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I DIN EVENIMENTELE ZILEI
• Au încheiat recoltatul griului *

Alte 30 cooperative de producție din județul 
Dolj au raportat, luni, terminarea secerișului la 
grîu și secara. Pînâ acum, în județul Dolj, re
colta de grîu a fost strînsâ de pe 107 000 hectare, 
adicâ de pe 82 la suta din suprafață. în județul 
vecin Mehedinți, o fost recoltat grîu‘1 de pe 40 000 
hectare, 29 de unități încheind campania de se
ceriș. Paralel cu secerișul s-au efectuat arături 
pe 42 000 hectare în Dolj și pe 9 054 ha în Me
hedinți și s-au însâmînțat cu culturi duble 37965 
hectare.

Dublarea căii ferate Titu-Pietroaia

Lucrările de dublare a căii ferate Titu-Pietroaia 
au fost terminate cu 30 de zile înainte de ter
men, iar cele ale tronsonului Pietroaia—Leordeni 
cu 6 luni mai devreme. Acest important avans, 
obținut de muncitorii, inginerii și tehnicienii șan
tierului nr. 25 căi ferate Pitești, care au executat 
lucrările, a creat condiții pentru începerea, încă 
din acest an, a unor lucrări prevăzute pentru anii 
1973 și 1974.

I 
I

• „Piramida" de la Băile Felix

în stațiunea balneară „Felix' de lingă Oradea j 
s-a dat în exploatare o nouă bază de tratament. 
Construcția propriu-zisă are forma unei piramide | 
cu expunere permanentă către soare și dispune, ’
în interior, de un bazin, trei terase pentru hel’O- i 
terapii, sală de masaj și un modem cabinet me- i
dical cu săli de odihnă. .

(Agerpres) ■

___________________ I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit pe ambasadorul 

Republicii Volta Superioară
Luni, 10 iulie, tovarășul 

Nicolae Ceeușescu, președinte
le Consihuiui de Stat al Repu
blici Socialiste România, a

primit pe ambasadorul Repu
blicii Volta Superioară, Michel 
Kompaore, în legătură cu ple
carea sa definitivă din țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut locjpi 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)
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Citeva

Plecarea președintelui
Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer,

la Moscova
Luni dimineața, a plecat la 

Moscova tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri. conducătorul dele
gației Republicii Socialiste Româ
nia la lucrările celei de-a XXVI-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Din delegație fac parte tova
rășii Gheorghe Radulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Maxim Berghianu, preșe-

Convorbire cu
Ing. ION 

TOPOLOVEANU, 
director general al Centralei 

industria linii

Centrala industrială

experienței avansate

4
(Continuare in pag. a IlI-a)

și rolul ei in creșterea 
eficienfei economice

• O judicioasă specializare a producției • Folosirea intensivă a spațiilor productive • Aprovi
zionarea ritmică și eliminarea stagnărilor • Generalizarea operativă a r ! ‘

— Știm că Centrala industriei 
linii a împlinit la 1 iulie 1972 un 
an de la constituire. Am aflat ca 
la această dată ea raportează 
succese demne de a fi menționa
te. Nu cunoaștem însă ce fac
tori au acționat în favoarea ob-

ținerii lor atît la nivelul centralei 
cît și a fiecărei unități în parte...

— Răspunsul poate fi sinteti
zat într-o singură frază: prin în
ființarea centralei a fost posibilă 
rezolvarea la un nivel superior a 
o serie de probleme esențiale ale

oiganizării științifice a producției 
și circulației bunurilor materiale.

— Vă propunem să coborîm în

GH. GHIDRIGAN

dintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Teodor Marinescu, 
șeful secției relații externe a 
C.C. al P.C.R., loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, loan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, Octavian Groza, minis
trul energiei electrice, Ion Dra
gan, secretar general al Consiliu
lui de Miniștri, Radu Constan- 
tinescu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și 
tehnică, și Vasile Bucur, locțiito
rul reprezentantului permanent

al Republicii Socialiste România 
în C.A.E.R.

Delegația este însoțită de con
silieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii, 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Ion Pățan, 
Mihai Marinescu, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, mem
bri ai guvernului și alte persoa-i 
ne oficiale.

A fost de față V. I. Drozden-r 
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

(Agerpres)

O anchetă în 30 de școli

BACALAUREATUL
IN LICEUL

DE SPECIALITATE
Constatări îmbucurătoare fi mai

multe observații utile pentru perfec

tionarea in continuare a procesului

instructiv-edueativ in școlile de acest profil

La capătul a șase luni de 
activitate din acest an, în 
cinstea Conferinței Națio

nale a partidului și a celei de-a 
25-a aniversări a Republicii, 
Centrala industria linii din Bucu
rești prezintă un bilanț rodnic, 
concretizat în depășirea substan
țială a tuturor indicatorilor eco- 
nomico-financiari. Astfel, ca să 
ne oprim asupra unui singur e- 
xemplu: sarcina planificată la 
valoarea producției globale a fost 
depășită cu 197 milioane lei. Ci
fră care fizic reprezintă între al
tele 236 000 m.p. țesături lină, 
54 000 m.p. țesături tip bumbac. 
36 000 m.p. textile nețesute, 286 
tone fire pieptănate și 196 tone 
fire cardate.

— Mi se pare Important să 
subliniez — ne spunea tovară
șul director general Ion Topolo- 
veanu —• că acest bilanț pozitiv 
al centralei reprezintă o sumă a 
rezultatelor meritorii obținute 
fără excepție de către toate cele 
22 de întreprinderi din toată țara 
ce o compun. Notați, de aseme
nea, că este pentru prima oară în 
„istoria lor" cînd absolut toate 
unitățile industriale de prelucra
re a Iînei reușesc sa se achite, la 
nivelul cerințelor actuale, de atri
buțiile pe care le au, aceasta 
fiind urmarea firească a concen
trării producției într-un complex 
industrial puternic de sine stă-

ÎNTREPRINDEREA [XEMPLU DE
AGR.COLA DE STAT QRGAN|ZARE
ȘTIINȚIFICA A PRODUCȚIEI

In agricultură
lată ce demonstrează 
experiența cooperării 

fructuoase a 38 de cooperative 
agricole cu I.A.S. Avicola 

din Craiova

• 5 complexe intercooperatiste și 38 cooperative agricole 
de producție care cooperează cu I.A.S. Avicola Craiova 
vor realiza prevederile planului cincinal, atît ia produc
ția de ouă cît și la cea de came de pasăre, doar în 
4 ani.

3 La sfîrșîtul acestui semestru — un plus de oproape 3 
milioane de ouă și de peste 300 tone de carne.

Combinatul avicol Craiova 
și-a cîștigat un bun renume 
în rîndul întreprinderilor si
milare din țară prin depășirea 
sistematică în ultimii ani a 
sarcinilor de plan, rod al mo-

dernizârii și raționalizării per
manente a procesului de pro-

OCTAVIAN MILEA

invățămint politico - ideologic

CUM rill IISIJI CRIJI’lll DI UCTOBI i
Ne răspund astăzi activiști ai Comitetului județean Prahova al U.T.C

înființate la nivelul comitete
lor județene, municipale și oră
șenești U.T.C., grupurile de lec
tori și-au corelat în bună mă
sură rolul specific în raport de 
activitatea cercurilor de învâță- 
mint politic-ideologic U.T.C. In 
lunile precedente, acestea s-au 
integrat prin acțiunea diferite
lor colective din care sînt con
stituite — privind politica internă 
și externă a partidului și statu
lui nostru, activitatea interna
țională a U.T.C. și U.A.S.R., as
pecte ale educării moral-cetățe-

ION TRONAC

I 
I
I

(Continuare în pag. a ll-a)

între 19—30 iulie se 
desfășoară în țara 
noastră Campionate

le europene universitare de fotbal. în legă
tură cu acest eveniment sportiv, publicăm în 
pag. a V-a interviul acordat de tovarășul 
ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU, secretar al C.C. 
al U.T.C., președintele Consiliului U.A.S.R., 
intitulat: „NU FACEM UN SECRET DIN IN

TENȚIA DE A CÎȘTIGA TITLUL

Eleva Torrui Marcela, din a- 
nul 111 al Liceului pedagogic 
din Arad, una dintre cele 220 
de eleve prezente la munca 
voluntar-patriotică desfășura
tă la I.A.S. Șagu din Arad

Foto: PAVEL TAȚVJALĂ

In pag. iv

„In muzeu nu 
este o magazie 

in care sînt 
adăpostite

........... . ■ '■ 1" ........
După situația rezultată în 30 

de licee — industriale, economi
ce, și agricole — reiese că baca
laureatul, în ediția 1972, a certi
ficat o bună pregătire în spe
cialitate. Aproape n-au existat 
neadmiși la aceste probe. Nota
țiile președinților comisiilor de 
bacalaureat în acest sens sînt 
concludente. La Liceul economic 
nr. 2 din București s-a apreciat 
că la una din probele de profil 
— contabilitate — candidații au 
dovedit cunoașterea aplicabilită
ții practice a teoriei și fenome
nelor economice. actualizînd 
problemele. Temele svfținute au 
avut un pronunțat caracter prac
tic. fiind însoțite de documente, 
situații, sinteze, analize. N-a fost 
respinsă nici o lucrare, 30 de 
candidați — din 43 — au primit 
note de 7 și 8. La Liceul indus-

trial de chimie din Turda, elevii 
au dat răspunsuri sigure și com- 
petente Ia probele de profil, 
încă un ft\pt notabil : candidații 
au dovedit cele mai profunde 
cunoștințe la capitolele asupra 
cărora s-a insistat in timpul șco
lii și sub aspect practic, care 
au fost verificate prin practică în 
producție. Comisia de bacalau
reat de la Liceul industrial pen
tru construcții de mașini din 
Oradea a apreciat că un grup 
compact de absolvenți s-au re
marcat prin cunoștințele teo
retice și practice dobîndi- 
te la disciplinele de specia
litate, ceea ce-i recomandă 
pentru învățămîntul superior. 
Absolvenții Liceului agricol din

MARIETA VIDRAȘCU 
(Continuare în pag. a ll-a)

vestigiile 
trecutului"

Interviu cu prof. univ. 
ALEX. OPREA, direc
torul Muzeului litera

turii române

DINCOLO
DE CIFRE

de NEAGU UDROIU

După încheierea anului de

(Continuare în pag. a lll-a)

Luni dimineața, amfiteatrele facultăților au fost ocupate de mii și mii de tineri, proaspeți bacalau- 
reați, aspiranți la calitatea de student : a început ediția 1972 a concursului de admitere în învățămîntul 
superior.

In imagine, candidați la Facultatea de comerț exterior din cadrul Academiei de studii economice 
susțînind proba scrisă la economie politică.

Foto : PETRE TERZI

Zilele care ne despart de Conferința Națională provoacă 
atenția prin densitatea cifrelor. Aceste semne matematice 
ne oferă o foarte expresivă traducere a eforturilor in
vestite, de aîndire și de trudă fizică, în uzinele și pe ogoa
rele țării. Cifrele care înflăcărează astăzi patosul profe
sional a milioane de oameni redescoperă tone de oțel, 
tone de cărbune, de țiței, de cereale, milioane de iei be
neficii, milioane de lei-valută economisită. Oricît ne-am 
feri, cifrelor oferite cu generozitate, cu sau fârâ voie, la 
tot pasul în relieful activității productive le asociem aura 
spectaculosului. Dovadă că le transferăm memoriei pe 
cele mai bine puse în evidență din acest punct de vedere. 
Că le transferăm în primul rînd pe ele în sistemul perfec
ționat de referință. O facem nu sub impulsul dorinței de a 
împărți lucrurile în importonte și în mai puțin, sau deloc 
importante.

Dimpotrivă, știm prea bine cît valorează orice amănunt 
în ambițiosul dialog cu timpul avînd de acum o atît de 
dară și de mobilizatoare deviză, cincinalul în patru ani și 
jumătate. Ne dăm seama la fel de bine că în uriașul concert 
pe care-l presupune rigurosul angajament nu sînt obiective 
mari și obiective mici. Criteriul care guvernează ritmul 
antrenant al întrecerii rămîne dominat de eficiența acțiu
nilor întreprinse, de efectul fiecărui gest consemnat în 
spațiul vital al producției. Ne place totuși sâ înveșmînfâm 
cu admirația noastră pe cei mai destoinici dintre cei 
foarte buni, preferăm sâ așezăm lîngâ inimă cele mai 
alese dintre buchete. Fără a neglija sau ignora pe careva. 1 
Cu convingerea că numai acolo, în zona marilor rezul- 1 
tale, se află încastrat punctul de convergență al ambițiilor 1 
tuturora. ' <

Cifrele le aflăm în față, ne stau la îndemînă și putem 1 
opera cu ușurință aprecieri, evaluări, comparații. Ceea 1 
ce se pare că omitem, antrenați fiind de repeziciunea co- ’ 
rectivelor la niște date considerate nu cu prea mult timp ’

(Continuare în pag. a ll-a) |
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La finele școlii să putem spune:

AM TRĂIT PLENAR
VIAȚA DE UTECIST

Deci, după ce am parcurs 
mărturisirile elevilor privitoare 
la existența sau inexistența 
trăsăturilor care definesc clasa 
lor ca o colectivitate, să pri
vim aceeași clasă, tot prin op
tica lor, ca organizație U.T.C. 
De fapt, prin răspunsurile pe 
care ni le-au furnizat la între
barea :

Ați trăit ca un adevărat ute- 
cist? Precizați in ce a constat 
viața de organizație la care ați 
participat.

O organizație U.T.G. este pu
ternică în momentul cînd poa
te alătura atitudini active, cu 
adevărat uteciste ale tuturor 
membrilor organizației. Ce spun 
subiecții în sensul acesta ?

• Consider că m-am încadrat 
în marea masă a uteciștilor „a- 
devărați". • Am fost activ în ca
drul organizației întrucit am 
avut și muncă de răspundere.
• De cite ori mi s-a cerut apor
tul în cadrul organizației mi 
l-am adus. Dar atît. • Nu am 
fost extraordinar de activ dar 
nici nu mi se poate reproșa 
pasivitate • Nu știu prea exact 
în ce constă a trăi cu adevărat 
viața de utecist. Dacă a parti
cipa la toate acțiunile organi
zației, înseamnă a fi bun ute
cist, atunci și eu sînt. Personal 
însă am așteptat altceva. • Da, 
mi-am respectat angajamentele 
luate în momentul cînd am fost 
primit în U.T.C. • Organizația a 
contribuit decisiv la formarea 
concepțiilor politice, ideologice, 
ne-a dat posibilitatea să ne ve
rificăm îndeplinind diferite sar
cini, să ascultăm opinia colec
tivului, să formăm un colectiv.
• Cu sufletul am trăit ca un a- 
devărat utecist, dar îmi repro
șez că n-am fost suficient de 
dinamic în acțiune. • Da, prin 
realizarea mea la învățătură, în 
munca patriotică și în pregă
tirea pentru apărarea patriei.
• Am trăit ca un bun utecist, 
dar mai mult pe un plan ideal.
• Foarte mulți n% plătim co
tizațiile și atît • Am îmbinat 
munca de elev cu cea de ute-

BACALAUREATUL
ÎN LICEUL

DE SPECIALITATE
(Urmare din pag. I)

Nucet s-au dovedit, la rîndu-le, 
bine pregătiți în specialitate —- 
rezultat al eforturilor profesori
lor. bazei didactice a școlii care 
a favorizat o strinsă legătură cu 
practica producției, dar și al 
propriului lor interes pentru pro
fesia aleasă. Cea mai mare parte 
a absolvenților Liceului econo
mic din Tg. Jiu și-a manifestat 
net preferința de a se încadra 
imediat în producție. Tn fața co
misiei de bacalaureat ei au făcut 
proba — prin cunoștințe și se
riozitate — că sînt apți să-și în
ceapă activitatea productivă 
imediat după încheierea studi
ilor liceale.

Aceste rezultate, așteptate și 
îmbucurătoare, nu trebuiesc 
însă . confundate cu limita 
superioară a perfecțiunii ce 
trebuie atinsă în direcția 
pregătirii de specialitate a 
tinerilor care urmează liceele 
de profil. Dimpotrivă. Comisiile 
de bacalaureat — maî ales pre
ședinții. oameni din afara liceu
lui. în general cadre didactice 
universitare — au fost puse în 
situația de a sesiza destule la
cune în orizontul profesional al 
absolvenților liceelor, generate 
de programele de învățămînt, de 
carențele manualelor, ori de 
lipsa totală a unora dintre aces
tea. de munca corpului didactic, 
sau chiar cauzate de minimul 
efort depus de elevii înșiși. Con
statările și sugestiile în această 
direcție fac în prezent obiect de 
studiu pentru ministerele de 
care aparțin școlile, precum și 
pentru Ministerul Educației și 
Invătămîntului. De aceea nu mai 
insistăm.

Problema este alta. Dacă ad
mitem că liceul de specialitate 
— prin programă, manuale și 
număr de ore — oferă elevilor 
săi condiții identice de pregăti
re cu cele ale liceului de cultură 
generală atunci și criteriul va
loric. precum și exigența la 
bacalaureat urmează să fie egale 
față de toate probele care com
pun examenul. De fapt, așa s-au 
și petrecut lucrurile. Rezultatele 
pun în lumină însă fenomene 
îngrijorătoare.

Luăm ca etalon tot cele 30 de 
licee de Ia care am pornit Un 
fapt* La lucrarea scrisă Ia limba 
romană nu s-a acordat nici o 
notă de 10. iar nota 9 a 
fost atribuită în atît de pu
ține cazuri îneît, practic, nici 
nu poate fi luată ta con
siderare Repetăm. în 30 de 
licee care au trimis la bacalau
reat citeva sute de absolvenți. 
De fapt, lucrarea scrisă la româ
nă. care a fost prima probă a 
examenului, a operat cea mai 
serioasă selecție : cei mai mulți 
candidați respinși s-au înregis
trat aici. E în această situație 
și o inechitate : pentru candida
ți! proveniți din liceele de spe

cist • Nu prea : cotizații, mun
că patriotică, ședințe — cred că 
nu e suficient. • Căuttad să-mi 
mențin o poziție demnă la în
vățătură. să răspund sarcinilor, 
să fiu exemplu pentru cei
lalți, mi-am respectat și 
titlul de utecist • Am par
ticipat la toate activitățile, 
poate nu cu suficientă inițiati
vă. în rest, mi-am văzut de 
pregătirea mea. • Nu prea mi-e 
clar cum trebuie să acționeze 
un adevărat utecist Știu însă 
că am gtadit ca un utecist

Neită întrebări 

ea posibil 
autopertret'.

• Prin utecist se înțelege ur. tî- 
n.ăr exemplar. Și eu nu sînt un 
om exemplar. • Prin organizație 
am luat cunoștință de politica 
partidului și intr-o oarecare 
măsură, am contribuit la înfăp
tuirea ei. deci pot spune că am 
trăit ca un adevărat utecist.
• Viața mea de utecist nu s-a 
terminat încă, așa că bilanțul 
nu-și are locul. • Da, a constat 
din acțiuni caracterizate de 
combativitate, foarte utile pen
tru formarea noastră politică. • 
în viața de utecist, abia acum 
am ajuns la maturitate, deci 
mă voi manifesta de aici îna
inte ca un om politic, de ac
țiune. • Dacă a fi bun utecist 
înseamnă a-ți fi îndeplinit sar
cinile trasate, atunci da. • Da. 
întrucît. consider că a munci 
să devii bun specialist pentru 
a-ți sluji bine patria este o 
faptă de utecist • Am înțeles 
să răspund întotdeauna chemări
lor organizației, de ori ce natu
ră ar fi fost ele. • Pentru ul
timul an de școală pot răspunde 
da, întrucît m-am maturizat din 

cialitate lucrarea scrisă la româ
nă este eliminatorie, ceea ce nu 
se întimplă la liceele de cultură 
generală. In plus, absolvenții li
ceelor teoretice se pot prezenta 
în fața comisiilor de examen 
mai complet, întrucît susțin și o 
probă orală la romană, lucru de 
care sînt privați cci ce au urmat 
liceul de specialitate. Dar și cu 
acest amendament, examenul de 
română dă o notă valorică ex
trem de scăzută modului in care 
și-au pregătit școlile respective 
elevii. Rapoartele președinților 
comisiilor de bacalaureat, fără 
excepție, nu conțin aprecieri fa
vorabile la adresa lucrărilor In 
schimb, abundă de observații în 
genul : lipsă de cunoștințe și 
lectură, capacitate redusă de sin
teză și sistematizare, prea puțină 
independență în gindire. expri
mare săracă, construcții sintacti
ce greșite, incorectitudine de 
ortografie etc.

Marea majoritate a candidați- 
lor și-au ales ca subiect de tra
tare „Caracterul popular și na
țional al operei lui Mihail Sado- 
veanu". Al doilea subiect
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cerea tratarea unor însemnați 
poeți din lirica noastră interbeli
că. Excluzîndu-1 ca subiect de 
bacalaureat, elevii au ridicat un 
prim semn de întrebare cu pri
vire la întinderea ariei intelec
tuale, la lectura și bagajul de 
cunoștințe. Mergînd mai departe 
pe firul acestui raționament s-ar 
putea ca, pe undeva, să se aș- 
cundă și o cauză generatoare a 
pericolului de a lăsa elevilor im
presia că le e deajunsă pre
gătirea în profesie, cultura ge
nerală fiind destinată celor care 
urmează liceul teoretic.

