
Ce ne-a arătat prima zi de muncă după sărbătoarea muncii

ritmul Întrecerii
In creștere continua

Lună de vîrf a acestui trimestru, luna 
mai reprezintă în același timp un moment 
de maximă concentrare a eforturilor în 
marea bătălie pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor economice ale acestui an 
atît în industrie cît și în agricultură. 
Pentru majoritatea covirșitoare a colecti
velor de muncă din toate sectoarele de 
activitate, Ziua internațională a celor ce 
muncesc a constituit pretextul unui prim 
bilanț in întrecere, un bilanț bogat în 
realizări pe primele patru luni, bilanț ce 
demonstrează realismul angajamentelor 
asumate, și totodată, siguranța continui
tății succeselor. In cuvîntarea la Adu
narea populară consacrată sărbătoririi 
zilei internaționale a muncii, secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dînd o înaltă apreciere efortu
rilor depuse în această perioadă de între
gul popor, arăta că, „pe primele 
ale acestui an — hotărîtor pentru 
tuirea cu succes a cincinalului —

întreprinderea
„Electromureș" Tg. Mureș

Pentru făuritorii de mașini și 
aparate electrice din Tg. Mureș 
sărbătoarea muncii a fost prilej 
de bilanț al rezultatelor obținu
te în prima treime a anului In 
întrecerea în care s-au angajat 
pentu realizarea înainte de ter' 

^jnen a sarcinilor actualului cir.- 
w^inal. Seriozitatea cu care salș- 

riații de la ,.Electro-Mureș“, își 
privesc angajamentul este rele
vată și de faptul că la sfîrșitul 
celor patru luni din acest an

întreprinderea 
„Textila" Galați

Ziua de ieri a fost zi de mun
că intensă în. întreprinderi, zl 
de avînt pentru îndeplinirea 
a noi sarcini, pentru realizarea 
de noi vîrfuri ale producției. 
Bilanțul primelor patru luni nu 
s-a rezumat doar la înșiruirea 
unor cifre ce a însemnat și o 
evaluare exactă a experienței, 
a ideilor noi și a eficienței tran
spunerii acestora in practică, 
a eforturilor depuse de colec
tivele din întreprinderi, de ți
neri, de organizația U.T.C. 
Bilanțul echivalează și cu do- 
bîndirea perspectivei clare asu
pra măsurilor ce trebuie luate 
mîine, în săptămînile și lunile 
următoare pentru a asigura în
deplinirea și depășirea planului 
anual la toți indicatorii, a rea
lizării cincinalului înainte de 
termen.

Ziua de ieri a debutat Ia în
treprinderea „Textila* din Ga-

Bihlioter- MunWpfc,’.,;
5AU D£ L^GiJRA

Proletari din toate țările, uniți-vă !

4 luni 
înfâp- 
planul

producții industriale a fost îndeplinit, 
după date preliminate. în proporție de 
100,5 la sută, realizindu-se un ritm de 
creștere, față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut, de 14,5 la șuti".

Ceea ce se remarcă cu ușurință acum, 
in primele xile ale acestei luni, este con
tinuitatea ritmului înalt al întrecerii, di
namizarea acțiunilor pentru sporirea pro
ducției și ridicarea parametrilor săi cali
tativi. pentru respectarea contractelor de 
livrare a produselor. In domeniul investi
țiilor eforturi viguroase sînt concentrate 
in scopul reducerii termenelor de punere 
in funcțiune, așa eum s-au angajat nu
meroase colective de constructori, iar a- 
colo unde lucrările sînt în întîrziere, se 
acționează energic pentru recuperarea 
restanțelor. în agricultură, în ciuda con
dițiilor climaterice nefavorabile, campa
nia agricolă se desfășoară intens în toate 
județele țării, existînd toate premisele ca

însămînțările și celelalte lucrări de se
zon, să se încheie în timpul optim.

Total angajați, alături de ceilalți sala- 
riați. în eforturile pentru îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor. tinerei aduc, 
prin întrecerea utecistă desfășurată sub 
mobilizatoare chemare lansată de Biroul 
C.C. al U.T.C. — „Tineretul — factor ac
tiv în îndeplinirea cincinalului în patru 
ani și jumătate" —- o dată cu entuzias
mul lor, noi inițiative care vizează spo
rirea contribuției fiecăruia la creșterea 
productivității muncii, îmbunătățirea ca
lității produselor, reducerea cheltuielilor 
materiale, la realizările colectivului în 
care muncesc.

Prezenți în unități economice, în chiar 
primele zile ale lunii acestei’a. reporterii 
noștri vă prezintă cîteva secvențe care 
atestă elanul și rezultatele remarcabile cu 
care colectivele de muncă continuă între
cerea socialistă.
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Ne vom

avansul față
prerederii*au realizat peste . _ 

pianului o producție marfa de 
14 milioane lei. Semnificativ 
esxe și interesul care se mani
festă aici pentru onorarea sar
cinilor către beneficiarii exterri 
La acest capitol ei au înregis
trat in perioada trecută un a- 
vans față de grafic de de 
mașini de calculat și 2100 kir- 
cabluri. Entuziasmul cu care s-a 
lucrat pînâ acum, dorința de 
respectare a curintulul dat ii

Președintele Consiliului de Stat,9 7

Nicolae Ceaușescu, va face
Primiri la tovarășul

o vizită oficială in Republica Italiană
La invitația președintelui Republicii Italiene, Giovanni Leone, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, va face, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială în Republica Italiană între 21 și 24 
mai 1973.

NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Republicii Peru

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit la 2 mai 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Peru 
la București, Mariano Pagador

Puente. în legătură cu plecarea 
sa definitivă din țara noastră.

La primire a fost de față Mir • 
cea Malița, consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat.

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

de plan

MIRCEA BORDA

Consiliului de
Socialiste 

Nicol ae 
miercuri

însărcinatul cu afaceri ad—interim

al Republicii Democratice Sudan

DISCIPLINA

SEMĂNATUL
CARTOFULUI

■MM

125 de ani de la
revoluția din

• UN CURS BUN ATRAGE DUPĂ SINE O FRECVENTĂ BUNA...
• DAR NU ÎNTOTDEAUNA PREZENȚA SLABA ESTE CAUZATĂ

DE CALITATEA CURSULUI.

Ne aflăm în biroul tovarășu
lui conf. Tiberiu Seicaru, pro
decan. al Facultății de medicină 
generală. „La facultatea noas-

caracterizează și în continuare. 
O vizită făcută ieri în secțiile de 
producție ne-a convins de acest 
lucru. La ora schimbului oame
nii luat locul obișnuit la
bar.da de montaj, la mașini. La 
secția bunuri de larg consum, 
maiștrii! Ernes: Hamza este mai 
nu2t cecit satisfăcu’- Și are 
pentru

De azi am input

lăți sub bune auspicii: texțilis- 
teie s-au prezentat A»Hrii* 
lor de muncă Tiatărife adau
ge încă din. primul schimb noi 
cantități de fire și țesături Ia 
cele realizate peste oian în pri
mele patru Juni. Fiecare știe 
câ pînâ La sfîrșitul lunii trecu
te întreprinderea lor a depășit 
sarcinile de producție cu 20 000 
kg. de fire bumbac. ?T0W m.p. 
țesături finite și 47 OOG țe
sături „crude". Tocmai de aceea 
întrecerea a fost reluata eici cu 
mai mult entuziasm.

— Am pregătit condițiile ne
cesare pentru o mai b_nă des
fășurare a procesului de oro- 
ducție. ne spune inginerul Vale- 
riu Stoenescu. directorul între
prinderii. In zileie de repaus, 
ia atelierele de întreținere s-a 
lucrat din plin, au fost revizui
te mașinile și instalațiiie. eu 
fost efectuate reparațiile ce se

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a 111-a)

In laboratorul de electronică al Institutului pedagogic din Oradea. 

Foto: ST. WEISS

Președintele 
Stat al Republicii 
România, tovarășul 
Ceaușescu, a primit, _______
după-amiază, pe însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Democratice Sudan, Tag Elsir 
Mohamed Abbaș, la cererea a- 
cestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia au 
fast abordate probleme privind 
traducerea în viață a înțelegeri -

lor de colaborare și cooperare e- 
conomică stabilite cu prilejul re
centei vizite făcute în tara noa
stră de președintele Republicii 
Democratice Sudan, general- 
maior Gaafar Mohammed Ni-, 
meiri.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat Vasile Pun- 
gan, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

STUDENȚEASCĂ
f

Primăvara, se pare, s-a- stabilit definitiv.
Foto: ȘT. WEISS
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lucrare care trebuie grabnic încheiată!
Recolta *73 a concentrat, in zilele din urmă, eforturile meca

nizatorilor și cooperatorilor, ale specialiștilor și lucratorilor 
din întreprinderile de stat. Peste tot s-a lucrat din plin. Cu toa
te forțele de care se dispune. îndeplinirea angajamentului de 
a încheia semănatul în cinstea zilei oe i Mai a fost stinjenită 
de ploile ce au căzut in toată țara. Totuși, entuziasmul cu care 
s-a lucrat în ultimele zile bune, dăruirea și eroismul au per
mis recuperarea răminerilor in urmă : mai multe județe rapor- 
tînd încheierea semănatului la porumb și la floarea-soarelui 
pe suprafețele planificate ; au fost plantați cartofii pe supra
fețele propuse culturii timpurii și de vară. In cimpiile din 
vestul țării și din Dobrogea s-a trecut cu toate forțele Ia în
treținerea sfeclei de zahăr, a florii-soarelui și a legumelor. 
Iar în zonele mari cultivatoare de cartofi : Suceava, Covasna, 
Harghita, Sibiu a fost intensificată acțiunea de plantare a bul
bilor. In ultimele patru zile, în aceste județe suprafețele plan
tate au crescut cu ritmul prevăzut pentru o săptămină...

0

suceava: Tinerii mecanizatori — 
prelungite

le, între care cele din Cili- 
șești. Reușeni, Salcia. Pre- 
lipcea. Dumbrăveni, Fîntî- 
nele, Bălcăuți, Rotunda. Șer- 
bănești și Bacea. au înche
iat executarea acestei lu- 
(Continuare în pag. a Ill-a)

în schimburi
Pe 18.739 de hectare s-au 

plantat cartofii. 80 la sută 
din suprafața planificată. In 
ultimele trei zile s-au pre
gătit zece mii de hectare și 
s-au plantat șase mii. Cinci
sprezece cooperative agrico-

COVASNA: Și elevii au răspuns 
la apei

Ritmul de lucru e dublu 
celui inițial planificat. Forțe
le umane și mecanice ale sa
tului sînt* concentrate acum 
în cîmp, acolo unde se plan
tează cartoful. La Cernatu,

Ozun. Bățani, Aita Mare. Za- 
gon. Dalnic și Turia, ori
unde în cadrul județului, ti
nerii sprijină cu tot elanul 
lor această acțiune. Se lu- 
(Continuare în pag. a lll-a)

Scîntei care au
aprins vâpaia

tră abaterile de la normele 
de disciplină nu sînt o proble
mă. Prin însuși specificul facul
tății, lucrările practice ocupă 
mai bine de două treimi din 
activitatea profesională a stu
denților. în cazul absențelor, 
lucrările trebuie recuperate în
tr-un interval scurt, de două 
săptămâni, altfel prezentarea la 
examen nu mai este posibilă. 
Este, după părerea noastră, o 
măsură eficientă, care a asigu
rat la nivelul facultății o frec
vență bună, o ritmicitate a stu
diului. La începutul lucrărilor 
practice despre care vorbeam, 
se seminarizează amănunțit 
materia studiată și, dat fiind că 
unui cadru didactic ii revin 
circa 12 studenți la anii mici și 
numai 6 la anii mari, se reali
zează un control corespunzător 
al pregătirii, așa că nu mai sint 
necesare probe speciale".

Intr-adevăr, trecînd prin cî
teva săli de seminar și labora-

Revoluția română din 1848 n-a 
fost o declanșare spontană de e- 
nergii și avânturi înnoitoare, un 
eveniment care să poată fi ju
decat și apreciat în sine, fără 
vreo legătură cu trecutul său, și 
fără să-și fi proiectat luminile a- 
supra viitorului. Dimpotrivă, ea 
se prezintă azi, 
celor 125 de ani care s-au scurs 
de atunci, ca o incandescentă 
verigă aparținătoare lanțului de 
lupte sociale și naționale duse de 
poporul român de-a lungul 
veacurilor, iar mai direct ca o 
continuare pe un plan superior a 
mișcării revoluționare din 1821 
condusă de Tudor Vladimirescu.

Întreaga perioadă de timp cu
prinsa între istoricile momente 
1821 și 1848 este străbătută 
de un șir neîntrerupt de seis
me politice, sociale și națio
nale, de căutări spre definirea 
celor mai adecvate forme și mij
loace de împlinire a deziderate
lor majore ale poporului. Dece
niul premergător revoluției pa-

in perspectiva

caracterizează prinșoptiste se 
tendința manifestă de a alcătui, 
pe fundalul contradicțiilor tot mai 
accentuate dintre capitalismul 
în ascensiune și feudalismul a- 
nacronic, un program de luptă 
temeinic argumentat, izvorît din 
realitățile specifice mediului ro
mânesc, ce se va definitiva, pe 
măsura adîncirii procesului revo
luționar, în preajma și în timpul 
desfășurării revoluției.

Începutul bătăliilor premergă
toare Revoluției din 1848 l-a re
prezentat mișcarea din Țara Ro
mânească inițiată și condusă de 
Ion Cîmpineanu. In anii 1838— 
1839 acesta organizează o grupa
re de opoziție împotriva domni
torului Alexandru Ghica în Adu
narea Obștească, la care se ra
liază un număr însemnat de per
sonalități politice democratice ca 
loan Ghica, Cezar Bolliac, Gri- 
gore Alexandrescu și alții. Pro
gramul mișcării, cuprins în „De
clarația de principii a partidei 
naționale", se pronunța împotriva

domnitorului și a Regulamentu
lui Organic și susținea adoptarea 
unui regim constituțional și, lu-

(Conttnuare in pag. a ll-a/

NICOLAE STOICESCU
ANDREI LENARD 

studenți

(Continuare in pag. a ll-a)

DESPRE
MITURI

SÂNZIANA POP

CU MIJLOACE SIMPLE DE
EFECTE DURABILE IN

Discuțiile pe care le poartă 
acum cel mai adesea activul 
U.T.C. in organizațiile din uni
tățile economice mai ales, se 
gruDează in jurul întrecerii ute- 
ciste declanșată la nivelul țării. 
Și e firesc. Biroul C.C. al U.T.C. 
prin chemarea formulată sim
plu : ..Tineretul — factor activ 
in îndeplinirea cincinalului în 
patru ani și jumătate", a deter
minat cirganizațiile U.T.C. la 
subordonarea majorității acțiu
nilor lor dezideratului major 
al dezvoltării economice a țării, 
iar preocupările sînt pentru gă
sirea celor mai potrivite forme

sprijine, 
în

și mijloace care să o . _
Am mers zilele trecute 

două mari uzine craiovene. la 
Uzina de reparații auto și la 
„Electroputere“ și de cum am 
intrat am observat panouri care, 
intr-un fel sau altul, spuneau 
că și tinerii de aici sînt anga
jați în întrecere. Unele le-am 
văzut și în hale sau ateliere și 
asta dovedește că organizațiile 
U.T.C. se străduiesc să trans
forme tot mai mult întrecerea 
într-o deviză cit mai cuprinză
toare sub care să muncească și 
să se comporte tinerii. Ideca. 
subliniată de altfel permanent

9
de către interlocutori, a fost că 
întrecerea ..Tineretul 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui în patru ani și jumătate* 
este de fapt genericul sub care 
se desfășoară aproape toate ac
țiunile organizațiilor U.T.C., de 
la tradiționala muncă voluntară 
pentru colectarea metalelor

factor

Foto-anchet& realizată de 
N. COȘOVEANU 
GH. CUCU

(Continuare în vag a ll-a)
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Intr-o uzină cu mii de tineri, acesta este singurul panou 
pe care este înscris un angajament concret.

< 
< 
<
< 
<
<

„Dicționarul de estetica generală" dă următoarea definiție 
pentru mit. Citez parțial : „Mit, istorioară, poveste a unor pre- J 
supuse evenimente fundamentale din timpurile imemoriale aie J 
istoriei diferitelor popoare, transmisă din generație în genera- J 
ție, pe cale orală, ca punct de referință pentru unele situații ] 
prezente. Mitul s-ar defini, din acest punct de vedere, drept ’ 
povestirea deformată din perspectiva aspirațiilor, ideilor și J 
preocupărilor diferitelor generații, a unor întîmplări necontro- I 
labile, petrecute cindva, in trecutul îndepărtat". Mă folosesc ‘ 
de această sursă autorizată științific pentru a pune în dis- < 
cutie importanța excepțională a miturilor pentru generațiile < 
tinere. Necesitatea ca tineretul să creadă în trecut, să aibă < 
nevoie de trecut atît pentru garanții de civilizație și de con- < 
tinuitate cît și pentru înțelegerea prezentului. Și anume, nu < 
doar în trecutul exact datat istoric care este obiectul științei, < 
cît și în trecutul metaforizat și idealizat, acel trecut de nuanță < 
subiectivă în care, pornind de la un sîmbure de adevăr j 
controlabil, s-au proiectat generații la rînd. Există în- ( 
tîmplări ale istoriei care sînt mai apte decît altele a cuprinde ( 
în sine și a reprezenta idealurile și aspirațiile unei generații, < 
întîmplări pe care cunoașterea și fantezia colectivă, transmi- ț 
țîndu-le mai departe le îmbogățește și le încarcă de sensuri, < 
le nuanțează și le interpretează mereu altfel ; dar deformarea < 
produsă în felul acesta nu poate fi confundată cu denatura- ( 
rea intenționată a unui adevăr, dimpotrivă, este o deformare < 
care poartă în sine imensa dorință de perfecționare care să- < 
lăsluiește în cugetul omenesc. <

Cred că în modul cum unele cercetări de istorie amendează ( 
mitul ca „fapt nestiințific" încape o nuanță de exagerare. Ros- I 
tul miturilor nu este de a servi istoriei probe materiale, deși 1 
ele o pot face, ci rostul miturilor este de a servi conștiin- I 
ței noastre naționale probe morale. Dacă unele tradiții < 
orale care privesc epoca lui Decebal, de exemplu, sau per- ( 
sonalitatea proeminentă a lui Zamolxis, nu pot fi asi- < 
milate decît parțial de istoria științifică ca date, ca docu- I 
mente, conștiința colectivă le asimilează imediat De ce ? I 
lată de ce : pentru că încrederea într-un mare trecut istoric <

(Continuare in pag. a ll-a) <
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OBLIGĂ,
PE ALȚII

NOTA 1O- 
PE UNII ÎI

(Urmare din pag. I)

125 de ani de lâ 
revoluția din

Scîntei, care au 
aprins văpaia

Ce facem cu nota 10 P Jude
cind după cele două traiectorii 
cu care debuta investigația noas
tră, putem face orice: de la 
a-i alătura din punct de vedere 
social un calificativ identic, pînă 
la a uza de media anilor de in
strucție ca de b afirmă rentabila* 
pentru negoțul la domiciliu. Ce 
diferențiază destinele profesio
nale începute sub semnul identi- - 
tații de calitate ? GONCJiE^ȚlA . 
ASUPRA NOTEI — opina uffid 
dintre interlocutorii noștri, subli
niind că nota poate fi. „un. scop 
în sine sau un mijloc de afir- 
mare**. Argumentele sînt desprin
se dintr-un dialog cu trei mate
maticieni, cercetători la Institutul 
de matematică al Academiei 
R.S.R., care — dincolo de căli
tă tea de subiecți posibili ai u- 
cestei dezbateri — au preluat-o 
șî pe aceea, de comentatori ai 
statutului pe care îl implică un 
calificativ de prestigiu.

„ZECELE" - PAȘAPORT PEN
TRU VIITOR I

Interlocutotii noștri se numesc: 
Dan Burghele, Henri Moscovici 
ri Nicolae Popescu. Colegi da 
generație, de promoții apropiate, 
actualmente cu același domiciliu 
profesional.

D. B. : Zecele nu exprimă în 
mod necesar calitatea. Mai cu- 
rînd are o semnificație volitivă : 
în definitiv, fiecare student, in
diferent de capacitatea persona
lă se întiinește uneori cu exame
ne care nu reprezintă nimic sau 
înseamnă foarte puțin pentru 
evoluția sa ulterioară. A te pro
mova cu un calificativ maxim, 
este. în asemenea cazuri, mai 
eurînd o probă de voință deai 
una de capacitate.

H. M. De aceea cred că ar tre
bui tntîi precizat ce înțelegem 
prin nota 10. Presupun că nu ct- 
fra trecută în carnetul de stu
dent sau pe diploma de absol
vire, ci concordanța dintre ea ri 
capacitatea reală a posesorului.

Rep. Există si discordanțe in
tre una și alta ?

N. P. Bineînțeles. Trec pește 
„filozofia"* examenului, peste in» 
cărcătura de întâmplare — șan>ă, 
ghinion — pe care o presupune, 
peste subiectivismul obiectiv al 
celui care examinează și mă o- 
presc la argumentul forte al de
monstrației : faptul că mulțt dvi- 
tre deținătorii, în facultate, ai 
calificativelot maxime dachează 
sau nu evoluează cum ar fi de 
așteptat după terminarea aces
teia. Vi se pare normal ca un 
absolvent cu 10 pe linie, inserts, 
datorită unei diplome atit de 
mindre, pe statele de plntd^ ale 
unui institut de 
scoată la iveală 
semneze nici o

optimizare a sistemului de re
partiții tn așa fel incri alături de 
notă — care s-a dovedit a nu fi 
totdeauna concludentă — să se 
introducă pi teste de competen
ță profesională. E mai greu, dar 
mai sigur.

D. G. Gîndiți-vă eite locuri da 
muncă s-ar putea debloca pe 
schemele tuturor profesiilor ri 
oferi celor capabili să le justifi
ce tn mod.efectiv și nu doar pe 

. baza notei din diplomă I Pentru 
câ .recele" singur nu a — F *u 

putea fi juctodată - tn șo- 
șaport pentru viitor.

