
Proletari din toate țările, uniți-vă I

ANUL XXIX. 

SERIA II.

Nr. 7456

6 PAGINI— 30 BANI

JOI

10 MAI 1973

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

9

cu reprezentanții concernului 
aeronautic „V.F.W. - Fokker“

IN BĂTĂLIA PENTRU SOARTA RECOLTEI NU TREBUIE ADMISĂ NICI 0 „FEREASTRĂ"!

ÎN JUDEȚUL OLT SE LUCREAZĂ BINE,

Răspunzînd invitației condu
cerii concernului „V.F.W. — 
Fokker", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, a asistat miercuri 
dimineața, la aeroportul Bănoa
sa, la demonstrațiile de zbor ale 
unui nou tip de aparat pentru 
transporturi civile „V.F.W. 614“ 
— construit de fabrica din Bre-

DAR RITMUL 
POA TE FI

ACCELERAT
Inițial, angajamentul agricul

torilor din județul Olt a fost ca 
pină la 30 aprilie să încheie se
mănatul porumbului. Pe o su
prafață de mai bine de 150 000 
hectare. Acest lucru nu a fost 
posibil datorită timpului nefa
vorabil din ultimile trei decade. 
AJplouat aproape continuu. Iată 
motivul principal pentru care în 
aceste zile se depun eforturi 
deosebite pentru recuperarea ră- 
minerilor in urmă la semănat. 
Forța mecanică a județului este 
în permanentă mișcare — sensul 
deplasărilor fiind înspre unită
țile agricole cu condiții mai gre
le și rămînerî în urmă cu ară
turile și semănatul porumbului. 
Puterea de acțiune a crescut 
și ca urmare a celor aproa
pe o mie de tractoare venite din 
stațiunile de mecanizare ale Dol
jului. S-a ajuns, astfel, la o con
centrare de 8 tractoare la suta 
de hectare planificate cu porumb 
de către cooperativele aflate in 
nord de șoseaua Roșiorii d^ Ve
de — Caracal. Timpul e frumos, 
iar condițiile de lucru sînt foar
te bune.

SE ACTIVEAZĂ GRUPAT SUB 
ÎNDRUMAREA PERMANENTA A 

SPECIALIȘTILOR.

Comitetul județean de partid 
a stabilit ca tractoarele să 
lucreze grupat pentru a fi 
ușurată supravegherea teh
nică. depanarea eventualelor de
fecțiuni, alimentarea cu carbu
ranți și asigurarea mesei calde 
în cimp. Așa se lucrează. In for
mații complexe de cel puțin 20 
tractoare la arat, 10 la discuit 
și 3 cu semănătorile. Iar o ase
menea formație este suprave
gheată de un inginer agronom 
(mulți dintre ei fiind detașați 
pentru această perioadă din ca
drul Direcției generale pentru 
agricultură, precum și de la con
siliile intercooperatiste din sudul 
județului), 2 mecanizatori de 
atelier și un specialist al S.M.A. 
Formația are la dispoziție un 
atelaj pentru aprovizionarea cu 
semințe. „De cind lucrăm eu for
țele grupate — remarca tovară
șul Gavrilâ Mindroc, directorul 
S.M.A. Recea, viteza de lucru 
zilnică a crescut cu mai bine de

GH. FECIORI?

(Continuare in pag. o ill-a)

Timp prielnic, muncă din plin, calitate ireproșabilă. Foto: ȘT. WEISS

TERMINAREA iNSĂMlNTĂRII PORUMBULUI 
ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI

Miercuri, in unitățile cooperatiste și întreprinderile agricole de 
stat din județul Mehedinți a fost terminată însămințarea po
rumbului. Concentrarea forțelor mecanice din unitățile ce au 
încheiat mai devreme semănatul în zonele de centru și de nord 
ale județului, unde terenurile au suferit n nprioadâ îndelunaată 
de excesul de umiditate, organizarea lucrului in schimburi pre
lungite pe toate tractoarele sînt, după cum ne-a precizat tov. 
Iulian Ploștinaru, primul secretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R.. factori principali ce au contribuit la obținerea 
acestui succes. In prezent in unitățile cooperatiste și fermele de 
stat din județ toate forțele sint concentrate la lucrările de re
coltare și la insilozarea secarei masă verde, suprafețe care ul
terior vor fi insâmințate cu porumb, la recoltarea furajelor și 
însămințarea ultimelor suprafețe cu legume, precum și la în
treținerea culturilor prăsitoare.

Organizația U.T.C. din școală 
si rolul său in formarea
7

multilaterală a elevilor, 
in educarea lor comunistă

Se străbate ultimul trimestru al acestui an 
* școlar. Un an școlar definit de către secreta

rul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ca o etapă de cotitură în învâță- 
mîntul românesc. Justificat. întrucît. din pers
pectiva programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate, 
școala — reprezentând locul și mediul in care 
se formează întregul tineret — presupune un 
proces de modernizare, perfecționare pe liniile 
directoare ale Congresului al X-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.

Organizația revoluționară a tineretului, in
vestita să participe direct, prin mijloace speci
fice. la pregătirea pentru muncă și formarea 
comunistă a generației școlare, și-a încorpo
rat propriile eforturi în vastul program de 
perfecționare a învățămîntului, de educare mo- 
ral-politică a elevilor. O analiză a contribuției 
aduse în acest sens, făcută de pe pozițiile unei 
exigențe ridicate, conduce insă la concluzia câ 
stadiul actual nu reprezintă nici pe departe 
maximum ce poate și trebuie să dea organi
zația U.T.C. din școală in toate problemele 
care privesc munca și viața elevilor. Iată de 
ce, într-o recentă consfătuire organizată de 
C.C. al U.T.C. cu toți activiștii U.T.C. care 
lucrează in probleme de școli, s-a pus cu deo
sebită acuitate sarcina de a vitaliza sub
stanțial activitatea U.T.C. in rîndul elevilor, 
conferindu-i acesteia mai pregnant spiritul re
voluționar propriu organizației noastre.

Consfătuirea,, propunîndu-și să realizeze un 
schimb de experiență și de opinii, a depășit 
cadrul unei discuții pe probleme operative, 
prilejuind o dezbatere care a condus la clari
ficarea mai exactă a locului și rolului organi
zației de tineret în consens cu orientările și 
indicațiile date de partid privind perfecționa
rea invățămîntului. legarea organică de viață, 
de producție, formarea elevilor în spiritul Pro
iectului de norme privind viața și munca co
muniștilor, etica și echitatea socialistă. O ase
menea preocupare se înscrie în efortul stăru
itor pe care-1 face Uniunea Tineretului Co
munist în ultima vreme de a determina mai 
bine evoluția activității organizației U.T.C. în 
școală. Firesc, întrucît aici este cuprins mai 
mult de jumătate din efectivul uteciștilor; 
aici, în organizația din școală, elevul devine 
utecis-t, se formează esențialmente ca tinăr 
revoluționar, cu atitudine și trăsături care-J 
profilează pe comunistul de miine.

Desigur, problematica abordată nu se refe
ră la un trimestru de școală ; totuși, aflîndu-ne 
într-un trimestru final, punctat de activități 
care conduc spre bilanț, acesta oferă posibi
lități de a acționa încă de pe acum cu măsuri 
practice ce vor putea fi dezvoltate în perspec
tiva viitorului an școlar. Aceasta obligă, în pri
mul rînd, organele și organizațiile U.T.C. să-i 
solicite pe uteciști să mediteze ei înșiși asupra

activității lor și să acționeze în propria orga
nizație, cu inițiativă și originalitate, așa cum 
le este potrivit virstei.

Uteciștii școlii sînt profund recunoscători 
dascălilor pentru dăruirea cu care se preocupa 
de pregătirea lor, cum îi instruiesc și educă ca 
oameni ai viitorului, cum le veghează întreaga 
viață de elevi — cu tact, cu înțelegere, cu com
petență pedagogică. îi doresc întotdeauna ală
turi ca sfătuitori și îndrumători. Dar — așa 
cum preciza și consfătuirea — in organizația 
U.T.C. a elevilor — care activează sub directa 
îndrumare a organizației de partid. — uteciștii 
trebuie să fie ajutați sâ se manifeste plenar, ca 
autori direcți și responsabili — de la decizie 
pină la realizare, — a tot ceea ce se întreprinde. 
Tocmai in scopul realizării acestui deziderat, 
este cazul să vedem cum pot fi înlăturate unele 
neajunsuri semnalate, incit autoconducerea in 
organizația U.T.C. a elevilor sâ nu fie înlocuită 
prin tutelă, prin substituirea îndrumătorului, 
ori a diriginților organelor U.T.C. alese.

în primul rînd — s-a apreciat — că este ne
cesar să se recepteze mal complet rolul și lo
cul pe care este chemat sâ-1 exercite organi
zația U.T.C. în viața școlii i un rol specific, 
cu determinante puternic particularizate. Fi
resc. ea este integrată sarcinilor formative și 
educative ale școlii, dar aceasta nu înseamnă 
nicidecum similitudine de roluri. In mod obi
ectiv. organizația U.T.C. are valențe proprii, 
trăsături foarte distincte, cafe-i definesc mij
loacele de acțiune si influențare. Este, așadar, 
cit se poate de actuală insistența cu care se 
cere activiștilor, cadrelor U.T.C. din școli să 
nu-i priveze pe elevi de acea trăire autentica 
a vieții de comunist în organizația lor, pentru 
că. aici in organizație, primează un sistem de 
autoeducare. se statornicesc relații tinerești, de 
la elev la elev. între membrii colectivului, se 
soluționează prin colectiv problemele colectivu
lui izbutind sau greșind, corectind și perfecțio- 
nind. iar utecistul, captat, politicește. își for
mează convingeri, calități etice și organizato
rice, capătă trăsăturile omului angajat, mili
tant. •

Privind dintr-o asemenea viziune munca 
U.T.C. în școală, trebuie făcut efortul de a în
lătura empirismul în acțiune, pretinzind orga
nelor și organizațiilor U.T.C. mai multă oste
neală de a concepe munca pe criterii științifi
ce. Toate activitățile realizate de organizație 
sint subordonate formării comuniste a elevi
lor, tot ceea ce se întreprinde trebuie unitar 
corelat. Compartimentarea pe capitole, divide- 
rea activității în : muncă educativ-politică, 
culturală, distractivă, sportivă apare, evident, 
eronată, după cum și împărțirea eclectică în

(Continuare în pag. o 111-ni
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La Oarba de Mureș 

VIBRANT OMAGIU 
EROILOR CAZUȚI 

ÎN LUPTA PENTRU 
LIBERTATEA PATRIEI

men — R.F. Germania.
Erau de față tovarășul Ilie 

Verdeț, prim-vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri, și alte 
persoane oficiale.

Din partea concernului „V.F.W. 
— Fokker“ erau prezenți prof. 
Gerhard Eggers, membru al 
Consiliului de administrație, șe
ful programului de dezvoltare și 
cercetare, dr. Fritz W’enk, direc
torul Uzinei „V.F.W." din Bre
men, dr. R. Stussel, șeful pro
iectului și constructorul avionu-

conducerii și specialiștii concer
nului. Șeful statului român a luat 
cunoștință cu acest prilej de ca
racteristicile tehnice ale aerona
vei „V.F.W. 614“, care se ba
zează pe tehnologii și soluții 
constructive moderne.

Totodată, în cursul convorbirii, 
a avut loc un schimb de vederi 
în probleme privind cooperarea 
dintre industria aeronautică ro-

lui prezentat la București. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 

s-a întreținut cordial cu membrii

mânească și concernul „V.F.W. 
— Fokker“, apreciindu-se că sînt 
largi posibilități în acest sens.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a primit pe ambasadorul

Statelor Unite ale Americii
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, miercuri, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al

Statelor Unite ale Americii la 
București, Leonard C. Meeker, 
în legătură cu plecarea sa defi
nitivă din țară.

La primire a fost de față

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

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

O ÎNTREBARE PE CARE NE OBLIGĂ S-O PUNEM:

PROIECTUL DE NORME ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE

De ce a luat cuvîntul

tovarășul Dima?
Deocamdată numai nedumerit, 

continui să răsfoiesc filele dosa
rului oferit. însă oridt aș stărui, 
nu găsesc de loc ceea ce caut. 
Nici programul pe trimestrul -I, 
nici cel pe trimestrul II nu mă 
lasă să întrevăd vreo aluzie, ari
cit de mică, vreun amănunt care 
să-mi învioreze speranțele. Cu 
toate că, dacă mă gîndesc bine, 
n-au trecut decît trei luni de 
cind secretarul comitetului 
U.T.C., Ion Dima, avansase, de

la tribuna conferinței municipale 
U.T.C., ideea care avea, desigur, 
valoarea unui angajament serios: 
„La nivelul atelierului, al orga
nizației, se pot iniția acțiuni con
crete. Și sîntem convinși că ac
țiunile noastre, chiar dacă nu vot 
folosi cuvinte și fraze rotunjite, 
prin modul lor sincer și concret 
vor ajunge direct la inima tine
rilor. astfel incit vor crea în or
ganizație o adevărată familie so
cialistă".

O a | Ia u u„bint tara,

sănătoasă 

și nu are rost 
să lîncezesc"

Conferința la care mă refer 
era cea a organizației U.T.C. din 
Capitală, iar cuvintele tovarășu
lui Dima se refereau la organi
zațiile de la Uzina de mașini 
grele. Concluzia și angajamentul 
lor implicit comunicau că aici, 
la U.M.G.B., se declanșase o 
largă acțiune intitulată „Atelie
rul nostru — familia noastră so
cialistă". care se recomanda ca 
o inițiativă deosebit de promiță
toare, pe linia celor mai frumoa
se precepte morale înscrise în 
proiectul de norme ale vieții si 
muncii comuniștilor. Prin urma
re, odată ce acțiunea era „de
clanșată", ar fi trebuit să regă
sesc în programele de activități 
o precizare, un amănunt, o inten
ție de extindere. De aceea con
tinui să răsfoiesc, cu îndîrjire re

semnată, filele dosarului oferit 
Intr-un tirziu, descopăr totuși, 

într-un fel de altfel de planifi
care, o frază care mă liniștește, 
anunțind că „fiecare organizație 
și atelier1 vor trebui să lanseze 
în cel mai scurt timp acțiunea. 
Termenul-limită: 15 ianuarie
1973. Prin urmare, totul e-n or
dine. încerc ‘atunci să trec mai 
departe și-l întreb pe Nicolae 
Iana, locțiitorul secretarului 
U.T.C., ce vrea de fapt să spună 
expresia asta, „Atelierul nostru 
— familia noastră", ce realități 
anume dintr-o organizație sau 
alta justifică folosirea ei. îmi 
imaginez, desigur, și eu cite ceva 
insă e mai corect sâ le las orga-

D. MATALA

(Continuare în pag. a ll-a)

SPORTUL
SÂNZIANA POP

Acum șase ani, o 
fată cu cozi lungi, cas
tanii, și cu gesturi de 
școlăriță, se prezenta 
timidă maistrului Gh. 
Badea, șef de schimb

la Fabrica „Suveica", 
spunmdu-i că a venit 
din Teleorman să se 
facă țesătoare. Asta era 
voința părinților, așa 
făcuseră și alte fete din

comună și ea n-avea 
nici un motiv să ia alt 
drum...

Astăzi, după spusele 
maistrului Badea, țesă- 
toarea fruntașă Maria 
Țugui, seamănă leit cu 
fetița de acum 6 ani, 
doar că și-a tăiat părul 
la modă! Timiditatea 
și-a păștrat-o neștirbită 
în vorbă și în gesturi

și asta e ciudat, pentru 
că astăzi comunista 
Maria Țugui este cine
va, o persoană cunos
cută în fabrică și chiar 
în țară, alături de alte

MONICA 
SVIRJINSCHI

(Continuare 
in pag. a V-a)

Produsele 
românești pe 
meridianele 

lumii

CUM ORGANIZAM
PRODUCȚIA

PENTRU EXPORT ?
REDACTORUL NOS
TRU NE TRANSMITE 
DE LA UZINELE „E- 
LECTROPUTERE" — 

CRAIOVA
(în pagina a IlI-a)

Sosirea delegației Uniunii 
Tineretului Muncitor 

Socialist din R.P.D. coreeană
Ieri, a sosit în Capitală o 

delegație a Uniunii Tinere
tului Muncitor Socialist din 
R.P.D. Coreeană condusă de 
Li long Bok, președintele 
Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Muncitor 
Socialist, care face o vizită. 
în țara noastră, la invitația 
C.C. al U.T.C.

La Aeroportul internațio
nal București Otopeni. dele
gația a fost salutată de to
varășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, de 
secretari și membri ai Bi
roului C.C. al U.T.C. Un 
grup de pionieri a oferit

oaspeților buchete de flori.
A fost de față Li Ho 

Zang, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al R.P.D. Coreene 
la București.

în cursul după amiezii 
delegația U.T.M.S. a purtat 
convorbiri la C.C. al U.T.C. 
Cu acest prilej a avut Ioc 
un schimb de opinii și de 
experiență privind activita
tea celor două organizații, 
precum și in legătură cu 
unele probleme ale mișcării 
internaționale de tineret și 
studenți.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

Am crescut într-un oraș de sub munte în care drumul spre 
școală trecea printr-un teren de sport. Legătura dintre miș
care și sănătate se învăța înaintea literelor din abecedar. 
Cînd un copil devenea de vîrstâ școlară, purta deja însem
nele de schior, de atlet, de gimnast. N-am să spun că din 
pricina asta șederea în bancă era corectă, cu trunchiul drept. 
Nici că mintea era odihnită și limpede, aptă pentru învăță
tură ca un pămînt fertil. Dar întîmplarea că vîrsta adolescen
ței ne-a prins, generații la rînd, tocmai *n  clipa cînd deve
neam campioni a fost, în cele din urmă, un privilegiu imens.

Aș vrea sa explic că sportul întărește nu numai mușchii 
ci și ambiția. Că cine este campion la 10 ani vrea să fie 
campion și la 20 de ani, și cine este campion la 30 de ani nă
dăjduiește să fie campion și la 50 de ani. Incununații cu 
lauri pentru aptitudini sportive visează pentru tot restul vieții 
cununi. Trecerea se face pe nesimțite. Nici nu știi cînd pista 
de schi devine un drum profesional. Nici nu știi cînd legea 
sportivității devine un cod de comportament. Privilegiul de 
excepție al sportului este câ el se transformă într-un tezaur 
moral.

Dar sportul este și o școală de viitori premianți. Ambițiile 
nu au nici o valoare dacă nu știm drumul spre împliniri. Dar 
iotă că șlefuind ani la rînd grația trupului omenesc, sportul 
ne lasă o moștenire mai mare decît abilitatea mișcărilor: el 
ne învață un echilibru de ritm vital. Pentru că îndrăzneala 
care se deprinde prin sport este de mai largă 
decît pentru sport. Și stăpînirea de sine care 
prin sport este de mai largă întrebuințare decît 
Și dozarea efortului. Și disciplina. Și munca. Și
Legile sportului sînt apte pentru o competiție ceva mai lungă, 
ceva mai dura și

Și-aș vreo sâ 
cu imagini fluide

întrebuințare 
se deprinde 

pentru sport, 
chiar elanul.

obligatorie pentru toți : chiar viața, 
mai spun câ sportul îmbogățește memoria 
și luminoase care nu se pot observa din

(Continuare în pag. a V-aj
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IVAN LILIANA

H.I ■ IU i'l, ,-nfTlMhi
de N1COLAE VELEA

Oft de riscă U UcmmI ^Mihail Sadt>cMu‘.
Foto: EM TAXJALA

în programul pașoptiștilor.

MUNCA In folosul 
SOCIETĂ ȚII

Către sfirșitul secolului tre
cut, revoluționarii socialiști, 
aflați sub influența ideilor 
materialist-dialectice promo
vate cu tot mai multă inten
sitate în țara noastră, au de
clanșat o adevărată campanie 
pentru dezvoltarea industrială 
a României, consideri nd a- 
ceasta drept o condiție de 
bază a progresului ei multi
lateral. „Un stat industrial — 
scria militantul socialist C. 
Dobrogeanu-Gherea — creea
ză condiții omenești supe
rioare statelor înapoiate, cum 
sintem noi; în societatea in
dustrială se creează mai bine 
Condiții de trai pentru mun
citorime, condiții materiale, 
morale și intelectuale, se 
creează și condiții bune pentru 
emanciparea muncii**...  Chiar 
ji viitorul vieții țărănești; 
susțineau socialiștii, e tot în 
industrie, într-o Românie in- 
dustrializată.

Aceste concepții înaintate,

cars aveau să dea un nou 
$em și un nou conținut istoric 
muncii erau inspirate din 
teoria socialismului științific 
și din condițiile social-econo- 
m'tca concrete ale României 
din acea creme. Ele nu erau 
formulate pentru întiia oară. 
Proletariatul le preluase din 
ideologia pașoptistă, confe- 
nndu-le firește noi semnifica
ții politice și revoluționare.

Istoria consemnează insă p 
meritul revoluționarilor pa
șoptiști de a fi deecoparit câ 
prpgrțiul ți propășirea 
rului nostru nu se pot intimi 
decît intr-o Românie cu o 
industrie dezvoltată și o agri
culturi puternică. în progra
me revoluționare, in scrieri cu 
un pronunțat caracter mti»- 
tant. fruntașii generației ae la 
1848, in majoritate tineri ?i 
foarte tineri, au abordat pi 
larg problematica muncii, ple- 
dînd pentru sporirea rolului 
său social. Cei mai mulți din-

concrete ale României

de mărturie a veacurilor și 
_____ _ ___ vedea că de optsprezece 

veacuri nația română n-a vegetat, n-a stat pe loc, ci a mers 
înainte transformîndu-se și luptîndu-se neîncetat".

NICOLAE BALCESCU
„Cînd omul aruncat gol pe pămînt, în mijlocul cumplitelor 

elemente a trebuit să se deprindă a se îmbrăca, a-și face 
un lăcaș, a se hrăni, îndestularea fiștecărei din aceste nevoi 
materiale nu l-a mîntuit de un dușman, nu i-a sporit 
puterea ? Cînd sfîșlînd sinul pămîntului, »-» Încredințat 
comoarele agriculturii, poroncindu-i să le însuteze, nu s-a 
dezrobit el de frica viitorului ? Cînd dind undelor un slab 
vas, a orînduit vînturilor să-i înfle vălurile și să-1 împingă 
spre țermuri depărtate, nu s-a pus el prin aceasta mai sus 
de depărtare și nu a nimicnicit spațiul? Cînd însemnînd gîn- 
durile sale în caractere neșterse, a zis tipografiei să i le veci- 
nicească pentru urmașii săi, nu s-a mîntuit el prin aceasta de 
frica de a fi uitat? în sfirșit, cînd nădușind aburul pînă ce 
i-a dat o putere nesocotită, el a poruncit aceștii puteri să-1 
poarte pe aripile sale, n-a scuturat el prin aceasta lanțurile 
timpului ? Toată arta, toată știința, toată industria este o 
emancipate, adecă o dezrobire. Toată izbînda făcută asupra 
naturii se întoarce^în folosul slobozeniei ominești, adăogind 
la bunăstarea omului. Aceasta este, cum am mai zis-o, una 
din condițiile civilizației".