Utilizînd alte argumente, rațio
namentul poate fi extins și asu
pra rezultatelor obținute la pro
bele de matematică, fizică și chi
mie. Pare paradoxală această 
afirmație dacă o alăturăm apre
cierilor pozitive cu privire la 
modul în care s-au prezentat 
candidații la probele de specia
litate. știut fiind că matematica 
este instrument de lucru atît 
pentru economiști cit și pentru 
cei care au urmat liceele indus
triale. că chimia este obiect de 
specialitate pentru elevii liceelor 
cu profil agricol. Totuși, așa 
stau lucrurile. Matematica a dat 
și ea un însemnat procent de 
neadmiși, și un alt procent, deloc 
neglijabil, de lucrări mediocre. 
La Liceul industrial de chimie, 

punct de vedere politic.
Se desprinde o realitate : 

elevii din clasele sondate de 
noi, intr-o proporție nu mică, 
nu recunosc în propria clasă 
colectivul care să-i fi satisfă
cut Lasînd de o parte că apare 
de neînțeles de ce reproșurile 
vizează pe alții, în timp ce au
torii acestor păreri nu se im
plică in nici un fel, păstrind 
doar regretul că clasa n-a fost 
așa cum ar fi dorit-o. tren Jie 
reținute observațiile lor. Stat 
lucruri trăite și pot fi luate 

NO/ CEI
DE 18 ANI

ea semnale. Nu. nu de alarmă, 
d de atenție, pentru a nu !ă*a 
niște simptome să se transforme 
In fenomene. Un simptoța. de
nunțat de subiecți, este redu
cerea sferei de interese comu
ne la ..ne unește doar învăță
tura*. Sigur că învățătura este 
mobilul care i-a adunat laolaltă 
totr-o clasă: dar. îatmcftv». 
unirea aceasta este de facturi 
administrativi Or. dacă consi
derăm clasa — și așa trebuie 
considerată — o colectivitate cu 
multiple valențe sociale și edu
cative. nu o putem limita la o 
unire d? bază de catalog Ea 
trebuie să joace un rol deter
minant în evoluția elevilor de 
la copilărie la maturitate. Asta, 
am înțeles noi. doresc elevii — 
mai greu de înțeles este de ce 
n-au acționat în această d:rec- 
ție-Din părerile pe care le-am 
transcris (și altele pe care au 
le-am transcris) rezultă că ele
vilor nu le lipsește spiritul de 
observație, chiar critic, deși tă
ișul nu este îndreptat și asupra 

din Turda 45,5 La sută din lucră
rile la matematică au fost me
diocre, iar la Liceul pentru in
dustria ușoară dm București — 
două treimi din lucrări au tos; 
cotate sub 6. Corectarea tezelor 
aproape peste tot, a arătat ne
siguranță. ezitări și greșeli in 
rezolvare, greutăți in executarea 
calculelor provenite dintr-un 
cuantum insuficient de cunoștin
țe și lipsă de exercițiu. S-a ales 
cu precădere, subiectul A, 
ca fiind mai ușor, ceea ce e 
simptomatic. După cum tre
buie reținute și alte fațete ale 
problemei cum ar fi : in cazul 
cind regulamentul prevedea po
sibilitatea de alegere intre ma
tematică și chimie, s-a ales chi
mia ; la liceele agricole, comisi
ile au fost unanime in aprecierea 
că subiectele de matematică pu
teau fi tratate doar de virfunle 
promoției, elevului mediu lipsin- 
du-i pregătirea necesară pentru 
a se putea descurca. Cu privire 
la chimie, se relevă nive
lul scăzut la care s-au 
prezentat candidații, in spe
cial cei proveniți din liceele 
agricole : chimia se studiază in 
anii I și II nefiind eșalonată pe 
toată perioada școlarității. Dar 
oricît de reală este, nu poate 
explica rezultate ca cel de la 
Liceul agricol din Tg. Mureș — 
ca să ne servim de acest unic 
exemplu : din 58 de lucrări la 
chimie 26 au fost notate sub 5,27 
cu 5 și 6, doar cinci lucrări de
pășind acest plafon.

Spațiul unui articol nu poate 
trata exhaustiv toate laturile u- 
nui examen de proporțiile și în
semnătatea bacalaureatului. Dar 
și din aceste citeva elemente se 
poate deduce că observațiile co
misiilor de examen vizează fără 
nici un fel de dubii, In primul 
rînd, școala. Firește și candidații, 
dar ei sînt produsul direct al 
muncii instructive desfășurate pe 
parcursul a 5 sau 4 ani de școa
lă, de corpul său profesoral.

A insista pe această linie, în
seamnă a pune în discuție cali
tatea multor ore de predare din 
școlile amintite. Ceea ce depă
șește intenția articolului de față. 
Cert este insă că există un ra
port direct între bacalaureat 
și nivelul de pregătire al 
elevilor, iar acest lucru nu 
trebuie pierdut din vedere de 
organele îndreptățite să tragă 
toate concluziile ce se impun. In 
același timp, este imperios ne
cesar să se pună mai bine de 
acord programa de bacalaureat 
cu programa de învățămînt, in 
cazul liceelor de specialitate, 
întrucît comisiile au sesizat 
inadvertențe la matematică, ro
mână, chimie, fizică etc., după 
cum au sesizat și necorelări in- 
terdisciplinare, o tendință de 
teoretizare excesivă în cazul dis
ciplinelor de profil, de nefolosire 
integrală a posibilităților de 
practică existente în întreprin
deri. 

lor. Ei spun direct că în gene
ral clasele se împart pe frac
țiuni și prietenii răzlețe, că une
ori egoismul este în floare, că 
sînt uniți .,1a bine și la rău", 
fără discernâmînt Și mai spun 
că. nici din punct de vedere 
organizatoric (pe parcursul șco
larității. de citeva ori clasei? 
se destramă și se recompun din 
alți elen) nu este încurajată 
omogenizarea și sudarea unui 
colectiv Trebuie reținute aceste 
remarci atîta vreme cit se a- 
tribuie clasei principial rolul de 
colectivitate in stare sâ-1 pre
gătească pe elev pentru viitoa
rea viață socială. Trebuie reți
nut mai ales pentru transfor
ma-ea principiului în fapt de 
viață. Incit eleni] să nu păs
treze gustul amar al regretu
lui că _ clasa noastră n-a fost 
un colectiv așa rum mi l-aș fi 
dorit" Ca să se ajungă aia. ia 
c isa-coiectiv, pedagogul — di
rigintele ir. speță - trebuie să 
iu crete mult și subtil. întrucit 
ad : cerea a 30—40 de indivjdua- 
lităp la nivel de colectivitate, 
cl toate atributele ei. ține esen
țial de utilizarea mijloacelor 
ce-iagogiei și psihologiei.

Clasa — organizație U.T.C. 
este insă un edificiu construit 
de acum de elevii înșiși — ate- 
ciști Elevii uteeiști — partid- 
panți ia ancheta noastră - se 
complac, in bur.ă parte, ta 
ptstura de spectator. Formulă
rile cele mai frecvente la te- 
treoarea : „Ați trăit ca un a de
viat utecist ?" stat: ^Am par
ticipat la viața de organizație", 
„Mi-am îndeplinit sarcinile tra
sate". în organizația U.T.C a 
clasei, activează — ca adevărați 
uteeiști — cei din birou, uneori 
nu toți, alteori ajutați de încă 
cițiva. Restul „participă", ^aș
teaptă sarcini". ..răspund la 
chemări" E foarte mult „să 
gândești ca un utecist". „să tră
iești sufletește ca un utecist", 
e chiar foarte frumos, dar este 
in că puțin Că este așa o con
firmă mulți dintre elevi cind 
se declară nemulțumiți de viața 
de utecist trăită în anii de 
școală.

Am reținut aceste mărturisiri 
și considerăm că cel mai bun 
răspuns la ceea ce înseamnă 
trăirea intensivă a vieții de 
organizație îl pot da tot ute- 
cistii -elevi. Peste puțin tmp, 
ne vom taffini cu un număr 
mare de uteeiști Ueeetd — ca
dre de organizație — ta t^bă-a 
de la Horn o rod. și-i vom ruga 
sâ răspundă ei acestei probleme.

LUCRETIA LUSTIG 
V. MARIETA

(Urmare din pag. I)

cești și științifice a tineretului 
— ansamblul activității politico- 
ideologice a organelor și orga
nizațiilor U.T.C. Au avut o frec
venta contribuție proprie la in
struirea metodică a propagan
diștilor pentru cele patru cicluri 
de invâțămint politic U.T.C., 
dar, in același timp, intr-o arie 
tematică mai cuprinzătoare, 
complexă, printr-o întreagă ga
mă de forme și mijloace de lăr
gire a orizontulOi de cunoștințe 
politice al tinerilor. O dată cu 
încheierea, nu de mult, a anu
lui de învățăm ini politic-ideolo
gic U.T.C. s-au impus in actua
litate analize și aprecieri cu va
loare de bilanț pentru contribu
ția acestui grup de lectori în 
lunile trecute Cum însă peri
oada pe care o traversăm co
incide cu ample și diverse ac
țiuni politico-ideologice ale or
ganizațiilor U.T.C sub semnul 
apropiatei Conferințe Naționale 
a partidului, cu perspectiva in- 
timpinăriii aniversării celor 25 
de ani de la proclamarea Repu
blicii. crește în egală măsură 
rolul fiecărui colectiv de lec
tori Către deschiderea, la toam
nă a noului an de învățămînt 
politic U T C.. grupurile de lec
tori nu rămîn acum în așteptare, 
ci sînt chemate să îndeplinească, 
dinamic, importante misiuni.

Astfel. în județul Prahova în
trebarea „Cum folosiți grupu
rile de lectori?" a determinat 
referiri concluzive. însă și răs
punsuri care circumscriu expe
riențe. preocupări ale prezentu
lui.

..La constituire, grupul de lec
tori al comitetului județean 
U.T.C. număra aproape 50 de 
membri, specialiști, tineri cu ap
titudini și pasiune pentru a sus
ține expuneri în organizațiile 
U.T.C. E drept, entuziasmul u- 
nora a scăzut pe parcurs, am 
reușit însă prin mulți să între
prindem acțiuni valoroase în 
mijlocul tinerilor ; în mod deo
sebit cu juriștii din colectivul 
pentru educația moral-cetățe- 
nească, dar și în celelalte dome
nii — educația ateist-științifică, 
politică externă, istorie și edu
cație sanitară — arăta Mircea 
Icnescu, secretar al Comitetului 
județean Prahova al U.T.C. Chiar 
de curînd am avut o discuție 
privind folosirea lectorilor și 
propagandiștilor în perioada de 
vară. Intre altele, am hotărît să 
prezentăm în organizații, pe baza 
unei tematici reper, expunerea 
..Transformări fundamentale în 
viața socinl-economică a Româ
niei în anii construcției socia
lismului". care să se refere în 
special la înfăptuirile ce au ur
mat d’iDă Conferința Națională 
din 1967 și pe baza programului 
Congresului al X-lea al parti
dului. Urmărim, pe de altă 
parte, ca lunar, la solicitarea u- 
nor organizații comunale sau 
orășenești, să fie organizate 3—4 
întîlniri ale tinerilor cu repre
zentanți ai fiecărui colectiv de 

I profil din grunul de lectori.
Cel puțin două aspecte atrag 

I atenția în mod deosebit, în le

Noul hotel „Continental" din Timișoara
Foto t PAVEL TĂNJALĂ
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OMUL DE LA STEAMPUL
AURULUI VERDE

Pe Aurel Drumea, tinărul cu 
obraji: colțuroși, ciopliți parcă 
din bardă de unul dintre mește
rii din Valea Trotușului, nu-1 
poți cunoaște prea ușor, pur- 
ttad discuții sau aflîndu-te în 
preajma lut Despre sine însuși 
se poate exprima cu ușurință 
numai ta limitele datelor nece
sare pentru o fișă de-ncadrare. 
O inhibiție deliberata dublata 
de o modestie greu de ispitit te 
ține delicat in anticamera a- 
ceea ce e eL Și nu că înăun
tru. acolo, ta ființa inginerului 
șef adjunct de la U.E-J.I. Co- 
mănești sau mai bine zis a se
cretarului comitetului organiza
ției U.T.C pe unitate, căci așa 
e mult mai bine cunoscut in 
toate sectoarele de exploatare, 
la Ciobănuș. Asâu. Moinești, la 
Dărmănești și Valea Uzu
lui nu e deja trăită o 
exberie-.ta care să se ceară 
îrr.oârtâșită Dar experiențele, 
și gir.durUe. și faptele trăite 
sir.: simp te de secretarul U.T.G. 
atît de colective, de împreună, 

ce ■ relaCi. 
de a le povesti, parcă ar fi e- 
gal ta aparenta cu gestul de a 
X deoara tu însuti printre pri
mii actori în cazul lui Aurel 
D~-mea. firește calitatea de 
prta» aotor a MHor fapte și 
giadun care-au devenit iniția
tive valoroase i se poate, fârâ 
ezitări, atribui.

— Cum se împacă, am inter
venit pentru a mișca discuția 
mai spre persoana sa, datoria 

gătură cu componența efectivă 
a grupului de lectori și in ce 
privește arii de cuprindere te
matică sau ca număr de organi
zații — In ambele situații re- 
strînsă. după constatările noas
tre. Intr-adevăr, pînâ acum, 
dincolo de participarea unor 
lectori la instruirea propagan
diștilor, este de semnalat, ș’ in 
momentul de față, lipsa de sis
tem. de riguroasă solicitare la 
acțiune a întregului grup, tn 
locul unui grafic al acțiunilor 
— așa cum se procedează, cu 
succes, pentru întilnirile și ex
punerile susținute de membri 
ai biroului județean de partid 
sau de activiștii aparatului co
mitetului județean U.T.C. — 
contribuția grupului de lectori 
a rămas în atenție numai pentru 
„la nevoie", dacă „cere vreun 
comitet U.T.C." sau ..la iniția
tiva proprie". Așa se face că. în 
multe privințe, grupul de lectori 
a rămas o listă de nume, pe 
care, la o recentă dar foarte în- 

~mar 
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DE 
LECTORI?

tîrziață evaluare unii figurau 
numai de formă.

„De aceea, am și hotărît să-i 
înlocuim, la sfîrșitul lunii tre
cute, căci ajunsesem să colabo
răm efectiv doar cu circa 15 — 
mărturisea Decebal Boloangă, 
șeful sectorului politico-ideolo
gic. La recomandarea secreta
rilor comitetelor U.T.C. orășe
nești am cooptat deja ca lectori 
alți 10 tineri profesori, ingineri, 
contabili și tehnicieni. Este însă 
necesar să se facă acest lucru 
pentru fiecare grup de lectori, 
de la nivelul orașelor, unde în 
unele situații — la Slănic și la 
Azuga, de pildă — n-au făcut 
altceva decît să se constituie pe 
hîrtie “ Normal ar fi fost ca 
fiecare să susțină 1—2 expuneri, 
să ajute la pregătirea propagan
diștilor. să întocmească unele 
conferințe despre legi și legis
lația socialistă, privind compor
tarea tinerilor, aspecte ale edu
cației sanitare, să redacteze în

de conducător de unitate cu 
sarcina încredințată pe linie de 
U.T.C. ?

— Cum să nu se-mpace, ne-a 
răspuns, și în anume fel să 
știți e aproape unul și același 
lucru, căci a lua parte la con
ducerea oricărei unități prin 
funcția pe care o deții pe li
nie administrativă, a conduce 
deci, înseamnă a conduce oa
menii în primul rînd și oamenii 
în unitatea noastră sînt în bu
nă parte tinerii. Nu-i nici o 
sarcină în plus, ci una impli
cită. e prin urmare de două 
ori de datoria mea, ca membru 
de partid și apoi ca membru al 
conducerii.

O astfel de înțelegere a lu
crurilor e materializată în pri
mul rînd în gradul de înțele
gere și angajare al uteciștilor 
în activitatea productivă, în in
teresul lor tot mai sporit pen
tru valorificarea superioară a 
materiei prime. Și aceasta este 
principalul. însăși rațiunea de 
a fi a unității, a colectivelor de 
muncă de la „șteampurile au
rului verde"

Răsn’ndiV la lucru pe o su
prafață de 8S 060 ha. aflați ta 
tata unei mese lemnoase de 
CI 000 extri pătnți. toț: mun
citorii tatreorinderil gin dese la 
feL se străduiesc pe toate căile 
să nu se risipească nimic din 
bogăția munților și în fruntea 
și mijlocul lor, acolo unde e 
nevoie de priceperea specialis
tului și de capacitatea organi

trebări și regulamente pentru 
concursurile de cunoștințe so- 
cial-politice și de cultură gene
rală. Astfel de activități prin 
grupul de lectori de la nivelul 
unor orașe s-au și realizat cu 
succes uneori — la Cimpina, la 
Sinaia.

„Am lucrat cu plăcere in a- 
c ea stă calitate, a fost donnța 
mea — spunea ing. Mircea Cos- 
ma. de la întreprinderea de re
țele electrice Ploiești Am acum 
satisfacția de a fi contribuit lu
nar la pregătirea unui grup de 
propagandiști pentru ciclul 
„Tradiții revoluționare ale cla
sei muncitoare și ale P.C.R.", 
de a fi realizat o verificare a 
cunoștințelor și calităților aces
tora. în cabinetul de testare au
tomata simultană, înființat la 
noi. De asemenea, am susținut 
un ciclu de șase conferințe de 
istorie națională la Școala pro
fesională energetică"...

In prezent tînârul ingi
ner are o agendă de lu
cru la fel de bogată ca 
lector al comitetului municipal, 
bineînțeles adecvată specific pe
rioadei : va prezenta în cinci or
ganizații U.T.C, expuneri în le
gătură cu importanța și semnifi
cațiile Conferinței Naționale a 
partidului ; se află la dispoziția 
tinerilor la sediul comitetului 
U. T. C. din întreprindere două 
ore pe săptămînă. pentru răs
punsuri și consultații pe teme 
social-politice; se pregătește 
pentru întîlniri cu uteciștii din 
zona Mizil-Urlați și Ceptura j 
întocmește planșe, hărți și gra
fice în vederea dotării sălii în 
care se va face, la toamnă, pre
gătirea propagandiștilor. .Ase
menea preocupări, decurgînd din 
calitatea de lector ar trebui să 
fie desigur proprii activității 
tuturor acelora care fac parte 
din grupurile de lectori consti
tuite. In contextul acțiunilor pro
movate în prezent prin pro
gramele de -activități ale comi
tetelor județean, municipal și 
orășenești ale U.T.C., numeroa
sele conferințe, dezbateri, con
sultații, simpozioane privind ac
tualitatea politică internă, pre
cum și toate celelalte acțiuni de 
informare politică, de educație 
moral-cetățenească. științifică, 
suita de activități cultural-eduJ 
cative nu se pot lipsi de contri
buțiile competente ale grupuri
lor de lectori. Se poate însă ob
serva în județul Prahova, în pa
ralel cu tendința de a folosi 
pentru aceste obiective un activ 
cît mai larg, inclusiv studenții 
unor facultăți cu profil umanis
tic veniți în practică pe lîngă 
comitetul județean U. T. C. ne
glijarea folosirii judicioase a 
forțelor și rezervelor — rămase 
în multe privințe doar poten
țiale — pe care le reprezintă 
membrii grupurilor de lectori. 
A revedea deci, acum, cu toată 
atenția, componența, rolul și ca
pacitate Iot de acțiune și a le 
pune operativ la lucru este o 
cerință stringentă. Rolul grupu
rilor de lectori nu poate fi con
siderat încheiat o dată cu sfîr
șitul anului în cercurile de în- 
vățămtat politic-ideologic U.T.C. 

zației de tineret se află și el, 
secretarul U.T.C., inginerul Au
rel Drumea.

„îmi fac doar datoria și atît", 
ne spune el.

Realizarea planului pe prime
le 6 luni la toți indicatorii și 
succesele obținute pînă în pre
zent pe linia îndeplinirii supli
mentărilor prevăzute față de 
angajamentul inițial (5 milioane 
lei producție marfă) este dubla
tă de o intensă acțiune de va
lorificare superioară a aurului 
verde. Conducerea corespunză
toare a procesului de producție, 
întocmirea corectă a modelelor 
de tăiere, folosirea unor proce
dee de debitare în dulapi mul
tipli, asimilarea corectă și rapi
dă a noilor tehnologii și chiar 
și lucrurile în aparent mărunte î 
pregătirea pînzelor tăietoare, 
ceaprazuirea. tensionarea și as
cuțirea lor sînt lucruri care 
s-au impus deja de multă vre
me atenției întregului colectiv, 
de la cel mai vîrstnic pînă la 
cel mai tînăr angajat. Organi
zației de tineret îi revin merite 
deosebite pe linia integrării ti
nerilor in aceste cerințe însem
nate. Concluzia despre efectul 
unei a<tfel de preocupări ni-i 
înfățișată cu simplitate de se
cretarul U.T.C. : „Nu mai sint 
în prezent tineri care să nu-și 
realizeze normele ba și, mai 
mult decît atît, majoritatea tind 
să depășească nivelul mediu. 
Autocontrolul tînărului prin tî
năr. măsură aplicată consecvent 
de către organizația U.T.C. a 
eliminat aproape toate tentati
vele de superficialitate, abate
rile de la disciplina de produc
ție. rebuturile în ultimă instan
ță reducînd considerabil și con- 
6umurile specifice"

Privind prim prisma rezulta
telor. înțelegem mult maî bine 
insistențele secretarului U.T.C. 
de a scrie mai degrabă despre 
tineri decît despre persoana 
sa. Dar chiar a scrie despre ti
nerii pe care el ni i-a reco
mandat cu insistență șî căldu
ră, despre Gheorghe Naghi, 
Niculae Luca. Mihai Holicov, 
Traian Iancu, Gheorghe Colăcel, 
Valeriu Ababei și Viorica Nă
dejde, despre toate fetele de la 
secția de lăzi a fabricii din Co- 
mănești. înseamnă într-un fel 
sau altul a scrie și despre se
cretarul U.T.C., după cum a 
scrie despre inginerul Aurel 
Drumea înseamnă în ultimă in
stanță a scrie și despre aceștia 
toți, despre organizația de ti
neret.

