rului. Ilfovului. Vîlcei, Sucevei, 
Buzăului, Brăilei și Doljului, 
unde au fost pregătiți țărani 
mecanizatori care să acopere

nevoile de organizare a schim
bului doi pentru 70—80 la sută 
din numărul de tractoare.

Trebuie apoi, adăogat faptul 
că, fiind vorba de o problemă 
atît de complexă cum este pre
gătirea practică și teoretică a 
mii și mii de oameni, organiza
rea primei serii ne-a permis des
prinderea unor concluzii pe care 
ne străduim să le materializăm 
în măsuri concrete menite să 
sporească, în eficiență, acțiu
nea. De pildă, orele de condu
cere le vom îmbina cu cele de 
pregătire practică a tractorului 
și de lucru în agregat cu întreg

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a Vl-a)

reporterul își rezervă un mo-» 
ment de tihnă a gindului in- 
cercînd să traducă în cifre e- 
sențiale cotele priveliștii care i 
se deschide în față, cotele efor
tului care a generat aceste pri
veliști. Iar pentru proiecția a- 
cestui gînd e firesc să ne ima
ginăm, tăiat în materia pură a 
cerului de mai, un ecran elec
tronic dimensionat pe măsu
ra înfruntării care se dă în 
vasta arenă, pe măsura izbîn- 
zii obținute, pe măsura perfor
manțelor tehnice care au în
scris Porțile de Fier în cartea 
de aur a împlinirilor timpului 
socialist, ducindu-le faima pî
nă departe în 4 zări de lume. 
Rememorăm așadar, în acest 
popas, cifre. Cifre, realități teh
nice a căror deplină expresi
vitate nu mai are nevoie de 
nici un fel de comentariu.

... E mai întii record de difi
cultate : Porțile de Fier ocupă 
primul loc pe plan mondial în 
ceea ce privește greutatea de 
construcție. Cei 16-17 m/sec. a-

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a Vl-a)

AL DOILEA

CERTIFICAT
de VICTOR VIȘINESCU

Vegheat și ghidat cu constanță, competență și clarviziune 
de conducerea superioară de partid și de stat, învățămîntul 
nostru tinde, prinîr-o multitudine de căi și mijloace proprii 
și de întrajutorare cu unitățile productive, să se lege tot 
mai mult de activitatea în producție și de cuceririle tehnico- 
științifice contemporane.

Prin rețeaua atelierelor-școalâ, atelierelor-uzină, labora
toarelor, stafiilor și loturilor experimentale, a cabinetelor 
tehnice și, a bibliografiei suplimentare „la zi", activități pre
zente efectiv în spatiile orare ale învățămîntului, elevii își 
formează și își dezvoltă cunoștințe și deprinderi practice, 
aplicative, într-o viitoare meserie sau profesiune. Se naște, 
astfel, în anii școlii generale de 8 sau 10 ani, sau în cei ai 
liceului, pasiunea pentru muncă, prefigurînd și pe cărturar 
și pe muncitor, fuziune-deziderat a instruirii și educării tine
rei generații.

Drept consecință, la absolvirea unui ciclu școlar, clasicul 
certificat în care sînt consemnate medii finale se dovedește 
incomplet și în contradicție cu realitatea. O notă de „10" 
la fizică, bunăoară, nu poate sugera, la simpla citire, ima
ginea reală a elevului care a primit-o, bun teoretician și 
deopotrivă practician.; a elevului (sau a elevilor), să zicem, 
de la Școala generală din Siliștea Znagovului care au rea
lizat un „cățel electronic", încununat cu premiul întii și 
Medalia de aur la neuitata expoziție „Minitehnicus".

După cum alte note, la alte discipline, cu precădere cele 
zis „exacte", nu pot atesta valoarea și ponderea prepro- 
fesionalizării în cazul elevilor școlii generale de 10 ani cei 
care, la diferite expoziții, își înscriu numele sub seturi de 
bobine, stații de amplificare, truse mecanice de uz gospo
dăresc sau diferite alte modeste dar promițătoare invenții.

în susținerea pledoariei pentru cel de al doilea certificat... 
mai invoc un exemplu. Am aflat că la liceul bucureștean 
nr. 33, mai multe clase paralele din anul al lll-lea, efec- 
tuiază practica productivă la Uzina de mașini electrice. 
Conducerea întreprinderii, mulțumită de lucrările de bobinaj

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Vizitele delegației 
economice guvernamentale 

a Republicii Peru
Prim-vicepreședintele Consiliu

lui de Miniștri, Ilie Verdeț, a 
primit, miercuri după-amiază, 
pe conducătorul delegației eco
nomice guvernamentale a Repu
blicii Peru, generalul Jose Gra
ham Hurtado, președintele Co- 
miletului de asesori ai preșe
dintelui, care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, a luat parte 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior.

A participat Mariano Pa gad or 
Puente, ambasadorul Republicii 
Peru la București.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

★
Tovarășul Ton Pățan, vicepre- 

țedirtte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exteri
or, a avut, miercuri după-amia
ză. o întîlnire cu delegația eco
nomică guvernamentală a Re
publicii Peru, condusă de ge
neralul Jos6 Graham Hurtado, 
președintele Comitetului de a- 
sesori ai președintelui Republi
cii.

Din partea română, a luat 
parte Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, Vasile Volo- 
șeniuc. președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior. Ion

Mineu, ad^ ^nct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei, 
Aurel Loucică, secretar general 
în Ministerul Comerțului Exte
rior, funcționari superiori din 
M.C.E.

Din partea peruană au parti
cipat Mariano Pagador Puente, 
ambasadorul Republicii Peru Ia 
București, Guillermo Van O’orst, 
directorul general al planificării 
în Ministerul Industriei și Co
merțului, dr. Iulio Paz Caffenata, 
asesor comercial în Ministerul 
Industriei și Comerțului, Adrian 
Kahan. reprezentant al sectoru
lui importatorilor particulari și 
industriei farmaceutice.

în cadrul întîlnirii, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea în continuare a, 
relațiilor economice bilaterale, 
diversificarea schimburilor co
merciale și a cooperării econo
mice și tehnice între România 
și Peru.

*
în cursul dimineții, delegația 

economică guvernamentală a Re
publicii Peru a avut întrevederi 
la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, cu minis
trul loan Avram și la Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geologiei, 
cu ministrul Bujor Almașan.

TR.-SEVERIN
LA 1850 DE ANI

La Casa de cultură din Tr. Se
verin a avut loc, miercuri, o se
siune de comunicări științifice 
consacrată aniversării a 1850 de 
ani de atestare documentară a 
municipiului Drobeta — Tr. Se
verin.

Sesiunea a fost deschisă de 
tovarășul Traîan Dudaș, prim- 
secretar ăl Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R., președintele 
Conciliului popular județean.

în încheiere, cei prezenți au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, in care 
se spune printre altele :

Participanții la sesiunea știin
țifică organizată la Tr. Severin 
cu prilejul împlinirii a 1850 de 
ani de la prima atestare docu
mentară a municipiului Drobeta 
— Tr. Severin, își exprimă dra
gostea. recunoștința și admira
ția față de politica înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român, față 
de dumneavoastră personal, emi
nent fiu și conducător al Româ
niei socialiste, sub a cărui con
ducere oamenii muncii de pe a- 
ceste străvechi meleaguri, îm

preună cu întregul popor, au 
înălțat și înalță noi șl grandioase 
edificii ale socialismului, mărtu
rii grăitoare ale geniului creator 
aj poporului nostru.

Fiii Severinului — oameni ai 
muncii, slujitori ai științei și 
culturi] — locuitori ai celui mai 
vechi municipiu din țară, vă 
asigură.'stimate tovarășe secretar 
general, că își vor consacra, și 
ele acum înainte toate eforturile, 
întreaga capacitate creatoare în
floririi continue a municipiului 
Tr. Severin, a județului Me
hedinți, adueîndu-și astfel con
tribuția Ia dezvoltarea scumpei 
noastre patrii. Republica Socia
listă România.

★
în aceeași zi, în vecinătatea 

vestigiilor podului transdanu- 
bian, care la începutul secolului 
II e.n. a unit cele două maluri 
ale fluviului, a fost dezvelit 
bustul ctitorului acestei monu
mentale lucrări : arhitectul
xApollodor din Damasc, unul din
tre cei mal vestiți arhitecțt ai 
antichității. Bustul este opera 
sculptorului Ion Lucian Murnu.

ORCHESTRA
SUFONICĂ

DIN BIRMINGHAM
In ultima perioadă a stagiu

nii muzicale, Agenția Română 
de Impresariat Artistio ne pro
pune tnttlnlrea cu un oaspete 
de Onoare : Orchestra Simfonică 
din Birmingham. Mesageră a u- 
nor frumoase tradiții muzicale 
(începuturile muzicii orchestra
le pot fi urmărite la Birmin
gham. tncâ de la mijlocul sec. 
al XVIII-lea ți se datorează 
festivalurilor trienale ale ora
șului) orchestra simfonică, se- 
micentenară cuprinde peste 
optzeci de instrumentiști al că
ror talent și îndemînare tehni
că au fost remarcate cu ocazia 
concertelor prezentate în țară 
și în turnee efectuate aproape 
în întreaga Europă. In cîștiga- 
rea unui renume internațional 
un aport substanțial și-a adus 
dirijorul Louis Fremaux, for
mat la școala lui Fourestier 
și Chaillez, deținător al unor 
prestigioase premii I pentru di
rijat. Solicitat, în 1969 ca di
rector muzical și dirijor prin
cipal la Orchestra Simfonică 
din Birmingham, Louis Fremaux 
se recomandă printr-o bogată 
experiență de organizator și 
muzician, zelul cu care s-a dă
ruit șlefuirii orchestrei se re
flectă în succesele înregistrate 
în Anglia, Olanda, R.F. a Ger
maniei, la radio și televiziune, 
o mărturie prețioasă fiind cele 
peste treizeci de discuri dintre 
care opt au fost încununate cu 
Marele Premiu al Discului. De 
altfel, atît Louis Fremaux cît 
și dirijorul secund al orches
trei, Maurice Handford sînt cu- 
noscuți publicului meloman din 
țara noastră grație turneelor și 
înregistrărilor a căror valoare 
îi impune ca slujitori de talent 
ai artei interpretative contem
porane. împrospătarea reperto
riului orchestrei cu muzică mo
dernă, includerea unor piese de 
rezistență din literatura muzi
cală ca interpretarea integrală 
a operei „Maeștrii Cîntăreți" de 
Wagner i se datoresc Iui Mau
rice Handford, fost asistent al 
lui Sir John Barbiroli. Solistul 
concertelor, pianistul John Li.ll 
— deținător al medaliei „Dinu 
Lipatti" — face parte din cate
goria „copiilor minune" a 
căror evoluție ulterioară n-a 
dezmințit aprecierile culese în 
epoca precocității. Cel care 
la vîrsta de nouă ani sus
ținea primul recital public, 
iar la paisprezece cunoș
tea pe dinafară întreaga li
teratură pentru pian beethove
niană este așteptat cu mult in
teres. Printre personalitățile din 
lumea muz’cală care 1-ad aore- 
c^t si călăuzit trebuiesc amin
tiți W. Kempff și Șostakovj^i.

Fișa individuală a lui John Bill 
mai cuprinde, ca o performan
ță, spectacolul de la Royal Al
bert Hall din Londra unde a 
interpretat, într-o singură sea
ră, trei concerte de Beethoven. 
Premiul I obținut la Concursul 
Internațional de la Moscova, e- 
diția 1970 constituie cel mai e- 
locvent argument al măiestriei | 
sale interpretative.
.Ca încheiere se cuvin a fi no
tate titlurile cîtorva lucrări a 
căror tălmăcire sonoră va fi 0- 
ferită de Orchestra din Birmin
gham cu protagoniștii ei în con
certele de la București, Timi
șoara și Arad : Berlioz —,, U- 
vertura Corsarul, Ceaikovski — 
Concertul nr. 1 pentru pian, 
Simfonia a iV-a în fa minor, 
Stravinski — Pasărea de foc. 
L. V. Beethoven — Concertul 
nr. 3 pentru pian, R. Strauss — 
Poemul simfonic Don Juan, 
B. Britten — Ghidul de orches
tră al tînărului.

GH. P. ANGELESCU

\ffnema
JOI, 11 MAI 1972

GOYA : rulează la Capitol (o- 
rele 9,30; 12,45; 19,15), Grădina Ca
pitol (ora 19.45).

TAINA SOFIEI GRUSKO î ru
lează la Central (orele 9.15; 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

ASTA SEARA. DANSAM IN 
FAMILIE i rulează la Feroviar (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30). Excelsior (orele 9,15; 11.30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30). Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Modern (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30), Patria (orele 12,30; 15; 
17,45: 20,30). Grădina Modern (ora
19.45) . ,

DOAMNA ȘI VAGABONDUL ! 
rulează Ia Scala (orele 9; 11,15; 
12.30; 16: 18,15; 20.30), Festival (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45), 
Grădina Select (ora 19,30).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30 >16: 18.30; 20.45).

FELIX ȘT OTILIA t rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 19).

TOAMNA CHEYENNILOR ; ru
lează Ia Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16; 19 30) București (orele 9: 12.15: 
17 20.15). Favorit (orele 9.15; 12.30; 
16,15; 19,30), Sala Palatului (orele 
17; 20).

PA DUREA PIERDUTA : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13.45: 16; 
18.15; 20 30) : Program pentru co
pii (ora 10).

ULTTMUL DOMTCTLTU CUNOS
CUT: rulează la Gri vița (orele 9; 
11.15: 13.30; 16; 18.15: 20,30). Melodia 
orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

Vizitele delegației
Adunării orășenești

Belgrad
Miercuri dimineața, a sosit 

în Capitală o delegație a Adu
nării orășenești a capitalei R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de Branko 
Peșici, președintele adunării, 
care va lua parte la manifestă
rile prilejuite de „Zilele Belgra
dului la București".

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, oaspeții au fost întimpi- 
nați de1 Gheorghe Cioară, pri
marul general al Capitalei, de 
alți membri ai Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular mu
nicipal.

Au fost de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la Buourești, și membri ai am
basadei.

★
în cursul dimineții aceleiași 

Zile, delegația Adunării Orășe
nești din Belgrad. în frunte cu 
Branko Peșici, a făcut o vizită 
la Consiliul popular al munici
piului București, unde a avut o 
întrevedere cu Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei, și 
cu alți membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
municipal.

Au fost de 
ambasadorul 
la București, 
basadei.

In cadrul întrevederii, desfă-

față Iso Njegovan,
R.S.F. Iugoslavia 

și membri ai am-

șurată într-o atmosferă

I
I

Szabo Ferenc, de la ziarul r

ne transmite din Budapesta

T____ __  _ caldă,
prietenească, au fost relevate 
bunele relații de prietenie și ve
cinătate statornicite între țările 
și popoarele român și iugoslav. 
A avut loc, de asemenea, un 
schimb de informații privind ac
tivitatea economică, social-cul- 
turală și edilitar-gospodărească 
din cele două capitale.
• De asemenea, cu acest prilej 
a fost semnată o înțelegere de 
colaborare și prietenie între 
București și Belgrad.

La amiază, primarul general 
al Capitalei a oferit un dejun în 
cinstea delegației Adunării oră
șenești din Belgrad.

In aceeași zi, oaspeții iugos
lavi au vizitat noile cartiere de 
locuințe Titan și Drumul Tabe
rei.

Seara, președintele Adunării 
orășenești din Belgrad a oferit 
o recepție in onoarea primaru
lui general al Capitalei.

Cu prilejul Zilelor Belgradu
lui, la București se vor deschi
de o expoziție de fotografii, care 
va ilustra dezvoltarea Belgra
dului, și o expoziție de pictură, 
vor avea loc concerte ale soliș
tilor Operei di 
vor organiza o 
și o săptămînă culinară belgră- 
deană.

I
I
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souș- n 
si se I 

modei ■

I
In legătură cu pregătirea Conferinței |

pe țară a inginerilor și tehnicienilor |

care va avea loc intre 19-21 mai a.c
Miercuri, 10 mai a.c., Ia Bucu

rești a avut loc ședința Biroului 
Consiliului Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor. în ședință 
a fost examinat stadiul lucrări
lor de pregătire a Conferinței pe 
țară a inginerilor și tehnicieni
lor care, potrivit hotărîrii plena
rei Consiliului Național al Ingi
nerilor și Tehnicienilor din 16 
mârtie 1972, urmează să aibă loc 
în zilele de 19, 20 și 21 mai 
București.

Biroul Consiliului Național 
Inginerilor și Tehnicienilor 
examinat :

— Proiectul de Raport asupra 
activității desfășurate de Consi
liul Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor și cu privire la 
sarcinile ce revin intelectualită-

la

CRONICĂ
Prin decret al Consiliului

Republicii Socialiste 
tovarășul Dumitru

de
Stat al 
România, __ ,
Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar ‘ 
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, se elibe
rează din calitatea de președin
te al Consiliului Național al 
Radioteleviziunii Române.

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, se numește 
în calitatea de președinte al 
Consiliului Național al Radio- 
televiziunii Române.

aJ Co-

ILLOVSZKI SPERĂ ÎNTR-UN
AL TREILEA MECI

ții tehnice, alături de toți oame
nii muncii pentru înfăptuirea 
programului de construcție a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate adoptat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist 
Român.

— Proiectul de raport asupra 
statutului și proiectul • de statut 
al Consiliului Național al Ingi
nerilor și Tehnicienilor.

De asemenea. Biroul Consiliu
lui Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor a analizat modul 
cum s-au desfășurat, conferin
țele județene ale inginerilor și 
tehnicienilor și a stabilit tot
odată; măsurile necesare pentru 
buna desfășurare în continuare, 
a lucrărilor de pregătire a Con
ferinței pe țară a inginerilor și 
tehnicienilor.

i
I
I
I
I
I
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După meciul susținut cu echipa 
Maltei, iubitorii fotbalului din 
R. P. Ungară așteaptă cu oarecare 
neliniște revanșa meciului cu echi
pa României. Suporterii echipei 
maghiare sînt încercați de neli
niște și de o tristețe, aș 
putea spune, pentru faptul că 
echipa lor, împotriva echipei 
malteze, altfel destul de slab 
cotată în fotbalul european, a fo
losit o tactică neadecvată, nu a 
respectat indicațiile antrenorului. 
Pe lîngă acestea se mai adaugă și 
accidentarea a 4 jucători de bază: 
Dunai II, Fazekas, Branikovits și 
Vidats Din acest motiv, probabil 
că Illovszki, selecționerul ungar, 
trebuie să opereze modificări im
portante în componența echipei 
naționale. Este cert că Vidats nici 
nu va mai face deplasarea în ca
pitala României. In locul lui va 
fi introdus tînărul jucător de la 
Ferenczvăros, Kii, revelația ultime
lor săptămîni. Părerea cam nefa
vorabilă a publicului sportiv ma
ghiar față de evoluțiile echipei 
noastre, din ultima vreme, se re
simte și în rîndurile jucătorilor. 
Ei simt că trebuie să joace frumos 
și eficace ca să-și recîștige încre
derea pierdută. Totodată, sînt 
conștienți de faptul că pe Stadio
nul „23 August" se vor întîlni cu 
o echipă care poate să învingă 
orice echipă din Europa. Așa că 
sînt pregătiți pentru un asalt, de 
90 de minute, al gazdelor căruia 
trebuie să-i facă față. Dorind să 
evite un eșec șl, bineînțeles, să se 
cal-fice în faza superioară a com
petiției, antrenorul Illovszki a su
pus unor teste și pregătiri foarte 
severe pe jucătorii lotului. Ei fac 
antrenamente de două ori pe zi : 
unul constînd din exerciții pen
tru menținerea forței fizice, celă
lalt dintr-un joc cu mingea. Azi 
(n.r. ieri) vor juca o partidă cu 
o echipă de categorie inferioară, 
iar mîine (n.r. astăzi) cu o echipă 
de categoria a II-a, Ia Esztergom, 
unde se află „cartierul general" al 
lotului. Pînă și joi vor susține 
două antrenamente, iar vineri 
unul. Sîmbătă, lotul format din 
Următorii jucători : Găczi, Rother- 
mer, Fâbiân, KU, Vâpi, Pâncsics, 
Bâlint, P. Iuhâsz, I. Iuhâsz, SzUcs, 
Szoke, Bene, Zambo, Kocsls, Ko- 
văcs și, probabil, ” 11 Ji“
Dunai II și Fazekas 
spre București.

Illovszki, în cel mai rău caz, spe
ră la un al treilea meci care, dacă 
așa se va întîmpla, va avea loc, 
cum s-a stabilit, la Belgrad. Ca să 
atingă acest scop după meciul cu 
echioa Maltei a ținut o ședință cu 
jucătorii arătîndu-le amănunțit 
toate lipsurile care au reieșit în 
această partidă. După aceea selec
ționerul a caracterizat pe rînd toți

jucătorii lotului român potrivit e- 
voluției lor la meciul de la Buda
pesta. Fiecare fotbalist din echipa 
română va primi un păzitor care 
nu-1 va scăpa de sub supraveghe
rea strictă pe perioada întregului 
meci Deși Illovszki vede o parti
dă de totală angajare fizică, nu se 
teme pentru elevii săi deoarece 
consideră că jucătorii celor două 
echipe, atît tehnic cît și din punct 
de vedere al potențialului fizic, 
sînt sensibil egali. Antrenorul ma
ghiar n-a scăpat din vedere să a- 
tragă atenția, îndeosebi, asupra lui 
Dobrin care are o faimă aparte 
aici la noi. Dobrin poate să fie 
sigur că o să aibă un păzitor de 
nădejde care o să-1 urmărească 
în orice colț al terenului.

După cum am auzit, la Bucu
rești se zvonește că ar intra în e- 
chipa ce se deplasează la Bucu-

resti Albert Florian. Este un sim
plu zvon, așa cum se aud multe 
zvonuri privind componența for
mațiilor înaintea marilor confrun
tări. Albert, în momentul de față, 
din cauza unei accidentări, ou 
Joacă nici în echipa sa. De altfel, 
stilul lui de joc nici nu se în
cadrează în concepția și formula 
echipei lui Illovszki. Fotbaliștii 
maghiari speră să facă o impre
sie bună publicului 
practicînd un fotbal bun, un joc 
frumos, spectaculos. Credem 
vom reuși (gindindu-ne la faptul 
că și anul trecut s-a jucat mai 
slab la Budapesta cu francezii și 
s-a ciștigat pe stadionul Colombes 
din Paris) să ne calificăm cum 
ne-am calificat și atunci în etapa 
superioară a competiției. Astăzi, 
jucătorii cred în ei mult mai mult 
decît publicul maghiar.

După cum am mai anunțat, 
pregătirile lotului național de 
fotbal continua la Snagov. Ieri 
a susținut un meci de antrena
ment în compania echipei Di
namo (tineret-rezerve). Pe par
cursul partidei Angelo Nîcu- 
lescu — arbitrul de centru — 
a oprit în mai multe rînduri 
jocul pentru exersarea unor lo
vituri sau pentru a explica „e- 
levilor" săi greșelile făcute. A- 
cest joc-școală a fost deosebit 
de util, tinerii fotbaliști dina- 
moviști, ambițioși, le-au pus 
multe probleme tricolorilor, atît 
apărării cît și ofensivei echipei 
naționale. în cele două porți, 
alternativ, au apărat Răducanu

bucureștean

că

Branikovits. 
vor pleca

EXEMPLU DE OMENIE Șl
CONȘTIINȚA PROFESIONALA
Accidente, accidente. De 

muncă, din neglijență, neaten
ție. Dar ravagiile pe care le 
face automobilismul cum să le 
mai categorisești ? Vinovați 
sau nu. mulți conducători auto, 
pasagerii care îi însoțesc, tre
cătorii de pe stradă le cad vic
time. Despre acestea din urmă

ANUNȚ
INSTITUTUL DE MARINĂ DIN CONSTAN

ȚA, anunță că termenul de înscriere a candi- 
daților la CONCURSUL DE ADMITERE pentru 
anul universitar 1972—1973, s-a prelungit 
pînă la data de 30 mai a.c.

Dosarul de înscriere format din :
— cerere de înscriere ;
— copie legalizată de pe certificatul de 

naștere ;
— copie legalizată de pe diploma de ba

calaureat pentru absolvenți sau ade
verința de elev în ultimul an de stu
dii, se poate depune personal la secre
tariatul institutului zilnic între orele 
7,30—15,30 sau trimis prin postă pe 
adresa: INSTITUTUL DE MARINĂ, 
B-dul Lenin nr. 124 Constanta.