„Să deschidem istoria, cartea 
luminați de filosofia ei, vom

tre ei au subliniat ori de cite 
ori au avut prilejul ideea re
voluționară că munca va fi 
cu atît mai mult în folosul 
societății cu cit ta contribui 
la crearea unei industrii na
ționale.

Reprezentând rezultatul con
cret al unui îndelung proces 
de clarificare ideologică, Re
voluția de la 1848 isi propu
nea ca sarcină principală des
ființarea relațiilor de produc
ție ieudebe. In realizam a- 
ceriui dez’derct inter?- 
sate arit burghezia. dosi in 
ascensiune, cit și masele 
populare, care au constituit 
forțele motrice ale revoluției. 
Trebuia înfăptuită, cum spu
nea Bălcescu — o revoluție 
democratică yi socială. după 
care „mai rămineau de făcui 
alte două revoluții: o revo
luție pentru unitatea națională 
și mai tîrztu, pentru indepen
dența națională, ca în felul 
acesta națiunea să reintre în 
posesia deplină a drepturilor 
sale naturale . In acest pro
gram revoluționar — așa 
cum arată și fragmentele pe 
care le publicăm în acest 
grupaj — un loc important 
revenea emancipării muncii. 
Pentru că in viziunea pașop
tiștilor munca era condiția 
primordială a progresului 
social.

O ÎNTREBARE PE CARE NE OBLIGA S-O PUNEM:

GEORGE BARIȚ 
ȘI CONTEMPORANII SĂI

„G. Bariț și con
temporanii săi“ este 
primul volum din 
cele douăsprezece 
programate să dea 
la iveală întreaga 
corespondență a lui 
G. Bariț cu contem
poranii săi.

Sub îndrumarea 
lui Șt. PasCu și 
Losif Pervain, salu
tara și temerara 
inițiativă a început 
să fructifice prin 
acest prim volum,

care cuprinde cinci
zeci de scrisori adre
sate lui Bariț de 
Florian Aaron, cin
cizeci și două de 
August T. Laurian 
și o sută treizeci și 
patru de Ioan Ma- 
iorescu. Corespon
dența in sine, pre
cum și introduceri
le, notele sînt un 
prețios și captivant 
izvor de informație.

Comentatorii dau 
dovadă de un stu

diu documentar mi
nuțios. In 1977 cind 
se va încheia pro
gramarea culegerii 
începute, literatura 
română î^i va îm
bogăți tezaurul va
lorilor prin această 
prestigioasă istorie 
epistolară, liant cul
tural al Țărilor Ro
mâne și Transilva- 
niei în perioada Re
voluției de la 1848.

PROIECTUL DE NORME ALE ETICII & ECHITĂȚII SOCIALISTE

De ce a luat cuvîntul
tovarășul Dima?

MIHAIL KOGALNICEANU
„Dacă astăzi mai avem o existentă politică, o sintem datori 

cu totul industriei, industriei agricole, cimpiilor celor mari și 
roditoare care asigurează hrana nu numai a noastră dar și a 
multor milioane de lăruitori din Englitera și din Germania. 
Greutatea noastră in cumpăna Europei se va mări cu numărul 
chililor de griu ce vom putea scoate peste hotar. Siguranța 
și mijloacele noastre de propășire stau In puterea roditoare 
a pâmintului, care cere să fie curățit de mărâciuni și lucrat.

Puterea industriei este netăgăduită, unii se sperie de 
influiența ei și le e frică de propoveduirea egoismului : 
alții, dimpotrivă, aplaudă la fiecare pas ce face și mă veți 
vedea totdeauna in partea celor ce privesc cu mulțămire 
puterea ei lățindu-sc în toate zilele și sporind fericirea 
tuturor, fără deosebire de mici sau mari, de puternici sau 
slabi".

i ION GHICA
„Nici nu cre2 eu să se afle om cu mintea sănătoasă care 

să întărească despre o patrie sau o nație cum că fiii aceiași 
cu cît au învățătură mai mult, cu atîta sint mai nefericiți",, 

GEORGE BARIȚIU

„Cînd zicem : „să fii obșteî folositoriu", in acest îndemn 
se cuprinde î „năzuiește a-și cîștiga mijloace materiale și 
morale spre a putea fi folositoriu familiei și patriei, căci 
fără asemene mijloace numai sarcină ești soțietăței : nu 
socoti că fără învățătură și mijloace materiale ai putea fi 
cindva folositoriu. Amar de dezinteresarea ce se razămă pe 
trîndăvie și pe o dorință nelucrătoare 1“

Din articolul „Dorința folosului obstesc" apărut în 
„ALBINA ROMANEASCA"

„Dintr-aceste avuturi obștești, unele se schimbă in pro
prietate personală, după ce omul le făptuiește ca să fie 
proprii întrebuințării sale, după ce le pecetluiește cu munca 
sa și le dă personalitatea sa, și stau în această categorie pe 
cit ele mai păstrează dovezile de sudoarea omului și razele 
inteligenței lui.

Omul, ca să trăiască din viața intelectuală și morală, tre
buie mai întîi să trăiască din viața fizică, materială".

Dintr-un articol-program publicat în „REPUBLICA 
ROMANA"

Grupaj realizat de 
ADRIAN VASILESCU

La un moment dat am crezut că este vorba de 
I o mistificare in care, așezindu-se, premeditat și 

j parodiat in perimetrul satirei, cele două „L“ vor 
I să devină celebre. Dar citind și recitind scrisoa- 
rea celor două tinere : una Lucia M, alta Lu- 

' cia I, văd că mă aflu nu doar in fața unei men- 
i talități joase, criticabile, dar și în fața unor tern
ii peramente adolescentine (termenul este poate 
I neadecvat, inaplicabil aici — deoarece cazul in 
speță, dacă nu e meschin, oricum e mediocru).

Sigur că adolescența, fie prin lecturi, fie prin 
ce aude și vede are gustul, chemarea și nostal
gia depărtărilor. Cine poate jura sincer, cu mina 
pe inimă și inima pe masă, că după lecturi din 
Jules Verne. H. Wels, sau după ce vede „Pier- 
duți în spațiu" ori alt serial, „Tunelul timpului", 
nu va avea nostalgia depărtărilor, a necunoscu
tului și neprevăzutului ? Din pricina aceasta nu 
cred că trebuie sancționată decît pe jumătate 
mediocra aventură terestră a celor două tinere — 
Lucia M. și Luci» I. de la Fabrica de conserve 
din Caracal.

Ce s-a întimplat cu virstele lor (20 de ani are 
prima L„ 19 ani cea de a doua L.), ce s-a pe
trecut cu emoția lor primă, cu — și aici nu văd 
de ce aș ocoli excesiv pudic termenul, senzua
litatea lor proaspătă și critică mii întotdeauna? 
Dar să lăsăm, ca întotdeauna, să curgă scrisoa
rea :

„Toamna trecută am fost cîteva zile împreună 
să ne distrăm în concediu la Craiova. Acolo am 
găsit la hotelul „Jiul" (eu îl subliniez, fetele nu 
l-au încadrat măcar între ghilimele — chiar dacă 
e nume de local, probabil din familiaritate), deci 
acolo am găsit doi italieni foarte drăguți. Felipo 
și Giusseppe din Roma. (Iar sparg fraza — ca să 
mă uit în dicționare și să găsesc transcrierea si
gură ; nu, nu este așa, se scrie cu un singur s,

I dar poți să știi ? Alintathele...). Reiau : „și-am 
petrecut împreună și a fost foarte frumos, am 
fumat țigări străine și am primit o mulțime de 
cadouri, ciorapi, discuri cu muzică italienească, 
ruj și cite un batic. Ne-am plimbat mult cu ma
șina lui Giusseppe (respect grafia) care are un 
Poniac (din nou respect, cu evlavie, grafia) — 
care ne-a dus acasă la Caracal și ne-a văzut tot 
Caracalul colegele noastre de lucru sînt invi
dioase toată lumea ne dușmănește și ne vorbește 
pe la colțuri și ne-a și dat avertisment de la 
serviciu fiindcă am lipsit prea mult". (Respect 
încă o dată, supus, grafia, fără virgule, ca într-un 
text modern și modernist, lăslnd parcă emoția să 
curgă patetic nestăvilită)... Dar să parcurgem, 
mai departe, scrisoarea : „...și ne-a și dat aver
tisment de la servici fiindcă am lipsit prea mult. 
Sintem foarte decepționate fiindcă ne-au promis 
că mai vin ca să ne logodim și să ne ia acolo 
la ei in Italia și n-au venit și nici nu ne-au mai 
scris pe deasupra deși noi le-am scria 3 scrisori". 
(Mă glndeam, malițios, că acesta ar putea fi titlul 
comentariului meu. dar ingratitudine*  spațiului 
tiprografic nu cred că o îngăduie.

Epistola se încheie dramatic așa : „Ei j-au dir- 
trat cu noi și acum nu știm nimfe desjgrr ef; fje 
să facem cum să dăm de ei.?Z*.  VrmrawiÎMwa- 
iatele (șase) semne de întrebare ?????^.. -***'• ’

Desigur, spațiu pentru comentarii ironice e su
ficient. Și pentru sancțiuni severe sau ingăduiri 
recuperatoare la fel de exacte și severe. îmi este 
prea ușor să mai istovesc ziceri isteț-glumețe 
despre „seduse și abandonate", „cele două orfe
line" (de sentiment, firește), despre conserve și 
sentimente sau să leg Caracalul de Roma, ori 
de „Capri, Capri, c'est fini". Așa că las comen
tariul deschis.

(Urmare din pag. I) 

nizatorilor bucuria dreptului da 
autor. Și aflu:

— Știți, există multe ateliere 
în care lucrează împreună tineri 
căsătoriți. Și una este cînd lu
crezi cu soția ta în același ate
lier...

Cam arit. Și cam puțin, după 
cum mi se pare mie. Dar, mă 
-og, locțiitorul secretarului tre
buie să știe mai bine decît mine. 
Trec mai departe. In secția scu- 
lărie însă nedumerirea de la 
început începe să ia alte pro
porții. Întreb In dreapta, întreb 
in stingă — nimic. Tinerii nici 
n-au auzit măcar că atelierul lor 
ar fi fost declarat cindva familie 
socialistă. ..Asta ar însemna, pro
babil. să ne arutăm unul pe al
tul. nu ?... Ar însemna să frm 
uniți și să participăm cu toții in 
mod egal la muncă ?“ — mă în
treabă ei pe mine. Iar fiecare 
întrebare este și o sugestie bine 
venită, care ar îmbogăți reperto
riul ri modul de desfășurare a 
acțiunii. Cu o condiție însă: să 
existe.

Explicația cea mai autorizată 
o aflu, pînă la urmă, tot de la 
Ion Dima. pe care îl găsesc în 
secția sa. la sculărie. După ce îmi 
atrage și mie atenția, așa cum fă
cuse și la conferință, că dînstil nu 
este adeptul „frazelor frumoase", 
al „cuvintelor rotunjite", ci al 
muncii concrete, de la om la om, 
precizează :

— „Atelierul nostru — fami
lia noastră socialistă" — s-a năs
cut din dorința de a prelungi at
mosfera. climatul din producție 
și dincolo de orele de muncă, în 
organizarea excursiilor, a activi
tăților sportive.

Parcă ceea ce îmi spuseseră ti
nerii era mai interesant, mi-am 
zis eu. Ideile lor încercau să 
transfere, dimpotrivă, atitudini 
și sentimente din viața de toate 
zilele pe terenul producției. Sen
timentul colectivității, al întra
jutorării reciproce, al atitudinii 
înaintate față de muncă. Dar ex
plicația era așa cum era și nu 
puteam cere eu alta. Ii spun to
tuși secretarului că n-am găsit 
în secția sa nici o dovadă că ar 
exista ^asemenea acțiune.
. Pai aici nici nu s-a intro
dus, îmi răspunde el prompt.

— Dar unde atunci ?
— Numai la „turbine".
Asta ar fi putut ridica alte 

semne de întrebare: cum rămî- 
nea cu fraza aceea, „fiecare or
ganizație și atelier", sau cu ter
menul acela, 15 ianuarie, și unul 
și altul mai mult sau mai puțin 
rotunjite ? N-am mai pus însă 
nici o întrebare. Am intrat la 
„turbine".

Primii patru băieți peste care 
dau în atelierul palete, îngrămă
diți toți în jurul unei mașini la 
care numai unul lucrează, 
sînt nici ei în stare să-mi 
vreun amănunt. Vreau să 
aflu dacă așa lucrează întotdeau
na, toți patru pe o mașină. Bine
înțeles, nu. îmi arată, de jur îm- 
prefur, yi mașinile lor, rămase 
fără stăpîn.

— Nu stați decît de vreo cinci 
minute aici, nu-i așa ?, îi întreb. 
. Bineînțeles, poate chiar mai 

70&in de cinci minute...
La un moment dat, umblînd 

de colo-colo prin atelierele sec
ției turbine, mi-am zis că poate 
ar trebui să-i dau dreptate lui 
Ion Dima, cel puțin într-un 
punct. Alergia sa la „fraze fru
moase" și „cuvinte rotunjite" este 
pe cit de firească, pe atît de lău
dabilă. La urma urmei, de ce 
mă tncăpățînam eu să pun o 
întrebare la care nu-mi putea da

nimeni răspuns ? Era perfect po
sibil ca tinerii să nu știe că ate
lierul lor se intitulează „familie 
socialistă", dar realitățile să-i 
confirme în modul cel mai eloc
vent existența. Nu o titulatură 
trebuia să caut, ci o stare de lu
cruri, pentru că nu lozinca con
tează, ci situațiile pe care le 
întruchipează. Se ji spune de 
altfel, și pe bună dreptate, că în 
ultima vreme au apărut cam 
multe și tot felul de inițiative 
răsunătoare, ambalate în foița de 
staniol a unor fraze multicolore, 
dar care, dacă le dai la o parte 
învelișul, abia îți întind cite un 
sîmbure microscopic.

Sîmburele acesta trebuia cău
tat și aici. Numai că întîmplări 
ca cea de mai sus, cu cei patru 
tineri înconjurind fără rost o ma
șină, se dovedeau în continuare, 
ca și pînă atunci, nu doar sim
ple accidente. Chiar tovarășul 
Dima îmi arătase, pe lingă ceea 
ce căzusem eu, cite un tînăr care 
se cam plimba prin secție, cite 
o fată care stătea mai mult jos 
decît în picioare. „Nu au o ati
tudine muncitorească", mi-a spus 
dînsul, și intr-adevăr așa era. 
Insă un colectiv care vrea să 
primească titlul de familie socia
listă, tocmai de la acest punct 
trebuie să pornească : de la cul
tivarea și dezvoltarea unei înalte 
atitudini muncitorești.

Tot tovarășul Dima mi-a rela
tat, pe un ton de mîndrie mo
destă, că în uzina sa nu există 
cazuri flagrante de abateri de la 
morală sau încălcări ale princi
piilor eticii socialiste; mi-a mai 
povestit, apoi, cu lux de amă
nunte, cum un' tînăr a parcurs, 
datorită sprijinului primit, dru
mul de la un mare număr de 
absențe nemotivate la acela de 
muncitor model. Acestea nu sînt 
însă decît niște exemple, expre
sii ale unor situații cărora li se 
pot adăuga, în replică, și altele : 
cazul turnătorului care a absen
tat nu mai puțin de 17 zile în 
ianuarie șl 14 februarie, sau 
cifra 17 care reprezintă numărul 
de contracte de munca desfăcute 
într-o singură lună. Iar un colec
tiv care vrea să devină o adevă
rată familie socialistă, trebuia 
să-și planteze în; fîndul legilor: 
sale fundamentate' descficțiune, 
alături de dragostea pentru me
seria aleasă, și respectul față de 
ea !

Cu o zi înainte de sosirea mea, 
organizația U.T.C. a secției scu- 
larie își amînase adunarea gene
rală. Motivul: din cei 100 de 
uteciști nu fuseseră prezenți 
decît 40. Acum discut cu unul 
din absenții de ieri și îmi spune

fără nici o jenă că „a avut abe 
treburi, personale", și cu sigu
ranță acesta este răspunsul pe 
care l-ar da mulți din cei 60 de 
absenți. Intr-o familie însă, dacă 
e întemeiată pe înțelegere și. ar
monie, nu te gindești în primul 
rînd la interesele taie, ci la în- 
treaga familie. Dincolo, la „tur
bine", dau peste doi tineri care 
deși lucrează de câteva luni unul 
lîngă altul, la nici doi metri dis
tanță, abia acum unul din ei afla 
că celălalt nu e utecist. Mi se 
pare că o familie, tocmai pentru 
a se putea numi astfel, așează în
tre condițiile sale de existență șî 
o huna cunoaștere reciprocă, ex
presie a interesului pe care îl 
porți tovarășului de lîngă tine.

Exemple sînt încă destule și ar 
mai putea fi citate pentru com
pletarea unei eventuale liste. Mă 
opresc însă aici pentru că și a- 
cestea sînt suficiente pentru a 
argumenta că de la ele ar fi 
trebuit pornit de fapt. Așa cum 
se aprecia și la comitetul U.T.C. 
al sectorului 5, era necesar ca 
tocmai situații ca cete de mai sus 
să constituie punctele de ple
care ale unui efort minuțios des
fășurat în timp de către organi
zația U.T.C. astfel incit, prin 
rezolvarea lor și înlăturarea al
tora, să se ajungă în mod firesc, 
ca la un rezultat, la ideea: 
„Atelierul nostru — familia noas
tră socialistă". Tovarășul lbn. 
Dima a preferat însă drumul 
invers era, fără îndoială, posi
bil și așa, însd numai dacă după 
promisiunea făcută la conferință 
ar fi urmat faptele concrete, 
adică acele „acțiuni care să 
ajungă direct la inima tinerilor" 
despre care tot dînsul vorbea*  De 
fapt, abia acum îmi dau seama, 
cea mai mare nedumerire a mea 
este alta: ce l-o fi îndemnat 
atunci, la conferință, pe tovarășul 
Dima să vorbească, odată ce 
știa bine că nu are ce spune ? 
Ar fi trebuit, eventual, să mai 
aibă puțină răbdare și să pună 
mai întîi lucrurile la punct; sau 
ar fi trebuit, dacă voia neapărat 
să raporteze în conferință, să se 
grăbească și să acționeze din 
timp, de mal înainte. Și într-un - 
caz și în altul în.?# avea datoria 
ca mdj întîi să facă c^va și după 

•'iCeea' rVlmciiynf a 
așeza tie ia bun început vorbele 
sate sub semnu{ indentiiălii per
fecte cu faptele. Altfel, iată că 
azi, după trei luni, „frazele fru
moase**  și „cuvintele rotunjite", 
care îi displac atît de mult'se
cretarului — -
U.M.G.B., _ ______
chetă posibilă pe frontispiciul a- 
cestei acțiuni.

U.T.C. de la 
rămîn singura etri

Linii și forme.
Foto: ȘTEFAN WEISS
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„Trebuia găsită

o idee de joc..."
...La 6 decembrie ne aștepta partida revanșă cu R.D.G., la 

București. Noi priveam cu optimism jocul din trei motive 
luasem „măsura- adversarului ia Berlin, și deci știam de pe 
acum „lecția" . obținusem o victorie la vesl-germani care ar 
fi putut lua proporții și mai mari ca scor, dacă n-ar ti existat 
„diavolul zburător" Sepp Mayer . aveam avantajul terenului 
care uneori se dovedește un factor decisiv...

Am organizat un cantonament de cîteva zile la hotelul de 
la Centrul .,23 Augu<t" Băieț-.: păreau foarte încrezători. La 
fiecare discuție despre jocul care ne aștepta, ni se replica cu 
o „frază tip" :

— Nici n-or să atingă mingea, o să vedeți 1
Apoi într-o zi cineva, nu mai îmi aduc aminte cine, a rostit 

cîteva cuvinte scrîșnite, parcă :
— Și-apoi, mai avem și niște „polițe" de achitat...
Vogi care prinsese fraza din zbor a ridicat privirile din hîr- 

tiile pe care le răsfoia, și-a scos ochelarii și a întrebat calm :
— Despre ce „polițe" e vorba, vă rog ?
— Ați uitat cum au jucat la ei acasă ? a explodat Dan Coe 

iritat la culme.
în acel moment mi-au revenit automat în creier lamentările 

unor băieți care după jocul de la Berlin îmi arătau la vestiar 
„autografele" lăsate de adversari pe glesnele și genunchii lor.

...Acum, Vogi intuia și el pericolul...
— Uite ce e, copii, a spus Vogi pe un ton calm, dar hotă- 

rit : e adevărat că la Berlin s-a jucat dur. Asta a creat o sta
re de nervozitate generală. Și ați văzut unde duoe nervozita
tea 5 Ia înfrîngere I... Dar acum, un lucru să fie clar i noi ju
căm la București pentru goluri ! De aceea vă duceți acolo în 
teren. Să dați goluri I

în după amiaza jocului am pornit apoi de la reședința noas
tră, din hotelul complexului, pe jos, spre stadion. Nu mai 
vroiam să le împuiem capul jucătorilor cu nimic despre fotbal, 
îi lăsam să se destindă, să vorbească ce vor ei.

...înainte de începerea partidei, la vestiar, am căutat din nou 
să calme2 băieții :

— Vedeți-vă de joc. Uitați tot ce-a fost în meciul de la 
Berlin. Nu plătim „polițe"... Spectatorii noștri vor să vadă 
fotbal. Partida se cîștigă prin calm și luciditate. Revanșa tre
buie obținută prin goluri și nimic altceva...

Dar Dan Coe părea că urmărește zborul unei muște, iar Du
mitru Nicolae se aplecase ca să-și facă de lucru cu șireturile 
de la bocanci pe care le încheiase de mult. Auzeau ei vorbe
le mele ? Mă îndoiesc...

