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SÎNT PREGĂTIT!
MOTOPOMPISTII ?

APA VA CURGE.

In județul Dolj aproape un sfert dintre cei ce vor 
deservi instalațiile de pompare a apei nu sînt 
încâ nici mâcar recrutați, dar la comitetul jude
țean U.T.C. (ca și la organele direct răspunzătoa

re) domnește o surprinzătoare liniște

Oamenii „ploilor artificiale" sînt chemați să-și multiplice 
muncile. Porumbul și celelalte culturi semănate in primă
vară au răsărit exceptional, iar sondajele întreprinse ii 
cimpiile amenajate pentru irigații din sudul județului Dolj 
reclamă declanșarea campaniei de irigat. Agregatele de iri
gat se cer duse în cîmp, iar coloanele de conducte montate : 
stafiile de pompare trebuie supuse ultimelor probe de i>- 
cercări, iar constructorii să-și zorească amenajarea supra
fețelor propuse pentru anul acesta. Firească, deci. între
barea : ploaia artificială poate fi declanșată peste tot in pe
rimetrul celor 106 000 hectare amenajate ? Răspunsul 
căutat — și-1 prezentăm în 
locului.

fotoancheta de astăzi — la fața

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația parlamentară tanzaniană

In sistemul Calafat — Băilești 
stațiile de pompare au fost revi
zuite, micile defecțiuni remedia
te; canalele supuse acțiunii de 
deooLmatare iar agregatele de iri
gat, aproape în Totalitate au fost 
puse în perfectă stare de funcțio
nare, Salariații de la IE1LIFGA, 
cooperatorii sau mecanizatorii, 
cîteva mii de tineri au pus umă
rul pentru optimizarea condiții
lor de irigat a suprafețelor de 
teren pentru care planurile pre
văd sarcini duble și chiar triple 
în comparație cu terenurile nea
menajate. Bunăoară la coopera
tivele agricole din Poiana Mare, 
canalele au fost refăcute prin 
acțiunile de masă initiate, în 
cadrul acestora uteciștii adueîn- 
du-și o contribuție hotărîtoare. 
Concomitent, au revizuit agre
gatele și s-au pregătit profesio
nal pentru apropiata campanie. 
Peste zece mii de ore muncă pa
triotică s-a depus pe acest im
portant obiectiv economic al sa
tului. Iar ei. motopompiștii tineri, 
reprezintă peste nouăzeci la sută 
din total. Mecanicul șef al co
operativei agricole „Viață nouă , 
utecistul Mihai Saizu, explică dă
ruirea cu care s-a lucrat, prin 
aceea că „acordarea Ordinului 
Muncii, clasa l, pentru produc
ția medie de un vagon de po
rumb la hectar obținut anul tre
cut, a dovedit tuturor cit de im
portant e sa asiguri folosirea 
rațională a fiecărui metru pătrat 
de pămînt amenajat prin garan
tarea ajungerii apei la rădăcina 
plantelor".

Desfășurate sub deviza ,.Pre" 
vederile cincinalului îndeplinite 
în patru ani și jumătate" acțiunile 
uteciste au vizat complex pregă
tirea campaniei de i^gat, a cul
turilor agricole- La Bast trei 
sute de tineri au decolmetat ca
nalele din perimetrul cooperati
vei, iar la Piscul Vechi, acțiunea 
s-a desfășurat pe aproape o mie 
de hecta-e. In alte zece unităti 
din sistemul Calafat — Băilești, 
mecanizatorii uteciști de la 
S.M.A. an sprijinit cooperativele 
agricole în punerea la punct a 
agregateloi de irigat. De aseme
nea multe dintre comitetele 
U.T.C. au sprijinit acțiunea de 
recrutare și pregătire a motopom- 
piștilnr. Au fost instruiți pi multi

OBIECTIVELE EDUCATIVE

PENTRU TINERET
ALE TURISMULUI

Interviul nostru cu tovarășul TITUS DEAC,
președintele Biroului de Turirm pentru Tineret 'BT.Tl

Turismul de tineret organizat si coordonat de către Imuno Tîoeretului Comunist prin 
organismele sale specializate — Biroul de Turism peațru poereu arențiile județene ale
B.T.T.. cercurile de turi«m din unitâți temi ornice. — instituții, școli, fac Mâți, de la sate 
se află in pragul celui de-al șaselea sezon estival, ocupind un loc de seamă in ansamblul nran- 
cii educative desfășurată in rindal tineretului

La această vîrstâ foarte tinărâ 
— cinci ani de existentă — an» 
dori să prezentați cititorilor 
..Scinteii tineretului" obiective
le și caracteristicile turismului 
pentru tineret din țara

tră. obiectivele sale edaeatire.
— Biroul de Turism- pentru 

Tineret a urmărit și va urmă
ri. în continuare, să «poroasei 

tivă pe care tu- 
xineret și-o aduce 

la formarea unor ea' tâți

contribuția a: 
risrr.uî per.tru

"Ui- rts

Dialogul nostru cu 
reporterii continuă. 
Azi. IN PAGINA A 
III-A, corespondențe 

de la Lotru și 
Brăila

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
Rcmâr.ia. tovarășul Nicolae 
Ceausescu. a primit, vineri, 
11 mai. delegația parlamentară 
tanzaniană, condusă de Adam 
Sapi Mkwawa, președintele A- 
dunării Naționale a Republicii 
Unite Tanzania, care, la invita
ția Marii Adunări, Naționale, 
face o vizită oficială în țara 
noastră. Delegația parlamenta
ră este alcătuită din deputății 
Adunării Naționale — I. S. A- 
kida — din partea Zanzibaru- 
lui. K. T. Mtenga, președinta 
Uniunii Femeilor din regiunea 
Kilimanjaro, Alhaii R. R; 
Nyembo, președintele Comisiei 
pentru politică externă, S. S. 
Ngwanangwalu și E. S. Mnya- 
wami.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale. Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului' Central al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
M. Nicolae. ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior. Nicolae Cuină, 
deputat în Marea Adunare Na
țională, și Stanciu Stoian. se
cretar genera] al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, membru al Co
misiei pentru politica externă a 
M.A.N.

Cu prilejul întrevederii, 
conducătorul delegației a îm
părtășit impresiile deosebit de 
pozitive ale oaspeților cu Pli
vire la obiectivele economice, 
sociale și culturale vizitate, a 
apreciat ospitalitatea și priete
nia de care s-a bucurat Dre- 
tutindeni, întîlnirile fructuoase 
avute cu oamenii muncii din 
România. Conducătorul delega
ției a evidențiat însemnătatea 
vizitei efectuate de președinte
le Consiliului de Stat el Româ
niei anul trecut in Tanzania, 
pentru dezvoltarea unei fruc
tuoase colaborări politice, eco
nomice si în alte domenii intre 
cele două țări.

Evoclnd vizita sa în Tanzania, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că păstrează amintiri 
foartex plăcute despre întîlnirile 
sj convorbirile avute cu pre
ședintele Julius Nyerere. cu 
ceilalți conducători ‘anzanieni, 
cu muncitorii, țăranii, intelec
tualii. si a relevat că. în spiri
tul înțelegerilor stabilite cu a- 
cest prilej, relațiile t»ntre cel? 
două state si ponoare, dintre 
Parrid?»! Comunist Român si 
partidele TAXI’ și Afm-Sirrazi 
au cunoscut o dezvoltare favo
rabilă. s-au întreprins măsuri 
cnr**rof? d? eo’abonare, se ma
terializează actfanfle de coope
rare rooncmieă convenite 
direrite rWneniî.

Tn cadrul schimburilor 
vederi cu privire la situația

ternațională, s-a subliniat că 
marile schimbări intervenite in 
direcția destinderii și colaboră
rii impun o conlucrare mai 
strînsă a țărilor socialiste, a 
statelor care se pronunță pen
tru o politică independentă, a 
tuturor forțelor antiimperialiste 
pentru a face ca soluționarea 
problemelor ce confruntă lumea 
să fie în concordanță cu inte
resele și dorințele popoarelor, 
să asigure o pace trainică pen
tru toate națiunile.

în acest context s-a subliniat 
importanța rolului ce revine 
parlamentelor — ca expresie a 
voinței popoarelor —, a spori
rii contribuției acestora la 
făptuirea unei noi politici 
viața internațională.