Punem punct aici dircuȘtei pur
tate cu cei trei matematicieni 
propunîndu-ne ai revenim cu o 
dezbatere asupra ece*tm prim și 
esențial mecom»m de selects a 
capacitdțH de mtegrore exteii: 
repartizarea. Și poate tot axa vn 
fi pus punct întregii eocstre m- 
vestigații pe marginea bătutului 
profesional al ^ebanctteui" te 
nota maximă dacă mt no-er fi 
oprit rapbci. Mm exact o
întrebare, rostite, ortdenă pe un 
ton glumeț, dor care m s-e pă
rut un prilej de reflecție:

— Dar cu cei care ma eu ab
ținui note sunat, ca facem P 
Nai acem m tead aaoote de pro- 
feriomrti de nota taceî

mai grâu, dar I
DESPRE

MITURI
fu'*» a» m. i)

I

CUM LI RIDICAM MBXA!

I

chior ocol© urd© date© istorie© sini reiofiv pvdna. 
©st© p'ohind înrădăcinată te can*iog©r©o port>cuiarâ o fiecă
ruia dmtre r>©i. Pentru co. in mere măsură hxta -oostră oe 
astăzi vina si din forța trecutului. Ideea că pa pămîntul Româ
niei da astăzi au existat civilizații preistorice pentru care isto
ria ontică depune mărturii scrisa, na intăraște convingerea unei 
continuități de milenii a populațiilor aflate pe teritoriul in care 
trăim, lor, pe de oltâ porte, a sa cum poate fi descifrată și 
din mituri, personalitatea tai Decebol răspunde năzuinței 
noastre actuale de independență națională.

Am luat un exemplu din sutele de exemple pe care istoria 
noastră le poate furniza conștiinței generațiilor tinere cu va
loare de mit istoria veche și nouă a României este plină de 
întimpjări apte a prefigura convingerile și idealurile unei ge
nerații. Nevoia de mituri nu semnifică o abatere de la istorie, 
ci încărcarea istoriei de simboluri cu valoare morală, profund 
umană.

I

eru de mare însemnătate, unirea 
principatelor române.

Ion Cîmpineanu a alcătuit și 
un proiect de constituție, în care 
se prevedeau, între altele, eman
ciparea clăcașilor $i votul univer
sal pentru toți cetățenii trecuți 
de 25 de ani. El însă n-a făcut 
aisel la popor pentru a-și realiza 
scopurile urmărite, mulțumin- 
du-se să încerce a obține spri
jin în Adunarea Obștească și, e- 
ventual, acordul străinătății. Din 
această couxi mișcarea a fost 
lesne desconspirută iar Ctmpi- 
rteena arestat și surghiunit, vină 
H 1841, le fi Plum-

h eceeari verioadi. tn Mol
dova. comimd Leonte Radu a 
vsstiat o conțurcție, numită „con- 
fe>deraticd“ pentru câ se pronun
țe pentru reabzaree unei confe
derate intre mei make state dtn 
Boleam. Pe olan mtem instiot ~ 
m ftmrurefiei. reprezentanți ai 
burgheziei și micii boierimi, pre
conizau unele măsuri înaintate 
ce: dezvoltarea industriei națio
nale prin mdfuri profesioniste, a 
relațiilor comerciale, a sistemului 
bancar și de credit, libertatea ti
parului, înființarea unei univer
sități etc. Proiectul de reforme 
nu s-a putut realiza întrucit în
dată după redactarea sa conju
rația a fost descoperită și lichi
dată iar Leonte Radu judecat și 
expulzat.

Un ecou mult mai puternic în 
epocă a avut mișcarea revoluțio
nară din 1840 din Țara Româ
nească de sub conducerea lui

D. Filipescu, alături de care s-au 
aflat Eftimie Murgu, Nicolae 
Bălcescu, M. Serghiescu, C. Te- 
legescu.

Concepută ca o ridicare de 
mase, mișcarea din 1840 urmă
rea efectuarea unui atac armat 
asupra autorităților centrale de 
la București, combinat cu o răs
coală populară în provincie, prin
cipiu tactic ce va sta și la baza 
desfășurării Revoluției din 1848 
în Țara Românească. In acest 
scop s-au recrutat și înarmat nu
meroși orășeni și țărani, dar în 
special țărani, după modelul lui 
Tudor Vladimirescu, în Capitală 
contindu-se pe tabaci.

A fost alcătuit un proiect de 
constituție și unul de lege agra
ră. in care era definit conținu
tul antifeudal și national al miș
cării. Caracterul antifeudal este 
atestat de măsurile înscrise in 
cele două documente cu privire 
la lichidarea proprietății și a 
relațiilor feudale în agricultură și 
înlocuirea lor cu altele noi, la 
suprimarea instituțiilor de stat 
feudale și întronarea unui regim 
democratic, în care, după expre
sia lui Bălcescu. „tot românul să 
fie liber și egal in drepturi în 
țara luf.

Concret, mișcarea urmărea : 
eliberarea clăcașilor din servitu
tile feudale și împroprietărirea 
lor cu pămînt, crearea unei re
publici parlamentare-, cu un or
gan legislativ ales din toate cla
sele societâfU, alcătuirea unei 
armate revoluționare.

Programul, deosebit de avan
sat pentru epoca respectivă, re
prezenta intr-adevăr o platformă

bit mai InUi de stația de radio
amplificare care „duce- în toată 
uzina 128 de difuzoare *i al că
rei program zilnic este de 3—4 
ore.

— Deși In cea mai mare parte 
« acestui timp ea este destina
tă emisiunilor muzicale, din 
dnd în cînd — ne spunea se
cretarul — se adresează tineri
lor și organizației U.T.C.

— De la Începutul anului ptnă 
«cum de eite ori ?

— De vreo patru ori.
— Și nu vi se pare puțin ?
— Eu știu— în fond muzica e 

mai mult la cererea lor. așa

cercetări, să nu 
nimic, să nu 

. - contribuție per
sonală timp de aproape un de
ceniu P

Rep. Ce denotă aceasta ? Că 
a obținut un calificativ nemeri
tat sau că a nimerit într-o acti
vitate improprie ?

H. M. Sînt posibile ambele al
ternative. Prima e mai puțin pro
babila, pentru, că e cam greu să 
„păcălești” timp de cinci ani pe 
absolut toți examinatorii, dar cea 
de-a doua situație e destul de 
frecventă Numai că nu sînt de 
acord cu formularea: nu nime
rești într-o activitate improprie, 
ci îți alegi o asemenea muncă.

D. B. Destinul pe mai departe 
el absolventului cu note mari se 
structurează, în primul și 
mai important rînd, în. funcție 
de luciditatea și discemămîntul 
acestuia. ...

V. P Mai ales în condițiile m 
care, cealaltă cale de influen
țare a aăestui destin, cea 
cială”, adică repartizarea func
ționează tn mod deficitar. 
Vrtnd-nevrind trebuie să facem 
apel la luciditate, dacă nota mare 
îmi dă dreptul să aleg orice 
muncă, fie că sînt sau nu dotat 
pentu ea I Dar, trebuie să recu
noașteți că a fxe apel numai 
la conștiință, nu este suficient. 
Există și persoane la care.aceasta 
nu funcționează la cei mai tnalți 
parametri.

H M. Iar aceștia din urmă sint 
tocmai acei pentru care nota 
maximă s-a constituit ca un scop 
în sine : sau mai exact, jiumai ca 
o rale de a-și qsigura un loc căl
duț, unde să se refacă de pe 
urma efortului depus pentru pro
curarea hri. Oricit ar părea de 
dudaf. nota mare, aceeași notă 
mare generează consecințe con
tradictorii. -■■■■

N. P Pe unii îi obligă, pe alții 
«... explicăl

Rep. Mai precis?
V. P Prima parte e clară, sper: 

pentru unii calificativul anilor de 
mitfvrție se cere și se caută con
tinuat șl depășit la toate probele 
profesionale și sociale. Pentru 
alții insă calificativul se reduce 
la o singură funcție: aceea de 
a le oferi o justificare pentru 
poshri pe care îl ocupa.

Rep Cum s-ar putea remedia 
ac©<te neajunsuri ?

H. M. în primul rînd, printr-0

pini mi-am luat diploma. La wn 
post prea bun nu puteam spe
ra. dar «ci mi w.-o afectat prea 
tare câ am fost nvma in «ghJ 
acesta dtn Vmcea. Mi gindeam 
jd stau csșsee unt pmă string 
bani «ă fac alte facultate, ci mia 
dreptei rm-e plăcut din capul 
locului. Ate ci wm am luat ce- 
lijoam și mima ia dmf» p m-om 
prezeatet la dispensar. Primul 
șoc l-am avut cind em aflat ci 
nu mat exiriâ alt medic ta co
mună. Numai două asistente ri 
o moașă N-am apucat sâ mi 
instalez bine și s-a ivit prima 
solicitare o apendicită acute. 
Acum, de fapt nu-t un secret 
pentru rnment ci nici un absol
vent cu zece nu prea ve la în
ceput experiență clinică Dar 
unul cu șa-re, nu mai oorbesc ! 
Cu chiu cu vas. am dib-nt diag
nosticat dar de operat nu wwm 
înrum^ntat s-o fac. Int-vem m 
panică. Am pretextai că nu cm 
tot ce-mt trebuie le dispensar p 
am început «ă alerg după o m-i- 
yină. Pe la noi riec rpr, vedeți 
ce departe sintem de șoseaua 
principală. Am acut noroc p bol
nava șt eu că a apărut toruri 
una p am transporiat-o urgent 
la Spitalul din Odobețte îa 
timpul drumului, dar mar ales 
după ce femeia se afla in afvo 
pericolului, mă tortura o ringuri 
întrebare : ce m-cș fi făcut daci 
n-aveam noroc ? A fost pe cit 
de brutală, pe-etit de oportuni 
întimplarea aceasta. Și em în
ceput să învăț. Dar ftiți <fum ? 
Ceea ce se acumulează in mod 
normal în șase ani de facultate, 
eu a trebuit să parcurg in citeva 
luni. îmi procurasem mulaje și

—
(Urmare din pag. D 

toare. am remarcat atmosfera 
de seriozitate în care se desfă
șoară activitatea studenților si 
faptul că jurnalele de grapă 
consemnau o frecvență de sută 
la sută, ceea ce oglindea reali
tatea.

Nu același lucru se întîmpll 
la Universitate. Aici, absențele 
sint o... prezență obișnuită. 
Dintr-o discuție purtată cu stu
dentul Gabriel Mocanu. anul 
III sociologie, a rezultat câ ’.a 
majoritatea cursurilor rar vin 
mai mult de trei sferturi din
tre studenți. Solicltindu-i etteva 
cazuri, nu s-a putut opri la 
nici unul, pentru că, se pare, 
absențele sînt aproape uniform 
repartizate între studenții anu
lui. Cele spuse de interkxx-o- 
rul nostru au fost confirmate, 
ulterior, de tovarășul Mihai 
Golu, prodecan al Facultății i- 
filozofie t „sînt mulți studer.’u 
care iși permit sâ absenteze 
exagerat de mult, motiv pentru 
care Consiliul profesoral de 
comun acord ou C.U.A.S.C. a 
hotărît sancționarea lor“.

Simpla constatare și faptul 
că se aplică sancțiuni nu e 
încă de natură să mulțumească. 
Studentul este obligat sâ parti
cipe la toate formele de activi
tate prevăzute în planurile de 
învățămînt. Abaterea de Ia a- 
ceastă prevedere a regulamen
tului presupune niște cauze 
care se cer descoperite și eli
minate. Gabriel Mocanu >ga 

.faptul c& la cursul de Istorie

— Al încercat sl combinați 
proyrarmr. muzical cu texte care 
«4 se adresele direct unor ti
neri ’ Melodia cutare, si zicem, 
e dedicată tinărul x sau orga
nizației x, care tn Întrecerea u- 
trcistâ a fSetrt economii de ma
terial da atiția lei-.

numai că cineva trebuie sâ știe 
ce anume fac tinerii, ce anume 
face o organizație sau alta. Și 
de acest lucru se lovesc factorii 
responsabili. Iar ca să nu se 
mai lovească de aceste necu
noscute le-ar trebui cine știe 
ce evidente ? Ar însemna asta 
cumva birocratism ? Aparent 
da. Dar cînd zicem că tinerii 
sau organizația U.T.C. se anga-* 
jează să facă economii de ma
teriale, ’ fără a cpncretizsț frisă 
ce economii, ee altceva îndeam
nă dacă nu muncă la general, 
fără legătură cu situațiile con
crete ? Lucrurile trebuie bine 
înțelese. Una e birocratismul și 
alta e angajarea concretă, ur
mărirea simplă a ceea ce ți-ai 
propus.

De aceleași necunoscute se 
lovesc cei de la U.R.A. și in 
folosirea agitației vizuale, agi
tație bine intenționata de altfel. 
Dar ce păcat- că intențiile, mă-

CU MIJLOACE

viabilă, de luptă, care ar fi pu
tut uni în front comun masele 
populare și elementele burgheze 
adepte ale mișcării. Din păcate, 
însă, conducătorii mișcării au 
comis greșeala de a subesti
ma potențialul revoluționar al 
maselor populare de la orașe, 
mult mai ușor de organizat. La 
aceasta trebuie adăugat rolul tră
dător al unei părți din mica 
boierime, inițial favorabilă miș
cării.

In octombrie 1840 fruntașii 
mișcării au fost denunțați, ares
tați și condamnați la ani grei de 
temniță sau ocnă, ispășiți la Te
lega sau la mănăstirea Snagov. 
Printre cei arestați se aflau: D. 
Filipescu, Nicolae Bălcescu, Ef
timie Murgu, Cezar Bolliac, C. 
Telegescu, D. Machedonschi. 
Fiind minor, Nicolae Bălcescu a 
fost internat la mănăstirea Măr
gineni, iar Eftimie Murgu a fost 
expulzat și s-a stabilit la Lugoj.

Deși înăbușită, mișcarea revo
luționară din 1840 a reprezentat 
un moment de seamă în proce
sul pregătirii politice și organiza
torice a Revoluției din 1848. în
semnătatea și rolul istoric al miș
cării au fost bine sesizate de con
temporanii evenimentelor. Ei au 
arătat că mișcarea a constituit de 
fapt Revoluția de la 1848 antici
pată, că la 1848 s-au împlinit șl 
dezvoltat proiectele anului 1840. 
Istoria și timpul au dovedit că, 
tn adevăr, Revoluția din 1848 a 
reprodus. în dimensiuni amplifi-A 
cate, desigur, mișcarea revoltr^ 
ționară din 1840.

în Transilvania, tn deceniul 
premergător revoluției, e-a mani
festat cu multă vigoare mișcarea 
sociala și națională a românilor. 
Pentru fruntașii acestei mișcări — 
Simian Bărnuțiu, George Barifiu, 
Timotei Cipariu -— obiectivele 
luptei erau aceleași ca și în Mol
dova și Țara Românească — pe 
plan social, abolirea sistemului 
feudal și a relațiilor de produc
ție pe care acesta le genera, iar 
pe plan național, egalitatea în 
drepturi a populației românești 
cu celelalte naționalități dm 
Transilvania, ca o primă etapă 
a procesului de unire a tuturor 
provinciilor românești într-un 
singur stat. Rezistența în fața 
măsurilor deznaționalizatoare ale 
autorităților, frecventele mișcări 
și frămîntări țărănești, contactele 
strînse menținute cu revoluționa
rii din Moldova și Țara Româ
nească, au fost tot atîtea forme 
prin care s-a manifestat mișcarea 
socială și națională a românilor 
transilvăneni în epoca istorică 
anterioară revoluției.

In Banat, Eftimie Murgu, sta-
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SIMPLE DE PROPAGANDĂ
terialele folosite — avem aici 
în vedere gazetele de perete, 
panourile, afișele — se opresc 
exact acolo unde ar trebui să 
pună punctul pe i. Concret însă

— T. © idee dar pentru «sta ar 
trebui să frtm că ti nărui sau 
organizația x a făcut această 
economie.

O asemenea idee e deci bună.

Panouri în Uzina „Electroputere" ? Destule. Dar unele goale, 
fiindcă pentru ele nu s-a găsit un angajament real.

muniști ar trebui să intervină 
și in situația sesizată de stu
denți. cerind îmbunătățirea 
cursurilor, dar mai ales, în si
tuația frecvenței atit de defi
citare la Universitate ; să-i 
convingă pe toți studenții de 
necesitatea și utilitatea respec
tării acestui punct din Regula
mentul privind activitatea pro
fesională. Se impune, de ase
menea, sporirea exigenței deca
natelor față de cei care absen
tează nemotivat, ca și urmări
rea eficienței sancțiunilor apli
cate.

nucare e angajamentul lor, 
•poți afla. De ce ? Pentru că or
ganizațiile nu au de cele mai 
multe ori asemenea angajamen
te precise pe care să le urmă
rească. Ceva, ceva există, insă 
prea puțin față de ceea ce se 
așteaptă.

Spunem asta pentru că, iată, 
aceeași situație am întîlnit-o și 
la „Electroputere". După înde- 

■ lungi discuții avute în prima zi, 
- am convenit cu secretarul co
mitetului U.T.C. pe uzină să 
venim a doua zi pentru a sur- 

' prinde cu obiectivul aparatului 
de fotografiat, cîteva panouri, 
lozinci sau afișe din care sa 
reiasă angajamentele și reali
zările concrete ale organizației.

— Miine — ne-a asigurat Ște
fan Etegan. secretarul comitetu
lui U.T.C. pe uzină — vă veți 
convinge că se poate.

Venind a doua zi. tot 
găsit a fost o singură 
scrisă cu creta care reda 
globale din angajamentul și re
alizările Fabricii „Mașini rută-. 
tive“-care numără peste 600 de 
utecîști. In rest, nimic. Bun șl

manualului, să elimine această 
manifestare a formalismului*

Pregătirea temeinică 
— iată un deziderat

Unul din dezideratele actuale 
ale învățămîntului nostru su
perior este pregătirea ritmică a 
studenților. O metodă dintre 
cele mai eficiente de sondare 
a nivelului de pregătire pe 
parcursul semestrului o consti
tuie lucrările de control solici-

ce am 
tablă

4 cifre
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I m banat, tțtimie Murgu, sta

bilit la Lugoj după expulzarea 
din Țara Românească, militează
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am vrut să lft aflăm ■ 
intențiile. Cele patru ci- I 
care vorbeam se refe- I
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Secretarul comitetului U.T.C. 
intr-o postură în care ara
reori poate fi surprins. Păcat. 
La U.R.A. sint două stații 
de amplificare de cea mai 

bună calitate

atit"' ne-am . zds. Poate nu au 
avui- timp și. pentru că tot ve
nisem, am vrut” să le 
măcar i“- 
fre de ___
reau la nivelul unei fabrici, dar 
în această fabrică sint peste 
zece organizații. Așa că voiam 
să îi auzim cum văd ei agitația 
vizuală și la nivelul organiza
țiilor, acolo unde efectul ei este 
direct. Numai că de aceeași 
„necunoscută" ne-am dat seama 
că se lovea și tovarășul Etegan.

— Am încercat să facem ceea 
ce credeam ieri că se poate dar, 
pînă la urmă, am constatat că 
nu avem ce scrie pe ele, ne-a 
răspuns secretarul. Pregătisem 
și panouri, mai multe.

Iată, așadar, cum una dintre 
cele mai simple forme ale mun
cii de propagandă se lovește de 
lipsa de conținut a propagandei 
însăși, cum apelînd Ia instru
mente eletnentare dăm peste 
lipsuri de esență. Și atît de 
multe și la îndemînă sint aces
te instrumente că nu trebuie 
decît să ne uităm în jurul nos
tru ca să dăm peste ele.

re lăturl de alte elemente patrioti
ce ale intelectualității bănățene, 
pentru desființarea iobăgiei, asi
gurarea dominației politice a ro
mânilor aflați în majoritate pe a- 
cest. teritoriu, pentru realizarea 
în Banat a unui stat românesc. 
Pentru aceasta Eftimie Murgu a 
fost arestat în 1845, închis 
Ruda, de unde no fi eliberat 
timpul revoluției.

în acest fel, atunci etnd 
1848 revoluția a izbucnit, mai 
întîi în Moldova, apoi în Țara 
Românească »i Transilvania, des- 
fășurindu-se intr-un tot unitar, ca. 
un unic revoluționar, ea de
fapt încununa un întreg proces 
de pregătire ideologică, politică, 

organizatorică, își legitima tn ' 
mod obiectiv forța și puterea 
de cuprindere a întregului po
por în mișcările sociale și națio
nale anterioare care atestaseră 
fără putință de tăgadă dorința 
fermă a românilor de a înlătura 
o orînduire socială perimată, fri- 
nă în calea dezvoltării sale libe
re, demne și nestimate.

la 
în

în

VASILE NICVLAE. 
cercetător la Institutul de stedri 
istorice si social-politice de pa 

Ungă C.C, al P.C.R.

nu sint aminate se găsește so
luția absenței de la lucrare (a- 
proximativ 20 la sută la anul 
III al Facultății de mecanică 
agricolă).

Dacă la Institutul medico- 
farmaceutic seminarizarea în 
cadrul lucrărilor practice re
zolvă problema verificării pre
gătirii ritmice a ’ studenților, nu 
înțelegem de ce. la Facultatea 
de filozofie nu se urmărește 
îndeaproape stadiul de însuși
re a cunoștințelor prin aceeași 
metodă a probelor de control ; 
studenții anului III Sociologie

denți. Tovarășul cont Nicolaa 
Dinuț de la Facultatea de fizi
că remarca în acest sens : „La 
disciplina pe care o predau, 
frecvența nu depășește în ge
neral 50 la sută. Este o stare de 
lucruri care trebuie eliminată, 
mai ales că s-a dovedit dinfcot- 
deauna că cei cu frecvență sla
bă la cursuri și seminarii ob
țin rezultatele cele mai slabe 
la examene. După opinia mea, 
nu trebuie vorbit în general de

cultățil preconizează măsuri 
disciplinare ale căror rezultate 
le așteptăm. Oricum, însă, a 
mai normal să intervenim îm
preună cu organizația studer- 
ților prin mijloace educative de 
convingere.

O situație asemănătoare ex<- 
Institutul politehnic: 
Constantin Nichifor, 

Transporturi, remarea 
de aproximativ 15—20

DISCIPLINA STUDENȚEASCA
rft ăooâ ateeațe) se datorează 
caracter-aînctiv, nivelului 
ftiintific ridica: al acestor acti- 
\iTăț: profesionale.