Am ieșit in teren. Prezentam tot formația din partida cu 
vest-germanii. Publicul ne-a primit cu tunete de aplauze. încă 
mai păstra în amintire jocul „la o poartă'*  cu R.F.G. Dar nici 
nu se-ncălzise bine meciul și Dan a și început primele schim
buri de amabilități cu Vogel. Apoi Dumitru Nicolae a conti
nuat ciondănelile cu Irmscher și Frenzel. Și obstrucțiile au

continuat și de o parte și de alta. Arbitrul polonez Elinski cred 
c-a fluierat cit pentru trei partide, în acest joc. Mai tîrziu am 
aflat că germanii aveau și ei o contribuție însemnată la ten
siunea creata in teren. De la primele mingi, sfătuiți de Soos, 
ei începuseră să-i „sîciie* 4 pe ai noștri, urmărind să-i enerveze 
și să-i scoată din ritmul furibund pe care îl impuseseră. In 
cele din urmă, adversarii și-au atins țelul. Noi am jucat tot 
timpul deslinat, nervoe, legați de miini și de picioare, timorați 
de golul neașteptat pe care îl încasasem, după numai opt mi
nute, de la Irmscher. Dar cu tot acest duș rece am fi putut, 
desigur, să remontăm situația. De altfel ocazii am avut o mul
țime, dar nervozitatea îi făcea pe jucători să acționeze crispat, 
să se grăbească în fazele de finalizare și, deci, să rateze. Oca
zia cea mai mare de egalare am avut-o, însă, în repriza se
cundă. Apărătorul Rock l-a cosit pe Ion Ionescu și arbitrul a 
acordat „11 metri". De obicei pentru astfel de lovituri fusese 
desemnat încă de la vestiar, I. Ionescu. Dar el se afla acum 
la pâmint, incapabil să execute penaltyul. Trebuia să intre 
deci în acțiune, „Nr. 2“ — Pîrcălab. Dar tensiunea formidabilă 
din tribune și din cimpul de joc îl copleșise pur și simplu...

...De cîteva minute apăruse în teren Sasu (in locul lui Mar- 
tinovici). Abia avusese timp să se încălzească... Și, deodată, în 
toiul acestui cumplit taifun ce bîntuia în teren, Mircea se tre
zește cu Pîrcălab dăruindu-i balonul:

— Bate tu 11 metri.
— S-a făcut, răspunde Mircea Sasu îneîntat de marea ocazie 

ce 1 se oferă. Și, fără să ezite o clipă, cu o seninătate dezar
mantă. potrivește mingea pe punctul de 11 metri, își ia avînt 
și trage... Dar Bloch wit 2 respinge !

Sasu intrase de curind în joc și, cum am mai spus, era încă 
neîncălzit... Dar dornic de afirmare, nu ezitase să-și ia marea 
răspundere de care fugise Pîrcălab... („Sînt o fire emotivă măr
turisea „Onei“ după joc. Nu mă simțeam în stare să trans
form..."). Și iatâ-1 acum pe Sasu în dizgrația tribunelor cople
șite de furie și nemulțumire.. Șl în același timp, lată, un nou 
JOC OFICIAL pierdut copilărește, o nouă piatră aruncată în 
grădina noastră, a antrenorilor.

Tn ce mă orivește. însă, nu aveam decît să-mi întăresc o mai 
veche opinie • CÎND JUCAM PARTIDELE AMICALE INTEN
TĂRI. FARA MIZA. CIȘTIGAM. PRESTÎND JOCURI FRU

MOASE ! CUM APAREA, INSA, MIZA, UITAM SA MAI JU
CAM ȘI PIERDEAM.

Această „regulă" avea să fie, însă, infirmată în viitor...
Pentru Vogi și mine înfrîngerea de la București a consti

tuit o teribilă lovitură. Ne-am simțit pur și simplu TRĂDAȚI 
de unii jucători care puseseră vanitatea și orgoliul lor înaintea 
intereselor echipei. Era clar că toate sfaturile noastre care so-- 
licitau oalm și rațiune, găsiseră urechi astupate cu vată. A 
urmat obișnuita ședință de analiză și confruntarea a fost deo
sebit de ascuțită, mai ales că între timp aflasem că Dumitru 
Nicolae, Coman și Pîrcălab părăsiseră cantonamentul, într-o 
noapte, petrecînd Ia bar...

A doua zi Ciogli baci n-a mai venit la Federație. I-am dat 
telefon acasă. Soția mi-a spus că Vogi căzuse la pat și doctorii 
îi prescriau odihnă cel puțin două săptămîni...

Pentru mine se impuneau niște concluzii. Și mai trebuia sa 
jalonez drumul de urmat în ce privește relația jucător-antre- 
nor. Cristalizasem unele idei : jucătorii noștri sint prea la
bili ; starea lor de spirit e fluctuantă de la oră la oră ; cind 
jucătorul e prea încordat, nu-i bine ; cînd e prea relaxat, ia- 
răști nu-i bine.

Atunci cînd e bine ?
— Dădăceala altora nu e bună la nimic.
Jucătorul trebuie să aibă responsabilitatea faptelor sale ! Să 

se pregătească singur, nu să aștepte să fie împins de la spate...
DRUMUL DE URMAT : crearea personalității jucătorului, a 

inițiativei lui creatoare ; înlăturarea timorării și auto-timoră- 
rii ; aceasta duce la responsabilitatea lui față de-actele sale; 
cunoașterea realității din teren ; cu ajutorul antrenorului să 
găsească cheia, dar rezolvarea să-i aparțină lui însuși.

...Voi reuși — măcar parțial — să rezolv aceste problemt 
esențiale ? Nu știu. Nu pot da un răspuns. Deocamdată, tre
buie găsită o idee de joc care să se potrivească echipei noas
tre, în actuala sa conjunctură. în concordanta cu particulari
tățile jucătorilor selecționați.

...Poate această idee mi-o va sugera Brazilia, acest teren fer
til care ascunde încă atitea neasemuite taine fotbalistice. In 
curind plecăm acolo și cu siguranță că ne vom întoarce cu ce
va care să ne folosească cît de puțin.
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PRODUSELE ROMANEȘTI PE MERIDIANELE LUMII

Cum organizăm 
producția 

pentru export?
De la Uzinele „Electroputere“-Craiova redactorul nostru transmite:

• PE PRIMELE PA

TRU LUNI PLANUL 

LIVRĂRILOR LA EX

PORT A FOST DEPA- 

ȘIT CU 90 MILIOANE 

LEI • PE AGENDA 

DE LUCRU A COMI- 

TETULUI U.T.C., LA 

LOC DE FRUNTE 

PROBLEMELE OR

GANIZĂRII Șl DES- 

FĂȘURĂRII RITMICE 

A FABRICAȚIEI DE 
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TE EXPORTULUI • O 

ACȚIUNE CARE A 

DAT REZULTATE BU- 

NE: TNTÎLNIREA TI

NERILOR CU SPE

CIALIȘTII CARE IN- 

SOȚESC PRODUSELE 

UZINEI PESTE HO- 

TARE.

RITMUL POATE FI 
ACCELERAT

.4 (Urmare din pag. I) 

o sută de hectare. Joia trecută 
nu aveam nici un hectar semă
nat cu porumb, iar joia viitoare 
vom încheia lucrările pe cele 
3 510 hectare planificate. Si. în
tre timp, am și arat aproape 
2 000 hectare și am semănat 
floarea-soarelui. Simțim ajuto
rul celor o sută și ceva de trac
toare aduse din Dolj și din sud 
și facem dovada bunei organizări 
a muncii pe care am conceput-o 
împreună cu specialiștii și con
siliile de conducere ale celor 
patru cooperative agricole de
servite.*'  La Scornicești se avan
sează într-o zi cu viteza prevă
zută inițial pentru 3 zile. Aici 
pe lîngă sporirea, în aceste 
zile, a numărului de trac
toare aduse se adaugă măsurile 
luate pentru a asigura prelungi
rea perioadei de lucru a fiecă
rei mașini cu minimum 4 ore 
zilnic.

Ritmul de lucru a fost mult 
intensificat și în raza de activi
tate a Stațiunilor pentru Me
canizarea Agriculturii Stoică- 
nești. Văleni. Movileni, Perieți, 
Potcoava și Otești. Iar in județ, 
de la o zi la alta, ritmul de lu
cru la însămînțat a crescut a- 
jungînd ieri și alaltăieri la peste 
12 000 hectare. Acest lucru a fost 
posibil și prin aceea că timpul 
de lucru este folosit intens de 
către marea majoritate a trac
toriștilor. La indicația comitetu
lui județean de partid în toate 
unitățile agricole s-au întreprins 
măsuri ca mecanizatorilor să li 
se asigure masa de prînz în 
cimp. acolo unde lucrează. De 
asemenea, pentru cisterne s-au 
întocmit orarii speciale, 16 ore 
din zi avînd program de alimen
tare pe grupe de tractoare. în 
felul acesta se cîștigă timp pen
tru activitatea directă. Cel puțin 
o oră în zi, adică un hectar se
mănat. Mecanizatorii din Colo- 
nești au reușit în această pri
măvară o productivitate decada- 
lâ cu 30 Ia sută superioară rea
lizărilor din aceeași perioadă a 
anului trecut, timpul de stațio
nare în brazdă din cauza unor 
defecțiuni fiind numai de 3 ore 
la un efectiv de 35 de tractoare. 
Firesc, pentru că aici a fost or

în 1973 Uzina „Electroputere*  
Craiova are prevăzut în plan 
să livreze la export circa .'ju
mătate din producția de loco
motive, 26 la sută din cea de 
aparataj electric, 20 la sută din 
producția de transformatoare 
și 5 la sută din totalul motoa
relor electrice fabricate. Sint 
obligații cu mult sporite față 
de realizările anului precedent, 
obligații de a căror onoare de
pinde, după cum lesne se poa
te presupune, însăși eficiența 
economică a activității pe care 
o desfășoară. La data la care 
ne aflăm de La începutul anu
lui au trecut mai bine de pa
tru luni. Un interval de timp 
pe parcursul căruia de pe 
poarta uzinei trebuiau să ple
ce spre beneficiarii externi o 
seamă de produse, ale căror 
termene de livrare, specificate 
în contractele încheiate, aveau 
scandența tocmai în această 
primă parte a lui 1973. Cum 
anume s-au respectat aceste 
termene. în ce măsură furnizo
rul a reușit să imprime muncii 
sale ritmul necesar pentru exe
cutarea comenzilor ce-i reve
neau ? — iată întrebările că
rora le căutăm răspuns odată 
ajunși în perimetrul unității 
industriale din Craiova. Răs
punsul îl primim de Ia tova
rășul ȘTEFAN ETEGAN. se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere.

— La capătul primului tri
mestru din acest an a fost rea
lizată si expediată, peste sar
cinile de export aferente aces
tei perioade, o producție în 
valoare de 90 mîlioine Iei. An*  
reușit «a livrăm, printre a 
peste prevederile contracta*  - 
în arar.*  deci, 18 locomotiva 
Diese] electrice de 2100 C.P. r 
o locomotivă electrică. execu
ți nd u-se totodată 47 ia sută 
din planul anual la piesele de 
schimb destinate exportului.

Așadar, rezultate meritorii, 
care demonstrează pregnant că 
oamenii Uzinei ..E’ectrnoutere*  
au înțeles necesitatea desfășu
rării unui proces de producț4e 
dinamic care să permită nu 
numai atingerea haremuri! ir 
stabilite pentru primele 90 de 
zile ale anului, dar și depăși
rea acestora, depășire necesară 
în vederea îndeplinirii cinci
nalului înainte de termen.

— Privind retrospectiv lucru
rile — completează tovarășul 
Ștefan Etegan — mă simt o- 
bligat să precizez că rezulta
tele de care vă vorbeam pâ-.7L 
reau la un moment dat că nils'.*

ganizată o echipă service care 
în fiecare noapte asigură revi
zia tehnică și alimentarea cores
punzătoare a fiecărui tractor în 
parte. Inițiativa este propusă 
spre generalizare și în partea 
de nord a județului Olt.

O mie și ceva de tractoare au 
fost aduse din zonele unde 
sămînța a fost așezată 
deja sub brazda suprafețelor 
planificate. „Noi am termi
nat cu semănatul și pînă la pri
ma prașilă avem o fereastră de 
o săptămînă și am venit să se
mănăm și aici, ne spune Titu 
Orbuleț din Caracal. Aceleași 
gînduri îi animau pe toți 
cei care au venit la zeci de 
kilometri pentru a sprijini ac
țiunea de însămînțări la cea mai 
importantă cutlură cerealieră a 
județului Olt — porumbul. în 
cimp la Prisaca i-am întîlnit pe 
mecanizatorii veniți de la Poiana 
Mare, Dolj, iar la Mărgineni pe 
cei de la S.M.A. Plopșoru.^ Arau, 
discuiau, semănau. „Ne sînt de 
un real sprijin și lucrează foar
te bine, a ținut să sublinieze to
varășul Ion Ciontîc, președin
tele cooperativei agricole din 
Prisaca. Mașinile lor lucrează 
din zorii zilei și pînă către 10 
seara, cînd apare luna. La ei 
totul e bine pus la punct. Iar 
noi le asigurăm masă bună și 
odihnă la oamenii din sat Ne 
străduim să fim și noi la înăl
țimea gestului lor. de părtași la 
necazul nostru pricinuit de greu
tățile acestei primăveri". Este 
emoționant să-i vezi pe acești 
oameni cu cît devotament și în
țelegere participă la rezolvarea 
problemelor stringente ale aces
tui moment de campanie pen
tru recolta de porumb a anului 
1973, în mai mult de jumătate 
din numărul cooperativelor a- 
gricole ale județului Olt. în două 
zile Constantin Tuță. Tudor Du- 
du și Marcel Gurănoiu de la 
S.M.A. Poiana Mare, împreună 
cu echipa lor, au arat 200 hec
tare, le-au discuit și le-au în
sămînțat. La Scornicești, aju
toarele venite de la Vișina, Co
rabia și Caracal au contribuit 
la triplarea ritmului de semă
nat, iar la Cnlonești și Valea 
Mare mecanizatorii de la S.M.A. 
Robănești județul Dolj au pre

vor putea fi obținute deșî din 
vreme se făcuseră eforturi — 
mă refer la încheierea con
tractelor ferme cu beneficiarii, 
funcție de care s-a stabilit ba
za tehnico-materialâ — pentru 
asigurarea unui flux continuu, 
alert al producției. Despre ce 
era vorba ? O seamă de mate
riale pentru care existau co
menzi întîrziau să sosească 
perturbînd astfel fluxul tehno
logic. $i așa stînd lucrurile, 
trebuia de urgență întreprins 
ceva pentru a ieși din impas. 
Cum s-a procedat ? împreună

RADIOGRAFIA LIVRĂRILOR 
ÎN TREI SĂPTĂMÎNI

SAPTAMINA 6—12 APRILIE. • Cel de al treilea transfi.r- 
mator de 90 MV A către Iran. • Posturi de transformare de 
tip KTP și transformatoare de putere mică — destinatară : 
U.R.S.S • Către Turcia — un transformator de 100 MVA. 
• Două locomotive electrice de 5100 kv — beneficiar : Iugo
slavia. • Pentru prima oară în Bulgaria — un întrerupător 
de tip 10—110 kv. • Celor 25 de locomotive Diesel electrice 
livrate in Polonia de la începutul anului li se adaugă încă 
două.

SăPTAMÎNA 13—19 APRILIE. • Un lot de 30 de trasforma- 
toare de putere a 110 kw. alte loturi de transformatoare de 

I puterea 400 și 630 kva. noi posturi de transformatoare de tip
KTP — către U.R S.S. • 6 locomotive Diesel electrice de

2 100 C.P. — destinatari : Polonia. Sumarul produselor de acest 
j fe] livrate »n această țari de la începutul anului, ridicindta-se 
I la 3X

SAPTAMÎSA 21—26 APRILIE- • La montaj general ultimele 
lucrări de finisare a unor noi loturi de transformatoare de 400 

i si €30 KVA si posturi de transformare de tip KTP.

ca de-egaa *'  oorr-siei eccwo 
tcc a Comitetului județeat: de 
>ar*.id  Doi? si ai forului nostru 
tutelar — Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașir.i-Unelte 
șt Electrice — reprezentanții u- 
ztnei s-au deplasat la întreprin
derile furnizoare cu care. de 
altfel, cooperăm foarte strinp — 
F.C.M E București. ^Elastic*  
Sibiu unde împreună s-a rea 
Uzat situația reușind în ceie 
din urmă să ne punem de a- 
cord asupra termenelor de li
vrare

Să notăm deci că fn țața u- 
nor stări de lucruri care Impie
tau asupra planului de produc
ție, în general, și a celui de ex
port. în mod special, nu s-a 

„stat cu brațele încrucișate ci 
dimpotrivă, s-a acționat în aș» 
Ifel încît prelungirea stagnâri- 

TJOr a putut fi evitată.
— Pe de altă parte — relevă 

gătit terenul și au semănat în
tre 100 și 200 hectare zilnic.

Un ajutor cu adevărat fră
țesc...

NICI PENTRU DIRECȚIA AGRI
COLA JUDEȚEANĂ BUNA OR
GANIZARE NU POATE F| „UN 

MIC AMĂNUNT" I

Și totuși sînt și destule ex
cepții

La capătul raidului-anchetă 
întreprins luni și marți în jude
țul Olt precizăm că am întîlnit 
și multe excepții de la nota ge
nerală de preocupări și hărnicie. 
Pentru că Direcția generală 
pentru agricultură și U.J.C.A.P. 
nu au găsit cele mai bune so
luții în deplasarea coloanelor de 
tractoare — sînt lipsă ghizii de 
traseu — se irosesc ore bune 
de lucru cu căutarea drumuri
lor. în orașul Slatina, de pildă, 
peste 50 de tractoare venite din 
sudul județului și din Dolj au 
stat luni, mai bine de jumătate 
de zi pentru că nu se știa la ce 
cooperativă trebuie să ajungă. 
De asemenea, la Negreni 6 se
mănători nu au lucrat o zi în
treagă din cauză că in loc sâ fie 
dirijate la discuit, câteva trac
toare au făcut transporturi inu
tile, iar sămînța nu a fost asi
gurată în cîmp. Remarca meca
nizatorului din Robănești, Con
stantin Lăutaru, ni se pare „de
getul pe rană" pentru lipsa de 
organizare existentă aici : „Dacă 
nu au ce sâ ne dea de lucru de 
ce s-a mai apelat la noi ?“ Din 
aceeași cauză și tractoristul 
Victor Văleanu a petrecut 8 ore 
la umbra tractorului. Și coope
rativa mai are de arat aproape 
600 hectare și de semănat cu 
porumb peste 800. Am întîlnit, 
de asemenea, cazuri cînd semă- 
nătorile redistribuite au fost a- 
duse echipate cu discuri neco
respunzătoare pentru hibrizii ce 
se seamănă în zona de deal a 
județului pentru că „nimeni nu 
s-a gîndit și la acest amănunt", 
cum ni s-a replicat Ia Direcția 
generală pentru agricultură. Iar 
alte semănători pot fi văzute ui
tate în cîmp, acolo unde florea- 
soarelui a și început să răsară. 
Dar problemele cele mai dificile 

Mihai Petrișor, locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.C. — 
știind din proprie experiență 
că mai în fiecare an avem di
ficultăți cu primirea de la fur
nizorii interni a izolatorilor 
pentru conductori am confec
ționat în secția autoutiJâri. 
prin mijloace proprii, șase ma
șini pentru izolat. Realizate în- 
tr-un timp record, prin mobi
lizarea cu precădere a tineri ior 
din secția respectivă — care 
dețin peste 60 la sută din to
talul muncitorilor — utilajele 
au fost puse în funcțiune, ..oro-

D'ena" isoiapile' a încetat Ce 
a mat fi o problemă.

De fapt, ne simțim datori să 
menționăm, nu a fost s iaj’? 
dată cir.d BjMstH uăfr.â *Xau  
pus umărur îa crearea condi
țiilor propice realizării exem
plare a sarcinilor de export 
Spuneam la începutul acestor 
rînduri că Ștefan Etegan s-a 
dovedit a fi foarte bine infor
mat asupra aspectelor legate de 
expertul întreprinderii. Vom 
adăuga acum că secretara] co
mitetului U.T.C. nu se mulțu
mește doar de a lua cunoștință 
— La ședințele consiliului oa
menilor muncii — de probie 
mele referitoare la acest su
biect. Aceasta este o ori mă eta
pă. După care prin intermediul 
membrilor biroului U.T.C., a 
secretarilor organizațiilor U.T.C. 
din secție — cărora le este îm
părtășit conținutul diverselor 

Veniți de la S.M.A. Caracal, mecanizatorii Vasile Măceșeanu, 
Gheorghe Fugociu, Ion M. Ion și Nicolae Nicolae și colegii lor 
de la Secția Drăghiceni, fac un... popas de citeva ore in Slatina. 
La cooperativa agricolă din Corbu ei erau așteptați incă de di
mineață, iar cînd noi am fotografiat era ora unu. Pînă la Corbu 

mai sînt de parcurs aproape 40 de kilometri.

O semănătoare uitată în cîmp. Pe șoseaua Slatina—Pitești, la 4 
kilometri de Valea Mare. A cui o fi ? In aceste zile cînd se dă 
bătălia pentru încheierea semănatului, oare să nu mai aibă nimeni 

nevoie de ea ?

se dovedesc a fi acum asigura
rea carburanților și adusul în 
cîmp a semințelor. Sînt necesare 
mai multe forțe.

★
în județul Olt mai sînt de 

arat circa 10 000 de hectare și de 
însămînțat aproape 70 000 hec
tare. Forța mecanică concentrată 

La Ttrgul Internațional de la 
Cairo, ce a avut loc tn primă
vara acestui an, printre expo
natele ce au stlmit interesul 
s-au numărat și produsele 
Uzinei „Electroputere" din 

Craiova 

analize efectuate în forumul 
colectiv de conducere al activi
tății întreprinderii — toți ute
ciștii sînt puși la curent, la 
rindu-le, cu sarcinile ce le re
vin. Pe de altă parte, cum nu
mai a ști ce obligații iți revin 
nu este suficient, pentru ca 
îndeplinirea lor să fie făcută la 
timp și in bune condiții cali
tative, comitetul U.T.C. ape
lează la specialiștii uzinei. Ia 
oamenii care însoțesc mărfurile 
peste hotare și aceștia explică ■ 
acolo, la locurile unde se exe
cută practic produsele, care 
sint exigențele diverșilor bene
ficiari. cum se comportă în 
exploatare locomotivele sau 
transformatoarele sau releele, 
ce trebuie întreprins în vede
rea creșterii competitivității 
lor. Procedind astfel, tinerii, 
știind cu exactitate care este 
destinația reperelor la care lu
crează, cunoscînd îndeaproape 
pretențiile fiecăruia din benefi
ciari. avi nd la dispoziție statu
rile competente ale oamenilor 
cu experiență este cit se poate 
de firesc ca rezultatele obținu
te să întrunească calificative 
oozitive.

— Și-apol — intervine tova
rășul Ștefan Etegan — sâ nu 
îităm că în fiecare secție și a- 
telier se află, la loc vizibil, un 
nanou pe care noi 11 numim 
panoul „Numărătoarea inver
să" Ce cuprinde acesta ’ „Pinâ 
la sErsitul săpLâminii trebuie 
să fie executate a*.ițea  produse 
din care zece destinate expor
tului. Nu uitați au mai ’•âmas 
doar S <4. X 2. I) gi’e oină la 
hrmrea lor". Departe de a fi 

numai un simplu mijloc pro- 
oagandistie panoul contribuie 
la o bună corelare * eforturilor 
tuturor celor de care depinde 
executarea produselor respecti
ve, incepînd cu tinerii de Ia a- 
orovîzjonare și terminînd cu 
cei de la controlul tehnic de 
calitate.