Se pot obține RELAȚII LA ’ TELEFON 
2.23.33.

se scrie foarte mult. Mai puțin 
(și cît de nedrepți sîntem !) se 
scrie despre acei oameni minu
nați și bisturiile lor miracu
loase, despre personalul medico- 
sanitar începînd de la șoferul 
salvării, de la donatorul de sîn- 
ge voluntar și pînă la medicul 
în mîinile căruia se află viața 
a zeci și sute de oameni plasați 
totalmente în aria acestui ade
vărat flagel al secolului vitezei.

Titlul acestor mici însemnări 
ne-a fost inspirat de abnegația 
cu care a acționat personalul 
spitalului din Slobozia într-u- 
nul din cazurile la care am 
vrea să ne referim. Astfel nu 
de mult, adueîndu-și familia și 
rudele din Brăila spre Bucu
rești, F. G. necunoscător temei
nic al șoselei dar și cu contri
buția unei ploi venite ca ,,‘din 
senin" 
dat. o 
urmat 
și toți 
tați.
auto ce se aflau prin apropiere, 
țăranii cooperatori din comuna 
Căzănești au depus mult suflet 
pentru recuperarea aocidenta- 
ților. Dar poate totul ar fi fost 
în zadar dacă la Spitalul din 
Slobozia nu s-ar fi aflat, după 
cum ne mărturisesc victimele, 
oameni de omenie, cu o bună 
calificare și cu o înaltă con
știință profesională. Interven
țiile prompte, îngrijirile acor
date accidentaților au fost sal
vatoare. Celor care ne-au rela
tat, întîmplările le-a rămas o 
singură dificultate. Cui să adre
seze mai întîi cuvintele de 
mulțumire ? Firește întregului 
personal al Spitalului din Slo
bozia- dar cu deosebire medicu
lui -șef Constantin Nițulescu, 
medicilor Druker și Corbu, a- 
sistenților. Este ceea ce și fa
cem prin rîndurile de față.

I. BODEA

a făcut, la un moment 
manevră greșită. Ce a 
e clar. Mașina a derapat 
pasagerii au fost acciden- 
Trecătorii, conducătorii

I
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Fază din partida de la Buda pesta i angajați la balon Deleanu 
și Fazekas.

între 13 și 21 mai, la „Palatul

PREGĂTIRILE
LUTULUI NAȚIONAL
și Adamache. Echipa, în prima 
repriză, a început jocul în urmă
toarea alcătuire: Răducanu, Săt- 
măreanu, (Hălmăgeanu), Lu- 
pescu, Dinu, Deleanu, Dumitru, 
Radu Nunweiller, Dembrovșehi, 
(FI. Dumitrescu) Dobrin, (Nea- 
gu), Domide, Iordănescu. Jucă
torii trecuți în paranteză au in
trat pe teren în partea a doua 
a jocului. Deși într-un aseme
nea meci scorul nu are nici o 
importanță, pentru satisfacerea 
curiozității cititorilor totuși îl 
vom insera : 5—2 (2—1) pentru 
tricolori prin punctele marcate 
de Dobrin, Dembrovșehi, Radu 
Nunweiller, Dumitru si Neagu.

OLIMPICII
LA LUCRU...

Ieri pe stadionul Republicii, 
într-un meci internațional ami
cal de fotbal selecționata olim
pică a țării noastre a învins 
cu scorul de 2-1 (0-1), echipa 
secundă a Bulgariei. Scorul a 
fost deschis în minutul 5 de 
oaspeți prin Hagiev. Fotbaliștii 
români au egalat în minutul 
47 datorită lui Tătaru. Punctul 
victorios a fost realizat trei 
minute mai tîrziu de Marcu. 
Au jucat următoarele formații: 
sel. olimpică a României : Ghi- 
ță, Pop, C. Olteanu, Vlad, N. 
Ionescu (Codrea), Anca, Simio- 
naș, Gyorfi, Tătaru, Kun II 
(Halvei), Marcu, sel. secundă a 
Bulgariei : Kamenski (Constan- 
tinov), Gherov, Iskov. Ionev, 
Anghelov, Kolev, Suleimanoy, 
Marinov (Asenov), Hagiev, Gri
gorov, Pațev.

„Cursa păcii"
După cinci etape (614 km), 

desfășurate pe teritoriul R. D. 
Germane, cicliștii participant! 
Ia „Cursa Păcii" Berlin-Praga- 
Varșovia au beneficiat ieri de 
o zi de repaus, petrecută în 
orașul Gera. Prima treime a 
competiției a fost dominată de 
reprezentanții R. D. Germane, 
învingători în patru etape, din
tre care trei au fost cîștigate 
de Michael Mllde, un sprinter 
de mare clasă. Trena foarte 
rapidă, acțiunile ofensive, dis
puta spectaculoasă la sprin
turile finale demonstrează ni
velul tehnic înalt al multora 
dintre competitorii ediției ju
biliare a „Cursei Păcii". Unele 
busculade produse în timpul 
etapelor au provocat acciden
tarea și abandonul a doi mari 
favorlți : campionul mondial de 
fond, francezul Regis Ovion, și 
polonezul Hanusik. Din echipa 
română au părăsit cursa Con
stantin Ciocan și Mircea Vir
gil, astfel că selecționata 
noastră continuă Întrecerea in 
patru alergători.

Competiția se reia astăzi, eu 
etapa a 6-a — Gera-Karlovy- 
Vary (157 km), in cursul căreia 
se va intra pe teritoriul Ceho
slovaciei. înaintea acestei eta
pe, în clasamentul general in
dividual conduce Milde (R.D. 
Germană) — 14h 18’ 17”, urmat 
de Neliubin (U.R.S.S.) — Ia 
1» 13”, Krzeszowiec (Polonia)
— la 1’ 16”, Magni (Franța) — 
la 1’ 50”, Takacs (Ungaria) la 
1’ 16”, Dockx (Belgia) — la 
1» 54”, Szurkokski (Polonia)
— la r 95”, Belousov (U.R.S.S.)
— la 2’ 10”, Oberfranz (R. D. 
Germană) — la 2’ 11”, Moska- 
lov (U.R.S.S.) — la 2’ 12”. Ci
cliștii români ocupă următoa
rele locuri : Ștefan Suciu (51) 
la 5’ 17” ; Alexandru Sofronie 
(52) la 5’ 18”, Nlcolae Andro- 
nache (56) la 6’ 10”, Vasile Se- 
lejan (72) la 12’ 20”.

Clasamentul general pe echi
pe : 1. R. D. Germană — 
42h 51’ 37” ; 2. U.R.S.S. — la 
2’ 25” ; 3. Polonia — la
4’ 46” ; 4. Cehoslovacia ; 5. Un
garia ; 6. Franța ; 7. Italia ; 8. 
Belgia ; 9. Cuba ; 10. Bulgaria ; 
11. Finlanda ; 12. România (la 
10’ 28”) ; 13. Danemarca ; 14.
Iugoslavia ; 15. Maroc ; 16. Nor
vegia ; 17. Anglia.

câ, mai ales la unele categorii, de
calajul valoric a) reprezentanților 
noștri față de primele garnituri 
europene este încă apreciabil, tre
buie să notăm posibilitățile unor 
sportivi — precum Hortopan la 
triatlon, Constantin, Bădescu, Mîi- 
nea și chiar Deak la cite unul din 
stiluri — de a-și apropia una din 
medalii. Din păcate ploieșteanul 
Grigoraș și Z. Fiat, doi dintre oa
menii de bază ai lotului sînt, în 
continuare, indisponibili ca urmare 
a unor accidentări.

sporturilor" din Constanța

CAMPIONATELE
EUROPENE

DE HALTERE
Halterele — sportul acesta ad

mirabil al efortului ce desfide gra
vitatea — ne prilejuiesc, în zilele 
următoare, o confruntare interna
țională de maxim interes : Cam
pionatele europene. Timp de 9 zile, 
la Constanța, între 13—21 mai, cei 
mai buni halterofili ai continen
tului își dispută medaliile și titlu
rile de campioni europeni. Este 
lesne de închipuit că fiecare e- 
chipă, concurenții Individuali, țin
tesc, de fapt, marele eveniment 
sportiv ce va avea loc peste apro
ximativ 100 de zile — Jocurile 
Olimpice —, și nu vor rata prilejul 
excelent pe care îl oferă „europe
nele" de a fațe o ultimă repetiție 
generală. Un sumar calcul de 
aritmetică ne arată că la actuala 
ediție a C.E. sînt în joc un număr 
de 108 medalii. Vor fi medaliați 
primii trei clasați la fiecare din 
cele 9 categorii, pentru fiecare din 
cele trei stiluri clasice (împins^ 
smuls, aruncat) precum și la tota
lul celor trei probe. Așadar 
3 X 4 X 9 = 108 medalii. Cîte din 
aceste medalii vor reveni sporti
vilor noștri ? Dar să notăm, mai 
întîi, lotul deflntiv al tricolorilor, 
așa cum — ‘ 1 ---------
de către
Hortopan ___
Rusu. Marian Grigoraș (ambii cat. 
cocoș), Vasile Bădescu (cat. pană); 
Fiți Balaș și Aurel Miuț (ambii 
cat. ușoară), Dumitru Constantin 
și Gheorghe Mîinea (ambii cat. 
semîmijlocie) și Vasile Deak (cat. 
supergrea). Lăsînd deoparte faptul

ne-a fost el comunicat
Biroul F.R.H. : Ion

(cat. muscă), Victor

VIOREL RABA

B-PE'NTStr TIMPUL DV. LIBER
JUNGLA XANOO : rulează la 

Timpuri No1 (orele 9—18,30 în 
continuare) ; Program de docu
mentare (Ora 20,15).

PRERIA : rulează la Bucegi (o- 
rele 15.45; 18; 20,15), Aurora (orele 
9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Fla
mura (orele 9; 11,15: 13,30; 16:
18,15; 20,30), Grădina Bucegi (ora 
20), Grădina Aurora (ora 19,30).

CINCI PENTRU INFERN : (ru
lează la Grădina Vitan (ora 19,30>.

LOVE STORY : rulează la Lumi
na (orele 9; 11.15; 13,30: 16; 18,30; 
20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL ! ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 19,30);

ADIO. DOMNULE CHIPS ! : ru
lează la Buzești (orele 16; 19,30); 
Grădina Buzești (ora 20).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Ferentari (orele 15.30: 
17.45: 20).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR rulează la Volga (o- 
rele 9; 11.15: 13,30; 16; 18,15: 20,30). 
Tomls (orele 9: 11.15- 13,30: 16: 
19.15; 20,30), Grădina Tomis (ora 
20.30).

MTHAIL STROGOFF : rulează la 
Dacia (orele 8.15: 10.45; 13,15: 15.45: 
18.15: 20.30).

TTCK... TICK. TICK... : rulează 
la Unirea (orele 15.30; 18: 20,15), 
Grădina Unirea (ora 20). . ,

PENTRU CA SE IUBESC • ru
lează la Popular (orele 15.30: 18; 
20.15)

MARY POPPINS : rulează la
Lira (orele 15,30; 19,15), Miorița (o-

rele 9; 12,30; 16; 19,30) Grădina 
Lira (ora 19,45).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

MICUL SCALDĂTOR : rulează la 
Pacea (orele 16; 18; 20).

VIS DE DRAGOSTE ; rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 19), Grădina 
Moșilor (ora 19,30).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Arta (orele 15,30; 17,45; 20), Gră
dina Arta (ora 20).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Vitan (orele 15,30: 18: 20,15).

LOCOTENENTUL BULITT : ru
lează la Cringași (orele 15.30; 18;
20.15) .

INCIDENTUL : rulează la FIo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Flacăra 
(orele 16; 19).

STEAUA SUDULUI : rulează la
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

TATĂ DE DUMINICĂ : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19,30).

AEROPORTUL : rulează la Pro
gresul (orele 15.30; 19).

DREPTUL DE A TE NAȘTE 5 
rulează ia Cosmos (orele 15.30; 18;
20.15) .

VIKINGII (orele 10: 12: 14). O 
NOAPTE LA OPERĂ (orele 16;
18.15) . FRAȚII MARX LA CURSE 
(ora 20.30), rulează la Cinemateca 
„Union".
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Prietenii lui 
Așchiuță — emisiune pentru pre
școlari. 9,35 Curs de limba engleză 
(Lecția a 15-a). 10,05 Cronica lite
rară.

In jurul orei 10,30 posturile 
noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct SOSIREA 
ÎN CAPITALA A DELEGAȚIEI 
DE PARTID ȘI GUVERNA
MENTALE A REPUBLICII. 
DEMOCRATE GERMANE, 
CONDUSA DE ERICH HONEC
KER, PRIM-SECRETAR AL 
C.C. AL PARTIDULUI SOCIA
LIST UNIT DIN GERMANIA, 
și WILLI STOPH, MEMBRU 
AL BIROULUI POLITIC AL 
C.C. AL P.S.U. DIN GERMA
NIA, PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI DE MINIȘTRI AL 
R. D. GERMANE, care va face 
o vizită oficială de prietenie 
In țara noastră la Invitația

C.C. al P.C.R. și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

11,30 „Portativ ’72“ — revista mu
zicii ușoare TV. 12,15 Telejurnal. 
16.30—17,00 Curs de limba germa
nă (Lecția a 14-a). 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Emisiune în limba maghiară. 18.30 
în întîmpinarea Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân. Sensul acțiunii : „Perfecțio
narea". 19,00 Muzică ușoară cu 
formația Tudor Arcadie. 19,15 Pu
blicitate. 19,20 1001 de seri. Filmul 
„Bolek și Lolek... cow-boy cu
rajoși". 19,30 Telejurnal. 20,10 
Avanpremieră. 20,15 Tinerii despre 
el înșiși. 21,00 Pagini de umor — 
Retrospectivă Buster Keaton (I). 
21,45 Mai aveți o întrebare ? Po
luarea — o problemă pe scară 
planetară. 22,30 ,,24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 Concertul simfonic al or
chestrei Radioteleviziunii. în pro
gram : „Piscuri" de M. Moldovan ; 
Concertele pentru vioară și orches
tră nr. 6 și 7 de W. A. Mozart. So
listă Dina Schneidermann. Dirijor 
Emanuel Elenescu. 21.30 Film se
rial „Planeta giganților". 22,20 
Cărți și idei. Știința organizării.

Colectivul întreprinderii „Bucovăț" — Craiova a realizat In acest 
an 11 sortimente noi de protecție și sport. Valoarea producției 
marfă a fost depășită cu 1 503 000 lei iar a producției marfă vîndută 
și încasată cu peste 2,2 milioane lei • Pe agenda Hunedoarei : pro
duse suplimentare în valoare de peste 5 milioane lei realizate la 
întreprinderea de prefabricate din beton Bîrcea ; în orașul Sime- 
ria au fost plantați 2 200 pomi și arbuști ornamentali ; recent, 130 
de familii din Deva s-au mutat în apartamente noi ; minerii din 
Ghelar au dat peste plan 8 500 tone minereu ; în județ a început 
concursul de creație literară în cinstea celei de a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii ; la Ilia a avut loc Festivalul-concurs „Mu
reș pe marginea ta" ; Comitetul orășenesc Călan al U.T.C. a ini
țiat concursul de mutică ușoară dotat cu „Cupa de cristal"; elevii 
comunei Baia de Criș colecționează exponate pentru Muzeul comu
nei ; profesorul Gheorghe Culie semnează expoziția de pictură 
inaugurată la Hațeg • Pe agenda județului Olt : La sediul între
prinderii județene de construcții-montaj se construiește un grup 
social cu 4 nivele ; cele 360 de sate electrificate au fost racordate 
la sistemul energetic național ; 178 de pionieri din Scornicești au 
organizat o microcooperativă care cuprinde 10 ha. cu porumb, 4 
ha. cu cartofi, 4 ha. cu pruni și o microfermâ zootehnică cu 50

porcine ; s-au dat in folosință primele 29 500 ha. din cele 79 500 ha. 
cît cuprinde sistemul de irigații Sadova-Corabia ; colectivul de la 
I.I.L.M.C.-Criva a realizat cu șase zile mai devreme planul pe 
primele 4 luni • Județul Bihor raportează : se desfășoară faza de 
masă a concursului profesional al strungarilor ; cinematograful tine
retului din Oradea a obținut locul I pe țară la prezentarea, vizio
narea și organizarea activităților cu filmul artistic și documentar 
de producție românească ; 160 de tinere de la întreprinderea tex
tilă „Crișana" participă Ia concursul „Miinî măiestre"; locuitorii din 
Diosig au reparat 41 km. drumuri și au redat agriculturii 50 ha. 
• Cooperatorii din Movila Banului, Limpeziș, Cioranca, județul 
Buzău, au redat agriculturii prin muncă patriotică zeci de hectare 
de teren e A avut loc prima ședință a secției literatură din cadrul 
Societății culturale „G. Călinescu" din municipiul Gh. Gheorghiu 
Dej • Orchestra de muzică populară „Vîlceanca" a prezentat con
structorilor de pe Lotru spectacolul folcloric „Cintă Lotrul, clntă 
Oltul". (De la corespondenții noștri : P. Constantin, Valeriu Bâr- 
gău, Ioan Vlad, Vasile Moroșan, Grigore Crăciun, Horia Horăscu. 
Alexandru Vasile, Victor Cmeciu, Cornel Galben, Dumitru Floriei).
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DATORII NEONORATE ÎN ACTIVITATEA
ORGANIZAȚIILOR U.T.C. DE LA SATE

DINAMISMUL
Șl ACȚIUNEA
CONCRETA

în aotivitatea organizațiilor 
U.T.C. din satele județului Su
ceava un anumit climat de mun
că perseverentă, de seriozitate, 
în realizarea obiectivelor pro
puse — pe care lunile din pe
rioada acțiunilor dedicate se
micentenarului U.T.C. l-au pro
pulsat și mai mult — caracteri
zează afirmarea lor cu forță e- 
ducativă sporită în viața tine
retului. De curînd, la plenara 
Comitetului județean Suceava 
al U.T.C., o seamă de realizări, 
activități proprii, specifice vie
ții de organizație, au fost amin
tite și ca dovezi ale contribu
ției tineretului la obținerea în 
agricultura Județului a unor 
recolte superioare în 1971, față 
de anii anteriori. Dar, pe bună 
dreptate, în același cadru, ac
tivitatea desfășurată _ pentru 
educarea tineretului din me
diul rural și antrenarea. a- 
cestuia la realizarea sarcini- 

• lor din agricultură a fost 
evaluată în mod exigent, în- 
r-o expresivă concluzie sin

tetică astfel : „prin raportare la 
sarcini, persistă serioase nea
junsuri, rezultînd din deficien
țe în conducerea, îndrumarea 
și controlul activității organi
zațiilor U.T.C. de la sate". In 
acest context, s-a remarcat că 
nici consiliul tineret sătesc n-a 
acordat suficientă atenție stu
dierii problemelor și preocupă
rilor majore ale tinerilor, solu
ționării lor. Sînt situații cind 
membri ai comitetului jude
țean, chiar activiști salariați. se 
deplasează în comune mulțu- 
mindu-se să discute numai cu 
secretarul comitetului comu
nal. Unii membri ai consiliului 
tineret sătesc n-au intervenit e- 
ficace nici în unitatea unde lu
crează pentru antrenarea tine
rilor la o susținută activitate 
profesională și de organizație. 
Există intr-o serie de coopera
tive agricole de producție orga
nizații U.T.C. neconsolidate or
ganizatoric, fără activități pro
prii, de sine stătătoare. Alte 
colective de uteciști se mulțu
mesc cu o gamă redusă de ac
tivități, o serie de tineri rămîn 
în afara sferei lor de influența
re educativă. Ce-i drept, se în
tocmesc programe, dar ele nu 
sînt urmărite in vederea finali
zării, rămîn pe hîrtie. Chiar 
acțiuni educative cu bogate re
surse mobilizatoare, cum ar fi 
„Nici un tinăr cooperator sub 
minimumul de norme stabilit de 
adunarea generală", „Să trăim 
și să muncim in chip comunist", 
„Tineretul și agricultura" au 
prins viață intr-un număr mic 
de organizații, n-au declanșat 
atmosfera unei largi întreceri.

Fără îndoială, in acest fel 
realitățile prezente în viața or
ganizațiilor U.T.C. sătești din 
județul Suceava n-au fost epui
zate. Este un merit al lucrări
lor plenarei Comitetului jude
țean Suceava al U.T.C., care a 
făcut din asemenea referiri un 
punct de plecare pentru dezba
teri și pentru munca de viitor, 
faptul că le-a pus în circuitul 
preocupărilor tuturor organelor 
și organizațiilor U.T.C. suceve
ne. Insă, categoric, mai ferti
lă decit simpla inventariere a 
realizărilor și neajunsurilor ră- 
mîne relevarea acelor trăsături 
definitorii, cu valoare mai ge
nerală, care au marcat un anu
me stil de lucru și modul cu
rent de acțiune în conceperea, 
organizarea, îndrumarea și con
trolul activității organizațiilor 
U.T.C. din mediul rural. Intr-o 
confruntare mai largă, urmă
rind activitatea consiliului tine
ret sătesc, a secției de resort a 
comitetului județean, preocupă
rile concrete ale acestor orga
nisme, spiritul în care se sta
bilesc și se transpun în practi
că diferite hotărîri, am putut 
remarca în mod pregnant ceea 
ce au arătat, într-un anumit fel, 
înseși discuțiile plenarei și, im
plicit, măsurile programatice 
prin care se voia aceasta fina
lizată : lipsa de dinamism și de

dnl-pabtlce al Liceului nr.

3 din Brăila

zilele tre- 
i organizații 

din muni- 
Subiectul pe 

era acela
Am cunoscut 

cute cîteva 
de tineret 

cipiul Bacău. ! 
care îl urmăream 
al modului în care se fac sim
țite critica și autocritica în 
activitatea acestor colective. 
Tocmai cînd ajunsesem în or
ganizația U.T.C. E 1 de Ia Fa
brica de hîrtie și celuloză. „Le- 
tea", biroul organizației discuta 
cu cîțiva uteciști care lipsiseră 
de la adunarea generală desfă
șurată cu cîteva zile în urmă. 
Motivările aduse de tinerii în 
cauză nu mi se păreau deloc 
satisfăcătoare și nu constituiau 
garanții că faptele lor nu se 
vor mai repeta. De altfel, n-am 
înțeles nici îngăduința cu care 
biroul organizației a acceptat 
„scuzele" unora dintre aceștia, 
ușurința cu care priveau viața 
de organizație, indiferența cu 
care își apreciau propriile 
lipsuri. Aceste nedumeriri mi 
s-au accentuat dar mi s-au și 
explicat totodată după aceea, 
cînd am stat de vorbă cu ei 
și cu alții.

— Despre spiritul meu com
bativ, se mira Eugen Nichifor, 
ce să vă spun ? Dacă nu parti
cip la adunările generale, 
atunci pe cine să critic ?

— La noi, încercau să-mi de
monstreze strungarul Ion Ber- 
becea și lăcătușul Ionel Po- 
gescu, membri ai organizației 

'.T.C. M 1, au fost aminate 
patru adunări generale fiindcă 
r.u era prezentă majoritatea. 
Ce-i drept, au fost ei puși în 

concretețe. Or, ceea ce, valoric, 
arată măsura îndeplinirii rostu
rilor activității politico-educa
tive și organizatorice pe în
treaga structură a organizației 
U.T.C. este tocmai dinamismul 
acțiunii concrete, al interven
ției rapide, operative, pentru 
soluționarea diversității pro
blemelor tineretului în confor
mitate cu rosturile, răspunde
rile și competențele încredin
țate organizațiilor U.T.C.