Aceasta, pentru că între tînă- 
rul Inginer absolvent al Facul
tății de exploatare și transpor
turi forestiere din Brașov, pro
moția 1967, colectivul de munci
tori al unității și organizația de 
U.T.C., în fruntea cărora a fost 
ales, există o contopire organi
că în cadrul profund fertil al 
intereselor majore ale între
prinderii. există o reciprocitate 
în înțelegerea celor mai mari, 
și-a celor mai mărunte chiar, 
probleme care definesc viața u- 
nui om pentru care viața colec
tivului din care face parte e 
rațiunea sa supremă de a fi.

ION CHIRIAC

DINCOLO 
DE CIFRE

(Urmare din pag. I)
în urma intangibile, ceea ce uităm sâ observăm dincolo 
de rotunda expresie a cifrelor, ține de piedestalul aces
tora și nu mai puțin de dialectica lor. N-ar trebui, iato 
un reproș niciodată făcut îndeajuns, să uităm a așeza 
lîngă acele frumos desenate vocale artimetici imaginea 
atît de omenească a strădaniei cu care a fost construit 
planul de avansare a programului cincinal, resorturile in
terioare ale inițiativei, sunetul curat al conștiinței sincro
nizat la imperativele acestui moment. în acest moment, 
milioane de conștiințe s-au regăsit sub arcul aceleiași do 
rințe, întins la parametri necunoscufi pînă acum. Ca în
tr-un uriaș cîmp magnetic, picăturile ae energie s-au or
donat de-a lungul acelorași linii de forță intersectate în 
polii eficientei. A eficienței economice și prin aceasta, a 
înălțării nivelului de trai, a nivelului de civilizație. în fond 
ce altceva prefigurează masiva declanșare de energie 
provocată de apropierea Conferinței Naționale decît pasul 
plin de hotărîre efectuat pe cadranul bunăstării, obiec
tivul fundamental al întregii politici al partidului ?

Ce altceva înseamnă condensarea rezultatelor anunțată 
într-o etuvă mult mai strimtă a timpului decît parcurge 
rea în ritm mai alert decît prevăzusem, a etapelor, obiec
tivele necesare în înfăptuirea societății socialiste multila
teral dezvoltate ?

0
CUNUNĂ
DE 
6DÎU

Despre grîu se spun multe 
vorbe : da, așa-i el. nu-i ca 
arborii să trăiască mai mult 
decît omul, să se înalțe peste 
furtunile iernii de două ori, 
de aceea trebuie găsit pri
lejul de-al cînta în fiecare 
vară. Aproape că l-am înțe
les pe maestrul Geo Bogza : 
spun aproape fiindcă dacă 
l-aș fi înțeles întrutotul 
poate n-aș fi mai scris a- 
ceste fraze : dar griul, griul 
în cîmpii, închipuie cele mai 
fantastice orge pe care le-am 
văzut. Urcă tuburile de orgă 
din pămînt și soarele Ie iu
bește. Calci pe pămînt și 
griul începe să cînte. Totul 
e să știi să asculți griul cum 
cîntă. Cîntecul Iui e sus și 
are inimi multe, cam cite 
gînduri bune gîndesc oame
nii o viață întreagă. Așa în 
fiecare an se întimplă cu 
griul, dar anul acesta mi se 
pare că orga cîmpurilor va 
scoate cele mai frumoase 
cîntece ale vremurilor. O,

de DUMITRU M. ION
miile de tone și milioanele 
de boabe cum se arată 
curgînd ca niște icre mirifi
ce într-un val legănat de 
idei, de eforturi, din zori și 
pînă în zori. Am văzut țăra
nii în Bărăgan : așa se în
timplă totdeauna cu țăranul 
— muncește pînă asudă și nu 
iartă această înthnplare! Se 
încăpâțînează și mai tare 
pînă i se stinge sudoarea. 
Vorbeam despre Bărăgan, 
fiindcă mereu se întimplă sa 
vorbim de această ladă înflo
rată de zestre, fiindcă în ea 
se adună milioane de lei, 
speranțe, planuri, gînduri de 
viitor. Vorbeam despre Bă
răgan și era să uit și eu să 
vorbesc despre Cîmpia Ar
dealului, despre acele coline 
fantastice care se culcă pe 

, cîntece de greieri și se tre
zesc ca niște ouă uriașe în
fășurate în lumină. Și com
parația aceea cu orga parcă 
mai bine se potrivește aici. 
Văd că încep să mă îndoiesc 
de mine și nu mai știu ce să 
cred : nu vorbesc tot despre 
grîu ? Despre relieful țării 
să vorbească geografii, car
tografii ! Dar și mie îmi stă 
mai bine să mă gîndesc la 
acele dealuri și platouri în
văluite de iarnă (ca-nțr-un 
tablou de Viorel Mărginea
nul pe care acum se zbat în 
vînt valuri de grîne.

Cineva pusese citeva fire 
de grîu în balcon. Zece fire 
de grîu : fiu de țăran ! Se 
bucura cînd batea vîntul în 
balconul apartamentului său 
de Ia bloc. Ședea pe gînduri 
mult, chibzuia dacă e bine 
să spună ceva despre grîu. 
Intr-o zi s-a decis — a plecat 
în Cîmpia Ardealului să vadă 
griul. lanurile care cîntă pe 
mari coline roditoare. Mi-a 
spus că a stat întins lîngă 
un lan, a ascultat pasările, 
adierile și a înțeles că griul 
are o mireasmă care te tra
ge inexplicabil spre izvoa
rele sale. îmi spunea că a- 
cum nu se mai gîndește Ia 
grîu — poate fi secerat ; a- 
cum are alte treburi. Grîul 
trebuie ascultat în cîmp — 
altfel cum să vorbești despre 
grîu ? Cînd vor fi pe sfîrsite 
cu strînsul grînelor în Cîm- 
pia Ardealului o să-i tri- 
meată ai Iui o cunună de 
spice, iar spicele crescute în 
balcon o să le agațe de cu
nună. ca un pendul: semn că 
timpul trece.
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La Pechea, printre

pentru dezvoltarea
multilaterală

inițiatorii întrecerii

COMUNA

A XXV-A 

ANIVERSARE A REPUBLICII
—1

In comunele Birca și Goicea 
Mare din județul Dolj se fac 
noi pași spre lumină și bună
stare. In imaginea de sus — se 
construiește un nou magazin 
universal. In imaginea de jos 
— se instalează pe străzi lu

mina fluorescenta
Foto: EM. TANfAEĂ

UN VAST ȘANTIER
Am ajuns în comuna Pechea, 

județul Galați, puțin după răsă
ritul soarelui. Încă de la intra
rea în sat, o imagine inedită: 
mașini încărcate cu materiale de 
construcție goneau într-o parte și 
în alta, oameni care lucrau la lăr
girea străzii, la construirea pode
țelor, gospodine care ajustau fa
țada caselor după o cromatica 
bine gindită, vie, cu motive fol
clorice, un vuiet persistent care 
venea, după cum aveam să aflăm 
mai tirziu, de la cele 16 obiec
tive social-culturale și economi
ce aflate în construcție., Numai 
recunoșteam Pechea de anul tre
cut, intram într-o altă Peche, cu 
un alt ritm, cu o altă lumină, 
cu o altă viață.

— Tot satul a devenit un șan
tier, ne întâmpină Teodor Căuș, 
primarul comunei. Noi am che
mat la întrecere consiliile popu
lare comunale și vrem ca tot noi 
să cîștigăm întrecerea. Unele o- 
biectiue deja au fost îndeplinite 
sau le vom îndeplini în cinstea 
Conferinței Naționale a. partidului, 
celelalte se află într-un stadiu a- 

'vansat. Toți oamenii, tineri și 
virstnici, muncesc cu multă însu
flețire, muncesc la cîmp, iar cinci 
se întorc de acolo, muncesc aici, 
pe aceste șantiere.

împreună cu Georgeta Pusaru, 
secretara comitetului comunal 
U.T.C., pornim prin sat, de fapt 
pe... drumuri de șantțer, spre vii
torul centru civic al Pechei.

— Ce se construiește aici ? — 
întreb.

— Un magazin universal — mi 
se răspunde.

— Dar dincolo ?
— Un teatru de vară de 1 000 

de locuri.
— Dar puțin mai la dreapta ?
— Un bloc de locuințe.
— Dar acolo, la ce se lu

crează ?
— Centrala termică și baia co

munală. Șanțurile acestea sint 
pentru conducte. Știți, în toate 
instituțiile din comună, și nu sînt 
puține, s-au și montat calorife
rele.
"„S-au montat caloriferele1. O 

propoziție, care aici, la Pechea, 
emoționează, fiindcă este încăr
cată de semnificații deosebite, 
fiindcă dezvăluie ca foarte aproa
pe un viitor care apărea mult în
depărtat.

— Acolo, după împrejmuirea 
aceea de beton, insistă Georgeta 
Pusaru, se află noua bază spor
tivă. Înainte era acolo o ripă. 
Curgea un pîrîu. Pînă acum cî- 
teva luni. Tinerii au acoperit cu 
pământ rîpa, au mutat albia pî- 
rîului și au construit baza spor
tivă. A fost mult de muncă. Ele
vii de la liceu și tinerii coopera
tori s-au luat la întrecere. In 
fruntea tuturor au fost mereu 
Viorel Ștefan, Ion Andrei și Ste
luță Oană. Peste 2 zile vom des
chide aici, la acest obiectiv, un 
șantier al tineretului. Vor munci 
aici, în timpul lor liber, 500 elevi 
și 200 de tineri cooperatori. Vrem 
ca obiectivele pe care ne-am an
gajat să le construim să fie date 
în funcțiune înainte de termenul 
prevăzut.

In Pechea se construiește pri
mul bloc de locuințe. Nu e mare, 
dar mare este semnificația lui, 
perspectiva pe care o deschide. 
Cooperatorii, cînd se întorc de la 
cîmp seara, vin aici, se interesea
ză cum a mers lucrarea în lipsa 
lor, apoi pun mina și îi ajută pe 
constructori. Ei au casele lor, nu 
vor locui aici, dar îi ajută pe 
constructori din proprie inițiati
vă fiindcă pentru ei blocul este 
un simbol. Așa fac tinerii Gheor- 
ghe Căuș, Simion Dănăilă, Vasile 
Oană și alții ca ei.

La sediul C.A.P.-ului îl întâl
nim pe tovarășul Ion Negoiță, 
Erou al Muncii Socialiste, pre
ședinte al C.A.P.

— Noi am obținut, an de an.

16 obiective economice și social-culturale în construcție
Se lucrează intens la centrala termică și Baia comunală ; insta
lațiile de încălzire au și fost montate în instituții
„Ne-am depășit substanțial angajamentele privind livrările 
către stat la carne, lapte și ouă", declara președintele coope
rativei agricole

bune, ne spune dum-rezultate . _ . _ ___
• nealui, însă obiectivele chemării 

lansate de la Pechea, destul de 
îndrăznețe, ne-au mobilizat și 
mai mult decît în anii anteriori, 
de aceea și rezultatele muncii

noastre sini și mult mai bune.
Așa, de pildă, ne-am propus ca 
anul acesta să creștem numărul 
de taurine (plan plus angaja
ment) cu 3 200 
pînă în prezent 3 323 capete,

și am realizat
la

CENTRALA INDUSTRIALA
SI ROLUL El ÎN CREȘTEREA9
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ovine 1 800 și am realizat 3 336, 
la păsări 16 500 și am realizat 
30080. Ne-am depășit substan
țial angajamentele la livrările că
tre fondul de stat la came, lapte 
de vacă, ouă. La toate obiective
le am obținut rezultate remarca
bile, ceea ce vorbește grăitor 
despre efortul oamenilor din Pe
chea.

L-am rugat pe tovarășul Ion 
Negoiță să dezvăluie numele tî- 
norului pe care îl prețuiește cel 
mai mult. Mi-a răspuns imediat, 
fără să șovăie: inginerul Gergel

Pațilea. De ce inginerul Poți- 
lea ? am mai întrebat. ^Este ce
tățean dl comunei, fiu de coo
perator, a terminat facultatea a- 
nul trecut la București, cu medie 
mare, și ar fi putut să aleagă altă 
comună, dar a ținut să vină aici. 
După un an de producție ca șef 
de fermă, dovedește că este un 
specialist foarte bun".

Dar mie numele tânărului ingi
ner Pațilea mi s-a părut că răs
punde și la o anumită stare de 
spirit de aici: cel care cine in 
Pechea nu se mai îndură sa ple
ce, se stabilește aici, cel care 
pleacă, pleacă pentru a se în
toarce după studii. Aici aproape 
toți intelectualii sint fii ai sa
tului.

Cind am plecat din Pechea vu
ietul șantierului era în toi. Nu 
lăsam în urmă un oarecare sat, ci 
un vast șantier.

L CHIRIC

intimitatea acestei fraze. Altfel 
spus vă solicităm să împărtășiți 
mai detailat din experiența do- 
bîndită în a face din noțiunile 
la care vă referiți fapte palpabile.

— Primul pas întreprins ime
diat după ce cele 22 de între
prinderi au fost integrate într-o 
mare unitate economică îl repre
zintă organizarea mai judicioasă 
a specializării producției. Pînă la 
acea dată nu exista o concepție 
clara în ceea ce privește sorti
mentele indicate să fie produse 
de întreprinderi în condiții de 
maximă eficiență atît pentru eie 
cît și pentru întreaga ramură. A- 
nalizele efectuate au demonstrat 
fără nici un echivoc că, de pildă, 
este mai oportun să confecționezi 
stofele de lînă la ..Dorobanțul" 
din Ploiești și nu la . Argeșana" 
Pitești. Opinia determinată cu e- 
xactitatea pe care o dă calculul 
matematic. Pentru un kilogram 
de fir, la „Dorobanțul" sînt sufi
ciente 1,027 kg. pale lină pe cind 
la „Argeșana" ar fi trebuit 1,075 
kg. Aparent, diferența de costuri 
este mică. Dacă ținem seama 
insă, și trebuie să ținem, de can
titățile ce se fabrică vom vedea 
că sumele iau proporții impre
sionante.

— Pe de altă parte ni se pare 
că lipsa perspectivei, a cunoaș
terii exacte a profilului întreprin
derilor crea greutăți și în asigu
rarea unei aprovizionări ritmice ?

— întocmai. Intr-un loc găseai 
stocuri supranormative, în altul se 
înregistrau stagnări de producție 
datorate absenței materialelor. 
Utilajele nu puteau fi folosite la 
capacitatea lor maximă. In con
dițiile de față materia primă este 
concentrată în depozitele centra
lei de unde se redistribute în 
funcție de necesitățile reale. Așa
dar tot organizarea științifica a 
producției și a muncii. Criteriu

care a stat și la baza elaborării 
procesului unic de finisare a 
stofelor.

— Este vorba de o noutate, 
de un proces tehnologic inedit?

— Nu știu dacă poate purta 
chiar această denumire. Știu însă 
că prin introducerea lui finisajul, 
adică în ultimă instanță, opera
ția care „vinde marfa" nu se 
mai face la voia întîmplării să- . 
rind anumite faze în detrimentul 
calității, ci în toate întreprinderi
le după un „drum optim" obli
gatoriu de traversat atît Ia Bucu
rești cît și Ia Ghimbav sau Sibiu.

— Nu de mult, fiind în docu
mentare la „Integrata" din Con
stanța, acolo ni se vorbea cu 
superlative despre sprijinul acor
dat de către specialiștii centralei 
în eliminarea unor deficiențe ce 
determinau neîndeplinirea sarci
nilor cantitative și calitative ce 
reveneau colectivului de muncă 
dobrogean...

•— Intr-adevăr, timp de doua 
luni, specialiștii din centrală —1 
citiți, vă rog, specialiștii din în
treprinderile care o constituie — 
au fost pentru a da o mînă de 
ajutor colegilor din Constanța. 
S-a văzut cu acest prilej că un 
alt principiu după care ne con
ducem cooperarea între între
prinderi poate da rezultate mult 
superioare.

— De altfel specializarea im
plică obligatoriu și cooperarea...

— Cooperarea, da, pe toate

(Urmare din pag. I)

ducție, al formării unor mun
citori cu înalte cunoștințe pro
fesionale în ciuda tinereții lor 
(să amintim, de pildă, că ute- 
cista Florentina Bel, îngriji
toare de aici, a ocupat la faza 
pe țară a concursului „Cel mai 
harnic și cel mai priceput 
crescător de păsări* la ediția 
1971, locul al doilea). Angaja
mentele luate în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului 
și a aniversării Republicii — 
livrarea în plus față de indica
torii de plan a peste trei mi
lioane bucăți ouă și 200 000 pui, 
echivalînd valoric cu 3,5 mi
lioane lei la producția marfă 
și 900.000 Iei beneficii — dau 
măsura ambiției și preocupă
rilor majore ale lucrători
lor și specialiștilor întreprin
derii. Ne-a interesat să vedem 
în ce s-a concretizat influența 
acestui potențial tehnic și de 
experiență profesională asupra 
unităților crescătoare de pă
sări din județ, avînd în vede
re recomandările exprese făcu
te de conducerea de partid și 
de stat, în repetate rînduri, în 
privința extinderii și adîncirii 
cooperării dintre fermele do 
stat și 
cultura 
extrem 
sens.

— In 
materializarea unui hlan amă
nunțit elaborat de către foru-

dintre fermele de 
cele cooperatiste, avi- 
reprezentînd un teren 

de propice în acest

urmă cu doi ani, prin

rile agricole locale, sub îndru
marea Comitetului județean de 
partid, s-a trecut la sprijinirea, 
de către întreprinderea noastră, 
a 38 de cooperative agricole și 
5 complexe intercooperatiste 
profilate pe producerea ouăle- 
lor și a cărnii de pasăre — 
ne arată tovarășul medic vete
rinar Oprea Cioroianu, directo
rul I.A.S. Avicola Craiova. Pro
blema principală care trebuia 
rezolvată era aceea a operati
vității procesului de moderni
zare și rentabilizare a unui 
sector care în aceste unități, 
se știe, dădea numai bătăi de 
cap și... pierderi. Teoretic, în 
acest angajament de coopera
re, nouă ne revenea sarcina de 
a asigura asistența tehnică și 
material biologic (p>ui de o zi 
pentru carne și puicuțe pen
tru ouă) necesare popularii ha
lelor. Practic însă noi ne-am 
interesat și am ajutat și în alte 
chestiuni mai mărunte în apa
rență dar care în procesul de 
producție au foarte mare im
portanță. în cazul cooperative
lor agricole care creșteau pă
sările în sistem gospodăresc, 
am acordat o deosebită aten
ție la început . modului. în 
care erau recondiționate și re
profilate vechile hale, la mul
te unități închiriind chiar din 
utilajele aflate în dotarea noa
stră : adăpători și hrănitori au
tomate. ventilatoare. S-a reu
șit astfel ca modernizarea lor 
să se realizeze cu cheltuieli re
duse care, în cursul acestui an.

CINCINALUL ZI DE ZI

NOI INIȚIATIVE ÎN ÎNTRECERE
timetro de materie primă la 
fiecare produs realizat sau 
executat pină acum, în plus, 
5 500 bucăți confecții uțoa- 
re. Concomitent au fost eco
nomisite însemnate cantități 
de materiale auxiliare.

„Vom lucra doua zile 
pe lună cu material 

economisit'. Aceasta este 
inițiativa lansată de colec
tivul Fabricii de mobilă 
Constanța. în sprijinul 
serviciul tehnologic a! 
treprinderii a trecut la 
proiectarea mobilei din 
bricatie curentă. Pot 
primelor calcule, rezultă că 
pe această cale, a 58-a gar
nitura se produce din mate
rial economisit. în plus, se 
obține lunar si o economie 
de 125 mc de cherestea, la 
rindul lor, muncitorii secției 
de croit, printr-o îmbinare 
selectivă a șabloanelor, au 
hotărit să economisească, 
fiecare, aproape 8 mc de 
cherestea.