Tntr-adevăr, buna corelare a 
eforturilor tuturor celor impli
cați in asigurarea organizării, 
realizării și livrării ritmice a 
producției pentru export consti
tuie principala premisă ce a 
nerrcis Uzinei „ElectroDUtere“ 
din Craiova onorarea exempla
ră a obligațiilor ce-i revin fa
ță de beneficiarii externi din 
rele 36 de țări ale lumii cu 
-'are întreține relații comercia
le. eforturi în care tinerii, or
ganizația U.T.C. s-au integrat 
oe de jlin.

Grupai realizat de : 
GH. GHIDRIGAN

aici poate asigura încheierea 
executării acestor lucrări în cel 
mult 7 zile bune de lucru. A- 
ceasta însă cu o condiție : orga
nizarea perfectă a muncii. Aces
ta trebuie să fie imperativul 
activității tuturor specialiștilor 
și conducătorilor de unități 
agricole din acest județ.

Organizația U.T.C. din școală 
si rolul său in formarea 5 
multilaterală a elevilor, 

in educarea lor comunistă
(Urmare din pag. I)

activitate școlară și extrașcolară. In realitate, 
totul se inscrie într-o viziune politică ce are 
drept țintă același obiectiv : instaurarea in co
lectivele elevilor a unui adevărat cult al în
vățăturii responsabile, a] muncii. al atitudinii 
înaintate, al respectării normelor eticii și echi
tății comuniste.

Evident. în acțiune trebuie pornit întotdea
una de la situația de fapt din fiecare școală, 
din fiecare organizație. în primul rînd, de la 
moduj în care eficiența activității întreprinse 
de organizația U.T.C., alături de școală, sub 
conducerea organizației de part’d. își găsește 
corespondentul în rezultatele la învățătură ale 
elevilor. în atitudinea față de muncă. în com
portare. Numai o asemenea probă valorică 
poate da măsura muncii U.T.C.. a calității ei. 
știut fiind câ pregătirea profesională este o 
expresie a aftudinil politice a elevilor, o do
vadă de respectare a unei datorii statutare, de 
utecist-

în momentul cînd se pleacă de Ia un ase
menea postulat, se ajunge incontestabil la în
trebarea « „cum procedăm ?- Acceptarea inte
rogației nu se contrazice cu refuzul de a da 
r<ete, întrucît realmente există un „cum“ 
căre poate fi creator preluat.

Cum, deci ? Prin acele oîrghii specifice acti
vității U.T C. în școala, pirghii pe care. însă, 
dinamismul ce străbate viața organizației de 
tineret, nu le aprobă încorsetate de scheme 
intangibile.

Din această perspectivă, s-a observat și ln 
cadrul consfătuirii că învățămîntul politic nu 
atrage suficient în forma sa de acum — de 
cerc cu referate, care copiază ora de clasă ; 
nu atrage nici ca tematică. întrucît. abuzează 
adesea de un conținut cu factură istorică. în ca
zul acesta, trebuie intervenit cu maleabilitate și 
realizat altceva. Virsta și sfera de interese ale 
elevilor propun diferențierea mai pronunțată 
a învățâmîntului politic pe categorii școlare, 
potrivit capacității de receptare a elevilor — 
alta la ieșirea din pionierat si alta în clasele 
terminate. Organele și organizațiile U.T.C. tre
buie să facă apel în viitor la un sistem de 
pregătire politică activă, prin dezbateri și răs
punsuri la întrebări : prin cercuri care să nu 
contopească la un loc toți elevii ci să-i grupe
ze în funcție de problematica care-i preocu
pă După cum se solicită informări politice la 
care uteciștii sâ nu vină obligați ; vor veni 
însă, cu siguranță, toți, atunci cînd ele vor 
porni în mod real de la ceea ce întreabă ele
vii, iar răspunsurile vor fi oferite de către oa
meni competenți, care pot dialoga atractiv ou 
tinerii.

Neîndoielnic că uteciștii înșiși vor îmbogăți 
această paletă de opinii, dacă, cu ocazia în
chiderii anului de învățămint politic în școa
lă. investigația nu se va opri doar la cantita
tea^ cunoștințelor acumulate de ei în cercuri, 
ci îi va solicita sâ avanseze deschis observații
le, propunerile și preferințele lor.

După cum. cu certitudine, de același Interes 
s-ar bucura inițierea unei discuții despre adu
narea generală U.T.C., așa cum este dorită și 
văzută de uteciști. Un prilej de dialog pe a- 
ceastă temă îl oferă plenarele activelor U.T.C. ce 
au loc acum în școli : subiectul se potrivește însă 
și unei acțiuni de largă consultare a masei u- 
teciștilor realizată de consiliile elevilor. Ce si 
cum să se discute în adunările generale ? în
trebarea este, formulată frecvent. Rețetele nu 
au însă ce căuta aici. în adunarea generală — 
acei loc care unește întreaga masă a uteciști- 
lor — se poate discuta orice ; orice aspect 
care reprezintă o problemă a organizației U.T.C. 
a clasei, a elevilor. Totul este din ce unghi e 
analizată, dacă c privită din perspectivă poli
tică, din perspectiva programului ideologic al 
partidului, lăsînd pe seama orei de dirigenție 
să rezolve problemele curente ale clasei. Adu- 
n®re? Șe”erală nu șe poate mărunți, ea trebuie 
sa rămînă în conștiința uteciștllor ca forul care 
s-a ridicat la esența problemelor ce-i preocupă 
în anii de școală.

O perfectă sincronizare între aceste principii 
recunoscute și practica muncii de fiecare zi 
se va dobîndi. fără îndoială, prin ridicarea 
competenței activului U.T.C. de a organiza și 
conduce munca politică in școală ; de a ști să 
dozeze, să se situeze deasupra unor acțiuni 
mediocre pe care oolegii le resping ori Ie ac
ceptă doar formal ; de a ști să coreleze mun
ca politică a organizației cu ceea ce se reali
zează prin disciplinele de științe sociale — pre
gătirea la aceste discipline trebuind să apa
ră prioritar în obiectivul de lucru al organiza
ției, întrucît sînt prioritare în însuși procesul 
formării multilaterale a elevului. O experien
ță aflată încă la început — crearea școlii poli
tice pentru cadrele U.T.C., reunirea lor, chiar 
pentru cîteva zile, în tabere de instruire — se 
înscrie ca o pledoarie pentru cuprinderea ac
tivelor organizației din școală în forme deose
bite de pregătire politică, de informarea aces
tora la nivel mai ridicat, pentru ca, la rîndu-le, 
să poată clarifica lucrurile pe care le ridică 
colegii lor, uteciștii ; să se poată angaja cu 
competență în dezbaterea de către școală a con
ținutului pregătirii politice, să ceară ele înse
le asemenea analize în consiliul profesoral.

îndemnul adresat recent studențimii de că
tre secretarul genera] al partidului, de a ac
ționa „ca un sprijin de nădejde a] partidului 
in toate domeniile, inclusiv în perfecționarea 
invățămîntului**.  reafirmă principiul de partid 
oe temeiul căruia tineretul este solicitat să fie 
prezent la decizie in toate compartimentele 
vieții economice $j sociale. Perfecționarea pro
cesului de învățămînt are drept subiect ele
vul, iar organizația U.T.C. nu poate să exclu
dă din sfera preocupărilor sale această latură

importantă a vieții utecistului din școală. 
Este adevărat că o atenție stăruitoare s-a 
acordat activității tehnico-productive, dar 
aceasta este doar una din pîrghiile mo
dernizării procesului de învățămînt. Problema 
se pune să ajungem acolo, încît organizația să 
aibă capacitatea să se pronunțe în toate ma
rile probleme ale perfecționării învățămîntului 
pe bază de argumente, stăpinind lucrurile, a- 
ducindu-l pe însuși elevul în situația să par
ticipe activ la propria lui formare. Sc cere 
organizației U.T.C. a școlii să intre mai mult 
în atribuții, de pe poziții active și nu con- 
statative, să participe cu contribuții proprii 
îndrăznețe, alături de forurile de învățămint 
la efortul ce se face azi ca școala sâ devină 
cit mai eficientă prin absolvenții pe care-i lan
sează in muncă, în viață.

O implicare de asemenea anvergura a orga
nizației U.T.C. din școală în problemele funda
mentale ținînd de învățămînt și educație, sub
înțelege angajarea forțelor largi ale uteciștilor. 
Presupune, mai ales, un stil de lucru adecvat. 
Elevii reprezintă categoria socială cea mai la
bilă,. cu cele mai multe întrebări — întrebări
le vîrstei dintre adolescență și tinerețe. Ei tre
buie să aibă ca parteneri în dialogul activității 
de fiecare zi oameni bine pregătiți, activiști 
care să pună suflet, înțelegere și tact 'în ra
porturile cu uteciștii. în consfătuire s-a repro
șat însă unor activiști și organe U.T.C. un mod 
deficitar de a lucra cu organizația scolii, 
dovedind fie o atitudine paternalista, fie uti
lized în relațiile cu activul U.T.C. procedeul 
comod de a le transmite sarcini prin interme
diari — îndrumătorul U.T.C. sau conducerea 
școlii.

E limpede, deci, că se pune problema de a 
îmbunătăți stilul de muncă al organelor U.T.C., 
al activistului U.T.C. stăvilind maladia peri
culoasă de a aștepta indicații, punerea ac
țiunilor în calendare venite de Ia forul cen
tral, precizîndu-se chiar jn decursul consfătu
irii Ia care facem referire că sistemul utilizat 
ani de zile, de normatizare a activităților 
U.T.C. în școală, este vetust. Organelor și or
ganizațiilor U.T.C. li se solicită o mare capa
citate de adaptare, mobilitate, îndrăzneală, sâ 
nu anuleze prin expectativă, prin pași tăcuți 
insesizabil, fantezia și originalitatea, proprii ele
vilor. Sub conducerea organizațiilor de oartid 
și în colaborare cu cadrele didactice, activul 
U.T.C. al școlii are capacitatea să acționeze si sâ 
răspundă pentru ceea ce face ; să-i dăm, deci, 
acestuia mai mult aplomb, să-i apreciem mun
ca. să-I stimulăm. $i asta face parte din stilul 
de muncă, stil propriu tinerilor comuniști ! în 
procesul îndrumării directe se ridică pres
tigiul organizației și competența secretari
lor U.T.C. în școală : acesta din urmă poate 
fi ajutat să devină un autentic reprezen
tant al elevilor în forul școlii — consiliul peda
gogic.

După cum se cunoaște, organizația nu lucrea
ză în sine, pentru sine, iar lucrul acesta trebuie 
mai profund înțeles încît, în activitatea de fie
care zi să se deschidă larg căile colaborării. Tot 
ceea ce întreprinde ea, să pornească îndeosebi 
de la conlucrarea cu factorii de învățămînt, 
precum și cu ceilalți colaboratori pe plan local 
— consiliile pionierilor, ale culturii și educației 
socialiste, organele sportive. în munca aparatului 
U.T.C. să se cortșolideze practica de a consulta 
permanent acești factori, de a se așeza la ace
eași masă pentru informări reciproce asupra 
problemelor pe care le ridică activitatea ele
nilor în școală, în organizație. Numai astfel, 
ceea ce se concepe pentru a fi transferat pe 
planul acțiunii, va putea fi bine gîndit și echi
librat, iar organizația U.T.C. își va asigura spri
jinul necesar, angajîndu-se, totodată, în soluțio
narea problemelor operative și <je perspectivă 
ale muncii instructiv-educative de pe poziția 
cunoașterii, aducînd soluții și inițiative proprii.

O asemenea deschidere spre colaborare va 
face posibilă, implicit, dezvoltarea colaborării 
cu factorii școlii pînă jos, la clasă. Unirea efor
turilor, consultarea înlesnește mai buna dozare 
a acțiunilor, stăvilește repetările, paralelismele, 
închizind orice sursă care ar putea duce la su
praîncărcarea elevilor cu activități care nu aduc 
nici un plus valoric. Birourile U.T.C. trebuie 
să acționeze împreună cu diriginții pentru a 
realiza un program de activități bine concepute 
ca eficiență educativă.

E nevoie să se înțeleagă că munca în scoa
lă reprezintă o problemă a organelor U.T.C. in 
ansamblul lor și nu doar a secțiilor de școli : că 
trebuie acționat mai mult, mai încrezător, prin 
consiliile elevilor, angajind la conceperea 
muncii, la îndrumare și organizare, forțele cu
prinzătoare ale celor mai buni uteciști si, prin 
ei. masa largă a elevilor.

Trimestrul final de școală oferă cadrul de a 
impulsiona activitatea U.T.C. cu noi inițiative, 
de a face mai dinamică viața de organizație la 
clase. Plenarele de activ, adunările generale, 
plenarele consiliilor elevilor pot nu numai să 
analizeze stadiul activității, ci să șl capteze 
sugestiile elevilor pentru viitorul an de învă
țămînt, pentru viitoarea lor activitate, antici- 
pînd larga acțiune de instruire și consultare a 
elevilor pe care o deschide vacanța. Oriunde se 
vor afla elevii — în tabere de instruire pentru 
cadrele de organizație. în tabere de profil, în 
tabere de muncă patriotică sau de pregătire 
militară — cu siguranță că ei vor răspunde 
inițiativei de a gîndi și dezbate proiecte de 
activitate străbătute de idei originale, de ini- i 
țiative, care deschid posibilitatea încercării u- 
nor forme inedite de activitate, mai bine pli
ate procesului înnoitor pe care îl străbate școa
la, care să se întîlnească, totodată cu preocu
pările și dorințele lor.
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G. CĂLINESCUin acUiafiGiU
LITERATURA 

NOUĂ
..NASC Șl LA NOI 

MONUMENTE!

D
esigur că interesul 
literar al lui G. 
Călinescu nu se e- 
puizează cu citirea 
ultimelor nume în 
„Istoria literaturii 
române de la origini pînft in 

prezent", cu T. C. Stan, George 
Acsinteenu sau cu revistele 
„nouei generații4*. însă marea 
operă a criticului rămîne esen
țială, strălucită demonstrație a 
unei teze obsedante : capacitatea 
creatoare a literaturii naționale, 
teză întoarsă contra scepticis
mului și a deplîngerii lipsei de 
specific a culturii românești. 
Trebuia într-adevâr un efort de 
mari proporții și o capacitate 
creatoare neobișnuită pentru ca 
o sumă de prejudecăți parali
zante să fie spulberate iar crea
torul român să devină mai con
știent de el însuși în mijlocul 
colectivității căreia îi aparține. 
Prejudecata ..occidentului" civi
lizator era puternică și nu cu 
simple declarații putea fi învin
să. O asemenea aserțiune. ,,Ca 
și Rușii pe timpul lui Petru cel 
Mare, ca și Mahometan» lui 
Kemal Mustafa, vom învăța să 
fim Români, învățînd mai întîi 
rațiunea occidentului" este in 
fond mobilul polemic al întregii 
„Istorii" călinesciene, după 
scrierea căreia semnalarea de
ficitului de specific n-ar mai fi 
decît expresia unei vulgare ig
noranța dacă nu izvorită din rea 
credință. Concluzia stringentă a 
lucrării este, formulată categoric 
de însuși G. Călinescu. îndrep
tățit să o enunțe după zdrobi
toarea etalare a probelor : „Nu 
de la Maurras avea să învețe 
România sentimentul primordial 
de nație pe care îl avea explicit 
Miron Costin. întrebarea este 
doar care este nota sa mai sub
liniată, fiind știut că un orga
nism nu imită niciodată nimic, 
avînd toate virtualitățile în el. 
Ceea ce pare imitație este doar 
o sugestie primită la timp o- 
portun. Spaima că ne-am putea 
falsifica trebuie să dispară". 
Cine înțelege, deci, temeinicele 
rațiuni ideologice care stau la 
baza operei critice a lui G. Că
linescu nu va mai putea sus
pecta viziunea autorului de su
biectivism și cu atît mai puțin 
va putea să-i aducă o acuzație 
contrară chiar axului cărții I 
falsificarea unor lipii de evolu
ție. Dimpotrivă, toate paginile 
mărturisesc efortul de regăsire 
a autenticității iar atunci cînd 
autorul își manifestă mai viu 
preferințele, lipsa de adeziune 
adincă la anumiți autori și o- 
pere nu presupune excluderea 
din specific ci o includere fără 
partizanat. Notele lui G. Câli- 
nescu despre „noua literaturi" 
trebuiesc de aceea privite din 
perspectiva tezei ce stă la baza 
„Istoriei...", criticul privind noi 
opere și noi autori cu o cu
riozitate orientată. Pasiunea 
excursiei gratuite îi lipsește și 
scriind, de exemplu, despre Izo
bare Mircea PopOVici, criti
cul se ridică împotriva „liricii 
plictiselii" dintr-o perspectivă 
înalt constructivă. continuîn- 
du-și pledoaria din „Istoria lite
raturii" pentru exploatarea mai 
adecvată a vocației constructive 
a culturii românești. Tn acest 
chip trebuiesc înțelese recoman
dările criticului, pornind de la 
constatarea lipsei de „fantezie 
constructivă". Dezabuzarea pre
matură este intîmpinată maio- 
rescîan, însă cu o notă de opti
mism specifică : „Niciodată nu 
seacă materia cunoașterii. Eroic, 
pe de altă parte, poți fi orl- 
cînd poftești. îmi vine să și rîx. 
In România unde n-am desco
perit încă nici o lege a Univer
sului, unde mai avem încă de 
pavat cu lespezi. Via Apia, unde 
avem de ridicat columne, statui, 
monumente publice, unde cîm- 
purile trebuiesc arate altfel șl 
semănate cu arbori de un neam 
nou, în România în care omul 
urmează a-și adinei viața inte
rioară, în care literatura n-a a- 
tins perfecția, în România în 

fine în care este loc pentru noi 
învâțați și artiști, pentru alt Ga
lilei și alt Michelangelo, alt 
Dante și alt Pușkin, in această 
Românie în care ne dezolează 
lipsa fanteziei constructive, d. 
Mircea Popovici cîntă blaza
rea !“ Aici ne interesează mai 
puțin recepția izolată cit pro
gramul criticului cu nimic mai 
f>rejos decît cel ce stă la baza 
ntregii opere. Pledoaria pentru 

specific, contra temelor inven
tate sau nepotrivite continuă și 
cu noîle cărți In față. Sînt citiți 
și recitiți clasicii, sint selectați 
noi autori. El însuși căutător și 
iubitor de vestigii ale vechimii 
civilizației noastre, criticul se a- 
rată însă sceptic în fața medie- 
valismulul decorativ in poezie, 
avertizînd asupra simulării 
poeziei prin confecționarea unui 
decor inautentic. fără „geniul 
transfigurării**.  Pagini esențiale 
in această culegere datorată lui 
Al. Piru (Editura Scrisul româ
nesc — Craiova), sint apoi ace
lea intitulate „Comentarii la 
Șun. Problemă de Istorie litera
ră". unde se recomandă maximă 
precauție în operația de căuta
re a datelor vieții autorului în 
operă. „De ce trebuie să-i pară 
unui biograf obligatorie legătu
ra intre Șun și viața autorului?" 
se întreabă criticul, continuînd 
astfel : „Șun a fost conceput și 
în substanță încheiat, înainte de 
1836. cînd obiectiv vorbind nu 
existau motive de a se sui pa- 
Piscuri sublime și amare. Totul 
e o impresie ieșită din data a- 
pariției cărții, din spaima pe 
care mulți publiciști o au de 
campania de presă, spaimă pro
iectată fals asupra autorului, 
precum și din dorința malițioa
să a multora ca cel atacat să 
fie realmente afectat. Insă ade
vărul este că Șun n-a ieșit din 
nici o alterare a firii". Lăsînd 
la o parte că lecturile predilec
te. izvoarele, nu pot fi scoase 
din biografia spirituală a auto
rului și deci ele îl pot exprima, 
mai tîrziu, în 1953, în prefața la 
„Șun sau calea neturburată. 
Mit mopgol,'*  criticul va renunța 
la poziția de principiu, m?i 
mult teoretică, făcînd această 
mărturisire : „Cînd în 1943 am 
scris Șun, apărut cu mart difi
cultăți în același an, războiul 
stîrnit de Hitler și Mussolini 
ce<i doi dictatori imperialiști, 
era în toi. iar liniile mișcătoare 
ale reflectoarelor șî ciorchinii 
de lumină de o sinistră frumu
sețe a proiectilelor caligrafiat! 
aproape în fiecare seară cerul. 
Trăiam într-0 învrăjbire pusă 
la cale de ei și în loc să ne 
bucurăm de sveltețea schelelor 
— plîngeam printre ruine. A- 
tunci am meditat pe marginea 
multor cărți vechi vorbind des
pre călăuzitorii de popoare". A- 
șadar despre o anumită „alte
rare a firii" se poate vorbi cu 
deplin temei. Insă cine «e o- 
preste doar aici nu realizează 
pînă la caPăt planul adînc al 
scrierii care, reacție la eveni
mente actuale, nu era mai puțin 
o propunere de atitudine iden- 
lă. o construcție clasică. în spi
ritul Unei tipologii preferențiale 
(..Șun e virtuos, obsedat de re
guli. om „clasic" prin excelen
ță...", el are misiunea „de a 
simboliza virtutea, iar această 
virtute e conștiință a necesită» 
ții ordinei în univers. Șun e un 
mare maestru de ceremonii" și 
„Corespondentul lui Șun în 
România sfnt Creangă, Anton 
Pann, Eminescu din Glossâ. 
sentențiosul"). între textele 
esențiale mai trebuie trecut, fi
rește. marele discurs despre Sa- 
doveanu din I960. însă o parti
cularitate frapantă a analizelor 
consacrate noii literateri rămîne 
aceea izvorită din unghiul 
lecturii noilor poeți, poziția de 
cordialitate pedagogică. Criticul 
trece în revistă „materia" poe
ziei. face numeroase observații, 
între care unele, de ar fi fost 
luate mai în serios, autorii Ir. 
discuție ar fi avut mult de ciș- 

tigat. Fără a da judecăți defini
tive. adesea rescriind în chip 
demonstrativ bucățile analizate. 
(..Adesea am trișat, visind pe 
marginea textelor — scrie criti
cul în Preambulul din 21 oc
tombrie 1947, la rubrica de cro
nică literară din Națiunea — am 
compus peisaj ori portret. Mă 
interesează omul și mișcarea co
losală a materiei, glasurile in

time ale universului și nu rare
ori. umfiînd, am atribuit auto
rilor propriile mele tumulturi. 
Trăiesc voluntar într-o confuzie 
de genuri ca să-mi apăr me
ditațiile cele mai intime..."), 
verva criticului este scăpărătoa
re, observațiile adinei dar co
municate cu jovialitate și sim
patie. în fine nu ezită să consa
cre hotărît, prin cîțeva rînduri 
definitive, poeți din cea mai tî- 
nără generație, N. Labiș, Marin 
Sorescu și nu se dă înlături să 
amendeze destule poncife. șa
bloane, in adecvări. O primă luă- 
re de contact cu materia noii 
poezii ni-1 arată in postura de 
Dedagog plin de tact si de ma
liție bonomă, explicind lucruri 
elementare, făcînd operă de e- 
ducație estetică și atrâfiind me
reu atenția că noua literaturi 
continuă in alt climat cuceri
rile anterioare (Puțină estetică 
socialistă). Foarte prețioase și 
mereu actuale sînt. de aseme
nea. notele despre specificul u- 
nui climat literar sănătos și con
structiv : „încerc o rușine cînd 
vorbind cu un autor, constat a 
nu-i fi citit o carte. Scrisul re
prezintă sufletul cel mai adînc 
al unui individ, a-1 ignora în
seamnă a cunoaște omul cu bi
noclul. Nu pot să-mi imaginez 
cum un scriitor poate trăi In a- 
tîta indiferență și izolare. Am 
văzut prea mulți Ia noi. care 
n-au nici cea mai mică idee 
de ce scriu contemporanii lor. 
care iau o ținută de suficiență și 
nepăsare, răminînd totuși toarte 
iritați cind simt desconsidera
ta (...). Arta unește pe artiști 
într-o prietenie spirituală. Ad
mit invidia și ura care sint for
me întoarse de admirație, dar 
fuga de opera altora e cea mai 
rușinoasă dintre lașități", lată 
un program pe care G. Călines
cu însuși. în manifestările lui 
esențiale, l-a respectat cum pu
țini au izbutit să o facă.