în încheierea convorbirii, 
varășul Nicolae Ceaușescu

în- 
în

to-
a

Președintele

international
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri la 
amiază, pe președintele Comi
tetului ...........................
Roșii, 
face o

Internațional al Crucii 
Marcel A. Naville, care 
vizită în tara noastră la

r
n'

fn

de 
in-

ta#*-

(Continuare in pag. a lll-a)

GHEORGHE FECIORU

CA UN TÎNĂR COMUNIST?DUMNEAVOASTRĂ 
GÎNDITI, MUNCIȚI, TRĂIȚ1 z

A FI MODEL
de ION BÂIEȘU

rugat pe conducătorul delega
ției ca, la înapoierea în țară* 
să transmită 
lius Nyerere 
nesc și cele 
iar poporului 
de a obține _ 
mari pe calea dezvoltării inde
pendente a țării, a progresului 
economic și social, în ridicarea 
bunăstării și asigurarea 
păci trainice.

S-a remarcat de ambele 
că vizita parlamentarilor 
zanieni reprezintă un aport la 
mai buna cunoaștere reciprocă, 
la întărirea și promovarea ra
porturilor de colaborare priete
nească româno-tanzaniene.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, pri
etenească.

președintelui Ju* 
un salut priete- 
mai bune urări, 
tanzanian urarea 

succese tot mai

Comitetului

ur.ei

părți 
tan-

al Crucii Roșii
invitația președintelui Societă
ții de Cruce Roșie a României.

La întrevedere a fost de față 
Stana Drăgoi, secretar general 
al Societății de Cruce Roșie a 
României.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Ambasadorul U. R. S. S.
Vineri, 11 mai, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe V.I. Droz
denko, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Uniunii

la cere-Sovietice Ia București, 
rea acestuia.

La primire a fost de 
varășul Ștefan Andrei, 
al Comitetului Central ... . 
tiduiri Comunist Român.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire tovărășească.

față to- 
secretar 
al Par-

Ambasadorul

Republicii Zambia
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, vineri du
pă-a miază. pe ambasadorul ex
traordinar si plenipotențiar al 
Republicii Zambia la Bucu
rești. Dunstan Weston Kamana, 
la cererea acestuia.

La primire a fost de față

George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe.

Ambasadorul zamhîan a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din part?a 
președintelui Republicii Zambia 
— Kenneth David Kaunda.

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

ȘTIINJA
ORGANIZĂRII TIMPULUI

Există o știință a stăpinirii timpului ? Și dacă răspunsul la această întrebare este afirmativ, 
care ar fi principiile de bază ale unei bune organizări a „bugetului de timp" al fiecăruia 
dintre noi ? Putem „dilata", pentru acțiunile cele ma« interesante pe care dorim sâ le înfăptuim, 

‘î micro-sisteme infor-

Orice bucurie care nu are la

TIMPUL ? Avem nevoie, peniru activitatea noastră cotidiană, de adevărate 
moționale care sâ ne raționalizeze „consumul de timp" ?

lată numai citevo dintre întrebările la care ziarul nostru încearcă să 
inaugunnd astăzi o discuție despre posibilități le de care dispunem pentru 
ximă eficiența „cel mai ireversibil dintre fenomene" - timpul.

ofere un răspuns, 
a organiza cu ma-

late-

rale. a unor deprinderi folosi
toare în muncă si în viață, -a 
lărgirea orizontului de cunoș
tințe. la dezvoltarea mi 
rală a tinerilor Activitățile cu
prinse în programul nostru do
resc și urmăresc sa fa-ilitp-ze 
tinerilor contactul viu. nerrJ 
cit eu realitățile snriet 
noastre socialiste, sâ le of 
posibilitatea cunoaște* ii frumu
seților și bogățiilor patriei. a 
tradițiilor si valorilor spirituale 
ale pooorului, a gloriosului tre
cut de 
toace și
Român.

luptă al clasei manei- 
al Partidului Comunist

VASILE CABVLEA

(Continuau In pag a V-aj

afirmă prof.
publicată

baza ei nici un efort, o luptă,
o sfrâduinfâ este o caricatura 

bucurie../'de
dr. docent MIRCEA MALIȚA cu a cărui opinie — 
în pagina a IV-a — deschidem ancheta noastră

REPERTORIU NOU

Șl
CU o

La dezbaterea
noastră

participă astăzi

SUCCESE
PIESĂ VECHE

(Continuare în pag. a IV-a)

sistem al tehnologiei învățămîn- 
tot mai mult in limbajul științe-

MULTI
MEDIA

de ACULIN CAZACI)

„Multi-media" - adică un 
tului. O expresie care intră 
lor educației, reproducînd ruta lingvistică a altei expresii, as 
tăzi notorie : „mass-media" Nu m-aș ti oprit asupra ei dacă 
nu ar fi desemnat un conținut actual și vital pentru procesul 
de învățămint Modernizarea predăiii nu este o operație de 
artizanat. Ea nu așteaptă doar roade ale unei metodici apli
cate, in afara perfecționării instrumentelor de acțiune. Ea nu 
așteaptă doar roadele cercetării teoretice, care postulează 
acum convergența procesului de dezvoltare a personalității 
cu cel de învățare, de construire a capacităților gîndirii pen
tru a recepta și utiliza informație. Ea are nevoie și de instru
mente tehnice, de acele minunate prelungiri ale miinii și cre
ierului. de acea putere materială a cunoștinței obiectivate, 
cum îi spunea Marx mașinii care îl slujește pe om.

Acumularea manufacturieră de materiale didactice expo
zitive, solicitante doar in raport cu intuirea vie, este de acum 
depășită Tehnologia invățămintului solicită magnetoscopul ș; 
televiziunea cu circuit închis sau deschis, fascicula scrisă și 
rapid tipărită și distribuită materiale demonstrative în ra 
port cu procese, filmul pe 16 mm sau mai mult, retroproiec- 
torul și aspectomatul, discul și banda magnetică și multe al 
teie o căror listă nu ne stă in putință s-o facem acum. Ceea 
ce vrem insă a menționa este următorul aspect : folosirea tu
turor acestor auxiliare necesită o operație unitară, integrarea 
lor într-un plan armonios de funcționalizare. Un plan care 
să subordoneze instrumentul scopului, să-l particularizeze și 
să-l diferențieze in funcțiile sale potrivit unei tabele de sco
puri bine gindite și riguros urmărite. Sistematic explorată în

apăsător într-un spectacol gre
oi, lovit grabnic de uzură mo
rală. Strădania plină de har a 
protagonistei. Alexandrina Ha- 
lic este Jnepată în plictiseala 
majorității tnterpretilor. care 
joacă neconvinși, „de serviciu". 
Ceea ce, bineînțeles, nedume
rește și întristează. Fiindcă ori
ei t de frumoasă e primăvara de 
afară și de aspră iama din spec
tacol. deci oricît de nepotrivită 
e acum programarea, copiii aș
teaptă tot sinceritate si dăruire. 
E un adevăr banal, desore care 
na credeam că mai au dubii toc
mai actorii unai teatru destinat 
celor mici în fine, ăiungem și 
la succesul teatrului ..Creangă". 
°xact In momentul cind avea 
nevoie si de an succes intern, 
na numai de aplauze peste ho
tare in reprezentații ..de ex
port* E vorba de „Nota zero la 
pirtore*. pe textul vech-: al lui 
Virglț Stoenescu si O. Sava. re- 
v.ta’izat de asistenta de regie 
a teatrului. Ileana Cîratea. Ea a 
imprimat dinamism anei repre-

Criticat pini la contestare In 
elt^mni an. teatrul „L Creangă" 
• Scot — fără sâ se tulbure — 

turnee spectaculoase ca 
distanțe, cest.ro artistice si du- 
rată D^pâ care, truca s-a în
tors tcasâ cam ©rin ianuarie, 
cind • îrsceout lucrul pentru ac
ria’a stagiune. Intre timp — șl 
Intre turnee — programul s-a 
compas din reluări străvechi, 
destul d? cauoere ea valoare ar- 
tistăeă. Prima nouța:* s fost 
-Soldățelul de plumb", strecu
rat dm vechea stagiune, spec
tacol fără promleră și deci fără 
crea mare bucurie pentru rea
lizatori. Totuși piesa cehului 
Sacha Lichy a fost bine inter- 
pretată — cintată. dansată r 
jucată — de un crop de actor 
talentat! Serhan Ctatacurino 
Daniela Anencov. Gh Gîmă și 
alții. Numai că abundenta 
mișcare, de culoare 
basmului traditional a 
pat înțelesurile foarte 
ale piesei, intențiile une: satire 
moderne. A urmat ap°1 oremie- 
ra ofirială a stagiuni? „Cele 12 
luni, ale anului** de S Marșak. 
tot un hasm. cu pretenții fol.-!n- 
rice si lirice tn fam desuet si 
moralist Textul lung a devenit

I„EI BINE, MA NEMULȚUMEȘTE 
CEVA. INDIFERENTA. Șl INERTIA. 