Eficiența economică a 
inițiativei timplarilor con- 
stănțeni se măsoară în rea
lizarea peste prevederi, din

vor fi amortizate aproape in 
totalitate. Asistența cadrelor 
noastre de specialiști s-a acor- 
dat cu grijă și perseverență și 
se acordă în continuare atît în 
cooperativele agricole cît și în 
complexele intercooperatiste 
moderne. Care este scopul 
nostru ? Să facemdin unități
le cu care cooperăm sectoare 
de producție cu toate atribute
le fermelor noastre : procese 
de producție mecanizate, fu
rajare științifică, exploatare 
intensivă a efectivelor, renta-

bilitate sporită la fiecare me
tru patrat de adăpost. Numai 
așa ne vedem îndeplinit rolul 
de a fi model și educator. Con
tinuăm să urmărim îndeaproa
pe cum se desfășoară procesul 
de producție în aceste ferme 
noi, intervenind cu promptitu
dine acolo unde s-a greșit, o- 
ferind soluții optime acolo unde 
se întîmpină greutăți. Nu 
păstrăm secrete doar pentru 
noi. Toată experiența bună o 
„punem la bătaie" pentru a a- 
tinge cît mai repede acel o- 
biectiv propus — racordarea a- 
cestor unități la practicarea 
unei aviculturi moderne. foh> 
sind tehnologii științifice, com-

întrecerea ce se des
fășoară la Fabrica de 

confecții din Botoșani, sub 
genericul „Nici un centime
tru de țesătură irosit, totul 
valorificat", înregistrează 
de la o zi la alta impor
tante succese. Astfel, prin 
economisirea a cîte un cen-

Sub lozinca „Fiecare 
" inginer și tehnician 
sâ rezolve în afara orelor 
de program cel puțin o 
problemă tehnică", specia
liștii de la întreprinderea 
mecanică „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț, desfășoară o 
rodnică activitate de inven; 
ții și inovații. După numai 
două luni de la lansarea 
inițiativei, 
gistrate 25 de invenții și 
inovații, cu 
calculată 
lei. De asemenea, 
faza de atestare 
teme, □ căror valoare este 
de circa 1 milioti lei.

au fost înre-

o valoare ante- 
de 1,5 milioane 

sînt în 
alte 15

parabile cu cele din fermele de 
stat

— Intr-un asemenea cadru și 
avînd la dispoziție o „materie 
primă" din linii selecționate, 
foarte productive dar și foarte 
pretențioase, a fost nevoie de
sigur, pentru atingerea „para
metrilor proiectați", de cadre 
bine pregătite profesional. Cum 
ați rezolvat această cerință in
dispensabilă?

— Este adevărat, la îngriji
torii care mai lucraseră în sec
toarele avicole ale cooperative-

lor agricole nu se putea vorbi 
decît despre o pricepere em
pirică. tradițională, iar la cei 
noi recrutați, trebuia luat totul 
de la zero. Or, cei care urmau 
să lucreze în complexe și în 
halele modernizate aveau ne
voie de noțiuni noi, despre 
ventilație, umiditate, hrănire 
rațională ș.a. Iată de ce au fost 
organizate cursuri de calificare, 
cu cicluri teoreticei și cicluri 
practice, prin care au trecut 
absolut toți cei care lucrează 
azi în aceste unități crescă
toare. O atenție deosebită s-a 
acordat pregătirii specialiștilor 
care conduc aceste sectoare a- 
vicole.

— în privința calificării lu
crătoarelor un rol important 
ni l-am asumat și noi, ute- 
ciștii din combinat — intervi
ne medicul veterinar Ștefan 
Beneduc. secretarul organiza
ției U.T.C. Practica pe care 
au făcut-o cursanții în fermele 
întreprinderii s-a desfășurat 
sub directa noastră „oblă
duire". Fiecare îngrijitoare 
s-a angajat să ia pe lîngă ea 
două sau trei tinere coopera
toare venite la calificare, _ îm- 
părtășindu-le experiența ei, a-

rătîndu-le cum trebuie să lu
creze. Legăturile organizațiilor 
noastre nu au încetat o dată 
cu încheierea cursurilor, ci ele 
continuă să fie menținute și 
acum. Emilia Bandafir, Floren
tina Bel, Elena Petrescu, Ma
ria Trifan, Eucica Văduva, cî- 
teva din cele mai pricepute 
crescătoare ale noastre, se pot 
mîndri că au fost buni mentori 
pentru colegele lor de profe
sie din cooperativele agricole 
și din complexe.

— Care sînt rezultatele prac
tice, economice, ale acestei coo
perări ?

— Cred că este suficient să 
spunem că în acest an față de

planurile. Și pe cel al livrării re
ciproce de produse, și pe cel al 
generalizării experienței pozitive 
în introducerea de noi procedee 
tehnologice sau de îmbunătățirea 
calității. Iată spre ilustrare un e- 
xemplu de ultimă oră: la „Doro
banțul" Ploiești se observase ca 
înainte de a ajunge la finisaj sto
fele prezentau fenomene de pi
ling (aveau adică multe nodulețe 
în contextura, reclamate, apoi, 
de clienți). Pot fi ele înlăturate ? 
Pot. — au răspuns după multe 
căutări specialiștii fabricii praho
vene. Prin tratament antipiiin, a- 
dică prin ardere. Experimentat 
cu succes procedeul a fost intro
dus șî la „Libertatea" Sibiu Undo 
de asemenea se înregistrau astfel 
de neajunsuri.

— O ultimă întrebare j 
este direcția principală în 
sînt orientate preocupările 
traleî și ale întreprinderilor
subordine în această perioadă.

— Folosirea mai bună a spa
țiilor de producție. Gu alte cu- 
bine depistarea rezervelor inter
ne de creștere a producției în ca
drul suprafețelor construite. Ac
țiune în care încă de pe acum 
se întrevăd rezultate cu totul și 
cu totul deosebite. La „Integra
ta" Constanța vor fi potențate 
resurse în (valoare de 1 milion 
lei, Ia Filatura de lînă pieptăna
tă București vor fi obținute în 
plus 300 tone fire, la Miercurea 
Ciuc 700 tone.

care 
care 
cen- 
dirr

la Străulești
Aici, la Străulești, peste 

300 de tineri șt tinere din 
școli profesionale, licee teo
retice și din întreprinderile 
Capitalei, muncesc pe marele 
șantier al tineretului unde se 
amenajează un adevărat com
plex pentru distracții estivale. 
Este vorba de baza nautică 
și de agrement Străulești cu 
o capacitate de peste 5000 
locuri șt care va oferi, pe 
lingă lacul special amenajat 
pentru înot si canotaj, tere
nuri de baschet, volei, hand
bal, fotbal, tenis, o pista de 
alergări cu zgură, aparate de 
gimnastică și mese de ping- 
pong din beton care vor în
tregi peisajul sportiv al com
plexului. Un bufet cu cofe
tărie și bar, două vestiare 
cu dușuri vor asigura confor
tul necesar, și, mai târziu, că
suțe de camping vor găzdui 
pe cei venifi să-și petreacă 
aici sfîrșitul de săptămână. 
Este pregătită o surpriză 
care nu figurează în planurile 
proiectanților și pe care ne-o 
dezvăluie Constantin Cioba- 
nu. activist al Comitetului 
U.T.C. al sectorului 8, și a- 
nume o pistă, din beton pen
tru popice. Toate aceste a- 
menajări au fost realizate nu
mai prin munca tinerilor. En
tuziasmul lor este demn de 
încrederea ce li se acordă și 
excavatoristul Vasile Amaran- 
dei este un exemplu edifica
tor : a venit aici să muncească

fără să fie convocat, numai 
pentru că știa că este nevoie 
de el și pentru că, așa cum 
ne-a declarat, dacă a început 
o treabă, de ce să o termine 
altcineva ? Cum s-ar spune, 
pentru frumosul obicei de a 
nu lăsa lucrul neisprăvit, ți
nând excavatorist și-a petre
cut o bună parte din conce
diul de odihnă aici, pe șan
tier.

La rîndul lor, tinerii elevi 
și muncitori ne-au destăinuit 
mândria de a se ști utili, dar 
și plăcerea de a face mișcări 
în aer liber. Intr-adevăr, 
mușchii și culoarea lor ară
mie stau mărturie celor 1 700 
metri cubi săpați și celor peste 
8 500 ore de muncă patrioti
că efectuate pe săptămână, 
datorită cărora vechea groa
pă de gunoi a Bucureștiului, 
va deveni în curînd un loc 
de destindere pentru tinere
tul Capitalei. Am dori în 
final, să stăruim asupra unui 
aspect de care organizatorii 
muncii patriotice ar trebui să 
țină seama: acela de a 
informa elevii asupra obiecti
vului pe care-l construiesc, și 
asta pentru că majoritatea ti
nerilor nu prea știau ce va 
deveni în final munca lor. E 
adevărat că tinerețea și-a fă
cut din muncă o necesitate, 
totuși aspectul finalității nu 
trebuie neglijat.

MIHAELA COMAN

1970, în unitățile cu care coo
perăm, producția de ouă va fi 
de 4 ori mai mare iar cea de 
carne de 7 ori. Și aceasta — 
precizează directorul între
prinderii, nu exclusiv pe baza 
creșterii efectivelor, ci și pe 
aceea a sporirii producțiilor. 
Iată,- semestrul care a trecut 
s-a încheiat pentru cele 43 de 
unități cu un plus de aproape 
3 milioane ouă și 316 tone car
ne de pasăre față de obligații
le de plan. La complexele in 
tercooperatiste de la Rojiște și 
Vlădești de pildă, producția 
medie de ouă pe cap de pasăre 
a fost depășită cu 15 bucăți, 
ceea ce înseamnă o realizare 
deosebită.

— Cu ce cheltuială au fost 
obținute asemenea producții ?

— In toate unitățile prețul de 
cost se situează sub nivelul co
tei planificate. Aceasta ca re
zultat al reducerii consumului 
de furaje, al scăderii procen
tului de mortalități. De aici 
decurge și rentabilitatea acti
vității desfășurate pînă acum. 
Și, ca să mă refer tot la pri
mul semestru, pe tona de car
ne s-au realizat beneficii cu
prinse între 3.000 și 4.000 lei 
iar pe mia de ouă între 450 și 
500 lei. •

— Care sînt perspectivele coo
perării ?

— Startul bun cu care s-a

pornit ne-a permis să fim op
timiști în gîndurile pentru vii
tor. La sfîrșitul cincinalului 
efectivele vor crește de peste 
2,5 ori în cadrul acelorași ca
pacități de producție. La com
plexele de găini ouătoare, de 
pildă, se va ajunge de la 144 000 
la 360.000 capete, pe seama a- 
celorași spații dar în care pînă 
Ia sfîrșitul anului 1972 se vor 
introduce baterii de exploatare 
O dată cu punerea la punct a 
acestei tehnologii de creștere 
se poate spune că și în unități
le cooperatiste am realizat ca
drul material identic combina
telor. moderne de stat. Lucru 
insuficient dacă nu-1 continuăm 
cu „transplantarea" organizării 
științifice specifice a muncii și 
a producției cu perfecționarea 
continuă a pregătirii lucrători
lor. Producțiile obținute în coo
perativele agricole se vor situa 
la nivelul producțiilor noastre, 
în temeiul acestor măsuri pu
tem afirma că în cele 5 com
plexe și 38 cooperative agri
cole de producție cu care coo
perăm sarcinile cincinalului 
vor fi îndeplinite doar în 4 ani. 
Este un angajament ferm, ba
zat pe existența unor condiții 
materiale insuficient exploata
te pînă acum și pe dorința una
nimă a oamenilor de a con
tribui, alături de ceilalți mun
citori ai patriei, la încheierea 
cincinalului înainte de termen..



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 4 MARȚI 11 IULIE 1972

S-au împlinit, de curînd, 15 ani de existență a Muzeului literaturii române. Au avut loc, 
în cadrul unei săptămîni a muzeului, o serie de manifestări — amintim, printre altele : „O 
soaree la museu (II), representafiune de poesie românească și de muzică oferită de artistul 
Tudor Gheorghe cu guitarra sa", dezbaterea „Literatura română, obiect de studiu în învă- 
țămînt", constituirea Asociației „Perpessicius", parada costumului caragialian, revizuirea pro
cesului Caion — Caragiale — ce-au readus în actualitatea imediată acest ALTAR, cum nu
mea Perpessicius Muzeul literaturii române, „pe care flacăra verbului românesc, întrupat în 
cele mai frumoase opere ale scriitorilor (conți nuă) să ardă, să lumineze și să încălzească".

Ne-am adresat, așadar, directorului Muzeu iui literaturii române, prof. univ. Alexandru 
Oprea, cu rugămintea de a defini, la începutul convorbirii noastre, rosturile, muzeului, con
cepția care a stat și stă la baza organizării și funcționării lui.

— Ne aflăm, cred după acești 
15 ani, în acel moment în care 
poate fi precizată mai exact și 
mai limpede concepția noastră 
asupra rosturilor muzeului, în- 
cercînd de fapt să înfăptuim 
pînă la capăt unul din visele 
regretatului Perpessicius, fon
dator al Muzeului literaturii ro
mâne. Am adunat în acest răs
timp un bogat patrimoniu mu
zeistic, mai bine de 15 000 de 
documente literare vechi, o bi
bliotecă documentară de peste 
24 000 de piese și un mare nu
măr de obiecte rămase de la 
scriitori. Organizarea acestui 
bogat patrimoniu a întîmpinat 
însă de la început greutăți, un 
muzeu național de literatură 
(în paranteză spus, nu sînt 
multe asemenea muzee în Eu- 
rooa) deosebindu-se mult de ce
lelalte muzee, avînd un speci
fic al său, de neconfundat. 
Există o anumită mentalitate a 
muzeului de orice fel ca maga
zie unde sînt adăpostite, de bine 
de • rău, niște vestigii ale trecu
tului. cafe din cînd în cînd sînt 
scoase și arătate școlarilor. în 
ceea ce privește muzeul de li
teratură. circulă un punct de 
vedere după care cu acest mu- 
zeu trebuie să înceapă o cultu
ră. Adevărul este totuși că, in
tr-o țară, de cultură cum este 
tara noastră, muzeul vine s-o 
încoroneze A arăta școlarilor 
niște fotocopii și cîteva obiec
te. se cheamă a restrînge mu
zeul doar la una din funcțiile 
sale. .Cu destulă dificultate, a- 
cest punct de vedere a fost însă 
eliminat din discuție atunci cînd 
s-a trecut la reorganizarea Mu
zeului literatuiri române. Ast
fel că rosturile acestui muzeu 
tind să dăruie în același timp 
ceva interesant nu numai elevu
lui și studentului, dar și profe
sorului universitar, scriitorilor, 
oamenilor de cultură, tuturor 
celor care iubesc literatura ro
mână, specialiștilor deci, dar și 
amatorilor. într-un articol des
pre menirea muzeului de litera
tură, Perpessicius vorbea des
pre muzeu ca un institut de 
cercetare științifică. La vremea 
respectivă această convingere a 
fost privită de mulți cu mali
ție. Dar Perpessicius, cu expe
riența lui, a înțeles că un mu
zeu de literatură, dacă nu vrea 
să fie o simplă firmă de achi
ziționare și de expunere a u- 
nor documente, trebuie să ajun
gă să dobîndească statutul unui 
institut de cerceta^ — evident, 
o cercetare de tip. special. Fi
indcă, pentru un 'specialist inte
resat, numai în cadrul muzeu
lui există posibilitatea cercetării 
directe. Ia sursă, a identifică
rii de variante de creație ne
cunoscute, a unor descoperiri 
de mare valoare. Numai aici, 
în muzeu, poți pătrunde în in
teriorul lucrurilor, poți afla a- 
devărul. De aceea, discuția pe 
care am avut-o cu secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în 1970, anul 
reorganizării muzeului și al în
credințării misiunii de a edita 
revista Manuscriptum, a fost 
tranșantă în această privință, a

a

— în primul rînd. luindu-și 
misiunea editării unei publica
ții de documente literare inedi
te, muzeul și-a amplificat deo
dată preocupările : nu numai 
că adună, dar introduce acum 
în circuitul științei dovezi noi, 
ale culturii. Discuția cu tova
rășul Ceaușescu a fost, cum 
spuneam, extrem de clară în 
această privință, dar și în pri
vința veridicității științifice a 
documentelor, a obligativității 
noastre de a face ca aceste do
cumente să fie cunoscute, să 
intre neîntîrziat în circuitul ști
inței și culturii. Sînt o mulți
me de legende și de inexacti
tăți de înlăturat. Așa că prin
cipalul obiectiv al muzeului 
nostru este cercetarea științifi
că. Fără munct de cercetare nu

rosturilor muzeului nostru, 
esenței muncii noastre.

— V-aș ruga să 
câți mai pe larg și 
xemple concrete, 
sînt. pentru muzeu, con
secințele activității știin
țifice desfășurate aci. for
mele pe care le îmbraci 
această fericită conviețu
ire.

expli- 
cu e-

care

Maturitatea 
istorici 
literare

Unanimă în aprecierea litera
turii noastre romantice drept 
moment nodal, exegeza majoră 
a trecutului n-a Investigat decît 
cu titlu de excepție curentul ca 
atare, cu constantele sale speci
fice. Dimpotrivă, drumul urmat 
a fost mai cu seamă acel al is
toriilor literare parțiale adresate 
secolului XIX. în care mono
grafii succesive de scriitori su
gerau profilul romantic al gene
rațiilor dintre 1830—1870 (N.
Iorga, ,,Istoria literaturii româ
nești în veacul al XIX. de li 
1821 înainte" — București, Mi
nerva. 1907. G. Bogdan Duică, 
„Istoria literaturii române mo^ 
derne — Lecțiuni — Intîii poeți 
munteni". Cluj 1923). Aceleași 
modalități se discern, pe lingă 
notabila adîncire a viziunii es
tetice, în istoria lui Cioculescu 
— Vianu — Streinu, față de 
care istoria călinesciană aduce 
prin subtitluri clasificarea te- 
matico-temporamentală a ~ ro
manticilor noștri — „Cîntărețil 
ruinelor. Damnați!. Masianicii 
utopici" sau „Romanticii maca
bri și exotici", o dată cu rodnice 
excursuri comparatiste. Cînd 
însă N. Apostolescu aborda în- 
tr-o lucrare deliberat compara
tistă influența romantismului 
francez („L’influence des ro- 
mantikues franțais sur la poesie 
roumaine" Paris, 1909) el ajun
gea la formule aberante de 
„opere romantice franco-româ- 
ne“ (p. 61), negînd astfel o struc
tură estetică proprie. Privirea 
monografică asupra romantis
mului nostru pare a fi inaugu
rată de micul și fecundul eseu 
al lui Ion Pillat (în „Romantis
mul european". Ed. Fundațiilor, 
1931) și consolidată de studiul 
lui D. Popovici, care. îmbinînd 
istoria ideilor cu cea literară 
fără a abandona structura mo
nografică pe autori, se adresa 
unui comparatism evoluat., rea- 
lizînd evidențierea specifică a 
romantismului românesc.

Drumul astfel punctat în mo

cercetarea științifică, dezbateri
le științifice sînt însăși viața ț 
de zi cu zi a muzeului. Organi
zăm dezbaterile trimestrial. în 
trimestrul I s-a discutat despre 
ziua de naștere a lui Eminescu 
și despre studiile literare lega
te de locul de naștere al poetu
lui. Ipotești. In trimestrul II a 
fost dezbătută relația literatura 
română-manualul de școală.

— In afară de specialiș
tii muzeului cine mai 
participă la aceste dezba
teri ? De exemplu, în ca
zul ațît de mult contro
versatei prezențe a lite
raturii române în manu
alele școlare, au partici
pat și cei interesați, adică 
reprezentanții Ministeru
lui Educației și Invăță-

activitatea sa științifici, 
muzeul are in schimb 
faima de a fi organizat 
acele spectacole muzicale 
susținute de Tudor Gheor- 
ghe. Cum explicați aces
te activități „netipice" ?

— In adevăr, s-au întrebat 
mulți : ce rost are la muzeul 
literaturii Tudor Gheorghe ? Dar 
un muzeu nu trebuie să aibă un 
rol pasiv, nu trebuie să-și con
ceapă izolat activitatea dacă nu 
vrea să sucombe. Intenția noas
tră este de a regăsi „concepția 
primară’1 a muzeului, aceea de 
simbioză, de coexistență pașni
că și armonioasă a artelor și 
genurilor cum ne amintim că a 
fost primul muzeu al lumii, bi
blioteca din Alexandria. Spec
tacolele lui Tudor Gheorghe 
tind tocmai spre aceasta, și 
totuși n-au fost simple specta
cole de divertisment, nu s-au 
cîntat, cum e moda, poezii. Ci, 
Tudor Gheorghe împreună cu 
poetul Romulus Vulpescu. care 
lucrează la muzeu, au ales nu
mai acele poezii care au inter
ferență cu folclorul, de la Ie- 
năchiță Văcărescu la Ion Barbu 
și Arghezi. Spectacolele sînt 
astfel o demosfrație, un studiu 
științific, dacă vreți, despre a- 
morul veșnic dintre poezia ro
mână și creația populară. Tot 
..netipice" vor fi, probabil, și 
expozițiile graficienilor de carte

tehnică. Nu există o sală de 
lectură pentru miile de docu
mente din muzeu, arhiva o păs
trăm în Șoseaua Kiseleff, mo
bilierul rămas de la scriitori, la 
Mărțișor. Am propus ca unele 
încăperi din clădirea de lîngă 
muzeul nostru, ocupate acum 
de birourile unor instituții ca- 
re-și au sediul în altă parte să 
ne fie cedate. Am cerut să ne 
fie cedată și grădina de lîngă 
muzeu, unde am putea organiza 
spectacole-lectură, seri litera
re, întîlniri cu scriitorii. Ce să 
mai spun, nu avem depozite 
conform normelor muzeografice 
moderne, n-avem ca să zic așa, 
o dotare nici la nivelul unui 
muzeu județean. Consiliul Cul
turii și Educației socialiste și 
Consiliul popular al municipiu
lui București, cărora le sîntem 
subordonați, aprobă totul în 
principiu, dar niciodată n-am 
depășit în relațiile noastre a- 
ceastă înțelegere platonică. Sin
gura noastră șansă este să ne 
încăpățînăm să credem că me
rităm mai multă grijă și mai 
mult sprijin.