Pe de altă parte, caracterul 
dinamic și concret al acțiunii 
presupune, o dată cu analiza 
stării de lucruri, ptin concluzii 
și măsuri de soluționare rapidă, 
problematizarea faptelor, reflec
ția lucidă, critică și autocritică, 
aprecierea cantitativă și calita
tivă asupra îndeplinirii unor 
sarcini, a căilor și a mijloace
lor folosite pentru a răspunde 
necesităților existente în fieca
re colectiv de tineri. în afara 
cunoașterii la zi a realităților, a 
gradului de îndeplinire a unor 
sarcini, a materializării princi
palelor direcționări transmise 
de la nivel județean către orga
nizații, această problematizare 
evident că nu este posibilă. Așa 
se face că, mai puțin pregătită 
pentru stimularea unor dezba
teri care să caute prin gindirea 
colectivă cele mai judicioase căi 
și metode de acțiune imediată, 
analizele de felul celei din ple
nara de la Suceava rămîn nu
mai la nivelul unui raport con- 
statativ și doar la o parțială a- 
decvare cu resursele de lucru 
ale unui asemenea cadru de dez
batere. Intr-adevăr, ceea ce se 
arătase în materialul prezentat 
la plenară nu erau realități de 
ieri, de azi. Erau situații in 
funcție de care organul jude
țean își programase activitatea. 
Iată însă că nu la ce s-a rea
lizat și cum, și de ce unele din 
preocupări nu s-au îndeplinit, 
s-au referit materialul și cei 
înscriși la cuvînt. Este oare ros
tul unei plenare de a reaminti 
succese și lipsuri cunoscute, fă
ră a scoate în evidență și te
zaurul de învățăminte pe care 
le incorporează, stadiul exact la 
care s-a ajuns în diferite orga
nizații cu îndeplinirea unor o- 
biective exact fixate ? Poate să 
rămînă plenara numai la adop
tarea unor măsuri generale, ase
mănătoare celor aprobate și al
tădată ? De ce este nevoie să 
se aștepte pînă la plenară ca 
să se releve că unii membri ai 
consiliului tineret sătesc nu ac
ționează satisfăcător nici în 
propria lor organizație ? De ce 
abia in plenară să se afle de la 
reprezentanții unor factori co
laboratori probleme. obiective 
și posibilități de acțiune care 
vizează nemijlocit tineretul și 
organizațiile U.T.C., în loc ca 
acestea să fi constituit deja 
conținutul unor măsuri supuse 
discuției și aprobării forului co
lectiv de decizie ? Iată între
bări firești, la care adevăratele 
răspunsuri se înțeleg parcă de 
la sine.

Totuși, la Suceava, au rămas 
acoperite nesatisfăcător. Intră 
în discuție, astfel, felul.în care 
lucrează consiliul tineret sătesc 
— cu o agendă de lucru neac
tualizată de la întîlnirea pen
tru fixarea programului anual 
de activitate, cu membri „ono
rifici", substituiți în mod ne
justificat de cîțiva sau numai 
de unul dintre activiștii secției 
de specialitate a comitetului ju
dețean. Contribuția acestor or
ganisme, cu rol deosebit în ac
tivitatea curentă, a intrat nu
mai tangențial în atenția lucră
rilor plenarei, deși oferea repe
re deosebit de precise. Fără 
contribuția de studiu și de ela
borare a unui plan riguros de 
acțiune prin participarea unui 
număr cit mai larg de tineri cu 
răspunderi directe în legătură 
cu activitatea organizațiilor 
U.T.C. de la sate, materialul și 
măsurile prezentate plenarei 
n-au avut caracter concret, de
plin util, direct. Astfel, și dis- 

discuția adunării generale, dar 
cu prea puțină fermitate, deci 
fără eficiență și fenomenul s-a 
repetat.

Adevărul pe care îl cunoaș
tem și recunoaștem în principiu 
este, desigur, altul : climatul 
este determinat într-o organi
zație de atitudinea combativă, 
fermă a organelor alese, de in
transigența cu care dezbat toți 
uteciștii, în adunările generale 

și cu alte prilejuri, diferite 
lipsuri. Din păcate, noi am 
constatat aici prezența unei a- 
titudini de automulțumire căl
duță, de acoperire a celor vi- 
novați, chiar și numai răsfoind 
referatele prezentate de biroul 
organizației U.T.C. E l în a- 
dunările generale. în contrast 
cu numeroasele exemple pozi
tive. privind disciplina în pro
ducție, îndeplinirea sarcinilor 
de plan etc., aspectele critice 
erau prezentate la general, fără 
nominalizări : „...mai sînt unii 
tovarăși care nu se ridică la 
nivelul cerințelor, nu dau lu
crări de calitate șî nu folosesc 
cu maximum de randament 
cele 480 de minute de lucru...". 
Absența unor atitudini critice 
ferme, ca și ineficienta celor 
încercate, deveneau astfel ine
vitabile.

■cu.țiile s-au rezumat la infor
mări generale sau la transmi
terea de sarcini concrete în ge
nul instruirilor, în loc să fie 
contribuții ele experiență și 
chibzuire în forul colectiv asu
pra țelurilor, căilor, mijloace
lor. termenelor de acțiune edu
cativă, organizatorică, spre a fi 
corelate sistematic în planul de 
măsuri pentru perioada ime
diat următoare.

Intr-un asemenea stil de lu
cru, cu un program de activi
tăți ca cel pentru trimestrul II, 
în care biroul comitetului ju
dețean își propune „acțiuni con
crete și mobilizatoare", „să an
treneze masa largă a tinerilor",

I
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Ziua aceea a debutat obișnuit 
la Combinatul industrial de sti
clă București. Muncitorii schim
bului unu predau ștafeta celor 
abia veniți.

— Ceva deosebit ? întrebau ei 
și hainele și fețele mai păstrau 
reveneala aerului de afară.

— Nimic. Merge strună, to
tul.

Și timpul se scurgea. In 
imensa hală automatizată a com
binatului se aprinseseră florile 
luminoase ale neonului. Cuptoa
rele iradiau căldura din imen
sele lor pîntece, topind și con
topind materiile din care se con
stituia sticla. Sticla de sănătate 
a fiolelor de medicamente, sti
cla de bucurie a paharelor fru
mos gravate.

Și picăturile incandescente de 
sticlă se prelingeau dirijat în 
marile mașini automate, iar din 
aceste picături — lacrimi incan
descente — porneau aliniate pe 
bandă produsele semifinite, care 
așteptau mașina și mîna omului 
ca să le dea ultima formă — 
cea artistică.

Apoi... Apoi, s-a întîmplat to
tuși ceva deosebit. A fost obser
vată o mică scurgere la cuptorul 
trei. S-a dat alarma. Mina Con
stantin, secretarul organizației 
U.T.C., a pus mîna pe furtunul 
de aer comprimat și s-a repezit 
să „înghețe" lichidul care se 
prelingea din vatra cuptorului.

Fiecare minut era prețios. 
Curgerea lichidului creștea, și-n 
umbra de la vatra cuptorului 
parcă răsărise soarele. Soare to
rid, care arde. Soare ucigător al 
cărui sărut carbonizează. Tem
peratura de 1350 de grade îți

Cu totul alta este situația lă 
Fabrica de șuruburi și Fabrica 
de confecții Bacău, unde lupta 
pentru imprimarea unui spirit 
combativ reprezintă un impe
rativ permanent al activului 
organizației, al colectivelor de 
uteciști în întregime.

— Acționăm pentru ridicarea 
gradului de conștiință în muncă 
a fiecărui utecist, declara Con

CARE TREBUIE
• „Daca nu particip la adunările generale pe cine să critic?". • Autocritica rămasă în ipostază 
verbală generează formalism. • ~ Critica ii autocritică — factor dinamizator în lichidarea lipsu
rilor. • Colectivul nu poate rămîne indiferent față de munca unui tînăr.

stantin Tofan, secretarul comi
tetului U.T.C. de la Fabrica de 
șuruburi, prin activizarea tu
turor formelor și mijloacelor 
muncii politico-educative^ și 
crearea, pe această bază, a 
unei opinii de masă, a unei a- 
titudini intransigente, comba
tive față de aceia care încalcă 
normele disciplinei în muncă 
și ale conduitei în viața parti
culară. Folosim intens munca 
de la om la om, determinîndu-i 
pe uteciști să ia atitudine pe 
loc față de abaterile pe care le 
constată, iar prin gazetele de 
perete și stațiile de radioampli-

al 
gă- 
di- 
de 
să

„să aibă în atenție problemele 
profesionale ale tinerilor", „să 
sprijine cu mai multă compe
tență organizațiile de Ia sate" 
nu se pot aștepta mari reușite. 
Și nici cu obiective care, ca în 
nota de probleme a secției ti
neret sătesc, formulează în tri
mestrul II cerința de a urmări 
„respectarea programului de 
funcționare al celor două agro- 
cluburi înființate", în timp ce 
consiliul tineret sătesc își pro
punea pentru 1972, printre alte
le „înființarea a încă 7 agro- 
cluburi, generalizînd astfel ex
periența celor trei care au luat 
ființă în județ"...

Cum se sublinia în încheie
rea lucrărilor plenarei la care 
ne referim, în activitatea Comi
tetului județean Suceava 
U.T.C. este necesar să-și 
sească locul cuvenit analiza 
rectă, la obiect, prilejurile 
felul celui recent trebuind 
fie folosite pentru a direcționa 
în mod concret și către activi
tăți concrete munca organizații
lor de la sate. Aceasta trebuie 
să devină și o cale deosebit 
de eficace pentru antrenarea 
largă a tinerilor la acțiunile de 
organizație. De altfel, în acest 
sens s-a și pornit imediat la 
drum, printr-o reevaluare a sar
cinilor și obiectivelor perioa
dei în care ne aflăm și prin 
întocmirea unei judicioase „ 
gende de lucru, pentru organe
le comitetului județean, către 
întregul activ și toate organiza
țiile U.T.C. de ' 
lînd cu atenție 
fond, detaliile ________ ,
termenele, impunînd astfel o re
lație necesară între principii și 
acțiune.

a-

la sate, core- 
aspectele de 
organizatorice,

ION TRONAC

usca gîtlejul, îți tăia respirația.
— Am strigat după ajutor, 

mi-a mărturisit Mina Constan
tin, și toți oamenii din secție au 
sărit ca unul. Pericolul era foar
te mare. Sticla incandescentă 
putea ajunge la conducta de 
gaze, la circuitele electrice. Tre
buia localizată imediat avaria.

LACRIMILE
DE STICLĂ 

au Înghețat
A fost localizată, dar cu ce 

efort!...
Oamenii au sărit în ajutorul 

tovarășului lor și, ca și cînd pînă 
atunci numai asta ar fi făcut, 
fiecare și-a găsit un loc, fiecare 
știa ce are de făcut.

Tînărul Mina Constantin și-a 
anunțat colegii de la gaze și
electricienii, în timp ce n-a lă- . — Focurile de la cuptoarele 
sat furtunul cu aer comprimat 
o clipă din mînă; un altul a în
dreptat spre locul avariei furtu
nul cu apă; încă unul a alergat 
să anunțe specialiștii aflați la o 
adunare. Fiecare om, fiecare tî-

ficare criticăm aspectele nega
tive. Așa am reușit să schim
băm mentalitatea unor uteciști 
ca B. Nicolae, Benone IIîncu, 
Gh. Pușcuță, Ion Scînteie, Con
stantin Buzincu și alții, care în 
timpul producției plecau de la 
locul de muncă sau lipseau ne
motivat de la program.

Iată și argumentele care sus
țin afirmația : despre uteci9tul 
B. Nicolae, care a constituit

multă vreme un caz pentru or
ganizație, colegii lui mi-au 
vorbit acum cu plăcere, fiindcă 
în prezent se numără printre 
exemplele frumoase. „El a fost 
acela, mărturiseau tinerii din 
jurul lui. — care a propus ac
țiunea „O zi de producție în cin
stea semicentenarului U.T.C.“. 
O acțiune prin care organiza
ția și-a cîștigat un loc dis
tinct în ansamblul eforturilor 
închinate jubileului U.T.C.

Se constată, deci, că atunci 
cînd critica este făcută princi
pial, pe baze reale, iar organele 
alese se preocupă cu perseve
rență și folosesc pentru fie-

0 PERIOADA SE ÎNCHEIE,
0 ALTA TREBUIE SA-I IA LOCUL

O scurtă trecere în revistă a 
modului în care s-a desfășurat 
învățămîntul politic U.T.C., fă
cută de către secretari ai comi
tetelor comunale, șefi de comisii 
politioo-ideologice, propagandiști 
și cursanți, reliefează, în cazul 
organizației județene U.T.C. Iași, 
în primul rînd un spor de pre
ocupare și interes, o corelare 
mult mai bună cu realitatea din 
organizații, cu cerințele diver
selor categorii de tineri. Semni
ficative în acest sens sînt cu
noștințele acumulate, adeziunea 
tot mai mare a uteciștilor la 
dezbaterea problemelor politice, 
economice și sociale ale societă
ții noastre, cîști-garea unei pozi
ții tranșantă de către multe or
ganizații U.T.C. față de anumite 
fenomene și tendințe negative 
care își fac sporadic apariția.

Sondajele pe care le-am efec
tuat de curînd, scontînd cunoaș
terea efectului pe care învăță
mîntul politic U.T.C., ca formă 
principală a muncii politico-edu
cative. l-a avut asupra conștiin
ței tinerilor, ne-au furnizat 
exemple pozitive la tot pasul. 
Ele situează acum, în preajma 
convorbirilor recapitulative, la 

ndr (aici media de vîrstă este cea 
a utecistului) se afla la locul lui.

S-a răspîndit vestea în întreg 
combinatul. Cei de la alte cup
toare, de la atelierul mecanic, 
de la gravat s-au îndreptat spre 
locul accidentului.

Patru furtunuri cu apă se în
dreptau acum din patru direcții 

spre spărtura car'' se produsese 
în vatră, patru șuvoaie de apă 
înghețau sticla la locul acciden
tului, patru oameni luptau în
tr-o căldură de iad. Și-n timpul 
acesta, cuptorul, care nu putea 
fi oprit fără pagube imense, mer
gea din plin.

noastre sînt adevărate focuri veș
nice. Sînt stinse numai în cazul 
în care este necesară o reparație 
generală.

Apa curgea din patru părți 
peste șamota cuptorului și stro- 

care caz în parte metode diver
sificate se pot îndrepta cu u- 
șuririță unele stări de fapte și 
se creează un climat favorabil 
autocriticii, autoanalizei, deci 
propice remedierii neajunsu
rilor.

— Critica este bună, am sim- 
țit-o personal, îți arată lipsu
rile și drumul cel mai bun pe 
care trebuie să mergi, îmi 
mărturisea cu sinceritate Doina

Atomei, din organizația U.T.C. 
nr. 1 de la Fabrica de con
fecții. Am fost într-o vreme 
criticată pentru lipsuri în acti
vitatea de producție și indis
ciplină. Colegele mele aveau 
dreptate, mi-am dat seama 
ceva mai tîrziu, însă din spi
rit de contradicție nu-mi recu
noșteam greșelile. Biroul orga
nizației a discutat în repetate 
rînduri cu mine într-un mod 
foarte . apropiat, omenesc și în 
cele din urmă am înțeles că 
trebuie să mă schimb.

— Pe mine critica m-a ambi
ționat, a stîrnit în mine do
rința de a fi evidențiată. Cel 

loc de frunte organizații cum 
sînt cele de la Uzina de fibre 
sintetice, Uzina de prelucrare a 
maselor plastice, Fabrica de mo
bilă, Fabrica de antibiotice, Fa
brica „Țesătura". liceele nr. 1, 6,

SFÎRȘIT DE AN

ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITICO -

IDEOLOGIC U.T.C.
4, Liceul pedagogic de învăță
tori, Liceul de muzică și artă 
plastică, Grupul școlar textil și 
Centrul școlar de chimie, organi
zațiile U.T.C. din comunele De- 
leni, Plugari, Șipote, Ruginoasa 
etc. Sint organizații în care or
ganizarea și desfășurarea învă
țămîntului politic U.T.C. a fost 
considerată ca o muncă de răs- 

pea în curgerea ei cuptor și oa
meni. Aveau și oamenii nevoie 
de jeturi de apă rece, care să 
le umezească pielea și ochii uscați 
de dogoare.

„Deși se organizaseră L.o__ _
care schimbau oamenii din zece 
în zece minute, erau clipe cînd 
nu mai puteai respira, cînd sim
țeai că parcă ți se topește pie
lea. Dar tocmai asta ne-a îndtr- 
jit, ne-a făcut să nu ne dăm bă
tuți. Vara, cînd soarele dogo
rește, omul caută umbra și ră
coarea. Și pentru a merge pe 
partea umbrită a trotuarelor se 
abate din drum, ori chiar își a- 
mînă treburile. Noi aveam căl
dură și „soare" din plin și totuși 
nu căutam „umbra". Poate nu-i 
bine cum v-am spus, asemenea 
lucruri nu suferă comparație, 
dar nici unuia dintre noi nu i-a 
trecut nici o clipă prin cap

I
brigăzi, I
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ideea c-ar putea ceda, că 
putea retrage la „umbră".

In timp ce acești tineri I, .......... . se
luptau cu izbucnirile sticlei, toa
te celelalte instalații mergeau 
normal. Pe benzile rulante con
tinuau să se alinieze zeci și sute 
de produse.

După trei ore, totul decurgea 
normal. Cuptorul numărul trei 
mergea din plin, cu toată ca
pacitatea. Specialiștii aplicaseră 
un suport de metal cu șamotă 
peste spărtură și lichidul își re- I 
lua calea firească. |

Orele au reintrat în normal. 
Schimbul trei s-a prezentat la I 
lucru. '

— Ceva deosebit ? .
— Nimic. Totul merge strună. I

AURELIA MUNTEANU
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mai mult învăț acum din criti- 
cile ce se aduc altor uteciste. 
Cînd în adunarea generală se 
discută vreo abatere mă gîndesc 
imediat dacă nu cumva și eu. 
într-o anumită împrejurare, am 
făcut la fel, sau aș putea face 
vreodată. (Mioara Popescu, or
ganizația U.T.C. nr. 2, Fabri
ca de confecții).

Menținerea prin diferite for
me. a unui întreg climat de

de

de auto-

am venit 
lucrurile

responsabilități, dincolo 
simpla luare de poziție critică 
întărește disciplina și spiritul 

' de seriozitate, de deplină 
angajare socială, dezvoltă com
bativitatea și dorința 
perfecționare.

— La început, cînd 
în fabrică, am luat 
oarecum în glumă, însă organi
zația nu mi-a tolerat o ase
menea atitudine. Mi s-a 
arătat în mai multe rînduri că 
ceea ce facem noi este o treabă 
foarte serioasă. A început 
să-mi fie rușine de colectivul 
în care lucram și m-am hotărât 
să-mi schimb comportarea. A- 
cesta este rezultatul faptului că 
la stația de radioamplificare 
erau prezentate frecvent cazuri 
de muncitori care au comis di
verse abateri, la gazeta de pe
rete se publicau aspecte simi-

pundere și de propagandiști și 
de organizațiile U.T.C.

„La început, la noi la Uzina 
de fibre sintetice, ne relata Va- 
sile Rotaru, șeful comisiei ideo
logice din cadrul comitetului

U.T.C. al secției fire, tinerii nu 
prea aveau încredere in ce se 
face. Totul părea ceva cam pre
tențios, cam „academic". Așa 
stind lucrurile, noi am luat ini
țiativa aducerii învățămîntului 
mai pe pămî-nt, pe înțelesul tu
turor, organizînd dezbateri, dis
cuții de clarificare, apelînd la 
exemple aflate sub ochii noștri, 
puse la îndemînă de punctul 
uzinal de informare". Același 
aport al organizației U.T.C. se 
lăsa reliefat și din discuțiile pe 
care le-am purtat cu elevii An- 
dronic Rodi ca (nr. 6), Lupașcu 
Rodica • (nr. 4) și Savin Ion (Li
ceul energetic). în școli, de pil
dă, lucru valabil pentru aproape 
toate școlile din. municipiul Iași, 
au fost utilizate din plin cabi
netele de științe sociale, s-a a- 
pelat la sprijinul celor mai buni 
elevi, membri ai cercurilor de 
științe sociale, filozofie și isto
rie, au fost initiate de către or
ganizațiile U.T.C. excursii și pe
lerinaje Ia principalele locuri și 
monumente din Iași legate de 
mișcarea democratică și revolu
ționară, cărora li s-au adăugat 
simpozioane și sesiuni de refe
rate.

Un palmares bogat de acțiuni, 
tematic adiacente conținutului 
învățămîntului politic, dar și 
realizări ce țin de însăși această 
formă principală a muncii poli
tico-educative atestă o preocu
pare serioasă din partea organi
zațiilor U.T.C., a comitetelor 
lor, fie că este vorba de cele din 
întreprinderi sau de cele din co
munele județului. Și este, fără 
îndoială, firesc să fie așa, însă 
nu mai este deloc firesc ca ală
turi de aceste frumoase rezul
tate, în același contest cu ele, 
să întilnim nu o dată și situa
ții din cele mai neplăcute. Pro
blemele de fond, nerezolvate 
încă peste tot, nu pot să fie ar
gumente pentru o activitate co
respunzătoare a organizațiilor 
respective. Cum am putea, de 
pildă, explica tendința secreta
rului comitetului comunal Mo- 
goșești al U.T.C., Stan Ion, de a 
ne prezenta, în loc de fapte, 
văicăreli și scuze, dacă nu prin 
lipsa de activitate, a sa în pri
mul rînd, dar și a celor care au 
primit din partea tinerilor sar
cini concrete în acest sens ? De 
altfel, secretarul comitetului 
U.T.C. nici nu prea se dovedea 
în posesia unor informații exac
te despre mersul învățămîntu- 
iui politic U.T.C. în comună. „Or 
fi făcut unii câte o lecție, unii 
câte două, unii poate nici una", 
așa suna raportul său încheiat 
cu o vădită improvizație acum, 
cînd temele planificate ar fi tre
buit să fie deja parcurse și or
ganizate discuțiile finale. Aceeași 
slabă preocupare sau, mai bine- 
zis, lipsă de preocupare, reiese 
și din declarația secretarului co
mitetului comunal Movileni al 
U.T.C. care mărturisea că „n-aș 
putea să știu exact în ce stadiu 
e fiece organizație, fiindcă pro
pagandiștii au făcut ce au făcut 
și...“, consecință a faptului că 
lăsase totul doar în seama pro
pagandiștilor. Tot în seama pro
pagandiștilor le-au lăsat ?i res
ponsabilii cu munca poiitico- 
ideologică Ciubotaru Rodica, Pe- 
traru Florentina și Gorjos Gos- 
tache de la U.F.S. Și atît de 

Po- 
nu 

cri-
Fa-

lare. Printre numele citate se 
afla deseori și al meu (Valeria 
Macovei, organizația U.T.C. 
nr. 1, Fabrica de confecții).

începeam astfel, treptat, să 
mă conving de adevărul afir
mațiilor Elenei Niță, secretara 
comitetului U.T.C. pe fabrică 
și ale lui Emil Chelaru, secretar 
al organizației U.T.C. nr. 1, care 
îmi spuseseră deja de mai 
înainte că lumea se întreabă 
de ce în ultima vreme utecis- 
tele Doina Atomei, Mioara 
pescu și Valeria Macovei 
mai constituie subiecte de 
tică în adunările generale.

Așa încât, plecînd de la 
brica de confecții și Fabrica de 
șuruburi din Bacău, demonstra
ția era de acum încheiată .și 
suna deosebit de convingător. 
M-am gîndit atunci, încă o 
dată, la îndemnul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
organizațiilor U.T.C. în cu- 
vîntarea rostită cu prilejul 
sărbătoririi semicentenarului 
U.T.C. : „Este necesar ca în or
ganizațiile de tineret critica și 
autocritica să se manifeste, dacă 
se poate spune așa, 
propria casă". Aveam 
argumente care probau 
organizațiile U.T.C. 
Fabrica de confecții și __
ca de șuruburi din municipiul 
Bacău critica și autocritica au 
început să se manifeste în- 
tr-adevăr „ca în propria casă". 
După cum nu-i mai puțin a- 
devărat că pentru organizația 
de la -„hetea" drumul acesta 
se află abia la început.

GH. SPRINȚEROIU 

ca în 
cîteva 
că în 

de la 
Fabri-

bine le-au lăsat și de... respon- - 
sabili au fost, incit ei înșiși nu 
cunosc mare lucru despre învă- 
țămintul politic U.T.C. de care 
„au răspuns".

O astfel de poziție explică 
fără îndoială și atitudinea unor 
propagandiști care, simțind că 
răspunderile pot fi pasate, au în
ceput să se retragă unul cite 
unul. Iată prezența propagan
diștilor din întreprinderile ie- .. 
șene la instruirile organizate de 
•comitetul municipal U.T.C. : 110 
la prima instruire, 87 la a doua, . 
67 la a treia și 59 la a patra. 
Numărătoarea consecvent inver
să, ca Ia Houston, este încu
rajată mai ales de poziția unor 
comitete U.T.C. cum sînt cele ;; 
de la Uzina de reparații, Fabri
ca de ceramică, Fabrica de ulei, 
Uzina metalurgică și Sectorul 
comerț, organizații în care de 
altfel, de învățămîntul politic 
U.T.C. s-a ocupat in mod direct 
comitetul municipal U.T.C. și nu J 
comitetele acestora, comisiile și 
responsabilii lor.