Șl LIPSA DE PASIUNE...**
NICOLAE MARCU, un exigent controlor ol cofctctîî :

. ,LA FIECARE PAS OMUL TREBUIE

«<

tuiului lăcaș de czdiu-ă. V- 
nul dintre tinerri rămași rtr* 
mărturisit kti
pentru graba cu care te ăn- 
fisurase discuția, gomiă dx*

snecifrră 
estom- 
artuale

sală a casei de 
rămăseseră doar 

șase tineri. Cei- 
inclusiv cel

/ n mica 
cultură mai 
vreo 
lalti 
care organizase această întîl- 
nire 
șt cititorii bibliotecii

cinci, 
plecaseră.

dintre musafirul scriitor 
't>xper- 'Continuare in r«£ o 11-0/

SĂ LASE URME DE CARE SA NU-I
FIE RUȘINE NICIODATĂ**

In pagina a 2-a VIORICA TANASESCC

(Continuare tn pag. a ll-a)
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DUMNEAVOASTRĂ 
GiNDfțl, MUNCIțl, TRÂIțl CA UN TINAR COMUNIST?

— Aud cîteodată spunîndu-se 
despre unii tineri ca iși .crăiesc 
viața", că, în fine, știu să-și fo
losească zilele și mai ales nop
țile în așa fel îneît să nu re
grete mai tîrziu, — declară de 
la bun început interlocutorul 
nostru, lăcătușul Nicolae Mar- 
cu de la Fabrica de motoare 
electrice din Pitești. Ei bine, 
continuă el, cred că nu 
asta înseamnă a fi tînăr, 
a avea o viață bogată în eveni
mente și experiențe. Asemenea 
opinii pot avea, despre cei din 
jur, sau chiar despre ei înșiși, 
numai cei care privesc lucrurile 
la suprafață, cu ușurință și chiar 
cu neseriozitate, a? putea zice.

— Pentru că tot sîntem la ca
pitolul opinii, cum crezi că tre
buie să-și trăiască un tînăr 
viața 7

— In primul rînd, demn, cu 
folos, dar prin acest „folos" nu 
înțeleg în nici un caz o îngră
mădire de momente tari pe uni
tatea de timp, consumate in pe
treceri sau în goana după cit 
mai multe variații, pentru că, 
de. e?ti tînăr. Iată, un cunotcut 
de-al meu are un băiat cam de 
vîrsta mea și, deși el. acolo, în 
fabrica lui, trece drept un om cu 
picioarele pe pămint. de la care 
ai ce învăța, în relațiile cu 
cred că a cam greșit-o. L-a 
sat. multă vreme de capul 
de cum au început să-i dea 
leiele, mîndru nevoie-mare 
are un fecior cit el. frumos

la vîrsta flăcăului, matale tră
gea! din greu, aveai de între
ținut o familie, în fine, nu-ți 
prea ardea de taclale și de mai 
știu eu ce. „Chiar așa a fost — 
mi-a răspuns el. Crezi că nu 
țin minte ? Tocmai de-aia las 
băiatul să-și simtă tinerețea, să 
învețe din ea. ca să nu-și bage 
mai tîrziu unghia-n git... Destul 
am dus eu greul, la virsta lui". 
Intre noi fie vorba, feciorul cu

apar și poticnelile, trece-le, 
dom-le, că se poate, asta e pă
rerea mea. Am trecut și eu prin 
așa ceva, de fapt cine n-a tre
cut ? Marea satisfacție e să 
constați că le-ai biruit. Atunci, 
da. te simți cineva, iar încre
derea în tine însuți crește cit 
n-ai fl bănuit...

— Satisfacția o raportezi nu
mai la propria persoană ?

— Dacă e vorba de satisfac-

locul dumneavoastră de muncă, 
cum se manifestă această grijă 
pentru educarea complexă a ce
lor tineri ?

— Sînt multe de spus. In ge
neral, prea rari sînt cei care să 
nu-și oprească privirile asupra 
tinerilor, nu atît pentru faptul 
că în Fabrica de motoare elec
trice din Pitești aproape 80 la 
sută dintre muncitori se află la 
vîrsta cînd omul încă se for
mează, ci și pentru că a devenit 
o obișnuință a majorității celor 
mai vechi în meserie să se preo
cupe de îndrumarea tinerilor. 
Un sfat, o observație, chiar o 
critică, nu strică niciodată ; tot 
mînă de ajutor se numește.

— Și cum primesc tinerii, de 
pildă, critica 7

PREGĂTIREA PENTRU VIAȚĂ

ÎNSEAMNĂ IN PRIMUL RlND
PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ

fi ul 
lă- 
lui. 
tu- 
că 
fi

voinicuț, cu care poate să iasă 
în lume, la o bere, la o țuică. 
Așa se face că feciorul. încura
jat de părinte, s-a mulțumit să 
rămînă, cum se zice, „pe tușă*', 
căulindu-și plăcerea în distracții 
peste distracții și lăsind, de 
fapt, să treacă peste el fără fo
los o parte din cei mai frumoși 
și mai promițători ani. I-am și 
Zis-o odată, tatălui : bine, nene,

mustăți n-are nici o meserie- 
Și-a terminat și armata, dar nu 
e pregătit pentru viață.

— Așadar, pregătirea pentru 
viață o vezi insepara :lă de 
pregătirea pentru muncă, nu-i 
așa ?

— Fără îndoială. Omul nu tră
iește numai pentru distracții, o- 
mtil nu-i un fluture care zboară 
din floare în floare, ori e purtat 
<3e colo. colo. în nu știu ce di
recții ale vintului. El trebuie să 
ai’oă picioarele bine proptite pe 
pămint, iar fiecare pas să lase 
urme de care să nu-i fie ruși
ne niciodată ; că doar, de-aia-i 
om. Iar pașii ăștia, nu-i poți 
face decit dacă muncești, dacă 
te străduiești să-i faci, cu te
meinicie și migală, pe cît posibil, 
fără poticneli. Dar dacă, totuși.

tie, neapărat trebui <-o simți 
personal. Firește, ins*. c* te sa
tisfac și succesele ee’.or din jur, 
dac* participi la viața colecti
vului dir. care far: parte. De 
pildă. 70 la sută din producția 
de motoare electrice asincrone 
trifazate fabricate aid la noi. 
iau drumul exportului. De re 
oare dnt atit de căutate, in mai 
multe țări, unele cu tradiție te 
acest domeniu 7 Pentru că sînt 
bune. Dar mă rog, de ce sin: 
ele txir.e ? Pentru c* sînt buni, 
rint priceput: oamenii care le 
fabric*. Iar între acești oameni 
mă număr și eu și altul n alții. 
Iată, de-o bucată de vreme eu 
am fost trecut la controlul teh
nic de calitate. îmi sosesc acolo, 
uneori, și produse nu tocmai 
bune din punct de vedere cali

tativ și atunci « firesc să mi 
întreb ce naiba se intim?!* cu 
cutâriți din secția cutare, de ce 
di chix, de ce nu-i atent, ori de 
ce nu cunoaște meseria— Tre
buie s* simțim și binele, ți răul, 
chiar dac* nu sintesn implicați 
<Lrect_

— S* ne oprim puțin asupra 
acestui aspect. Știm ci una din 
normele eticii ți echități: socia
liste prevede ci toți comuniștii 
au îndatorirea primordiali de a 
se ocupa îndeaproape de educa
rea ți formarea noilor generații, 
de a le pregăti așa cum se cu
vine pentru viață ți deci și pen
tru muncă. De altfel. această 
îndatorire ne revine fiecăruia, 
in virtutea legăturii dintre ge
nerații ți a obligațiilor reciproce 
ale uneia față de cealaltă. La

— O primesc ți asta spune to
tul Bineînțeles, nimănui nu-i 
face plăcere să fie criticat, dar 
nici să treci nepăsămr pe lingă 
abater-, nu se poate, fie ele de 
naturi prof estona’.* sau discipli
nar*— Noi, in organizația 
U.T.C.. încercăm s* ne deprin
dem cu exigența, s-o adfecim, 
s-o extindem. Fără exigență 
față de alții, fără exigență față 
d« tine, nu se poate. De fapt, 
cred că «intern pe drumul cel 
bun : munca educativă in orga
nizația U.T.C a ciștigat mult la 
noi. in ultima vreme. Rezulta
tele n-au intirziat să apară, a- 
baterile de la disciplină fiind 
tot mai rare, iar munca, în esen
ța ei. se desfășoară la parametri 
calitativi tot mai ridicați. E mare

lucru să ne deprindem să mun
cim, dar nu oricum, ci așa îneît 
să stăm cu capul sus. La urma 
urmei, așa cum ne deprindem să 
muncim la anii tinereții, tot așa 
vom munci întreaga viață. E și 
spre folosul nostru personal și 
spre folosul societății să nu 
facem la locul de muncă doar 
act de prezență ; la asta trebuie 
să ne gindim, dar nu numai să 
ne gindim...