C. STANESCU

E
xistă scriitori care 
examinați din orice 
parte a operei des- 
, coperă aceleași note 
fundamentale. G. 
Călinescu este din
tre aceștia. Fie că-i citim roma

nele ori studiile critice, foiletoa
nele sau istoria literară este im
posibil să nu găsim în ele punc
te de legătură neîntîmplătoare 

care-i străbat întreaga operă ca 
un fir roșu. Opera are unitate 
de atitudine și de expresie. 
Este si ceea ce facilitează îm- 
bucătățirea ei în ediții care se 
mulțumesc să scoată dintr-un 
edificiu vast fragmente care 
dacă au, datorită trăsăturii 
amintite, puterea de a ni-1 pre
zenta pe scriitor, ne lipsesc în 
schimb de privirea asupra unei 
opere structurată așa cum o 
dorea chiar scriitorul. Decît 
însă absența oricărei ediții ne 
putem declara mulțumiți și cu 
ceea ce editurile noastre ne 
oferă. George Muntean a în
treprins, de pildă, o sugestivă 
culegere de însemnări de călă
torie datorate condeiului câll- 
nescian. Deși ele nu cuprind 
însemnările de călătorie din 
U.R.S.S si China, deși nu în
globează tot ceea ce ar fi pu
tut fi trecut sub acest titlu, ele 
nu dau mai puțin seamă de 
modul aparte al scrisului câll- 
nescian Vom tnttlni și aici a 
celasi temperament, același fel 
de a vedea lumea și arta, a- 
ceeași expresie rapidă, subtilă, 
elevată. George Munteanu s-a 
rezumat la a ne colecționa în
tre coperțile culegerii numai 
acele oagini care vorbesc des
pre călătoriile Iul G. Călinescu 
prin România. Trecind peste 
alte observații ce se pot face 
acestei prea succinte editări să 
observăm caracterul de studiu 
al expedițiilor lui G. Călinescu 
în afara camerei lui de lucru. 
Omul nu ieșea să se deconecte
ze ci sâ observe. <ă examineze, 
si comnare etc. Natura îl atra
ge mult mai puțin decît s-ar 
crede. G. Călinescu preferă ora
șul și ceea ce reține din prive
liștile prin care trece are în 
transcrierea Iui un subtil aer 
livresc. Ochiul se oprește adesea 
asupra aspectelor cu care l-t 
familiarizat deja vederea ta- 
hlourilcr sau lectura marilor 
descriptivi ai naturii. „îmi pla
ce în țara mea iarba grasă, 
care crește pe povîmișurile 
dulci ale munților, în pîlnille 
din regiunea muntoasă, și în
deosebi acelea din Maramureș 
șa Moldova de nord, pe unde

turmele de oi și cirezile de vaci 
par nemișcate ca niște flori 
albe pe un chilim verde. îmi 
plac în părțile nămăloase cire
zile negre de bivoli, șî chiar 
porcii fumurii ce se întorc'sea
ra în sat izbind, fiecare cu pu
tere și mari grohăituri în por
țile caselor lor. Admir bălțile 
pe care berzele le explorează pe 
picioroangele lor. Ca și pămîn- 
tul, născător de copaci uriași, 
apa este și ea mereu gravidă 
de viață. Peștii grași sar cu 
gurile în aer sgu trec In ctrduri 
ca pe sub sticlă, la superficla 
ei". în același timp natura este 
un imens amfiteatru în care 
cel odată intrat trebuie să fie 
atent la lecția de estetică suav 
insinuată : Privind marea „îți 
vei da seama, bunăoară, în ce 
măsură pictorii de marine au 
înțeles Marea Neagră și vei 
ajunge să prețuiești extraordi
nara penetrațiune plastică a lui 
C. Petrașcu". Jurnalele lui de 
călătorie, sau „călătoriile de 
studii” cum chiar el le-a intitu
lat surprind prin voința de a 
face harta unui peisaj artistic 
ignorat. Cele mal multe sînt 
dictate de nevoi documentare 
și refac de obicei itinerarli ale 
scriitorilor români, altele sînt 
pure investigații care urmăresc 
vestigiul sau linia arhitectonică 
de preț. Trebuie să subliniem 
sensibilitatea deosebită a lui G. 
Călinescu nentru spațiul si de
corul citadin. El nu se depla
sează pentru a vedea păduri, 
iazuri, pajiști sau rîuri ci cor
nișe, pronaosuri, domuri, clopot
nițe și biserici vechi, palate 
voievodale păstrate sau în rui
nă, vechi case boierești cu aer 
de epocă, arcade gotice sau 
construcții care conservă un stil 
arhitectonic de aiurea. „Nu pă
durile din Liberia mă atrag, ex
clama el în cursul unei diserta
ții despre arhitectură, ci tem
plele de pe Gange44. Atenția, 
nesatisfăcută, pe care o acordă 
arhitecturii Bucureștiului este 
bine reprezentată în acest vo
lum de mai multe foiletoane. 
G. Călinescu proiecta cu ochiul 
pur al cărturarului indiferent 
la relativități un București uto
pic. Același refuz ai -eadrului 
natural și predilecția pentru 
cel citadin se află și în recom
punerea cu emoție’ a cadrului 
auster al unui scriitor din alt 
veac plecînd de la vestigiile 
arhitectonice : „Boierul care 
știa latinește, vorbind această 
limbă, slavonește, rusește, poate 
nemțește (fusese la Viena), 
scria intr-un interior pe care nu 
i-ar fi disprețuit un De Me
dici ; somptuos și aspru, exact 
și dur, sustras viforelor și arși
ței. Faclele și luminările pîlpî- 
ind în aceste saloane de piatră 
făceau desigur umbre ce se în- 

doiau pe bolți, complicații fan
tastice ale recluziunii pașnice" 

Investigația călătorului este 
foarte asemănătoare celei a 
criticului care străbate spațiile 
trecute și prezente ale literatu
rii române. Valorificarea fiecă
rui detaliu prețios este și aici 
prezentă. Ca și acolo metoda 
este de a așeza monumentul 
local în relație cu cele faimoase 
din marile centre arhitectonice 
pentru a da măcar o sumară 
idee de valoarea lor. Palatul 
culturii din Iași îi pare asemă
nător Westminster-ului. Edifici
ile orașelor saxone din Ardeal 
îi reclamă comentarii din cele 
mai elogioase. Parafrazînd 
celebra exclamație a lui Costin, 
„Nasc și în Moldova oameni!“, 
cu care de altfel Călinescu își 
deschidea faimoasa istorie lite
rară acum călătorul exclamă : 
„Nasc și la noi monumente !“. 
Sentimentul și metoda acestor 
călătorii nu sînt altele decît 
cele care au stat la temelia al
cătuirii acelei istorii. Ca și 
acolo admirația cea mal pro
fundă i-o stîrnește creația 
autohtonă. „Treflate sau ca o 
simplă navă de piatră, biserici
le sînt uneori fortărețe curate 
și puncte de observație. Cînd 
sînt zugrăvite, exterior, sînt 
împrejmuite de ziduri și tur
nuri grandioase. în piatră seve
ră. Contrastul dintre contrafor- 
ții cetății fioroase și idila poli
cromă dinăuntru e paradoxal, 
îngerii sint păziți de monștri 
în armuri. Frica de năvălitori 
a făcut să răsară aceste conace 
fortificate în jurul unei necro
pole voievodale...

La Putna se poate juca 
Shakeaspeare, în fața celor trei 
mari ferestre ogivale din tindă, 
la fel sub cele patru de la 
Probota lui Petru Rareș. Zidu
rile și turnurile de la mînăsti- 
rea Sucevița, cele de la Vatra 
Moldoviței. cu micul palat dom
nesc de piatră, cu privdor de 
lemn în stil feudal, dau niște 
decoruri arhitecturale specific 
occidentale. Chivotul gotic sub 
care doarme Arbure poate fi 
copiat pentru un mormînt al 
lui Polonius".

Ca și în istoria lui literară 
G. Călinescu ne descoperă o 
iume de forme artistice nebă
nuite. Mîndria cu care spune 
„Nasc și la noi monumente !“ 
este îndreptățită.

O ediție ca cea ale că
rei texte le comentăm aici are 
desigur calitatea de a ne fami
liariza cu spiritul operei căli
nesciene. Dar în locul fragmen
telor este de preferat opera 
centrală a scriitorului. Aproxi
mațiile și controversele hazar
date ar pica atunci de la sine.

M. UNGHEANU

Cadru din film

„CIPRIAN

PORUMBESCU"
Filmelor inspirate de biogra

fia marilor reprezentanți ai is
toriei și culturii noastre, figuri 
ilustre ale vieții social-polltlce 
sau cultural-artistice, filme încă 
puține la număr f«ță de imen
sa lor audiență la public (doar 
patru însă toate aflate pe pri
mele locuri in ceea ce privește 
numărul exprimat în milioane 
al spectatorilor» „Dacii'1 —- în
chinat demnității și bărbăției 
lui Decebal — ,,Tudor", „Mihâi 
Viteazul", „Darclee") li se adau
gă cu „CIPRIAN PORUMBES. 
CU".

Realizată de Gheorghe Vita
nidis după un scenariu propriu 
(dialogurile sint semnate de Fă- 
nuș Neagu). biografia cinema
tografică a compozitorului care 
s-a format și afirmat într-o pe
rioadă de trezire a conștiinței 
naționale a poporului român și 
a luptei pentru afirmarea drep
turilor gale naționale este o e- 
moționantă încer
care de reconsti*  
tuire a unop eve
nimente de largă 
rezonanță patrio
tică. Ciprian Po- 
rumbescu nu a tost 
numai un talent precoce, un 
compozitor și interpret preocu
pat de promovarea și valorifica
rea tradițiilor muzicale ale po
porului, ci și un remarcabil om 
politic. Nu întimplător el a edi
tat în anii cind se afla la studii 
în capitala imperiului Habsbur- 
gic o „colecție de cintece so
ciale pentru studenții romani'4, 
după ce fusese la Cernăuți ani
matorul unei asociații culturale, 
Arboroasa, interzisă de autori
tățile cezaro-orăiești pentru ma
nifestările ei subliniat politice. 
Ciprian Porumbescu reprezintă 
deci o peraonalitate-model rea
mintită artistic intîi de un ro
man de largă circulație, „Cînta 
la Stupea o vioară" și acum de 
un film. Pentru regizorul Ghe- 
orghe Vitanidis acest subiect a 
fost — după cum a declarat de 
.nenumărate ori — o preocupa
re constantă încă de acum două 
decenii, de la examenul de di
plomă ca cineast, „flacăra vie" 
a vieții compozitorului repre- 
zentînd un înălțător exemplu 
de abnegație și patriotism, in 
viziunea regizorului, filmul „CI
PRIAN PORUMBESCU" reu
șește să fie în unele secvențe 
remarcabil. Atunci cind nu se 
mal subordonează legilor ne
scrise ale simplei biografii ro
manțate. Ne-am referi — din 
păcate exemplele sint puține — 
la secvența adunării populare 
de la Putna unde alături de mi
ile de țărani și de studenți par

ticipi fruntași >i vieții eultu- 
nal-artistice a epocii, Kogâlni- 
ceanu, Eminescu, Slavici, sau 
la secvența „vorbitorului", cînd 
compozitorul este vizitat de fa
milie și prieteni în închisoarea 
unde fusese aruncat de ocîrmui- 
rea austro-ungară. Mai ales a- 
ceastă din urmă secvență re
prezintă de fapt cea mai bună 
rezolvare cinematografică a »u- 
biectului pe care regizorul 
Gheorghe Vitanidis l-a lungit 
destul de mult, adăogindu-i sec
vențe nmențiale din punct de 
vedere dramaturgie dar excep
țional filmate de cei doi opera
tori ai peliculei, Gologan și 
Kostrakiewica.

Filmul a inăistât prea m' ‘ si*  
fără efect pe o Kricizara a vie
ții compozitorului, oferir.du-ne 
prilejul d® a admira peisajul și 
măiestria susamintiților opera
tori. Diluția narativă oste In 
parte compensată de frumusețea 
peisajului românesc. Replicile 

«una cam livresc, 
mai ales cind este 
vorba de uersonaii- 
tăți cUnbacute. 
Este foarte puțin 
probabil eă Mihai 
Emintecu. așa cum 

ne arată filmul, discuta in 
versuri... De fapt, livrescul, os
tentația poetizării forțate apare 
supărătoare în prezentarea idilei 
Ciprian-Berta. Față de „Darclăr” 
filmul lui Vitanidis nu adu^yiou 
decît tehnica ecranului pano
ramic și a sunetului stereoto
nic. Chiar dirijarea interpretu
lui principal, Vlad Râdescu de
monstrează o aârăcie a mijloa
celor de expresie, actorul tiind 
pus Sau acceptat «ă fie pe nnd 
și inutil diafan și demonic în 
momente în care nu trepuiâ 
decît să depună efortul de a 
rămîne firesc. Este drept, distri
buția filmului include nume 
sonore, lnterpreți îndelung ve
rificați : Amza Pelea, Emanoil 
PetrUț, Toma Caragiu, lurie 
Darie, Ioana Bulcă, unăra 1a- 
mara Crețulescu etc. dar marea 
performanță actoricească a fil
mului aparține inginerului de 
sunet Dan Ionescu (în rolul pas
torului Gorgon) neprofesionist 
care apare pentru a doua oara 
in film după ce tot sub regia lui 
Vitanidis se făcuse remarcat in 
„Facerea lumii".

Filmul „CIPRIAN PORUM- 
BESQU" redemonstrează posibi
litățile nu deajuns folosite ale 
cinematografiei noastre de a se 
inspira din biografia înaintașilor 
și de a oferi publicului înlr-o 
formulă cu netăgăduit caracter 
educativ pilda existenței lor.

TODOR STANESCU

I.

Publicul foarte tînăr nu a 
văzut pe scenele bucureștene 
o piesă 
maturg 
imediat 
„Nora**  
Nottara ....
„Rosntarsholm**  (în regia stră
lucită a lui Aurel Manea) s-a 
jucat în provincie, ea și alte 
dteva titluri ibseniene;

Eyolf" s-a jucat la 
televiziune. Teatrele din Ca
pitală au ocolit ani de-a rtn- 
dul opera lui Ibsen, reluată 
abia în actuala stagiune de 
Teatrul Mic. Această inîtitutK 
e hotărită, după cum se vede, 
să apeleze mai consecvent 
decît altele la martie reper
toriu : tn ultimul timp aici 
— nu la Național' — au fost 
prezenți Sofode, Moliăre ți 
de data aceasta Ibsen. Spec
tatorul, mai ales cel tinâr, x 
întilnește astfel cu o operă 
valoroasă din repertoriul uni
versal, ceea ce e, desigur, 
meritoriu. Deci acum la Tea
trul .Mic se prezintă ,5Hlpu 
societății", drama prin care 
Ihsen deschide seria pieselor 
lui sociale. Părăsind romantis
mul el îndemna atunci „să 
fie smuls stindardul prejude
căților, al opresiunii și cre
dinței într-o autoritate ce nu 
se sprijină pe nimic". Pentru

scrisă de marele dra~ 
nordic, situa*  de multi 

după Shakespeare, 
s-a jucat la Teatrul 
acum două decenii,

an dovedi șubrezenia, Ibsen 
scrie „StUpii societății" de- 
monstrind pe cită minciună ți 
lașitate e clădiți burghezia. 
O societate egoiftă, lacomi 
și imorală, cu p*
mdtură; consulul Bernik, pro
totip 
pentru a-și apăra milioane.

fosnic ți ipocrit care, 
le

TEATRU

iportazd, își dezvăluie toate 
isprăvile și trage consecințele. 
Revolta autorului față de 
oportunismul ți fariseismul 
burghez i-a determinat pe 
unu si considere asemenea 
gest o manevră. Dar aceasta 
ar fnsemna sd-i r?cu»»o«șfem 
lu Ibsen cașMcitatea unei ne-

La Teatrul Mic

Mill'll SOCIEIilII
de HENRIK IBSEN

nu ie <wi 
r_r_. __ „ _ Marele
scriitor norvegian observă rea
litatea cu luciditate șt ascu
țime, dar critica sociali nu ? 
dusă pină la capăt. idealul 
siu moral — adevărul abso
lut ce trebuie si răzbată prin 
forța fiecăruia de a-l recu
noaște — e repartizat și capi
talistului. In final, Bernik se 
arată singur sub adevărata sa

ți faba onorabilitate, 
iimpoi de la cnmi.

pe deplin revoluționare, 
ce n-ar fi real- Reale 

I prulenja stigmatizării

gătii | 
ceea <

relațiilor sociale și forța cu 
core artistul descrie caractere 
definitorii pentru acea vreme, 
semnificative piuă astăzi. 
Spectacolul Teatrului Mic t$i 
propune sâ pună în lumină 
— limpede ți realist — aceste 
tnsuțiri. D.D. Neleanu a ținut 
ca dezbaterea să fie sus

finwtd de personaje puternic 
conturate. Reprezentația izbu
tește să fie sobră, serioasă, 
dar nu egal tensionată : ea 
se urnește cam anevoios, își 
revine apoi, ca să pară din 
nou nelegată, mai ales in 
scene de ansamblu. Din a- 
ceaetă pricini ți atmosfera 
densă, la care fine in mod 
evident regizorul, uneori se 
rirefiazi. De fapt atunci cînd 
la crearea ei nu participă 
acei actori care au împlinit și 
dezideratul de a construi 
caractere memorabile. Primul 
este G. Ionescu-Gion, cate
goric cel mai notrivit pentru 
a susține rolul consulului 
Bemik, potrivit prin inteli
gența sa scenică, prin tehnica 
lui desăvirșită — virtuți ce-i 
stau la îndemină în reunita 
oricărei 
prima, 
de protagonist, 
rache, 
actriță.
deci să fie văzut și pentru 
reușitele actoricești. La 
citați se mai adaugă Vasile 
Gheorghiu și Mihai Dogaru. 
Neinspirat distribuit, Ion Ma
rinescu a avut totuși citeva 
momente de interpietare sin- 
ceră, împărțite cu partenera 
sa. Ileana Dunăreanu.

VIORICA TANASESCU

portretizări’ Și tot 
deși nu în partitură 

Olga Tudo- 
această foarte mare 

Spectacolul merită

cel

Actualul salon demonstrează 
tendința de a diversi
fica nuanțat posibilitățile 

gravurii, de a ocoli un 
anume didacticism, de a 
miza pe polivalența simbolu
rilor. pe sugestivitatea at
mosferei. La un pol înregistrăm 
un fantastic poetic ce mizează 
exclusiv pe elementul figurativ, 
pe asocierile insolite, cu valoa
re de simbol, dintre personaje, 
obiecte și mediu, la celălalt pol 
un fantastic poetic ce mizează 
pe transcrierea unei materii pe 
cale de a-și preciza abia for
ma și consistența specifică, 
regnul, pe intenția de a ordo
na existențe aflate încă sub im
periul metamorfozărilor. Fi
rește, nu modalitățile în sine, o 
viziune sau alta ce țiăe de în
săși structura artistului ne în
trețin unele rezerve, ci inten
țiile cu care sint folosite și eta
late, subscrierea ori nesubscrie- 
rea la niște sensuri generoase. 
Întîlnim și de o parte și de alta 
(neeludtnd numeroasele trepte 
intermediare ale acestor două 
posibilități, se înțelege) nume
roase lucrări notabile. întîlnim 
însă și lucrări discutabile din 
acest punct de vedere, pe de o 
parte prin căutarea exagerată 
și artificială a unei poante, 
prin calchierea unor maniere 
pe cît de extravagante și pom
poase pe atît de facile și necon
cludente, pe de altă parte prin 
ambiguitatea reprezentărilor, 
prin cultivarea unor imagini 
torturante de început sau sfîr- 
șit de lume, ce se vor echiva
lentul unei „subțiri” și sibili
nice filozofări și nu a unui joc 
formal, strict decorativ, ceea ce 
se vădește a fi la urma urme

lor. Această dicotomie în ma
nevrarea unui arsenal simbolic 
cît de cît comun, a unor mo
dalități acceptate convențional 
de artă, în speță de gravură, 
reiese mai limpede dacă ne re
ferim la o mai precisă zonă de 
inspirație. Există, de pildă, în 
expoziție lucrări în care apar 
siluete de oameni, obiecte, ma
șini etc. Unele evocă freamă
tul muncii, un elan construc-

PLASTICĂ

deșertăciune, se bat pentru o- 
biecte pe care le string apoi 
rapace în movilițe, jalnic și 
mort inventar al unei existențe 
de cîrtițe. în fața unora dintre 
lucrările amintite încercăm un 
sentiment asemănător, cu deo
sebirea că resortul morbidei 
posesiuni nu mai e vanitatea 
omenească, ci perfecțiunea și 
complicarea tehnicii scăpată, ea 
în istoria ucenicului vrăjitor,

Salonul

de desen și gravură
tiv, toate izvorîte din cunoaște
rea realității, din tendința de a 
surprinde plastic spiritul și 
sensul vieții noastre de zi cu 
zi. Ceea ce ne impune, alături 
de factura realizării, extrem de 
diversă de la artist la artist, 
este sentimentul de stabilitate, 
de mindrie, față de efortul in
teligenței umane', al talentului 
și hărniciei mîinilor atîtor con
structori anonimi. Există în ex
poziție și lucrări ce apelează 
la reprezentări asemănătoare, 
cu un înțeles diferit însă. Oa
meni pitici sînt amenințați, 
prelucrați, sortați de uriașe ma
șini, dominați de obiectele pe 
care tot ei le-au produs. într-o 
gravură a lui Breughel „Elck 
sau Fiecare”, oamenii, supremă

de sub orice control. Ce duduit 
infernal de mașini, ce avalanșe 
de strălucitoare și inutile obiec
te le-au hrănit dezabuzarea și 
angoasa ? în ce cărți despre 
arta în societatea de consum, 
s-or fi citit toate acestea ? Pe 
ilustrațiile căror albume sau 
reviste or fi întîrziat oare, se
duși de acuratețea execuției ti
pografice, unii autori ? !