între implicațiile principale - 
ale unei asemenea stări de lu
cruri se numără în primul rînd 
ocolirea aspectelor practice ale 
aplicării în viață a documente
lor și hotărârilor partidului care, 
așa cum sublinia și profesoara 
Genoveva Bernic, propagandistă 
la Liceul nr. 1, „duce de cele 
mai multe ori la schematism, 
lasă neelucidate confuzii, tratea
ză problemele politice fără le
gătura lor directă cu realitățile. 
Aici, stăruia aceeași interlocu
toare, comisiile politico-ideolo- 
gice, dacă ar acționa așa cum — 
trebuie, ar putea fi de ajutor 
propagandistului, mijlocindu-i 
în primul rînd cunoașterea pro
blemelor colectivului căruia i se 
adresează și înlesnind astfel un 
grad înalt de comunicabilitate 
între cel ce oferă cunoștințe și ' 
cel ce le asimilează". Aceleași 
comisii ar putea, desigur, spri- 
jini propagandistul procurind 
Sau confec ticnind materialele 
auxiliare, mijlocind contacte cu 
instituții eau organisme specia- 
lizate în munca de propagandă. 
Ar putea localiza neclaritățile 
generate de viață și propune ele X 
însele planurile de dezbateri. Ar 
putea culege, antrenînd marea - 
masă a uteciștilor, expresii fap
tice ale unor teze și idei filo- ; 
zofice în baza cărora cursanții, 
cu sprijinul propagandistului, 
ar ajunge la înțelegerea semni
ficațiilor majore pe calea fireas
că a cunoașterii. Ar putea....

Rezultatele bune obținute în 
județul Iași, asupra cărora stă- 
ruiam la început, pretind desi
gur și rezolvarea promptă a unor 
asemenea probleme. Raportin- 
du-ne la perioada care a mai 
rămas s-ar părea că, deocamda
tă, timpul nu mai .permite și așa 
ceva. Socotind însă că învăță- 
mînt'Ul politic U.T.Q. nu are 
doar un caracter periodic, chiar 
dacă se încheie acum un ciclu, 
după cum nu are nici activita
tea comisiilor ideologice, credem 
că timpul perfectării stilului de 
muncă ai acestora nu s-a consu
mat, ci dimpotrivă. Vara poate 
să fie folosită tot atit de bine- 
ca și timpul de până acum.

ION CB1B1AC

In marea
FAMILIE A

UTECIȘTILOR
9 Mai, ziua independeniței și a 

victoriei, a fost pentru mai bine 
de 100 de tinere vlăstare iale Ti
mișoarei, o zi a bucuriei pe de
plin împlinite. Copleșiți de emo
ție, într-o vibrantă ambianță 
solemnă, vegheați de masivul 
monument al Ostașului român 
•din parcul central al orașului, 
au intrat în marea familie ute- 
cistă. Desigur, cuvintele sînt în 
astfel de cazuri neputincioase să 
redea întocmai măreția momen
tului. Dar sensurile lor pot fi re
găsite în ideile pe care primul 
secretar ăl Comitetului județean 
Timiș al U.T.C., tovarășul Radu 
Bălan, le-a transmis sărbătoriți
lor. Adresîndu-se colegilor săi 
mai mici, eleva Corcheș Car- 
mencita, de la Liceul nr. 10 s-a 
folosit de nemuritoarele îndem
nuri ale versului eminescian, 
„Ce-ți doresc eu ție, dulce 
Românie", sugerînd astfel că 
mărețele idealuri ale înainta
șilor sînt la fel de contempo
rane în esența 
generația ce 
spre victoria 
în timp ce 
pedagogic șl
lui de muzică interpretează cân
tece patriotice, In timp <68 actori 
de la Teatrul național șl elevi 
recită vibrante versuri închinate 
zilei independenței, rînd pe rînd, 
sub culorile calde ale tricoloru
lui sînt chemați, pentru a primi 
carnetul roșu de utecist, cei pes
te 100 de tineri elevi, muncitori 
și ostași ai forțelor noastre ar
mate. Ei pășesc astfel pragul 
spre marile răspunderi viitoare, 
avînd în buzunarul de la piept 
carnetul care atestă că țara Id 
Încredințează spre împlinire is
toria viitoare.

lor și pentru 
pășește astăzi 

comunismului, 
corul liceului 
cel al Mceu-

TON DANCEA
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Palatul Poștelor, impună
toare construcție arhi+ectoni; 
câ de la sfîrșitul secolului 
trecut, a devenit Muzeu na
țional de istorie.

INVITAȚIE LA MUZEUL NAȚIONAL

1

SPUNĂ LUMII LARGE
SPUNĂ CE-I POPORUL

este 30.000 de exponate ne introduc în viața intimă 
a generațiilor care s-au succedat pe pămîntul patriei 
noastre, reconstituie, cu fiorul realității, bucuriile și 

durerile, aspirațiile și idealurile oamenilor oare au tru
dit, de-a lungul mileniilor, pe meleagurile românești. Un 
loc de seamă în acest cadru de cinstire a glorioasei istorii 
a pămîntului românesc revine „Columnei lui Traian", unică 
reproducere fidelă a impunătorului monument ridicat de 
artiști romani la începutul secolului al ll-Iea al erei noastre. 
Adevărat act de naștere al poporului român, Columna con
stituie un prețios izvor arheologico-istoric pentru cunoaș
terea războaielor daco-romane ; cu o fascinantă forța ar
tistică sînt redate imagini semnificative ale marii încleștări 
de la începutul noii ere, elocventă argumentare a originii 
d a oo-romane a poporului nostru.

Imi este deosebit de plăcut că am prilejul, în acest 
moment sărbătoresc marcat de evenimentul deschi
derii Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste 

România, să mă adresez, prin intermediul ziarului „Scîn- 
teia tineretului", generației tinere a patriei. Și aceasta 
pentru că în mod deosebit tineretul are sentimentul isto
riei, o pasiune ardentă pentru istorie, pentru tot ceea ce 
a fost măreț și important în viața înaintașilor noștri.

Tineretul, generație în formare, are nevoie de modele, 
de exemple frumoase de viață, și desfășurarea impetuoasă 
a istoriei patriei noastre oferă cu generozitate asemenea 
modele, asemenea exemple.

Adresîndu-ma tinerelor, îmi este deosebit de plăcut să 
le spun : avem acum muzeul național de istorie, veniți 
să-l vizitați. Pentru voi, dragi tineri, în primul rînd, mu
zeul este o înaltă școală de educație patriotică. învățînd 
aici să iubiți trecutul, veți învăța sa iubiți prezentul și vi
itorul țârii.

Instituție de înaltă ținută științifică, nou! așezămînt mu
zeal a tradus în viață cu fermitate indicația dată de to
varășul Nicolae Ceausescu de a reflecta cît mai exact 
evenimentele, evitîndu-se orice denaturări ale realității 
istorice.

Veți găsi aici exponate originale, de o inestimabilă 
valoare, care ilustrează perioada îndelungată și frâmîn- 
tatâ a istoriei oamenilor care au trăit pe meleagurile 
României de azi din cele mai îndepărtate neguri ale exis
tenței umane și pînă la strălucita civilizație a daco-geți
lor. Obiecte unice în lume atestă valoarea vechii culturi 

celor două

Dacic, a pre- 
prin finețea

de prund din paleolitic și mai ales celebra artă neolitică > 
exponatele sînt prezentate a'tît din, punct de vedere al 
ariei teritoriale, cît și al scurgerii timpului.

Ceea ce vă va impresiona în mod deosebit este ridi
carea militară a daco-geților, vitejia dacilor care-și apă
rau așezâri'le, bogățiile naturaile și produsele muncii lor 
harnice, înfruntînd puternica mașină de război a lumii on
tice — oastea romană. Exponate, hărți, reproduceri ale 
documentelor epigraf ice, dar mai ales celebrele reliefuri 
ale Columnei lui Traian îndeamnă din adîncul secolelor 
la stimă și respect pentru, tinerii luptători ai 
tabere.

Veți admira apoi saila cu artă romană din 
ciatele statui drapate care produc uimire 
execuției și frumusețea proporțiilor, demonstrînd cu priso
sință momentul impresionant istoric al simbiozei de pe te* 
ritoriul patriei noastre, prima fază a procesului de foA 
mare a limbii și poporului român.

Vizitînd muzeul veți putea înțelege mai bine câ întreaga 
orînduire feudală a fost o continuă confruntare a maselor 
populare, care în adînci momente de prefacere socială 
s-au ridicat ou îndîrjire. la l-uptă împotriva clasei stăpîni- 
toare a feudalilor, a străinilor. Veți înțelege mai bine câ 
așezată la răscrucea a trei mari imperii, țara noastră a 
trebuit să întîmpine cu sabia toate apăsările, dominațiile 

și restriștile. Strămoșii care ne privesc din stampele vre
mii, voievozii iubitori de țară și popor, călătorii card 
descriu în documentele lor vitejia neamului românesc, 
steagurile, arbaletele, săgețile, zalele, toate vorbesc din

Un coif fastuos despre care se presupune 
câ ar fi aparținut unui șef militar al celților.

Zeitate scitică din secolele V—IV î.e.n. A 
fost descoperită de către marele nostru 
istoric Vasile Pîrvan la Năeni, în județul 
Buzău.

Vas de bronz, produs al măiestriei mes- 
teșugarHor geto-daci, întrebuințat la ofi
cierea serviciilor de cult.

Obiecte de epocă, hărți, documente reconstituie atmosfera 
războiului țărănesc condus de Gheorghe Doja (1514). Muzeul 
aoordă un spațiu larg aprigelor confruntări de clasă, luptei 
maselor populare, românilor, maghiarilor, germanilor și 
celorlalte naționalități din provinciile istorice românești, pentru 
libertate, independență națională și progres social.

Mircea cel Băt.rîn, figură 
demnă a istoriei patriei 
noastre.

Ștefan cel Mare, voievo
dul care timp de 47 de ani 
a luptat pentru apărarea 
Moldovei.

Mihai Viteazul — simbo
lul dorinței românilor de a 
trăi într-o țară liberă și pu
ternică.

n
Stema Moldovei așa cum 

apare pe o teracotă orna
mentala din secolul XV ’ 
(epoca lui Ștefan cel Mare).

Weea de unire dăinuie de multă vreme în inimile oame
nilor core au trăit pe meleagurile românești. în muzeu 
există nenumărate mărturii — îndeosebi opere aparținînd 
unor artiști populari — care atestă câ din vechi timpuri 
românii de pe cele două versante ale Carpaților își doreau 
sâ se unească într-o singură patrie. Pentru prima oară în 
istorie, Mihai ÎÂiteazul a trecut la realizarea acestei dorințe 
ardente. O impresionantă hartă existentă în muzeu reface 
drumul marelui voievod, în fruntea oștirii românești, și tra
sează granițele țârii din acel măreț moment istoric.

___________________________________________________
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STEAGURI TRICOLORE,jț

MARE, ROMÂNESC!"
spatele „zidului" de cristal al vitrinelor despre zîlele de 
glorie și măreție, ale iubirii de patrie și de libertate.

Cărțile scrise eu scumpătate la luminare, pe hîrtie sau 
piele de vițel, mărturisesc un trecut care impune respect 
și meditație generațiilor prezente, solic’rtîndu-le pentru noi 
mari înfăptuiri.

Din înaltul unor panouri, cu fascinația actelor de 
eroism, privesc către noi cele trei tablouri ale martirilor 
din februarie 1785 de la Alba lulia : Horea, Cloșca și 
Crișan.

Veți întîlni în muzeu primele atestări ale formării clasei 
muncitoare din fora noastră în perioada istorică a înce
putului epocii moderne a României. Conștiința romanității, 
a unității și a demnității naționale răzbate în fiecare din 
documentele care atestă aici începutul formării națiunii 
române, ridicarea pe o treaptă superioară a luptei pen
tru eliberare socială și independență națională. îl veți 
■jtea admira pe Tudor Vladimirescu, pandurul care a ri

dicat sabia lupte* pentru alungarea „balaurilor' care 
apăsau poporul. Cu litere aurite sînt înscrise aici vorbele 
lui de foc t „Patria este norodul, iar nu tagma jefuito
rilor'.

Lupta pentru formarea statului național unitar încheagă 
numeroase săli ale muzeului în jurul luptei revoluționare a 
maselor ca un fir continuu de la mijlocul secolului ol 
XVIH-lea și pînâ în 1918. Există aici însemnate atestări câ 
pretutindeni în fruntea luptei pentru eliberare națională 
și «ociolă se găsesc valuri după valuri de tineri oi țării t 
pașoptiștii, dorobanții și câciularii de la 1877, tinerii mun-

citori și tinerii intelectuali care aotivau în oercuri'le socia
liste, tinerii luptători pentru independența națională și 
pentru făurirea statului național unitar.

Pagini mărețe sînt închinate momentului istoric al creă
rii Partidului Comunist Român. Este redată elocvent lupta 
revoluționară a poporului român, activitatea plină de ab
negație a comuniștilor, situați în fruntea maselor popu
lare ; numeroase exponate atestă câ în iureșul luptei pen
tru libertate, independență națională și progres social, 
tinerii țării s-au aflat în primele rînduri. Acolo unde eve
nimentele au solicitat sacrificii, acolo unde istoria a ridi
cat pe vîrfurile încleștării conștiințele cele mai înaintate, 
acolo s-au aflat și tinerii, uteciștii.

în muzeu vâ va întîmpina apoi istoria anilor noștri lu
minoși, cu numeroasele fapte glorioase ale poporului ro
mân, condus de partid pe făgașul înfăptuirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Graficele, fotografiile 
machetele, documentele reprezintă un înălțător imn al vic
toriilor pe care poporul condus de partid, și în mijlocul 
tuturor acestor acțiuni, tineretul, le-a realizat, prinos al 
vieții noastre libere, conștiente de făuritori ai istoriei.

Vizitînd muzeul veți descoperi aspecte inedite ale 
gloriei ce a încununat drumul istoriei poporului român, 
veți găsi noi argumente care sâ vâ îndemne sâ vâ iubiți 
și mai mult patria, sâ fiți înflăcărați de un patriotism 
activ, așa oum au fost și sînt toți oamenii iluștri oi țârii.

Prof. dr. FLORIAN GEORGESCU,
directorul Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România

„Sintem convinși că prin aceste 
minunate mărturii ale glorioasei 
istorii a poporului nostru, Muzeul 
va constitui un mijloc eficient de 
educare patriotică, internațional 
listă a tinerei generații, a tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră6

NICOLAE CEAUSESCU
► 9

(din Cartea de onoare a muzeului)

Un impresionant panou reda evenimentul de la 1 decembrie 1918, ctnd prin voința maselor 
tergi populare s-a înfăptuit statul național unitar român.

Extrose din 
ziare, docu
mente ale vre
mii, imagini fo
tografice 
constituie 
moment
o fundamentală 
importanță în 
istoria țârii 
noastre : crea
rea P.C.R. la 8 
mai 1921.

re- 
un 
de

Strega de la „Grivița", 
căreia utecistul Vaeile Rooi- 
tâ i-a dat glas ou prețul 
vieții, chema mulțimea în 
sprijinul greviștilor. ~

Panouri imense, hărți, documente politice, fotografii înfăți
șează în imagini sugestive preocuparea intensă pentru reali
zarea țelului suprem al partidului comunist : ridicarea nivelu
lui de trai al poporului român. Vizitatorul muzeului va întîlni 
aici, sintetizate, aspecte pe carele ounoaște din viața de toate

zilele : eforturile partidului pentru modernizarea economiei 
românești, preoouparea deosebită pentru dezvoltarea învăță
mântului și științei, a culturii, pentru perfecționarea relațiilor 
sociale, grija deosebită pe care partidul, întregul popor o 
poartă generației tinere a patriei.

„Patria este norodul, iar 
nu tagma jefuitorilor" — 
acest adevăr l-a însuflețit 
pe Tudor Vladimirescu, con
ducătorul vestit al mișcării 
revoluționare de la 1821.

Această stampă reprezentind trecerea armatei române 
peste Dunăre, la cetatea turcă Nicopolis, se găsește expusă 
tn sola dedicată momentului 1877. Numeroase alte exponate, 
printre care vestita goarnă a lui Oprea, gornistul care a 
sunat atacul de la Grivița, reconstitute dorința fierbinte a 
întregului popor, curajul maselor populore, vitejia armatei 
în lupta pentru cucerirea independenței României.

Există aici importante documente ce atestă forța revo
luționarilor care au acționat în țările române, ecouri din 
presa vremii, semnificative sorieri istorice și literare, pre
cum și documente care oglindesc puternicul ecou internațio
nal al evenimentelor din țările române. Chipul lui Nicolae 
Bălcescu, portretele celorlalți conducători ai revoluției, pre
cum și documente ce le-au aparținut, imagini ale morilor 
ocțiuni de masă reconstituie climatul anului 1848.

«•wn*»Ml eomKt‘ ne ««>««« »«9C noto

XOGWfîCSAW IOT

„Unirea — spunea Kogâl- 
niceonu — este opera ma
selor populare". Imaginea 
de față, înscriindu-se în a- 
ceastă realitate istorică, 
redă un moment de o fun
damentală importanță : 
pentru prima oară țăranii 
români își spun ouvîntul în 
sfatul țării.

în secolul oi 
XlX-lea apar 
primela relații 
capitatl iste și, o 
dată cu ele, În
cepe sâ se 
dezvolte prole
tariatul. Docu
mente de o de
osebită văloore 
atestă răspân
direa marxis
mului și a idei
lor socialiste în 
România, pre
cum și faptul 
câ sftrșitul se
colului al XlX- 
lea și începutul 
secolului al XX- 
lea se caracte
rizează prin- 
tr-o puternică 
dezvoltare a 
mișcării munci
torești.

în imagine : < 
prezentantul tineretului în ocest 
Ceoușescu.

conducerea Frontului Național Antifascist. Re-
... ----- 1 for era tovarășul Nicolae

Una dintre cete mai frumoase imagini existente în muzeu 
relevă momentul Insurecției armate naționale din august

Istoria prezentului nostru 
glorios este cuprinsă în mai 
multe săli, care redau cu o 
deosebită forță de sugestie 
măreția anilor noștri. Un loc 
deosebit în acest cadru re
vine Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român 
for care, analizînd dezvolta
rea societății românești, a 
arătat câ țara noastră pă
șește într-o nouă etapă isto
rică : făurirea societății so
cialiste multilateral dezvol-

Redactor ;
ADRIAN VASILE5CU 

Fotografii :
GHEORGHE CUCU și 

ALEXANDRU PRUNDEANU 
Consultant științific : 

RADU HOMER



„SCINEIA TINERETULUI" pag. 6 JOI 11 MAI 1972

LUMEA IDEILOR

C Incontestabil, tineretul are nevoie de modele. Este impe- 
< rios necesar ca tinerii sâ cunoască oameni al căror exem- 
\ piu sâ simtâ, sâ înțeleagă că trebuie să-l urmeze. Sâ cu- 
x noascâ fapte de viată și de muncă la înălțimea cărora să 
\ dorească să se ridice. în ce constă atunci forța, puterea de 
C a se impune a ceea ce numim model de viață ? Dar faptele 
\ frumoase, trăsăturile înaintate de caracter nu devin de la 
S sine modele de viață, nu reușesc, de la sine, să înflăcăreze 
C elanurile și năzuințele generației tinere ? lată o temă de 
\ meditație în legătură cu care își spun astăzi părerea NICO- 
C LAE VELINCÂ — vechi militant al mișcării revoluționare din 
\ țara noastră, NICOLAE POPA — muncitor ceferist, GHEOR- 
k GHE BARBU — muncitor la U.M.E.B., prof. dr. docent JEAN 
C LIVESCU, prof. dr. PAVEL APOSTOL, HARALAMB ZINCA — 
> scriitor, LIVIA DEGHETA — studentă, ION POPA lector 
l universitar.

UN IMPERATIV AL VREMII: 
AUTOPERFECTIONAREA 

MORALA

Diversitatea, este de părere 
prof. dr. Pavel Apostol, repre
zintă o condiție a creativității. 
Diversitatea de păreri, de gus
turi, de stil, confruntarea, aces
tora - principială, critică, eli
berată de prejudecăți și dog
me - constituie singurul climat 
în care se pot desfășura iniția
tiva, inventivitatea, inovația. 
Firește, este vorba de o diversi
tate în cadrul unui proiect coy 
munist al dezvoltării sociale și 
al afirmării libere a individului 
și a demnității sale umane. 
Acest proiect al viitorului face 
ca morala să fie atît o proble
mă a fiecăruia dintre noi, cît și 
o problemă a colectivului, a co
lectivității. Este de subli
niat că numai înțelegerea 
modului în care trebuie con
struită societatea socialistă 
și comunistă, numai înțe
legerea căilor de dezvoltare a 
societății de către fiecare din
tre noi, poate lumina calea pen
tru formarea de sine a omului 
acestei societăți. Energia pen
tru o asemenea autoeducare o 
putem dobîndi numai prin pro
funzimea și trăinicia convinge
rilor. Numai cine este convins 
de valoarea idealului comunist 
și cunoaște. înțelege care sînt 
căile realizării sale, poate avea 
puterea de a se forma cores
punzător acestuia.

Tn privința autoperfecționarii 
morale un alt interlocutor, prof, 
dr. docent Jean Livescu.
apreciază că 
buie privită 
cpmplex prin

aceasta- tre- 
în procesul 

___ .___ care' societa
tea și. instituțiile ei înfăptuiesc 
acțiunea .de perfecționare mora
lă a individului. Ay toper fecțio- 
narea morală nu intervine, du
pă opinia mea, decît în momen
tul cînd, drept rezultat âl acți
unii factorilor externi, se for
mează conștiința propriei per
sonalități, capacitatea de intros
pecție critică a lumii interioare. 
Acest moment de conștientizare 
mi se pare esențial pentru mo
dalitățile ulterioare de autoper- 
fecționare. pe care le-aș consi
dera însă mai puțin efectul unor 
metode, și mai mult al unor

PERMANENȚE
ALE SPIRITULUI

Evenimentele cu adevărat 
memorabile în existența unui 
popor nu sînt multe. Datele 
cheie, pe care se rezeamă în
treaga construcție de fapte și 
fenomene trecute în revistă 
de istorici atunci cînd vorbesc 
despre trecut, se leagă în ge
neral de situații ce au avut 
drept urmare, pentru colecti
vitate. schimbarea unei în
tregi ordini, deja tradiționale, 
a lucrurilor. Datele războaie
lor în general se uită. Puține 
dintre ele au schimbat cursul 
istoriei, și măi puține din
tre ele au modificat modul 
de viață al comunităților 
care le-au înfăptuit. Timpul 
a trecut apoi ca un tăvă
lug uriaș, firul evoluției a 
continuat în mod firesc, și 
ceea ce nu au reușit să re
alizeze la un moment dat oa
meni animați de idealuri și 
gînduri nobile au realizat le- 
gilje inexorabile ale desfășură
rii istorice care au acționat în 
condiții și situații noi, favora
bile înfăptuirii unui ideal co
lectiv ce nu își găsise încă 
împlinirea. Un destin aspru a 
făcut ca, o lungă perioadă, un 
popor neobișnuit cu oprima
rea națională, mă gîndesc la 
noi, la poporul nostru să nu se 
poată manifesta în cadrul is
toriei europene, în multe îm
prejurări ca un popor liber. 
Dacă tentativele de scuturare 
a unui jug nedorit au eșuat, 
dacă dorința de neatîrnare a 
urior domni ce s-au făcut e- 
coul năzuințelor maselor largi 
nu s-a putut materializa pînă 
la capăt, dacă idealurile pro
gresiste ale multor umaniști 
și revoluționari din secolul 
trecut nu au ajuns să capete 
forma pe care ei înșiși au do
rit-o, acestea toate, într-o ma
re măsură, se datoresc unei 
situații generate de o nedrep
tate flagrantă, existentă încă 
și în lumea contemporană în 
multe locuri de pe glob. Con
form acestei nedreptăți, care 
urmează cea mai strîmbă și 
malefică „lege" a istoriei, po
poarele mai mari sau mai pu
ternic înarmate își pot impune 
cu forța dominația asupra ce

FORȚA MODELULUI ETIC:

UNITATEA
DINTRE PRINCIPIU

Șl 
atitudini : exigență față de sine 
și față de semeni, capacitatea 
de a selecta binele de rău nu în 
mod conjunctural, pragmatic, ci 
pe baza unor fundamente etice 
conștiente, subordonarea intere
sului egoist cerințelor morale 
generale ale colectivității, for
marea aptitudinilor de mun
că disciplinată, permanentă, cu 
finalitate sobială. In acest sens 
societatea pe care o construim 
este un prețios factor mobili
zator.