— I^tă. deci, o referire la res
ponsabilitatea fiecăruia dintre 
noi.

— Da. en cred că fără o refe
rire și chiar mai multe la res
ponsabilitate, nu se poate vorbi 
despre educația pentru muncă și 
pentru viață, despre eficiența ei. 
Nu zic, preocupări pentru edu
carea multilaterală a tinerilor 
există, dar ele trebuie să se în- 
tîlnească cu preocupările perso
nale ale tinerilor în această di
recție. cu seriozitatea lor, cu 
visurile pentru viitor, pentru ca 
acestea să nu rămînă doar vi
suri.

— Tocmai asta e : ce crezi că 
trebuie să facem noi, tinerii, 
pentru ca visurile să ni se rea
lizeze ?

— Mai întîi, să nu așteptăm să 
ni le realizeze alții, ori să se 
realizeze de la sine, ceea ce e 
cam același lucru. Pentru visu
rile noastre trebuie să luptăm 
noi înșine, să perseverăm în a- 
ceastă luptă, in aceste strădanii.

— Și atunci, ce concluzie am 
putea trage ?

— Una singură: așa cum te 
străduiești să participi la reali
zarea telurilor și deci a sarcini
lor toeietiții noastre socialiste, 
a<a iți pregăieșî: condițiile pen
tru împlinirea dorințelor, a vi
surilor. Pentru asta, trebuie să 
fim din zi in zi mai huni, mai 
hxnzi. maj destoinici, mai În
văța ți. mai indeminatiri, cunos- 
dnd astfel viața, cu toate satis
facțiile pe care ni le rezervă, dar 
niște satisfacții de cu totul altă 
natură dedt cele pe care le 
„lustruia" opinia cunoscutului 
meu. despre care vă vorbeam a- 
dineauri. un tată căruia ii lip
sește capacitatea de a discerne 
și a educa.

INVESTIȚIA

PASIUNE
proprii a unor noi piese, repere, 
ansamble și snbansamble. Lu
crurile se mișcă insă cam greu...

— Poate că realizarea piese
lor propuse comportă niște di
scuit iți deosebite.-.

— Da de unde’ Nici vorbi. 
Să vă dau un singur exemplu. 
Noi producem. între altele, și 
niște piese pentru perforatoare. 
Prin frezare, după o tehnologie 
veche, in prxesul de fabrica
ție se risipesc însă inutil mari 
cantități ce metal. Or, metalul 
acesta ar putea fi forjat, matri
ța: sau Laminat — recuperat, 
deci. Am propts nu numai să

oferim schițele pentru matrite, 
ci să realizăm și prototipurile. 
Nu e ușor. Ne lovim In primul 
rind de inertia, de neîncrederea 
unora. Apei, secția prototipuri 
a foc trecută pe producție de 
serie. $i totuși ne vom descurca. 
In afara orelor de program, 
cum-necum, vom reuși pin* la 
urmă. Dacă punem toți umărul, 
inerția dâ înapoi.

— Inițiativele acestea, despre 
care mi-ai vorbit, intră in obli
gațiile dumltale de serviciu ?

Mă privește nedumerit
— Cum. adică ?
— Vreau să spun — e sarcina

dumitale expresă să te ocupi de 
toate problemele astea ?

— în aparență, nu.
— Cum adică, „in aparență- ?
— Adică, formal, problemele 

as:ea nu intră în atribuțiile 
mele de serviciu. In fond. însă, 
eu, în calitate de tinăr comunist, 
am obligația să mă ocup de 
ele. Societatea investește in 
noile obiective industriale — 
de care vom beneficia In pri
mul rînd noi, cei tineri — fon
duri mari, mijloace materiale 
importante. Asta ne bucură, 
desigur, dar ne și obligă. Ne 
obligă să investim, la rindul 
nostru, în" tot ce facem un al: 
capital. invizibil dar prețios — 
PASIUNEA, RESPONSABILI
TATEA.

Cuvintele lui Ghecrghe Zgon- 
dea veneau, pe neașteptate, 
chiar în Intlmpinarea întrebării 
din titlul rubricii de față. în
trebare pe care, acum, era inu
til s-o mai formulez.

Interlocutorul meu îmi răs
punsese anticipat.

DORU MOTOC

neprotocolară
pentru mo

câ mă nemul-

Propunerea făcută de tînărul 
Gheorghe Zgondea în adunarea 
generală a organizației U.T.C. 
de la Autoatelierele Voineasa 
ale I.C.M. Lotru — Sebeș, ar fi 
putut părea, la prima vedere, 
ciudată. EI cerea cu insistență 
și. aș zice, chiar cu o anumita 
înverșunare, ca organizația din 
care făcea parte să instituie 
neîntîrziat o comisie care să se 
ocupe de urmărirea și finaliza
rea propunerilor de investiții, 
inovații și raționalizări ale tine
rilor.

Mi s-a părut că mobilurile in
time care au declanșat o atare 
propunere nu pot fi lipsite de 
interes. $i, într-adevăr, așa stau 
lucrurile.

Profesia exactă a lui Gheor
ghe Zgondea nu este prea ușor 
de stabilit. îl pasionează matri- 
țeria generală Are calificare de 
frezor, dar și de rabotor, mor- 
tezor și broșor. Patru „brățări 
de aur“ de care amintește în 
treacăt, dar cu legitimă mîndrie. 
A lucrat patru ani la uzina de 
mecanică fină din Capitală, a 
terminat liceul seral și apoi a 
venit pe Lotru, să ajute nemij
locit la înălțarea celei mai mari 
cetăți a luminii de pe aprie 
interioare ale României. Dis
cută calm, echilibrat, dar sub 
liniștea aparen'ă a vorbelor se 
simte fervoarea pasiunii stă- 
pînite cu efort.

— Ce te nemulțumește, Ghe
orghe Zgondea ?

întrebarea mea 
îl descumpănește 
ment.

— De unde știi 
țumește ceva ?

— Bănuiesc, doar. Cînd faci o 
propunere, înseamnă că vrei să 
îndrepți o anumită stare de 
lucruri care nu te satisface, 
sau știu. eu...

— Ei bine, mă nemulțumește 
ceva. Indiferența. Și inerția. Și 
linsa de pasiune..

4— N-ai vrea să dăm un plus 
de concretețe acestei mărturi
siri ?