IuzerioCTzîorii noștri au drep
tate : u-. curs bun atrage după 
s.ne o bună frecvență, dar con
siderăm că acesia nu este sin
gurul factor care determină in 
pnm-ui caz. absențele la cursuri 
- .r. al doilea caz. frecvența
bună. tntrucit prezența la 
cursuri și seminarii este obliga
torie. prea multe de spus și de 
explica: nu sint : studenții tre
buie să respecte prevederile 
regulamentului universitar! 
Insă Asociațiile Studenților Co

O cauză a rî©participai, la 
cursuri, $e data. aceasta - la In
stitutul politehnic București,, 
este existența unor cursuri ti
părite pe care cadrele didacti
ce le reproduc aproape identic 
în amfiteatre, lucru care jus
tifică într-o oarecare măsură 
interesul scăzut al studenților 
pentru aceste prelegeri. O si
tuație asemănătoare apare une
ori și la Facultatea de medici
nă generală și referitor la ea 
tovarășul conf. dr. Valentin 
Stoicescu, secretarul comitetu
lui de pârtid, considera că tre
buie intervenit ca titularii 
cursului să depășească litera

tate de decanate. Tn urma dis
cuțiilor pe care le-am' purtat 
cu studenți și cadre didac
tice din cele trei instituții de 
învățămînt pe care le-am vizi
tat am ajuns la următoarele 
concluzii ? La Institutul poli
tehnic București a început mai 
de mult susținerea lucrărilor 
de control dar, deși ne aflăm 
Ia mai mult de jumătatea se
mestrului, se înregistrează mul
te întîrzieri în realizarea aces
tei cerințe. Deseori întirzierea 
este datorată amînărilor solici
tate de studenți (exemplu : a- 
nul II B Chimie industrială) 
pe motiv că nu s-au pregătit 
suficient. Atunci cind probele

nu-și aminteau să fi susținut 
vreodată asemenea probe. Este, 
totuși, un lucru care trebuie să 
dea de gindit pentru că lucră
rile de control sint oglinda fi
delă a activității profesionale 
permanente, un stimul al aces
teia.

Importanță egală 
disciplinelor de studiu

O altă constatare se referă 
la limbile străine și la științele 
sociale, care, nefiind conside
rate discipline de profil, sint 
neglijate uneori de către stu-

tă și la 
studentul 
anul III 
procentul
la sută absenți la cursul de so
cialism. O 
multilaterală 
se impune.

analiză serioasă, 
a acestei situații

★
acestor deficiențe, 
aspectelor poziti-

necesitatea frecvențeî, cî să se 
acționeze în fiecare caz în par
te, și, în cazul la care ne re
ferim, e vorba de jumătate din 
efectivul studenților. Am sesi
zat că în mentalitatea unor stu
denți stăruie ideea că științele 
sociale ar fi ceva auxiliar, ceea 

contravine flagrant rolului
pe care înțelegem să-I acordăm 
în întregul nostru învățămînt 
acestor discipline. Nu e mai 
puțin adevărat însă că și la 
disciplinele de profil se absen- 

. tează mult. Pentru îmbunătăți
rea frecvenței, conducerea fa-

ce

EI im i narea 
generalizarea 
ve depind, în egală măsură, de 
studenți și cadre didactice, de 
modul în care vor reuși să con
lucreze în acest sens. Documen
tarul acesta este adresat însă 
mai cu seamă, asociațiilor stu
denților comuniști din facultățile 
amintite — și nu numai acestora 
— pentru a pune cit mai grab
nic și cu constanță pe ordinea 
de zi a preocupărilor lor, res
pectarea disciplinei universitare, 
asigurarea bunei desfășurări a 
procesului de învățămint, și 
din acest punct de vedere — a 
frecvenței la cursuri.
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LIVEZILE
mai bine gospodărite, 
pot și trebuie să dea 

rod mai bogat
• Record de primăvara: plantarea a trei milioane și jumătate 
de pomi fructiferi ® „Să crești mare odată cu mine" și alte 
lăudabile inițiative uteciste • Sădirea pomilor, o acțiune 
nicicînd încheiată®îngrijirea plantațiilor, a livezilor,o răspundere 
la fel de mare • Ce ne rămîne de făcut pînă la toamnă

Campania de plantare a po
milor fructiferi ș-a. încheiat. Iii 
această primăvară, livezile ță
rii s-au îmbogățit cu peste trei 
milioane și jumătate de pomi 
fructiferi. Desfășurată sub che
marea : „Cit mai multi pomi in 
livezi, pe lîngâ case, ori unde 
pot rodi", acțiunea de planta
re s-a bucurat de un larg ecou 
in rîndul tineretului, a tuturor 
locuitorilor satelor. S-au plan
tat puieți de măr și păr, de 
prun, vișin, cireș și cais, de nuc 
și coacăz negru in ogrăzi și de-a 
lungul drumurilor dar mai ales 
în masivele pomicole. Peste 
trei mii de hectare au fost 
plantate în cooperativele agri
cole. Devenind o acțiune, de. 
masă, plantarea' pomilor a beT 
negciat, în această primăvara, 
deljbsrticiparea a peste un mi- 
lioir și jumătate de tineri. Cir
ca două milioane și jumătate 
de puieți au fost plantați de că
tre tineri ; participarea lor la 
dezvoltarea patrimoniului po
micol dovedindu-se și1 prin a- 
ceea că au lucrat zile în șir la 
terasarea terenurilor in pantă, 
improprii agriculturii, la înfi
ințarea de pepiniere, înlesnind 
astfel producerea materialului 
săditor pe plan Jocal. Printr-un 
efort colectiv, la chemarea con
ducerii partidului, a reînviat 
faima pomiculturii în județele 
din zona subcarpatică, s-au rea
lizat succese de seamă in ma
terializarea prevederilor amplu
lui program de dezvoltare a po
miculturii. în șcesț sens, tova
rășul dr. inginer Ion Ceaușescu, 
adjunct al ministrului agricultu
rii, industriei alimentare și ape
lor, aprecia că „principiile care 
au stat la baza elaborării pro

gramului de dezvoltare a sec
torului pomicol au confirmat 
caracterul realist al politicii de 
intensificare și dezvoltare mul
tilaterală a agriculturii noastre 
socialiste. Printre acestea se de
tașează : creșterea producției 
totale de fructe pe seama spo
ririi recoltei la hectar și a creș
terii, în continuare, a suprafe
țelor de pomi în zonele și ba
zinele consacrate, consolidarea 
plantațiilor tinere și creșterea 
potențialului de producție al 
plantațiilor pe rod, concentra
rea și specializarea producției 
efectuarea de plantări dirijate 
(al soiurilor și speciilor) in va
tra satelor. Ceea ce s-a realizat 
în primăvara aceasta este deo
sebit de valoros ; s-a plantat 
mai mult decît în oricare an în 
ultimii cincisprezece. recupe- 
rindu-se în bună parte și ne- 
realizările din toan na trecuta : 
au fost extinse mult plantațiile 
din speciile deficitare : nuc. coa
căz, vișin etc. Dar. ceea ce s-a 
realizat în această primăvară 
constituie doar o etapă in în
făptuirea proiectelor căneau»»* 
cupă conducerea ministerului te 
sensul dezrottăfîi pătrifticnifi- 
lui pomicol al țării. Consumul 
mult sporit de fructe, lărgirea 
piețelor externe de desfacere și 
dezvoltarea sectorului de in
dustrializare. solicită ca fcrr-ua 
ting* scurt să aiurjjem la du
blarea actuale: producții de 
fructe. Aceasta. se soa
țe ir.făptui- nume: cm. partiă- 
parea entuziasta a ftxfuror ce
tățenilor. prir. lârgirea ș: in
tensificarea gradului de utiliza
re a mașinilor din dotare, prin 
munca depusă 385 de zile din 
an in plantații, la întreținerea

pomilor44. Cuvinte care dau mă
sură muncii depuse !n această 
primăvară și care direcționează, 
în același timp, activitatea din 
perspectiva imediată. în fieca
re județ au apărut initiative ce 
au determinat o largă cuprin
dere a cetățenilor la acțiunea 
de plantare. La cooperativa a- 
gricolă din Coruș, studenții *de 
ia Institutul agronomic din 
Cluj au organiza: o plantație 
intensivă de coacăz negrr pe 
cinci hectare. De asemenea. In 
județul Prahova. inițiativa ute- 
ciștilor „Să crești mare odată 
cu mine" s-a concret.zat te
■plantarea a ceste 50 W de pocu. 
fructiferi, iar te județele Te
leorman. Timiș. Vastei. Vran- 
cea. Cor_star.ța. Dîmbovița, Să
laj. Olt și Dolj- -decada pl— 
tării pomilor fructiferi" a con
centrat munca a zeci de mu de 
tineri de toate profesiile- în ju
dețul Botosar.L utecișta ac fost 
autorii chemării ^Fiecare tteăr 
— rite rinei pomi pUetați". ’-ar 
in județul Argeș. participarea 
tinerilor <-a v-»țda: cu sădirea 
a o suxă de m da pomi Mi 
mult derit prevedeau sarcinile 
de plan. De oe piZuriie Btatri- 

texUau -

(olurile completate". ce*a :* a 
atras duci rine ytentarea a pes
te o sută ie mii de nțete te oe- 
-.nterrui deja aer«*-a an Se r*- 
~-i —i. de ^cenrenea. oreonze»-

tații în toamna și primăvara a- 
r.ului viitor. E lăudabilă acțiu
nea declanșată în județul Te
leorman, de a se organiza mini- 
pepiniere pomicole în cadrul 
consiliilor intercooperatiste, 
precum și a stațiunii experi-* 
mentale pomicole Bistriții și a 
ceiei din Voinești (județul Dîm
bovița) de . a patrona sub toa
te aspectele acțiunea de planta
re a pomilor. Dar aceste iniția
tive se impun generalizate, iar 
măsurile inițiate se cer dubla
te de altele, adoptate pe plan 
local, care să permită amplasa
rea judicioasă a noilor planta
tă. concentrarea producției în 
unități specializate, dotate in 
mod corespunzător, unde să se 
înmulțească rapid soiurile noi, 
recent omologate. Se impune, 
de asemenea, trecerea mai rapi
dă la crgar.izarea pe scară largă 
a asociațiilor ir.tercooper-atiste. 
cu profil pomkcL Iar te toată

sorire de a sprijini cu același 
L- si hȘrrrM-îe acțiunile de 
retteere * pxnăcr plantați și

tăriicr viitoare. A- 
tel » perambuf n*: 
ăe oiaatațî petri.

GH. FTCIORU

VREMEA
în următoarele zile 

Regimul hidrotehnic favorabil creșterii e- 
nergice a culturilor agricole

• în atenție : continuarea acțiunilor de com
batere a excesului de umiditate

ținut însă că în cea mai mare 
parte a Munteniei și a Olte
niei, cu excepția Bărăganului 
de sud-est, în sudul Banatului 
si al Transilvaniei, iar local în 
Moldova, pe lunci, se va men
ține excesul de umiditate, ceea 
ce impune continuarea acțiuni
lor de înlăturare a apei în ve
derea însămințării eșalonate și 
a acestor terenuri. în restul 
zonelor agricole, umiditatea so
lului la nivelul sistemului ra
dicular al plantelor se va men
ține în limite apropiate de ce
rințele optime.

Condițiile agrometeorologice 
ale lunii mai permit terminarea 
în scurt timp a însămînțărilor 
și impun asigurarea unui ritm 
susținut a lucrărilor de îngri
jire a culturilor, ca și contro
lul acestora pentru depistarea 
dăunătorilor și aplicarea cu efi
ciență maximă a măsurilor de 
prevenire și de combatere.

Potrivit aprecierilor institutu- 
§ lui meteorologic, în ,luna mai 
5* temperaturile medii vor fi cu- 

prinse între 14—17 grade. în 
§ privința precipitațiilor, cantită- Ș țile ce vor Cădea se vor situa 

în limite normale, variind între 
35—45 litri pe metru pătrat în 
Dobrogea și 70—90 litri pe metru 

Ș pătrat în Transilvania și Mara- 
mureș. Nu este exclusă posibi- J litateâ ca în Oltenia, Muntenia, 

S Dobrogea și aproape în întreaga 
Moldovă, cantitățile medii lu- 
nare să fie pe alocuri depășite. Ș De remarcat că cea mai rece 

Ș perioadă din luna mai se pre- 
vede a fi între 10—15 ale lunii, 

§ cîhd în nordul extrem al țării 
5 temperaturile vor coborî pînă 

la zero grade.
Cu excepția terenurilor afec- 

Ș tate de umiditate, regimul hi- 
ș drotermic al solului și al aerO- 

lui îp cursul, lunii va favoriza 
un ritm energic de creștere a 

S culturilor agricole. Trebuie re- 
K

rirăfcxjr a^voue de a rea-

SUCEAVA:
Hn»»rt di» ptg- 0 

t-rărT Ir. aerian timp, dt- 
rr.aya; » r ;de piaatat 

cahoH I? unitățiîe rămase 
tn urmă a de-.enrjșr. inter.- 
sificarea' rifrrmlui de lucru. 
Se apreciază că* te ■următoa
rele trei zile. în județul Su
ceava, plantatul cartofilor se 
va încheia. în sprijinul cam
paniei au venit și acțiunile 
uteciștilor. Aceștia au sortat 
peste cinsprezece mii de tone 
cartofi de sănjînță. au asi
gurat deservirea mașinilor 
și fertilizarea terenului.

COVASNA:
(Urmoie din pap. I)

crează zilnic cu o viteză suț 
perioară pînă la dublu celei 
inițial planificată. De altfel, 
în numai trei zile, în cadrul 
județului Covasna, suprafa
ța plantată cu cartofi s-a 
dublat. Lucrarea mai trebuie 
executată pe numai cinci 
mii de hectare. în . fiecare 
după amiază elevii și tinerii 
din industria județului spri
jină pe membrii cooperatori 
în acțiunea de plantare. De 
asemenea, în cadrul unități
lor agricole cooperatiste au 
fost detașate și mașinile în
treprinderilor agricole de 
stat, unde s-a încheiat exe
cutarea lucrării pe toate 
cele 1.600 de hectare plani
ficate. G. F.

Un „prim plan“ din secția a IlI-a a Uzinei „Independența 
Sibiu.

Foto: O. PLEQAN

în atelierul de tricotaje al Liceului „Emariuil Gojdu" din Oradea.
Foto: ȘT. WEISS

în fluxul tehnologic la F. V. B.

NOI UTILAJE POARTĂ MARCA

„AUTODOTARE44
R

evenind după cite- 
va luni în incinta

Fabricii de venti
latoare — Bucu
rești, parcurgind 

» din nou cociparti-
nsentele sale de producție, re
marcăm te perunecrul acesto-

ai a. *cr taci— .

teeo—■< șă je 
ar *a£ 
deri sa stbiirîîez cf4r acțiunea 
oespre*care am amihii*. ^3' ftet 
Si sin* c-c-optați mulți utcciști 
din rîndul inginerilor, maiștri
lor și muncitorilor, tineri care 
te pofida faptului că n-au prea 
multă vechime In profesie au 
reușit să ducă la bun sfirșit 
misiunile încredințate.

Ne aCâm lingă mașina de 
roluit, utilaj intrat în funcțiu
ne în urmă cu o lună. Alături 
de noi se găsește inginerul Gri- 
gore Silviu, membru al comi
tetului U.T.C., omul care, în- 
cepind cu faza de proiectare 
și terminând cu execuția pro- 
priu-zisă, a coordonat „naște
rea*4 acestui utilaj.

— în fabrică — ne explică 
dinsul — mai avem încă o ma
șină de roluit. Numai că ran
damentul ei. capacitatea aces
teia era departe de a satisface 
necesitățile noastre actuale.

— Noua mașină este o copie 
a celei dinții ?

. — Nici vorbă. Sîntem doar în 
1973 și se impunea un utilaj, la 
nivelul exigențelor tehnice ale 
acestui an.

— în ce anume constau deo
sebirile ?

— In primul rind, așa după 
cum se observă. în loc de o 
rolă acum sint trei. ’Cu alte 
cuvinte, productivitate sporită, 
posibilitatea abordării simultane 
a unei game mai largi de ope
rații. Apoi, tot legat de produc
tivitate, să-nu uităm că la noua 
mașină a fost eliminată complet 
preîncălzirea profilelor, înainte 
de a intra la prelucrare, cîști- 
gîndu-se astfel la fiecare reper 
între 5—10 minute. Și cum 
produsele fabricate sint de or
dinul sutelor vă dați seama de 
importantele economii realizate

la capitolul „timp*/. In sfîr,șit,. 
gabaritul a fost redus cu circa 
o pătrime, consuniul.de metal 
utilizat a fost mai mic cu a- 
proape o jumătate de tonă.

Sâ recapitulăm deci : avlndu- 
se In vedere sarcinile sporite 
de pian ce revin Fabricii de 
venâlatoare ne 1973. încă de 
anul trecut se ajunge la con
cluzia că in fluxul tehnologic 
trebuie inu-odurf încă o mașină 
de roluit Aceasta tted «izua-

: nile tale c.eva și a „împrumu
ta44 de la alții. Bineînțeles, nu 
e_o treabă ușoară ca apoi, du
pă ce ai ales, să mergi pînă la 
capăt. Mai întotdeauna ' între 
calculul hîrtiei și realizarea ți
nui utilaj intervin discordanțe. 
Mă gîndesc, de pildă, la situația 
in care ne aflam la mașina de 
roluit cind. deși inițial prevă
zusem rulmenți pentru antrena
rea subansamblelor. acestea 
lipsind din magazie, procurarea 
io? fiind dificilă si de lungă 
durată, am schimbat soluția ln- 
iocuted-rulmenții • cu lagăre

• O mașină de ro- 
luit la nivelul anului 
1973. • Mai multe 
variante și opțiunea 
decisivă : apelul la 
inteligența tehnică 
proprie • Inginerul] 
utecist Grigore Sil
viu primește o mare 
răspundere • Un co
lectiv cu ambiții de 

milioane

cizează secretarul comitetului 
U.T.C.. existau doar două alter- 
n ative. Prima,să prospectăm 
piața internă sau cea externă 
pentru a vedea"jjje unde anume 
am putea face achiziția. Incon
veniente — timp îndelungat 
pînă la primirea mașinii, bani 
grei cheltuiți pentru procurarea 
ei. Doi j să o. executăm prin 
mijloace proprii-. Firesc, cunos- 
cîndut.se posibilitățile interne 
de care dispune întreprinderea 
se optează pentru cea de a do
ua variantă. Faptul că lucra
rea este încredințată tânărului 
inginer Silviu Grigore nu este 
deloc întâmplător. Utecistul Gri
gore Silvip realizase în colabo
rare cu un colectiv de ingineri, 
maiștri șj muncitori și alte lu
crări similare printre care pot 
fi amintite : mașina de debitat 
după șablon, o monoglindă la 
depozitul de electromotoare și 
alta la depozitul de piese semi
fabricate. forjate și laminate.

— De altfel — ține să ne spu
nă inginerul Dan Costeșcu care 
împreună cu alți muncitori 
printfe câre tifi&rii Daniel Ghi- 
ță, Ion Constantin, Claudiu 
Constantin au răspuns 'de pu
nerea Ia punct a „părții elec- 
trice'*4 atât ' la mașina de roluit 
cit și -]a celelalte’ instalații, —■ 
în întreaga acțiune de autodo- 
tare este vorba de opțiune. Op
țiune între ieftin și scump, în
tre a face cu mintea și cu mîi-

Indiscutabil, mal ale# tetr-o 
întreprindere cu un specific a- 
parte, cu utilaje in mare par
te unicase, proiectarea și exe
cuția prin autodotare cere efor
turi susținute, implică. în cea 
mai mare măsură curajul teh
nic, capacitatea de a renunța 
la soluțiile lesnicioase, dar mai 
puțin eficiente în favoarea ce
lor optime, rentabile, chiar da
că această renunțare cere, cum 
ne mărturiseau interlocutorii 
noștri, muncă „Inginerească* 
mai multă, un efort de concep
ție sporit.

— Citind documentele recen
tei Plenare a ■ Comitetului Cen
tral, cuvin tarea tovarășului 
■Nicolae Cea-ușescu — releva to
varășul inginer Dan Costescu 
— am înțeles o dată mai mult 
obligația ce ne revine de a sta
bili soluții constructive cît mai 
eficiente cu un consum de ma
teriale cât mai scăzut necesita
tea de a ne grăbi să gândim ou 
capul nostru, numai astfel fi
ind posibile rezultatele pe mă- 

, sura exigențelor cu care ne 
confruntăm.

,Un argument de ultimă oră, 
unul dintre multe altele, întă
rește spusele preopinentului 
nostru, adăugă o nouă tușe ta
bloului pe care ne-am străduit 
să-1 schițăm, tablou vizînd ac
țiunea de autoutilare, acțiune 
în urma căreia numai în acest 
an se preconizează realizarea 
unor mașini și instalații în va
loare de două milioane lei. Ne 
referim în speță la lucrările de 
confecționare a celor trei pla
touri rotitoare pentru sudură, 
platouri ale căror corpuri prin- 

• cipale. sint constituite de . trei 
strunguri carusel casate, mașini 
unelte care astfel ’ vor începe, 
într-o nouă ipostază, viața pro
ductivă în fluxUl tehnologic al 
fabricii;

GH. GHIDRIGAN

Lucram 
pentru 
export

Relevînd realizarea acestei 
măsuri, tovarășul director evi
denția de fapt una din experi
ențele dobîndite în primele pa
tru luni de activitate, experien
țe ce au asigurat îndeplinirea 
și depășirea substanțială a sar
cinilor de plan. Este vorba de 
pregătirea tehnica a producției, 
de folosirea intensivă a utilaje
lor și a spațiilor de producție. 
Argumentele sînt deosebit de 
convingătoare : în prima zi a 
lunii trecute, aici a intrat in 
funcțiune la termenul stabilit 
o nouă capacitate de producție, 
altfel spus,, a fost dublată ca
pacitatea de producție a filatu
rii de la Unitatea A a între
prinderii. Și încă din primele 
zile, sarcinile noului obiectiv 
au fost realizate ia nivelul pre
văzut în plan.

— Reținem pentru lunile ur
mătoare multe învățăminte dar 
mai ales pe cele referitoare la 
o mai bună folosire a spațiilor 
de producție existente, ne de
clară inginerul Marcu Signuard, 
șeful serviciului planul produc
ției și investiții. Din inițiativa 

noastră am repus în producție 
de la începutul anului încă 40 
de războaie de țesut. aduse 
prin transfer de la unități si
milare din țară, războaie car» 
urmau să fie casate. Obținem 
cu acestea o p. oducție de 
700 000 m.p. țesături pe an. Stu
diem în continuare posibilități
le pentru o mai rațională am
plasare a utilajelor și fără în
doială, în săptămînile următoa
re vom obține noi rezultate.

O problemă care se ridică la 
această întreprindere cu deose
bită acuitate în luna mai este 
realizarea pentru prima oară 
a exportului de fire. Pînă acum, 
întreprinderea „Textila44 din 
Galați a exportat numai țesă
turi. Deci, textilistele gălățene 
se află în fața unui nou exa
men care incumbă serioase răs
punderi.