Tn perioada cînd luptam în 
ilegalitate. . obser.vă; tovarășul 
Nicolae Velincă, uri astfel de 
factor moblizator era foarte în
depărtat. Nu știam decît că vii
torul comunist ar putea exista. 
Iată de ce nu era de-ajuns să 
crezi în viitor și sâ speri, ci să 
lupți. Tinerii de azi trăiesc vii
torul gîndit în ilegalitate și au 
în față imginea fermă a viitoru
lui lor luminos. Unii sînt ten
tați să creadă că toate acestea 
se realizează de la sine. Pentru 
a-i face să înțeleagă că nu a- 
ceasta este realitatea, vorbele nu 
ajung. Este nevoie de fapte; ti
nerii înșiși trebuie atrași cît mai 
mult în activitatea noastră con
structivă, în viața social poli
tică a țării. Numai încredînțîn- 
du-le responsabilități le putem 
forma spiritul de responsabili
tate.

COMUNISTUL CREATOR 
— MODEL ADEVARAT 

Șl REALIZABIL

Nu e totul să le spui tinerilor: 
fiți cinstiți, luptați pentru tra
ducerea în viață a principiilor 
eticii comuniste, iubiți munca... 
Și aceasta, continuă studenta 
Livia Degheta. pentru că ei se 
vor întreba totdeauna dacă cel 

lor mici. Ca scriitor cunosc 
literaturi și opere în care cul
tul faptelor de arme ale regi
lor, împăraților și conducăto
rilor de state are forme me- 
galomanice. Caracterul exaltat 
al acesor lucrări le conferă 
mai mult rolul de document 
de epocă. Existența lor e pre
cară. Durabilitatea lor este 
îndoielnică, deoarece timpul 
reține în filtrele sale, ca și 
oamenii, doar acele opere care 
glorifică sentimentele umane, 
pornirile firești și nu pe cele 
ce îndepărtează pe individ de 
esența lui. Conform unei legi 
de neclintit, ce repară rava
giile celei nedrepte descrise 
mai sus, orice situație de asu
prire este efemeră, chiar dacă 
ea durează secole. Iar dacă 
datele cele mai demne de re
ținut din viața unui popor 
sînt cele în care el își afirmă 
libertatea și nu dorința de 
expansiune sau de asupri
re a altor popoare, atunci 
putem avea, cu toții, un 
sentiment firesc de mîndrie 
că în istoria poporului nostru 
nu există decît date de acest 
prim tip. Eforturile pentru cu
cerirea independentei depline 
adevărate, sînt încununate 
abia azi, în epoca socialistă. 
E firesc ca pe marginea tutu
ror acestor lupte să existe o 
întreagă literatură. E firesc 
deci ca legată de unul dintre 
cele mai remarcabile eveni
mente cucerirea independen
tei — petrecut acum 95 de 
ani — să se nască opere care 
să glorifice eroismul celor ce 
au dorit să fie liberi mergînd 
pînă la sacrificiul suprem. E 
firesc ca o literatură întreagă 
să se refere la un asemenea 
moment, direct sau indirect, 
pentru că în funcție de el s-au 
exprimat sentimente și idei 
perene atît în gîndirea scrii
torilor de pe aceste meleaguri, 
cît și în gîndirea poporului 
din care fac parte. „Numai 
sentimentul libertății unește 
cu adevărat națiunea** — spu
nea mai de mult un gînditor. 
Legătura ind'solubilă între 
artă și i~’m ie. între creatori și 
poporul pe care îl reprezintă 

care li se adresează se confor
mează el însuși acestor prin
cipii.

Un comunist este un om viu, 
un subiect principal al activită
ții sociale , este cel care tra
duce în viață ideea de comu
nism, o transformă, o dinami
zează. A fi comunist înseamnă 
a te recrea mereu. în confrun
tare cu realitatea. De aceea și 
etica este în continuă transfor
mare; ea este revoluționară. Nu
mi plac de altfel modelele care 
înțepensc în portrete, acestea 
rămîn în urma posibilității lor 
de a exista. Realitatea imuabilă 
înseamnă realitatea noastră, 

ACȚIUNE
modelul comunist la fel. Totul 
este astăzi angajare, acțiune ...

Modelul comunist, ca atare, 
opinează Haralamb Zincă, este 
propus la un moment dat ca 
ideal, deci (ca ideal) lipsit de 
contradicții. Există însă contra
dicția neangajării totale, a în
doielii, dar aceasta la cel care 
vrea să se conformeze modelu
lui. Pentru faptul însă că mode
lul nu poate fi strict, el cu
prinde în sine contradicțiile so
cietății pe care le rezolvă în ac
țiune. Există contradicții (nean- 
tagoniste) ale societății pe care 
le va rășfrînge modelul, și con
tradicții ale aceluia care inter
pretează modelul. Cum comu
nistul se află în angajare, el este 
în posibilitatea de a-și depăși 
modelul pe care și-l propune, 
deci și contradicțiile.

Comunistul, arată tovarășul 
Gheorghe Barbu, se formează 
în procesul de angajare în re
alitate, el nu poate fi un model 
utopic. După mine, un comunist 
trebuie să țină în fiecare zi sea
ma de o sumedenie de condiții 
care să-i îndrepte activitatea pe 
un drum cît mai corect. Pe 
drept cuvînt, orice om — fie el 
tînăr sau vîrstnic - poate fi în
trebat dacă spune adevărul cînd 
i se cere socoteala activității sa
le, dacă se îndoaie pînă la pă- 
mînt cînd vine șeful și-și varsă 
furia asupra subalternilor, dacă 
este exigent față de sine și față 
de cei din jurul său... Un co
munist însă trebuie să fie un 
model. Altfel - modelul se poate 
devaloriza.

După mine - este de părere 
tovarășul Ion Popa — nu mode
lele se devalorizează, ci falsele 
modele, modelele fără umbră, 
acelea care ignoră realitatea, 
încă grea, a luptei pentru comu- 

este cel mai pregnant vizibilă 
în preajma sau în timpul unei 
acțiuni ce are drept scop cu
cerirea libertăților naționale 
sau sociale. O întreagă genera
ție artistică contemporană cu 
cucerirea independenței Ro
mâniei, a intrat în istoria li
teraturii și a artei pentru 
simplitatea cuceritoare cu ca
re și-a dat glas simțămintelor. 
Dacă e adevărat că istoria vii
torului își are punctele de re
per în prezent și trecut, atun
ci nu e mai puțin adevărat că 
și istoria literaturii și artei își 
are punctele de reper în acele 
gînduri nobile care, exprimate 
în decursul timpului cu tărie, 
s-au construit în permanențe 
ale spiritului.

GRIGORE ARBORE

AL DOILEA 

CERTIFICAT
(Urmare din pag,. h

realizate de elevi, a promis celor mai destoinici conferi
rea unor certificate de calificare la locul de muncă. Tre
buie văzut în această inițiativă o simplă formalitate scrip
tică ? Departe acest gînd. Respectiva atestare este cel pufin 
echivalentul unui stimulent moral, înaripator, punct de ple
care spre dobîndirea unei profesiuni de profil ; este, tot
odată, o echitate și o recompensă ; este, în sfîrșit, o poartă 
deschisă spre o unitate productivă în ipoteza că posesorul 
unui atare certificat nu urmează studiile superioare.

Evident, certificatul preprofesionalizării (cu alte posibile 
titulaturi : al precalificării, de aptitudine, în meseria de...), 
nu poate fi distribuit tuturor elevilor, pentru simplul motiv 
că nu to(i îl merită. Pe baza unor testări, probe practice 
și lucrări finale, ca și a rezultatelor obținute pe parcursul 
anului (sau anilor) de școală în activitatea practică, profe
sorii de specialitate și instructorii sau maiștrii din producție 
pot decide cui și cu ce calificativ poate fi atribuit respecti
vul certificat. .

Cert este că în acest secol XX, marea cutezanța tehnica 
a celor mici demonstrează oportunitatea celui de al doUea 
certificat al absolvirii, cu rol și de atestare a capacității 
intelectuale și a aptitudinilor posesorului său, dar și de con
cluzie finală’, de larg interes social, pentru forurile de în
vățământ, în ceea ce privește domeniile predilecte, de a- 
tracție și realizare, ale sutelor de mii de elevi ai școlii 
românești.

nism, propunîndu-ne o utopie, o 
statuie perfectă, care se distru
ge la primul contact cu reali
tatea. Lupta din realitate nu 
este o simplă manifestație, o 
simplă chestiune de orga
nizare a unei festivități.
Toate modelele autentice
propun lupta. Eforturile pen
tru a ajunge la model nu 
sînt simple adeziuni la intran
sigența, la principialitatea fer
mă. Respectarea adevărului ne 
cere ca modelul să existe în car
ne și oase, să se nască o dată cu 
noi, să capete conștiință o dată 
cu noi. Morala comunistă e re
voluționară. Nu poți simți per

spectiva morală nouă dacă nu te 
încadrezi în realitate cu toată 
dăruirea, cu sentimentul că 
ceea ce faci tu sau ceea ce face 
celălalt constituie același fapt de 
conștiință, dacă nu dovedești 
responsabilitate față de muncă, 
față de nevoile materiale ale în
tregii societăți.

MORALA MUNCII: 
MUNCA ÎNȚELEASA 

CA NECESITATE INTERIOARA

Prof. dr. Pavel Apostol se re
feră la interacțiunea între res
ponsabilități : responsabilitatea 
cetățenească, politică, în viața 
de familie, responsabilitatea în 
munca personală, profesională, 
socială etc. Relațiile umane — 
subliniază dînsul — se creează 
într-un cadru social complex. în 
care ne identificăm cu colecti
vul Dar tocmai în acest cadru 

social este necesar ca nfunca. 
să fie înțeleasă în intimitatea 
ei; să considerăm, adică, munca 
drept mijlocul esențial prin care 
ne putem realiza, drept necesi
tate interioară. De aici derivă 
atitudinea nouă față de efortul 
întregii societăți de a se inte
gra pe drumul progresului și al 
prosperității generale. Dar dacă 
munca este un concept cheie, 
ce este munca ? Ce este pentru 
dv. munca, tovarășe Popa Nico
lae?

Răspunzînd la acesta întreba
re. tovarășul Nicolae Popa men
ționează : Ar trebui să știu care 
e răspunsul pentru că muncesc 
de la vîrsta de cinci ani. După 
mine dorința de a munci face 
parte din felul de a fi al fie
căruia, ești făcut să muncești 
sau nu ești făcut. Dar dacă 
munca a devenit astăzi o nece

SCRISORI DE LA DUNĂRE
(Urmare din pag. I)

tinși de cursul apelor Dunării 
în perioada îngustării albiei 
reprezintă o viteză nemaiintil- 
nită pînă acum la niciunul din
tre „adversarii" constructorilor 
de hidrocentrale, fie că ei se 
numesc Volga, Nil sau Enisei. 
Pe fundalul bătăliei pentru în
fruntarea prima oară în lume a 
unor asemenea condiții, notăm 
premierele mondiale cu care 
se înscriu Porțile de Fier în 
istoria construcțiilor de acest 
gen. Tehnologia construcției ba- 
tardoului, a podului fix, ca și 
derocările sub apă, prin explo
zii — lucrare în urma căreia 
a fast dislocată impresionanta 
cantitate de 350 mii m.c. de alu
viuni — sînt trei dintre aceste 
premiere. A patra, ca o con
cluzie firească a tuturor celor
lalte. o reprezintă însuși dimen
siunea mașinilor care rotesc 
forța Dunării către marele flux 
al sistemului energetic națio
nal : turbinele. Cele 6 „Ka- 
plan“-uri sînt cele mai mari 
mașini de acest gen care au 
fost încorporate vreodată în
tr-o hidrocentrală. Iar 3 din
tre ele — turbinele 4, 5 și 6 — 
se înscriu printre cele mai im
portante premiere ale indus- 

sitate a tuturor, cum știm cu 
toții, este rușinos să stai de o 
parte. Și totuși sînt tineri care 
stau de o parte. Cred că ei nu 
s-au încumetat să cunoască sa
tisfacțiile muncii; de fapt, 
mulți nici n-au avut cum să le 
cunoască. Dacă factorii educativi 
ar găsi modalitățile concrete 
prin care să-i ajute pe tineri 
să cunoască direct satisfacțiile 
muncii, poate că atunci cu toți 
acești tineri care colindă stră
zile s-ar obține rezultate mai 
bune decît se poate spera. Dar 
am impresia că nu prea se știe 
— în rîndul unor tineri — care 
sînt aceste satisfacții morale.

De altfel, completează prof, 
dr. Pavel Apostol, expresia fo
losită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „comunist de omenie" 
e un întreg program de etică 
socială și individuală. Acest pro
gram nu admite nici vreo morală 
a celor „două adevăruri", nici 
acceptarea unor stări de fapt 
care, indiferent cu ce complica
ții, sfidează principiile eticii 
comuniste.

Stimulentul cel. mal de seamă 
este însă și un principiu de bază 
în etică și în activitatea de e- 
ducare morală : unitatea dintre 
morală și faptă. Poți cere nu
mai respectarea acelor princi
pii, norme sau valori pe care le 
realizezi în activitatea ta per
sonală, pentru eare activitatea 
ta personală constituie un model 
exemplar. Restul e vorbărie 
goală despre „morală"... E du
plicitate. Pentru educatori, și ca 
educator aș propune ca singur 
stimulent să nu ceri decît ceea 
ce tu însuți poți face și să faci 
tot ce ai cerut de la alții.

Ca o completare, intervine 
prof. dr. docent Jean Livescu, 
aș adăuga că cel mai fundamen
tal stimulent rămîne capacita
tea de analiză continuă, obiec
tivă a propriei activități, în spi
ritul responsabilității față de 
societate și de sine. Satisfacția 
unui succes devine în acest spi
rit un stimulent, o premisă, pen
tru reușita acțiunii ulterioare. 
Din satisfacții și stimulente mo
rale iau. naștere noile calități 
morale, noile principii ale eticii 
comuniste.

Scriitorul ‘ Haralamb Zincă 
este de părere că procesul acesta 
de perfecționare și autoperfec- 
ționare morală. început o dată 
cu epoca socialistă, nu se va 
termina niciodată. E o dialectică 
a drumului către ideal. Această 
acțiune rămîne pentru totdeau
na o luptă fără sfîrșit, dar în 
același timp o luptă dreaptă. 
Toți sîntem egali în fața ei, toți 
vom putea, deci, concura'pentru 
locul dinaintea plutonului; mo
mentul cînd tot plutonul, sau 
cea mai mare parte a lui va 
merge înaintea unor vechi, ui
tate vicii morale nu este înde
părtat. dar. insist, mersul acesta 
e fără oprire. Cred că vor ră
mîne pentru tot acest viitor me
reu în actualitate cuvintele to
varășului Nicolae Ceaușescu : 
„Prin munca politico-educativă 
este necesar să asigurăm afir* 
marea cu putere în viață a prin
cipiilor comuniste".

Anchetă realizată de 
PETRE JALEȘ

PORȚILE DE FIER 
ARENĂ A MARILOR

PERFORMANȚE
triei noastre constructoare de 
mașini. Construindu-le, mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
Reșiței și-au pus semnătura pe 
actul de naștere ale primelor 
mașini de acest gen — și de 
aceste dimensiuni — construite 
vreodată în țara noastră. Ca să 
înțelegem însemnătatea acestei 
performanțe e deajuns să amin
tim că rotorul generatorului u- 
nei asemenea turbine, cîntărește 
360 tone și încorporează nu mai 
puțin de 12 mii de piese, fapt 
care unește monumentalul cu 
precizia filigranului sub unul și 
același semn : al potențialului 
de forță și inteligență tehni- 
co-științificâ de care dispune 
industria României socialiste.

... Cifre, realități tehnice, 
performanțe. Scriam ieri des
pre milioanele de pămint și ro
că dislocate, despre cantitatea 
impresionantă de beton încor
porată în lucrările drumului de 
fier și șoselei de la Gura Văii. 
Dar aceste cantități sînt numai 
o parte din ceea ce alcătuiește 
trupul uriașului de la Porțile 
de Fier. O imagine a dimensiu
nilor lui ne-o oferă următoa
rea ilustrare cifrică, rezultat al 
unei concluzii, nu lipsită de poe
zie, întreprinse de statisticieni 
ai șantierului. O însumare a 
întregului material cuprins în 
Hidrocentrală și construcțiile 
aferente ei, ne arată acest cal- 
culi ar căpăta dimensiunile u- 
nei garnituri de tren lungă cît 
de 10 ori distanța București— 
Gura Văii !

... Cifre, performanțe. Iată 
acum cîteva, desprinse la în- 
tîmplare din palmaresul în
fruntării cu timpul. 1966 : lu
crările la faza I A a batardou- 
lui sînt încheiate cu 70 zile 
mai devreme, iar cele de la fa
za I B cu puțin peste 5 luni. 
1968 : noua linie ferată dată 
in exploatare cu un avans de 
6 luni față de termenul plani
ficat, iar șoseaua Gura Văii— 
Comarnic (vestitul D. N. 6) cu

Mai era un an pînă în ziua 
în care Germania hitleristă a- 
vea să capituleze total și necon
diționat, cînd la Stuttgart, in 
Germania, a fost decapitată ti- 
năra luptătoare comunistă 
Olga Bancic.

Chinurile groaznice la care au 
supus-o timp îndelungat călăii 
fasciști — din momentul ares
tării, la Paris, in noiembrie 1943, 
și pînă la executare — nu i-au 
putut fringe voința de fier. Cu 
prețul vieții și-a apărat demni
tatea, încrederea de care se 
bucura printre tovarășii ei de 
luptă.

Dușmanii nu i-au putut smul
ge nici o mărturisire. Or, Olga 
putea spune multe. Putea vorbi 
despre participarea ei la greve, 
ca muncitoare textilistă, despre 
arestarea și- schingiuirea de la 
Siguranță, despre intrarea, la 
vîrsta de 12 ani, în Uniunea Ti
neretului Comunist, despre con
damnarea la 6 luni închisoare 
și, îndeosebi, despre activitatea 
dusă în cea mai neagră ilegali
tate.

In anul 1932 devine membră 
a Partidului Comunist Român. 
In calitatea de cadru tehnic al 
Comitetului Regional al P.C.R. 
din București, organiza tipărirea 
și răspîndirea materialelor de 
partid.

In 1935, este arestată, chinuită 
la Siguranță, aruncată la închi
soare. Atunci am cunoscut-o 
cînt a stat cu noi, deținutele po
litice, la închisoarea centrală 
de femei de la Dumbrăveni. 
Nu pot uita chipul ei frumos, 
fruntea mare, senină, ochii al
baștri ca cerul, zîmbetul cald,

23 zile. 1969 : la 9 august, în cea 
de a treia zi a istoricului Con
gres al X-lea al P.C.R. con
structorii atacă ultima etapă 
a închiderii Dunării. In numai 
56 de ore — față de 10 zile cit 
fusese planificat — ei raportea
ză îndeplinirea sarcinii. 1970 : 
la 14 august turbina nr. 1 pro
duce primii kilovați/oră ai Por
ților de Fier cu o lună și ju
mătate mai devreme decît ter
menul fixat. Peste 8 luni, la 21 
aprilie 1971, orele 14 și 8 mi
nute, atunci cînd Porțile de Fier 
produseseră 725 milioane kilo
vați/oră, .intră în funcțiune, cu 
45 zile în avans, turbina nr:. 4, 
prima turbină de construcție 
românească. Peste alte 5 ' luni, 
la 30 octombrie 1971, țla orele 
12 și 14 minute constructorii a- 
cestui șantier raportează, țării 
și partidului : „cu 30 de zile 
înainte de termen am dat în 
funcțiune turbina nr. 6..'Acum 
Porțile de Fifer produc cu toa
te mașinile. Dunărea se varsă 
prin 6 guri de forță și lumină 
în sistemul energetic național".

... Cifre, performanțe tehni
ce, semne de ’aur în cronica 
luptei acestui eșalon al clasei 
noastre muncitoare cu pămîn- 
tul, puterea și fluviul, cu vîntul 
și ninsoarea, cu noutatea și di
mensiunile obiectivului, cu tim
pul. Ne vine în minte încă o 
cifră, concludentă pentru hăr
nicia și abnegația constructo
rilor acestui șantier. In anul 
1966, 1 003 dintrei ei, adică un 
sfert din efectivul șantierului, 
au fost declarați fruntași în în
trecere. 668 dintre aceștia pri
meau pentru a treia oară dis
tincția. Dar despre oameni, des
pre performanțele lor tehnice și 
sufletești, într-o altă scrisoare. 
Și totuși... Stăruim aici, lingă 
viaductul Gardului umplîndu- 
ne privirea și sufletul de re
lieful marii construcții, îmbăia
tă, în această amiază de mai, 
într-o lumină parcă trasă din 
mierea galben-verzuie pe care

OLGA BANCIC

cuceritor. Chiar din primele 
zile ne-a făcut o mare surpriză ; 
seara, după ce s-au zăvorit uși
le camerei, ne-a cintat. Nu 
ne-am așteptat să auzim după 
ani de tăcere sinistră muzică 
clasică. Olguța a interpretat a- 
riile Mme Butterfly, Carmen de 
Bizet, Nocturna de Chopin, cîn- 
tece populare românești și ro
manțe. Vocea ei caldă a stîrnit 
tot atîta entuziasm, cît și nos
talgie, dor de libertate.

„Nu am încredere în oamenii 
cărora nu le place muzica“ — 
mărturisea Shakespeare. Poate 
că avea dreptate. In orice .caz, 
parafrazîndu-1 pe marele scrii
tor pot spune că dragostea pen
tru muzică era definitorie- în 
ceea ce privește caracterul ti
nerei luptătoare Olga Bancic. 
Prin tot ceea ce-a»făcut a do

o string albinele din salcîmii 
Mehedinților... Pe neașteptate 
ne răsare alături — avem par
te lingă acest parapet numai 
de întâlniri surprinzătoare — 
pictorul Constantin Piliuță. A- 
flasem că lucrează de cîteva 
săptămîni jos, în hala turbine
lor, la un panou decorativ de 
mari dimensiuni, dar nu apu
casem încă să ne întâlnim. Dis
cutam despre Dunăre și Porți, 
despre apropiatele sărbători de 
la Severin și Gura Văii. îmi 
vorbește despre munca lui ar
tistică, dusă într-un fel cot la 
cot cu inginerii din hală. Ii co
muni? citeva dintre cifrele no
tate mai sus, tăcem privind și 
meditând. într-un tîrziu, artis
tul îmi spune : „Știi ce am 
afjat ieri de la un inginer ? că 
Hidrocentrala Porților de Fier 
are (Vasemenea putere îneît ar 
fi în -stare șă pună în mișcare 
întreaga industrie a țării". Iți 
dai seama ce forță ?“ Inginerul 
exagerase, desigur, dar eu am 
mutat- această realitate tehni
că în planul conștiinței. 
M-am gîndit că o stare spi
rituală ca aceea generată de 
efortul și izbînda de la Por
țile de Fier are forța de a 
pune în mișcare, de a potența, 
de a spori, tonusul constructiv al 
fiecăruia dintre noi,' al între
gii națiuni. Intr-un anume 
sens, fiecare dintre noi sintem 
conectați la nobilul și puter
nicul flux al Porților de Fier. 
Conectați puternic și pentru 
totdeauna".

P. S. Pentru că ne aflăm la 
un recital al cifrelor, iată o 
veste de ultimă oră. Pînă ieri 
s-au efectuat, prin ecluzele ro
mânească și iugoslavă, 11 mii 
de ecluzări. Ceea ce înseamnă 
că de la intrarea în funcțiune 
a ecluzelor au trecut pe aici 
60 mii de nave. Comunică ingi
nerul Alexandru Petrescu, re
prezentant al țării noastre în 
Comitetul Administrației Flu
viale a Porților de Fier.