— Ba da. La noi. la autoatelie
re, se realizează un număr im
portant de piese prin autodotare. 
Am obținut succese frumoase in 
această privință S-a scris des
pre noi și în ziare Dar nn la 
succese vreau să mă refer acum, 
ci la altceva, la faptul că mai 
avem niște greutăți. Niște 
greutăți subiective, provocate 
de cîțiva inși care nu „ard" 
pentru meseria lor, care se 
mulțumesc să vegeteze, care nu 
vor să investească, dincolo de 
obligațiile curente, de serviciu, 
nici un dram de pasiune. A 
lucra cu un utilaj modern, sau 
cu unul rudimentar, conceput 
primitiv, reprezintă pentru ei 
același lucru. Mi-amintesc că 
odată, văzîndu-mă cum căutam 
o soluție nouă pentru realiza
rea unei piese, cîndva m-a 
admonestat t „Ce-ți bați tu 
capul? Vezi-ți de treabă! Are 
cine gîndi pentru noi...M

Dar mie mi se pare umilitor 
să stai cu brațele încrucișate și 
să aștepți să gîndească altcineva 
pentru tine. Și nu numai eu 
judec așa lucrurile, cl marea 
majoritate a colegilor mei. Noi 
am făcut, nu demult, cîteva 
propuneri menite să simplifice 
munca oamenilor, să aducă 
economii, să contribuie îa rea
lizarea prin forțe și cu materiale

dispoziție

urmi de ora la care trebuia 
să se termine (ee servea masa 
la cantină

— Am fi cnrt sd discutăm 
mai multe împreună, doar nu 
ne Întilnim prea des, mi-a 
zi» el, e păcat s* ptenfem 
prilejul

Le-am •ămas La
încă două ceasuri, acolo, după 
care am continuat discuția 
ta drum spre gară. Pasionan
ta noastră convorbire înce
puse de la o întrebare co- 
mur.ă, cu care mâ intilnesc 
adesea. cărțile de literaturi 
trebuie neapărat să prezinte 
cititorului personaje model, pe 
care acesta să le ia drent 
exemplu în viață ? De aici 
s-a născut întrebarea: ce 
este un personaj model ? Apoi, 
discuția a părăsit domeniul 
literaturii, 
cerile" 
ne-am 
dacă 
există, _ ,
se numește un om model, iar 
dacă există, cum arată acest 
om ?

— în primul rînd, a spus 
unul dintre tineri, un astfel 
de om model ar trebui să nu 
greșească în nici o împreju
rare, toate faptele lui ar tre
bui să fie imaculate, fiecare 
gind al lui curat ca o lacrimă, 
adică am avea de-a face cu 
un om sterilizat, imposibil de 
realizat în mediul normal și 
complex al vieții. A greși e 
omenește, nu există om care 
să nu comită erori. Mai ales 
că, așa cum era de părere un 
învățat ca Erasmus, eroarea 
poate fi uneori fecundă, ea 
ne poate arăta contradicția 
unui fenomen și ne poate 
trimite către o soluție. Este, 
deci, omul model un om care 
nu cunoaște greșeala ? Iar 
dacă nu o cunoaște, poate fi 
el un personaj real și vero
simil ?

Un alt tînăr punea chestiu
nea omului model din alt 
unghi de vedere. El era de 
acord cu părerea lui Goethe, 
după care exemplele nobile 
ne determină să săvirșim cu 
ușurință faptele anevoioase, 
dar pretindea că a îndemna 
mereu pe tînăr să urmeze un 
exemplu, o pildă, personali
tatea și inițiativa lui perso
nală nu se pot dezvolta în 
toată plenitudinea și armonia 
lor. Nu e oare mai util ca

a intrat in ..afa- 
curente ale vieții fi 
întrebat împreună 

în realitatea noastră 
în stare pură, ceea ce

fiecare să-și găsească drumul 
spre adevăr singur, cu prețul 
unor eforturi personale, care 
să facă acest efort de neuitat 
ți de o ât mai profundă utili
tate ?

— Se mai pune ți o altă 
chestiune, interrem al treilea 
jnierlocut^: faptele pildui
toare, atitudinea exemplară 
țin numa, d^ o anumită 
virstă ? Adică yc -.gația de a 
fi exemple in viață o au 
numai vârstnicii maturii ? 
Pentru tineri a greși este 
inevitabil și fatal, ei sînt scu
tiți de obligația de a se 
comporta exemplar ?

Am încercat cu toții, pe cît 
ne-a fost cu vutință. să dăm 
dte un răwuns fiecărei pro
bleme. Ne-am oprit mai infti 
asupra unei posibile definiții 
a omului modei Adică, aces
ta trebuie să fie neapărat

imaculat, întru totul perfect, 
sau poate să și greșească ?

Am respins cu toții, de la 
început, ideea omului model 
sterilizat, deci fals, ieșit din 
sfera umanului- In definiția 
omului model nu poate intra 
obligația de a fi un sfînt, un 
ascet, o ființă care-și contro
lează cu ostentație și pedan
terie fiecare gest și atitudine, 
el trebuie să fie exemplar din 
convingere și în modul cel 
mai firesc cu putință. Și încă 
un lucru extrem de impor
tant : omul model se com
portă ireproșabil și într-o ma
nieră superioară în toate îm
prejurările. Este ceea ce 
precizează și sublimează cu 
precădere „Proiectul de norme 
ale vieții și muncii comuniști
lor, ale eticii și echității socia
liste" atunci cînd spune: 
„Fiecare membru de partid, 
fiecare utecist trebuie să fie 
un model de comportare îna
intată în societate, în familie 
în relațiile cu tovarășii săi, în 
toate împrejurările vieții, să

aibe o conduit* morală ire
proșabili, să manifeste com
bativitate necruțătoare îm
potriva huliganismului, a des- 
friului, a oricăror vicii morale 
care degradează și înjosesc 
ființa umană-*. Este, deci, 
vorba de o suită de însușiri 
care se îngemănează și se 
completează, formind un pro
fil politic fi moral armoni?' 
Nu un om cu mai multe fețe, 
ci cu una singură pe care sd 
strălucească aceeași lumină 
curată a conștiinței fără pată. 
in toate împrejurările vieții 
Pot exista și in activitatea sa 
erori, însoțite însă întotdea
una de efortul susținut de a 
le descoperi și îndrepta la 
timp, de străduința de a ex
trase învățămintele care se 
cuvin.

Ne-am oprit apoi asupra 
presupusului avantaj ca fie
care tînăr să-și găsească sin
gur drumul spre adevărurile 
care-i sînt utile, din grija ca 
nu cumva exemplele să-i știr
bească personalitatea. Pre
zumția a fost respinsă 
falsă Nid măcar în artă per
sonalitatea tînără, în formare, 
nu se poate lipsi de model, 
de învățătura maeștrilor. în 
morală, în profesiune, existen 
ța unui tezaur de experiență 
vie, activă este indispensabilă 
în formarea unui caracter in
tegru și armonios. Este stu
pid să cheltuiești eforturi con
siderabile, urmate de eșecuri 
cu urmări adinei, uneori, 
numai din ambiția de a des
coperi singur o cale care a 
fost bătătorită de alții înain
tea ta. „Ca să te cunoști pe 
tine, trebuie să cunoști pe 
alții**, spune proverbul, în- 
demnîndu-ne spre descoperi
rea experiențelor valoroase 
de dinaintea noastră.

Mai aveam de discutat asu
pra întrebării care se referea 
la „dreptul" de a greși al ce
lor tineri (cineva a venit 
imediat cu replica lui Demo- 
crit: „Nu timpul te învață 
să gîndești, ci firea și edu
cația timpului"), dar răgazul 
nostru se cheltuise. Le-am 
promis celor cu care discu
tasem atît de plăcut și inte
resant că voi reveni în scris 
asupra ideii, iar unul dintre 
ei m-a întrebat direct:

— Oare nu ar merita să se 
scrie o carte despre ce în
seamnă să fii model în viață ?

Asta mă întreb și eu acum: 
nu ar merita ?

degradează și înjosesc

îngemănează și se

ca

DRAGOMIR HOROMNEA

VESELI

1. ACCENTE

de
pe 

fața 
Un

lor e de a 
de-departe, 
De-aprou-

trag în ori- 
cînd acest 
cîteodată le 
se supără, 

veseli,

VÎNĂTORII

care, la primul colț,
se dezbracă re 
de ele și trag nici ^~A;~T.

Intr-un text lite- 
rar-pedagogic, vînă- 
torii sînt împărțiți 
în două categorii: 
proști și veseli. Cei 
dintîi sînt cei ce nu 
iartă nimic sau cau
tă să nu ierte nimic, 
în goana lor peste 
dealuri 
ce. Și 
„orice" 
scapă,
VinătorU 
dimpotrivă, iau to
tul în glumă. Ei zic: 
dacă iepurele nu 
scapă din bătaia 
puștii, care-i atunci 
misiunea lui ?! El 
trebuie să-și împli
nească misiunea ți 
pentru aria, tunăto
rii veseli mai trag 
și pe deasupra. Ce 
să înțelegem din a- 
ceasta scurtă peda
gogie cinegetică? 
A. I. Odobescu 
dacă ar fi aflat-o ar 
fi dezvoliat-o teri
bil pe seama păsă- 
rarului novice. In 
Sadoveanu vînătoa- 
rea nu e un scop ci 
un prilej de medita
ție. Singurele victi
me care cad par a 
avea meritul vână
torului însuși iar 
precizia loviturii a- 
poape că nu se știe 
a cui e. A celui 
care a tras, sau a 
iepurelui, să zicem, 
care a forțat exis
tența. Frumusețea 
vînătorii stă în a- 
cest caz în parado
xul ei. Vînătorul e 
un moment crucial 
al propriului său vî
nat. De aici și pu
terea sa de a-și o- 
coli victima, de a

In laboratorul de chimie al Liceului de cultură generală 
Alexandru Moghioroș din Oradea.