— Am început producția de 
fire pentru, export încă de lu
na trecută și peste puțin timp 
vom începe livrările, ne spune 
inginerul Marcu Signuard. La 
mașinile respective lucrează a- 
proape numai tineri și trebuie

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

să spun că ei au făcut serioa
se eforturi pentru a se perfec
ționa profesional. în această 
direcție, a pregătirii cadrelor, 
am țprimit un ajutor efectiv 
din partea organizației U.T.C. 
Pe de altă parte, noi am luat 
măsuri pentru realizarea unor 
amestecuri de bumbac care să 
asigure o mai bună calitate a 
firelor. Recent am mai depă
șit încă o dificultate prin so
luționarea confecționării pe 
plan local a unei mari cantități 
de conuri necesare pentru bo
bine. Deci drumul pentru ex- i 
portul de fire este liber.

Mergem la filatura de la U- 
nitatea A, acolo unde se reali-, 
zează o bună parte din aceste 
sarcini. Ir sector constatăm din 
prima clipă o activitate labori
oasă. toate mașinile funcționea
ză ireproșabil, tinerele filatoa
re se străduie să folosească din 
plin fiecare secundă, fiecare 
minut. Prin realizarea investi
ției de care aminteam, prin in
troducerea în circuitul tehnolo
gic a unor mașini de înaltă pro
ductivitate, aceste tinere și-au 
extins aria de activitate: îna
inte fiecare lucra la două părți 
de mașină, acum fiecare deser
vește patru părți de mașină. 
Motiv în plus de satisfacție, dar 
bine înțeles și de răspundere.

— Ziua de azi. ne spune in
ginerul Nicolae Stoianovici, șe
ful sectorului, are pentru noi 
o semnificație aparte. De azi, 
jumătate de sector a început să 
lucreze fire pentru export. 
Cum era și de așteptat acest 
fapt ne cere noi eforturi pentru 
o mai bună organizare a fluxu

lui tehnologic. Una din soluții 
la a cărei aplicare am trecut 
cu toate forțele, se numește 
sectorizarea fluxului tehnolo
gic. Urmărind, desigur, cum este 
și ușor de intuit, o mai bună 
dozare a amestecului de fire, 
asigurarea nuanței necesare. In 
săptămînile viitoare, vom de
pune eforturi pentru perfecțio
narea acestui procedeu. Sîntem 
convihși că sarcina exportului 
de fire ne-o vom îndeplini la- 
nivelul cantitativ și calitativ 
necesar.

Deci preocupări ale acestor 
zile și ale zilelor următoare, e- 
forturi evidente pentru a folo
si cit mai bine experiența, pozi
tivă din lunile-precedente. Și 
este bine' că în acest context, 
comitetul U.T.C. .se W5crie cu 
acțiuni și inițiative jfroprtk Așa

Vom spori 
avansul

— în luna aprilie, ne relatea
ză el, am obținut cea mai mare 
producție de pînă acum. Azi, 
prima zi de muncă din luna mai, 
schimbul I a făcut un însemnat 
pas înainte față de primele zile 
ale lunilor anterioare. în ce 
constă el ? Conform planului cei 

de pildă, pentru începerea ex
portului de fire în bune condi- 
țiuni, secretarii organizațiilor 
U.T.C. și-au intensificat dialo
gurile cu tinerii pe această te
mă, i-au mobilizat la acțiunea 
de ridicare a nivelului profe
sional, de studiere a cărții teh
nice pentru reîmprospătarea 
cunoștințelor.

— In același scop, ne spune 
Georgeta Barău, secretara co
mitetului U.T.C., vom declanșa 
in zilele următoare concursul 
„Cel mai îndrăgit loc de mun
că44 la care vor participa toate 
tinerele filatoare. Sintem con
vinși că vom reuși să influen
țăm pozitiv această activitate 
cu atât mai mult cu cît mași
nile care lucrează in prezent 
pentru- exportul .de fire sint- 
deservite aproape numai de 
tinere.

100 de muncitori ar fi trebuit 
să execute 404 bucăți radiatoa
re dreptunghiulare. Dar ei au 
realizat 550 de radiatoare drep
tunghiulare de 220 volți și 200 
plite Felicia. Așadar, avem un 
important avans-, pe care-îl vom 
spori cu fiecare zi.

Interlocutorul sublinia nivelul 
bun la care s-a ajuns îif cola- . 
borare cu celelalte ateliere ale 
întreprinderii, preocuparea a- 
cestora pentru a asigura mate
rialele necesare producției încă 
de la sfîrșitul lunii aprilie. A- 
cest lucru a făcut posibilă pu
nerea în funcțiune a benzilor de 
montaj în prima , oră a zilei. 
Datorită aceleiași bune organi
zări și aprovizionări materiale 
la atelierul rezistențe cu tub‘, 
schimbul maistrului Alexa Kiss, 
a predat la magazia de..produse 
finite pînă la ora 14. peste 400 
bucăți rezistențe pentru mașini 
de spălat rufe, au pregătit 150 
rezistențe pentru radiatoarele e- 
lfeetrice cii ulei și 250 rezistențe 
pentru sobele încălzitoare in va
goane. Opt sute antene TV., 
baremul unei zile-'normale de 
lucru, a realizat și echipa lui 
Iosif Cosma. In același ritm s-a. 
lucrat și la celelalte secții. Tî- 
nărul Dumitru Maiestrenco, se
cretarul organizației U.T.C. din 
secțtia rezistențe electrice cu u- 
lei, dezvăluia că unul din secre
tele depășirii sarcinilor de pro
ducție de către colectivul în 
care lucrează este și. preluarea 
inițiativei „micronul, gramul; se
cunda44, noțiuni care sînt foarte 
clare pentru toți uteciiștii și nu 
nu numai pentru ei ci și pen
tru colegii lor mai vlrstnici. Do
vadă este nivelul crescînd al 
realizării sarcinilor de producție 

în primele luni. DacăJn jânuarje 
ele au fost depășite cu 12 pro
cente,'au cunoscut la sfîrsftul 
lunii aprilie o depășire de lo' lâ 
sută. Din partea tovarășului Ca
rol Orban, Inginer .șef ăl Fabri
cii Electrocalorice, primim asi
gurări că sarcinile de plan ale 
anului 1973 vor fl realizate în. 
mod exemplar, .argumentîndu-si 
afirmația cu existența .unei 
bune aprovizionări materiale și 
a unei responsabile . atitudini 
față de muncă în rîndul sala- 
riaților.'

— Fiindcă, sînteți de la ziarul 
pentru tineret, a continuat el, as 
vrea să spun cîteva cuvinte și 
despre organizația U.T.C.. de la 
noi. Citesc în presă uneori des
pre fapte de indisciplină.. în 
care sînt ițnplicați tinerii. Cît- îi 
privește pe uteciștii de la noi, 
și avem aproape 1 500; vreau să 
subliniez că nu averrr' așemenea 
probleme. Fiecare dintre ei știe 
ce muncește și de ce muncește. 
In această situație, cred că pro
ducția, realizarea sarcinilor căr.e 
le revinj par lucruri firești. O 
invitație pe care aș vrea să o 
fac pe această cale comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de mate
riale electrice izolante ,d.în 
Bucui ești, unitate restanțieră 
npu’ă încă din trimestrul I, este 
aceea de a se interesa mai în
deaproape de relațiile și o- 
norarea obligațiilor lor către u- 
nitățile cu care colaborează. Cît 
privește contribuția tjnerlilor 
noștri la producție, pot. spune că 
este foarte mare. Iată și cîteva 
exemplificări: prin aplicarea 
inovației recoacerea rezistențe

lor în țub în cuptoare la at
mosferă inertă și prin înlocuirea 
policromatuluir material din im
port cu material cu caracteris
tici similare produs in țară — 

aparținînd inginerului 
Ion Țoader. secretarul comite
tului U.T.C. — s-a .realizat o 
productivitate superioară Ta a- 
ceastă secție, redueîndu-se tot
odată’ rebuturile, iar prin modi
ficarea tehnologiei de ..închide- 

, re4‘' a. rezistențelor în tub de că
tre ■ inginerul Gigi. Dumitrașcu, 
•«e obțin ^nu.al ,economii de pes
te . 700 OOO lei.
, Tinerii noștriț a intervenit 
secretarul U.T.CI. a’ngajîndu-se 
în 'întrecerea- ini-riată de ■ către 

. Bițpul C.C. al U.T.C. ce se des
fășoară sub deviza : ..Tineretul 

. —- factor activ |n.. îndeplinirea 
cincinalului .în patru, ani și ju- 
măjțațe*4 au lansat o chemare că
tre, toate organizațiile U.T.C. din 
industria județului Mureș. Cu- 
noscînd obiectivele chemării, ei 
sînt hotărîțl șă te înfăptuiască. 
Și j^epțru .^.cșpsța .este necesar 

/un1'efort susținut, continuu. Așa 
că ■ eforturile - lor se conjugă cu 
cele ale conducerii administrati
ve i pentru buna aprovizionare 
cu materiale, pentru respectarea 
contractelor. Recent, noi am fă
cut un studiu soldat eu propu
neai valoroase privind îmbună
tățirea-capacităților de produc
ție. Ia „Electro-Mu.reș“, propu
neri care au început să se ma
terializeze și- care asigură, de 
Japt, ritmul necesar pentru 
respectarea angajamentelor a- 
-cesîtui an,’ cunoscut de' t'dțî ca 
hoiărîtor pentru.; îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen.

consuniul.de
c%25c3%25aendut.se
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Mult hulitul.' epjg^pisițv^a,. că-■ vjierații. Poezia, ca oricare ac: 
rui discutare ne-a evocat une- ------- i-;—,x —-------------*’
ori aprigile Vînători de'^răjitoa- 
re își are totuși meritul său pe 
care o istorie corectă a poeziei 
contemporane' ii va înregistra. 
Nu -dejmuit- hon1* Alexandru tre
zeai. dBștul e. thd&i eji c£n ‘ cSjj z£ 
fondului blagian iar Cezar Bal
tag mai e încă privit cu sus
piciunea. provocată -de cultul 
nermetismu'mi barbian. Iri.citeva 
poeziil£6ns£anța Buzea”adopta 
ritmul-majestuos -din • poemele 
lui Eminescu și' adesea ” poetă 
trădează un fond de adincă 
melancolie eniinescianâ. Un ton 
macedonskian, de mare puritate, 
e detectabil la Nichita Stănescu 
(de altfel, „instrumentalismul" 
lui Macedonski, ca semn al u- 
nei mari vocații experimenta
toare îl apropie și mai mult de 
acest clasic tardiv pe poetui 
„necu viatelor") iar Dan Lau- 
rențiu atinge in multe din ver
surile lui., puritatea și hieratis-. 
mul eminescian. Marin Sorescu 
la rîndul său a fost „înjosit" 
prin apropierea de Topirceanu 
nebăgîndu-se suficient de sea
mă că poetul care exaltă „ti
nerețea" lui Don Quijotte a gă
sit unghiul favorabil de a-1 citi 
pe autorul baladelor vesele prin 
Tudor Arghezi. în fine, la Ga
briela Melinescu s-a remarcat 
filonul „balcanic" prin M. R. 
Paraschiveseu dar atracția gra
tuitului feeric și a inocenței 
juvenile -plasînd-o într-ro linie, 
mai generală. Și operația poate 
continua cu mulți din,, ceilalți 
„tineri" poeți actuali ea echiva- 
iind eu divulgarea unui adevă- 
rat sistem de vase comunicante 
prin care se exprimă lirismul 
actual. Ce înseamnă aceasta ? 
Nimic altceva decît că tinerii 
poeți au știut să apeleze, cînd 
a fost cazul, la sursele autentice 
de lirism, înscriindu-se, prin- 
tr-un act deliberat, de opțiune 
poetică, în linia unei tradiții.c 
Respectul mort față de clasici1 
le este străin. A recunoaște, in 
măsuri și cu intensități variate, 
în contemporani pe clasici do
vedește o atitudine creatoare, 
solidă din partea ultimelor ge-

Viiate spirituală, nu se naște dm 
neant ci păstrează legături trai
nice cu vocile tradiției. Forma 
acestor legături variază după 
specificul prezentului, după na- 

-tura și reoj»*ele fiecărui poet. 
Japtul frecventări: asidui a eia- 
'sicilor poeziei românești, de la 
Eminescu la Arghezi. deși a

vizibil sau câzir.d parțial ia 
TefiJgonism. rămine in esență 
'-pozitiv. Iconoclasta și contesta- 
‘ ția. in procesul însuși de creare 
a lirismului actual, și nu în 
vorbe, nu se pot dovedi. Poeți
lor amintiți, și desigur și altora 
cititorul de azi le datorează o 
nouă lectură a clasicilor si s-ar 
putea spune că ridicarea sen
sibilității publicului se datorea
ză in măsura hotăritoare con-

Matei. . (și ca el. la destul de 
mulți autori). în acest din unr.â 
caz nu există situație poetică, 

fie socotite demne de și prâ 
eie insele. Torul, de a o decla
rație de iubire pină la pastel, 
aproape pășunis:. se conver
tește. dintr-un orgoliu al noble
ței rău înțelese, in formulă 
criptică, sibilinică, in herme
tism ne-necesar. Iată un ..pas
tel interior- : ..Să plec incet din 
mine, pe tăcute Cu pasul ier
bii tigheliț oe dealuri / Prin 
lemnul porții cind cu bot de 
ciute Se-adapă stele umede la 
maluri- (Egeism poate). Dar 
Lncifrarea după, aparent, mode
lul barbian merge pină ia îm
prumutarea formulei : ..coconi 
criptici înjunghie azur- : „Un 
taur și:ri> de piatră încununa:

.ma co:

tre;

CARTEA
DE CRITICĂ

CARTEA
DE POEZIE

tribuției lor si abia apoi celor
lalți factori intre care, desigur, 
critica însăși. Fenomenele de 
contestare pot fi înregistrate șl 
semnalate cu îngrijorare sau in 
mod polemic numai atunci cir.d. 
la nivelul creației unei eppc- 
sau unor creatori autentica o 
contestare devine’o manie, 
tic pernicios. Nu este c 
Mișcarea asupra căreia ar 
bui să se îndrepte atenția 
nu contestația ci. d:mpotm*a. 
datorită lituapei desrrlae ma 
sus. ep’gonismul subaltern, in
trarea cu „program- in robii 
fără scăpare a modelelor. îrj 
chip natural, desigur, epigonis- 
mul subaltern nu este decit o 
expresie a debilității. De aceea 
nu e totuna ..epigonismj 1-, 
foarte Îndoielnic, al lui Cezar 
Baltag cu acela, sigur subaltern, 
ăl iui loan Matei („Cuvînt pen
tru tăcere" — Cartea româneas
că, 1973). Clasicul tub care Ca
de acest apigonism este km 
Barbu însă, din el, hermeds- 
mul, exagerat fi inutil la loan

Versuri

r.e aa£»~-.

ia -i » 
pentru si'gur 
pm soc meci

nicului este marea, irezistibilă 
luată ca un simptom, ea ar 

putea să însemne ceva. O mai 
generală schimbare de sensibi
litate și de limbaj poate duce, 
cum e cazul și aici, la o rup
tură violentă de sens. Faptul 
este expresiv însă a face mesa
jul incomunicabil pentru că se 
produce e sebimbâre generală, 
la nivelul întregii producții po
etice. este o atitudine prea co
modă și infructuoasă.

Ieșind . din acest ermetism 
fără substanță, ori fără obiec
tive care să-1 facă necesar, sub
altern prin lipsa de țel a uti
lizării unei formule, fie ea și 
împrumutată, simțim nevoia u- 
nei excursii ușoare, printr-o 
poezie mai agreabila. Este ceea 
ce ne oferă volumul Marele Pan 
de Livia Nemțeanu-Chiriacescu 
(Cartea românească. 1973). Uni
vers fluid, cu imagini și con- 
îure imprecise, plutind in ce- 
ran sau văzute de după un geam 
pe care ș’.roiește ploaia : ..E 
timpul mov de floare și de 
brumă. De fum. de ceață și 
de ochi visind •’ E timpul cind 
din aburul păduri: ' Ca dintr-o

zjua vezi născind- ; „Ujl 
dens se urcă și coboară 
suindu-se-n pereți de spu- 

..Pădurea din abur s* 
și create. Lăptoasele 

«un ru noap’.ea-mpretmă 
ca ua ’rater, in «Prinse

•*. aec^sa.-

INTIMITA TEA
ACTULUI CRITIC

ficil și la fel de necesar. Ca
mil Petrescu, Ion Barbu, G. Că- 
linesetr; Bâcovla și lista e foar
te sumară sint întâlniri la fel 

cariera 
_ generație

- f^ce lin ■efort de a-și K» în po- 
• sesiune valorile literare care i 

se potrivesc cel ma: mult, scri
itorii cei mai reprezentativi 
pentru un mod de a^ gindi ac
tual. A gir.di astfel despre a- 
bordarea scriitorilor de impor
tanță pentru literatura română 
înseamnă a gindî creator și 
fertil. Un climat fatal înnoitor 
pot aduce criticii tineri arunci 
cînd se intilne«c cu scriitorii 
unor epoci trecute. Analiza Jor 
este de două ori .interesantă. 
Mai intîi prin ideea de respect 
fața de valorile* recunoscute si 
aooi prin tnevKabflv optică 
nouă prin cve sin: priviți a- 
ceștia. Cartea lui AL Câlinescu 
despre Anton. Holban se inte
grează efortului de a lua in po
sesiune creația unui prozator 
extrem de interesant al peri
oade* dinaintea ultimul11!
ț>oî moddial. _C rfidt^n întres 

_________narea esențială,pe oare op’Jtera 
tura literaturii lor nu mat sea- adresă Jhut critic mo-
mână de loc cu predecesorii tivul pentru care-tf alege un 
lor. Pe de altă parte nu toate scriitor sau altul. Este ir.dtfe- 
valorile literatury române rișt „ rentă sau nu lege-ea.' Pres-- 
pe deplin consacrate. A scrie - punem câ nu. De^ ce 
despre clasici înseamnă a scrie 
despre scriitori a căror valoa
re este unanim acceptată. A 
găsi aici un punct de vedere 
nou. o interpi-etare originală 
este intr-adevăr o performsffc 
ță. Dar scriitorii români di^ 
partea a doua a manualului au 
mai toți nu atît nevoia de re
descoperire cît de afirmare a 
valorii și originalității lor. Sla
vici este, de pildă, un scriitor 
despre care incă nu s-a scris 
un studiu de puternică și înno
itoare viziune. Majoritatea scri
itorilor români dintre cele, două 
războaie sint în situația de a fi 
cu adevărat „descoperiți" abia 
de aici înainte.

A reinterpreta valori afirma
te este desigur un mare merit, 
dar a contribui la instalarea 
unor valori care-și așteaptă exe-

Ceea ce verifică vocația, ta
lentul, priceperea jmui 
este, după o”opiri.ie"<ft' ‘"măre 
circulație, felul cum el abor
dează clasicii. S-a mers chiaț de revelatoare pentru 

“"pintr la a se face n dogmă din unui Tritic. Fiecare 
.'/..necesitatea abordării de--id&tre - 

fiecare critic a unui mare au- * 
tor. Activitatea unui foiletonist 
nu poate fi legitimată, conform 
acestei opinii, decît de încerca
rea de a intra pe teritoriul li
teraturii consacrate, ca pe un 
teren virgin și de a descoperi 
a doua oară, intr-un fel inte
resant, un scriitor care deși a- 
bordat de alții nu-și arătase 
toate fațetele. Este desigur o 
exagerare să ceri cu strictețe 
acest examen, deoarece foileto
niști de mare talent ca Perpe- 
ssicius pot contrazice astfel 
pretenții’ Apoi clasicii sint o- 
noțiune largă. „Clasic- este ce 
se învață în școală și nu toți 
autorii români aflați in manu
al se pot oferi ca dificile exa
mene pentru un critic atent cu 
pretenția amintită. Pe de o 
parte sporirea firească a listei, 
clasicilor aduce îh atenția^ma^ 
dualului, scriitori ,?care prin tac-».

numele căruia se leagă o expe
riență notabilă a prozei româ
nești rețirând de aici ce este de 
reținut. Criticul nu-și supralici
tează sertitorul și nici nO-L înea
că în observații negative El 
esțe’me cons tat de ne-
.eAiUtoa de a ni-. iurcpU 
.•rterprttln lipaite de . fronda. 
a»r qu de • ndrs zrt eslă pe
acei scriitori asemănători eli- 
matului spiritual al kteraturii 
de

M- t XGHIANT

tiâol să-i 
cur.ozriate a 

pȚiWteti are ares: poet
c.f.n- adevărat nevoie.
Ermetorea inutfiă. teîr-xi 
cult ©£b -pentru r>~ man.eră, nu 
doar că e«te maceeiirlă fiind
că n-are de ce «â fie altfel dar 
oferă, involuntar poate, oiște de 
comic mecanic, ta 
eroică botărire de a rupe 
mirajul caesnăm erotice : 
liber. numai oase, resorturi, 
pirghii. iată Trec Sră potic
neală de brațele in tare / Vrei 
să mâ r-to- dar ochiul meu trist 
ea o cop tă Lovește ir. obra
zul :ău luminos de sare-. Ce 

i se mai poate aștepta de Ia o 
. independenți est.găti eu ase

menea preț (Jaber, numai oase, 
resorturi, pârghii") ?! Poate că 

i autorul este un parodist care 
| «e ignoră iar noi greșim soco- 
i tindn-1 un ermetic. Să mai ci

tim cîteva versuri : ..Dureri de 
măști incase sub platoșele ne
gre A orbi cocori cu steagul 

IJnsțjpctuIui la proră. / Tu — 
apă despletită din creștet pină-n 
glezne ( Necontenit spre tine 

I ori brumei aspră soră. /' Un 
[ corb eu ora-n pintec înscrisă.

mai departe Cetăți de albe 
-urie intr-un ’ picior egrete. / 
.mag:ne grațioasă 3 Cu Cori 

i d* spaimă cimpu! in așternutul 
cretei / Dar unde, numai um- 
bra-ți legata de perete" (Iar- 
tă-tnă. pragul). Atracția sibili-

această
ca

i

CONVORBIRI CU 
MARIN PREDA

Ua Librăria AL Sadovea- 
nu“ din’ Capitală a avat ioc 
^ansarea volumului Caaver- 
biri eu Marin Preda realizat 
ae poetul Florin Mugur- Au 
luat curtatul Petre Gr.e.- 
mex. directorul Editurii _A1- 
baircs". editură rare a tipă
rit cartea și criticii uteran 
Mihai Gafița și Mircea lor- 
guiewru.