Ne-am obișnuit să vedem în 
gravură un gen destinat largii 
difuzări (prin însăși condiția 
tehnică bazată pe imprimare), 
unei penetrații în care miza 
este accesibilitatea sau funcțio
nalitatea imaginii (în anumite 
cazuri). Multe gravuri dau to
tuși impresia că solicită con
diția unicatului (susținut se în

țelege de seria mică de replici), 
că aspiră către aceasta prin 
efecte picturale, prlntr-o cău
tată singularizare obținută prin 
reacțiile diverse ale suportului, 
cernelii sau plăcii, de la exem
plar la exemplar. Toate acestea, 
inclusiv subiectul, uneori tim*  
piu pretext, pentru etalarea 
unor subtile jocuri formale 
converg către o autonomie a 
lucrării în sine, a genului, dar 
și o îndepărtare de resorturile 
care 1-âu consacrat, de necesi
tățile impuse de evoluția artei 
în societatea Contemporană. în
depărtarea de tot ceea ce poate 
fi tipărit, retipărit, multiplicat 
de tot ceea ce implică mare 
tiraj ne face să înre
gistrăm în expoziție și nu nu
mai în expoziție, o etalare ne
concludentă a posibilităților ca
ricaturii, ilustrației de carte și 
afișului. Să fi funcționat în o- 
cest caz exclusiv mecanismul 
cererii șl ofertei ?

Ce am mai putea remarca 
în actualul Salon ? Poate pre
zența unor tineri artiști, în lu
crările cărora, dincolo de se
ducția tiparelor consacrate. a 
unui manierism a! gravurii ce 
stăruie mai pronunțat sau mal 
atenuat, descoperim un suflu 
nou, o forță in exprimare, o 
reevaluare — cel mai adesea 
fertilă — a viziunii figurative. 
Am cita cîteva nume : Wanda 
Mihuleac, Gheorgh? Coclitu, 
Victor Feodorov, Alma Ri- 
sescu, Janoș Bencsik, Dan Er- 
ceanu. Petru si Georgeta 
Pusztai. Aurel Burlacii. Micj 
Mihâi Cristian, Lucreția Feo
dorov.

C. R. CONSTANTINESCU
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Par

tidului Comunist Român, a primit din partea președintelui Gui- 
neii, secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 
AHMED SEKOU TOURE, următoarea telegramă :

Acum, cînd poporul român sărbătorește a 52-a aniversare de 
la crearea Partidului său Comunist, avem plăcerea să vâ ex
primăm, în numele poporului, al Partidului Democrat din Gui
neea, precum si în numele nostru personal, călduroasele noas
tre felicitări militante.

Marile realizări înfăptuite în țara dv„ în toate domeniile vie
ții naționale, sub egida Partidului Comunist Român, au ridicat 
România în rîndul țăTilor socialiste dezvoltate.

Ne folosim de acest prilej pentru a vă adresa dv., precum 
și poporului român, urări cordiale de sănătate, fericire, bună
stare și prosperitate.

Cu cea mai înaltă considerațiune.

Președintele Consiliului de Stat a! Republicii Socialiste 
România. NICOLAE CEAUȘESCU. a trimis președintelui Re
publicii Populare Bangladesh, ABU SAYEED CHOUDHURY, 
următoarea telegramă :

Am aflat cu adincă tristețe despre pierderile de vieți ome
nești șl pagubele materiale provocate de ciclon.

în numele poporului și guvernului român, adresez Excelenței 
Voastre, precum șl familiilor îndurerate, sincera noastră com
pasiune.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN a primit din partea COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA, următoarea telegramă î

Cu prilejul celei de-a 52-a aniversări a creării Partidului 
Comunist Român, In numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba și al întregului nostru popor, dorim să vă 
adresăm Dumneavoastră un salut frățesc revoluționar.

Cu ocazia acestei aniversări vă reînnoim urările noastre cele 
mai sincere de succese tot mai mari în construcția socialismu
lui. în același timp dorim să se întărească și să se dezvolte le
găturile de prietenie și colaborare revoluționară dintre popoa
rele și partidele noastre.

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a Republicii Socialiste Ceho
slovace, Miroslav Sulek, amba
sadorul acestei țări la București, 
a oferit, miercuri la amiază, o 
recepție.

Au participat Gheorghe Ră- 
dulescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș- 
trL Janos Fazekaș. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Maria Groza 
și Iile Murgulescu, vicepre
ședinți ai Marii Adunări Națio
nale, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai Guvernului, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, re
prezentanți ai vieții științifice 
și culturale.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la București, alți 
membri al corpului diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Republicii Socialiste Ce
hoslovace. miercuri seara Mi
roslav Sulek. ambasadorul aces
tei țări 1® București a vorbit la 
posturile noastre de radio si 
televiziune.

Miercuri după-âmiază, tova
rășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv. al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ștefan An
drei. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Constantin Vasiliu. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
s-au intilnit cu Richard Andria- 
manjato. președintele partidului 
Congresul pentru IndeDendența 
Madagascarului — A.K.F.M.. din 
Republica Malgașă. și Rahanta- 
vololona R. Andriamanjato, 
președintă a secției A.K.F.M. 
din orașul Tananarive, care vi
zitează țara noastră, la invita
ția C.C. al P.C.R.

întilnirea. care a prilejuit un 
schimb de informații cu privire 
la activitatea și preocupările

„SÎNT TiNĂRĂ, SĂNĂTOASĂ 
Șl Nil ARI ROST SĂ lîNCEZESC"

A (Urmare din pag. I)

36 colege ale Mie. 36 de țesă
toare care, cu elanul propriu 
tinereții, s-au încumetat să în
toarcă pe dos regulile tradiționa
le ale unei țesătorii — lucrează 
împreună la nu mai puțin de 620 
de războaie! Unele suprave
ghează simultan 24 de războaie, 
altele 20; Maria, din grupul 
celor foarte tinere, doar... 16.

— Cum izbutești ? Cum ați 
izbutit ? am întrebat-o.

— Greu a fost ca mai întot
deauna începutul. Pînă acum trei 
ani se lucra la maximum 12 
războaie. La nai. în alte între
prinderi, cifra obișnuită este 8. 
Trebuie să vă explic un lucru. 
Nu e prea greu să lucrezi la 16, 
nici la 24 de războaie, mai greu 
este să creezi condițiile ne
cesare...

La „Suveica" dorința tinerelor 
de a munci mai mult și în ace

I

£ premianți. §

SPORTUL
(Urmare din pag. I)

fereastra și nici din balcon. Adolescența petrecuta pe terenu
ri de sport, pe vai cu zăpada și în bazine cu apă este-o 
adolescență arsă de soare, bătută de vint și spălatâ-n lu
mină, și urmele acestea rămîn în memorie pentru toată viața: 
sportul oferă și recompensa aceasta că în momentele de 
restriște, cine știe ce amintire de tinerețe flutură de-odată 
mori drapele de iarbă peste simțiri.

Iar în cele din urmă mă gîndesc cită dragoste curată și 
dreaptă am învățat să le port colegilor mei. Cît de firesc 
m-am simțit totdeauna printre băieții cu care am împărțit și 
victoriile și înfrîngerile și ultima bucată de pîine cu unt. Cită 
camaraderie se învață pe peluze și la antrenamente, cum se 
cîștigă încă la 10 ani, cu prima săritură de la trambulina de 
4 metri, un drept egal.

Am citit zilele trecute în ziare că s-au înființat multe te
renuri de sport pentru elevi. Mă voi ridica în cel mai înalt 
punct al văzduhului pentru ca să văd dintr-odată în peisajul 
luxuriant al acestei primăveri violente - școlile de viitori

actuale ale celor două partide, 
a decurs într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

Tovarășul Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior, s-a înapoiat miercuri în 
Capitală, venind de la Moscova 
unde a avut convorbiri cu Ni
kolai Patolicev, ministrul co
merțului exterior al Uniunii 
Sovietice cu privire la dezvol
tarea relațiilor comerciale și de 
colaborare economică dintre 
cele două Uri.

Tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
a primit miercuri dimineața pe 
Klaus Hdpcke. adjunct al mi
nistrului culturii din Republi
ca Democrată Germană, care 
se află in vizită in țara noastră.

Miercuri a sosit în Capitală, 
tovarășul Mario Zagari. membru 
al Direcțiunii Partidului Socia
list Italian, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv. secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, de ac
tiviști de partid.

A fost de față Antonino Res- 
t.ivo. ambasadorul Italiei la 
București.

început 
lucrările 
Congres 

organizat 
de

în Capitală au 
miercuri dimineața, 
celui de-al XlII-lea 
național de chirurgie, 
de Uniunea Societăților 
Științe Medicale.

lași timp mai bine a fost susți
nută de comitetul de partid și 
de conducerea fabricii. S-au re
așezat secțiile, s-au grupat războa
iele automate, au fost verificate 
și reverificate din punct de ve
dere tehnic, s-au asigurat co
menzi pentru produsele ce ur
mau să fie lucrate o perioadă 
mare, un an, un an jumătate, pe 
același grup de războaie.

— Vedeți, succesul nostru este 
de fapt al colectivului, îyi conti
nuă monologul cu voce înceată, 
Maria. In timpul acesta însă, nici 
noi n-am stat să ne uităm. Știam 
că pentru a li se încredința un 
grup mare de războaie vor fi 
alese cele mai bune lucrătoare, 
cele care dau producția cerută 
și în plus calitatea ireproșabilă. 
Știam că mă pot număra prin
tre fetele acestea, dar ca să fac 
față, simțeam că mai am multe 
goluri de umplut. Am început să 
învăț, mi-am reluat vechile ma

PRIMIRE
LA PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI

Președintele Consiliului d« 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, a primit, miercuri 
la amiază, pe tovarășul Trpe 
Iakovlevski, membru al Consi
liului Executiv Federal, pre
ședintele Comitetului pentru 
problemele științei și tehnolo
giei din R.S.F. Iugoslavia, care 
face o vizită în țara noastră

In timpul convorbirilor au 
fost examinate aspecte privind 
lărgirea relațiilor de colaborare 
și cooperare în domeniul știin
ței, tehnologiei, învățâmîntului 
și culturii dintre România și 
Iugoslavia.

La întrevedere. desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, a 
luat parte Ioan Ursu. președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. A fost de 
față Iso Njegovan, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

In aceeași zi, oaspetele a avut 
întrevederi cu tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, viceoreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și 
Dumitru Popescu, președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

★
Dezvoltarea colaborării și co

operării în domeniul științei și 
tehnologiei între România și 
Iugoslavia constituie obiectul 
unui protocol încheiat miercuri, 
la București.

Documentul, care prevede. în
tre altele adîncirea cooperării în 
cercetarea științifică între insti
tutele și organizațiile de specia
litate din cele două țări, în do
meniile metalurgic, construcții 
de mașini, electronic, electroteh
nic, construcții și alte sectoare, 
a ofst semnat de loan Ursu. pre
ședintele Consiliului centru Ști
ința si Tehnologie, și de Troe 
Iakovlevski. președintele Comi
tetului pentru problemele știin
ței și tehnologiei din R.S.F. Iu
goslavia.

VIBRAM

Tg. Mureș un țăran cooperator 
din sat. Omul. între două vîrs- 
te. privea mereu spre stingă, 
undeva dincolo de Mureș. ..Se 
apropie ziua eroilor* *,  rupse el 
tăcerea. Ziua eroilor, sărbători
tă în aceeași zi — 9 mai — care 
incrustează în timp proclama
rea independenței de stat a 
României și victoria asupra 
fascismului, victorie la care 
ostașii români și-au adus con
tribuția cunoscută de noi și re
cunoscută de armatele aliate 
în sute sau poate mii de Ordi
ne de front. Obeliscul ridicat 
pe dealul Sîngiorgiului, stră
juiește ca o amintire peste 
trupurile celor peste 10 000 de 
ostași căzuțl pe aceste melea
guri în crîncena încleștare cu 
dușmanii libertății, ai indepen
denței.

Rubrică realizată
de VASILE RAVESCU

entuziasm, participanții la adu
nare au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
printre altele : Grijii perma
nente ce o purtațî Hunedoarei 
socialiste, îi vom răspunde cu 
noi realizări in înfăptuirea ne
abătută a politicii partidului și 
statului, in ridicarea continuă a 
patriei pe cele mai Înalte culmi 
ale civilizației. Raportăm cu a- 
cest prilej, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că în urma 
propunerilor făcute in adunări
le activului de partid au tost 
majorate angajamentele anuale 
ale combinatului. Vă asigurăm 
tovarășe secretar general câ și 
de această dată cuvintui side- 
rurgiștilor hunedoreni va fi în
deplinit cu cinste *i fermitate.

• INSTITUTULUI DE PRO
IECTĂRI PENTRU INDU
STRIA MATERIALELOR DE 
CONSTRUCȚII DIN CAPITA
LA — distins recent cu Ordinul 
Muncii clasa I pentru rezulta
tele deosebite obținute în 
ultimul an în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan 
si a angajamentelor asuma
te — i-a fost decernat miercuri, 

' Steagul Roșu și Diploma de 
unitate fruntașă pe țară în 
întrecerea socialistă . pe 1972, 
conferite de Consiliul Central 
al U.G.S.R.

Steagul Roșu și Diploma de 
unitate fruntașă pe țară au fost 
înmînate de tovarășul Oliviu 
Rusu, președintele Consiliului 
național al inginerilor și tehni
cienilor, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., 
care a adresat colectivului dis
tins calde felicitări și urări de 
noi succese în munca de cerce
tare și proiectare.

La încheierea festivității, cei 
prezenți au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU.

Astăzi are loc prima etapă pe 
distanța : Nehvlidy—Pardubice 
(88 km).

• în turul trei al turneu
lui internațional de tenis de 
la Bournemouth, campionul 
român Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—2. 9—8 pe francezul 
G. L. Rouyer.

• A fost alcătuit lotul de 
tenis al țării noastre în ve
derea meciului cu selecțio
nata Olandei, care se va des
fășura intre 18 șl 20 mai 
(probabil la Haga) în cadrul 
„Cupei Davis". Din lot fac 
parte următorii jucători : Ilie 
Năstase, Dumitru Hărădău, 
Toma Ovici și Traian Marcu. 
Antrenorul echipei române 
este C. Caralulis.

Tmi amintesc, continuă tova
rășul de drum, eram copilandru 
pe atunci, de o companie de 
tineri voluntari, foarte tineri, 
băieți venlți de peste munți ca
re într-o noapte ploioasă și uri- 
tă, au depus jurămîntul de ere- 

nuale din vremea calificării și 
altele noi. Am aprofundat struc
tura utilajului — are o foarte 
mare importanță să poți stabili 
defecțiunea la o simplă aruncă
tură de ochi—am studiat carac
teristicile diferitelor produse pe 
care le executăm. Cînd mi s-au 
încredințat cele 16 războaie, mult 
iimp visate, eram sigură de 
mine, cunoșteam produsele mai 
ușor de lucrat, supravegheam 
războaiele respective de la dis
tanță, le aveam în atenție pe 
cele încărcate cu produse difi
cile...

— Acum știi totul în mese
ria ta?

— Totul nu poți să știi nici
odată, dar învăț în continuare, 
„oficial", de astă dată, la un 
curs de ridicarea calificării.

— De cei ai vrut să muncești 
la 16 războaie ?

— Pentru că simțeam că pot 
să dau mai mult. Pentru că sînt 
ttnără, sănătoasă, pricepută și nu 
avea rost să lîncezesc. Nu este 
un motiv ' suficient să vrei să 
contribui nu cu ceva, ci cu tot 
ce poți la realizarea planului 
fabricii ?

— E greu ceea ce faci ?
— Nu. Maria mă privește cu 

ochii ei foarte limpezi și pentru 
moment mă face s-o cred. Totul 
este să-ți vezi de treabă. Pro
gramul începe la 6 și un sfert. 
Vin mai devreme, mă întîlnesc 
cu „schimbul", aflu cum a de
curs lucrul, cum au mers ma
șinile, dacă au defecțiuni, preiau 
lucrul din mers... Din clipa aceea 
nu mai am alte gînduri decît fi
rele. războaiele... Să le supra
veghez bine, asta e tot !

Desigur, nu este totul atît de 
simplu. Pe lingă talent, căruia 
în fabrică i se spune modest, 
pricepere, se cere foarte multă 
disciplină și efort continuu pen
tru ridicarea cunoștințelor. Fete
le care lucrează la 16, 20 sau 24 
de războaie au întrunit toate n- 
ceste calități. în rest, sînt niște 
tinere ca oricare altele — pline 
de farmec și de zîmbet.

Cu prilejul zilei de 9 Mal

Depuneri de coroane actualitatea PENTRU 
TINERET!

Cu prilejul Zilei Independen
ței de Stat a României și împli
nirii a 28 de ani de la victoria 
asupra fascismului, miercuri. în 
cadrul unor solemnități, au fost 
depuse coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, la Monumen
tul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici din Ca
pitală.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Pană, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Cioară, Mihai Gere, Ștefan 
Andrei, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, 
foști comandanți de mari unități 
pe frontul antihitlerist, delega
ții ale oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

Au participat șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari, 
membri ai corpului diplomatic.

Companii militare, detașamen
te ale gărzilor patriotice și ale 
tinerilor care se Pregătesc pen
tru apărarea patriei au prezen
tat onorul.

în acordurile solemne ale Im
nului eroilor, la monumente au 
fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri : Ministerului 
Apărării Naționale și Ministeru
lui de Interne ; Comitetului mu
nicipal București al P.C.R. și 
Consiliului popular municipal ; 
Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifas
cist. din partea organizațiilor 
obștești și a unor mari între
prinderi. precum și jerbe de 
flori din partea pionierilor.

Au fost depuse, de asemenea, 
coroane de flori din partea 
corpului diplomatic.

La Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
Datriei. pentru socialism și la 

dința patriei. înainte de a intra 
în foc, la noi in comună.

A început să evoce crimpeie 
de amintiri, fragmente din ne
muritoarea epopee ostășească 
scrisă cu singe viteaz în aceste 
locuri udate de apele Mure
șului. Fragmente cunoscute pe 
aici de orice copil, căci fapte
le sublocotenentului Mărcuș, 
ale lui Ion Pavel din Bap>d, ale 
țăranului Ion Deac din Tău- 
reni, sînt fapte de legendă re
memorate ca un legămînt că
tre pămîntul țării, către stră
bunii cale l-au apărat cu dîr- 
zenie, către partidul glorios ca
re veghează la integritatea și 
independența lui.

LA OARBA
DE MUREȘ

Ieri la Oarba de Mureș lîngă 
monumentul eroilor intrați în 
veșnicie trompețile au sunat 
prelung. Un eîntec de recunoș
tință către bă^ătescul sacri
ficiu care a pecetluit izbînda, a 
izbucnit din pieputrile celor 
peste 3 000 de tineri muncitori 
și țărani, elevi și militari care 
și-au dat întîlnire ca să cin
stească prin depuneri de co
roane și jerbe de flori, memo
ria gloriei fraților și părinților 
eroi.
' OcasTa, folaxttă. către Co
mitetul județean U.T.C. Mureș 
pentru a oferi momentului 
înălțător al primirii în organi
zația U.T.C. a unor tineri, cadrul 
și solemnitatea care i se cuvine. 
Aici, la Oarba de Mureș în de
corul de verdeață și costume 
naționale, de uniforme pionie
rești și ale gărzilor patriotice, 
pe fundalul unor cîntece pa
triotice, interpretate de coru*

ROMANI A-FILM PREZINTĂ
LA CINEMATOGRAFELE „SCALA" 

ȘI „GRIVIȚA" DIN CAPITALĂ
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O producție a Casei de Filme nr. 1 

Scenariul : Alexandru Siperco, în colaborare cu Vladimir Popescu-Doreonu. 
Regia : Vladimir Popescu-Doreanu.

Imaginea : Costache Ciubotaru ; muzica : George Grigoriu ; decoruri : Constantin Simiones- 
cu ; costume : Oltea Ionescu.

cu : Toma Dimitriu, Adela Mărculescu, Emmerich Schaffer, Maria Rotaru, Mircea Anghelescu, Liviu 
Ciulei, Theo Partisch, Vladimir Găitan, Dinu lancuiescu, Chirii Economu, Nicolae Praida.

alfost intonat Imnul de Stat 
Republicii Socialiste România. 
La Monumentul eroilor sovietici 
au fost intonate imnurile de 
stat al Uniunii Sovietice și al 
Republicii Socialiste România.

★
La solemnitatea de la Ci

mitirul militarilor britanici, 
căzuți pe teritoriul Româ
niei, în lupta împotriva fascis
mului. au luat parte Paul Nicu
lescu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, membri ai gu
vernului, generali și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și atașați mjlitari.

O companie militară a prezen
tat onorul. După intonarea im
nurilor de stat al Marii Bri
tanii și al Republicii Socialiste 
România, au fost depuse coroa
ne de flori din partea Consi
liului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste 
România. Ministerului Apărării 
Naționale, Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al județu
lui Ilfov, precum și din partea 
corpului diplomatic.

★
Tot cu prilejul Zilei de 9 Mai 

au fost depuse coroane de flori 
la cimitirele și monumentele e- 
roilor români din București și 
din întreaga țară.

Membri ai gărzilor patriotice, 
ai detașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei și pionieri au alcătuit gărzi 
de onoare. Fanfare militare au 
intonat Imnul Eroilor.

în aceeași zi, au fost depuse 
coroane de flori și la cimitirele 
ostașilor sovietici căzuți pe te
ritoriul României în lupta împo
triva fascismului, de la Jilava, 
Herăstrău și din alte localități.

★
Ambasadorul Uniunii Sovieti

ce la București. V. I. Drozden
ko, a depus, cu Prilejul ani
versării victoriei asupra fascis
mului. o coroană de flori la 
Monumentul eroilor sovietici din 

rile reunite ale Liceului peda
gogic și Casa armatei din Tg. 
Mureș sub faldurile tricolorului, 
cei mai tineri membri ai orga
nizației U.T.C. din județ au pri
mit carnetele roșii. în scurta 
alocuțiune rostită, M’rcea Pu- 
renciu, prim secretar al Comi
tetului județean U.T.C. Mu
reș, după ce a evocat pildele 
de eroism săvîrșite în aceste 
locuri cu aproape trei decenii 
în urmă, a subliniat :• „Fie cit 
legămîntul făcut azi, odată cu 
primirea carnetului orșu să în
semne un răspuns din adîncul 
inimii la vibrantul îndemn a- 
dresat de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tineretului de a pu
ne întregul nostru entuziasm, 
toate visele noastre curate și 
frumoase în slujba patriei, a 
viitorului luminos al națiunii 
noastre în slujba cauzei socia
lismului și comunismului".