— în speranța rezolvării 
acestei ciudate situații, 
v-aș ruga să vă referiți 
la relațiile muzeului cu 
publicul. Ce s-a făcut și 
ce se intenționează să se 
facă în acest sens ?

— Există de pe acum o re
lație foarte bună cu elevii, deși 
s-ar putea dezvolta și în alte 
direcții decît vizitarea organi-
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UN MUZEU
NU ESTE O MAGAZIE

ÎN CARE SÎNT
ADĂPOSTITE

VESTIGIILE TRECUTULUI
Interviu cu prof. univ. ALEXANDRU OPREA, 

dncnonrf Micndu tarafuri» român»

puteam concepe activitatea mu
zeului ca satisfăcătoare. păs- 
trînd desigur și celelalte funcții 
și îndatoriri ce ne revin, imbi- 
nîndu-le laolaltă intr-un chip 
fericit De pildă, in problema 
expozițiilor comemorative. Ca 
să organizezi o astfel de expo
ziție în măsură să mulțumească 
pe specialiști și să se confrun
te pe plan internațional, esu 
obligat să dai răspuns la inele 
chestiuni specifice de istorie li
terară rămase, multe, necerceta
te. Chiar expoziția de bază a 
muzeului, care este o istorie a 
literaturii române de la origiai 
pînă in prezent, pentru a-1 na- 
rafraza pe Călinescu. adunind 
documente, fotografii. manus
crise, ediții princeps ale ooere- 
lor fundamentale, publicații, 
este alcătuită în absența unei 
istorii a literaturii române In
tr-o viziune contemporană. A 
trebuit să subliniem această ab
sență. oferind implicit o suges
tie de istorie a literaturii ro
mâne. N-am făcut un capitol de 
folclor, dar am menționat in
fluența folclorului acolo unde a 
fost cazul. Se înțelege deci, ci

u

sau recitalurile de pian. oe 
care vom continua să le orga
nizam. Dacă nu mi-xr fi tea
mă :ă idee» ne-ar putea fi fu
rată. aș mărturisi că visul -os- 
trj cel mare este crearea unui 
teatru al literaturii române -

— Ceea ce faceți și ceea 
ce giWin că âe H- 
cwt este, tntr-adevăr fr»-

âifvcuKMi aveți chiar 
dekxr. merze tMal 
și de la si«e hițeies?

— Da de unde ! Cele mai 
multe din inițiativele muzeului 
nu numai că nu sînt sprijinite 
cu înflăcărare sau ce! puțin în 
mod normal de instituțiile care 
a- această îndatorire față de 
noi. dar ne lovim mere--me
reu de aceeași indiferență mas
cată sub o bunăvoință dezar
manta. Practic deci, nu sîntem 
ajutați, ăstș este adevărul. Deși 
facem aici muncă științifici, 
nu axn primit In dotare nici 
oină acum un banal magneto
fon. nu avem aparate de xilo- 
zrafie. de microfilmări și de 
citit -.irrofilmele. nu a\em cu 
alte cuvinte o minimă dotare

zată a muzeului, eventual prin 
desfășurarea în sălile muzeului 
a unor lecții model etc. Am 
inițiat în acest an un ciclu de 
lecții în ajutorul candidaților 
la filologie. Recent înființata A- 
sociație „Perpessicius" are o 
secție de simpatizanți ai muze
ului, în marea lor majoritate e- 
levt care vor beneficia de în
lesniri legate de dragostea lor 
pentru literatura română. Nu 
este bine pusă la punct pînă 
acum legătura cu studenții. Cu 
excepția profesorilor de istorie 
literară, care și-au adus gru
pele de studenți la muzeu, nu 
mai putem consemna nimic în 
această direcție ; deși sîntem 
gata să punem la dispoziție do
cumente pentru desfășurarea u- 
nor seminarii sau dezbateri. 
Prea puțin interesat de acțiu
nile noastre s-a arătat de fie
care dată Comitetul municipal al 
U.T.C.. am primit mereu promi
siuni și am rămas cu aceste pro
misiuni. Aș vrea să mai adaug 
că în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului pregătim des
chiderea Casei memoriale Ar- 
gbezî, o expoziție itinerantă 
Duiliu Zamfirescu. o caravană 
a literaturii române ce se va 
declasa, cu sprijinul Editurii 
pentru turism, pe litoral. un 
festival de poezie patriotică la 
Ateneal Tineretului. Pentru cea 
de a 25-a aniversare a Republi
ci: ne gindim la o exDOziție de 
literatură antidinasfieâ. la un 

de poezie patriotică, 
publicarea în revista Manus- 
criptam a unor texte inedite 
i-.t:di“/»st:ce. Așteptăm, desigur, 
ra a~es‘e acțiuni să aibă un e- 
eou boțat în rtndul publicului 
tinăr îi mai ouțir. tinăr. Ne-am 
vedea astfel confirmată munca 
ș: încrederea in munca noas- 
trt-

laiervtn realiiat de 
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O REVELAȚIE:

Tinărul Cristian Badea
De la Bruxelles ne-au sosit 

vești îmbucurătoare despre suc
cesele unuia dintre cei mai ti
neri reprezentanți ai artei inter
pretative 'românești —- violonis
tul Cristian Badea.

„O avanpremieră a unor mari 
performanțe despre care vom 
auzi cu siguranță", „O autoritate 
și măiestrie de artist consacrat" 
— iată judecăți de valoare în
serate zilele trecute în cotidiene 
belgiene ca „Le soir" și „La 
Metropole", judecăți care atestă 
valoarea deosebită a tînărului 
interpret.

După strălucite studii la Con
servatorul din București, Cristian 
Badea a fost trimis în anul 1970 
ca bursier al statului român la 
specializare în Belgia, pentru a 
studia în clasa violonistei Lola 
Bobescu de la Conservatorul din 
Liege. In anul 1971 tinărul vio
lonist a obținut premiul I cu 
distincție, iar în anul 1972 me
dalia de aur a guvernului bel
gian pentru rezultatele obținute 
m cadrul acesto- itudn.

La încheierea cursurilor de 
specializare, Cristian Badea a 
susținut o serie de concerte în 
diverse centre muzicale din Bel
gia, precum și în Italia și Franța. 
(La Paris recitalul în sala Con
servatorului a fost difuzat de 
Radioteleviziunea franceză). „La 
23 de ani — scria după aceste 
concerte Jacques Stehman în „Le 
Soir" — C. Badea este un vio
lonist deosebit, dotat cu o teh
nică luminoasă... Sentimentele 
sale sînt remarcabil enunțate în 
interpretări care nu devin nici
odată mecanice... Cristian Badea 
este o reală personalitate artis
tică".

Interesant este faptul că tînă- 
rul interpret nu se rezumă nu
mai la activitatea solistică ci 
înțelege marile resurse de per
fecționare ale partiturilor came
rale.

Cooptat într-un celebru Trio 
(ceilalți componenți — violonis
ta Lola Bobescu și clavecinista 
Berthe Dedoyard), Cristian Bo
ded și-a dat recent concursul la 
înregistrarea unui disc cuprin
zând lucrări de Corelli, Leclair, 
Vivaldi. Haendel.,

Un alt amănunt semnificativ 
pentru rezonanțele succeselor in
ternaționale ale tînărului nostru 
violonist: Cristian Badea a fost 
invitat să susțină o suită de con
certe în Olanda, Italia, R. F. a 
Germaniei, la Mozarteumul din 
Salzburg și la cîteva Festivaluri 
care vor avea loc în cursul aces
tei veri.

brașov: Festival 

de muzică de cameră -1972

STUDII RECENTE ASUPRA
ROMANTISMULUI RUMÂNESC

Duminică seara a sunat gon
gul final al celei de-a treia e- 
aiții a Festivalului de Muzică 
de cameră de la Brașov.

Ca și în anii precedenți, (chiar 
dacă repertoriile au fost poate 
mai limitate, oprindu-se in fața 
creațiilor veacului XX), Festi
valul s-a conturat drept o am
plă trecere tn revistă a unor re
prezentative formații corale din 
București, Cluj, Timișoara, Iași 
și Brașov (formații al căror nume 
în cea mai mare parte nu l-am 
întîlnit pe afișul Festivalurilor 
trecute). Un fapt interesant: anul 
acesta au participat la manifes
tările Festivalului brașovean for
mații de prestigiu de peste ho- 

itare care au susținut de altfel 
concerte unanim apreciate : an
samblul „Soliștii din Sofia" și 
sextetul londonez „Purceii con
sort of voices".

Dorința organizatorilor de a 
oferi publicului ansambluri mai 
puțin cunoscute a dus însă și la 
prezența pe afișul de concert a 
unor formații lipsite de ținută, 
stil și personalitate — așa cum 
s-au dovedit în evoluțiile lor 
Trioul Iliescu (incapabil de astă- 
dată a se ridica la înălțimea ce
rințelor unor partituri de Haydn, 
Carmen Petra — Basacopol și 
Rahmaninov), sau Ansamblul de 
instrumente vechi din Brașov, 
formație insuficient de rodată, 
lipsită de omogenitate.

In evoluția generală a mani
festărilor Festivalului nota do
minantă a fost asigurată de o 
serie de concerte de ținută din 
care aș remarca (din agenda pri
melor patru zile de manifestări 
la care am participatj excepțio
nalul concert de lieduri susținut 
de Dan lordăchescu (cu acom
paniamentul pianistului grec N. 
Astrinidis), interpretarea oferită 
de formația bucureșteană Phi- 
larmonia celebrului Cvartet de 
Debussy și căldura și rigoarea pe 
care a avut-o versiunea Sonatei 
de Cesar Franck tn recitalul o- 
ferit de violonistul Mihai Con
stant inescu și pianista Doina 
Micu.

O notă distinctivă în ansam
blul ediției a fost adusă de Con
cursul de interpretare al Cvarte
telor studențești ale Conserva
toarelor din București, Cluj, Iași.

In fața unui juriu de notorie
tate prezidat de prof. Achim 
Stoia, rector al Conservatorului 
„George Enescu", și-au dezvăluit 
arta cîteva cvartete studențești 
care și-au propus o primă și, am 
certitudinea, promițătoare apari
ție pe afișul Festivalului brașo
vean — manifestare artistică na
țională intrată de acum în tra
diția vieții muzicale românești.

IOSIF SAVA
mentele sale - cheie nu putea 
să nu impună noilor generații de 
cercetători datoria de a aborda 
curentul în sensul visat de Bog- 
dan-Duică în prefața istoriei 
sale, spre „o psihologie literară, 
evolutivă, sigură a curentelor și 
scriitorilor fixați în ele“. Depă
șind etapa unor excelente mo
nografii asupra romanticilor 
români, semnate de Paul Cornea, 
Silvian Iosifescu, D. Păcuraru, 
Al. Piru, cercetarea se află as
tăzi în etapa sintezelor care pro
bează maturitatea estetică. Abor
darea celor cîteva studii recente

finalizează în ambele lucrări 
concluziile teoretice se înscriu 
in aria succeselor tema t ologi ei 
care este rodnică, desigur cu 
condiția ca tema și motivul să 
devină loc de întîlnire al mate
riei literare cu spiritul creator. 
O altă practică modernă, studiul 
interdisciplinar al literaturii ia 
în ambele lucrări direcția socio
logiei. mai sistematică la Paul 
Cornea dar existentă și în capi
tolele în care Mircea Anghe- 
lescu relevă circulația în epocă 
a traducerilor din preromanti
cii europeni.

unea frecvent paradoxală a cla
sicității, iluminismului, prero- 
mantismului și romantismului, 
subordonată mesajului în per
manență ci vie. (Ideea își are 
predecesorul în D. Popovici. 
..Literatura română în epoca 
jum inilor-1).

Cum operează însă cele două 
studii cînd descind în materia 
literară propriu-zisă ? Pentru a 
ilustra sistemul preromantic 
constituit dintr-o tipologie și 
elemente-cadru (materiale, na
turale, peisagistice, simbolice), 
Mircea Anghelescu preferă ana-

Scenă din spectacolul .Jadul 
și pasărea" de Ion Omescu 
care se prezintă la sala Co
media in cadrul Lunii teatra

le bucureștene
Foto : 
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închinate romantismului (recen
zate de altfel bogat de presa 
noastră, literară) se justifică 
prin evidențierea sporului pe 
care-1 marchează, în cercetarea 
începuturilor literaturii noastre 
moderne. Atît Mircea Anghe- 
lescu în „Preromantismul ro
mânesc", oît și Paul Cornea în

Originile romantismului româ
nesc" își propun relevarea spe
cificității, a unor constante na
ționale prin investigările curen
tului în context european. Deși 
optica diferă, prima monogra
fie apleeîndu-se nemijlocit asu
pra materiei literare din epoca 
1810—1840 considerată preroman
tică, iar a doua stabilind socio
logic circuitul ideilor care duo 
la difuzarea romantismului. — 
ambele studii acceptă premisa 
unității romanice a romantismu
lui nostru, aderarea sa intimă 
la organismul curentului euro
pean fără ca influențele să-i a- 
nihileze specificul. Această con
cepție își subordonează metoda 
comparatistă în acord cu poziția 
unanimă a cercetătorilor con
temporani. în acest sens, inves
tigările pe teme și motive care

începutul ambelor lucrări re
levă o ținută teoretica exem
plară. Departe de a considera 
preromantismul și romantismul 
o terra ignota, exegeții reconsi
deră temerar concepte și sensuri 
acceptate, aducînd prețioase 
completări. In acest sens Mir
cea Anghelcscu postulează o ti
pologie preromantică cu un ca
dru și atmosferă specifică, spre 
deosebire de natura și univer
sul romantic. (Cap. I „Prero
mantismul"). Tot în capitolele 
introductive Paul Cornea aduce 
trei ipostaze temporal - spați
ale ale romantismului : cel apu
sean introvertit de pînă în 1830, 
cel umanitar din 1830 încolo, și 
cel militant, răsăritean. Con
stantele care amendează, com- 
pletînd clasica definiție a ro
mantismului din „conceptele 
criticii", pot oricînd figura pe 
pupitrele cercetătorilor. Deși 
periodizarea diferă, Paul Cornea 
împărțind în două spațiul văzut 
de Mircea Anghelescu ca unitar 
(„Tranziția" — 1821—1830 ; și 
,.Emergența romantismului" 1830- 
1840), profilul estetic al epocii 
este văzut în același fel : fuzi

iiza mai succintă de motive (iu
birea ce arde și îngheață, mor
mintele), care ia amploare în 
cele trei eseuri finale : „O, 
cum vremea cu moartea cosesc 
fără-ncetare !“, „O, ziduri în
tristate ! O, monument slăvit!“ 
și „Spre Daphne zbor - a- 
prins-a mea gîndireFără a 
renunța nici el la tematologie 
(barca în furtună, anul lui Tu
dor). Paul Cornea pare a pre
fera modalitatea tradițională 
Sracticată și de N. Iorga sau

. Popovici, a integrării de 
mici monografii în corpul celor 
trei părți ale studiului. Nicio
dată steril, paralelismul cu 
scriitorii europeni consangvini 
ca Young, Volney Gray, Cha
teaubriand, Lamartine, Byron, 
Hugo, are menirea de a releva 
sinonimii, Erudiția, premisa u- 
nor asemenea studii, se face în 
mod firesc liantul sistemului 
estetic, aducînd manuscrisul 
inedit, oonsemnînd încercări li
rice semi-anonime tributare 
frecvent poeticii populare. Fol
clorul astfel evidențiat ca pre
misă a romantismului românesc 
la Mircea Anghelescu este ur-

mărit în procesul conștient de 
„descoperire" a sa intre 1830— 
1840, la Paul Cornea.

Și pentru că am atins chesti
unea primatului folcloric al li
teraturii române enunțată de 
Tudor Vianu într-un prea cu
noscut articol, credeam justify 
cată aducerea în discuție a celui 
de-al treilea titlu : „Temelii 
folclorice și orizont european în 
literatura română". (E. Acade
miei — 1971), a cărui apariție a 
trecut aproape neobservată de 
presa noastră de specialitate. A- 
părut sub îngrijirea dr. Ovidiu 
Papadima. incluzînd contribu
țiile lui Ion Chițimia. Marin 
Bucur, Emil Mânu. George 
Muntean, Viorica Nișcov, Ion 
Oprișan și Teodor Vîrgolici, a- 
cest volum colectiv străbate, o 
dată cu treptele devenirii lite
rare, de la cronicari la Vasile 
Voiculescu și Ștefan Bănulescu, 
fazele integrării folclorului în 
literatura noastră cultă, fapt 
care, departe de a desființa ori
zontul european al acesteia. îi 
dă culoarea specifică.

Utilizînd cele mai diferite mo
dalități ale cercetării contempo
rane : abordarea sociologică, 
structuralismul, literatura com
parata, relevarea manuscrisu
lui inedit, esențial, deși minor 
ca altitudine estetică, paralelis
mul cu folclorul, — cele mai 
recente studii asupra romantis
mului românesc îi relevă spe
cificitatea la temperativa inte
lectuală care garantează unita
tea unei culturi.
t ELENA TACCIU

Dacă ați citit Armata de 
Cavalerie a hii Babei desigur 
că vă mai aduceți aminte de 
neuitatul Pavlicenco Matvei Ro- 
dionici. Ei bine acest erou al lui 
Babei află la un moment dat un 
lucru înfiorător, el înțelege și se 
cutremură în fața adevărului : 
„Cu arma, ca să spun așa. poți 
doar să scapi de un om : să-l 
impușt: înseamnă să-1 ierți, și 
pe tine să te ușurezi de povară 
ca un ticălos, că focul de armă 
n-ajunge la suflet, unde-o fi in 
om sufletul ăla și cum o fi ară- 
t!nd“.

Da. focul de armă n-ajunge la 
suflet, la suflet ajunge numai e- 
coul acestui foc de armă, numai 
mirosul acestui foc, mirosul 
morții, al pierderii ireparabile, 
al dispariției și Andrei Sokolov, 
dulgherul din Voronej, transfor
mat peste noapte de război in 
Rusul Ivan simte puternic acest 
miros. 11 simte prin toți porii, 
năvălind in el bezmetic spre acel 
loc ascuns, neștiut, dar veșnic 
simțit al sufletului. Căci are ati- 
ta suflet în el incit poate da cu 
împrumut oricui, unei lumi în
tregi, și sufletul ăsta, așa cum o 
fi arătînd el. nu îl lasă să moară, 
deși poate uneori ar vrea să sca
pe de lumea asta, ar vrea să 
scape de soarta nenorocită.

De la Soarta unui Om Șolohov 
nu a mai publicat nici o carte 
dar Serghei Bodnarciuc a conti
nuat să facă filme, multe filme,

de ȘTEFAN STOIAN

unele din ele excelente, nici 
unul de valoarea acestuia.

„Ceea ce mă interesează in
tr-un om oarecare este condiția 
umană — spune Malraux. In
tr-adevăr, poate că supremul 
merit al lui Șolohov este acela 
de a fi proiectat prin interme
diul unui caz exemplar virtutea 
cardinală a rezistenței umane. Și 
astfel dulgherul din Voronej 
după ce înfruntă apocalipsul 
războiului distrugător găsește 
puterea recompunerii universu
lui uman. Pentru a păstra acest 
univers el culege din noroiul 
străzii un orfan și își reface fa
milia distrusă. De multe ori a- 
devărul vieții trebuie căutat în 
moarte și artistul e deseori ten
tat să o facă, in Soarta unui Om 
moartea este numai un pretext, 
desigur nu un pretext literar sau 
nu in primul rind literar cită 
vreme războiul nu a fost o fic
țiune. în încercarea hotăritoare 
a războiului, Ivan începe să-și 
dea seama care este sensul vie
ții abia după ce s-a împăcat cu 
ideea că va muri, de aici încolo 
viața lui capătă alte dimensiuni 
și o dată cu asta soarta unui 
om, destinul său, devine prin pu
terea miraculoasă a artei, desti

nul unei întregi omeniri tîrîte în 
război.

Filmul lui Bodnarciuc este an
tologic în întregime, totuși o 
scenă îmi revine și acum în min
te : e noapte, peste lagăr s-a 
așternut liniștea, oamenii dorm, 
doar Andrei e dus la popotă a- 
colo unde ofițerii nemți sărbăto
resc „victoria de la Stalingrad". 
Muller, comandantul, îl intero
ghează cu un pahar de șampa
nie într-o mină și un pistol in 
cealaltă, apoi rostește verdictul : 
împușcare. I se dă un pahar plin 
cu vodcă să ciocnească pentru 
victorie, Sokolov îl primește, i 
se oferă și gustare dar el, Ivan, 
nu mănîncă după primul pahar, 
nici după al doilea ci abia după 
ce a sorbit pînă la fund ultima 
picătură a celui de al treilea pa
har. Ofițerii îl privesc conster
nați și cer achitarea, comandan
tul se moaie, îl descoperă om, ba 
și adversar și față de adversar 
el nu poate fi decît „cavaler", 
împleticindu-se Andrei părăsește 
încăperea. A scăpat și de data 
asta, a simțit aripa morții dar 
un obicei din altă viață, din via
ța Iui de om simplu, l-a salvat. 
Sokolov este un simplu dulgher, 
dar el trăiește în viață cu mult i 
bun simț, tot cu bun simț și cu 
caracter el va primi și moartea; ! 
o va primi și o va învinge, e I 
drept numai pentru scurt timp : 
atît cit îi va permite soarta lui 
dc om.
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Primire la Comitetul Central al P.C.R.
Luni, tovarășul Gheorghe Pană, 

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit dele
gația Comisiei de Cultură Fizică 
și Sport din Republica Populară 
Chineză, condusă de tovarășul 
Li-Cin-Ciuan, vicepreședinte al

Comisiei, care a făcut o vizită 
în țara noastră, la invitația Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport din România.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Primire la Consiliul de Stat
Vicepreședintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România. Emil Bodnaraș. a pri
mit luni la amiază delegația 
Tribunalului Suprem al Repu
blicii Populare Ungare, condusă 
de președintele Szakacs Odon, 
care se află într-o- vizită în țara 
noastră. Din delegație fac par
te Matyas Miklos, vicepreșe

încheierea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale

Biroul Marii Adunări Naționa
le, constatînd, în ședința sa din 
10 iulie a.c., că punctele în
scrise pe Ordinea de zi a ac
tualei sesiuni a Marii Adunări

Vizita ministrului 

al R. P. Polone,
La invitația ministrului aface

rilor externe. Corneliu Mănescu. 
luni dimineață, a sosit la Bucu
rești. intr-o vizită oficială de 
prietenie, Ștefan Olszowski. mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Polone.