P. D. 

vedit că sa poate avea deplină 
încredere în ea. După execu
tarea sentinței este trimisă de 
partid în Franța, se înrolează în 
lupta pentru sprijinirea Spaniei 
republicane, iar mai tîrziu, după 
cotropirea Franței, în „Rezis
tența franceză".

Faptele de vitejie ale emi- 
granților români, care au luptat 
cu abnegație împotriva ocupan- 
ților naziști, pentru libertatea 
Franței, și, implicit, a patriei 
noastre, au stirnit înaltă apre
ciere și admirație patrioților 
francezi. La expoziția „Forțele 
franceze din interior", organi
zată la Paris în 1945, pe panoul 
consacrat eroilor români. între 
care figurează și Olga Bancic, 
se menționează : 143 acțiuni pu
ternice care au fost organizate 
împotriva mașinii de război hit- 
leriste. Despre contribuția ro
mânilor la luptele „Rezistenței 
franceze" vorbește Charles Til- 
lon : „au înscris o frumoasă pa
gină de glorie" ; Gaston Lara- 
che : „lista eroilor români, eroi 
ai Franței, este lungă" ; colone
lul Rol-Tangui, comandant al 
Forțelor Franceze, în declarația 
sa făcută în august 1969 ziaru
lui „Scînteia" apreciază mult 
curajul și talentul militar al 
partizanilor români.

Eroismul Olgăi Bancic este a- 
preciat de toți.

Pentru tineretul român ea râ
mi ne un strălucit exemplu de 
dăruire patriotică, de eroism, de 
abnegație și devotament in 
slujba idealurilor de dreptate 
socială, de libertate și progres.

Prof. univ. MARIA SÎRBU
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...Și vasele îfi urmează ruta 
prin ecluza românească a 
Sistemului de la „Porțile de 

Fier".
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setul de mașini agricole; vom 
concentra activitatea practică în 
perioadele improprii muncilor 
în eîmp ; vom accepta înscrierea 
la aceste cunsuri numai a per
soanelor ce n-au depășit vîrsta 
de 45 de ani.

— Nu credeți că centrul 
de greutate al acestor ac
țiuni va fi mutat, pînă la 
urmă, în cadrul activități
lor practice ale elevilor 
școlilor generale?

— Fără îndoială ! De fapt în 
aproape 50 de școli generale de 
la sate au și fost organizate 
cercuri mecanice cuprinzînd 
tractoare și mașini agricole re
cuperate dintre cele ajunse la 
momentul de casare. In cadrul 
secțiilor de mecanizare acestea 
au fost puse în stare de func
ționare, acum, elevii deprinzînd 
conducerea și principiile de 
funcționare ale mașinilor în ca
drul orelor de „Agricultură*4. In 
perioada următoare, prin însu
marea eforturilor școlii, organi
zației de tineret și unităților a- 
gricole, vom generaliza practica 
cercurilor mecanice. Aeeastă mă
sură va permite ca la absolvirea 
școlii, toți elevii să stăpîneasca 
cel puțin elementele de bază ale 
conducerii tractorului și exploa
tării mașinilor agricole.

— Zilele acestea, comi
siile de examinare vor 
certifica componența pro- 
fesională a peste 22 de mii 
de țărani-mecanizatori, in 
ce măsură această for(ă 
va fi regăsită în ritmul și 
calitatea lucrărilor ce se 
vor executa în campania 
de vară a acestui an?

— In primul rlnd trebuie să 
remarc faptul că 3 723 de absol
venți ai acestor cursuri au fost 
deja angajați ca mecanizatori de 
bază în cadrul secțiilor deficita
re, iar alții 4 354 vor fi încadrați 
după același statut, în perioada 
următoare. Deci, peste opt mii 
dintre ei vor fi angajați perma- 
nenți. Aproape o mie de coope
ratoare vor lua în primire trac
toarele legumicole și întregul 
set de mașini agricole aferente 
activității în legumicultură iar 
ceilalți membri cooperatori sa
larizați vor fi încadrați ca me
canizatori de schimb sau ca mo- 
topompiști în cadrul sistemelor 
de irigații.

— Toate acestea, cu ce efect 
asupra producției ?

— Cu efect foarte mare, pen
tru că utilizarea schimbului doi 
pe tractoare va însemna ritm de 
lucru mai intens, lucrări execu
tate în epoca optimă și, în final, 
sporuri de producție. Apoi, în 
sistemele de irigații se contu
rează perspectiva folosirii tu
turor agregatelor, aplicârea udă
rilor conform graficelor. Calcu
lul nostru, redă că un țăran co
operator pregătit ca mecaniza
tor își dublează randamentul , la 
același efort depus pentru rea
lizarea producției.

— Ce apreciere dați 
conlucrării eu organizați
ile # U.T.C. în cadrul ma
terializării acestei deose
bit de importante sarcini?

—■ In general, bună. Totuși, e 
necesar să lărgim colaborarea 
in_ vederea îndrumării unui nu
măr mai mare de tineri către a- 
ceste cursuri de pregătire pro
fesională. Fac această apreciere 
gîndindu-mă la faptul că în 
multe județe — Hunedoara, Ti
miș, Maramureș. Co-vasna, Bra
șov, Vaslui fiind doar cîteva 
dintre ele — numărul tinerilor 
ce urmează cursurile de califi
care în meseria de mecanizator 
n>u reprezintă nici cinci la sută 
din total. De asemenea, se aș
teaptă mai multă inițiativă pe 
linia organizării de cercuri me
canice prin procurarea de trac
toare și mașini agricole acope
rite. în greutăți, cu fier vechi ; 
în sensul inițierii de acțiuni e- 
ducative în rîndul tinerilor me
nite să le dezvolte răspunderea 
față de calitatea muncii presta
tă. preocuparea pentru continua 
perfecționare profesională.
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PENTRU CEI CARE NE CITESC
Nu se poate închipui un scrii

tor care să*rși construiască ope
ra fără a se gindi la cei care 
i-o citesc, fără a-și dori un au
ditoriu, un public. Mai mult 
decît atita, orice creator scrie 
gindindu-se la un public al 
său, la acei contemplatori ai 
operei de artă care să fie în
deosebi interesați de modali
tatea lui de creație, pe care 
să-i incite. Relația dintre crea
tor și public este de aceea una 
reversibilă, cu influență în am
bele sensuri. Creația este in
fluențată de gustul și educația 
estetică a cititorului dintr-un 
anumit moment, iar cititorul, în 
sensul lui de colectivitate, este 
educat moral și estetic de crea
ție. Acest proces, unul dintre 
cele mai interesante din dome
niul psihologiei artei și a mo
dului în care arta pătrunde în 
conștiința cititorului, a fost stu
diat și comentat de nenumărate 
ori și de către sociologi și de 
către artiști, în dorința de a 
face cît mai strîhsă relația au- 
tor-cititor și deci cît mai efi
cientă. Creatorul visează, la 
modul ideal, să cucerească con
știința întregului public, adică 
să se impună unei epoci, să 
corespundă mentalității ei cele 
mai înalte, s-o reprezinte, să 
poată corecta tendințe noci
ve, să demaște și deci să obți
nă un rol activ social și moral. 
Se întimplă, însă, că doar ma
rile genii au izbutit să se așe
ze în această înaltă postură de 
scriitori ai unei epoci și im
plicit ai spiritului uman uni
versal valabil. Scriitorul își 
poate dori nu o abstractă im
punere, ci o adeziune la opera 
și ideile sale din partea unei 
anumite categorii a publicului. 
Ceea ce nu împiedică posibi
litatea ca opera să aibă șan
sele să devină o valoare națio- 
• ală sau universală. Căci ma- 

'e idei pot fi puse în eviden
țe. și de o poveste ce poate

părea la prima vedere banală 
sau particulară, ' iar sensurile 
profunde și de largă generali
tate pot apărea, dacă autorul 
dispune de această forță indi
ferent de mediul care il stîr- 
nește interesul și ascuțimea a- 
nalizei. De aceea, poate părea 
puțin ciudat la prima vedere 
să scrii romane din viața mi- 

sau 
doar 

în-

litarilor sau a inginerilor 
a studenților. Este însă 
o formulă ce nu vrea să 
semne nici descrierea nouă gra
fică a profesiei respective, ci 
acele probleme ce stîrnesc mari 
trăiri și care, specifice fiind ca
tegoriilor respective, au și o 
putere de generalizare umană. 
Un adevărat scriitor mare nu 
se teme de asemenea formule. 
Pînă la urmă talentul decide, 
iar două cărți despre care se 
poate spune la prima vedere, 
sau într-o recomandare publi
cistică de pe coperta din spa
te. că sînt „romane țărănești" 
pot foarte bine fi una genială, 
precum cele ale lui Rebreanu 
sau Reymont, și alta ștearsă, 
mediocră, schematică. Există 
însă în rîndul cititorilor, din- 
tr-o firească diversificare a gus
tului dictat de preocupări și 
educație, chiar o preferință te
matică. Sînt oameni care citesc 
mai ales romane de dragoste, și 
în această categorie pot intra 
mai toate marile romane ale 
literaturii universale, alții care 
citesc romanul de „formare a 
personalității", alții care se în
dreaptă cu deosebire spre cele

de moravuri. Este firesc, asta 
nu înseamnă altceva decît că 
cititorul respectiv vede 
cretizată esența umană 
bine și mai exact in una 
aceste forme. Mergind mai de
parte. există o disociere a mo
dului de a gindi asupra vieții, 
în amănunte, legată de profe
sie, de virstă, de naționalitate. 
Se întimplă ca medicii să-și do
rească să vadă ilustrat modul 
lor particular de a gindi aceeași 
esență umană, care să fie pu
să in evidență de felul în care 
participă ei la existența colec
tivă. Nu înseamnă aceasta nici
decum o fărâmițare planifi
cată a literaturii pe pături so
ciale și profesii sau pe sindi
cate de ramură, nici bifarea fie
cărui mediu, categorie, expe
riență umană măruntă, care să 
fie pusă în evidență de felul 
în care participă ei la existen
ța colectivă. Un scriitor poate 
să fi avut revelația sensurilor 
celor mai adinei ale existenței 
în război sau într-un simplu, 
dar plin de enorme semnifica
ții relevabile pentru conștiință, 
accident de automobil sau în- 
tr-o furtună în munți sau în- 
tr-o călătorie cu trenul. Un 
compartiment de tren umplut 
cu existențele cîtorva persona
je, sau cîteva pături sociale in
vestigate amănunțit pot da a- 
celeași rezultate de artă și 
semnificație cu condiția geniu
lui creatorului. Există, e adevă
rat, și genuri și specii mai deo
sebite sub raportul regulilor pe

con- 
mai 
din

care le impun. Nu este o lege 
ca adolescenții și copii să ci
tească numai cărți în care per
sonajele să fie adolescenți și co
pii. Esențial este ca aceste ope
re destinate lor să fie pe înțe
lesul lor și conforme cu nive
lul lor de dezvoltare afectivă 
și intelectuală. O concepție ma
cabră sau crudă asupra realită
ții i-ar descumpăni, firește, și 
atunci e normal că nu aseme
nea opere trebuie să li se adre
seze, ceea ce nu înseamnă o 
amputare a libertății artistice 
in domeniul literaturii pentru 
copii și adolescenți, ci doar res
pectarea stadiului de existență 
a lor, cînd au nevoie rncă de 
exemple, de educație, de un 
spirit constructiv, de sentimen
te luminoase ca și, de altfel, ce
lelalte categorii de cititori. Ju
decata presupune un punct de 
vedere strict uman. A da unui 
adolescent o viziune sumbră 
asupra existenței nu înseamnă 
decît a-1 deruta și în nici un 
caz a-1 cuceri pentru cauza li
teraturii scrise de tine, autorul.

‘ Adolescentul este poate cel 
mai deschis cititor, cel mai ca
pabil de a deveni prozelit, de 
aceea nu trebuie jignit cu idi
lismul și simplismul, căci asta 
ar duce implicit la pierderea 
lui dintre cititorii pe care și-i 
dorește autorul. Concluzia este 
că scriitorul are de ținut o cum
pănă extrem de sensibilă în fe
lul în care încearcă să-și rea
lizeze dublul scop de a deveni 
autorul iubit, căutat și repre
zentat, și de a influența con
știința cititorului și implicit a 
epocii prin sensul operei sale.

MARIA LUIZA CRISTESCU

IN INTlMPINAREA

CONFERINȚEI SCRIITORILOR

CĂUTĂRILE TREBUIE SĂ DUCĂ
A
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LA GĂSIREA CUVÎNTULUI
CE EXPRIMA ADEVĂRUL"

După capodoperele emines
ciene. bacoviene, blagie- 
ene, , barbiene etc. efor
tul de înnoire se impune. 

Dar imi repugnă experimen
tele goale, încîlceala de cu
vinte, fără sens și fără miez, 
din unele versuri găzduite în 
paginile unor reviste sau volu
me. Ai. atunci sentimentul că 
autorul este depășit de cuvinte.

că le folosește la întâmplare, fă
ră să știe ce înseamnă, ce ex
primă. Or, este cunoscut:— iată 
ce banalitate ! — că literatura 
este arta cuvîntului și că scrii
torul trebuie să fie un artist al 
cuvîntului. El trebuie să-și cu
noască cuvintele și să nu spună, 
o-ricît de metaforic, omului ani
mal sau bestie, pămîntului iad 
sau apei — venin. Precum se

vede, nu sînt adepta unui arti
zanat, a meșteșugului de cuvinte, 
ci mă fac expresia glasului co
mun al elevilor mei, care doresc 
o literatură adevărată, o artă 
umanistă Căci, dacă nu e uma
nistă, cum am mai putea s-o ac
ceptăm ? Aș dori ca poezia ro
mânească să cunoască un mai 
pronunțat proces de purificare 
și de cristalizare în forme dura
bile, demne de tradiția atît de 
înălțătoare a înaintașilor. Poe
zia unor Nichita Stănescu, Ma
rin Sorescu. Ana Blandiana, Al. 
Andrițoiu, Ion Horea, Ion Ale
xandru, Ion Gheorghe, Gabriela 
Melinescu, Cezar Baltag, a că
rei valoare poate că nu e încă 
apreciată la justa ei măsură, e 
o premisă de la care se poate 
porni.

prof. MARIANA DAN, 
Tîrgoviște

0 TRĂIRE SINCERA
NU SE POATE LASĂ

ÎNECATA
DE CUVINTE

SPRE CE SE ÎNDREAPTĂ LITERATURA
DE ANALIZA ?

T nainte de toate trebuie să 
| recunosc că fragmentul a- 

mintit de Potîrniche Ba- 
fost citit de mine în 
literară" din 30 mar
că, deci mă abțin să- 
părere despre „Unele 
cum se intitulează

dea nu a 
„România 
tie a.c. și 
mi dau o 
candori", ___ __ ________
fragmentul respectiv și cu atît 
mai puțin despre operele scrii
torului Paul Georgescu, anali- 
zînd latura lor pozitivă și nega
tivă. Aceste operații aparțin u- 
nora mai competenți. Din cele 
arătate de tovarășul P. Badea 
se subînțelege însă că e vorba 
de o soriere prozaică în oare 
domină descrierea stării sufle
tești, fotografia lumii interioare,

lupta omului cu el însuși. Lupta 
omului „în timpul limfatic, ab
stract și tîmpit al copilăriei" — 
cum arată și scriitorul.

Prima întrebare : cum se ca
racterizează copilăria unui om ? 
Răspunsul, desigur e simplu : 
frumoasă. Tuturor ? N-aș crede. 
Dacă-mi permiteți o compara
ție, sufletul copilului e ca o 
lamă înfiptă : ajunge doar o 
boare ca să se miște din poziția 
inițială. în cazul de față moar
tea bunicii a fost acel moment 
zguduitor care a „mișcat lama 
copilului" de 5—6 ani.

Această „mișcare" însă nu 
este temporară ea se poate 
transforma și într-o adevărată

amprentă. E firesc deci că omul 
ajuns în anii maturității (și scri
itorul e om, nu ?) își aduce a- 
minte de acele clipe pătrunse 
de obsesia morții. ca și cum ieri 
sau alaltăieri s-ar fi întîmplat 
lucrul.

A doua întrebare : în ce sta
diu se află literatura (atît a 
noastră cît și cea universală) la 
ora actuală ? Sîntem într-o e- 
pocă cînd scriitorii încearcă să 
redea cît se poate de natural 
„oscilațiile acului din cadranul 
sufletului". Și asta nu din întîm
plare. Trăim zile memorabile, 
cînd odată cu schimbarea lumii, 
a materiei „reci", se schimbă și 
caracterul omului. A omului care 
mîine face mai mult decît azi, 
a omului care mîine gîndește

■ altfel decît azi. A ființei căreia 
i se spune „homo sapiens".

Cu stimă,
sold. SZEKELY FRANCISC

Craiova
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MAI MULTE VERSURI FRUMOASE
INSPIRATE DE IUBIREA PATRIEI

$1 A POPORULUI
Deși e sîmbălă seara, am 

venit la acest recital de 
poezie (e vorba de recita
lul susținut în sala Casei de cul

tură din Tîrgoviște. de poeții 
prezenți la Centenarul Heliade 
— n.n.), îmi place mult litera-

că vin aici 
tare curios 
chiar dacă, 
reviste am 

pe care.

tura. Cînd am auzit 
niște poeți am fost 
să-i văd, să-i cunosc 
să fiu sinoer, prin 
întîlnit multe poezii 
poate și din vina mea, nu le-am 
înțeles. Ceea ce s-a citit în

seara asta mi-a plăcut foarte 
mult ; poezia lui Al. Andrițoiu. 
Cărți vechi, scrisă într-o limbă 
curată, românească, și cu multă 
căldură,

Aș dori ca la Conferința 
scriitorilor să se dea îndemnuri 
ca poeții să cînte și mai mult 
patria și poporul, partidul care 
ne călăuzește în tot’ ceea ce fa
cem. Scriitorii să se întîlnească 
mai des cu oamenii, să simtă și 
ei dacă oamenilor le place sau 
nu ce scriu sau citesc. Aș dori 
apoi ca scriitorii să vină mai 
des și printre noi, și să scrie 
mai mult despre și pentru noi.

DUMITRU GRIGOVIT

â bucur că România, țara 
noastră este, așa cum spu
ne titlul unei antologii, 

„Țara poeților". Sînt minară 
că trăiesc pe aceste meleaguri, 
printre poeți. Fiindcă, pentru 
mine, poeții sînt oamenii cei 
mai sensibili, cei mai omenoși, 
oamenii care iubesc cel mai 
mult. Prin ceea ce scriu, ei tre
buie să ne facă și pe noi mai 
umani, mai buni, mai sensibili.

I-am îndrăgit de aceea pe 
mulți poeți tineri, bineînțeles pe 
cei care scriu pe înțelesul meu. 
Să mă explic. Firește, că nu spun 
ca toată poezia să vorbească de
spre secretare de școală sau de
spre tinere .de. 18—25, de ani. Sînt 
atîtea categorii de oameni că
rora literatura trebuie să li se 
adreseze și să se facă înțeleasă 
de ei ! Literatura, arta, trebuie 
să vehiculeze idei, să nu fie un 
simplu joc plăcut de cuvinte. 
Nici nu trebuie ca toată poezia 
să exulte de bucurie, nici nu 
vreau ca toate versurile să sune 
la fel, trebuie să fie unele mai 
stinse, altele mai calde, altele 
mai șocante, în sfîrșit, după ta
lentul și sensibilitatea fiecărui 
poet. Asta înțeleg eu prin rea
lism. Dar o trăire sinceră nu se 
poate lăsa înecată de cuvinte. A 
fi pe înțelesul tuturor înseamnă 
după mine că literatura trebuie 
să spună fiecărui om, care o ci
tește, cîte ceva. Nu trebuie ne
apărat să-ți fi murit mama ca 
să te impresioneze, să zicem, Ce 
mult te am iubit de Zaharia 
Stancu. La fel, nu știu dacă eu 
înțeleg din poezia lui Marin So
rescu tot ceea ce a vrut el să 
exprime sau ceea ce înțelege un 
critic bun, dar îmi place că 
spune ceea ce parcă aș fi vrut 
să spun și eu.

Cred că o operă e cu artît mal 
valoroasă, cu cît se adresează 
mai multor categorii de oameni. 
A fi accesibil nu înseamnă a fi 
simplist sau superficial. Cred că 
problema aceasta, a accesibili
tății, trebuie să ocupe un loc 
însemnat în dezbaterile Confe
rinței scriitorilor.

VASILICA BĂNICĂ, 
secretară. Școala generală 

Văcărești

Un grup de fete din ansamblul de dansuri populare din comuna 
Bilca, județul Suceava.

NOTE DE LECTOR
Autor consacrat, de referință 

în domeniul literaturii pașoptis
te, Paul Cornea nu ne oferă prin 
noua sa lucrare o surpriză sub 
raport tematic. Absorbind însă 
un uriaș material, — contribuții 
anterioare prea cunoscute ca să 
mai fie citate, izvoare prime re
luate integral, — periodice greu 
accesibile de epocă, mape ma
nuscrise într-o chirilică aproape 
ilizibilă. — exegetul apleacă ba
lanța cercetării spre o viziune 
nouă în istoria noastră literară, 
aceea a sociologiei și psihologiei 
culturii, spre a deduce instaura
rea romantismului prin însumă
rile unor stări de spirit evoluti
ve de la 1780 la 1840. Lucrînd 
cu uneltele metodologiei marx
iste în analiza raporturilor de 
clasă, autorul uzează în egală 
măsură de succesele istoriei 
mentalităților, ramură a socio
logiei franceze contemporane, 
ilustrate de nume, citate de alt
fel în studiu ca George Duby, 
Robert Mandrou, Lucien Febvre, 
dar și de structuralismul genetic 
al lui Georg Lucăcs sau Lucien 
Golmann, de analizele lui Pier
re Francastel, George Gurvitch, 
Roger Caillois, Robert Escarpit 
și desigur Emile Durkheim. De
terminismul dominant al viziu
nii apare însă tributar sociolo
giei românești clasice, de la C. 
Dobrogeanu Gherea, Spiru Ha- 
ret și D;m. Guști la Petre An
drei, Mihail Ralea și Miron 
Constantinescu. Astfel consti
tuită, exegeza lui Paul Cornea 
realizează un original și fertil

dialog dintre istorie și mentali
tate, dintre istorie și cultură. 
Faptul de cultură are în acest 
context menirea de a participa 
la un sistem, investigat sub ra
portul forțelor sociale și institu
țiilor derivate, al gustului public 
manifestat prin selectarea tra
ducerilor, activitatea unor socie-

De multe ori au fost dezbătu
te in ultimii ani problemele re- 
vitalizării teatrului muzical, lăr
girii repertoriului său.

Multiple anchete la care au 
participat alături de profesio
niștii genului, de critici, iubi
tori ai artei au subliniat necesi
tatea deschiderii repertoriale 
spre zone mai puțin cunoscute 
ale istoriei muzicii, au eviden
țiat înainte de toate oportunita
tea montării unor spectacole in
spirate din actualitate, adine an
corate în viața „și sensibilitatea 
omului contemporan.

In zilele în care instituțiile ar
tistice au omagiat alături de în
tregul nostru popor împlinirea 
a jumătate de veac de existență 
a Uniunii Tineretului Comunist, 
colectivul primului teatru muzi
cal al țării a pregătit cu serio
zitate și ardoare tinerească ba
letul Primăvara de Cornel Trăi
lescu pe un libret de Alecu Po- 
povici.

S-a spus adeseori că momentul 
cel mai dificil în elaborarea u- 
nei opere, unui balet îl consti
tuie punctul de plecare : colabo
rarea între dramaturgul lib’retist 
și compozitor, definitivarea u- 
nui libret de vibrație care să 
permită desfășurarea fanteziei 
componistice. Fără îndoială că 
succesul recentului balet mon
tat pe scena Operei Române 
izvorăște înainte de toate din 
reușita comuniunii dintre libre- 
tist și compozitor.

Alecu Popovici, cunoscut autor 
de literatură pentru copii, pen
tru tineret, a reușit să ofere lui 
Cornel Trăilescu — posesor al 
unei îndelungate experiențe în 
domeniul artei coregrafice, un li
bret plin de patos romantic des
pre dragostea a doi tineri, des
pre participarea lor plină de 
abnegație în anii războiului, în 
primii ani de după Eliberare, la 
lupta pentru făurirea unei lumi 
noi.