Foto: V. RANGA

(o intuiție fină, delicată. 
* nare d-.<psr «anor ’-t.

autoam este pictura 
bucoli'=ntul frați c<. ade- 

onagtaat uneori din 
ut conac imaginar 
ri«âtoare instalată 

_ _ragi!ul fotofiu de 
„Vacile dorm, riul v.- 
Bnr.dușele leneșe se 

amia.ri Ochii tubercu
la iveală * Pe nude și 

(..fețe 
„ și ceața 
In marele 

Aerul

■

Ț-xnorn: u 
de o ființă 
bovar-.c 
râchriâ ; 
sează. 
nac la 
Lk>r ie* ________
rumene fețe de-obraz 
de-obraz* ?!)... Fumu’ 
încercuiesc zarea L. 
clopot al străvezimii. 
<unâ-n clopotnița satuluU Lim
ba pământului și a luminii". A- 
ceastă poezie, mai mult a ochiu
lui decit a inimii, tinde spre 
caligrafie, desen pur. fără emo
ții. dacă autoarea s-ar opri de 
fiecare dată la timp, tăind mai 
decis valul cite unui patetism 
strigat inoportun (ca ..dansul 
pulsului cuprins de amoc" !). 1
Frumoasă, ca un desen subțire, 
în peniță fină. Dans : ..Nalbe 
roz-albe, înalte, ușoare. / S-a 
umplut grădina de domnișoa- ■ 
re ’ Se datină-n vint pe talii 
subțiri. / Cu teamă privindu-le. 
uiți să respiri". Greoiul Văcă- 
rescu este trecut printr-un ochi 
cultivat, sensibil la' grația pic
turală. artificială și, deși pic
torii invocați sint Țuculescu, 
Van Gogh, Watteau (?), Goya, 
poezia din Marele Pan (nici o 
afinitate cu Blaga !) este ;tm- 
presionistă, expresia unei cul
tivate și sensibile cititoare de 
poezie. Atît ermetismul lui loan 
Matei cit și impresionismul 
Liviei Nemțeanu-Chiriacescu, cu 
toată deosebirea de atitudine, 
sint iif primul rind două moda
lități. sau maniâre, de lectură a - 
poeziei

C. STAN’ESCU

____  __ ___ a ales j 
LAL Călinescu de Anton Holbar. | 
e greu de răspuns. Dar de o 
afinitate intre critic și scriîto- | 
rul tratat se poate neîndoielnic 
vorbii Amândoi sint spirite sen- 1 
sibile și, analitice. Anton Hol
ban și complexul lueidițății este 
o carte tîr.ârâ orin SDÎrit $; 
dalitatea abordării. Autorul 
nu-și propune să scrie o mono
grafie ci să ne familiarizeze cu 
spiritul autorului, cu ideile și 
temele de preferință, să ne dea 
o idee despre modalitatea lui 
literară, despre mijloacele lui 
predilecte. Toate judecățile 
sînt făcute din interior și dove
desc o bună cunoaștere a lui 
Anton Holban, o mare intimi
tate cu proza și eseistica aces
tuia. Rezultatul este configura
rea unui portret spiritual 

h— ______ ______ artistic trasat cu precizie și fi-
geza cea mai nimerită este de- nete. Dacă adăugăm că proza- 
sigu’r un merit'la fel' de mare, torul Holban nu este o cărare 
dacă nu cel puțin la fel de im- prea bătută și că Al. Călinescu 
PQrtAftt, GdticXk>r.jwexiJi.5-a.. nu &?a_aflat in fata-unui mun- 
cerut de ' multe ori să-și probe- te de comentarii 
ze talentul și pric^oereA să. subliniem
texfe clasice. E. Simion seri- mai mult acuitatea ci 
ind despre Eminescu făcea de
clarația că a considerat necesar 
să înceapă cu o carte despre 
marele poet ca test al orientă
rii lui literare. Ar însemna sa 
răminem la o poziție exclusivă 
dacă pretindem însă că singurul 
examen? se poațe da pe texte de 
Emineșcu, Creangă* Caragtale. 
Scriitorii mai noi pat să con
stituie un examen la fel de dl-

anterioare 
•. cu atît 

____  _ _ _ . comentariu
lui său, conturul neoscilant al 
portretului trasat.

AL Călinescu ne propune 
prin această carte însă nu nu
mai o idee despre un scriitor, 
probabil preferat, ci și o idee 
despre critică și literatură, o 
mentalitate aerată de a ataca 
»eme banalizate întrucîtva. Ej 
abordează fără prejudecăți, fără 
false 'probleme un scriitor de. I

Dramaturgul intelectualității, 
cum era Renumit Camil Petres
cu. a lăsat deoparte, pentru m 
singur moment, crama ca gen 
șa singurătatea intelectualului 
ca temă. EI a scris atunci o co
medie, „Mitică Popesc j*. despre 
un tip simplu, a cărui conduită 
— de fond — exprimă omenie, 
solidaritate umană. Zimbind, 
scriitorul caută zonele luminoase 
și de preț ale firii eroului, ate 

cu care s-a simțit solidar. După 
opinia lui. sarcasmul marelui 
Caragiale a nedreptățit acest tip 
crelndu-i o „reputație foarte 
proastă*. Camil Petrescu — 
„bucureștean. regățean și ro
mân*. cum se declara — in
tră în polemică, deci, eu toți cei 
ce-1 priveau superficial pe Miti
că Popescu, tip de autohton. 
„Moftangiul- plin numai de pă
cate înseamnă, după opinia sa. 
o neînțelegere sau o înțelegere 
limitată, pe care piesa In cauz3 
x-roi?. să o repare. în acest scop, 
autorul — M ironic, spiritual, 
dar și grav — încearcă să re
stabilească raportul adevărat 
dintre aparente și esență. îngă
duința pentru „miticismete" 
nevinovate este explicată prin 
dezvăluirea unor alte laturi su
fletești. cu acoperire în valoare. 
Mitică Popescu oare ușuratec si 
indiferent, el fiind inadaptat 
într-o societate ostilă. Mitică se 
comportă ca un boem, leneș, 
impertinent și flecar, cînd de 
fapt e harnic, timid și 
în Mitică, cel aparent cinic, s*

ascunde un frate devotat și 
prietenul ideal, un om onest și 
eroul neștiut. Superioritatea e- 
r.câ a omului simplu — gene
rozitatea. altruismul și spiritul 
de sacrificiu — are aici o semni
ficație Drecisâ, in opoziție cu e-

n|t scenic. Cu toate că am avut 
totdeauna excelenți actori în a- 
cesț gen, „Mitică Popescu" s-a 
jucat doar in vreo două rînduri, 
ultima oară acum un sfert de 
veac. Teatrul „Ion Vasilescu" 
are meritul de a fi readus pe

cinstit.

//

TEATRU
La Teatrul

„Ion Vasilescu

MITICA POPESCU
de CAMIL PETRESCU

U

//
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CIPRIAN PORUMBESCU i ru
lează la. Patria (orele 10; 13,-30; 
17; 20,30).

VERONICA : rulează la Central 
(orele 9: 11.45:-18,30; 15,45; 18;
20,15), Puzești (orele 16; 18; 20). 
Flamura (orele 9 ; 11.15 ; .18,30 ; 16 ; 
18.15: 21).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30: 16: 18,30; 21), București 
(orele 8.30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 : 
21).

FATA BATRINA : rulează la 
Capitol (orele 9.30; 11,45; 14: 16,15; 
18,30; 20.45).

TECUMSEH • rulează la Lumi» 
na (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45). Volga (orele 8,45; 11, 13,15: 
15.45; 18.15; 20.30), Tomis (orett 
8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21).

MISTERUL pIN INSULA BAL- 
FE: : rulează Ia Scala (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21).

ADIO PETERSBURG : ru!ea2* 
la Doina (orele 10.45; 13; 15,15;
18.30; 20.30), la orele 9,30; program 
de desene animate.

CE SE TNTTMPLA DOCTORE? 
rulează la Festival (orele 9: 11:
13 r 15: 17: 19: 21), Grădi
na Festival (orele 20), Favorit (o- 
rele 8,15: 11.30; 13,45; 16; 18.15; 
20.20), Excelsior (orele 9: 11,15: 
13.30: -6; 18,15; 20.30).

ANDREI RUBLIOV : rulează te 
Cotrocenl (ora 19).

LOVE STORY : ruleazâ la Co
trocenl (orei.? 14; 16.30).

TRĂIND ÎN LIBERTATE » ru
lează la Timpuri Noi (orele 9—18 
în continuare). Program de docu
mentare (ora 20,15).

CU MÎINtLE CURATE: ruleazl 
la Floreasca (orele 15.30; 18; 20,30».

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17; 20.30). Feroviar (orele 9: 12,30; 
It»: 19,30), Melodia (orele 9: 12,39: 
16; 19.30). Modern (orele 9: 12.30:
16; 19,30).

EXPLOZIA î rulează la Rahova 
(orele 15.30; 18: 20.15).

. TARA SĂLBATIC A : rulează la 
Grivița (orele 9: 11.15: 13.30: 16: 
18,ÎS; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15;

g-:smul si lăcomia lumii bur
gheze. Față de care eroul nu se 
descoperă, ascunzind tot ce are 
mai bun. ca pe o armă de apă
rare împotriva dușmănoaselor ei 
insurgențe.

Camil Petrescu a explicat tot
deauna motivele care l-au de
terminat să-și conceapă opera. 
De data aceasta. în afara de 
reabilitarea unui personaj iubit, 
e- scria că a urmărit să-și vadă 
o piesă — în sfirșit. bine jfXca- 
tă — de un actor potrivit. Actor 
de comedie, deci, actor mult 
mai ușor de găsit în teatre!*» 
noastre decît pentru dramă. Dar 
speranța sa rar s-a îndepli-

scenă această omenească piesă, 
chiar dacă pentru interpretarea 
rolului principal a fost nevoit să 
împrumute un actor. Aceeași in
stituție are. de asemenea, meri
tul de a fi încredințat montarea 
textului unui tînăr regizor, fapt 
rarism întîlnit în teatrele bucu- 
reștene. Olimpia Arghir a ono
rat pe deplin această încredere, 
lucrînd spectacolul cu multă 
măsură și îngrijire. Respectînd 
spiritul piesei, ea a împletit co
media cu drama, asa cum re
comanda autorul, dind totuși 
cîștig de cauză primei. Și nici 
nu se putea altfel cînd protago
nist a fost Ștefan Bănică, actor

Din 1961 încoace, de Ia „Puș
tiul" la „Veronica", Ia capitolul 
filmelor pentru copii, regizoarea 
Elisabeta Bostan răspunde pre
zent cu fiecare film al ei, reu
șind și performanța obținerii a 
29 de premi- și distincții inter
naționale. Filmografiei carer cu
prinde serialul „Naică". două 
ecranizări după Ion Creangă. 
..Amintiri din copilărie" si Petre 
Ispneora ..Tinerețe fără bâtrî- 
nete" : se adaugă acum o feerie, 
primul .„musical- românesc rea
liza: după un scenariu scris in 
colaborare cu Vasilica Is trate

Muzical, musical sau revistă 
cinematografică, genul s-a năs
cut m primij ani ai filmului so
nor răzbunând tăcerea 
mut”. Este drept, s-a 
apoi că era vorba de 
de aur, după cum s-a 
mult mai tirzfu— <ă nici sono
rul nu era mult zgomot pentru 
nimic. Și poate că In nici un alt 
gen cinematografic regizorul nu 
se bizuie atît jie myl* pe atîtea 
ajutoare ca aici. Fără compozi
tor și maestru coregraf, reali
zatorul unui musical e un sol 
de kamikaze intîrziat și fără 
rost. Căpătînd noi colaboratori 
s-a pierdut însă pe drum unul 
mai vechi ; scenaristul, uitat 
mereu, dacă nu pe generic, a- 
tunel la realizarea filmului, sonatele uită eâ se află Intr-o

Elisabeta Boștan și-a asumat acțiune ai ne explică, in arii sf

FILM

duete, ce au făcut sau ce ar tre
bui să facă. Eroina le privește, 
ca și spectatorul, cu o uimire 
sinceră dar trecătoare. Detalii
le. cîteva bune secvențe de ba
let, dintre care aș sublinia 
dansul șoriceilor, nu oferă to
tuși nici o imagine pentru în
tregul filmului. Cum „Veronica* 
mai are o a doua parte, aflată 
în lucru, credem că trebuie in
sistat asupra subiectului, struc
tura filmică neputînd înlocui 
structura narativă a basmului, 
fie el și feerie decît, cum s-a 
văzut și acum, fără sorți de suc
ces. Altfel, cu toate decorurile 
lui Giulio Tincu și a costume
lor lui Nelli Grigoriu-Merola 
se rămîne în plin și inutil exer
cițiu de calofilie cinematogra
fică. Și nU este singura obiec
ție, compozitorul Temlstocle 
Popa realizează o antrenantă 
muzică de fundal dar nu reu
șește într-un musical să lanseze 
o melodie, lucru pe care-1 fă
cuse dezinvolt în comedia ..Astă 
seară dansăm în familie", ofe- 
rindu-ne șlagărul cu același 
nume.

VERONICA
..marelui 
constatat 
o tăcere 
văzut —

-

PLASTICĂ

riscurile mizînd și pe spectacu
losul fanteziei muzical-coregra- 
fice și pe larga audiență la pu
blic a genului. Filmul „Vero
nica" are însă un palid pretext 
dramatic, subiectul părînd un 
comperaj banal între diverse 
numere de spectacol T.V. în cu
lori pentru școlarii mici. Traista 
vrăjită pe care eroina o pri
mește in dar de ziua ei este In 

afinai un motiv de bucurie co- 
uleetivă, dar morala basmului nu 
•este deloc susținută artistic după 
cum nu este nici măcar imediat 

‘•di'daetieă. Este oel mult-o mo
rală.‘nu- atit'aminatâ cit. eludată 
de frenezia regizoarei care des
coperă parcă acum virtuțile ma
chiajului șl ritmul corpului de 
balet,_ substituind scopului mij
loacele filmărilor trucate. Per-

în ceea ce privește distribuția, 
micii interpreți, în frunte cu 
Lulu Mihăesou (Veronica) au 
tradiționala și amuzanta spon
taneitate a copiilor puși să ae 
joace în serios, Dem Radu
lescu — într-un dublu rol, bu
cătarul și motanul — alături de 
Angela Moldovan «înt singurii 
care-și depășesc precaritatea 
partiturii. Este curios că o re
putată cîntă-reațâ cum este Mar
gareta Pîslaru nu reușește în 
filmele muzicale (vezi și „îm
pușcături pe portativ'4) să devină 
credibilă așa cum o face în ro
lurile dramatice, cum au fost a- 
celea din „Tunelul" și „Un film 
cu o fată fermecătoare".

Așteptăm pentru partea < doua 
a filmului, anunțată cu titlul 
„Veronica «e întoarce'', o mai^f 
mare exigență atît la reguK^g 
jocului, adică la criteriile genu-

. lui, cît și la punerea în imagini 
a unui subiect.

care-și

TUDOR STĂNESCU

Metamorfozele

cenaclului tineretului

din U.A. P.
Cenaclul tineretului a cu

noscut în ultimii ani nfai ... 
multe formule organizatori- - 
ce. Poate prea deasa schim
bare a celor desemnați să-i 
conducă destinele, poate că 
lipsa unui program de lucru 
limpede formulat și consec
vent pus în practică, poate 
că neantrenarea tocmai a ti
nerilor artiști plastici în des
fășurarea cotidiană a activi
tății sale, au avut drept re
zultat o diminuare sesizabilă 
a importanței și rolului pe 
care ar fi putut să-l poace în

popular mai ales prin aptitudi
nile lui comice. Olimpia Arghir 
a știut însă, în mare parte, să 
uzeze de temperamentul comic 
al actorului în limitele necesare, 
obligîndu-1 să rezolve cu ace
eași convingere și momentele 
grave. Momente care merită 
chiar mai multe aplauze decît 
scenele de efervescență comică, 
în care Ștefan Bănică excelea
ză. dar se repetă. Patroana e 
rolul care cere o mare natura
lețe, dezinvoltură : Marieta Luca 
le-a avut abia către sfirșit, 
cind interpretarea ei a fost și 
mai caldă, mai nuanțată. Tot 
timpul admirabil, comunicînd 
perfect profunda omenie a per
sonajului, a fost Constantin Răș- 
chitor. De asemenea, reușite 
certe au mai înregistrat în par
tituri diferite, Cornel Gîrbea. 
Sanda Maria Dandu, Dimitrie 
Dunea. Cristina Deleanu. Plina 
de candoare și de sensibilitate, 
apariția unui copil, Xicolae Tu
telei, in nepotul lui Mitică. De 
fapt întreaga echipă, destul de 
bine sudată, și-a adus contribu
ția. pe măsura Dartiturii sau a 
talentului, la reușita acestui 
soectacoL • Sălile arhipline ates
tă succesul său, care se va men
ține. cu siguranță. întreaga sta
giune. Păcat, insă, că reușita nu 
privește și scenografia, nein- 
soirată. banală, atît în privința 
decorurilor (mai ales în al doi
lea act), cît și a costumelor, prea 
sărăcăcioase și urît colorate.

VIORICA TANASESCU

' i viața 
n-au*

asigura personali
tate și eficiență, pentru a

; răspund^ dorințelor și aspi
rațiilor celor mai tineri ar
tiști. Recent, cunoscutul ar
tist. plastic Ion Nicodim a 
fost numit conducător al 
cenaclului tineretului din 
U.A^P. într-o primă ședință 
de lucru a acestuia s-a co
municat totodată viitorul 
program al activităților, lo- 

>cul și regimul manifestărilor 
expoziționale. Unul din pri
mele și importantele cîștiguri

- constă în consacrarea unui 
spațiu de expunere exclusiv 
tinerilor membri ai cenaclu
lui, într-una din galeriile de 
artă cunoscute. Este vorba 
de Galeriile de artă „Ori
zont" din B-dul Bălcescu nr. 
23. Semnalăm asemenea 
ca pozitivă inițiativa de a 
împrumuta publicului pe 
termen de două luni lucrări 
aflate în expozițiile cenaclu-, 

•flit, de a’le oferi spre achi- 
. ziție Ia nrețuri extrem de 
reduse, .în rate lunare de 
.cîte o sută de lei. Noua con
ducere a Cenaclului preconi
zează în general expoziții de 
grup. expoziții cu anume 
structură tematică în reali- 

’ zarea cărora vor fi antrenați 
deopotrivă tinerii expozanți 
și artiștii mai vîrstnici sau 
criticii care se vor ocupa', de 
organizarea și selecția între
gii manifestări. Pentru în- 
,'ceput au fost propuse cinci 
asemenea expoziții cu carac
ter programatic : 1) atițftgțs- 
nea clasica, 2) atitudinea fan
tastică, 3) atitudinea expre
sionistă. 4) atitudinea ebn- 
structivistă, 5) atitudinea 
conceptualists. Ele vor avea 
ca invitați de onoare mari.: 
artiști din istoria artelor, 
plastice contemporane, 1sub.:\ 
semnul cărora simbolic- sau 
■manifest se situează /.creația, 
multor tineri artiști,plastici.'’ 
De exemplu, în prima ex-

noastră artistică. Ele 
fost suficiente însă

poziție consacrată atitudinii 
clasice vor fi incluse lucrări 
de sculptură ale lui Gheor- 
ghe Anghel și lucrări de 
pictură șemnate de Henri 
Catargi ; expozițiile consa
crate atitudinii fantastice 
sau expresioniste vor avea 
drept mentor, între alții, pe 
Ion Țuculescu, ș.a.m.d. Ideea 
unor expoziții cu program 
ni se pare notabilă, cu atît 
mai mult, cu cît, ele nu se 
vor limita la ceea ce s-a 
anunțat pentru început, ci 
vor cuprinde șî alte aspecte 
ale creației tinerilor, demna 
de a fi puse în lumină, fi
rește. cu concursul și la su
gestiile parti cipanților în
șiși. Expozițiile cu program 
implică în același timp și, *=e 
impune să remarcăm, o serie 
de dificultăți. Ne gîndim Ia 
reunirea oarecum forțată a 
unor lucrări sub un anume 
generic, la ignorarea, inevi
tabilă, a altora. Ia 
licitarea unor genuri în de
trimentul altora, la 
că nu toți foarte tinerii ab
solvenți ai institutelor noas-* 
tre de artă creează de la bun 
început sub semnul unei 
estetici limpezi, nesupusă 
nuanțărilor, uneori chiar 
transformărilor radicale. Ori
cum, dincolo de asemenea 
programe. de asemenea 
sarcini deloc ușoare pe care 
și Ie-a asumat noua condu
cere, remarcăm un impuls 
puternic, un spirit nou în 
cadrul cenaclului tineretu
lui, exigențe sporite, o grijă 
deosebită pentru ținuta ma
nifestărilor (cum ne-o de
monstrează, de pildă, chiar 
prima expoziție de grup a 
cenaclului intitulat „Iposta
ze figurative"), 
deci, cu interes 
manifestări ale
consemnînd deocamdată noi
le inițiative.

supra-

faptul

Așteptăm, 
viitoarele* 

cenaclului

C.R. CONSTAX’TINESCU

13.38: 15.45: 18: te.15). Arta (orele 
15.30: 18; ».38).

STRUCTURA CRISTALULUI î 
rulează la Drumul Sării (orele !•: 
18: 26).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA ; rulează a Gloria (orele 
8.30: n: 1S.J8: 18: MJ8: ».45). 
Miorița (o'eie • : 11.15 ; 13.30 : 
15.45 ; II î JI.JO).

BARIERA • rj/ează la Unirea 
(orele 15^0: 11; te.15).

ATENTATUL : rulează '.a înfră
țirea (orele 15.30; 14; 21.15).

EU NU VAD TU NU VOR
BEȘTI EL NU AUDE : rulează la 
■ucegl (orele M.30- II; 20.15). Giu- 
lesti (orele 15 30: II; 20.15).

COPILUL SĂLBATIC : rulează 
la Viitorul (orele 15.30: 18; 20,15).

NEAMUL SOfMARESTTLOR : ru
lează la Munca (orele 16; 10).

COWBOY î rulează la Dacia (o- 
reie 9; 11.15; 13,30; 15,45; M; 29,30.

CINE CTNTA NU ARE GlNDURI 
RELE ; ruiează la Moșilor (orele 
15.30; 18; 20.15),

ORGANIZAȚIA : rulează la Fe
rentari (orele 15.30; 18; 20,15).

POPULAR : (orele 15,30; 11;
20.15).