Foto: EMANUEL TÎNJALĂ

(Urmare din pag. Z)
zentații tinerești clădită pe res
pect pentru autenticitate. O e- 
chipă de actori noi și tineri au 
adus, cum se zice, suflul înnoi
tor, necesar aici de prea multă 
vreme. „Nota zero" e urmărită 
de un public de școlari, nu chiar 
de elevi ca cei din piesă, dar 
aceasta nu mai supără pe ni
meni fiindcă e urmărită chiar 
cu interes. Abia acum teatrul 
se pare că iese din vechea mat
că. abia acum e evident efortul 
de a depăși linia mediocrității 
Primul pas e făcut și, firește, se 
așteaptă altul. Ciudat e că acest 
pas a fost realizat printr-un 
spectacol pentru adolescenți toc
mai cînd teatrul a șters de pe 
frontispiciu destinația dublă — 
copii și tineret. Adică tocmai 
cînd — nu oficial, dar oficios — 
se acreditase ideea că această 
instituție va fi destinată numai 
copiilor. De fapt, se pare că lu
crurile stau așa, dar nu exclusi
vist. Programul teatrului s-a 
împărțit pe vîrste, liniile lui 
sînt mai clare : majoritatea 
spectacolelor se adresează di
ferențiat copiilor pînă ia intra
rea în adolescență. Pragul fiind 
greu de precizat, teatrul își a- 
sumâ răspunderea să se preo
cupe — educativ, artistic — și 
de ieșirea din copilărie. Răspun
dere deloc ușoară fiindcă aici 
basmele se cam termină. Temele 
inspirate din actualitate devin 
iminent necesare. „Nota zero” 
obligă la continuitate căci o dată 
angajat pe această cale, teatrul 
nu se poate opri doar la o. pie
să scrisă acum 20 de ani. Și nu
mai poate — sperăm — să ape
leze la compromisuri, la texte 
firave și însăilări diletante, 
cum s-a maî întîmplat. A fă- 
cut-o prea multă vreme. Dar ce 
vrea acum să facă Teatrul 
„I. Creangă”, sub noua conduce
re — Eugen Suci-u ? Datul educa
tiv e afirmat pe prim plan : po
litic. etic, artistic. Pe planul 
imediat următor stă intenția de 
a inocula copiilor pasiunea pen
tru teatru și interesul pentru 
meseria celor ce-1 fac. Nu e 
ascunsă nici dorința de a sti
mula plăcerea copiilor de-a a- 
slsta ia spectacol. Aceste inten
ții, sub aspect declarativ, n-ar 
avea nimic nou dacă n-am a- 
dăuga preferința pentru textul 
origina] si transmunAraa «eenirii

neprăfuită. Dar, cum intențiile 
bune și altădată declarate ar fi 
ajuns să paveze locașul din 
Piața Cosmonauților, să vedem 
faptele. Adică, repertoriul, în 
continuare, și proiectele de 
transpunere scenică. Vom mai 
vedea deci pînă la sfîrșitul sta
giunii „Scufița cu trei iezi", co
medie muzicală de Alecu Popo- 
vici. Ultima piesă a acestui au
tor adună cele două basme în- 
tr-un tot spiritual, vioi, condus 
scenic cu neîntreruptă vervă de 
Olimpia Arghir. Premiera mu
zicalului destinată grădinițelor 
de copii, în primul rînd, a avut 
loc recent. Vom vedea, de ase
menea. „Un bici, trei draci și

mai mult nici mai 
puțin pe deasupra, 
și în toate părțile 
deodată, după bu
nul lor plac. Ei nu 
țintesc, ci pur și 
simplu trag sau 
mai exact, împroaș
că. Veselii vînători 
de acest fel rănesc 
deopotrivă și bucu
rii și necazuri. Plă
cerea 
avea, 
victime.
pe sînt inșii cei mai 
cumsecade și afișea
ză o mimică sobră, 
uneori chiar umilă, 
de vînat. Ei tot
deauna trec în con
trariul lor. Intransi
gența funcționează 
pe post de milă și 
responsabilitatea e o 
inimoasă cenușărea
să. Dar asta, cum 
spuneam, numai de 
aproape. De depar
te, ad'.că la pri
mul colț, ameste
că și nivelează ca
lități, oameni, idei, 
atotcunoscători și 
preciși, aruneînd 
vtrfuri de ace în tot 
de ce se-ating. In 
bruma lor de me
morie nu încape 
altceva decit orgo
liul lor. Ei se și su
pără cînd nu-și gă
sesc o țintă precisă, 
sînt și veseli cînd 
aceasta le scapă 
pentru că sînt siguri 
că o vor urmări. 
Văzîndu-î, nu-mi 
vine altceva în min
te dedt imaginea a- 
ceea a centaurului 
fi vesel fi trist da
torită alcătuirii lui 
lin

./

zArvrscr

nu se supăra, adică, 
dacă aceasta a scă
pat.

Intr-un mare mu
zeu italic o sală e 
destinată aproape în 
întregime miturilor 
vînătorești. Se pot 
vedea acolo păsări 
vorbind vînătorului. 
Dar se mai poate 
vedea și o vînătoa- 
re a centaurilor. Ju
mătăți de om și ju
mătăți de animale 
tropotesc parcă 
bucuria feroce 
care-o simt în 
morfii victimei,
centaur ține în mînă 
un iepure a cărui 
viață se scurge-n 
pămint. Pe fața cen
taurului e o imen
să veselie bahică 
dar centaurul nu 
este vesel deloc. 
Fiindcă din spate 
deja încep să foș
nească raci fi să în
tindă clești caver- 
noși către el. Cel ce 
a învins, vînătorul, 
va fi la rindul lui 
învins. E un vînă- 
tor vesel sau prost ? 
E unul dramatic, ar 
zice, mai departe, 
textul literar peda
gogic.

In galeriile vînă- 
torești sugestii deo
sebite pot da în 
planul fixării tipuri
lor și relațiilor chiar 
armele: scrupulele 
sau lipsa de scrupu
le. Vînătorii de ca
tegorie mai grea, 
împlătoșați fi țan
țoși in morală dar

Simpozion consacrat comemorării

a 100 de ani de la moartea

domnitorului Al. I. Cuza
Consiliul Uniunii Asociațiilor 

Studenților Comuniști din cen
trul universitar Iași și Facul
tatea de istorie-filozofie din 
localitate au organizat vineri, 
un simpozion consacrat come
morării a 100 de ani de La 
moartea domnitorului Al I. Cu
za.

Cadre didactice și studenți 
din centrele universitare Bucu-

rești, Cluj, Timișoara și Iași au 
evocat in comunicările științifi
ce prezentate personalitatea de 
luptător și înflăcărat patriot a 
lui Al. I. Cuza, rolul său în în
făptuirea unirii.