Oaspetele este însoțit de Witold Lukaszewicz, deputat, mem
bru al Comisiei de politică ex
ternă a Seimului R. P. Polone. 
Jerzy Roszak. Jozef Wykreto- 
wicz. directori în Ministerul 
Afacerilor Externe.

La aeroportul Otopeni, mi
nistrul afacerilor externe al 
R P. Polone a fost întîm- 
pinat de Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe. Nico- 
lae Ecobescu. adjunct al minis- 
truim afacerilor externe. Stan- 
ciu Stoian. deputat, membru al 
Comisiei de politică externă a 
Marii Adunări Naționale. Mihai 
Marin, ambasadorul României la 
Varșovia, de funcționari supe
riori din M.A.E.

Au fost de față Jaromir 
Ocheduszko. ambasadorul Repu
blicii Populare Polone la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

★ »
Luni după-amiază, la Minis

terul Afacerilor Externe, au în
ceput convorbirile oficiale din
tre Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România și Stefan 
Olszowski, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Polone.

La convorbiri participă din 
partea română : Nicolae Ecobes- 
cu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Mihai Marin, am
basadorul României în R P. Po
lonă, Stanciu Stoian. membru al 
Comisiei de politică externă a 
Marii Adunări Naționale, Gheor
ghe Diaconescu. Simion Vlad 
Popa. Sergiu Celac, directori în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
alți funcționari superiori din 
M.A.E.

Din partea polonă iau parte ; 
Jaromir Ocheduszko, ambasado
rul R.P. Polone la București, 
Witold Lukaszewicz, deputat, 
membru al Comisiei de politică 
externă a Seimului R. P. Polone, 
Jerzy Roszak, Josef Wykreto- 
wicz. Bernard Bogdanski. direc
tori în Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P. Polone, consilieri 
și experți.

în cadrul convorbirilor a avut
loc un schimb de păreri cu pri
vire la stadiul actual al relații
lor bilaterale româno-polone și

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a sosit în Capitală, 
Hanspeter Weber, secretar 
general al Consiliului Fede
ral al Tineretului din Repu
blica Federală a Germaniei, 
președinte al C.E.N.Y.G. 
(Consiliul European al Co
mitetelor Naționale pentru 
Tineret), care la invitația 
C.C. al U.T.C., face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
București-Otopeni, a fost în- 
tîmpinat de tovarășul Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.Q. al 
U.T.C.
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EXPLOZIA ALBA : rulează la 

Victoria (orele 9; 11,15: 13.30; 16; 
18,30; 20,45).VEDERE DE PE POD : rulează 
la Scala (orele 8; 10,30; 13; 15,45; 
18,30; 21.15), Festival (orele 8.45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Select (ora 20,15). Grădina Festival 
(ora 20).BATALIONUL INVIZIBIL : ru

lează la Doina (orele 11,30; 13,30; 
15,45).INIMA E UN VÎNATOR SINGU
RATIC : rulează la Doina (orele 
18; 20,30), (la orele 10 program 
pentru copii).

O AFACERE : rulează la Sala 
Palatului (orele 17,15; 20), Patria 
(orele 10; 12.30; 16; 18,30; 21), Ca
pitol (orele 9,30; 12; 14,15; 16,30; 
18 45: 21). Grădina Capitol (ora 
20,’15).ORA ELEFANȚILOR ALBAȘ
TRI : rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 9—18,30 în continuare; la ora 20,15 — Program de filme docu
mentare.TREI DIN VIRGINIA : rulează 
Ia Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
36: 18.30: 21). București (orele 8,30: 
11: 13 30; 16; 18,30; 21), Favorit (o- 
rele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20,30),  Grădina Doina (ora 20,15). 

dinte, și Bohansky Laszlo, ju
decător la Tribunalul Suprem.

La întrevedere/ care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a participat Emi- 
lian Nucescu, președintele Tri
bunalului Suprem.

A fost prezent Domokos Ve- 
kas, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.P. Ungare la Bucu
rești.

Naționale au fost epuizate și ca 
alte lucrări nu au mai fost pro
puse pentru a fi supuse dezba
terii Marii Adunări Naționale, a 
declarat închise lucrările sesiunii.

afacerilor externe

Stefan Olszowski
în legătură cu perspectivele dez
voltării, pe multiple planuri, a 
prieteniei si colaborării dintre 
România și Polonia.

Convorbirile, care vor conti
nua in cursul zilei de marți, 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
tovărășească, de caldă prietenie.

*
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a oferit luni 
un dineu în onoarea ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Polone. Stefan Ols
zowski.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, miniștrii 
Corneliu Mănescu și Stefan 
Olszowski au rostit toasturi.

r 
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Filme documentare despre vizita
J»

Incepînd de sâptămîna aceasta, vor rula pe ecranele ci
nematografelor din țară filmele documentare despre vizita tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU în Africa.

In Capitală, programul este următorul :
— Scala și Tomis : Africa '72 — ALGERIA
— București și Gloria : Africa '72 — Republica Africa 

Centrală.
— Luceafărul și Flamura : Africa ’72 — Republica 

Populară Congo.
— Victoria și Excelsior : Africa ’72 — Republica Zair.

Filmele despre vizita tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în Republica Zambia, Republica Unită Tanzania, Republica De
mocratică Sudan și Republica Arabă Egipt vor rula în Capitală 
incepînd de luni 17 iulie.

START ÎN OLIMPIADA

INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ

tovarășului Nicolae Ceaușescu in Africa

Aseară, la Conservatorul 
din București, participanții 
la cea de-a Vl-a ediție a O- 
limpiadei internaționale de 
fizică au fost prezenți la 
deschiderea festivă a acestei 
prestigioase competiții a in
teligenței școlare. După e- 
moțiile primei probe desfă
șurată în cursul dimineții și 
care, după mărturisirile con- 
curenților români ,.nu a fost 
deloc ușoară", elevii și cadre
le didactice din R. P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovacă, Cuba. 
Franța, R.D. Germană. R.P. 
Polonă, R.P. Ungară. U.R.S.S. 
și România au avut un prim 
moment de relaxare. în cu
vîntul de deschidere, tovarășa 
Marieta Sava. director gene
ra] în Ministerul Educației 
și învățămîntului, a relevat

fei PENTRU TIMPUL DV. LIBER
AVENTURI LA MAREA NEA

GRA : rulează la Bucegi (ora
16.30) , Arta (ora 16), Grădina Bu
cegi (ora 20,15), Grădina Arta (ora20.15)

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Feroviar (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) ; Grădina Doina (ora 20,15).
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,45), Grădina Modem (ora
20.15) .

FLOAREA SOARELUI : rulează 
la Lumina (orele 9; 11.15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45).

MAREA SPERANȚA ALBA : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Aurora (orele 
9: 11.15; 13,30; 16; 18,15).

ASTĂ SEARA, DANSAM TN 
FAMILIE : rulează la Pacea (orele 
15,45; 18; 20), Grădina Unirea
(ora 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18,15; 20.30), Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20.30) .

PROCESUL ALB : rulează la 
Lira (orele 15,30: 18).

CASA DE SUB ARBORI : ru
lează la Gloria (orele 9; 11,15; 13,30;

Cu prilejul aniversării 
Revoluției Populare Mongole

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au adresat tovarășului JUMJAAGHIIN 
ȚEDENBAL, prim-secretar al Comitetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, președintele Consiliului de 
miniștri al Republicii Populare Mongole, următoarea telegramă :

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, în numele poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central' al 
Partidului Popular Revoluționar Mongol. Prezidiului Marelui 
Hural Popular și Consiliului de Miniștri ale Republicii Popu
lare Mongole, întregului popor mongol calde felicitări și un 
salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 51-a aniversări a victo
riei Revoluției populare mongole.

Poporul român se bucură din inimă de realizările de seamă 
obținute de poporul mongol sub conducerea Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, în făurirea vieții noi, socialiste, în dez
voltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului său de 
trai.

Exprimîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta conti
nuu, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționa
lismului socialist, în interesul popoarelor român și mongol, al 
unității țărilor socialiste, al cauzei păcii și socialismului în 
lume, vă urăm, dumneavoastră și poporului mongol, noi succese 
pe calea înfloririi și prosperității Republicii Populare Mongole.

«r ★ ★

Ou prilejul celei de-a 51-a a- 
niversări a Revoluției populare 
Mongole. însărcinatul cu afa
ceri adinterim al R. P. Mon
gole la București. Dolgoriin 
Purev, a oferit luni după-a
miază. o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au participat tovarășii Ghe
orghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri. Gheorghe Necula. 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale. Gheorghe Ma- 
covescu. prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, 
generali și ofițeri superiori, oa
meni de cultură și artă, zia
riști.

Erau prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
Corpului diplomatic.

*
Cu prilejul Zilei naționale a 

R. P. Mongole, ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România. Corneliu Mă
nescu. a adresat o telegramă de

calitatea olimpiadelor școla
re de a statornici relațiile 
de prietenie intre țări, de a 
prilejui schimburi de expe
riență și de a cimenta schim
burile culturale, urînd, apoi, 
tuturor participanților succes 
deplin la actuala ediție. To
varășul acad. prof. dr. doc. 
Șerban Tițeica. vicepreședin
te al Academiei R.S.R., a 
menționat în cuvîntul său di
ficultățile, dar și imensele 
satisfacții ale profesiei de 
fizician, care fac din fieca
re participant un virtual cîș- 
tigător al pasiunii autentice 
pentru una dintre cele mai 
importante discipline ale ști
inței contemporane.

C. STANCULESCU

16; 18.15 : 20,30), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15), Grădina To
mis (ora 20,30).

OSCEOLA : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18), Grădina Buzești 
(era 20.30).

ROBIN HOOD : rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Flacăra (orele 15,30; 19).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Volga (orele 9; 11,15; 
13.30; 18,30; 20,45).

pentru CA SE IUBESC : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45; 20).

DACII : rulează la Unirea (orele 
16; 18,15).

DESCULȚ IN PARC : rulează la 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL 5 ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 19).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15 : 20,30). 

felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Populare 
Mongole, Lodonghiin Rincin.

★

Cu prilejul celei de-a 51-a 
aniversări a victoriei Revoluției 
populare mongole. Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din Re
publica Socialistă România, U- 
niunea Tineretului Comunist și 
Consiliul Național al Femeilor 
au adresat telegrame de felici
tări organizațiilor similare din 
R. P. Mongolă.

în cursul zilei de luni, s-au 
desfășurat la București, lucrările 
sesiunii științifice cu tema : 
..Creșterea rolului conducător al 
Partidului Comunist Român în 
procesul dezvoltări democrației 
socialiste în etapa actuală*1, orga
nizată de Institutul de științe 
politice și de studiere a proble
mei naționale.

înscriindu-se în cadrul mani
festărilor științifice dedicate 
Conferinței Naționale a partidu
lui, sesiunea a reunit, la masa 
dezbaterilor, membri ai Acade
miei de Științe Sociale și Politi
ce. cercetători, cadre didactice 
universitare, reprezentanți ai oa
menilor muncii în organele co
lective de conducere din între
prinderi și centrale economice.

(Agerpres)
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Probă scrisă în cadrul Olimpiadei internaționale de fizică, al cărei start s-a dat astăzi în București
Foto: AL. PRUNDEANU

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Drumul 
SĂRII (orele 15,30; 17,45; 20).

GOYA : rulează la Cotroeeni(orele 15,30; 19).
ADIO, DOMNULE CHIPS : ru

lează la Viitorul (orele 15,45; 19).
ANCHETATORUL : rulează la 

Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).
NU TE ÎNTOARCE : rulează la 

Vitan (orele 15,30; 18: 20,15), Gră
dina Vitan (ora 20.15).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Cosmos (orele 15.30; 19).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează la 
Munca (orele 16: 18: 20).

BEATA : rulează la Laromet
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

LEGENDA : rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 18).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18;
20,15).

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

GENOVEVA DE BRABANT : ru
lează la Grădina Lira (ora 20,30).

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Grădina Moșilor (ora 20.15).

TUDOR : rulează la Popular (o- 
Mle 15,30; 19).

19-30 iulie: Campionatele europene universitare de fotbal

„NU FACEM UN SECRET DIN
INTENȚIA DE A CÎSTIGA TITLUL"

9 9

Așa cum am mai anunțat, între 19—30 iulie a.c., în țara 
noastrâ, sub egida F.I.S.U., U.A.S.R., U.E.F.A. și F.R.F,, va fi 
organizata cea de a treia ediție a Campionatelor europene 
universitare de fotbal. »

Competiție de mare anvergura, care reunește tot ce are mai 
bun fotbalul studențesc din Europa, se constituie ca principa
lul eveniment sportiv din țara noastrâ pentru găzduirea căruia, 
în condiții din cele mai bune, s-au făcut pregătiri serioase și 
care este așteptat cu un mare interes de iubitorii sportului, 
ai fotbalului în special, din țara noastrâ.

în legătură cu această manifestare tinerească am solicitat 
un interviu, în exclusivitate, pentru cititorii „Scînteii tineretu
lui" președintelui Comitetului de organizare a Campionatelor, 
tovarășului Ion Traian Ștefânescu, secretar al C.C. al U.T.G, 
președinte al Consiliului U.A.S.R.

— Ne onorează faptul 
că țării noastre, respectiv 
U.AJS.R., i s-a rezervat 
dreptul de a organiza cea 
de a IlI-a ediție a Cam
pionatelor europene uni
versitare de fotbal. In ce 
rezidă explicația ?

— Sigur, organizarea competi
ției la noi e legată, pe un plan 
mai general, de prestigiul pe 
care-1 are România in viața in
ternațională. într-un plan spe
cific, explicația invocă drept ar
gumente activitatea bogată, rod
nică pe care o desfășoară 
U.A.S.R. în cadrul F.I.S.U. Cum 
se știe, U.A.S.R. se numără prin
tre cele 62 organizații membre 
ale F.I.S.U. și are o poziție ac
tivă, desfășoară o revelatoare 
activitate atît pentru lărgirea și 
întărirea continuă a acestei or
ganizații, cit și pentru organi
zarea directă a unor competiții. 
După cum, un motiv il consti
tuie și progresul fotbalului ro
mânesc înregistrat în ultimii ani. 
afirmarea sa tot mai prestigioa
să în arena internațională. Reve
nind. aș vrea să arăt că expe
riența organizatorică dobindită 
de U.A.S.R. în organizarea unor 
competiții de anvergură — în 
1965 — Campionatele mondiale 
universitare de șah, în 1971 — 
Turneul internațional universi
tar de tenis de masă, apoi Jocu
rile universitare de iarnă — și-a 
atras aprecieri pozitive unanime 
din partea oficialilor ca și a 
sportivilor. O recunoaștere este 
și alegerea unui reprezentant 
al nostru în conducerea F.I.S.U. 
Și, un alt argument plauzibil, 
comportarea bună (locul III — 
în Spania, locul IV — în Iugo
slavia) a selecționatei noastre u- 
niversitare Ja celelalte două edi
ții ale campionatelor.

— Astăzi sîntem în 9 
iulie. Deci cu 10 zile îna
inte de lovitura de înce
pere. Din punct de vedere 
organizatoric se poate 
spune că totul este pre
gătit ?

— Tot ce trebuia făcut pînă 
azi — potrivit planului de mă
suri adoptat — a fost îndepli
nit. A fost alcătuit și a intrat în 
activitate așa cum. de altfel, pre
sa a amintit la timpul potrivit, 
Comitetul de organizare la ni
velul țării. La fel comitetele de 
organizare din orașele care vor 
găzdui întrecerile <?in serii, res
pectiv București, Constanța, 
Cluj. Craiova. Tuturor bazelor 
sportive li s-au făcut amenajă
rile de rigoare. Se menține o le
gătură permanentă cu toate ță
rile care au confirmat partici
parea. Acestea au primit din 
partea noastră, cu regularitate,

MARȚI, 11 IULIE 1972
Teatrul Național „I. L. Caragia- 

le“ (Sala Comedia) : SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARA — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara11 (La 
Arenele Romane) : ZIG-ZAG — 
ora 20; Teatrul de Comedie (La 
Parcul Herăstrău) : FATA MOR
GANA — ora 20,30; Ansamblul 
Rapsodia Română : PE PLAIURI
LE MIORIȚEI — ora 18,30: Teatrul 
„C. Tănase" : TRĂSNITUL MEU 
DRAG — ora 20.

MARȚI, 11 IULIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9.05 Teleșcoală. în ajutorul candi- 
daților la concursul de admitere în 

toate informațiile cuvenite : re
gulamentul general și tehnic, a- 
fișele-și pliantele de populariza
re a competiției; au fost confec- 
.ționate trofeele care vor fi de
cernate (cupe, medalii, diplome, 
fanioane, insigne etc.), sint deja 
in aplicare măsurile pentru or
ganizarea centrelor de presă din 
localitățile respective, astfel in
cit ziariștii din țară și de peste 
hotare, vor avea la dispoziție 
toate mijloacele necesare pentru 
exercitarea profesiunii in con
diții optime, inclusiv un bule
tin de presă in limbile engleză, 
franceză și română care va apa
re in fiecare din cele patru orașe 
la maximum o oră după înche
ierea meciurilor. Să amintim, in 
sfirșit, de măsurile pentru or
ganizarea sejurului pentru echi
pele participante. Pentru toate 
echipele, inclusiv pentru cele 
care nu se vor califica la turneul 
final, se vor organiza excursii 
prin țară pentru a cunoaște rea
lizările poporului român și fru
musețile României socialiste. în 
acest sens. reprezentativele 
U.R.S.S., Belgiei, Olandei, Fran
ței și Luxemburgului au și a- 
nunțat că in caz de necalificare 
doresc să rămînă pînă la epui
zarea ultimului act al competi
ției. Se cunoaște, deja, unde va 
locui fiecare echipă, delegațiile 
vor avea la dispoziție cîte un 
translator, cîte un autocar etc. 
In acest sens aș vrea să arăt 
că eforturile Comitetului de or
ganizare au fost si sînt sprijinite 
nemijlocit de M.E.Î, C.N.E.F.S., 
F.R.F., de organele locale de 
partid, de stat și de U.T.C., în 
vederea creării de condiții opti
me, ceea ce ne face să fim siguri 
că toți, oficiali și sportivi, se 
vor convinge în mod nemijlocit 
de tradiționala și unanim recu
noscuta ospitalitate românească.

— Se știe, la 29 aprilie, 
la București, s-a făcut 
tragerea la sorți pen
tru stabilirea componenței 
grupelor preliminare. Ce 
știți la această oră și ce 
ne puteți spune despre 
delegațiile participante ?

— Potrivit regulamentului și 
invitațiilor noastre scrise, aproa
pe toate țările și-au trimis pînă 
la ora de față datele privind 
componența echipelor, numele 
antrenorilor, conducătorilor, ar
bitrilor și ziariștilor. Cu regret, 
însă, trebuie să spun că trei din
tre echipe (Brazilia, Israel și 
Tunisia) și-au anunțat retrage

învătămintul superior. Chimie : 
Probleme. Prezintă conf. univ. dr. 
C. D. Albu. Matematică : Proble
me recapitulative. Prezintă prof, univ. dr. Nucu Boboc. 10.00 Curs 
de limba engleză. Lecția I. 10,30 
Căminul. 11,10 Film serial : ..Patru 
tanchiș.ti și un cîine“ — XXI. 12,15 
Telejurnal. 17,30 Deschiderea emi
siunii de după amiază : Curs de 
limba franceză. Lecția a 2-a. 18.00 
Cum vorbim. 18,20 Muzicieni de 
mîine. 18,50 O valoroasă Inițiati
vă ergonomică. 19,20 1001 de
seri : „Foarfecă și băiețelul". 19,30 
Telejurnal. 20,00 Raportăm Confe
rinței Naționale a Partidului s Oa
meni și fapte din marea întrecere.

20,20 Seară de teatru : ■„Ziariștii" 
de Al. Mirodan. Interpretează co
lectivul Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra". 22,10 Teleglob. Aden — 
capitala Republicii Democratice si 
Populare Yemen. 22,35 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20,00 Telecinemateca pentru copii 
șt tineret : „Cenușăreasa". 21,30 A- 
genda. 21,40 Luminile rampei — 
Tineri interpreți, (Soprana Rodica 
Llxandru într-un program de lie
duri). 22,15 Telex tehnico-științific. 
22,25 Dicționar muzical-distractiv. 