Acțiunea începe în primăvara 
anului 1944 la periferia orașului 
unde un zid desparte liceul mixt 
din cartier de școala de ucenici 
a unei fabrici. De la primele ta
blouri care urmăresc destinele 
unor tineri, devotamentul cu 
care se atașează luptei conduse 
de partidul comuniștilor pentru 
eliberarea țării, pînă la epilogul 
care încheie acțiunea pe un

Un spectacol în stil kabuki 
nu putea să nu trezească inte
resul publicului nostru, care 
n-a văzut pînă acum teatru ja
ponez : un asemenea stil, vechi 
de aproape patru secole, trimi
te, desigur, la drama niponă 
desfășurată după canoane pro
prii, la îmbinarea versurilor 
cu muzică, dans, marionete și 
costume specifice, la jocul în
cărcat cu simboluri prin fie
care gest. Știam, firește din lec
turi, că în comparație cu aris
tocraticul stil noh — singu
rul teatru acceptat de împă
rați — kabuki a reprezentat 
manifestarea unor tendințe 
populare, căutarea unor efecte 
realiste în conținut și formă, 
care l-au apropiat de ceea ce 
doresc japonezii să vadă pe 
scenă. De aceea mulți ne ima
ginam că teatru japonez în
seamnă mereu kabuki; poate 
fiindcă o artă necunoscută 
nouă — și atît de specială — 

concepem . în schimbare, 
nu vedem necesitatea 

ce la 
formei

.n-o
sau 
schimbării, din moment 
ea apelează astăzi 
le cele mai moderne de teatru

șantier al tineretului din primii 
ani de după război — este îm
pletită povestea de iubire a ce
lor doi tineri cu povestea luptei 
tineretului.

Scriind muzica baletului. Cor
nel Trăilescu nu și-a pus desi
gur probleme stilistice și nici 
nu a reușit să realizeze o parti-

i mnioiirMfi

/la operaA

captivant. Dansul are o priori
tate binevenită, forțe de panto- 
mimă. Finalul, cu explozia sa 
de bucUrie, de lumină este pre
gătit meșteșugit, gradat, de-a 
lungul întregului spectacol.

în construcția generală a ba
letului recent montat pe scena 
Operei Române, un merit deo
sebit revine scenografei Horte- 
nia Cazacu. Schițele ei de der 
coruri și costume sint sugestive, 
perfect adaptate acțiunii.

în presă au fost pe bună drep
tate subliniate creațiile de înal
tă valoare realizate in acest

Rîvnind să ofere tinerilor, iu
bitorilor de artă în general, un 

. spectacol vibrant, întreg colec- 
tivul (și un merit deosebit re
vine și orchestrei de atîtea ori 
criticată pentru delăsările ei), a 
urmat eficient indicațiile dirijo
rului Coi'nel Trăilescu.

Pe drumul împrospătării re
pertoriului Operei Române, de 
atîtea ori acuzat drept desuet, 
incapabil să satisfacă exigen
țele actuale ale publicului, spec
tacolul cu baletul Primăvara 
este o frumoasă promisiune, un 
succes echivalent cu un anga
jament.

Reușita spectacolului, reviri
mentul pe care l-a adus în 
viața noastră muzicală, este cel 
mai plauzibil argument pentru 
necesitatea creării unor lucrări

BALETUL u„PRIMAVADA'
UN SPECTACOL TINERESC

DESPRE TINERI
tură de mare originalitate ar
tistică însă a creat o muzică sim
plă, directă, accesibilă, antre
nantă, fortifiantă, o muzică în 
care este vizibilă o remarcabilă 
măiestrie de orchestrator, o mu
zică cum bine s-a spus „care să 
stîrnească dansul"...

Frumusețea subiectului merita 
desigur o muzică mai profundă, 
de înalte exigențe artistice, o 
partitură de meșteșug compo
nistic.

Folosind intonații ale cîntecu- 
lui pentru tineret (emoționant 
sună din acest punct de vedere 
mobilizatorul cîntec „Tinere in
tră în luptă", excelent rezolvat 
regizoral prin amplasarea coru
lui în balcoane), Cornel Trăi
lescu (chiar dacă nu realizează 
o partitură plină de personali
tate) creează o muzică plină de 
vitalitate, prospețime.

Compoziția coregrafică (sem
nătura Vasile Marcu) este com
plexă, d« o maximă expresivi
tate.

Desenul coregrafic este firesc.

spectacol de Magdalena Popa 
(în rolul Doinei) și Petre Cior- 
tea (în rolul lui Radu).

Ano văzut marți seara, ulti
mul spectacol al colectivului 
Operei Române dedicat baletu
lui Primăvara. Rolurile princi
pale au fost interpretate de 
astădată de Rodica Simion și 
Ion Tugearu.

Dincolo de excelentele creații 
ale protagoniștilor, fiecare mem
bru al ansamblului și-a dăruit 
cu fervoare eforturile pentru a 
ridica potențialul emoțional al 
lucrării. Și în acest spectacol 
momentul de la sfîrșitul actului 
I în care corul intonează imnul 
de luptă și momentul final —• 
expresive simbioze dintre dans, 
cuvînt, muzică — rămîn prin 
forța lor artistisă episoade de 
înaltă tensiune emoțională defi
nitorii pentru strădaniile reali
zatorilor de a făuri un spectacol 
de balet capabil să atragă ma
sele largi ale tinerilor spre sala 
teatrului muzical.

lirice și coregrafice inspirate 
din actualitate.

Esențial este ca la ora aceas
ta, baletul Primăvara, montat 
în cinstea aniversării Semicen
tenarului U.T.C., să nu rămină 
un spectacol ocazional, ci să se 
facă pe de o parte, toate efor
turile pentru continua ridicare 
a nivelului său astfel incit să 
rămină o prezență continuă în 
repertoriul primului teatru mu
zical al țării, iar pe de alta, 
conducerea Operei Române 
să reaușească să antreneze 
pe cei mai de seamă creatori ai 
noștri, pe cei mai de seamă din
tre simfoniștii noștri spre ză
mislirea unei serii de lucrări 
inspirate din actualitate, unor 
opusuri de reală substanță mu
zicală, unor lucrări capabile să 
demonstreze valabilitatea genu
lui, capacitatea sa de a reflecta 
în lucrări de înaltă ținută ar
tistică, viața contemporană în 
complexitatea ei.

IOSIF SA VA

( FEAFRU ) TEA TRUL
JAPONEZ LA BUCUREȘTI
de pe alte continente. Kabuki 
nu-1 vedeam, de asemenea, de
cît reprezentînd o dramatur
gie proprie, cu o etică, cu o es
tetică proprie, și care, prin con
strucție, acordă o importanță de 
prim ordin funcției coregrafi
ce și muzicale. Iată, însă, 
tot ce știam sau așteptam nu 
s-a potrivit cu realitatea, sau 
mai bine-zis cu ceea ce ne-a 
oferit recentul turneu al 
trului japonez de tineret, 
primul rînd am aflat dinainte 
că nu vom vedea o piesă de un ' 
țlramaturg nipon, ci una de 
Ghelderode, adaptare după 
„Sire, Halewijn", devenită în

Că

titulatiira japoneză „Ucigașul 
de fecioare, zăpada albă pătată 
cu sînge". In al doilea rînd, am 
aflat că în teatrul „țării soare
lui răsare*' 
temică 
fiindcă simțămintele de astăzi 
nu mai pot fi redate prin mij
loacele veacului XVII și că 
formele de exprimare' se înno
iesc. Atari informații am pri
mit de la conducătorul tru
pei oaspete și director al Cen
trului japonez de teatru pentru 
tineret, Akira Wakabayashi, u- 
nul XXjintre promotorii acestei 
renovări, adept al îmbinării va
lorilor tradiționale cu cele mo

se manifestă o pu- 
tendință novatoare,

elevilor Foto : PAVEL TAN JALA„Dansul cu eșarfe", prezentat pe scena recentului concurs artistic al• • < • • •
noul curent care cucerește prin 
aglutinări pozițiile clasicismului 
și preromantismului. * Deducând 
convingător și precizînd cu so
bră eleganță nuanțele fără par- 
ti-priu, fără să naufragieze în 
locurile comune ale vechiului 
sociologism, autorul reevaluează 
frecvent, poziții de clasă. Dacă, . 
evident, la sfîrșitul secolului 
XVIII, (și începutul celui urmă
tor) acceptarea preromantismu- , 
lui corespunde nevoii de descă
tușare a generațiilor tinere de

mentalitate de diletant care ad
notează accidente intime, la con
știința „soliei" tribunului ro
mantic. Felul în care „criza so
cietății feudale devine fapt de 
conștiință" se face și mai evi
dent prin mijlocul preferat al 
sociologiei, ancheta. Aplicată 
lecturilor din cabinetele publice 
și traducerilor, ea relevă gustul 
și chiar modele vremii, urmă
rind circuitul receptor-autor, 
evidențiind acea „ardere a eta
pelor" în care un Boileau putea

PAUL CORNEA; ORIGINELE
ROMANTISMULUI ROMÂNESC

tați, și, în sfîrșit, prin pagina 
literară propriu-zisă.

Cele trei epoci analizate în 
studiu, — 1780—1821, semnificînd 
criza fanariotismului jalonată 
de anul lui Tudor Vladimirescu, 
1821—1830, epoca europenizării, 
a „cărvunarismului" micii bo
ierimi și burghezii, deceniul 
1830—1840 al Regulamentului și 
emergenței pașoptiste — apar 
ca trepte în constituirea unor 
structuri spirituale, apte în cele 
din urmă să difuzeze și estetic 
romantismul. Urmărit cu rigoa
re, mecanismul relațiilor social- 
psihologice div e clase și gru
puri caracteristice germinează

proveniență modestă, fanariotis
mul elenizant nu apare totdeau
na ostil progresului social (punct 
de vedere consacrat), ci dimpo
trivă. merge o vreme în direc
ția afirmării idealului național. 
Repunînd în discuție deceniile 
1821—1830 Paul Cornea eviden
țiază sprijinirea tinerilor, dar 
moderaților „cărvunari" de că
tre radicalismul iluminist al 
unor mari boieri ca Dinicu 
Golescu, inițiator, pe lingă alții, 
al societăților literare. Cu a- 
ceeași rigoare se deduce condi
ția scriitorului, evoluat de la 
dependența totală in fața pro- 
tectorului-boier, tradusă printr-o

coexista cu Byron.
Prin toate acestea și în egală 

măsură, studiul masiv al lui 
Paul Cornea este o lucrare de 
istorie literară care și-a subor
donat metodele sociologice, în 
virtutea tendinței moderne spre 
convergența disciplinelor.

Compoziția celor trei mari 
părți ale studiului finalizează 
analiza sociologică și de psiho
logie socială prin investigări de 
teme literare, motive sau autori 
ilustrativi pentru mentalitatea 
fixată anterior. Comentariul o- 
perelor apare astfel cu necesi
tate complementar tabloului de 
mentalități și se conceptualizea-

derne, ale artei orientale și oc
cidentale. Motiv pentru care 
Akira Wakabayashi a reunit 
sub conducerea sa artistică 20 
de tineri actori și actrițe de la 
diverse teatre din Tokio și a 
realizat spectacolul experimen
tal prezentat acum la Bucu
rești și în alte capitale. Waka
bayashi, traducător al piesei și 
autor al adaptării precum și re
gizor al reprezentației, a utili
zat, după declarație proprie, cî
te ceva din străvechiul noh și 
mai mult din kabuki, (inclusiv 
parodierea stilului kabuki), plus 
elemente ale teatrului expre
sionist și realist. Ghelderode a 
fost ales potrivit crezului artis
tic al regizorului — dramatur
gie europeană în teatru japo
nez — dar a fost ales și ca re
prezentant al unei dramaturgii 
apropiate, prin amestecul de 
tragism, poezie și bufonerie, de 
necesitățile teatrului kabuki. O 
foarte crudă și tragică poves
te ieșită parcă din evul mediu 
flamand a fost transferată In 
evul mediu japonez : o tînîră 
nobilă, vrînd să scape de at
mosfera apăsătoare a castelu
lui părintesc fuge, dar cade 
pradă unui răzvrătit, temut 
„ucigaș de fecioare". Victima, 
vitează, izbutește să scape de 
spînzurătoare și să-i taie ca
pul ucigașului ; în timp ce is- --- - 2------- ....

tî- 
Cei 
du
de 

se

torisește tragica întâmplare 
castelul unde se întorsese, 
năra ducesă moare subit, 
de față sînt tulburați, dar 
cele-tatăl, care scăpase 
acel dușman răzvrătit, prin _
orificiul fiicei refuză să se lase 
covîrșit de durere, „acceptând-o 
printre oaspeți". Spectacolul, cu 
tot caracterul său apropiat de 
cel realist, menține, atmosfera 
străvezie de vis, proprie expre
siei kabuki. Elementul esen-

• A gh A A țial a fost acordat de recitarea 
" W unui text amplu, care și-a gă-

ză memorabil. Lirica deceniului 
trei este de pildă caracterizată 
de Paul Cornea prin radicalism, 
conștiință civică devenită obse
sie a eului, construcție drama- 
turgică. stil retoric și patetic, 
în analizarea aceleiași configu
rații propagarea noii estetici 
este explicată prin acceptarea 
normelor literalității curente și 
anume, a celei romantice. Abor
darea unor teme înglobează pe 
lingă nuclee tipice ca 
labilis sau barca în 
motivul anului 1821, al 
lui Tudor, cu caracter . 
național, sprijinit pe texte de
seori inedite.

întregul studiu postulează 
primatul textului-document. Fie 
că ni se reproduc pentru prima 
oară rîndurile unei mustoase 
corespondențe „dintre nepot și 
unchi", Niculae-Iancu Văcăres- 
cu, fie că ni se oferă prin con
semnări memorialistice evocări
le fugii marilor boieri la 1821, 
sau se face iarăși prin texte elo
giul domniilor pămîntene, stu
diul conferă evocării un parfum 
de autenticitate. In aceste con
diții semnificația socială, civică 
a romantismului românesc de
vine nu o abstractă afirmație, ci 
rezultanta unei convingătoare 
demonstrații. Pasionant în egală 
măsură și la fel de util pentru 
literat, istoric și intelectual în 
formație, studiul lui Paul Cor
nea edifică asupra vîrstelor tre
cute în efortul de constituire 
spirituală a națiunii noastre, 
pentru că, după precizarea au
torului însuși, „în centrul aces
tei cărți nu e romantismul,' ci 
spiritul românesc".

fortuna 
furtună, 
revoltei 
profund

sit sprijin eficace în elemente 
scenografice de o reală suges
tie. Dansul și muzica nu mai 
constituie. însă, aici principala 
caracteristică a spectacolului, 
excepție făcînd cântecele stra
nii cu care își acompaniază in
tențiile „ucigașul de fecioare" ț 
soldații săi par ieșiți din tea
trul expresionist, în timp ce du
cele, încremenit în principiile 
sale de stăpîn feudal, e inter
pretat într-o parodie de kabuki, 
pentru ca personajul să apară 
caricaturizat. Relațiile au apă
rut subtil esențializate, regi
zorul urmărind permanent pe 
tinăra eroină și împletind des
tinul el cu ale tuturor celor din 
jur ; jocul plin de sensibilita
te și nuanțare al actriței care 
a_ interpretat-o pe tânăra duce
să, Mikiko Kubo, ne-a sugerat 
întrucîtva sensurile specta
colului. Lipsa traducerii la 
cască a textului ne-a lipsit din 
păcate de perceperea lor mai 
largă ; multe dintre intențiile 
regizorului cu siguranță 6-au 
pierdut, neparvenind decît pe 
cale vizuală, unic accesibilă u- 
nui public care avea prea mul
te de urmărit: subiectul piesei, 
caracteristicile noh și kabuki, 

pa- 
mo- 

toate

caracteristicile r.zL 
existența, inexistența sau 
rodia kabuki, interstițiile 
dalităților moderne. Cu 
acestea interesul s-a menținut 
datorită dăruirii actorilor, care 
pare să —* - ■
de/ăr o 
entuziastă 
mai ales ___ _o____ ___
natele ei efecte de lumini și 
sunete, a 
adecvate nu numai eoocii, dar 
și personalității fiecărui tip 
de erou.

alcătuiască într-a- 
echipă, o tînără și 

echipă ; datorită 
scenografiei cu rafi-

frumoaselor costume.

ELENA TACCIU VIORICA TĂNASESCU
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Puternice proteste împotriva După alegerile din Italia
noilor

I

masuri agresive !

Declarația lui Enrico Berlinguer

ale S. U. A
• SĂ SE OPREASCĂ AC
TUALA EVOLUȚIE PRIMEJ

DIOASĂ !
Sîntem foarte îngrijorați din 

cauza hotărîrii S.U.A. privind 
minarea porturilor nord-vietna- 
meze și. bombardarea în masă a 
R.D. Vietnam, ceea ce consti
tuie o escaladare a războiului 
cu multiple consecințe negative, 
imprevizibile — a declarat, a- 
genției TANIUG, purtătorul de 
cuvînt al Secretariatului fede
ral pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, Milan Zupan. Prin 
aceasta se periclitează procesul 
de pînă acum de destindere și --  ----x pri.tratative și este pusă în 
mejdie pacea în lume.

Momentul, a subliniat el, este 
critic și cere să fie înlăturate 
imediat cauzele amintite ale a- 
gravării situației, să se oprească 
actuala evoluție primejdioasă, 
să fie reluate de urgență trata
tivele și să se găsească o solu
ție pe cale pașnică.

• DEZAPROBARE DE CĂ
TRE MAJORITATEA DEMO
CRATĂ DIN SENATUL

S.U.A.
După o reuniune de aproape 

trei ore, majoritatea democrată 
a Senatului S.U.A. a aprobat, 
marți seara, textul unei moți
uni care exprimă dezaprobarea 
față de măsurile de excaladare 
a războiului din Vietnam. De a- 
semenea. senatorii democrați au 
hotărît în unanimitate să supu
nă la vot, cît mai curînd posi
bil, proiectul de lege, aprobat 
deja de Comisia pentru afa
ceri externe, privind suspenda
rea tuturor creditelor pentru 
finanțarea oricăror operațiuni 
militare americane în Vietnam.

• PROTESTUL TINERILOR
BRITANICI

pace din Marea Britanie, se a- 
firmă în telegramă, cer retra
gerea imediată și totală a for
țelor americane implicate în 
războiul din Indochina și relua
rea neîntîrziată a convorbirilor 
de pace de la Paris.

• DECLARAȚIA TINERE
TULUI COMUNIST DIN VE

NEZUELA
Organizația Tineretului Comu

nist din Venezuela a dat publi
cității, la Caracas, o declarație 
prin care cere încetarea bom
bardamentelor întreprinse de a- 
viația S.U.A. împotriva R.D. 
Vietnam și retragerea tuturor 
forțelor americane din Vietna
mul de sud. Tineretul Comunist 
din Venezuela își exprimă spri
jinul față de propunerile de pa
ce prezentate de Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud 
conferința cvadripartită de 
Paris și salută succesele obținu
te de eroicul popor vietnamez 
în lupta împotriva agresiunii 
S.U.A.

• DEMONSTRAȚII 
STUDENTESTI 

ANTIRĂZBOINICE

la 
la

DECLARAȚIA

Organizații de tineret din 
Marea Britanie — între care 
Liga Tineretului Comunist, 
Uniunea Națională a Stu
denților, Liga Tineretului Li
beral —, grupînd 400 000 de 
membri, au adresat o telegramă 
președintelui S.U.A.. în care 
protestează împotriva măsurilor 
de escaladare a războiului din 
Vietnam, Tinerii iubitori de

Ultimele hotărîri ale guver
nului S.U.A. de escaladare a 
războiului din Vietnam au st-îr- 
nit un val de proteste în în
treaga țară. Mii de studenți au 
organizat demonstrații, mar
șuri și mitinguri antirăzboinice 
la universitățile Columbia 
(New York), Berkeley (Cali
fornia), Miami. (Florida). Bos-, 
ton (Massachusetts) etc. Mii de 
studenți din Santa Barbara (Ca
lifornia). Boulder (Colorado), U- 
niversitatea de stat din Iowa, 
Universitatea Yale (Connecti
cut) au postat pichete în fața 
unor bazo militare, au ocupat 
unele oficii ale centrelor de re
crutare, au blocat intrările în 
clădiri federale, precum și une
le șosele naționale au organizat 
mitinguri de protest, 
semnături pe petiții 
boinice care au
Casei Albe.

In urma alegerilor parlamentare 
desfășurate în Italia, repartizarea 
celor 630 de locuri în Camera De
putaților este următoarea : Parti
dului Democrat-Creștin îi 
267 de locuri, față de 266 
gerile din 1968, Partidul 
nist Italian a obținut 
locuri, cîștigînd două 
te față de alegerile preceden
te. Partidu| Socialist Italian 
deține 61 de locuri, iar Parti
dul Socialist Democratic — 29. In 
alegerile parlamentare din 1958, 
P.S.I. și P.S.D.I. formau un sin
gur partid — Partidul Socialist 
Unificat, care obținuse 91 de 
locuri în Cameră. Deci, la actua
lele alegeri, cele două partide so
cialiste nu au pierdut, împreună, 
decît un singur mandat. Partidul 
Republican deține în prezent 14 
mandate, cîștigînd 5 față de ale
gerile precedente.

în ce privește repartizarea locu
rilor între partidele de dreapta, 
liberalii dețin acum 21 de locuri 
(față de 31 în 1968), iar neofas
ciștii (așa-numita Mișcare Socială 
Italiană) — 56 de locuri. Forma
ția politică locală din Alto Adige 
â obținut, ca și la alegerile prece
dente, trei locuri în Camera De
putaților.

revin 
în ale- 
Comu- 

179 de 
manda-

cum ca această forță puternică, 
continuînd eforturile pentru a în
tări întreaga noastră organizație și 
presa noastră să se considere 
imediat angajată în bătăliile me
nite să rezolve problemele urgen
te ale oamenilor muncii și pro
blemele țării, pentru salvgardarea 
și dezvoltarea democrației, pentru 
apărarea cauzei păcii, pentru li
bertatea poporului vietnamez" — 
a spus în încheiere Enrico 
Berlinguer.

Miercuri, 10 mai, în cadrul 
lucrărilor celei de-a 25-a se
siuni anuale a Organizației 
Mondiale a Sănătății, Adu
narea Mondială a Sănătății a 
hotărît restabilirea drepturi
lor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în O.M.S., 
adoptînd în acest sens, cu 76 
voturi pentru, 15 contra și 27 
abțineri, Proiectul de rezolu
ție prezentat de 20 de state 
membre ale organizației, în
tre care și România.

Pe baza Rezoluției din 25 
octombrie 1971 a Adunării 
Generale a O.N.U., Adunarea 
Mondială a Sănătății decide 
restabilirea Republicii Popu
lare Chineze în toate drep
turile sale și recunoașterea 
reprezentanților guvernului 
R. P. Chineze ca singurii re
prezentanți legitimi ai Chinei 
la Organizația Mondială a 
Sănătății, și, totodată, ex
pulzarea imediată a trimiși
lor ciankaișiști de pe locul 
pe care-1 ocupă ilegal în 
O.M.S.

adunind 
antirăz- 

fost trimise

GUVERNULUI

R. D. VIETNAM
Agenția V.N.A. a difuzat de

clarația dată publicității de gu
vernul R. D. Vietnam în legă
tură cu noile măsuri militare a- 
nunțate de președintele S.U.A. 
în scopul intensificării fără pre
cedent a agresiunii împotriva 
R. D. Vietnam. în Declarație se 
arată că minarea și blocarea 
intrărilor în porturile Vietna
mului de nord reprezintă o în
călcare brutală a suveranității 
și securității R.D. Vietnam, pre
cum și o sfidare insolentă la a- 
dresa țărilor socialiste, a țărilor 
iubitoare de pace și dreptate, a 
opiniei publice din întreaga 
lume. Este vorba, de asemenea 
de o încălcare a acordurilor de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam precum și acelor mai

elementare norme ale dreptului 
internațional, o violare a liber
tății de navigație și comerț a 
țărilor din întreaga lume.

Guvernul. R.D. Vietnam chea
mă guvernele și popoarele ță
rilor socialiste frățești, ale al
tor țări care se situează de par
tea păcii și dreptății, organiza
țiile internaționale, popoarele 
din întreaga lume și poporul 
Statelor Unite, să treacă la ac
țiuni neîntârziate pentru a fri- 
na agresiunea S.U.A., pentru a 
cere cu fermitate Administra
ției Nixon să pună imediat ca
păt violării suveranității și 
securității R.D. Vietnam și să 
abordeze cu seriozitate negocie
rile în cadrul conferinței de la 
Paris.