In cadrul acelorași manifes
tări, la Combinatul de fire sin
tetice a avut loc un recital de 
poezie patriotică.

pîniți de pasiuni tehnice și ști
ințifice. Tematica piesei scrisă 
de Șt Iureș răspunde doar unuia 
dintre deziderate : formarea 
personalității. Cu aceasta, însă, 
tematica actualității nu s-a e- 
puizat. Iar piesa de anticipație 
științifică tot n-a fost scrisă 
pentru „I. Creangă" și nu știu 
cît de asiduu a fost căutată și 
cît de insistent comandată. Cel 
puțin pentru ineditul repertorial 
al acestui teatru și tot ar merita 
ca un asemenea text să fie de
pistat. Și interesul educativ 
cercetat. Specialiștii din di
verse instituții fac adesea son
daje urmate de studii interesan
te, chiar interdisciplinare — so-

REPERTORIU NOU
SI SUCCES CU

0 PIESĂ
un împărat" localizare de- G. 
Păteanu după un basm maghiar 
de A. Benedek. Și. în sfîrșit 
„Dansați cu salamandra” de 
Ștefan Iureș, o piesă despre și 
pentru copii de 12—14 ani. Ob- 
servînd genul textelor, predilec
ția pentru basme apare imediat: 
în repertoriul actualei stagiuni 
— patru din șase. Desigur, unui 
e poetic, altul satiric, două mu
zicale ; dar tot prințese moftu
roase, tot regi ridicoli, tot draci 
năstrușnici și vagi moralizări ? 
E Drea mult. Lumea pitorească 
de poveste, de care e nevoie, ris
că să devin la „I. Creangă" o șe
zătoare perpetuă. Prin basme, 
cu tot farmecul lor, nu pot fi a- 
coperite interesul și setea de 
cunoaștere a copiilor de astăzi. 
Care pun mii de întrebări, care 
descoperă lumea, care vor să-și 
descifreze personalitatea. Care 
se pregătesc pentru meserii ne- 
rpsare si rrwvcterne. oare siînt ată-

VECHE
ciologie, psihologie socială, pe
dagogie. ’Se fac comunicări care 
nu depășesc stadiul constatativ 
și uneori nici nu trec pragul 
clădirilor unde se țin. In inte
resul lor și al publicului propriu 
creatorii teatrului pentru copii 
ar putea să le fructifice. Chiar 
la Teatrul Creangă, din iniția
tiva secretariatului român al 
ASSITEJ, s-a creat un nucleu de 
cercetare al relației teatru-pu- 
blic de copii. Proiectul planu
lui de activitate trimis direc
ției teatrelor din C.E.C.S. aș
teaptă și acum un cuvînt de a- 
probare ori de respingere.

De felul în care teatrul 
pentru copii va ști să dezvolte 
capacitatea creatoare a pu
blicului specific, depinde suc
cesul său și educativ și ar
tistic. Pentru aceasta e nevoie 
însă de cunoaștere, de încredere 
reciprocă și colaborare. Cunoaș
terea nu poate fi întîmnlătnare.

ci științifică. încrederea se sta
bilește prin activitate comună, 
deci colab-rare a teatrului cu 
publicul chiar la alegerea tema
tică și realizarea artistică a 
spectacolelor. Cred că la ședin
țele de stabilirea repertoriului 
ar putea fi consultați și copiii 
— măcar cei din cenaclul tea
trului. Ca și în privința Opțiu
nii modalităților scenice. Peter 
Brook a consultat o sală de 
școlari cînd a pus în scenă „Vi
sul unei nopți de vară". Jack 
Lang, Scabia și alți realizatori 
contemporani testează sinceri
tatea creațiilor lor prin reacția 
sălilor pline cu copii. Un înce
put firav se conturează si la 
„Creangă" cu prilejul repetiției 
la „Dansați cu Salamandra", 
cînd publicul de aceeași vîrstă 
cu eroii piesei e chemat să-și 
spună cuvîntul despre specta
col. Inițiativa aparține tinerei 
regizoare Magda Bordeianu. 
Trebuie să consemnăm cu a- 
ceastă ocazie, printre semnele 
îmbucurătoare de Ia „I. Crean
gă" șî o noutate fără prece
dent : prezența regizorului tinăr. 
Magda Bordeianu, artist înze- 
trat, își încearcă aici șansa re
novării actului scenic. Olimpia 
Arghir aduce tentativa actorului 
total în teatrul de copii. Întîl- 
nim, de asemenea, și un nume 
nou în activitatea acestei insti
tuții, regizorul Mihai Dimiu, 
care verifică valențele folcloru
lui modernizat, alături de un 
nume de _ prestigiu, scenarista 
Florica Mălureanu. împreună cu 
Magda Bordeianu vor lucra alți 
doi scenografi. încercați în tea
trul modern pentru copii, Diana 
și Vladimir Popov Se între
vede deci speranța de a nu se 
mai face rabat calității- ------ ------ artis
tice, de a nu se mai oferi co
piilor reprezentații sărăcăcioase, 
vetuste. In același scop teatrul 
a angajat prin concurs cîțiva 
actori tineri — patru-cinci — 
actori categoric talentați care, 
alături de stelele echipei — are 
și trupa de aici cîteva stele, dar 
nu prea le-a fost dat pînă acum 
să se afirme — vor încerca să 
aducă o nouă strălucire creației 
actoricești pentru copii. Teatrul 
Creangă vădește — deocamdată 
timid — dorința de a schimba 
pozitiv cite ceva. Primele sem
ne promit. Dar o concepție mal 
îndrăzneață, mai eficientă educa
tiv se impune în toate HiraeiiiJa 
sale de activitate.

l
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-WILE ȘANTIERE

OPERAȚIA
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TINERE. CUM IL GOSPODĂREȘTI ?

D£ ENERGIE

STOP CONSU
MULUI INUTIL 
ELECTRICĂ I

La Ciunget ploaia deasă, mă
runtă, învăluise șantierul într-o 
pîclă fumurie. Alerta determi
nată de creșterea apelor Latori- 
ței reunise sute de brațe pe 
frontul luptei cu stihia. Acolo, 
în mijlocul tinerilor l-am întîl- 
nlit pe Gheorghe Popescu, se
cretarul comitetului U.T.C. al 
șantierului. Toată ziua și apoi 
noaptea de joi spre vineri, ală
turi de ceilalți constructori, bri
gadierii de la Ciunget au mun
cit in zona galeriei G-100, be- 
tonînd o porțiune pe unde apele 
s-ar fi putut infiltra spre cen
trală, la repararea drumului de 
acces către Petrimanu. în zona 
stației de 110 kilovolți sau la 
podul de la Repedea. „Trebuie 
să facem totul pentru ca nimic 
să nu afecteze ritmul normal de 
lucru“ — acesta era cuvîntul de 
ordine al tuturor.

Și lucrurile s-au petrecut 
chiar așa.

După cum se știe, constructo
rii din uzina subterană de la 
Ciunget s-au angajat să produ
că primul rotor al turbinei hi- 
droagregatului nr. 2 în cinstea 
zilei de 23 August, devansind 
astfel prevederile planului con- 

v form căruia acest eveniment 
urma să se producă abia în tri
mestrul IV. Chiar în aceste zile 
cînd Pe Lotru se ducea lupta cu 
puhoaiele dezlănțuite, băieții 
din lotul energo-montaj conduși 
de tînărul inginer Mircea Cri
veanu au raportat un nou suc
ces : lansarea pe postamentul 
turbinei a statorului celui de-al 
doilea hidroagregat. Operația 
era prevăzută inițial pentru lu
nile septembrie, octombrie. Apoi 
constructorii au devansat ter
menul, iar acum au îndeplini? 
cu -cîteva zile 
angajament.

— Trebuie 
ne-a declarat 
biectivul realizării _________
înainte de termen ne nwbilizea 
ză toate energiile. Căutăm solu
ții. Lansarea statorului celei 
de-a doua turbine s-a produs

înainte ca acesta să fie gata. 
Partea de sus se poate ansam- 
bla pe poziție. Aici pot lucra 
și electricienii și montorii și bo
binatorii. Realizarea acestuia 
este însă deopotrivă și a cole
gilor de la Reșița, conduși de 
maiștrii Gherghinescu și Boeru 
care au scurtat perioada de pre- 
asamblare a statorului. De alt 
fel. cu reșițenii cooperăm per
fect.

Ta centrala subterană se lu
crează în schimburi prelungite. 
Am avut plăcuta surpriză de a 
reîntilmi aici cîteva vechi cu

noștințe — o parte din tinerii 
care cu aproape un an in urmă, 
la începutul lui august 1972, mă 
uimiseră prin precizia cu care 
realizaseră «o operație de extre
mă dificultate : lansarea rotoru
lui primei turbine. Fostul șef. 
de echipă Oprea Florea este a- 
cum maistru. Locul său la con
ducerea echipei l-a lucA Dumi
tru Grigore. Printre băieții de 
la energo-montaj i-am remarcat 
pe Nicolae Boțocan, secretarul 
U.T.C., Pavel Dumitru, Ilie Ser- 
ghie și Eugen Fabian. Ei și co
legii lor duseseră cu bine la ca-

păt și lansarea statorului celui 
de-al doilea hidroagregat. A- 
cum montajul părții electrice 
s-a încheiat. Se fac verificările 
circuitelor secundare. Băieții de 
la energo-montaj se pregătesc 
pentru operațiunile viitoare, 
lansarea rotorului și apoi a la
gărului axial radial, lucrarea 
cea mai pretențioasă care con» 
diționează respectarea angaja
mentului lor. Chiar astăzi pe 
platforma de montaj s-a înche
iat și împachetarea rotorului 
generatorului nr. 2 a cărui lan
sare urmează să aibă loc în ju
rul zilei de 15 iunie.