Vorbind în numele celor pri
miți în organizația revoluționa
ră a tineretului eleva Doina Pa- 
raschiv de la Liceul „Unirea" 
din Tg. Mureș arăta ! „Primind 
însemnul de tînăr comunist în 
fața acestui monument care 
simbolizează jertfa pentru li
bertate, pentru mai bine și fe
ricire. sentimentele noastre de 
pioasă recunoștință se împle
tesc puternic cil cel al conștiin
ței că noi avem datoria de a 
duce mai departe, idealurile 
înaintașilor care au pus la baza 
triumfului lor supremul sacri
ficiu".

La solemnitatea depunerii co
roanelor de flori, a înmînării 
carnetelor de U.T.C. au fost pre
zenți tovarășul Iosif Banc, prim 
secretar al Comitetului județean 
de partid Mureș, activiști 
partid și de stat din 
țeri superiori din 
Tg. Mureș.

de 
județ, ofi- 
garnizoana

MIRCEA BORDA

Elevii îți onorează 
contractele

de la 
comuna 
plantat 
platou-

Uteciștii și pionierii 
Școala generală din 
Almăj, județul Dolj, au 
pe versantul nordic al f_____
Iui pe care se găsește amplasată 
școala, circa 120 de nuci și mai 
multe sute de puieți forestieri, 
prin care se va împiedica ero
ziunea acestei pante.

In pepiniera școlii au fost 
plantați peste 10 000 puieți de 
plop negru lihnid de Canada, 
arțari, castani, nuci și pini, din 
care în anii viitori, o parte va 
mări zonele verzi pe pantele de 
pe teritoriul 22 z*__Z  
puse eroziunii. O altă 
circa 18 000 va fi 1 
prin livrări la I.A.S., 
Îșalnița-Craiova. unități 
au

comunei predis-
* parte,

valorificată 
serele 

care 
deja comenzi cu școala.

Elev ZISU C. ION

Pajiște model
A fost terminată în întregime 

amenajarea unei pajiști model 
din comuna Bradu, județul Ar
geș, pe o suprafață ce măsoară 
74 ha, construită prin eforturile 
comune a 50 de elevi de la Li
ceul „N. Bălcescu" din Pitești 
pe parcursul a două săptămîni.

V. MARIAN

Colocviul elevilor 
cu constructorii

La casa de cultură a tine
retului din sectorul 4 (T4) a 
avut loc ieri o întîlnire a circa 
500 de elevi ai claselor VIU— 
IX (cîteva și a VH-a) de la 
școlile generale 76, 82, 95 și 

' altele cu cadre din domeniul 
construcțiilor. In timpul dis
cuțiilor, la care s-a înscris un 
mare număr de elevi, tovară
șul Nicolae Moraru, mozaicar 
la I.C.M. nr. 4, Erou al Muncii 
Socialiste, a împărtășit din 
experiența sa, a relevat fru
musețea și utilitatea socială a 
acestei profesii. Prețioasele 
sale relatări au fost comple
tate de tovarășa Eugenia Ba- 
lașa, directoarea Grupului 
școlar de construcții nr. 4, 
care a prezentat celor intere
sați, profilul școlii amintite, 
activitatea practică a elevilor 
acesteia, ca participanți la 
construcția noilor obiective 
din Capitală.

[ cadran"
Exegi monumentum

Ieri, în noul cartier Voinești 
din orașul Covasna, a fost dez
velit „Monumentul eliberatori
lor", lucrare comehiorativă a zi
lei de 9 Mai, semnată de sculp

SPORT • SPORT • SPORT

Ieri. 4 000 studenți angrenați
pe Stadionul într-o amplă manifestare

Tineretului sportivă

torul Teodor Ionescu. Pionieri și 
uteciști din întreprinderile și 
instituțiile orașului, veterani de 
război, numeroși cetățeni ro
mâni și maghiari au fost mar
tori ai acestui eveniment, depu- 
nînd, în semn de omagiu, 
roane de flori.

co-

Noi societăți 
culturale

în comuna Grivița. din jude
țul Galați a fost constituită zi
lele trecute Societatea culturală 
..Victor Ion Popa". Purtînd nu
mele dramaturgului care și-a 
petrecut anii copilăriei pe aces
te meleaguri, societatea își pro
pune să promoveze cu fermitate 
și consecvență principiile de e- 
ducație și cultură socialistă, să 
mobilizeze locuitorii comunei, 
tineretul la o activitate mai rod
nică pe tărîm cultural, prevă- 
zîndu-și în acest sens constitui
rea de noi formații artistice, or
ganizarea unor acțiuni cu pro
fund ecou în conștiința maselor.

în aceeași zi în comuna Bă- 
lășești, în cadrul unei adunări 
populare, s-a. constituit societa
tea culturală „Raicu Ionescu- 
Rion“. iar la Tudor Vladimires- 
cu au fost puse bazele societă
ții corale „Cîntare vieții".

i. c.

DISTINCȚII ACORDATE UNITĂȚILOR
FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

COLECTIVULUI DE MUNCI
TORI. INGINERI ȘI TEHNI
CIENI DE LA UZINA RUL
MENTUL DIN BRAȘOV i s-a 
decernat Steagul roșu și Diplo
ma de întreprindere fruntașă 
pe țară.

La adunarea care a avut loc 
cu acest prilej, ing. Gheorghe 
Badea, director general al uzi
nei, a prezentat cîteva din rea
lizările acestui colectiv fruntaș.

înrrrinind Steagul roșu și Di
ploma de onoare, de întreprin
dere fruntașă pe țară, tovară
șul Pavel Ștefan, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
a felicitat călduros pe construc
torii de rulmenți pentru rezul
tatele obținute și le-a urat noi 
succese in îndeplinirea sarcini
lor sporite ce le revin în acest 
an.

Colectivul de muncă al uzinei 
brașovene a mai fost felicitat, 
de asemenea, de tovarășii Con
stantin Drăgan, prim-secretar 
al Comitetului județean de par
tid. și loan Avram. ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini grele.

Participanții la adunare au a- 
dresat o telegramă 
P.C.R., tovarășului 
CEAUȘESCU.

C.C. al
NICOLAE

COMBI-
DIN 

decernat,

• COLECTIVULUI 
NATULUI SIDERURGIC 
HUNEDOARA i s-a 
pentru a doua oară în actualul 
cincinal, Steagul roșu și Diplo
ma de onoare, pentru locul in
ti i ocupat în întrecerea socia
listă. La festivitatea care a avut 
loc, miercuri, au luat parte to
varășii Ioachim Moga, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., Nicolae 
Agachi, ministrul industriei me
talurgice, Constantin Mindrea- 
nu. secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii generale a sin
dicatelor, numeroși invitați.

Intr-o atmosferă de puternic

Seria acțiunilor sportive în 
aer liber determinate de noile 
măsuri privind dezvoltarea ac
tivității de educație fizică și 
sport, continuă să antreneze în 
ample competiții de masă mii 
de tineri, elevi și studenți. O 
frumoasă manifestare a avut loc 
ieri după-amiază pe Stadionul 
Tineretului din Capitală, orga
nizată de Consiliul U.A.S.C. și 
catedra de educație fizică de 
la Academia de studii econo
mice. Aproape 4 000 de studenți 
s-au întrecut pe pistele de a- 
lergâri. la sectoarele de arun
cări și sărituri, in jocuri atrac
tive de volei, handbal, baschet 
și rugbi. programate în cadrul 
primei ediții a „Cupei 
ei". în prima parte 
gramului 
blu de 
din 200 
cademiei 
prezentat 
cercuri, sub conducerea maes- 
trei emerite Sonia Iovan, fiind 
răsplătite cu vii aplauze. Cu un 
deosebit interes au fost urmă-

Victori- 
a pro- 
ansam- 
alcătuit 
ale A-

sportiv, un
gimnastică 

de studente 
de studii economice a 
o suită de exerciții cu

M E RI DI A N
• Miercuri, la Fraga, pe o’ 

vreme friguroasă (4 grade), s-a 
dat startul în cea de-a 26-a edi
ție a tradiționalei competiții 
cicliste „Cursa Păcii", conside
rată cea mai importantă între
cere din lume, rezervată ama
torilor. La actuala ediție parti
cipă 99 de cicliști reprezentînd 
17 țări, care-și dispută victoria 
pe traseul Praga-Berlin-Varșo
via. de-a lungul a 2 083 km, 
împărțiți în 16 etape.

Competiția a fost inaugurată 
cu o etapă „prolog", care a 
măsurat 19 km. Cel mai bun 
timp — 25’ 21” 08 10 a fost în
registrat de cunoscutul rutier 
pclonez Ryszard Szurkowski 
Au urmat în clasament R. Sa- 
rafulin (U.R.S.S.) — 25’ 40” 05 10 
și V. Vesemann (R. D. Germa
nă) — 25’57” 03,10.

„Dimitrie Cantemir, 
cărturar ți patriot"

• La Casa de cultură a stu
denților din Brașov a avut loc 
o întîlnire a studenților brașo
veni cu profesorul universitar 
Dumitru Almaș. Tema abordată 
„Dimitrie Cantemir cărturar șl 
patriot" a suscitat un viu inte
res printre participanți. Acțiu
nea face parte din cadrul ciclu
lui „Tara mea... la trecutu-ți 
mare, mare viitor", manifesta
re care se bucură de o largă 
ambianță, în rîndul tineretului.

• Se află în librării cea de 
a doua ediție revăzută, a mono
grafiei „Dimitrie Cantemir", a 
lui Constantin Măciucă, in co
lecția „Oameni iluștri" a Edi
turii „Albatros" ; apariție prile
juită de aniversarea a 300 de 
ani de la nașterea ilustrului căr
turar și patriot român.

rite și demonstrațiile gimnaști- 
lor de la I.E.F.S. ca și ale com- 
ponenților echipei de judo a 
clubului A.S.E., printre care 
s-au numărat campionul repu
blican universitar Constantin 
Știrbu și vicecampionul Ionel 
Lăzărescu. Competiția a fo3t 
dominată, apoi, de concursurile 
de atletism, la care și-au dis
putat întîietatea un număr mare 
de studenți și studente. înde- 

• osebi. au reținut atenția probele 
de viteză și aruncări, la care 
s-au înregistrat și unele rezul
tate foarte bune. Notăm : Cris
tian Zaharia (Facultatea de e- 
conomie politică) 11,2 pe 100 m ; 
Florin Solomon (Facultatea de 
comerț interior) 6,90 m. la să
ritura în lungime ; C. Știrbu 
(Facultatea de contabilitate) 
13.26 m. la greutate : Lichi A- 
marilis (Facultatea de comerț 
interior) 14,2 la 100 m. ; Anișoa- 
ra Anghel (Facultatea de eco
nomie politică) 9,44 m. la arun
carea greutății.

M. LERESCU



de peste hotare Raportul de politică 
externă al 

președintelui Nixon

Consultările dintre cele
două părți sud-vietnameze

Reuniunea

de ta

Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa

Necesitatea dezvoltării

Președintele S.U.A., Richard Nixon, a _ r
raportul de politică externă, în care face o amplă trecere 
revistă a situației internaționale și expune poziția Administra
ției sale în legătură cu principalele fenomene politice inter
naționale.

prezentaț Congresului 
în

în. suburbia pariziană Celle- 
Saint-Cloud a avut loc, miercuri, 
cea de-a 10-a ședință din cadrul 
consultărilor care se desfășoară 
între cele două părți sud-viet- 
nameze, 
Acordul 
încetarea 
bilirea păcii în Vietnam.

în numele Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, Nguyen 
Van Hieu, conducătorul dele
gației G.R.P. la consultări, a 
propus părții saigoneze un plan 
care prevede încetarea tuturor 
acțiunilor

în conformitate cu 
de la Paris privind 

războiului și res-ta-

ostile de către for-

fele armate ale celor două părți 
și retragerea unităților militare 
pe pozițiile pe care se aflau 
pină la data de 28 ianuarie 1973. 
Propunerile G.R.P. prevăd, In 
acest cadru, determinarea, de 
către Comisia militară mixtă 
bipartită, a zonelor controlate 
de cele două părți, precum și a 
condițiilor de amplasare a tru
pelor acestora.

Delegația saigoneză 
sulta ri a respins însă 
nouă inițiativă menită 
gure aplicarea efectivă 
dului de la Paris.

Helsinki
comerțului european

CONVORBIRI INTERLAOTIENE
Vongvieiî, consilie: 

delegației Froncuiu:
Phoumi 

special al __
Patriotic Laoțian ta convorbirile 
de pace de la Vientiane, și re
prezentant al prințului Sufanu- 
vong, a avut, recent, la 
tiane, o întrevedere cu 
Fongsvan, reprezentantul 
țului Suvanna Fuma.

Reprezentanții celor 
părți laoțiene au discutat

Vien-

două 
prc-

ia con- 
această 
să asi- 
a Acor-

Actualitatea fenomenului
subdezvoltării

CUVÎNTUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE LA DEZBATERILE 
GENERALE ALE CONSILIULUI O.N.U.D.I.

Luind cuvîntul în cadrul dezbaterilor generale ale Consiliului 
Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea industrială 
(O.N.U.D.I.), șeful delegației române. Dumitru Aninoiu. a sub
liniat actualitatea și, in același timp, gravitatea fenomenului 
subdezvoltării, una din problemele cele mai acute cu care este 
confruntată în prezent comunitatea internațională.

„România — a spus el — îm
părtășește punctul de vedere 
potrivit căruia menținerea unor 
zone întregi ale lumii în stadiul 
de subdezvoltare este în con
tradicție cu exigențele funda
mentale ale epocii noastre, re- 
prezentînd un obstacol în ca
lea dezvoltării generale, ale 
unei veritabile cooperări între 
popoare, a progresului social".

Șeful delegației române s-a 
referit la concepția României 
privind cooperarea internațio
nală și a menționat,, sprijinul 
acordat de ea țărilor în curs de 
dezvoltare, inclusiv în cadrul 
organizațiilor ’și organismelor 
internaționale. România. ca 
țară socialistă în curs de dez
voltare, — a spus el — înțelege 
să sprijine in continuare — po
trivit propriilor sale posibilitâți 
— ceîelai’e țâri în curs de dez
voltare. In domenii specifice de 
activitate in care economia ro
mânească a atins un nivel su
perior. Astfel, ca urmare a dis
cuțiilor care au avut loc anul 
trecut Intre autoritățile române 
și directorul executiv a! 
O.N.U.D.L. recent, a fost creat 
Centrul comun O.N.U.D.I.—Ro 
mânia, cu sediul la București, 
pentru cooperarea internațio
nală în domeniul Industriei chi
mice și petrochimice pentru țâ- • 
rile în curs de dezvoltare. Vor
bitorul a menționat, de aseme
nea, posibilitatea României de 
a’ participa la stabilirea altor 
programe de interes comun In 
domenii cum ar fi industria 
lemnului, materialelor de con
strucții, formarea personalului 
pentru gestiune industrială.

Delegatul român a salutat ou 
căldură prezența la lucrările 
Consiliului O.N.U.D.I. pentru 
prima dată, a delegației R. P. 
Chineze, precum și prezența 
unei delegații de observatori 
din R.D. Germană.

Miercuri, lucrările reuniu
nii multilaterale dedicate 
pregătirii conferinței pentru 
securitate și cooperare 
Europa s-au desfășurat 
grupuri de lucru.

In cadrul grupului de 
cru însărcinat cu probleme
le cooperării economice, 
tehnico-științifice și in do
meniul protejării și amelio
rării mediului înconjurător 
(capitolul al doilea al ordinii 
de zi a viitoarei conferințe), 
au continuat dezbaterile a- 
supra preambulului directi
velor pentru comisia cores
punzătoare ce va funcționa 
ia faza a doua a conferinței. 
La propunerea delega t:**.
ROMÂNIEI, s-a incep-t re
dactare*  acesm: document. 
In cursul dezbaterilor »-a a- 
juzâ*  ia un eoctseru asnpra 
anei prevederi exprese cu 
privire ia oratribcua pe car» 
cooperarea ecooomxa șt 
^hrua>-S-- ntLftrâ tretae *-•  
aducă La mtârtrea pârii fi 
securității ia Europa- Au 
continuat, de asemeneș. ifc*-  
cuțiile asupra coctnbupei 
schimburilor oomemale Si a 
cooperării economice intre 
statele participante 
turile de propășire 
mică ale țârilor in 
dezvoltare.

Din desfășurarea 
lor de miercuri ale 
lor grupuri de lucru se de
gajă in continuare preocu
parea participanților pentru 
evitarea discuțiilor generale, 
pentru căutarea de formule 
acceptabile tuturor părților 
in vederea urgentării pregă
tirilor pentru conferință.

in 
Pe

lu-

le efor-
eeono- 

rars de

ședințe- 
difente-
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STUDENȚII MEXICANI
ÎN GREVĂ

Universității me- 
declanșat, înce- 

la

Studenții 
xicane au , ,
pî-nd de marți, o grevă 
scară națională, ca urmare a 
incidentelor petrecute în 
urmă cu o săptămînă în ora
șul Puebla, în timpul cărora 
cinci studenți au fost uciși — 
relatează agenția France 
Presse.

Ciocnirile dintre studenți și 
poliție au fost generate de 
intervenția forțelor de ordi
ne pentru a pune capăt unei 
demonstrații studențești de 
protest împotriva hotărîrii 
companiilor particulare, pri
vind transportul în comun, 
de a majora cu 50 la sută 
tarifele de călătorie. Hotărî- 
rea companiilor a fost luată 
fără autorizația prealabilă a 
guvernului mexican.

memo
JOI, 1® MAI 1973

CIPRIAN PORUMBESCU î ru
lează la Patria (orele 10; 12,30; 17; 
20,30).

CEATA : rulează la Scala (orele 
fl,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45); 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

MISTERUL DIN INSULA BAL- 
FE : rulează la Scala (orele 9,15: 
11,30; 13,45; 16,15), Miorița (orele 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18: 20,30).

FATA BATRÎNA : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30), Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15: 18,30: 20,45).

FRONTUL NOMAD ; rulează la 
Lumina (orele 9: 11,15; 13,30; ÎS; 
18.30; 20,45).

RAPORTUL AGENTULUI 15 7 
rulează la Doina (orele 17,45; 20,15).

URSUL YOGI : rulează la Doina 
(orele 9.30: 11,30; 15.30).

VERONICA ; rulează la Centra! 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20,15), Volga (orele 9,30; 11,30;
13.30; 15.30; 17,45; 20); Arta (orele 
16; 18; 20).

> ■
In cadrul dezbaterilor de miercuri ale celei de-a 28-a sesiuni 

a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, a luat cuvîntul 
conducătorul delegației României, Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

După ce a arătat că subiectul 
central al sesiunii, „perspecti
vele pe termen lung ale eco
nomiei europene*,  creează pre
mise favorabile pentru o pro
fundă analiză a prepuneruor 
formulate in acest domeniu de 
secretarul executiv al comisiei 
— în raportul asupra acuviiâții 
acesteia — vorbitorul a subli
niat că lucrările actuale: sesiuni 
se desfășoară în condițiile evo
luției deosebit de favorabile a 
procesului de descindere, secu
ritate și cooperare in Europa. 
Astăzi, a subliniat rvpreaentâr- 
tul român, ic coodițule unui 
climat toc mai favorabil, este 
tâmpei tw: nn.: dedt oricind 
să se treacă ia inLâmraree oo- 
sxacoieijr arbâriale. a banere- 
lcr și dxscm£cări>3? de orice 
narw-ă, «5a te ic tajea comer
țului eur-ceen. Este a

fr.

Convorbiri oficiale
intre U.S. Cehoslovaca

ample acțiuni de cooperare și 
largi schimburi comerciale, fără 
discriminare, eliberate de ves
tigiile lipsei de încredere’ și 
suspiciunile reciproce, precum 
și de constrîngeriîe și presiunile 
politice sau de orice altă na
tură.

Pornind de la recunoașterea 
realităților că țările membre 
aie comisiei se află la nivele 
de dezvoltare economică foarte 
diferite, unele dintre ele, între 
care și România, fiind în curs 
de dezvoltare, a spus delegatul 
țârii noastre, considerăm că or
ganizarea unei reuniuni con
sacrate problemelor privind ex
portările țarilor europene mai 
puțin dezvoltate prezintă o 
ceosebttă însemnătate. Vorbi- 
tomi s-a decjara; in sprijinul 
propuneri; secretarului executiv 
al CXJL de trgarraare a unui 
ssnrar privind ânclacațiiie 
ceha oe-al doiae*  Deceniu al 
NavseiLor Unite pentru dezvol
tare asupra modiâcâriior de 
scructurâ in economia țârilor 
membre ale comisiei.

si R. F. Germania
în zilele de 7 și 8 mai. ia 

Praga, s-au desfășurat convor
biri oficiale intre R.S. Ceho
slovacă și R.F. Germania In 
legătură cu tratatul privind nor
malizarea relațiilor reciproce. 
Delegațiile celor două țări au 
fost conduse de Jiri Goetz, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Paul Frank, se 
cretar de stat în M.A.E 
Miercuri, după cum informează 
agenția C.T.K., șeful delegației 
vest-germane a părăsit Praga 
Joi, convorbirile dintre cele 
două părți vor continua la nivel 
de experți-

DEPUNEREA 
UNOR COROANE 
DE FLORI LA MO
NUMENTUL EROI
LOR ROMANI DIN 

SZEGED
Cu prilejul zilei de 9 Mai. 

la Monumentul eroilor ro
mâni din Szeged, care $i-*u  
jertfit viața pentru elibera
rea Ungariei de sub jugul 
fascist, a avut loe. miercuri, 
solemnitatea depunerii unor 
coroane de flori.

Relevînd evoluția favorabilă 
din ultimul timp în raporturile 
S.U.A. cu China, președintele 
Nixon afirmă : „Atît timp cît 
nu aveam relații cu Republica 
Populară Chineză, politica 
noastră externă nu putea re
flecta cu adevărat lumea mul
tipolară care apărea. Din punct 
de vedere bilateral, divergențe
le ideologice și politice profun
de rămin. Dar un dialog amplu 
și sincer a sporit în mare mă
sură înțelegerea reciprocă. In 
consecință, riscul confruntării 
s-a redus m mare măsură și, 
cu toate că nici una din părți 
au renunță la principi1 le sale, 
avem posibilitatea in prezent 
să inițiem acțiuni pozitive". 
După ce apreciază că vizita sa 
în R.P. Chineză, in februarie 
1972, „a constituit punctul cru
cial în restabilirea relațiilor 
chino-americane", președintele 
Nixon subliniază că în comu
nicatul comun publicat cu acest 
prilej s-a căzut de acord că, 
„in pofida deosebirilor dintre 
sistemele sociale și politica ex
ternă. țările trebuie să-și sta
bilească relațiile pe baza res
pectării suveranității și inte- 
grității teritoriale, a neagresiu
nii împotriva altor state, a ne
amestecului în treburile interne 
ale altora, a egalității și avan
tajului reciproc, a coexistenței 
pașnice. Am căzut împreună de 
=cord să anii căm aceste pnn- 
cipii jn relațiile noastre reci
proce*.  Totodată, in ce privește 
reiațiiie Taivanului cu K.P. 
Chineză. S.U.A. și-au reafirmat 
interesul față de o soluționare 
pașnică a acestei orobleme, de 
către chinezii înșiși.