S - FOTBU

rea după termenul prevăzut de 
regulament. In orice situație. 
Comitetul de organizare păs
trează sistemul de jocuri anun
țat, dar sîntem în măsură să a- 
nunțăm, în plus, ca sigură parti
ciparea reprezentativei studen
țești din Malta și, probabil, a 
selecționatelor universitare din 
Italia și R. D. Germană. Par- 
curgînd listele jucătorilor (liste 
pe care Comitetul de organizare 
le pune la dispoziția ziariștilor 
interesați) ne-am dat seama că 
multe țări cu fotbal avansat pri
vesc competiția cu toată seriozi
tatea. trimițind în România gar
nituri puternice, bine pregătite, 
in formații figurînd nume con
sacrate. Faptul că întrecerea este 
patronată de U.E.F.A. și că va 
semna prezența președintelui fo
rului suprem european al fotba
lului, dl. Gustav Wiederkehr, a- 
testă interesul suscitat pe între
gul continent pentru manifesta
rea sportivă studențească din 
România.

— Fiind vorba de o 
competiție sportivă, . și 
întrucît prezidați Comite
tul de organizare, ne per
miteți să vă întrebăm ce 
așteptați de la această în
trecere a fotbaliștilor stu- 
denți, căror echipe le a- 
cordati primele șanse de 
cucerire a titlului euro
pean ?

— Mai întii aș vrea să preci
zez că eu sînt președintele în 
exercițiu : Comitetul de organi
zare are în fruntea sa ca pre
ședinte de onoare pe tovarășul 
Marțian Dan, prim secretar al 
C. C. al U. T. C., ministru 
pentru problemele tineretului. 
Acest fapt ne dă prilejul 
să subliniem că mai presus 
de competiția sportivă ca a- 
tare, de luptă pentru titlu, cîș- 
tigul esențial, incontestabil al 
acestor întreceri, trebuie să se 
materializeze prin mai buna cu
noaștere reciprocă a studenților, 
prin dezvoltarea legăturilor de. 
prietenie și cooperare între or
ganizațiile studențești din dife
rite țări. Și ca să revin la șan
se, după toate probabilitățile e- 
chipele U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
Spaniei, Iugoslaviei, Franței, O- 
landei și R. F. a Germaniei vor 
avea un cuvînt greu de spus în 
stabilirea clasamentului final» 
Noi nu facem un secret din in
tenția de a cîștiga titlul. Este 
justificat și realist un asemenea

Ample elogii la adresa marii 

finale de la Wimbledon
LONDRA 10 (Agerpres). — 

Corespondentul „Agerpres" Ni
colae Plopeanu transmite : Pre
sa londoneză de luni dimineață 
subliniază în unanimitate că 
finala de simplu bărbați dintre 
Stan Smith și Ilie Năstase „a 
fost unul din cele mai mari me
ciuri din istoria Wimbledonu- 
lui". După consumarea celor a- 
proape trei ore de joc, pînă și 
ci șt igă torul turneului de anul 
trecut, australianul John New
combe. a declarat : ..Formidabil 
meci. Este greu de închipuit că 
poate fi văzută o întâlnire mai 
frumoasă ca aceasta".

Descriind pe cei doi jucători. 
..Times" arată : ,.De o parte a 
fost Stan Smith, un tenismen 
înalt, cu stil de joc în forță ; de 
alta a fost Ilie Năstase. primul 
român care ajunge în finală la 
Wimbledon, un superb atlet, cu 
lovituri măiestre. A fost o con
fruntare între un meșteșugar 
bun și un artist desăvîrșit, între 
forța lui Smith și finețea lui 
Năstase ; față în față s-a aflat 
disciplina calculată a lui Smith 
cu flerul eruptiv al lui Năs
tase".

La rândul său, „Guardian" 
scrie că principalul merit pen
tru „frumusețea acestei finale 
de neuitat" revine tenismenului 
român. Ilie Năstase. ..Aplauzele 
i-au revenit lui Năstase iar vic
toria lui Smith" — este titlul sub 
care „Guardian" publică un am
plu comentariu pe pagina întii, 
în care scrie : ,,După ce ducele 
de Kent a înmînat trofeul lui 
Smith, cele mai puternice a- 
plauze au fost rezervate lui 
Năstase. unul dintre cei mai 
populari și mai talentați jucă
tori de anul acesta de la Wim
bledon. care a primit medalia 
miilor de suporteri, dintre care 
unii aveau lacrimi în ochi. El 
le-a promis : ,.Mă voi întoarce". 
Și în mod sigur așa va fi. Des
pre el vom mai auzi".

„Daily Telegraph" scrie că 
„ambii finaliști merită toate fe
licitările pentru jocul frumos 
prestat de-a lungul celor 5 se
turi. Lupta dintre cei doi super- 
giganți a fost splendidă. Oricare 
dintre ei putea să obțină victo
ria. Amîndoi au meritul uriaș de 

obiectiv pentru că România este 
una dintre puținele țări din lume 
în care echipele studențești re
prezintă o putere in fotbalul na
țional, în sistemul competițional 
intern ; pentru că am alcătuit o 
reprezentativă, realmente, valo
roasă; pentru că și la edițiile 
anterioare ne-am situat printre 
fruntașe; și, în sfirșit, pentru că 
de data aceasta jucăm pe teren 
propriu, în fața inimoșilor noștri 
suporteri.

— Ați urmărit îndea
proape pregătirile lotului 
universitar al țării noas
tre : vă demarați mulțumit 
de modul cum au decurs 
pregătirile, cum s-a făcut 
selecția pentru lotul de 
bază ?

— Noi considerăm că pregă
tirile au decurs și decurg potri
vit programului dinainte stabi
lit. Am regretat că insuccesul 
Politehnicii Iași în campionat, 
ne-a adus în imposibilitatea de 
a mai apela, în continuare, la 
serviciile antrenorului Mărdăres- 
cu. dar avem toată încrederea că 
antrenorul Cernăianu, împreună 
cu Robert Cosmoc — fiind din 
Constanța îl va ajuta îndeaproa
pe — vor pregăti astfel echipa 
în-cît să poată realiza victoria fi
nală. Asupra selecției singurele 
aprecieri și singurele decizii sint 
cele ale antrenorului. Apreciem, 
însă, că am adunat în lot cele 
mai bune valori ale fotbalului 
studențesc din țara noastră. în 
prezent se află în pregătire la 
Eforie Nord 23 de fotbaliști — 
studenți. Celor 22 care au par
ticipat la Tabăra de odihnă și 
refacere de la Rm. Vîlcea li s-a 
adăugat internaționalul Cornel 
Dinu, student în anul ITI la Fa
cultatea de științe juridice din 
București, care sperăm să dea 
un plus de forță ofensivei și a- 
părării naționalei noastre uni
versitare. în următoarele zile 
antrenorii vor anunța opțiunile 
lor pentru cei 18 jucători pe ca- 
re-i vor înscrie în listele oficia
le ale competiției.

— întrecerile au loc in 
sezonul estival : socotiți 
acesta un handicap ? Sau 

% mizați pe iubirea și pasiu
nea nedesmințîlă pentru 
fotbal a iubitorilor sportu
lui din țara noastră?

— Aș putea spune că pe lingă 
alte considerente de natură o- 
biectivă, unul dintre motivele 
pentru care competiția a fost 
programată în acest sezon și 
pentru care am programat tur
neul final la Constanța, îl con
stituie tocmai încrederea noastră 
că deși aflați la odihnă, iubitorii 
fotbalului, suporterii fotbalului 
studențesc în special, nu vor 
lipsi, cu încurajările lor, de la 
întrecerea discipolilor Almei 
Mater.

VASILE CABULEA
Luni, la sediul C.C. al U.T.C., 

a avut loc «ea de-a doua șe
dință de lucru a comitetului de 
organizare a campionatului eu
ropean universitar de fotbal. în 
cuvîntul de deschidere, rostit 
de tov. Traian Ștefânescu, se
cretar al C.C. al U.T.C.. pre
ședinte al U.A.S.R,, președintele 
comitetului de organizare a a- 
cestei competiții, s-au discutat 
probleme legate de desfășura
rea turneului.

In încheierea lucrărilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Dan 
Marțian, președinte de onoare 
ai campionatului, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.. ministru pen
tru problemele tineretului.

a fi fost finaliști la Wimbledon, 
în lumea tenisului aceasta este 
o mare victorie, chiar dacă u- 
nuia îi scapă trofeul suprem. 
Gloria rămîne la amîndoi".

Toate ziarele amintesc că pen
tru Năstase poate fi o consolare 
faptul că a câștigat împreună 
cu Rosemary Casals (S.U.A.) fi
nala în partida de dublu mixt, 
învingînd perechea australiană 
Kim Warwick și Evonne Goola- 
gong.

★
După desfășurarea finalei de 

simplu masculin de la Wimbledon, 
în cadrul unei conferințe de pre
să. subliniază comentatorul agenției „U.P.I.**, americanul Stan 
Smith a făcut următoarea declara
ție : „Datorez 80 la sută din victorie nervilor și condiției mele fi
zice, iar restul norocului. Al cin
cilea set s-ar fi putut termina și altfel".

Aducînd elogii gloriosului său 
învins, Stan Smith a afirmat că. 
.iupă părerea sa, Ilie Năstase este 
un jucător mai talentat decît ma
rele campion australian John Newcombe, învingătorul său din 
finala de anul trecut. „Newcombe 
nu are atîtea lovituri magnifice ca Năstase, dar nici nu ratează cît 
el", a afirmat jucătorul american.

• „Cupa Independenței", marele 
turneu internațional de fotbal care 
a reținut, timp de două săptămîni 
atenția iubitorilor de sport din In- 
ireaga lume, s-a încheiat la Rio de 
Janeiro cu victoria reprezentativei 
Braziliei. In finala competiției, 
desfășurată pe stadionul „Maraca- 
na“ în prezența a peste 150 000 de 
spectatori, fotbaliștii brazilieni au 
învins la limită cu 1—0 (0—0) e- chipa Portugaliei.

Pe același stadion, în deschidere, 
selecționatele Iugoslaviei și Ar
gentinei și-au disputat partida pen
tru locurile 3—4.

La capătul unui meci în care au 
avut mai mult timp inițiativa, 
fotbaliștii iugoslavi au obținut o 
victorie meritată cu scorul de 4—2 (2-0).

• La Sturovo (Cehoslovacia) au 
luat sfîrșit întrecerile competiției 
internaționale de haltere „Cuca 
Dunării", rezervată juniorilor.

Dintre sportivii români prezenți 
la acest concurs s-au evidențiat 
Daniel Vasile, situat pe locul doi 
la categoria pană cu 332,500 kg., 
Ilie Nicu și Gheorghe Bercea, cla
sați pe locurile trei la categoriile 
cocoș (cu 290 kg.) si respectiv se- 
mimijlocie (cu 387,500 kg.).



Solidari cu A 51-a

aniversare

aspirațiile legitime a Revoluției

ale poporului Populare

Mongole

coreean
Adunarea tineretului din Cluj

în cadrul manifestărilor ce au 
loc in întreaga țară, cu prilejul 
„Lunii de solidaritate cu lupta 
poporului și tineretului co- 
reean“ pentru retragerea din 
Coreea de sud a trupelor 
americane și înfăptuirea uni
tății naționale, a avut Ioc Ia 
Casa universitarilor din Cluj un 
miting de solidaritate cu cauza 
dreaptă a poporului coreean. Au 
participat tineri clujeni, elevi, 
studenți, muncitori, studenți 
străini care învață în Centrul 
universitar Cluj.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Arghir Moceanu, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Cluj al U.T.C. A luat apoi cu
vintul tovarășul Constantin Chi- 
rilă, prim-secretar al Comitetu
lui județean Cluj al U.T.C. care 
a adresat un sincer și călduros 
salut de solidaritate intern^țio- 
nalistă tinerilor din R.P.D. Co
reeană, întregului popor, coreean 
care duc o luptă eroică pentru 
realizarea aspirațiilor legitime de 
reunificare pașnică și democrati
că a țării lor. Victoriile obținute 
de poporul și tineretul R.P.D. 
Coreene, a spus in continuare 
vorbitorul, constituie un prilej 
de sinceră bucurie pentru tine
retul și poporul nostru. Tinere
tul român, întregul nostru po
por se pronunță hotărit pentru 
retragerea trupelor americano 
clin Coreea de Sud, pentru res
pectarea dreptului suveran al 
poporului coreean de a-și re
zolva singur problemele sale in
terne. în acest sens, Declarația 
comună care consemnează re
zultatele contactelor și convorbi
rilor dintre reprezentanți ai 
R.P.D. Coreene și ai Coreei de 
Sud, a fost întîmpinată cu viu 
interes și adîncă satisfacție de 
întregul popor și ‘ ” ““
mânia.

In continuare, 
Gheorghe Rusu,

tineret din Ro-
a luat cuvintul 

muncitor la

La 10 iulie, a avut loc la Pan- 
munjon a 21-a rundă a convorbi
rilor preliminare între organiza
țiile de Cruce Roșie din nordul 
și sudul Coreei, relatează agen
ția A.C.T.C. Cu acest prilej, șe
fii celor două delegații au salu
tat cu căldură publicarea Decla
rației comune adoptate de repre
zentanții nordului și sudului Co
reei, iar conducătorul părții 
nord-coreene, evocînțl acel punct 
al Declarației în care se afirmă 
poziția de a ajuta activ tratati
vele dintre cele două societăți 
de Cruce Roșie, a exprimat ho- 
tărîrea fermă a delegației R.P.D. 
Coreene de a face totul, cu sin
ceritate. pentru promovarea cu 
succes a convorbirilor de la 
Panmunjon.

Reuniunea din 10 iulie a discu
tat al patrulea punct al agen
dei convorbirilor preliminare — ■ 
problema componenței delegații
lor participante la convorbirile 
propriu-zise. La propunerea păr
ții nord-coreene, partea sud-co- 
reeană a acceptat ca fiecare de
legație să fie compusă din șapte 
membri. O altă propunere a 
părții nord-coreene — ca dele
gațiile la convorbirile propriu- 
2ise să fie conduse de președin
ții organizațiilor de Cruce Roșie 
din nordul și sudul Coreei — a 
fost respinsă de partea sud-co- 
reeană, care a cerut ca șefii de
legațiilor să fie indicați la înche
ierea convorbirilor preliminare.

S-a căzut de acord ca data ce
lei do-a 22-a reuniuni a. convor
birilor preliminare să fie stabi
lită prin serviciul telefonic per
manent de la Panmunjon.

U.M.M.R. „16 Februarie**, care a 
spus : „Noi, ca tineri muncitori 
ce trăim într-o țară socialistă, 
educați în spiritul înaltelor prin
cipii de solidaritate și prietenie 
cu lupta forțelor progresiste de 
pretutindeni, sprijinim cu hotă- 
rîre cauza dreaptă a poporului 
coreean, lupta sa pentru reali
zarea aspirațiilor naționale de 
unitate și integritate**.

Din partea Ambasadei R.P.D. 
Coreene la București a luat 
cuvintul tovarășul Li Ho 
Zang, consilier, care a evo
cat lupta eroică dusă de 
poporul coreean începînd cu 25 
iunie 1950 și pînă în 27 iulie 
1953, împotriva agresiunii impe
rialismului american. In conti
nuare, vorbitorul a prezentat un 
amplu tablou al eforturilor con
structive depuse de R.P.D. Co
reeană pentru împlinirea aspira
ției întregului popor coreean de 
a trăi într-o patrie reunifieată, 
independentă. Declarația comu
nă elaborată de reprezentanții 
celor două părți ale Coreei la 4 
iulie 1972, declarație ce â inclus 
cele 3 principii de bază ale uni
ficării enunțate de tovarășul 
Kim Ir Sen, reprezintă un prim 
succes al luptei poporului co
reean pentru reunificarea pașni
că a țării sale.

în încheierea mitingului, a 
fost adoptată o Moțiune de soli
daritate în care se spune printre 
altele : „Noi, tinerii muncitori, 
elevi și studenți din municipiul 
Cluj, întruniți la mitingul orga
nizat cu ocazia Lunii de solida
ritate cu lupta dreaptă a po
porului coreean, in numele în
tregului tineret din patria noas
tră, vă transmitem dumneavoas
tră, tinerilor muncitori, elevi și 
studenți din R.P.D. Coreeană, 
mesajul nostru de solidaritate 
deplină cu aspirațiile legitime 
ale poporului coreean cu lupta 
pentru restabilirea unității na
ționale pe bază pașnică și de
mocratică, pentru retragerea tru
pelor S.U.A. din Coreea de Sud. 
astfel incit poporul coreean să-și 
poată decide singur destinele, 
fără nici un amestec din afară, 
pentru a trăi într-o patrie unită 
și democratică".

La 
luni, 
erată 
sări a Revoluției Populare Mon
gole. In prezidiul adunării s-au 
aflat Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Par
tidului Popular Revoluționar 
Mongol. președintele Consi
liului de Miniștri, alți condu
cători de partid și de stat 
mongoli, veterani ai revoluției.

La adunare a prezentat un 
raport Demchighiin Molomjamț, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.P.R.M.. 
care a relevat că principalul 
rezultat al Revoluției Populare 
Mongole a fost crearea unei 
Mongolii socialiste, cu o indus
trie modernă, o agricultură 
cooperativizată și cu o cultură 
înfloritoare. Raportul a trecut 
apoi în revistă succesele oame
nilor muncii mongoli în dezvol
tarea economiei și culturii, in 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al XVI-lea al P.P.R.M.

Ioc.

• AMBASADORUL Gunnar 
Jarring, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. 
pentru Orientul Apropiat, își va 
relua misiunea — a anunțai, luni 
după-amiază, Kurt Waldheim, la 
plecarea sa din Geneva.

• TREI MEMBRI ai guvernu
lui grec și-au prezentat luni de
misia pentru „motive personale4* 
— acțiune apreciată la Atena ca 
fiind de natură să faciliteze o 
iminentă remaniere a cabinetu
lui.

• CONSILIUL Comandamen
tului Revoluției al Libiei a însăr
cinat pe Abdul Salam Jalloud 
cu formarea unui nou guvern, 
anunță agențiile France Presse 
și Associated Press.

TASADAII
• DESCOPERIREA DIN JUNGLA FILIPINE- 
ZÂ • OAMENI ÎN STADIUL EPOCII DE 

PIATRĂ

„Oamenii aceștia trăiesc în 
stadiul epocii de piatră* — 
spunea ziariștilor Manuel E- 
lizalde, consilier al președin
telui Filipinelor pentru mino
ritățile naționale. Caracteriza
rea aceasta se referea la ta- 
sadai, minoritate primitivă 
descoperită recent pe terito
riul filipinez, ea este foarte 
exactă.

Tasadaii, cum se numesc ei 
singuri, oamenii aceștia „din 
epoca de piatră*, trăiesc în 
pădurile dese, aproape de 
nepătruns din nordul insulei 
Mindanao, la 900 de kilome
tri de Manila. Descoperirea 
lor a fost opera întîmplării. 
Un vînător, Eni Dafal, s-a 
aventurat fără să-și dea sea
ma într-o zonă extrem de ac
cidentată, muntoasă, acoperi
tă cu păduri tropicale. El a 
zărit două ființe omenești și 
s-a grăbit să anunțe oficiali
tățile. Au fost trimise imediat 
patru grupe de cercetare cu 
elicoptere. După aproape o 
săptămînă de căutări prin pă
durea deasă a fost descope
rită o grupă de oameni de 
culoare brună care purtau 
doar o mică frunză de orhi
dee.

Cu ajutorul unui membru 
al populației Manubo, cei 
mai vechi băștinași ai insu
lelor filipineze, a început o 
foarte dificilă operațiune de 
contact și înțelegere cu ta
sadaii care n-au avut pînă în 
acel moment nici o legătură 
cu restul lumii și, după cum 
s-a vădit, nu văzuseră pînă 
atunci nici o altă ființă ome
nească în afara grupului lor.

aelpest eihota
SOSIREA DELEGAȚIEI ROMANE

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL
ION GHEORGHE MAURER

LA SESIUNEA C.A.E.R. DE LA MOSCOVA

Depunerea instrumentelor 
privind ratificarea de către 

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a două

Luni, a sosit la Mbscova to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, conducătorul delegației Re
publicii Socialiste România la lu
crările celei de-a XXVI-a se
siuni a Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

La aeroportul Vnukovo II, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
și membrii delegației române au 
fost întîmpinați de A. N. Kosî
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., M. A. Le- 
seciko, și L. V. Smimov, vicepre-

ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
V. S. Fiodorov, ministrul in
dustriei de prelucrarea țițeiu
lui și petrochimice, N. D. Mal- 
țev, adjunct al ministrului ener
geticii și electrificării, N. V. Fa
deev, secretarul C.A.E.R., și alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, și membrii ambasadei 
romîne.

Deschiderea sesiunii
E. R,

10 iulie, la • Moscova au 
lucrările celei de-a 

sesiuni a Consiliului de

tratate și semnarea
■ ■unei conventi

J

La 10 iulie 1972, au fost depuse la 
Moscova, _ Londra și Washington 
instrumentele privind ratifirarpa 
de către Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a Con
venției pentru reprimarea captură
rii ilicite a aeronavelor. încheiată 
la Haga la 16 decembrie 1970, 
precum și a Tratatului cu privire 
la interzicerea amplasării de arme nucleare și alte arme de distru
gere în masă pe fundul mărilor și

oceanelor și in subsolul lor, des
chis spre semnare la Moscova, 
Londra și Washington la 11 februa
rie 1971. tratate ale căror originale 
sînt depuse pe lingă guvernele 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, - -------- u.„. ~~_ ..
Britanii și Irlandei de Nord și Statelor — • • ; " ~
semnate ca guverne depozitare.