UCIDEȚI OAIA NEAGRA : ru
lează Ia Cosmos (orele 16; 18: 20).

MAREA EVADARE : rulează la 
Lira (orele 15.30: 19).

POLIȚIA MULȚUMEȘTE : rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR. CU 
DRAGOSTE : rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18: 20,1'5).

BULEVARDUL ROMULUI î ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18;
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Opera Română : LILIACUL — 
ora 19.30: Teatrul Național „L L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : UN 
FLUTURE PE LAMPA — ora 20: 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Schitu Măgureanu) : A 12-A 
NOAPTE — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : O, 
MEMPHIS ! — ora 19,30; (Sala 
Studio) : SCHIMBUL — ora 26; 
Teatrul de Comedie : INTERESUL

GENERAL — ora 20: Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19.Î30: Tea
trul Giulești : ...ESCU — ora 19,30: 
Teatrul Evreiesc de Stat : CULO
RILE NEMURIRII — ora 19.30: 
Teatrul „Ion Vasilescu" : DOC
TOR FAR A VOIE — ora 19.30; 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Sa
voy) : REVISTA ARE CUVlN- 
TUL — ora 19.30: (Sala Vic
toria) : JOS PALARIA — ora 
11.» : Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Academia) : UN BATAT ISTEȚ SI 
UN REGE NATAFLEȚ — ora 15; 
(la Sala Teatrului Giulești) : CO
PILUL SI CIOCTRLIA — ora 10 : 
Ansamblul Rapsodia Română : LA 
PORȚILE DORULUI — qra . 1Q.30; 
Circul Globus : CIRCUL CHINE
ZESC — ora 19,30;

JOI, 3 MAI 1973
PROGRAMUL I

3,00 Curs de limbă franceză. 
L&cția a „53-a. 9.30 Prietenii Iui
Așchiuță. 10,00«. Telex. 10,05 Publi
citate. 10,10 Reportaj ȚV. : „Un 
loc pentru flăcări". 10,30 Telecine- 
inateca. „Spartacus". ,13,10 Tele
obiectiv. 13.35 Telejurnal. 16.00— 
17,00 Teleșcoală. Biologie, Chimie, 
Economie politică. 17,30 Emisiune 
îri limba maghiari. 18,.30 Telex. 
18.35 Publicitate. 18,40 Univers 
beethovenian — film de inițiere 
muzicală. 19.05 Artă plastică : Cor- 
n6Mu Medrea. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20.00 Cîntecul săp- 
tămînji : „Țărăncuță, țărăncuță" 
de ion Vasilescu. 20.05 Omul de 
lîhgă" tine. Eroul Muncii Socialis
te Mihai Blag din Țara Moților. 
20.20 Comici vestiți ai ecranului — 
Charlie Chaplin în ..Chariot la 
băi".. 21.10 Tinerii despre ei în

șiși. Ancheta „Capcana", de Anca 
Arion. 21,50 Intermezzo coregrafic. 
2-2,05 24 de ore. Din țările socia
liste : R.S.F. Iugoslavia — „Banja 
Leka". 22,35 Lumea de mîine : Me
dicină pentru anul 2001 (partea « 
in-a).

PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17,40 Pagini muzi
cale de mare popularitate din o- 
perele lui Verdi. 18,10 Film serial 
pentru tineret : „Tunelul timpu
lui". Episodul „Orașul pustiu". 
18,58 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului. Tema : Stagiunea 
estivală bucureșteană. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Con
certul orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii. în pauză : filmul 
documentar „Lumini în întuneric*4 
— producție „AI. Sahia". 21.35 Ro
man foileton „Cîntec la apusului 
soarelui". Ultimul episod. 22,20 
Cîntece și jocuri populare inter
pretate de ansamblul folcloric 
„Miorița" din Cluj.
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TELE R E
împăratul HIROHITO a trimis președintelui Consiliului 

Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘES 
următoarea telegramă :

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre $i Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România pentru felicitările amabite 
transmise cu prilejul zilei mele de naștere și vă adresez, la 
rîndul meu, cu cordialitate cele mai bune urări.

Președintele Republicii Bangladesh. ABU SAYEED CHOUD- 
HURY, a trimis președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea tele
gramă :

Vă rog să a2ceptați cele mai sincere mulțumiri pentru caldul 
mesaj adresat de Excelența Voastră cu prilejul alegerii mele 
ca președinte al Republicii Populara Bangladesh.

Exprimînd la rîndul meu aceleași amabile sentimente, .foib-' 
sesc acest prilej pentru a transmite cele mai bune urări' de să
nătate și fericire Excelenței Voastre, de prosperitate și bună
stare poporului României.

PRIMIRE LA
CONSILIULUI

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ton Gheor- 
ghe Maurer, a primit, miercuri

4

CRONICA
U. T

Ieri a părăsit Capitala, de
legația Ministerului Tinere
tului și Sportului din Togo 
formată din Jonathan Aliia- 
nor. director pentru proble; 
mele tineretului și sportului 
și Goțfried Ekue, președin
tele Comitetului olimpic 
care a efectuat o vizită in 
țara noastră la invitația 
C.C. al U.T.C. în timpul șe
derii în țara noastră, dele
gația togoleză a purtat dis
cuții la: C.C. al U.T.C., Mi
nisterul Educației și învățâ- 
mîntului, Consiliul național 
pentru educație fizică și 
sport, Consiliul național al 
organizației pionierilor, a 
vizitat Uzina Steagul roșu 
din Brașov, Institutul de 
educație fizică și sport Bucu
rești, Liceul nr. 35 Bucu
rești, unde s-a întilnit cu 
membri ai conducerii unită
ților și instituțiilor respec
tive, precum și cu reprezen- 
flfțți ai organizației de ti
neret și studenți, cu tinen. 
Oaspeții togolezi au vizitat, 
de asemenea, stațiunile de 
pe litoralul Mării Negre, au 
participat la diferite acțiuni 
și manifeștări z cultural ar
tistice si sportive. La ple
care pe aeroportul Bucu
rești Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășul 
Deak Titus, șef de secție la 
C.C. al U.T.C., șeful Birou
lui de Turism pentru Tine
ret, de activiști ai C.C. al 
U.T.C. ★

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală, delegația UniuniF Tine
retului Comunist, condusă 
de tovarășul Coriolan Voi- 
nea, membru al' Biroului 
C.Q, al U.T.C, prim secretar 
al Comitetului județean Pra
hova al U.T.C. care la invi
tația Tineretului Liber Ger
man (F.D.J.) din R.D. Ger
mană a efectuat o vizită în 
această țară. La «osire pe 
aeroportul București—Oto-
peni, delegația a fost salu
tată de tovarășul ~ 
Torok. membru al 
C.C. al U.T.C., de 
ai CC. al-------

Francisc 
Biroului 
activiști

U.T.C.
★

s-a Înapoiat !n 
delegația U.T.C

Tot ieri
Capitală ____ ,r_
formată din tovarășii Vasi- 
Je Văcaru, activist al C.C. 
al U.T.C., Ionel Birceanu, 
secretar al comitetului 
U.T.C. de la Liceul indus
trial metalurgic din Hune
doara, Adrian Severin, se
cretar al comitetului U.T.C. 
al Liceului Mihai Viteazul 
din București și Valeniu 
Ilinca, membru al Co
mitetului U.T.C. al Uzinei 
de autoturisme din Pitești, 
care au participat la Semi
narul internațional al elevi
lor din școlile medii, orga
nizat Ia Budapesta de către 
Uniunea Tineretului Comu
nist (KTSZ) din R.P. Ungară.

actualitatea
a

PREȘEDINTELE
DE MINIȘTRI
la amiază, pe Cian Hai-fun, am
basadorul R. P. Chineze, la 
București în legătură cu pleca
rea definitivă a acestuia din 
țara noastră.

La întrevedere, desfășurata 
într-o atmosferă prietenească, a 
luat parte Nicolae Ghenea. ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

• TOVARĂȘUL Paul Nicu- 
lescu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a primit, 
miercuri după-amiază, pe Lud
wig Von Manger Konig, secre
tar de stat la Ministerul Fede
ral al Familiei. Tineretului și 
Sănătății al R.F. Germania, 
care se află în vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au 
luat parte acad. Theodor Bur- 
ghele, ministrul sănătății, pre- 
âum și membri ai ambasadei 
R. F. Germania la București.

• PREȘEDINTELE Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, Ștefan 
Voitec, a primit din partea pre
ședintelui Camerei Reprezen
tanților a Congresului S.U.A., 
Carl Albert, o scrisoare prin 
care mulțumește pentru mesa
jul de felicitare adresat cu pri
lejul realegerii sale In această 
funcție.

60 de ani de la nașterea 
eroului utecist 
Ștefan Megyeri

• S-a încheiat consfătuirea 
activiștilor care lucrează pe U-

. nie de școli, organizată de C.C. 
al U.Ț;C. A fost un prilej pen- 
li’U un larg schimb de expe
riență. mai ales pentru numă
rul mare de cadre noi, privind 
desfășurarea plenarelor de activ 

*în sepii, ce analizează activita
tea trimestrului II și sarcinile 
ce revin acestora în vederea 
încheierii în bune condițiuni a 
anului școlar ; organizarea va
canței de vară etc.
• Pentru prima dată a fost 

decernat steagul de „Cămin 
fruntaș în întrecerea căminelor 
pentru’ tineret'. Cîștigătorii — 
tinerii locatari ai căminului 3, 
întreprinderea <ie construcții Si
biu — se pot mîndri cu prețio
sul trofeu care atestă și deprin
derile lor de buni gospodari.

• „Trofeul inovatorilor" — 
este o altă distincție în premie
ră, care se acordă tot tinerilor 
sibieni, recordmeni ai valorifi
cării tezaurului de experiență 
și inteligență.
• S-au fixat taberele de vară 

în vederea instruirii tinerilor 
pentru apărarea patriei. Bene- ■ 
ficiari 10 000 de tineri uteciști.

• Luna mai va fi marcată în 
mediul rural, printre altele, de 
pregătirea și desfășurarea popu
larei competiții de masă „Cupa 
tineretului de la sate". în pro
gram, întreceri la probele de î . 
atletism, volei, handbal, fotbal, 
oină, trîntă ș.a.

OMAGIU 
REVOLUȚIEI

in-Județul Vîlcea găzduiește 
teresante manifestări omagiale 
consacrate aniversării a 125 de 
ani de la Revoluția din 1848. 
După simpozionul „Anul revo
luționar 1848“, desfășurat Ia 
U.E.I.L. Bâbeni și, în continua
re, la I.C.H Olt și în stațiunile 
balneo-climateriee Govora, Olă- 
nești, Călimănești. Muzeul me
morial „Nicolae Bălceseu“ din 
comuna care poartă astăzi nu-

SCENOGRAFI, 
ELEVII

Teatrul Tineretului 
Piatra Neamț, consecvent în 
montarea 
destinate 
spectatori, a prezentat recent 
„Inimă rece“, dramatizare 
după W. Hauff de Ed. Covali. 
Spectacolul poartă, de aceas-

unor spectacole 
celor mai tinen

tă dată, semnătura regizorală 
a Sandei Mânu. Ea a ales in 
distribuție atît actori cunos- 
cuți de copii, pentru creațiile 
lor din reprezentații similare 
— Valentin Uritescu, Mitică 
Popescu, Boris Petroff, — cit 
și pe cei mai tineri actori ai 
teatrului — Catrinel Paras- 
chivescu, Gelu Nițu, Nina 
Zăinescu și alții. Scenografia 
aparține lui Mihai Mădescu : 
ilustrațiile programului de 
sală fiind realizate de elevele: 
Daniela Aldea, Carmen Mi
hai, Carmen Brînzei, Carmen 
Munteanu, de la cercul de 
pictură de la Casa pionierilor 
din oraș. Reproducem o pa
gină din acest program, ex
celent realizat grafic și artis
tic, meritul aparfinînd, fireș
te, creatoarelor, dar și teatru
lui pentru lăudabila sa ini
țiativă.

gastroenterologie — se referă 
la probleme privind progrese în 
pancreatică, splenică și gastrică, 
precum și la cercetări în dome
niul radio-imunologiei în gas
troenterologie.

Alături de specialiști români 
— prof. dr. docent Octavian 
Fodor, Ion Bruckner, I. Szan- 
tay — prezintă comunicări, în 
cadrul celor trei secții, savanți 
de reputație mondială că 
P. Czerniak. A. Iarshova (Is
rael), L. Fischer (R.F.G.), 
B. Frenkel (U.R.S.S.). Prin par
ticiparea la actualele lucrări, 
această manifestare internațio
nală se anunță ca o acțiune 
prestigioasă a programului ini
țiat de specialiștii clujeni.

V. T.

Exemplu 
de dăruire 
comunistă

mele marelui patriot revoluțio 
nar, inițiază alte acțiuni come
morative. Intre acestea rețin a- 
tenția : Expoziția tematică iti
nerantă care va poposi nu nu
mai pe meleagurile vîlcene ci 
și în județele limitrofe, o re 
uniune jubiliară a Societății 
„Prietenii Muzeului Bălcescu" și 
colocviul național „Românii în 
revoluția de la 1848 în Europa*, 
constituirea bibliotecii memo
riale Bălcescu, dotată cu pest® 
600 de volume, ziare, reviste, 
lucrări de și despre Bălcescu.

In curînd. în punctul Troian 
de la marginea orașului Rm. 
Vîlcea, unde a fost amenajat 
complexul „Magheru*, va fi 
deschisă o expoziție ce va o 
glindi viața ilustrului eoman- 

zilele 
1848. a 
tabără

Toate aceste manifestări au 
valoarea unui omagiu vibrant 
pe care urmașii îl aduc operei 
nepieritoare a revoluționarilor 
pașoptiști.

DORU MOȚOC

glindi viața ilustrului 
dant de oaste care. în 
fierbinți ale verii lui 
organizat aici o mare 
militară menită să anere cu ar
ma in mină revoluția.

SIMPOZION 
INTERNAȚIONAL

Un mare număr de țâri, 
printre care Austria. Bulgaria. 
Franța, R. F. Germania. R. D. 
Germană, Israel, Ungaria și 
U.R.S.S. — și-au anunțat pre
zența la cel de-al doilea sim
pozion medical, ale cărei lu
crări se desfășoară la Cluj 
intre 4—6 mai a.c. Obiectivul 
— folosirea radioizotopilor

• 1 600 de tineri, majoritatea 
salariați ai întreprinderilor și 
□nstâtuțiilor din Capitală, au 
participat, la sfîrșitul săptă- 
mînii, la excursiile organizate 
de agenția București a B.T.T. 
— în stațiunile Predeal, Pîrlu-1 
Rece, Timiș, Lacul Roșu, nordul 
Moldovei, la cabanele 
Valea Prahovei.

★
• în Editura pentru

a apărut volumul „Pe 
istoriei contemporane", 
rat ghid pentru excursii 
tematică politico-socială. ___
semnalate locurile unde se or
ganizează excursii în orașele 
care au muzee, case memoriale 
ce evocă lupta maselor sub 
conducerea P.C.R. Lucrarea are 
în vedere acțiunile incluse în 
programele de învățămint ale 
organizațiilor de tineret și vine 
în sprijinul educației patriotice 
și social-politice a elevilor și 
studenților. Cuprinde de ase
menea. schițe de trasee, ilustra
ții, hărți și informații utilitare.

de pe

turism 
urmele 
adevă- 

cu 
Sînt

DIM ÎNTRECEREA

UTEC1STĂ

(Agerpres)

amenajarea de
baze sportive simple

un prim obiectiv

Născut în anul 1913 pe plaiuri 
bănățene, într-o familie de 
muncitori — Ștefan Megyeri 
începe să lucreze de foarte tâ
năr intr-un atelier de croito
rie. Firea sa generoasă, adînca 
înțelegere pCntru cei asupriți 
îl determină să intre în miș
carea comunistă de^taeret. Ca 
o recunoaștere ă'âjoJIxilUlii sale 
printre Ba
natului membru îp
C.C. al U.T.C. -Este tocmai pe
rioada de ia mîjlodul deceniu-* 
lui al patrulea, cînd expansiu
nea fascistă atenta la indepen
dența și suveranitatea țării.

La începutul anului 193ă, a- 
plicînd directivele plenarei C.C. 
al P.C.R., care avusese loc în 
februarie, Uniunea Tineretului 
Comunist și-a concentrat efor
turile pentru coalizarea tinere
tului antifascist. Presa tinere
tului muncitor, manifestele, în
trunirile și adunările publice* 
mobilizau populația cea mai tâ
nără a țării La luptă împotrivă 
fascismului și războiului. Ten
tativele elementelor fasciste din 
interiorul țării de a acapara 
viața politică și de a influen
ța marea masă a tineretului 
printr-o propagandă exaltată, 
obscurantistă cereau un , răs
puns ferm din partea forțelor 
progresiste. Tinerii cpmuniști 
au inițiat atunci .numeroase' 
acțiuni de avertizare ă ti
neretului țării asupra adevă
ratelor scopuri ale organizații
lor fasciste, . mqbilizîndil-.l la 
lupta antifascistă. Cînd în țară 
se desfășura, în diferite forme,, 
o intensă activitate antifascista,' 
numeroși muncitori și intelec
tuali, îndeosebi comuniști și 
uteciști. convinși că indepen-» 
dența patriei cerea o luptă ho^.7 
tărîtă împotriva fascismului ș^--> 
animați dej jîrnțlte sentiment^ 
jntetBaționahste.-. au plecat 
apere cu arma în mînă tânără*" ' 
republică spaniolă. Printre ' nu
meroșii voluntari români care 
au plecat în acel an 1936 în’ 
ajutorul Spaniei republicane se 
afla și Ștefan Megyeri. Au ple
cat odată cu el multi alți ti
neri. Pe frontul Spaniei, Ștefan

Megyeri avea să dea dovadă de 
același devotament pentru cau
za celor asupriți, de același cu
raj de care dăduse dovadă și 
în țară, în anii de muncă ile
gală.

Camarazii săi își amintesc cu 
multă căldură și pioșenie de 
felul în care știa Megyeri să-i 
îmbărbăteze pe voluntarii de 
cele mai diverse naționalități. 
Pentru calitățile sale, tovarășii 
de luptă din batalionul „Diaco- 
vici" al Brigăzii 129 interna
ționale l-au ales secretar al or
ganizației lor de partid.

Trecuse un an și jumătate de 
la izbucnirea rebeliunii fasciste 
în Spania. Republicanii nu nu
mai că rezistau celor mai di
verse presiuni, dar și atacau 
energic — provocînd trupelor 
fasciste pierderi serioase. For
țele fasciste pornesc în luna 
martie 1938 o mare ofensivă în 
AragOn, la sud de fluviul Ebru. 
Aragonul era într-adevăr punc
tul* "‘cel mai nevralgic pentru 
securitatea zonei republicane, 
în 28 martie 1938 unitatea de 
voluntari români a Brigăzii 129 
internaționale ocupa pozițiile 
de luptă din comuna Monroyo. 
Zorii zilei aveau să le arate că 
aveau flancurile descoperite. 
Simultan cu constatarea perico
lului, fasciștii pornesc un atac 
violent. Martorii oculari, ca
marazii de arme ai lui Megyeri. 
Vorbesc astfel despre pericolul 
situației : pe un kilometru sînt 
concentrate vreo sută de guri 
de tun. Ținta inamicului — Va
lencia — nu putea fi atinsă dacă 
n-ar fi fost cucerită șoseaua ce 
trecea prin comuna ’ Monroyo. 
Fasciștii nu economiseau pro
iectilele. Pericolul încercuirii 

. d.et$rmină retragerea unităților 
•Brigăzii 129 pe-un teren mun- 

sub o 'permanentă hărțuială 
ăT.inâmicului» t»-tâmpul- acestor 

purtate de'unitățiîe 
republicane pentru a-și asigu
ra retragerea, cade, lipit de mi
traliera sa. $i Ștefan Megyeri. 
A căzut la datorie.

DORINA TURCU

„11-62“ achiziționat de „TAROM"

primit cu o deosebită 
satisfacție Hotârîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
continua dezvoltare a activității 
de educație fizică și sport Sa
tisfacția pe care o încerc este 
cu atît mai mare cu cît pot 
spune că într-an fel, în jude
țul nostru — Dolj — împotriva 
unor rezistențe, am făcut cite 
ceva pentru angrenarea mai 
susținută și sistematică în ac
tivitatea sportivă a elevilor. 
Trebuie să arăr că aceasta s-a 
făcut prin activizarea asociații
lor sportive ale elevilor de către 
organizațiile UT.C. care, ia 
rîndul lor au colaborat mai 
strîns și mai eficient cu con
ducerile de școli. Totul a fost 
făcut prin forme simple, acce
sibile tuturor tinerilor, potrivit 
posibilităților concrete ale fie-

cărei școil în parte Și fiindcă 
am amintit de posibilitățile 
concrete ale fiecărei școli, vreau 
să arăt că o primă grijă a fost 
aceea ca aceste posibilități să- 
devină cit mai mari, cu inves
tiții minime.

tn acest sens, cu cîtăva vre
me în urmă s-a inițiat un con
curs de amenajare a unor baze 
sportive școlare simple, la care 
s-au adresat ‘nvitații de parti
cipare tuturor școlilor. S-a dat 
fiecărei școli și cîte un regula?, 
ment de participare la acest 
concurs, precum și cîte un 
model de sistematizare eficientă 
a spațiului pentru sport exis
tent, mai ales. în curțile școli
lor : amenajarea de terenuri 
suprapuse, confecționarea de 
aparatură sportivă, etc. S-au 
înscris, plnă în prezent, mai

bine de 40 de șco i, dar mal 
așteptăm încă și alte înscrieri. 
Concursul începe acum, in -pri
măvară, iar la toamna vpirf 
număra și noi „bobocii** noștri, 
adică terenurile nou amenajate*. 
De fapt pot încă de pe acum 
să enumăr cîteva prime rezul
tate ale inițiativei noastre. Pe 
cîteva porțiuni, aflate în lucru 
terenul a și fost - nivelat, s-a 
atrfns materialul lemnos de^ 
trebuința, sînt în curs de efec

tuare drenajele necesare.
Firește, re?enta notărîre a 

C.C. al P C.R. ne dă un nou 
imbold, dovedind încă o dată 
deosebita atenție pe care con
ducerea 
acordă __
fizică și sport — parte 
granță a educației 
Și în acest

partidului nostru o 
activității de educație 

inte- 
comuniste. 

sens ne propunem

România-fihn prezintă
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Azi, la Sinaia START
ÎN CURSA MUNȚILOR

I FATA w

SINAIA (prin telefon de la 
trimisul nostru).