Zone ale capitalei
R.D. Vietnam bombardate

de aviația americană

în 
și 

șo- 
in-

Referindu-se la rezultatul alege
rilor parlamentare de la 7—8 mai; 
Enrico Berlinguer, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ita
lian, a declarat că „P.C.I. înregis
trează o nouă avansare, în cifre 
absolute și în procentaj, față de 
marele rezultat obținut în 1968. 
Cele peste 9 milioane de voturi 
pe care le-am obținut pentru Ca
mera Deputaților, confirmă că 
partidul comunist este tot mai mult 
o forță decisivă, muncitorească; 
populară și antifascistă, de care 
nu poate să nu țină seama oricine 
dorește să consolideze și să dez
volte instituțiile democratice și să 
rezolve problemele grave ale so
cietății italiene".

40 la sută dintre alegători au vo
tat în favoarea forțelor de stin
gă. Cu toate că a sustras voturi 
aliaților săi de centru. Partidul 
democrat-creștin nu a atins pro
centajul din 1968, a spus Berlin
guer. Perspectiva centristă iese 
bătută din punct de vedere po
litic. a apreciat el în continuare. 
La dreapta s-a înregistrat o con
centrare de voturi asupra Mișcării 
sociale (partidul neofascist) cu un 
rezultat total inferior prevederi
lor acestui partid totuși în măsu
ră să necesite cea mai neslăbi
tă vigilență și cea mai largă ac
țiune unitară a forțelor antifas
ciste.

Secretarul general al P.C.I. a 
exprimat apoi angajamentul parti
dului de a duce mai departe lupta 
în vederea înfăptuirii obiectivelor 
înscrise în programul prezentat 
corpului electoral.

;,Noul mare succes al P.C.I. nu 
ar fi fost posibil 
plină de pasiune, 
crificiu, acțiunea 
sute și sute de mii 
patrie și în emigrație. Un rol hotă- 
rîtor au avut tinerii și tinerele; 
angajați în lupta pentru idealu
rile noastre mari. Este necesar a-

• AGENȚIA M.T.I. infor
mează că la Budapesta au avut 
loc consultări între reprezen
tanți ai ministerelor afacerilor 
externe ale R.P. Ungare și Spa
niei în probleme privind pregă
tirea pentru conferința general- 
europeană de securitate și co
laborare. Delegația spaniolă, 
condusă de directorul principal 
adjunct politic, Miguel Solaaio, 
a fost primită de Janos Nagy, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R.P. Ungare.

• IN SALA de expoziții a 
„Bibliotecii române" din capi
tala Italiei a fost vizionată cu 
interes timp de o săptămână de 
către publicul italian și specia
liști expoziția personală a pic
torului Vasile Brătulescu,. pro
fesor la Liceul de arte 
ce „Nicolae Tonitza" din 
rești. Dintre cele 20 de 
expuse și avînd ca temă 
me subacvatică", 
cat tablourile 
„Crepuscul", , 
„Meandre1 
subacvatică fascinantă.

plasti- 
Bucu- 
lucrări 
„O lu-

s-au re mar- 
„Constelații 

„Ritmuri 
sugerînd o

fără activitatea 
spiritul de sa- 
inteligentă a 

de comuniști, în

Agenția V.N.A. transmite că 
miercuri dimineața, la ora 9.45 
ora locală, avioane americane 
au bombardat mai multe carti
ere, spitale și alte zone ale ca
pitalei Republicii Democrate 
Vietnam și că în cursul acestui 
atac mai multe monumente is
torice vechi au fost distruse.. U- 
nitățile de apărare antiaeriană 
și forțele de autoapărare au des
chis un foc violent împotriva 
avioanelor agresoare, doborînd 
nouă din aparatele care au par-

ticipat la aceste bombardamen
te ; mai mulți piloți americani 
au fost capturați.
.Totodată, agenția V.N.A. in
formează că aviația americană 
a bombardat portul Haifong. 
unde unitățile de apărare anti
aeriană ale R.D. Vietnam au 
doborît trei avioane americane. 
Raiduri de bombardament au 
fost întreprinse de aviația ame
ricană și în provincia Yen Bai 
din partea de nord a R.D. Viet
nam, unde au fost doborîte alte 
două avioane.

Forțele navale și aeriene 
ale Statelor Unite au mi
nat, marți, intrările 
porturile R-D. Vietnam 
au bombardat rețele de 
sele și căi ferate de pe
treg teritoriul acestei țări, 
a anunțat Comandamentul 
american din Saigon, citat 
de agențiile ASSOCIATED 
PRESS și REUTER.

La această operațiune au 
luat parte portavioane ale 
flotei a șaptea, cu peste 
200 de avioane de război» 
numeroase alte escadrile de 
bombardiere și avioane de 
luptă de la bazele aviației 
S.U.A. din Asia de sud-est 
și citeva zeci de crucișătoa
re și distrugătoare.

VIETNAMUL DE SUD. — în ultimele zile ca urmare a ofensivei generalizate lansate de forțele 
patriotice, în rîndul trupelor saigoneze se înregistrează, în ciuda amenințării cu executarea 
un mare număr de dezertori. Tinerii recruți refuză să se încorporeze. în imagine, poliția mi
litară saigoneză vînînd dezertori ți tineri care refuză să se prezinte la centrele militare

In fata situației sale precare

REGIMUL SAIGONEZ A FOST NEVOIT 
SĂ INSTAUREZE LEGEA MARȚIALĂ

După cum informează din ca
pitala sud-vietnameză agențiile 
de presă, șeful regimului de la 
Saigon, Nguyen Van Thieu, a 
hotărît, ca ui-mare a repetatelor 
înfrîngeri suferite de trupele 
saigoneze, să instaureze legea 
marțială pe întreg teritoriul 
Vietnamului de sud. Această 
măsură, intrată în vigoare la 
miezul nopții de miercuri spre

joi,. înseamnă, de fapt, suspen
darea tuturor libertăților demo
cratice, instaurarea cenzurii, mi
litarizarea tuturor instituțiilor 
administrative, precum și închi
derea școlilor și universităților. 
Observatorii politici de la Sai
gon citați de agenția France 
Presse, nu exclud nici posibili
tatea mobilizării studenților și

veteranilor. Tn urma proclamării 
legii marțiale, Thieu va legifera 
prin decrete, exprimînd eforturi
le disperate ale regimului ma
rionetă de a face față situației 
precare în care se găsește ad
ministrația saigoneză, ca urmare 
a puternicei ofensive declanșate 
de forțele patriotice de elibera
re din Vietnamul de sud.

Miercuri au avut loc ședințe ale 
celor trei fracțiuni parlamentare 
din Bundestag, destinate analizării 
situației în legătură cu ratificarea 
tratatelor încheiate de R. F. a 
Germaniei cu U.R.S.S. și Polonia. 
In continuare, președintele Bun- 
destagului, Kai Uwe von Hassel, a 
deschis ședința plenară a Parla
mentului vest-german, în cadrul 
căreia au fost luate în dezbatere 
unele probleme cu caracter social. 
Cu ocazia votului care a avut Ioc 
asupra acestor probleme, deputății 
coaliției guvernamentale au obți
nut 249 de voturi favorabile, 245 
de deputați ai opoziției U.C.D./ 
U.C.S. s-au abținut de la vot, iar 
două voturi au fost negative. In 
continuare reprezentantul fracțiu
nii U.C.D./U.C.S. a propus o mo
țiune de procedură, prevăzînd 
amînarea dezbaterilor asupra ra
tificării tratatelor R.F.G. ' cu 
UTt.S.S. și Polonia. ,

Întrucît în problemele procedu
rale votează și deputați vest-berli- 
nezi, la vot au luat parte 518 de
putați. In favoarea moțiunii s-au 
pronunțat 259 deputați, iar împo
triva ei 259. Neîntrunind majorita
tea de voturi, moțiunea a fost res
pinsă, pe ordinea de zi a Bun- 
destagului fiind astfel menținută 
dezbaterea în problema ratificării 
tratatelor menționate.

în ședința de după-amiază, după 
prezentarea raportului de politică 
externă. în Bundestag au început 
dezbaterile asupra tratatelor. Au 
luat cuvîntul cancelarul Willy 
Brandt, liderul opoziției U.C.D./ 
U.C.S., Rainer Barzel, vicecancela
rul și ministru de externe, Walter 
Scheel, deputatul U.C.D. Werner 
Marx și din nou Brandt.

Rainer Barzel s-a pronunțat 
pentru amînarea dezbaterilor asu
pra tratatelor cu U.R.S.S. și Po
lonia, sub pretext că opoziția tre
buie să primească „explicații su
plimentare" asupra proiectului de 
rezoluție.

Motivîndu-și atitudinea, respec
tiv dezacordul cu proiectul de re
zoluție asupra căruia; cel puțin în 
esență, pînă ieri la prinz, își dă-

duse acordul, opoziția a afirmat că 
fracțiunea parlamentară U.C.D./ 
U.C.S. „nu a avut suficient timp 
de gîndire" pentru a lua o hotări- 
re definitivă într-o problemă de 
o asemenea importanță.

Willy Brandt și Walter Scheel 
și-au exprimat suprinderea față de 
schimbarea de atitudine a opozi
ției, relevînd eforturile constructi
ve de»puse de coaliția guvernamen
tală pentru a obține o bază mai 
largă de ratificare a tratatelor. Ei 
au evocat încercările permanente 
de a lua contact cu conducerea 
opoziției în vederea clarificării u- 
nor chestiuni, în ultimă instanță; 
de detaliu.

Lucrările Parlamentului au fost 
apoi întrerupte dîndu-se posibili
tatea fracțiunilor parlamentare de 
a delibera asupra situației. In 
cursul acestei pauze, au avut loc 
ședințe ale fracțiunilor P.S.D.. 
P.L.D. și U.C.D./U.C.S. La ora 
19,00, ora locală, cele trei fracțiuni 
parlamentare au căzut de acord 
ca dezbaterile Bundestagului să 
fie aminate pentru miercuri 17 mai. 
Această hotărîre a fost anunțată 
deputaților de Prezidiul Bundesta
gului, care și-a suspendat imediat 
lucrările.

Toro “fratele
Selenei

Terra are un 
al doilea satelit 
în afară de Se
lena. E adevă
rat, mic și în
depărtat. To
tuși, satelit, din. 
moment ce răs
punde, prin ca
racteristicile sa
le, definiției de 
a. fi un corp ce

lest învîrtindu-se în jurul' li
nei planete (în speță, Terra). 
Numele lui este Toro. „Is- " 
toria" Iui Toro a început la 
17 iulie 1948 cînd un astro j 
nom american, C. A. Wir
tanen, descoperea, la obser
vatorul Lick din California, 
o mică planetă care a pri
mit înmatricularea provizo
rie din 1948 — O.A. Ea a fost 
observată din nou în 1956 și 
apoi în 1964 de americanul 
Samuel Herrick. Abia atunci 
a primit un număr definitiv 
(1624) în catalogul astrono
mic internațional precum și o 
denumire : Toro. Astronomul 
suedez Lars Danielson s-a o- 
cupat cîțiva ani în șir cu pre
cizarea orbitei, care părea 
foarte originală, a Iui Toro. 
Rezultatul acestor cercetări 
făcute cu ajutorul unui ordi
nator care a calculat orbita 
micii planete cu două sute 
de ani în urmă, și pe urmă
torii 200 de ani (rezultate 
comunicate la un recent co
locviu de astronomie la 
Stockholm) a dus la o con
cluzie senzațională.

Calculele arată, într-ade- 
văr, că Toro se învîrtește nu 
numai în jurul Soarelui dar 
și în jurul Terrei (mai exact, 
în jurul sistemului Terra — 
Selena). Cei trei aștri for
mează, ceea ce astronomii 
denumesc „o tripletă". Aste- 
roidul Toro este așadar a- 
tras de Terra care, la o e- 
pocă nedeterminată, l-a 
„captat". Cu toate că Toro 
este o planetă — devreme 
ce se învîrtește în jurul Soa
relui — el este, totodată, un 
satelit al Terrei (și, în acest 
sens, un „frate“ al Selenei). 
El efectuează o rotație com
pletă in jurul Pămîntului în 
584. 2 zile terestre, adică în 
circa nouăsprezece luni și 
jumătate. Axa mare a orbitei 
sale se întinde pe 1370 mi
lioane de kilometri (reamin
tim, pentru a oferi o „scară" 
comparativă, că Terra se 
găsește la 50 milioane de ki
lometri de Soare). El se poa
te apropia pînă la 20 de mi
lioane de kilometri de Terra.

O remarcă este capitală îă 
cinci revoluții ale Iui Toro 
însumează 2921 de zile, adică 
aproape exact opt ani tereș
tri și treisprezece ani venu- 
sieni. Aceasta nu este, fără 
îndoială, o apropiere fortui
tă. ci pare a demonstra că 
există a „rezonanță" intre 
cele trei planete aici amin
tite. Mai mult, s-a remarcat 
eă planeta Amor, a cărei re
voluție este de 973,46 zile te
restre face trei revoluții în 
2920 de zile, în timp ce Toro 
face cinci iar Venus opt. 
După opt ani. Terra, Venus, 
Toro și Amor se întîlnesc 
deci în aceeași poziție rela
tivă. Ceea ce lasă cimp liber 
presupunerii că Amor, el în
suși. ar fi atras de Terra Și. 
în ultimă analiză, ar fi un al 
treilea satelit al Terrei. Nu
mele său simbolic ar fi, ori
cum, mai bine primit pe 
Terra decît cel al satelitului 
cu denumire ce evocă cori
dele cu toreadori.

INTENSIFICAREA 
MIȘCĂRII 

REVENDICATIVE 1N 
COLUMBIA

R. D. GERMANA. — Vedere 
parțială a puternicei centra

le termoelectrice de la 
Boxberg

Mișcarea revendicativă a oa
menilor muncii din Columbia ia 
amploare ca urmare a refuzului 
autorităților de a satisface ce
rerile sindicatelor. După cum 
informează agenția Prensa La
tina, au declarat grevă lucrătorii 
de Ia întreprinderea națională 
de telecomunicații „Telecom", 
revehdicînd sporirea salariilor. 
Guvernul columbian a dispus 
imediat ocuparea sediului cen
tral al întreprinderii de către 
armată, iar operatori radio mi
litari încearcă să asigure func
ționarea principalelor linii 
comunicații.

Alte categorii de salariați 
află, de asemenea, în conflict
patronatul : sindicatul lucrători
lor din transportul în comun, 
din capitală și din principalele 
orașe ale țării, sindicatul lucră
torilor din instituțiile publi-

de

se
cu

BURUNDI
Burundi este 

un stat indepen
dent de la 1 iu
lie 1962. La 28 
noiembrie 1966 
Burundi a fost 
proclamat repu
blică și Michel 
Micombero a 
devenit președin
tele țării.

Burundi este 
cele mai mici țări 

în inima
una dintre 
din Africa, situată *■* **•••— 
continentului, pe marginea la
cului Tanganica, nu departe 
de izvoarele Nilului, între Re
publica Zair, Ruanda și Tan
zania. Are o suprafață de 
27 800 km. p. și cea mai den
să populație de pe continent 
— de aproximativ 4 milioane 
de locuitori. De la proclama
rea republicii s-au depus e- 
forturi pentru înlăturarea ur
mărilor grele ale îndelungatei 
dominații coloniale, pentru va
lorificarea în interesul națio
nal a bogățiilor solului și sub
solului, pentru extinderea căi
lor de comunicații, formarea 
unor cadre naționale în diver
se domenii de activitate, ridi
carea nivelului de trai a popu
lației. A fost restabilită și e- 
galitatea celor trei grupuri et
nice — bătuși, batwa și ba- 
hutu.

Subsolul acestei țâri conține 
însemnate zăcăminte de mine
reuri rare ca ; staniu, wolfram, 
columbit, aur, care au început 
să fie prospectate pentru dez
voltarea unei industrii extrac
tive. Se proiectează și con
strucția unei hidrocentrale care 
să furnizeze forța motrice vii
toarelor obiective industriale. 
Solul este foarte fertil și per
mite cultivarea unor ample 
zone agricole în care domină 
plantațiile de cafea, cacao, 
ceai, bumbac, arahide, manioc. 
S-a acordat o atenție deosebi
tă dezvoltării agriculturii (do
meniul principal al economiei) 
și asigurării mijloacelor tehni
ce. Reforma agrară a consti
tuit, de altfel, una din pri
mele măsuri care au dus >a 
înființarea unor cooperative 
pentru cultivarea și desfacerea 
cafelei, care reprezintă 80 la 
sută din totalul exporturilor 
micului stat african.

Printr-o lege din 1967, învă
țămîntul elementar și mediu 
a devenit gratuit și 20 la sută 
din cheltuielile bugetare au

fost alocate pentru învățămînt 
în perioada 1968 — 1970. Roa
dele acestor eforturi și-au do
vedit eficacitatea : 215 00o de 
elevi frecventează școlile ele
mentare, 6 000 — cursurile li
ceale. înainte de obținerea in
dependenței, în această țară nu 
existau instituții de învățămînt 
superior. în prezent, au fost 
Înființate Institutul de agrono
mie de la Gitega, o universita
te de stat și un institut peda
gogic în capitala țării, Bujum
bura. ,

Statul burundez a combătut 
constant uneltirile unor mono
poluri străine de a acapara 
principalele resurse ale țării, 
imixtiunile străine și tribalis- 
mul cultivat de colonialism. 
Astfel de uneltiri au provocat 
destule momente de criză în 
istoria de aproape 10 ani a 
republicii, precum și incidente
le declanșate la începutul lu
nii mai, cînd cercurile monar
histe — sprijinite de merce
nari străini — au încercat să-l 
readucă pe tron pe fostul rege 
Ntare al V-lea. Tentativa de 
lovitură de stat a eșuat și în 
timpul luptelor angajate între 
trupele guvernamentale 
sprijină pe președintele __
combero și rebeli, au fost în
registrați numeroși morți prin
tre care și fostul rege Ntare al 
V-lea. După zile de tensiune, 
situația din țară a revenit se 
pare la normal, forțele guver
namentale — potrivit declara
țiilor oficiale — deținînd 
trolul pe aproape întreg 
toriul țării.

ce ș.a.
Greva cadrelor didactice din 

învățămîntul elementar și se
cundar, declarată în urmă cu 
două săptămîni, s-a încheiat cu 
satisfacerea parțială a revendi
cărilor formulate.

Amploarea pe care o cunoaște 
în aceste zile mișcarea revendi
cativă din Columbia oglindește 
nemulțumirea crescândă a di
verselor categorii de salariați 
față de politica economică a gu
vernului.

Sesiunea U.N.C.T.A.D
ROMANIA SALUTA EFORTURILE VIZlND REDESCHIDEREA 

CANALULUI DE SUEZ

D.

care 
Mi-

con- 
teri-

T.

In ședințele plenare ale celei de-a treia Conferințe a Națiu
nilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, au început dezbaterile 
in jurul proiectului, de rezoluție intitulat „Efectele economice 
ale închiderii Canalului Suez".

Luind cuvintul la acest punct al ordinei de zi, în numele de
legației române, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a spus : Consecință directă a conflictului din 
Orientul Mijlociu, închiderea Canalului Suez a privat comuni
tatea internațională de una din importantele căi maritime care 
leagă între ele continentele lumii. Repercusiunile pentru comer
țul internațional și alte domenii de activitate economică inter
națională sînt evidente — scumpirea transporturilor maritime 
și, în consecință, creșterea costurilor globale ale comerțului in
ternațional, deformarea unor curente de schimb, dilatarea arti
ficială a necesarului de transport maritim ele. Toate acestea 
au efecte negative asupra dezvoltării economice și balanțelor 
de plăți a numeroase țări, în special a țărilor în cure de dez
voltare.

România, care se află printre țările al căror comerț este afec
tat de închiderea Canalului Suez, salută preocupările și efor
turile vizînd redeschiderea Canalului, preocupări și eforturi că
rora le dă expresie proiectul de rezoluție prezentat de „Gru
pul celor 77“. Vorbitorul a reafirmat că România a militat în
totdeauna cu fermitate pentru aplicarea rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967, cu scopul de a se ajunge la 
o rezolvare politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pe baza 
retragerii trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, a 
asigurării dreptului la independență și integritate teritorială a 
tuturor țărilor din regiune, a satisfacerii intereselor și cerințe
lor naționale ale populației palestiniene.

F. N.

• MILENKO BOIANICI, pre
ședintele Consiliului Executiv 
al Republicii Socialiste Serbia, 
aflat în vizită la Paris,. a avut 
convorbiri cu Maurice Schu
mann, ministrul de externe al 
Franței și cu Francois Xavier- 
Ortoli, ministrul dezvoltării in
dustriale și științifice. Discu
țiile — relatează agenția Ta
niug’ — au fost axate pe rela
țiile franco-iugoslave și pe pro
bleme actuale ale situației in
ternaționale, între care securi
tatea și colaborarea europeană 
și evoluția situației în Viet
nam.

în cadrul discuților asupra 
problemelor relațiilor franco- 
iugoslave, părțile s-au pronun
țat în favoarea dezvoltării le
găturilor economice, științifice, 
de cooperare industrială și de 
altă natură dintre cele două 
țări.

• ÎNTR-O declarație făcută 
agenției Taniug, președintele 
Consiliului Executiv Federal, 
Gemal Biedici, a anunțat că e- 
pidemia de variolă din Iugo
slavia a fost lichidată. în urma

măsurilor sanitare necesare în
treprinse în vederea prevenirii 
apariției și răspîndirii cazurilor 
de variolă și după expirarea ter
menului prevăzut de la apariția 
ultimului caz, a spus el, epide
mia de variolă din țara noastră 
a fost lichidată. în continuare, 
premierul iugoslav a arătat că 
epidemia de variolă a cauzat 
moartea a 34 persoane și a pro-

vate de libertate s-a ridicat la 
circa 91000. Cei mai mulți din
tre deținuți erau locuitori din 
rîndul populației autohtone a- 
fricane. întemnițați pentru în
călcarea diferitelor paragrafe 
ale legislației rasiste în vigoa
re în țară. In aceeași perioadă, 
pentru funcționarea închisori
lor și întreținerea aparatului 
represiv cu care sînt încadrate

țări europene — contemporani 
și colaboratori ai lui Gheorghi 
Dimitrov, ziariști și cercetători 
în domeniul ziaristicii. în prima 
zi. dr. Ion Spălățelu, ziarist, a 
prezentat comunicarea „Acti^ 
vitatea revoluționară a lui 
Gheorghi Dimitrov reflectată în 
preisa progresistă din Româ
nia", care a fost primită cu 
mult interes de cei prezenți.
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pe soni?
vocat pagube materiale, dar da
torită intervenției rapide a ser
viciilor sanitare, solidarității de 
care au dat dovadă toate repu
blicile și provinciile iugoslave, 
au f'bst salvate multe vieți o- 
menești și au fost prevenite pa
gube materiale mai mari.

• DUPĂ cum relevă un ra
port al comisarului pentru pro
blemele deținuților din Repu
blica Sud-Africană, în interva
lul 1970—1971 în această țară 
media zilnică a persoanelor pri-

-t
au fost cheltuite fonduri însu- 
rnînd 41,6 milioane dolari.

• MIERCURI, s-a deschis, la 
Sofia simpozionul internațio
nal cu tema „Gheorghi Dimi
trov și ziaristica revoluționa
ră," organizat de Uniunea Zia
riștilor Bulgari, în cadrul ma
nifestărilor care au loc cu oca
zia aniversării a 90 de ani de 
la nașterea marelui fiu al po
porului bulgar.

La simpozion prezintă comu
nicări reprezentanți din zece

• MIERCURI au continuat la 
Tirana lucrările celui de-al 
7-lea Congres al Uniunilor pro
fesionale din Albania. Lui nd 
cuvîntul. conducătorul delega
ției române, Paul Nagy, secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a transmis delega- 
ților la congres, clasei munci
toare și oamenilor muncii din 
Albania socialistă, un căldu
ros salut și mesajul de prie
tenie și solidaritate internațio- 
nalistă al clasei muncitoare, al 
sindicatelor și al tuturor celor 
ce muncesc din Republica So
cialistă România.

se fac la oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi și instituții.
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