La aceeași dată, s-a semnat la 
Moscova, Londra și Washington, In

Regatului Unic al Marii
Unite ale Americii, de-

Luni, 
început 
XXVI-a_______ _________
Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii participă 
delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R., delegații conduse de 
șefii de guvern din Republica 
Populară Bulgaria — Stanko To
dorov, Republica Socialistă Ceho
slovacă — Lubomir Strougal, Re
publica Democrată Germană — Willi Stoph. Republica Populară 
Polonă — Piotr Jaroszexvicz. Re
publica Socialistă România — Ion Gheorghe Maurer, Republica

ION CÎMPEAN

Convenția democrata de la Miami Beach a inspirat pe 
caricaturistul ziarului INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE. 
Spre convenție se îndreaptă ca un calator de „primă cate
gorie" : McGovern. Ceilalți aspiranți călătoresc cu „cate
goria economică". Bagajul de... voturi pe care ei îl poartă 
este inegal. Dar, se știe* unele vîrfuri ale partidului demo

crat încearcă să împiedice candidatura lui McGovern

clw
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Populară Ungară — Jeno Fock» 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste — Alexei Kosîghin ; de
legația Republicii Populare Mon
gole este condusă de Damdindja- 
vin Maidar, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

La lucrările sesiunii iau parte o 
delegație a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, condusă de 
Gemal Biedici, președintele Consi
liului Executiv Federal, iar în ca
litate de observatori — o delegație 
r Republicii Cuba, condusă de 
Carlos Rafael Rodriguez, minis
tru al Guvernului Revoluționar, 
precum și ambasadorul R.P.D. Co
reene la Moscova. Kwon Hi Ghen. 
La lucrări participă, de asemenea, 

Fadeev, secretar alN. V. 
C.A.EJR.

Sesiunea a fost deschisă de 
Alexei Kosîghin care prezidează 
lucrările sesiunii. Participanții au 
trecut, apoi la examinarea proble
melor aflate pe ordinea de zi. Ei 
au audiat raportul lui M. A. Le- 
seciko, președintele Comitetului 
Executiv al C.A.E.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., privind activitatea Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc intre sesiunile a XXV-a și 
a XXVI-a ale Consiliului. Rapoarte 
privind înfăptuirea unor măsuri 
ale Programului complex al adân
cirii și perfecționării în continuare 
a colaborării și dezvoltării integră
rii economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R. au prezen
tat : N. K. Baibakov, președintele 
Comitetului C.A.E.R. pentru co
laborare in domeniul activității de planificare, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării 
al U.R.S.S., V. A. Kirillin, pre
ședintele Comitetului C.A.E.R. pen
tru elaborarea tehnlco-științifică, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat pentru știință și tehnică 
al UJLS.S., P. S. Neporojni, pre
ședintele Comisiei Permanente a 
C.A.E.R. pentru energia electrică» 
ministrul energeticii și electrificării 
al U.R.-S.S., G. Wyschofsky, pre
ședintele Comisiei Permanente a 
C.A.E.R. pentru industria chimică, 
ministrul industriei chimice al 
R. D. Germane, K. Polacek, pre
ședintele Comisiei Permanente a 
C.A.E.R. pentru construcția de 
mașini.

Lucrările sesiunii continuă.

AVIOANE AMERICANE 
AU BOMBARDAT 

ORAȘELE HANOI Șl 
HAIFONG

numele Republicii .Socialiste' R'omâK 
nia, Convenția pentru reprimarea, 
de acte ilicite îndreptate împotri
va securității aviației civile, în
cheiată la Montreal la 23 septem
brie 1971,- al cărei original este de
pus, de asemenea, pe lingă-guver
nele Uniunii Republicilor Sovietică 
Socialiste^ Regatului Unit al Marți 
Britanii și Irlandei de Nord Și 
Statelor Unite ale Americii.

Depunerea instrumentelor pri
vind ratificarea celor două tratate* 
precum și semnarea convenției 
sus-menționate s-au efectuat la 
Moscova și Londra de Gheorghe 
Badrus și Vasile Pungan, ambasa* 
dori extraordinari și plenipotenȘ* 
țiari ai Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Sovietică și, res-> 
pectiv, Marea Britanie. iar lâ 
Washington de Gheorghe Ionițâ* 
însărcinat cu afaceri a.i. al țării noastre în S.U.A.

• SOLIȘTI ai Teatrului de 
Operă și Balet din București* 
împreună cu dansatori de Ia 
teatrele lirice din Cluj și Bra
șov, au prezentat la Liubliana, 
în cadrul ediției jubiliare a 
XX-a — a tradiționalei mani
festări artistice „Festival Lin* 
bliana ’72", două spectacole de 
balet care s-au bucurat de un 
deosebit succes.

Dificultățile franchismului
• PROBLEMELE SUCCESIUNII LUI FRANCO • „PREȘEDINȚIE 
ÎNCORONATĂ" ♦ OFIȚERII TINERI — O ENIGMĂ •'„LEY D6 

ASOCIACION" LA INDEX

în ultimii doi anî, cabinetul spaniol instaurat în 1969 și 
format din membri sau sprijinitori activi ai „Societății sacer
dotale a Sfintei Cruci și Opus Dei" (organizație misterioasă 
și controversată cu 30 000 de adepți și 400 de vîrfuri în pos
turi cheie, de conducere care controlează o rețea de bănci* 
ziare și întreprinderi industriale) a exercitat presiuni asupra 
generalului Franco ca să numească un prim ministru. Tn 
„legea organică" stă scris că puterile șefului statului și șefului 
guvernului care sub Franco au fost unite, vor fi separate, fie 
prin voința Jui „Caudillo", fie după moartea sa. Oamenii tui 
Opus Dei, implantați în pozițiile ocupate altădată de folon- 
giști, favorizează, evident, prima variantă care ar putea so 
le asigure continuitatea în funcții.

Antropologii din mai multe 
țări europene și din S.U.A. au 
participat la o misiune spe
cială de cercetare in rîndul 
tasadailor, misiune care a du
rat circa șase luni. Ei au acut 
posibilitatea extrem de rară 
de a studia direct, în liniște, 
viața unor oameni pe o treap
tă de dezvoltare care, in cele 
mai multe părți ale Terrei a 
luat sfirșit in urmă cu cel pu
țin 6000 de ani.

Institutul „Smithsonian" 
din Statele Unite a publicat 
recent rezultatele acestor cer
cetări. Reiese că tasadaii nu 
cunosc focul și nici metalul, 
trăiesc în peșteri sau scorburi 
mari ale arborilor tropicali, 
nu țin nici un fel de animale 
domestice și se hrănesc, mai 
ales, cu fructe sălbatice. Une
ori ei omoară cu mîinile goa
le șoareci pe care-i mânincă. 
De-abia de la antropologi au 
învățat tasadaii să prindă a- 
nimale sălbatice cu ajutorul 
unor plase din bambus.

în contrast cu grupele u- 
mane din stadiul lor de dez
voltare, tasadaii nu cunosc po
ligamia. Grupul n-are nici un 
conducător. Ei cred că morții 
își continuă viața în vîrful 
arborilor, aproape de „Salun- 
gal“ zeitatea lor supremă 
care, afirmă ei, ii ajută să 
găsească hrană. Le place mu
zică pe care o execută cu un 
instrument numit „cubing* 
— un gen de harfă din bam
bus. Teama lor cea mai mare 
o constituie „Fugec* — bo
lile pe care în închipuirea lor 
ti le dau „duhurile rele“ de 
la alfi oameni decît cei din

seminția lor. De aceea, pro
babil, au evitat tasadaii cu 
strictețe orice contact cu alți 
oameni. De altfel, nici nu e- 
xislă in Îimbafuî lor o denu- 
mire pentru „alți oameni*.

Se proiectează acum crea
rea unei rezervații pentru ta- 
sadai, care să permită oame
nilor de știință studierea mai 
amănunțită a unei grupări u- 
mane aflate în stadiul epocii 
de piatră. Dr. Stanley Fred, 
șef antropolog al muzeului 
pentru artă populară din 
S.U insă să tragă
un alarmă: „Xu
cred că tasadaii cor supra- 

l lor de ci- 
Ei cor fi, 

lecimați de 
fată de 

care nu au nici o imunitate .
p. nicoara

Tasadai : descoperiri 
pentru a dispare ?

• JAPONIA 
Statelor Unite 
zeze Okinawa 
tru efectuarea 
bombardament 
tonului R.D.

a cerut oficial 
să nu utili, 
ca bază pen- 
de raiduri de 
asupra teri- 
Vietnam —

transmite agenția REUTER, 
citind un purtător de cuvint 
al Ministerului de Externe 
nipon. Cererea a fost for
mulată de ministrul de ex
terne Masayoshi Ohira.

în zilele de 8 și 9 uilie, avi
oane aparținînd forțelor ae
riene ale S.U.A. au bombardat 
orașele Hanoi și Haifong și o 
serie de zone populate din Re
publica Democrată Vietnam. 
Protestînd împotriva distru
gerilor materiale, de clădiri cu 
caracter civil, de diguri și ba
raje și a uciderii locuitorilor, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicită
ții o declarație în care cere 
încetarea imediată a bombar
damentelor aeriene și navale, 
a minării și blocării porturilor 
nord-vietnameze, precum și a 
tuturor celorlalte acte de vio
lare comise de forțele armate 
ale S.U.A. împotriva suvera
nității și securității R. D. Viet
nam.

Ciu En-lai despre evoluții

pozitive pe continentul asiatic
Cu prilejul vizitei în R.P. Chi

neză a delegației guvernamen
tale a Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, condusă 
de Abdul Fattah Ismail, mem
bru al Consiliului Prezidențial, 
președintele Consiliului Suprem 
al Poporului, secretar general 
al C.C. al Frontului Național* 
premierul Ciu En-lai a oferit o 
recepție la Pekin — anunță a- 
genția China Nouă.

La toastul rostit cu acest pri
lej, premierul Ciu En-lai s-a 
referit la unele elemente pozi
tive ale situației de pe continen
tul asiatic. El a arătat că acor
dul intervenit între R.P.D. Co
reeană și autoritățile sud-coree- 
ne cu privire la reunificarea paș
nică și independentă a patriei 
exprimă dorința arzătoare a po
porului coreean de peste 40 de 
milioane de oameni și constituie 
un început bun pentru înfăptu
irea reunificării țării, pentru 
reducerea încordării în peninsu
la coreeană. India și Pakistanul 
au ajuns, pe calea consultărilor, 
Ia un acord cu privire Ia retra
gerea parțială a trupelor lor — 
a arătat el in continuare. „La 7 
iulie, a fost format guvernul ja
ponez condus de premierul Ta
naka, guvern care, pe plan di
plomatic, a făcut o declarație, 
potrivit căreia normalizarea re
lațiilor dintre China și Japonia

va fi accelerată. Această declara
ție merită să fie salutată", a sub
liniat premierul chinez.

M. OHIRA : 
PENTRU NORMALIZAREA 

RELAȚIILOR 
CHINO—JAPONEZE

Referindu-se la declarația fă
cută de premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, cu prilejul recepției ofe
rite la Pekin în cinstea unei de
legații guvernamentale a Repu
blicii Democratice Populare, a 
Yemenului, Masayoshi Ohira, 
ministrul afacerilor externe al 
Japoniei, a declarat luni că, du
pă părerea guvernului japonez, 
în prezent se maturizează con
dițiile pentru ca guvernele Ja
poniei și Chinei să inițieze con
tacte în vederea normalizării 
relațiilor diplomatice dintre ce
le două țări, relatează agenția 
Kyodo. Ministrul nipon a adău
gat că guvernul său va lua mă
suri, din proprie inițiativă, pen
tru normalizarea relațiilor din
tre Japonia și China.

La rîndul său, Susumu Nikaî- 
do, ministrul de stat, șef de ca
binet al secretariatului guver
nului, a declarat că problema 
normalizării relațiilor dintre 
Japonia și China evoluează în 
mod rapid și că guvernul japo
nez dorește acest lucru.

Nu e de mirare, deci, 
că informații de 
ultimă oră vorbesc 
despre luări de po
ziții categorice ale 
unor politicieni de 

prim rang din cercurile condu
cătoare spaniole. Astfel, o repli
că la întrebarea pe care spanio
lii și-o pun din ce în ce mai in
sistent a dat-o zilele acestea mi
nistrul de externe Gregorio Lo
pez Bravo ziarului A.B.C. 2 
Franco va numi un prim minis
tru care să preia unele din func
țiile sale. „Acum, spunea Lopez 
Bravo, există motive multiple și 
evidente pentru care numirea 
unui prim ministru este reco
mandabilă. Dar natural, cred că 
Franco va eontinua să prezideze 
Consiliul de Miniștri și va numi 
un prim ministru Ia momentul 
potrivit**. Se pare că ceea ce ră- 
mîne de fixat este intr-adevăr 
momentul si nu persoana celui 
care va fi desemnat, acesta ne- 
fiind altul decît amiralul Luis 
Carrero Blanco, 69 de ani, „emi
nența cenușie** cum mai este nu
mit. sufletul organizației „Opus 
Dei“, consilier credincios al lui 
Franco, deținător în prezent al 
funcției de „adjunct de prim- 
ministru**. Desemnarea unui pre
mier ar fi — consideră obser
vatorii politici — a treia mișca
re pe care o face Franco, pen
tru asigurarea succesiunii sale. 
Prima, în 1969 a reprezentat-o 
noul guvern al tehnocraților. Un 
reprezentat al „Opus Dei" ăfir- 
ma : „Noi vom face parte din 
ultimul guvern al lui Franco și 
din primul guvern de după fran- 
chism**.

A doua mișcare a reprezen
tat-o punerea în aplicare a „le
gii de succesiune" din 26 iulie 
1947 prin care Spania devenea 
un fel de „președinție încorona
tă4*. In iulie 1969 Franco a anun
țat în fața Cortesurilor desem
narea lui Don Juan Carlos de 
Borbon y Borbon ca eventual 
succesor în cadrul unui proces 
pe care l-a numit de „instaura
re" a monarhiei, nu de restau
rare a ei. însuși numirea moște
nitorului se moderniza : din 
print de Asturias in prinț de 
Spania și el jura „loialitate Ex
celenței sale, șeful statului și 
fidelitate principiilor Mișcării 
Naționale și celorlalte legi fun
damentale ale țării". ,,Juan EI 
Breve" (cel scurt) cum îl nu
mesc în glumă spaniolii — moș
tenitor al unei vieți politice con
fuze. pline de contradicții și am
biguități este de fapt un prizo
nier în palatul său Zarzulla din 
apropierea Madridului ; Iui i se 
interzice întreținerea unui cerc 
de prieteni sau frecventarea cu
noștințelor. Alegerea unui prim 
ministru va însemna, după toate 
aparențele, subordonarea sa a- 
celuiași dictator — Franco.

Franco se bucură cel puțin a- 
parent de loialitatea virfurilor 
armatei controlată de vreo două

duzini de generali locotenent! 
care comandă cele 9 regiuni mi
litare ale țării, încă de pe 
timpul războiului civil. In spa
tele lor se află insă 15 Ml de »- 
fițeri tineri care rămin o enig
mă în privința reacțiilor pe care 
ar putea să le aibă la mișcările 
următoare ale lui Franco. Deo
camdată. pentru a se evita ne
mulțumirile soldele le-au fost 
mărite. „Legea organică a statu
lui*4 din 1966 împuternicește ar
mata ..să garanteze apărarea sis
temului instituțional"

«iute candidați la alegeri (card 
de fapt nu s-au mai ținut de..4 
33 de ani). Deși, practic, crearea 
acestor „asociații" ar fi repre
zentat un simulacru de liberia^ 
te. proiectul a nemulțumit pe 
falangiști și pe militari care-i 
considerau prea „liberal“(3)jt 
Contesurile au aprobat proiec
tul. dar guvernul l-a retras in 
ultimul minut. „Asociații** nu 
s^au înființat dar ideea a fost 
repusă din nou anul acesta pe 
tapet, deși ea firește nu dă sa-»‘ 
tisfacție maselor populare de 
spanioli. Un ministru proeminent 
rHerindu-sc la ..Ley de Asocia- 
cion" iși exprima deschis opo
ziția : ,.E par și simplu un alt 
■■■ie folosit de cei care vor să 
rlstearse regimni prezent. Nu 
TMi permite aceasta**. Aceste 
cuvinte exprimă poate cel piai 
bine atmosfera de confuzie și 
ambiguitate care domnește în 
unele cercuri, teama de orice 
schimbare, dorința de a păstra 
represiunea antidemocratică.

Convulsiile sociale care domi
nă constant viața politică spa
niolă sint reflectarea atmosferei

ire.

■I HM

Mașini ale poliției spaniole în jurul clădirii facultății de medi
cina din Madrid

Premierul
R. A. E

l-a primit pe
ambasadorul

roman
Primul ministru al Republi

cii Arabe Egipt, Aziz Sedki, 
l-a primit, duminică, pe am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Cairo, Titu Sinu. 
Cu acest prilej, au fost discu
tate unele probleme privind 
dezvoltarea in continuare a 
relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele doua țări.

intern și extern, bineînțeles, 
ceea ce îi permite de fapt exer
citarea unui control riguros asu
pra tuturor aspectelor vieții po
litice și sociale : tribunale mili
tare pentru basci, prigonirea co
muniștilor, întocmirea de „liste 
negre" cu numele militanților 
sindicaliști, interzicerea ziarelor, 
ocuparea de facto pentru luni 
de zile a universităților. Milita
rii rămin, deci, să joace rolul- 
cheie.

O dovadă că rolul armatei nu 
s-a modificat cituși de puțin, o 
reprezintă soarta unei inițiative 
care bate pasul pe loc de trei 
ani : libertatea (ciudat sună a- 
cest cuvint în Spania ') de for
mare a unor „asociații politice4*.

Acum trei ani un text de 5 500 
de cuvinte înainta Cortesurilor o 
listă de reguli stricte și detalia
te după care ar fi putut opera 
aceste asociații. Dreptul de a le 
aproba sau desființa revenea 
Mișcării Naționale a lui Franco, 
aparatului guvernamental care 
filtra orice activitate. O „asocia
ție4* trebuia să aibă minimum 
10 000 de membri, să nu folo
sească denumiri sau embleme, 
să nu întrețină legături cu or
ganizații din afara Spaniei, sa 
anunțe data adunărilor și să per
mită unui observator al Mișcării 

Naționale să asiste și să nu pre-

de nemulțumire și tensiune din 
fabrici și universități. Revendi
cările muncitorilor îmbracă tot 
mai des aspectul unor revendi
cări politice. Se cere autonomia 
sindicatelor, scoaterea din ilega
litate a „comisiilor muncito
rești", dreptul la întrunire, re
ducerea zilei de muncă la opt 
ore, semnarea contractelor co
lective de muncă, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, și de via
ță. Din 1967, climatul universitar 
a fost constant punctat de repe
tatele valuri de acțiuni revendi
cative ale studenților care cer 
abrogarea legii învățămîntului 
din 1970, dreptul la 
dreptul de a alege 
tanți în Consiliile 
tare, interzicerea _______
lui poliției în viața universi
tară. Partidul Comunist din Spa
nia își dovedește vitalitatea, in
fluența sa asupra maselor, des- 
fășurînd dialogul cu reprez/tfi- 
tanții muncitorimii și ai studen
ția? ii ca și cu cei ai celorlalte 
pături sociale care se opun per
petuării franchismului. Poporul 
spaniol se arată hotărit să-și 
realizeze aspirațiile de liberta
te. El nu se lasă înșelat de 
• ,schimbări** aparente, de mane
vre ce tind să păstreze un re
gim antipopular.

asociere* 
reprezen- 
universi- 

amestccu-

DOINA TOPOR

Interviul acordat de
Mirko Tepavaț Televiziunii române

Intr-un interviu acordat Tele
viziunii române, Mirko Tepavaț, 
secretar federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, a 
declarat că „viitorul sistem de 
securitate și colaborare în Eu
ropa trebuie să asigure tuturor 
țărilor de pe continent, indife
rent de poziția lor geografică, 
de mărimea sau de opțiunile lor 
social-politice, o securitate efec
tivă și posibilități din ce în ce 
mai largi pentru o colaborare 
reciprocă, multilaterală, egală în 
drepturi. Prin securitatea efec
tivă, noi înțelegem, a subliniat 
Mirko Tepavaț. ceea ce înțelege 
prin așa ceva și Carta Națiuni
lor Unite, respectiv ca țările să 
aibă asigurată securitatea atît 
in ce privește frontierele lor. cit

și în cadrul acestora, iar integri
tatea lor teritorială și indepen
dența lor politică să fie asigu
rate față de orice presiuni, nu 
numai militare, dar și politice 
și economice, ca și de orice a- 
mestec — indiferent de pre
textul lui — în treburile lor in
terne".

La astfel de raporturi nu se 
poate ajunge decit prin eforturi 
comune și active ale tuturor ță
rilor europene, prin dezvoltarea 
relațiilor lor mutuale și a co
laborării. a spus Tepavaț.

„Doresc să-mi exprim satis
facția pentru buna colaborare 
realizată de România și Iugo
slavia pe plan european" — a 
declarat în încheiere. Mirko Te
pavaț.
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