Evocînd relațiile sovieto-a- 
mericane, președintele Nixon a 
subliniat însemnătatea întUnirii 
la nivel înalt din 1972 de 
Moscova, oare a prilejuit 
borarea unor importante 
iecte de cooperare intre 
două țâri, in explorarea spațiu
lui cosmic. în rezolvarea pro
blemelor mediului înconjură
tor. in diverse domenii ale ști
inței, precum și premisa înche
ierii. ulterior, a unor acorduri 
bilaterale.

Președintele S.U.A. a relevat, 
de asemenea, importanța acor
dului semnat la 29 mal 1972, 
privind principiile fundamen
tale ale relațiilor dintre cele 
două țări. „Prevederile sale 
principale declară că ambele

la 
ela- 
pro- 
ceie

CITADELE ASEDIATE"
• Z.A.N.L.A. in acțiune • 0 treime din teritoriul Rhodesiei io raza

operațiunilor pațrioților Zimbabwe • Primele zone eliberate

„Am fost sfătuit să nu călătoresc noaptea pe 
șoseaua de la Salisbury la Que Que. Și atunci 
cînd, totuși, am călătorit ziua am trecut prin 
mai multe baraje și controale ale armatei. Așa 
s-a întîmplat și pe marea autostradă de la Que 
Que la Bulawayo. în inima Rhodesiei tensiunea 
este vizibilă cu ochiul liber'. Astfel descrie re
porterul elvețian Bernhard Pabst în NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG presiunea mereu mai puter
nică pe care mișcarea de eliberare Zimbabwe 
o exercită asupra regimului rasist, minoritar al 
lui lan Smith.
„In marile centre urbane — 

notează Pabst — domnește un 
calm de suprafață. Totu] pare 
normal dar starea de spirit pre
dominantă este acea a unor ci
tadele lipsite de siguranță, a 
unor citadele asediate". Intr-a
devăr, raza de acțiune a forțe
lor patriotice Zimbabwe a de
pășit de o bună bucată de vre
me regiunile păduroase din sud- 
est și valea fluviului Zambezi. 
Nu mai puțin de 26 de ambus
cade au fost semnalate in ulti
mele trei luni pe principala axă 
rutieră a țării Shamwa-Bula- 
W'ayo. Periferia orașului Gwelo 
unde sînt amplasate unele din
tre cele mai importante insta
lații militare (un aeroport, o 
bază a unităților motorizate și 
depozite militare de carburanți) 
a fost atacată in două reprize 
(în februarie și la sfîrșitul lunii 
aprilie) de patrioți Zimbabwe 
care au folosit armele grele și 
rachete. La numai opt kilome
tri de capitală — Salisbury — 
o mașină blindată a sărit în aer 
la 28 aprilie, șoseaua fiind mi
nată de patrioți. Simbolic și 
semnificativ, pe arborii ce se

PE ARTPILE VÎNTULUI: rulea
ză la Luceafărul (orele 10: 14.3®;
19), Festival (orele 9.30; 14; 11,45). 
Favorit (orele 10; 14,30; 19).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Timpuri Noi (oreie 9—20,15 ia 
continuare).

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

ADIO, PETERSBURG : rulează 
la Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15).

TECUMSEH î rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20,15), Bucegi (orele 
15,30; 18; 20.30).

CE SE ÎNTIMPLA DOCTORE 1 : 
rulează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern
(oreie 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) . Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

ASTA SEARA DANSAM TN FA
MILIE : rulează la înfrățirea (ore
le 15,30; 18; 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 
rulează la Excelsior (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Gloria (orele 9.30; 12,30; 
16,15; 19.15). Aurora (orele 9; 12,30; 
16- 19.15).

NEAMUL SOIMAREȘTILOR ! ru
lează la Dacia (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

COWBOY j rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18; 20.15), Floreasca 
(orele 15.30: 18: 20,15)

ZESTREA : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 18; 20,15).

înșiră de-a lungul bulevardului 
„Regina Victoria- din Salisbury

au apărut inscripții : „ZIMBAB
WE VA ÎNVINGE r

Este vorba, așa cum constată 
observatorii avizați și reporte
rii de ia fața locului, de • creș
tere in amploare ii eficacitate

a luptei poporului de ewci mi
lioane Zimbabwe iaapotnxa re
gimului tip apartheid al Iw lan 
Smith. Acordul realizai |a «Ur
situl lunii martie de reprezen
tanții celor două mișcări de eli
berare din Rhodesia — Imune*  
Naționala a Poporului 
Zimbabwe (ZJL-N.U.) si 
nea Poporului 
we (ZJUPX'J 
momeai si ui 
ia acest sens, 
acord, se știe. 
( omandament 
gaaism care x*  răspunde de ac- 
11 vită ții e pn\ ind mobilizarea
populației la lupta de eliberare.

Cert este că loviturile pe care 
le primește mereu mai frecient 
șt mai dur armata regimului 
rasist atestă pregnant capaci
tatea din ee in ce mai mare dc 
acțiune a unităților militare ale 
pațrioților grupate in Armata de 
Eliberare Națională Africană 
Zimbabwe (Z.A.N.L.A.). Actual
mente unitățile Z.A.N.L.A. dis
pun de nu mai puțin de 40 de 
baze importante în aproape 
toate regiunile Rhodesiei (prac
tic. in sase din cele opt regiuni). 
O recentă ilustrare a acestor 
realități o constituie lupta care 
a opus in districtul de nord-est. 
in apropierea barajului de la 
K ari ba. un întreg regiment al 
armatei lui Smith unităților 
Z.A.NX.A. In lupta care a du
rat două zile (6 și 7 aprilie) ar
mata regimului rasist a suferit, 
potrivit chiar datelor 
publicate la Salisbury, 
pierderi : 18 morți, 
de răniți și o mare 
material

Intr-o declarație 
tămina trecută in fața Comite
tului pentru decolonizare al 
O.N.U„ S. V. Mtambanengw e,

Africa*  
Laiu- 

Afrxan Zimbab- 
a eouslitujt un 
imbold important 
Prin respectnul 

a fost creat un 
Politic Unit, or

de război

oficiale, 
grele 

aproape 50 
cantitate de 
distrus, 
făcută sâp-

Pa trio ti zimbaLwe in timpul unei acțiuni : „zona de opera
țiuni șe extinde pe o treime din teritoriul țârii**.

părți vor face tot posibilul pen
tru a evita confruntările mili
tare și pentru a preveni iz
bucnirea unui război nuclear, 
că vor manifesta întotdeauna 
reținere in relațiile reciproce 
și vor fi dispuse să negocieze 
și să reglementeze divergențe
le prin mijloace pașnice, că nu 
vor cere pentru ele insele șl nu 
vor recunoaște cererile nici u- 
nei alte țări în ce privește 
drepturi sau avantaje speciale 
în problemele internaționale". 
Evoluția în relațiile sovieto-a- 
mericane este caracterizată de 
Richard Nixon ca „o trecere 
de la confruntare la cooperare 
și apoi la lărgirea domeniilor 
de cooperare“.

Președintele S.U.A. afirmă că 
țara sa nu privește relațiile cu 
țările din răsăritul Europei 
„ca o funcție a relațiilor cu 
U.R.S.S. Respingem ideea unor 
drepturi sau avantaje speciale 
pentru puterile din afara regi
unii. Noi am salutat și am răs
puns la posibilitățile de dezvol
tare a relațiilor cu țările est- 
europene cu mult înainte de în- 
tilnirea la nivel înalt de la 
Moscova. Vom căuta, în conti
nuare, modalități de extindere 
a contactelor economice, știin
țifice, tehnologice, culturale cu 
acestea. Sintem dispuși în con
tinuare să stabilim relații pe o 
bază reciprocă cu toate țările 
din Europa răsăriteană. Există 
deosebiri de sistem social-eco- 
ncmic și politic, și acest lucru 
trebuie recunoscut deschis. Ele 
nu vor împiedica insă coope
rarea noastră cu orice țară care 
o dorește", a afirmat președin
tele Nixon.

Referindu-se la situația din 
Indochina, președintele Richard 
Nixon afirmă că realizarea unei 
reglementări favorabile in 
Vietnam a constituit evoluția 
cea mai satisfăcătoare din ul
timul an. După ce trece în re
vistă etapele negocierilor care 
au dus la semnarea Acordului 
de la Paris, președintele Nixon 
afirmă că „flăcările războiului 
ard încă în Vietnam și în Laos, 
iar încetarea focului este de
parte de a se fi realizat în 
Cambodgia. Mai rămin incă de 
făcut pentru a consolida pacea 
în Indochina". Pe de altă parte, 
președintele Nixon a reafirmat 
sprijinul S.U.A. pentru regimul 
saigonez, inclusiv pe plan mi
litar

In capitolul consacrat relați
ilor cu Europa occidentală, 
președintele Nixon recunoaște 
divergențele dintre S.U.A. și 
Piața comună. Pe plan militar, 
afirmă Richard Nixon, „situația 
noastră este deosebită, prin 
faptul că trupele americane din 
Europa agravează in mod serios 
deficitul 
noastre de 
tele Unite 
mativ 2.1 
alte țări 
sprijinirea

„MUIEVL 
SECRET" AL 
LVI PICASSO

secretarul pentru chestiuni po
litice al ZJUN.U. releva că „o- 
perațîunile militare ale forțe
lor de eliberare Zimbabwe *e  
extind pe mai bine de un sfert 
din teritorial țării**.  In cursul 
primelor patru luni ale acestui 
an — a arătat liderul african — 
unitățile Z.A.WLA. au acționat 
pe un teritoriu de 50 000 de mile 
patrate in regiunile din nord- 
est, nord, no rd-vest 
ale Rhodesiei. cu o 
de două milioane de 
In ultimele săptămini 
acțiune a forțelor Zimbabwe s-a 
extins in zona de est pină la 
l mtali. in zona centrală piuă 
la Gwelo și in zona de sud pină 
la Fort Victoria și Uedza.” 
Practic — a arătat Mtamba- 
nengwe — in nord-vest au apă
rut primele zone aflate integral 
sub controlul mișcării de elibe
rare. Forța cu care se desfă
șoară mișcarea noastră se re
flectă și in faptul că întreaga 
armată, poliția, aviația, inclu
siv un mare număr de rezer
viști chemați sub arme de gu
vernul lui Smith, sint in per
manentă stare de mobilizare".

Autoritățile rasiste de la Sa
lisbury recurg la cele mai dure

si centru 
populație 
locuitori, 
raza de

mijloace in speranța de a frina 
mișcarea de eliberare Zimbabw e. 
O expresie a încercărilor nepu
tincioase de a înăbuși lupta ce
lor cinci milioane de afncani 
pentru libertate o constituie in
stituirea recentă a așa numite
lor „pedepse colective". Sate 
întregi sint obligate să achite 
autorităților amenzi uriașe, in 
cazul in care vreunul din locui
tori e acuzat de „crimă împo
triva securității". Or, guvernul 
Smith înțelege prin acest gen 
de „crimă* 4 orice formă de pro
test împotriva politicii de dis
criminare rasială. Raidurile a- 
supra unor sate, incendierea 
recoltei aparținînd unei întregi 
colectivități africane, au devenit 
practici curente ale armatei re
gimului de la Salisbury in în
cercarea de a intimida poporul 
Zimbabwe.

Xpare evident că Smith și 
compania se leagănă în iluzii 
dacă se gindesc că minoritatea 
albă își va putea menține domi
nația asupra milioanelor de a- 
fricani din Rhodesia. Promoto
rii actualului regim rasist se 
află într-o citadelă asediată...

EM. RUCAR

general al balanței 
plăți. In 1972, Sta- 
au cheltuit aproxi- 
miliarde dolari in 
ale N.A.T.O. pentru 

__ desfășurărilor noas
tre de trupe in aceste țări”.

Refermdu-se la conferința 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, președintele S.U.A. 
apreciază că progresele realiza
te pînâ în prezent la reuniunea 
pregătitoare de la Helsinki lasă 
să se înțeleagă că este posibil 
să se înregistreze pași înainte 
Intr-o serie de probleme im
portante. „Participants! la vii
toarea conferință vor aborda o 
serie de principii ale securită
ții și cooperării. Dacă țările eu
ropene vor subscrie la princi
piile comune de conduită și le 
vor traduce în practică, atunci 
s-ar putea realiza o nouă des
tindere a încordării. Vor fi 
examinate, de asemenea, o se
rie de probleme militare pri
vind securitatea, în vederea 
sporirii încrederii reciproce. 
Conferința va constitui un ca
dru adecvat pentru discutarea 
cooperării practice în domeniul 
economiei, al schimburilor cul
turale. științifice și tehnologice, 
domenii în care s-au realizat 
deja progrese în relațiile bilate
rale. Conferința pentru securi
tate și cooperare europeană 
poate imprima deci un nou ca
racter relațiilor europene și 
poate stabili noi moduri de com
portare și modalități de coope
rare. Acestea vor constitui mă
suri practice pe calea normali
zării relațiilor pe continentul 
european".

Cu privire la Orientul Mijlo
ciu, președintele Nixon a rele
vat. necesitatea deplasării dispu
tei arabo-israeliene de la con
fruntare Ia negocieri și apoi la 
condiții de pace, așa cum pre
vede rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. 
El a relevat că „Statele Unite 
se vor strădui să-și întărească 
legăturile cu toți prietenii lor 
tradiționali din această regiune 
și să restabilească relațiile bi
laterale, acolo unde au fost 
rupte".

,.Franța e profund impre
sionată de acest gest. Lu- 
vrul va adăposti, așa cum 
a vrut-o Picasso, operele pe 
care le-a colecționat și le-a 
iubit atîia". In acești ter
meni a salutat premierul 
francez Messmer darul 
superb pe care Picasso 
l-a făcut 
Franței : toate’
din colecția sa 
Iară (cu excepția 
lor lui compoziții) picturi pe 
care, de ani de zile, le păs
tra într-o aripă a vilei sale 
din Mougins, în încăperi 
unde extrem de puțini vizi
tatori au intrat vreodată.

La ora actuală nimeni nu 
poate preciza despre cite 
picturi este vorba dar toț» 
specialiștii sînt de acord că 
avem de-a face cu opere de 
o imensă valoare pentru is
toria artei secolului nostru. 
„Dacă un om în lumea con
temporană știa mai bine ce 
e pictura — observă Jean 
Chatelain, directorul muzeu
lui Franței — acesta a fost 
Picasso. Colecția lui nu poa
te fi decit de primă impor
tanță". Intr-adevăr, toți cei 
apropiați de marele artist 
au remarcat că acesta avea 
o extraordinară capacitate 
de a depista opera rară, pîn- 
za excepțională. Zeci dc 
picturi de Cezanne — de pil
dă — i-au trecut prin fața 
ochilor la galeria comercială 
a Iui Vallard. dar el s-a fi
xat numai asupra uneia din
tre ele, intrată în colecția sa 
personală. Astfel. încă din 
primii ani de notorietate Pi
casso a început să-și con
struiască printr-o teribilă 
„foame" de pictură bună, un 
muzeu secret d© înaltă va
loare nepermițînd nimănui 
să fotografieze, să înregistre
ze, să facă public conținutul 
acestei galerii.

Despre dimensiunile co
lecției de la Mougins, astăzi 
proprietate a statului fran
cez, se emit aprecieri dintre 
cele mai discordante. Potri
vit unui mare ziar parizian 
de seară, ar fi vorba de pes
te 800 de tablouri. Pierre 
Daix, care a lucrat mult 
timp cu Picasso și a fost u- 
nul dintre foarte puținii ce 
au pus piciorul în faimoasa 
„sfintă a sfintelor" din 
maestrului afirmă că 
cite își poate aminti 
vorba de circa 250 de „ 
blouri — printre care pictori 
excepționale de Cezanne. 
Rousseau. Matisse. Modigli
ani. Degas. ..Pot să spun — 
relevă Pierre Daix — că e 
vorba de opere dintre cele 
mai reprezentative ale fie
cărui autor și care pot figu
ra în prim planul oricărui 
muzeu faimos". Brassai, uu 
alt prieten al lui Picasso, 
completează aceste amănun
te relevînd existența în co
lecția de Ia Mougins a unor 
pînze din secolul al 18-lea : 
un Corot, un Monet, un fas
cinant nud de Renoir, ci- 
teva picturi de Braque, Mi
ro, Max Ernst. Acestea sint 
puținele lucruri ce se cunosc 
cu privire la colecția pe 
care Picasso a lăsat-o Fran
ței cu clauza foarte precisă 
că toate aceste opere tre
buiesc expuse într-o sală a 
Luvrului.

care 
post-mortem 

picturile 
particu- 
proprii-

vila 
din 

este 
ta-

Tocmai aici, la această 
clauză, încep încurcăturile. 
Prin definiție, Luvrul e mu
zeu de artă antică și clasi
că. Modernii sint expuși la 
Tuileries, în palatul „Jeu de 
paume“. Cum să fie încăl
cată tradiția și sa se pri
mească o colecție de pictura 
modernă ? Aceasta este pri
ma problemă. A doua o con
stituie faptul că, pur și sim
plu, în Luvru nu mai există 
loc : singura soluție ar ti 
mutarea ministerului de fi
nanțe care ocupă de ani de 
zile o aripă a edificiului ma
relui muzeu. Acum, paralei 
cu căutarea unei rezolvări 
„locative" începe întocmi
rea catalogului colecției de 
la Mougins. Aceasta în timp 
ce iubitorii de artă așteaptă 
cu nerăbdare momentul cind 
vor putea admira comorile 
„muzeului secret" al Iui Pi
casso.

P. NICOARA

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA ; rulează la Tomis (orele 
9; 11,15: 13,30; 15,45: 18,15 : 20.30).

EXPLOZIA : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20.15).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20,15).

TARA SALBATICA : rulează Ia 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Cotrocenl (orele 15,30; 18; 20,15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOTI LA MOARTE i rulează 
la Vitan (orele 15.30; 18; 20,15).

ATENTATUL ; rulează Ia Raho
va (orele 15,30; 18, 20,15).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Moșilor (oreie 
15,30; 19).

COPILUL SĂLBATIC e rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

UCIDETI OAIA NEAGRA t ru
lează la Progresul (ora 20,15).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC î 
rulează Ia Progresul (orele 15,30; 
18).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : rulează Ia Munca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

GRĂDINI CINEMATOGRAF
PE ARIPILE VtNTULUI : ru

lează la Grădina Festival (ora
19.45) , Grădina Luceafărul (ora
19.45) .

CEATA : rulează la Grădina Se
lect (ora 19,30).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
rulează la Grădina București (ora 
20), Arenele Romane (ora 19,30).

FATA BATRÎNA ț rulează la
Grădina Capitol (ora 19.30).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
rulează la Grădina Aurora (ora 
19,30).

CE SE ÎNTIMPLA DOCTORE * : 
rulează la Grădina Buzești (ora 
20), Grădina Modern (ora 19,45).

TECUMSEH : rulează la Grădina 
Lira (ora 19,30). Grădina Bucegi 
(ora 19,30).

COWBOY : rulează la Grădina 
Unirea (ora 19,30).

LUPUL MARILOR: RĂZBUNA
REA : rulează la Grădina Moșilor 
(ora 19,30).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA • rulează la Grădina To
mis (ora 19,30).

VERONICA : rulează la Grădi
na Arta (ora 19,30).

FILIERA : rulează la Grădina 
Vitan (ora 19,30) .\

JOI, 10 MAI 1973
Opera Română : GISELLE — ora 

19.30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Schitu Măgureanu) : VA
LENTIN ȘI VALENTINA — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNĂ SEARA DOM
NULE WTLDE — ora 19.30: Tea
trul Mic : STÎLPII SOCIETĂȚII — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu1* : MITICA 
POPESCU — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : RE
VISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30; (Sala Victoria) c JOS PĂLĂ

RIA — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" : AVEM NEVOIE DE 
POEZIE — recital de versuri — 
ora 16; NOTA ZERO LA PUR
TARE — ora 18; Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Victoria) : MINIGRA 
ȘI ALIGRU — ora 17; (Sala Aca
demia) : UN BAI AT ISTEȚ ȘI 
UN REGE NĂTAFLEȚ — ora 15; 
Ansamblul Rapsodia Română : LE
GENDA $1 DOR — ora 19,30;.

JOI, 1® MAI 1973 
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. 9.30 
Prietenii lui Așchiuță. 10,00 Telex. 
10,05 Publicitate. 10,10 Tehnic-Club. 
10.40 Reportajul săptămînii : „Ori
zontul bărbaților". 11,00 Film ar
tistic „Secretul cifrului". 12,30 Pași 
pe drumul istoriei — „9 Mai 1877— 
9 Mai 1945 — o dublă aniversare" 
13.00 Telejurnal. 16,00—17,00 Tele- 
școală. Biologie. Fiziologia circu
lației. Filozofie și socialism știin
țific. Socialismul și dezvoltarea 
multilaterală a personalității uma

ne. 17,30 Emisiune în limba ma
ghiară. 18,30 Telex. 18,35 Publici
tate. 18.40 Omul și muzica lui ; 
Carl Nielsen. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. Cincinalul înainte 
de termen — cauză a întregului 
popor. 20,00 Cîntecul săptămînii : 
„Viața-i frumoasă" de Petre Mi- 
hăescu. 20,05 Drumuri în istorie — 
Țara Hațegului. 20,20 Pagini de 
umor : Aventuri în epoca de pia
tră. 20,45 Tinerii despre ei înșiși. 
Căminele tineretului — reportaj- 
anchetă. 21,15 Steaua fără nume. 
Emisiune-concurs pentru tineri in
terpret! de muzică ușoară. 22.10 24 
de ore. 22,40 Aplauze pentru ro
mâni : Cu Ansamblul „Călușul" 
din Scornicești în Cipru.
PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17,40 Pagini muzi
cale de mare popularitate din o- 
pere. 18.10 Film serial pentru tine
ret „Tunelul timpului". 19,00 Mu
nicipalitatea răspunde bucureștea- 
nului. 19,20 1001 de seri. 19.30 Te
lejurnal. Cincinalul înainte de 
termen — cauză a întregului po
por. 20,00 Concertul orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. 22,00 
Biblioteca pentru toți — Georg« 
Topirceanu.
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