în peisajul cotidian al loca
lității montane, a intervenit de 
astăzi dimineață un aspect nou 
(în fapt, un aspect întâlnit aici 
în fiecare an la începutul lu
nii mai) i grupurile de cicliști, 
multicolor inveșmîntați, care 
rulează în cadență moderată 
recunoscînd o parte din trase
ele celor trei etape ale celei 
de a 14-a ediții a Cursei mun
ților. S-a insistat în special a- 
supra finalului etapei a doua, 
adică porțiunea Siriaia-Cota 
1 400, care va fi hotăritoare da
torită lungimii și mai ales, du
rității urcușului. La start. e- 
chipe de cicliști din trei țări și 
anume ; Ruda Hvezda Pil- 
sen, Dinamo Berlin. Dinamo 
U.R.S.S. Notăm că echipa ber- 
lineză e alcătuită din cinci ci
cliști foarte tineri, toți de 19 
ani. în echipa Cehoslovaciei re
marcăm pe experiment ații Pa
tras. Kubias și nava, 
echipă- sovietică pe 
Morozov- și Smetanin. 
mafiile noastre prima 
Ie revine cicliștilor de

Plopenj (N. Andronache și C. 
Tănase) precum și o serie de 
elemente tinere de la Mureșul 
Tg. Mureș. C. S. M. Cluj, Petro
lul Ploiești și Brașov.

Intrucît Cursa munților con 
stituie și în acest an ultima ve
rificare a cicliștilor noștri în ve
derea alcătuirii echipei națio
nale pentru Cursa păcii, sîntem 
convinși că cei vizați vor ști 
să-și impună punctul lor de ve
dere pe teren propriu în disputa 
prietenească cu cicliștii din ță
rile mai su« notate.

Astăzi se desfășoară etapa 
Sinaia-Chichiș —- 120 km.

să intensificăm și >â îmbunătă
țim întreaga activitate sportivă 
școlară din județul nostru.

Aceasta, atît m ceea ce pri
vește activitatea din cadrul 
orei de educație fizică, cît și 
cea din timpul conu ețițiilor de 
masă. La cercurile pedagogice 
■ale profesorilor de specialitate 
am dezbătut pe larg aceste 
probleme; - dînd indicații pre
cise .. mărirea densității
oreij de educație fizică. De ase
menea. urmărim îmbogățirea 
continuă a calendarului compe
tițiilor sportive da masă. Cîteva 
exemple de competiții incluse, 
recent. în programul nostru de 
activități : ,Ziua porților des
chise". inițiată la Grupul șeolar 
„Electroputere" Craiova — zi 
în care baza sportivă a clubului 
..Electroputere" va sta la dis
poziția elevilor, „Păunașțjl co
drilor" — o competiție „jion- 
stop < de( tir Cu arcTil, „Ziua 
sporturilor școlare" etc. o 
trăsătură corn mă a tuturor a- 
cestor competiții este faptul că 
am insistat în mod deosebit ca 
aceste activități să se desfă
șoare fără excepție în aer liber. 
Și așa s-a procedat chiar și în 
zilele în care soarele a fost 
ceva mai zgîrcit.

Am pus. totodată, un accent 
deosebit pe gimnastica de în
viorare, știut fiind faptul că o 
zi începută sub semnul mișcă
rii, înseamnă de fapt o zi de 
bună dispoziție, ele sănătate. 
Menționez că sînt acțiuni de a 
căror bună desfășurare se in
teresează îndeaproape nu numai 
Inspectoratul școlar, ci mai 
ales organele și organizațiile 
U.T.C., ca și ceilalți factori cu 
răspunderi îi^ acest domeniu.

Am enumerat doar cîteva din 
direcțiile principale pe care 
s-a înscris activitatea sportivă 
din județul nostru, în vederea 
realizării importantului dezide
rat de creștere a unei generații 
sănătoase, multilateral dezvol
tate.

Mmdncel Stelian 
„Feroemair Ploiești s-a an
gajat împreună cu colegii săi 
să dea în funcțiune cu 3 luni 
mai devreme o nouă secție 

a întreprinderii.
Foto : ANGHEL VALENTIN

Rubrică realizată 
de VASILE RĂVESCU

• ZESTREA companiei noas
tre de aviație civilă „TAROM" 
s-a îmbogățit recent cu noul tip 
de avion turboreactor IL-62, a- 
chiziționat din U.R.S.S. în baza 
unui contract' comercial înche
iat cu întreprinderile sovietice 
de specialitate. Potrivit prospec
tului tehnic, aeronava are o ca-' 
paoitate de 180 locuri și dezvoltă 
o viteză de croazieră de 900 ki
lometri pe oră. Echipajele care 
vor lucra la bordul noului apa

rat efectuează, în momentul de 
față, 'curse turistice pe traseele 
care unesc BucureștiUl cu mai 
multe orașe europene, printre 
care Paris, Frankfurt pe Main, 
Dusseldorf, Munchen și Bruxel
les. Organele aeronautice de re
sort din România preconizează 
utilizarea aparatului IL-62 pe 
liniile înte,-continentale pe care 
TAROM ie va deschide in Asia, 
Africa și America de Sud.

CONCLUZIILE DE ACUM, 
SUGESTIILE PENTRU

MAI DEPARTE

O coproducție franco-italiană 
ANNIE GIRARDOT și PHILLIPPE NOIRET

regia : Jean-Pierre Blanc
| Film distins cu Ursul de argint și Premiul |
§ U.N.I.GR.I.T. la Festivalul de la Berlin 1972 S

iar din 
Tihonov, 
Din for- 

sarcină 
_____ _ _ la Dina
mo care au în Iotul lor pe cei 
mai multi dintre cei vizați să 
facă parte din reprezentativa 
română (V. Teodor. V. Selejean. 
C. Grigore și A. Sofronie), pen
tru Cursa păcii, ediția a 26-a, 
care se va desfășura între 9 și 
26 mai pe ruta Praga-Varșovia- 
Berlin.

Din celelalte formații notăm i 
Olimpia (Ion Cernea, Fr. Ghe- 
ra). Steaua (I. Nagy și E. Im- 
buzan), Voința (C. Ciocan și P 
Dragan). C. S. Brăila (M. Hri- 
soveri fi C. Vizitiu), Metalul

EMIL IENCEC

TITU MERFU

inspector școlar cu problemele 
de educație fizică la Inspecto

ratul școlar județean Dolj.

Mt'NCHEN 2 (Agerpres). — 
Echipa României s-a califi
cat in sferturile de finală 
ale competiției de tenis (fe
minin) dotată cu ..Cupa fe
derației internaționale'*, com
petiție care se desfășoară în 
aceste zile in localitatea 
vest-germ ană Bad Homburg. 
In optimile de finală, rorma- 
ția României a întâlnit selec
ționata Suediei, pe care a 
învins-o cu scorul de 2—1.

în sferturile de finală ale 
turneului, echipa României 
va juca cu învingătoarea 
meciului dintre reprezenta
tivele Angliei șl Mexicului.

cadrul campionatului 
diviziei A la rugby, pe sta
dionul Olimpia din Capitală 
s-au întilnit, ieri după-amia- 
ză. formațiile Dinamo Bu
curești si Universitatea Timi
șoara. Victoria a revenit cu 
scoruj de 3—0 echipei Uni
versitatea Timișoara.

Alte rezultate : Steaua-Glo- 
ria 76—6 : C.S.M. Suceava- 
Politehnica Iași 10—24 ; Ști
ința Petrosani-Precizia Să- 
cele 27—3.

In clasament continuă să 
conducă echipa Steaua 
București cu 52 puncte, ur
mată de Universitatea Timi
șoara — 46 puncte.

Ne apropiem de închiderea 
anului de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei. La 
sate, ciclul de pregătire al anu
lui în curs s-a încheiat. In cen
trele de pregătire din școli, in
stituții și întreprinderi econo
mice se țin ultimele ședințe, se 
fac analizele în vederea bilan
țului final.

Dar încă de pe acum sînt po
sibile cîteva concluzii și obser
vații menite să releve succesele 
obținute în acest an — și aces
te succese sînt, după cum vom 
vedea, evidente și substanțiale 
— direcțiile în care trebuie ac
ționat în viitor pentru a valori
fica la potențialul maxim reali
zările deja înregistrate.

O privire de ansamblu asupra 
activității de pregătire a tinere
tului pentru apărarea, patriei, 
chiar dacă observațiile noastre 
se bizuie doar pe constatările 
din cîteva centre din județele 
Dîmbovița și Harghita, nu poa
te fi făcută la modul temeinic 
fără a ține seama de faptul 
că. în acest an au survenit cel 
puțin două elemente a căror 
importanță nu trebuie trecută 
cu vederea.

Primul dintre acestea, este vo
tarea de către Marea Adunare 
Națională și intrarea în vigoare 
a Legii privind apărarea națio
nală a Republicii Socialiste 
România. Document politic de 
însemnătate majoră, expresie a 
concepției marxist-Ieniniste a 
partidului nostru cu privire la 
organizarea apărării naționale. 
Legea fixează fără echivoc. în 
termeni preciși. cadrul politic 
și juridic al acestei activități, 
rolul și obligațiile fiecărei orga
nizații și instituții, ale tuturor 
cetățenilor patriei. In acest con
text. pregătirea militară a tine
retului capătă noi valențe, cu 
sarcini și responsabilități con
crete.

Cel de al doilea element pe 
care trebuie să-1 relevăm este 
operativitatea și responsabilita
tea cu care organizațiile U.T.C. 
âu înțeles să treacă la transpu
nerea fermă și integrală în 
practică a prevederilor legii a- 
mintîte.

Deși timpul a fost foarte

scurt, activitatea de pregătire a 
tineretului pentru. apărarea pa
triei a cunoscut un reviriment 
evident, o îmbunătățire substan
țială pe toate planurile. Mărtu-. 
rie stau rezultatele înregistrate, 
participarea activă a tinerilor, 
creșterea interesului lor și al or
ganizației pentru această pregă
tire.^ preocuparea permanentă de 
a găsi noi posibilități de acțiu
ne în vederea îmbunătățirii în-,, 
dicilor calitativi, a sporirii gra
dului de atractivi ta te. a îmbină
rii armonioase a pregătirii mi-

mobiiizarea tinerilor, trage la 
răspuhdere pe cei care mai dau 
dovadă de lipsă de interes, ana
lizează în ședințele sale și in 
adunările generale modul cum 
se desfășoară pregătirea tinere
tului pentru apărarea patriei. 
Evident, nu putem spune că nu 
există și in acest caz o preocu
pare. o activitate. Dar, ceea ce 
lipsește, și mi se pare, de reți
nut. este faptul că se neglijează 
tocmai unul din obiectivele ma
jore ale acestei activități : mun
ca de educare a tinerilor în

Tineri în uniforme albastre
litare de specialitate, cu cea de 
călire fizică și politico-educa- 
tivă. Un argument în plus al 
justeței concepției partidului 
nostru, al clarviziunii de care 
este animat in stabilirea obiec
tivelor politice fundamentale.

Tn același timp, succesele re
purtate se constituie și ca 
un argument in lupta pentru 
continua perfecționare a muncii 
noastre politico-educative, pen
tru aducerea tuturor activități
lor și organizațiilor la nivelul 
celor mai bune, pentru a trans- 
fo-ma acest nivel’într-o constan
tă. intr-un punct de referință 
generalizat Iată de ce. cu bur.â 
știință, ne-am oprit in ancheta 
noastră la acele centre socotite 
azi printre cele bune. sau. mai 
bine-zis. de nivel mediu.

Activității de pregătire a tine
retului pentru aDârarea patriei 
de la liceele nr. 2 ..I. H. Radu
lescu" din Tirgoviște și ..Dr. Pe
tru Groza“ din Odorhei. nu i se 
poate reproșa, la prima vedere, 
nimic. Ședințele s-au desfășurat 
în condiții optime, prezența 
este asigurată in proporție de 
sută la sută, la tragAri rezulta
tele obținute sînt foarte bune. 
Intr-un cuvînt. totul merge 
foarte bine. Cu o singură ex
cepție și anume aceea a parti
cipării organizației U.T.C. ca 
factor de conducere în primul 
rînd politică a acestei activități. 
Comitetele U.T.C. se ocupă de

spiritul disciplinei și ordinii, al 
abnegației în apărarea cuceriri
lor revoluționare ale poporului. 
Or. cheia întregii aetivități 
constă tocmai în integrarea ar
monioasă a acestor două laturi 
ale activității, cea de specialita
te și cea politico-educativâ. a- 
ceasta din urmă realizată în 
toată complexitatea sa cu acti
vități multiple. începînd cu dez
baterile din adunările generale, 
întâlniri cu activiști de partid 
și de stat, ofițeri activi și de 
rezervă, învățarea de cintece 
patriotice și os:ăș.ești. evocări 
ale trecutului de lupta al po
porului. al clasei muncitoare și 
partidului comunist, marșuri și 
acțiuni la locuri și monumente 
istorice etc. .Eșțe adevărat că 
educația nolitico-âdeologică a ti
nerilor elevi se realizează la 
orele de dirigenție, la orele de 
clasă, la invățămintul politico- 
ideologic. în adunările generale 
U.T.C.. dar pregătirea tineretu
lui pentru apărarea patriei 
creează un cadru optim cultivă
rii sentimentelor patriotice, des
fășurării unor acțiuni cu adinei 
semnificații educative. Și toc
mai din această cauză, se impu
ne să lărgim sfera noastră de 
acțiune, să acordăm atenție ega
lă tuturor laturilor acestei im
portante și complexe activități.

AL. DOBRE



de peste hotare Seminar organizat
la Washington de O.P.I.C.

Posibilități de dezvoltare 
a comerțului româno-american

1 MAI IN LUM E Premierul japonez
R.P.D. Coreeana

' In cinstea zilei de 1 Mai, în - 
localitățile R.P.D. Coreene s-au 
desfășurat adunări festive, spec
tacol e -ȘF”ma?H testări - sportive.

La adunarea festivă de la 
Phenian, organizată la Palatul 
sporturilor, au luat parte Kim 
Ir, membru al Comitetului Pă
lit c ol. C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, premierul Con
siliului administrativ al R.P.D. 
Coreene, alți conducători de 
partid și de stat.

Luînd cuvîntul la adunare. Li 
Byong Ghan, președintele Co
mitetului municipal Phenian al 
Federației Generale a Sindica
telor din Coreea, a trecut m 
revistă .> succesele obținute de 
poporul R.P.D. Coreene in_ ope
ra de construcție socialistă.

Cuba
Cu prilejul festivităților or

ganizate la Havana de 1 Mai, 
primul ministru Fidel Castro a 
rostit un-discurs, .în care a re
leva. succesele obținute de po
porul cubanez pe calea con- 
trucției socialiste, transmite a- 
genți i Prensa Latina. Treeînd 
în revistă, totodată, evenimen
te ale vieții politice- intern- o- 
nale. el s-a pronunțat pe. .ru 
crearea unei noi organizații re 
gionale, exclusiv latino-ameri 
cane, care să militeze pentru 
afirmarea intereselor naționa-le 
ale popoarelor din această zonă, 
împotriva agresiunii imper'a- 
liste. „Cu Statele Unite — a de
clarat Fidel Castro — trebuie 
să discutăm, de la egal la egal”.

Laos
Cu prilejul zilei de 1 Mai, îti 

zona controlată de Frontul Pa
triotic- Laoțian din provincia 
Sam N'eua s-ă desfășurat o a- 
dunare de masă, organizată de 
C.C. al F.P.L.

A luat cuvîntul Nhia Vu, 
membru al Comitetului Perma
nent al C.C. al F.P.L.. care a 
relevat hotărirea poporului lao
țian de a milita pentru respec
tarea Acordului de restabilire 
a păcii și înțelegere națională 
in. Laos.

______ Chile
La Santiago de Chile, ziua 

de 1 Mai a fost sărbătorită 
printr-un mare miting popular 
in piața palatului prezidențial, 
organizat de Centrala Unică a 
Oamenilor Muncii (C.U.T.). Au 
luat cuvîntul președintele Sal
vador Allende și secretarul ge
neral al C.U.T.. Jorge Godoy. 
„Sarcina noastră primordială ț- 
a afirmat șeful «fitului chili
an — este aceea de a lupta îm
potriva uneltirilor reacțiunii si 
imperialismului, care încearcă 
să provoace un război civil in 
Chile*’. Președintele Allende a 
făcut un apel la adresa poporu
lui chilian pentru consolidarea 
unității In jarul fuvenmlui, 
pentru sprijinirea coatir.uâr.i 
procesului de transformări de
mocratice, inițiat de Frontul U- 
nității Populare.

Sri Lanka
Cu prilejul zilei de 1 Mai. 

Partidul Comunist din Sri Lan
ka a dat publicității o declara

ție în care cheamă clasa munci
toare, țoale .forțele progresiste 
din țară' să întărească unitatea 
în lupta pentru adoptarea unor 
măsuri radicale în scopul solu
ționării probiemîSor de ordin 
economic, pentru dezvoltarea 
țării pe calea r.ecapitaiistă. De 
asemenea, declarația subliniază 
necesitatea întăririi legăturilor 
cu țările socialiste și a luptei 
împotriva reacțiunii interne.

Irak
In principalele orașe irakiene 

au fost organizare manifestări 
pentru a marca ziua de 1 Mai. 
La mitingul de la Bagdad a luat 
cuvlntu! Muhamed AișL preșe
dintele Federației sindicatelor 
din Irak, care a subliniat» prin
tre altele, că oamenii muncii 
irakieni iși exprimă deplina so
lidaritate intemațîcna'.i cu ță
rile socialiste și cu clasa mun
citoare din celelalte țâri.

Brazilia
Cu oc&na zilei de I Mai. pre

ședintele Brann: ei. Garrastazu 
Medici, a adresat un mesaj că
tre națiune, in care a relevat 

’câ guvernul săa va lua o serie 
de mâs-ri pentru imbunălățirea 
condițiilor de viață și de mun
că ale muncitorilor brazilieni.

tru asigurarea deplinei inde
pendențe a Maltei și pentru îm
bunătățirea condițiilor de mun
că și de viață- La demonstrație 
au luat parte membri ai guver
nului. deputați in parlament 
din partea Partidului Laburist, 
conducători sindicali.

Panama
Oamenii muncii panamezi au 

sărbătorit ziua de I Mai prin- 
tr-o amplă demonstrație și un 
mi: ng popular organizate la 
Ciudad de Panama. Președinte
le țării. Demetrio Lakas. 
a făcu: c trecere in re
vistă a evenimentelor jjoiiuoe

-ultimul an. releri-d punerea in 
aplicare a noului cod al mun
cii, creșterea și coG&c.Miarea ro

unui front papular, democrate 
și a "„imperia, .st in Panama.

că a țârii, necesitatea

Republica

te pentru lichidarea stării de 
înapoiere economică moștenite 
de la regimul colonial.

R. F. Germania
Partidul Social-Democrat din 

Republica Federală Germania 
a organizat, împreună cu sindi
catele, două mari demonstrații 
— la Munchen și Frankfurt pe 
Main. Au luat cuvîntul vicepre 
ședințele P.S.D., Helmuth 
Schmidt, ministru al finanțelor, 
și președintele Uniunii sindica 
telor, Heinz Oskar Vetter.

Portugalia
Poliția portugheză a interve

nit cu brutalitate pentru a dis
persa mai multe sute de per
soane care, in ciuda măsurilor 
preventive, manifestau in Piața 
Rossio. din centrul Lisabonei, 
cu prilejul zilei de 1 Mai. Po- 
trirâ agenției France Presse. 
12 nersoane au fost rănite. In
cidente similare s-au 
si la Porio. al doilea 
mărime a! țării.

Tîrgul din Tokio
Premierul japonez, Kakuei 

Tanaka, a vizitat, miercuri 
dimineața. Tirgul internațio
nal din Tokio. La pavilionul 
țării noastre, el a fost in- 
timpinat de ambasadorul 
României în Japonia, Nico- 
lae Finanțu. Premierul ni
pon a 
pentru 
expuse.
garniturile de mobilă, apre- 
ciindu-le calitatea.

manifestat interes 
mărfurile românești 

îndeosebi pentru

5. U. A

orodus 
oraș ca

Statele

Primul ministru danez 
a primit delegație P.C.R.

D.’.'legația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Mi run Constantinescu, membru 
supiaant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
a fost primită, miercuri, de 
Anker Joergensen, primul mi
nis.cu al Danemarcei, eu : care 
a a'Akt o întrevedere cordială. 
Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea 
relațiilor pe multiple planuri 
dintre România .și Danemarca.

Delegația P.C.R. a avut, de 
asemenea, o întâlnire cu Ejnar 
Haugaard Cristiansen, secretar 
general al Partidului Social-De- 
mocrat din Danemarca, în ca
drul căreia s-a procedat la o

informare - reciprocă asupra 
principalelor preocupări actuale 
ale celor două partide, precum 
si cu privire la raporturile din
tre P.C.R. și P.S.D din Dane
marca.

In după-amiaza aceleiași zile, 
delegația română a avut o în*- 
trevedere pentru discuții finale 
cu o delegație a Partidului So
cialist Popular din Danemarca, 
formată dir. Siguard Ornară, 
președintele P.S.P.. Gert Peter
sen, Jons Maigaard și Anders 
L’hrskov, membri ai Comite: 
Executiv ai P.S.P. Cele două 
delegații au convenit să cea 
publicității un comunicat co
mun.

Ciocniri la Beirut
• Reuniunea Consiliulur Securității interne al 
Libanului • Comunicatul Ministerului Apărării

Consiliul Securității interne al Libanului s-a reunit, in șe
dință extraordinară, pentru a examina situația creată ca 
urmare a, ciocnirilor care .au .avut loc, miercuri dimineața, 
între forțele armate libaneze și unități ale mișcării palestiniene 
tic rezistență — anunță agențiile de presă.

La reuniune au luat parte 
Suleiman Frangi'eh, președintele 
Libanului, Kamal al Assad, pre
ședintele Parlamentului, pre
mierul Amin El Hafez. mi
nistrul de interne Bechir El 
Awar, directorul general al si
guranței statului și directorul 
forțelor de securitate.

Ministerul Apărării a dat pu
blicității un comunicat, in care 
arată că ciocnirile au izbucnit 
în timp ce se desfășurau ne
gocieri pentru eliberarea a doi 
soldați libanezi reținuți • că- 
ostateci ': de' ’ palestinieni, în 
schimbul a trei persoane ares
tate săptămîna trecută de for
țele de ordine publică pe aero
portul internațional din Beirut, 
asupra cărora a fost descope
rită o cantitate de exploziv. 
Elemente înarmate — precizea
ză comunicatul — au atacat, 
miercuri la ora 8.00 G.M.T., mai 
multe .posturi militare, forțele 
armate fiind obligate să riposte* 
ze pentru apărarea lor. și să ia 
poziții în- mai multe sectoare 
din vecinătatea obiectivelor ata
cate. Ciocnirile între armata 
libaneză și forțele rezistenței 
palestiniene .s-au extins și în 
împrejurimile taberelor coman
dourilor, situate în afara capi
talei — la Shattila, Sabra și 
Bir Hassan. Unități, ale armatei 
libaneze.aii înconjurat cele trei 
tabere și au deschis focul asu
pra lor.. . .. , .

Potrivi: primelor informații, 
anunțate la Beirut, In cursul 
incidentelor » și-au gășjt moar
tea 10 soldați libanezi, intre care 
trei ofițeri, jar alți 29 au fost 
răniți. S-au înregistrat victime 
și în rîndul populației civile.

Tn urma tratativelor care au 
avpt loc între Yasser Arafat, 
liderul Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, și autorită
țile libaneze — relatează agen
țiile France Presse și Reuter — 
cei doi’ soldați libanezi reținuți 
ca ostateci- ‘au fost eliberați 
miercuri după-amiază. iar cioc
nirile au âncetat. 1

Ministrul de ‘ interne libanez 
a făcut cunoscut ca armata a 
fojșț însărcinată să asigure secu
ritatea internă. Autoritățile li
baneze au anunțat, că, începînd 
de miercuri seara. Ia Beirut și 
în principalele orașe, au fost 
■introduse restricții de circulație 
între orele 17.30 seara și 7.00 
ora locală.

• Apărate „F-4 Phantom” ale 
aviației tactice americane au a- 
tacat; miercuri. în Cambodgia, 
obiective de pe malul estic al 
fluviului Mekong, situate la 
aiumai 4 kilometri de Nom 
Penh, relatează agenția United 
Press International.

WASHINGIUN 2. — Corespondentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : „Posibilități în comerțul cu România 
șj legislația privind investițiile în această țară” au format te
mele seminarului organizat de „Corporația americană pentru 
investiții particulare în străinătate” (O.P.I.C.), la sediul aces
teia din Washington.

Malta
Oamenii muncii din Malta 

au sărbători: ziua de 1 Mai 
printr-o demonstrație în cadrul 
căreia coloanele de manifest 
rtanți au străbătut s‘râzile ora- 
■șului La Valletta purtînd patțr 
carte pe care erau Înscrise che 
mări Ia unitatea de luptă pen-

Africa Centrală

Crtira.i au fost organizate, cu 
prilejul zile: de 1 Mai. o pa
radă militară si o demonstra
ție a oamenilor mun< li. î“- 
tr-ur. mesaj difuza*, o? tsostuJ 
Me rad:: națkra!. secretarul ge
neral al Uniunii amruir 
nrunciț • Jean-fiRl%ard Sandi*, 
â popor *r-
citor să depună eforturi soon-

Oamenii muncii din
Unite au organizat, cu prilejul 
zijei de 1 Mai. mitinguri și de
monstrații jn cadrul cărora s-au 
prontmxat în favoarea imbur.ă- 
tăurii condițiilor ’or de muncă 
ș. viață» pentru stăvilirea infla
ției ele.

La mitingul din New York, 
La care au fost prezenți repre
zentanții unu» mare număr de 

tații progresiste _cu. . xa- 
racter politic și obștesc, a luat 
euvlntu? Gus Halt secretar ge- 

al P.C. din S.U.A,

PREȘEDINTELE VENE 
ZUELEI L-A PRIMIT 
PE AMBASADORUL 

ROMAN
sale

La seminar .au participat con
ducătorii a numeroase firme 
comerciale, industriale și banca
re americane, printre care 
„Boeing Corporation",'^„Control 
Data Corp4' 
Bank‘!, „Cuuisat , , 
Corp”, „Offshore 
„Owen-Corning 
Corp”, „Combustion Enginee
ring". „U.S. Steel Corp" și al
tele, reprezentanți ai Consiliu
lui pentru comerțul Est-Vest. ai 
Departamentului de Stat și De
partamentului comerțului. Au 
luat parte, de asemenea, amba
sadorul român în Statele Unite, 
Corneliu Bogdan, și șeful agen
ției economice a țării noastre 
in S.U.A.. N. Fodor.

.Impărtâșindu-ne impresiile 
asupra lucrărilor seminarului, 
Bradford Mills, președintele 
O.P.I.C.. Hung Donahue, vice
președintele companiei ..Control 
Dată Corporation", și Ed. Segal, 
șeful Biroului Europa Răsări
teană din Departamentul de 
Stat, au declarat că întîlnirea a 
constituit un fructuos șl foarte 
util schimb de opinii asupra 
posibilităților existente și, în 
special, a pîrghiei acțiunilor de 
cooperare economică, pentru 
extinderea relațiilor economice 
și comerciale româno-america- 

„Q.P.I.C. — a spus Bradford 
Mills — este gata oricînd să 
sprijine, prin posibilitățile de 
care dispune, acțiunile de coo
perare economică cu România, 
țară care s-a dovedit a fi un

zrp”, „Chase Manhattan 
„Comsat", „General Tire 

„Offshore Company", 
Fiberglass

nomice și comerciale america- 
no-române. pe baze de deplină 
egalitate și avantaj reciproc — 
a declarat Ed. Segal — 
este o firească urmare a bune
lor relații existente între cele 
două țări. Avem convingerea eă 
în viitorul apropiat — cînd va 
fi aprobată în Congres cererea 
președintelui Nixon de a i se 
acorda depline puteri pentru a 
negocia cu statele socialiste 
problema clauzei națiunii celei 
mai favorizate — relațiile co
merciale Est-Vest, inclusiv cele 
româno-americane, vor marca o 
lărgire semnificativă”.

neral

La încheierea misiunii 
la Caracas, ambasadorul Româ
niei, Octavian Bâxbulescu, fi 
fes: primit de președintele Ve- 
nezuelet Rafael Caldera. Cu 
acest prilej, a fost trecută In 
revistă evoluția relațiilor ro- 
mâno-ver.ezuelene și noile po-‘ 
abilități de dezvoltare a aces
tor relații.
—Pr°șeriîntâie- Raf-ael C-aldșga a._- _ exemplu de felul cum iși înde?- 
transmis un mesaj de prietenie 
președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu.

pe.

plinește contractele, angajamen
tele, comerci&le și economice in-, 
ternaționale”,. .

Dezvoltarea relațiilor eco-

și capricii 
meteorologice

Recordurile secolului in 
materie de secetă, umiditate,

P»PJ Cto dm R.D. Vmtnoa swJâjocx o Mentă ort. .tote 
in domeniul productMi si al nrum ,-imi. b i.ayț aspect de

COOPERARE ECONOMICĂ 
PE CONTINENTUL EUROPEAN

pentru Europa.
Doeumeouri subliniază că 

dorința v-atelor europene de 
a extinde gama relațiilor lor 
economice s-a materializat, 
totodată, fn încheierea. In 
ultimii ani, a numeroase a- 
corduri interguvernamentâ- 
Ie bilaterale și multilaterale 
în domeniile cooperării ști
ințifice. tehnologice și in
dustriale. Raportul infor
mează că, potrivit evaluări

le prezent. Intre statele coc- 
nnentului se află in \ igoare 
circa 600 de acorduri de co
operare industrială, din care 
aproximativ o treime au 
fost încheiate in ultimii 2—3 
ani. Proporția schimburilor 
Est-Vest, care rezuiză din 
cooperarea industrială, este 
încă redusă, apreciază ra
portul, dar ea înregistrează 
o creștere rapidă : in anu
mite ramuri. îndeosebi în 
industria mecanică, ea re
prezintă deja 10—15 la sută 
din exporturile țărilor răsă
ritene in cele occidentale ale 
continentului.

In cadrul unui interviu acordat ziarului ,,Pravda", astronau
tul american Frank Borman, comandantul misiunii spațiale 
,.Apollo-8“. aflat in vizită Ia Moscova, a apreciat că zborul co
mun in Cosmos al cosmonauților americani și sovietici, plani
ficat pentru anul 1975. „reprezintă un început bun, care tre
buie continuat-. Astronautul american a opinat, totodată. că, 
in viitor, \ or putea fi înfăptuite programe comune americano- 
sovietice de cercetare a planetelor sistemului solar.

Vorbind in altă ordine de idei. Frank Borman, care este și 
vicepreședinte al companiei aviatice americane „Eastern Airli
nes". a declarat că se așteaptă ca întrevederile ca reprezen
tanți ai Ministerului Aviației Civile al U.R.S.Ș. se vor dovedi 
utile, in contextul extinderii relațiilor economice și cu carac
ter tehnico-științific dintre Statele Unite și Uniunea Sovie
tică.

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

Emil Drăgănescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor al Republicii 
Socialiste România, care, la in
vitația ministrului transportu
rilor al S.U.A., întreprinde o 
vizită oficjală în apeașță, Ură» 
a avut convorbiri cu Claude 
Brinegar, ministrul transportu
rilor al S.U.A. Au fosf abordate 
probleme bilaterale-ale colabo
rării și: cooperării ămericano- 
române în sfera transporturilor. 
Cele două părți au trecut în re
vistă realizările -obținute în a- 
cest domeniu și și-au exprimat 
dorința continuării cursului fa
vorabil al acestor relații în in
teresul ambelor țări.

• Un tribunal federal a ho- 
tărît ca Hermine Braunsteiner 
Ryan. acuzată de „crime de

război”, să fie extrădată din 
Statele Unite autorităților din 
Republica Federală Germania. 
Hermine Braunsteiner a fost 
una dintre gardiencele de tris
tă faimă din lagărele de con
centrare naziste în timpul ce
lui de-ral doilea război mondial. 
Intre altele, ea este acuzată de 
participarea, la „selecționarea” 
pentru camerele de gazare a 
peste 2 000 de femei și copii în 
lagărul din localitatea poloneză 
Majdanek.

• Arestarea 
unor neofasciști 
în Italia

Procuratura din Milano a or
donat arestarea a șase persoane 
aparținind unor organizații neo
fasciste, care au luat parte la

incidentele din 12 aprilie de la 
Milano. Printre aceștia se află 
și Giorgio Muggiani. conducă
torul „Frontului tineretului", 
organizația de tineret a Mișcă
rii Sociale Italiene (neofasciștii).

• Niesewand 
a ciștițjat

Ziaristul rhodesian P^ter Nif- 
sew.and. corespondent al mai 
nîuftos, agenții de presă și zia
re occidentale, cîștigat proce
sul in apel împotriva hotăririi 
privind condamnarea sa, de că
tre autoritățile rasiste de la Sa
lisbury. la doi ani închisoare. 
Cei trei membri ai Curții de 
Apei din capitala rhodesiană 
au apreciat, potrivit agențiilor 
de presă, că acuzațiile formula
te împotriva lui Niesewand

sînț nefondâte, informațiile pu
blicate de el neputind fi consi
derate drept „violare a secre
tului de stat".

Agențiile de presă subliniază 
că Niesewand a făcut apel și 
împotriva ordinului special 
prin care a fost arestat. Se 
menționează,'însă, că tribunalul 
care va judeca acest recurs nu 
va avea decît o putere de „re
comandare" și că data la care 
el se va întruni nu. a ‘fost sta
bilită. Cu alte cuvinte, Niese- 
wand nu va putea ^să părăseas
că jpehisoarea d'e.cît* în baza* li
nei’hotărîri în acest-sens a1 mi
nistrului rhodesiap al justiției.

• Muncitori spanioli 
în greva

In localitatea spaniolă Barce
lona continuă greva celor 24 000 
de muncitori de la societatea 
„S.E.A.T.", declarată Ia 28 a- 
priiie a.c. în sprijinul unor

:vei

mai 
pro- 

vi- 
anu- 
res-

temperaturi foarte înalte si^' 
foarte coborîte au fost depa^

trictive amintite, de
terminarea unei re
forme democratice a 
universității filipine- 
ze. Stodenții cer mo- 
dificarea radicală a 
«reformei uni verși ta-

pentru tinerii ’ prove- 
niți din familii cu 
nituri modeste » 
vor sâ studieze), 
altfel, restringerea 
țelei universitare 
slat se desfășoară

tru școlile superioare
i ve- să scadă pe parcursul
care a numai doi ani de la

De 4 la sută Fa 1,5 la su-
i re tă. Pe plan p rac tic,

de această politică uni-
de versitară a dus ia

Ripostă la o
„reformă 

universitară"
re" inițiată de autori
tăți. reformă care pre
vede restringerea sec
torului universitar de 
stat și dezvoltarea u- 
niversitâților particu
lare (ceea ce — dat 
fiind plafonul foarte 
ridicat de taxe din u- 
niversitățile particu
lare — înseamnă difi
cultăți și mai mari

cițiva ani. Alocațiile 
destinate universități
lor de stat au fost 
sensibil micșorate. 
Ultima victimă a fost 
University of Philip
pines din Manila, care 
și-a văzut redus bu
getul pe actualul an 
universitar. S-a ajuns 
ca partea alocată din 
bugetul național pen-

sporirea considerabilă 
a taxelor in universi
tățile de stat. Aloca
țiile statului reprezin
tă actualmente doar 
60 la sută din cheltu
ielile legate de func
tionarea școlilor su
perioare din rețeaua 
de stat, restul de 40 
la sută fiind acoperit 
de taxele în sensibilă 
creștere percepute 
Uadeatilor.

Oporiu iînmp niu 
ie «semeuea uRti, 
in riadul studeoțimii 
fi al universitarilor, e 
fireasca. Tensiunea 
din centrele universi
tare filipineze nu face 
decit să scoată in re
lief acuitatea proble
melor cu care este 
confruntată școala su
perioară 
doleanțele 
din îndepărtata 
insulară, îz^_ 
spre dezvoltarea 
vățămîntuluî superior, 
spre democratizarea u- 
niversității, spre des
chiderea largă a por
ților universităților in 
fața tuturor celor în
zestrați.

filipineză, 
tinerilor 

tară 
îndreptate 
—i în-

E. R.

Reuniunea
de la Helsinki

Activitarea de pregătire a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, în cadrul 
reuniunii multilaterale de la 
Helsinki, cunoaște o amplă des
fășurare. Astfel, in cursul zilei 
de miercuri, grupul de lucru 
care se ocupă de problemele 
capitolului al III-lea al ordinii 
de zi a viitoarei conferințe ge
nerale — cooperarea culturală 
— a trecut la redactarea pre
ambulului acestui punct. După- 
amiază, și-au continuat activi
tatea grupul de redactare pen
tru măsurile de aplicare în 
practică a principiilor relațiilor 
dintre statele participante și 
grupul ce examinează aspectele 
militare ale securității europe
ne.

Paralel, 
financiare 
propuneri 
litățile de
ielilo legate de ținerea Confe
rinței.

experții în probleme 
au analizat diversele 
cu privire la moda- 
repartizare a cheltu-

revendicări de ordin social 
și material. Activitatea la 
,',S.E.A.T.“, cea mai mare între
prindere auto din Spania, este 
în întregime paralizată.

* Incidente violente 
în Irlanda de Nord

In Irlanda de Nord s-au pro
dus marți noaptea noi incidente 
violente. La Londonderry 12 
soldați britanici au fost răniți 
în cursul unor ciocniri cu ele
mente extremiste protestante, 
în aceeași localitate au fost a- 
variate, ca urmare a exploziei 
unor bombe, o școală, două bi
serici și un magazin. în apro
piere de Belfast, fo.rțele de or
dine au descoperit cadavrul u- 
nui tînâr ucis de persoane ne
identificate.

f

încheierea convorbirilor
Nixon-Brandt

La Washington s-au încheiat, 
tjanyorbirile dintre 

Statelor Unite, 
___  , ,i cancelarul 

R. F. Germania. Willy Brandt.
Vorbind in fața ziariștilor la 

National Press Club, cancelarul 
vest-german a afirmat că va a- 
vea loc o discuție deschisă ;a- 
supra stabilirii de relații noi în
tre Statele Unite și Europa oc^ 

;• cidentală, dar „este, desigur, 
prea devreme pentru a ne ima- 

: gina o formă concretă a rezul
tatului acestei discuții".

Referindu-se la convorbirile 
avute cu Richard Nixon, cance
larul vest-german a spus : „In
ventarul la care am procedat 
împreună cu președintele a ară
tat că in relațiile americano- 
vest-europene nu există pro
bleme care să prezinte dificul
tăți de netrecut".

în ce privește reducerea for
țelor armate pe continent, Willy 
Brandt a subiniat că „a sosit 
momentul obiectiv să se proce-

miercuri, -------
președintele Statelor 
Richard Nixon, și

deze la o reducere treptată a 
celei mai mari acumulări de 
armamente și de trupe pe care 
Europa occidentală a cunoscut-o 
vreodată. Guvernul de la 
Bonn, a asigurat cancelarul, va 
juca, în acest scop, un rol activ 
la conferința general-europeană 
pentru securitate și cooperare, 
precum și în negocierile asupra 
reducerii forțelor".

• Miercuri, a fost semnat la 
Nicosia acordul de colaborare 
turistică intre România și Ci
pru. Din partea guvernului ro
mân. acordul a fost semnat de 
însărcinatul cu afaceri a.i.
Cipru, Ion M. Anghel, iar din 
partea guvernului cipriot, 
directorul general al M.A.E., 
Chr. Veniamin.

în

de

• Ploi torențiale 
în Coreea de sud

In urma unor ploi torențiale, 
care s-au abătut, în cursul zi
lelor de marți și miercuri, asu
pra unor regiuni din sudul și 
sud-vestul Coreei de sud. în 
zonele afectate de averse și-au 
pierdut viața — potrivit prime
lor știri — 18 persoane, în timp 
ce alte 11 sînt date dispărute. 
Alte cîteva 
rămas fără 
înregistrate 
ale. Dintre 
de ploi, cel
suferit orașul Pusan, al doilea 
ca mărime din Coreea de sud.

La Stockholm a avut loc o 
mare manifestație, organizată 
în comun de Partidul Social- 
Democrat (<le guvernămint) și 
Confederația Generală a Mun
cii. Au luat cuvîntul ț 
ministru, Olof Palme, și 
San, ministrul justiției în 
vernul Regal de Uniune 
onală al Cambodgiei.

• „Afacerea 
Watergate"

primul
Chea
Gu- 

Nați-

sute de persoane au 
locuință și au fost 
mari daune materi- 
loealitățile afectate 
mai mult a avut de

Președintele Nixon a numit 
temporar pe Leonard Garment 
în postul de consilier preziden
țial cu problemele juridice, pe 
care l-a ocupat pînă în prezent 
John Dean, demisionat ca ur
mare a implicării sale în „afa
cerea Watergate”.

PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

șite în cursul anului trecut, 
cind Terra a cunoscut una 
din cele mai extravagante 
perioade în ce privește con
dițiile meteorologice. Con
cluzia aceasta aparține Or
ganizației Meteorologice Mon
diale (O.M.M.) și ea se ba
zează pe date comparative 
extrem de precise.

Astfel, aflăm din sinteza 
anuală publicată Ia Geneva 
de că Suedia n-a
cunoscut in actualul secol o 
iarnă mai călduroasă și An
glia o iarnă mai friguroasă 
decit iarna lui 1972. Finlanda 
și UJLSJ& au înregistrat in 
\ara anului trecut cele mai 
nuri canicule ale secolului, 
temperaturile depășind eu 5 
grade temperaturile record 
anterioare. Cantitatea de pre
cipitații căzute ia 197! io 
Spania iși găsește un prece
dent doar in anul 1839 iar 
ploile care au căzut in mai 
anul trecut in Cehoslovacia 
au însumat o cantitate de 
precipitații nemaiintilnitâ de 
cinci secole. Rămînc de adău
gat că anul trecut Europa a 
cunoscut una din cele mai 
puternice furtuni din ulti
mele secole (viteza vintului a 
depășit în timpul furtunii 
din ianuarie 1972 din Europa 
centrală 244 kilometri pe 
oră).

Marinarii din Atlanticul de 
Nord au reperat în cursul a- 
nului trecut, de zece ori mai 
multe iceberguri decît în mod 
normal, în vreme ce Canada 
a cunoscut cele mai compac
te ghețuri din actualul secol.

La rindul lor, Statele Unite 
au furnizat in cursul anului 
1972 o serie de contraste me
teorologice rar intilniie. Ari
zona n-a primit nici o pică
tură de apă pe tot parcursul 
primului trimestru (lucru ne- 
maiîntilnit de 96 de ani) pen
tru ca in octombrie cantitatea 
de precipitații să depășească 
nivelul atins în ultimii 96 
de ani. La Phoenix a fost 
semnalată cea mai ridicată 
temperatură a secolului în A- 
merica de Nord (46,7 grade^. 
Uraganul „Agnes", cu nume 
blind, angelic, a devastat în 
iunie trecut, tot răsăritul 
S.U.A. făcînd 122 victime și 
cauzînd pagube materiale de 
2,5 miliarde dolari (ceea ce 
constituie un record absolut 
în materie).

Australia a irăit în 1972 cea 
mai călduroasă vară și cea 
mai friguroasă iarnă a seco
lului (cu un record absolut, 
nemaiîntâlnit, în ce privește 
temperaturile coborîte (—13 
grade la Bothwell în iunie). 
Insularii din Pacific nu-și 
mai amintesc un uragan ve
nit atît de surprinzător (in
tr-o perioadă de obicei calmă 
a anului) și atât de pustiitor 
cum a fost uraganul ..Bege" 
care, în octombrie trecui a 
făcut aproape 500 de victime 
în Fidji și Luzon.

Japonia a cunoscut in iu
nie anul trecut cea mai pu
ternică furtună a secolului 
(50 de vapoare avariate) ca 
și o cantitate record de pre
cipitații (652 milimetri in 24 
de ore la Tasayamada). La 
18 și 19 august. regiunea 
Seul din Coreea dc Sud a 
cunoscut cele mai mari pre
cipitații din ultimele două 
secole (in numai două zile 
volumul precipitațiilor a ega
lat pe cei căzut normal in 
tot decursul primului trimes
tru care este obișnuit și cel 
mai ploios).

Un record de căldură al 
secolului a fost înregistrat la 
Bihar, în India (-|- 49 grade) 
în vreme ce Iranul a cunos
cut un record național de 
frig (—36 de grade în februa
rie. la Rija în estul țării).

Așadar, 1972 merită, post 
festum, o remarcă specială 
pentru capricii meteorologice. 
O remarcă însoțită de ura
rea ca asemenea recorduri 
dăunătoare să rămînă mult 
timp... neegalate.

P. NICOARA
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