— Tinerii noștri .— ne spunea 
Petre Scurtu, comandantul șan
tierului național al tineretului — 
sînt angajați într-o < 
desfășurată cu timpul, 
este bătălia' pe care o 
azi pe toate fronturile 
Sperăm că apropiata aniversare 
a 3 ani de la constituirea șan
tierului național al tineretului 
ne va permite consemnarea al
tor victorii importante.

Risipa de curent electric continuă să incarce costul de fabricație a produselor
F"

mai înainte acest

să cîștigăm timp, 
ing. Criveanu. O- 

cincinalului

competiție 
. Aceasta 

ducem 
muncii.

DORU MOȚOC

Cine luminează
drumul unei
experiențe

I L
Un obiectiv esențial al întrecerii uteciste 

este REDUCEREA CONSUMULUI DE MATE
RII PRIME Șl MATERIALE, ECONOMISIREA 
ENERGIEI ELECTRICE Șl TERMICE, A COM
BUSTIBILULUI Șl A PIESELOR DE SCHIMB. 
Așadar, un îndemn la spirit gospodăresc, ia 
responsabilitatea deplină față de avuția noas
tră a tuturor, la intransigența față de orice 
risipă. Un raid întreprins de reporterii noștri 
in trei mari unități economice relevă că re
ducerea consumului de energie electrică pre
ocupă colectivele de muncă și că de la în
ceputul anului s-au obținut rezultate nota
bile în această direcție. La întreprinderea de

în Întrecerea 
care constituie jumătate 
fectivul secție: axe și p 
de la Uzina de trac tea re- Bra
șov. și-au luat angajamentul 
concret printre care șt folosi
rea cit mai judicioasă a ener
giei de tot felul și a lubrifian- 
ților. pe seama cărora să con
tabilizeze pină la sfireiml anu
lui economii in vak>are de 
55 000 lei. Simbâtâ noaptea în
soțiți de inginerul de schimb 
loan Stoian. am verificat cum 
iși onorează tinerii angajamen
tul asumat. Primul popas 
secția axe șf pinioane.

— Am încercat, ne spur.e 
terlocutorul nostru, să creăm o 
puternică opinie față de risipa 
de energie electrică- Observați 
că nici o mașină nu funcțio
nează in gol. iar atunci cînd se 
pleacă la magazie sau in altă 
parte, mașina e«e oprită. Iat-o 
pe Dîdina Andrcnache. o mun- 

disciplinată. a cărei 
șrlîpeșie de curățenie 

la lucru.
iar aici. lingă mine, se 
kz.ncâ : „tovarăși, cind 

mașina sau agregatul 
lucrați — ne-1 lisați să 
in gol. intrenipeți e-

Utilaj pentru Industria Ușoară, în primul tri
mestru la capitolul economii au fost frecați 
250 0C0 kw/h, la Uzina „Tractorul", numai la 
secția axe și pinioane consumul a fost redus 
cu 400 000 kw/h, iar la Uzina mecanică din Ti
mișoara consumul total de energie electrică 
prezintă o reducere de 25 la sută în com
parație cu aceeași perioadă a anului trecut.

Dar sursele de risipă, deși în cea mai 
mare parte au fost identificate, n-au fost în
lăturate. ~ 
electrică 
lată de 
noștri.

O importantă cantitate de energie 
continuă 

altfel ce
să fie consumată inutil, 
consemnează reporterii

’nniniini/iiiniiin

Nu văd risipa din cauza
In ce direcție trebuie acțio

nat, care sînt supapele pe unde 
se scurge inutil această energie 
albă care încarcă inutil nota de 
plată a produselor ? am între
bat la Uzina mecanică din Ti
mișoara. Inginera Corina Po- 
povici, care în cadrul sectoru
lui energetic al uzinei are sar
cina să se ocupe tocmai de a- 
ceastă acțiune, îmi răspunde 
prompt.

— In primul rînd, o raționa
lizare științifică a iluminatului 
de zi și de noapte, urmează a- 
poi măsuri al căror conținut 

* implică rezolvarea unor pro
bleme de strictă specialitate. 
Excitarea motoarelor sincrone 
pină la valoarea factorului de 
putere optimă prin existența 
unor baterii de condensatoare, 
înlocuirea motoarelor supradi
mensionate, circulația forțată a 
aerului în cuptoarele de trata
mente termice prin introduce
rea unor ventilatoare și, in 
sfirșit. prima rezolvare o con
stituie evitarea mersului în gol 
al mașinilor-unelte și a trans
formatoarelor pentru sudare. 
Numai in cazul acestor din 
urmă două exemple economiile 
anuale ce s-ar putea obține 
numai in uzină la noi se pot 
ridica anual la 72 MW h și res
pectiv 350 MW h. Materializarea 
acestor rezerve presupune o 
corespunzătoare creștere a res
ponsabilității și a spiritului 
gospodăresc din partea fiecărui 
muncitor.
Observația interiocutoa-

strălucirii

in

:oare

ă :

DANCEA ION

mecanică 1. 
soarele s-a 
în hală: Cu

tinerii 
din e- 
inioane

puțin 50 de cazuri 
încă o dată cu 40 
distanța de 8 ore. 
mult intr-un colos 
mecanice) așa ar

pe altarul

neonului
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de

nu văd bine
M. OPROIU

netezi, 
desene

— £ tvnvpul să facem „lumină" în problema 
reducerii consumului de curent!

««-cretarui comitetului 
Gâeorehe Căciulă, a- 

calcul 
gol a 10

In birou „preocupări",

Șl A RAPORTA „OlIPA URECHE...1 1
în cinci luni activistul care răspunde de organizația

U. T.C

4

de la Termocentrală a fost la șantier

ori și a cincea oară cu... reporterul.
Nu este totuși prea puțin ?

înseamnă— Planul nostru 
răspunde prompt si eficient la 
solicitările emise de tot șantie
rul în cîteva cifre, numai in 
primul trimestru indicele de 
mare mecanizare a fost de 121 
la sută, coeficientul de utiliza
re a 
sută.
zare 
sută, 
auto

utilaielor mari de 70 la 
iar coeficientul de utili- 

a capacităților de 65 la 
S-a realizat, cu parcul 
un parcurs mediu zilnic 

(in condiții de șantier) de 133 
km. In luna aprilie si prima 
decadă a lunii mai toti acești 
indici au crescut cu cel puțin 
5—6 procente. în conformita.te 
cu mărirea vitezei de lucru în 
tot șantierul.

Ing. Bruno Cligher ne-a vor
bit despre felul 
tut fi obținute 
formante.

— Am folosit ... ___ __
siv întreg parcul mecanic. Res- 
pe-ctind. insă în același timp, 
cu strictețe graficele de revizie 
tehnică și revizie curentă.

în limbajul comun, aceasta 
înseamnă o prelungire a vieții 
utilajelor economii de piese de 
schimb, evitarea unor defectări 
premature care ar fi tras după 
sine o mulțime de alte neca
zuri — și in primul rînd pertur
barea ritmului productiv in 
șantier. Șeful sectorului avea 
multe cuvinte de laudă la a- 
dresa tinerilor, care constituie 
80 la sută din întregul efectiv.

— Vă pot oferi pe loc nu
mele unor băieți cu care nu voi 
rămîne niciodată în pană •: lă
cătușii de întreținere. Dumitru 
Hințescu și Gruia Ghîțan. șo
ferul Mihai Filipa. electricianul 
Aurel Zgardan. instalatorul 
Constantin Moșoiu.

Am primit însă si numele u- 
nor șoferi (aici, am aflat, trea
ba nu e întotdeauna în regu
lă) care se poartă cu mașinile 
de parcă s-ar fi iurat_ să le 
facă praf si pulbere în timp 
record : Costache Tudorache si 
Vaier iu Gheorghe.

L-am întrebat pe secretarul 
Organizației U.T.C.. laborantul 
Adrian Iftode. cîți fruntași m 
întrecerea utecistă au fost de
clarați în această organizație.

— Din cei 54 de tineri sînt, 
să zicem, vreo 40 sau. din cei 40 de uteciști vreo 30 sau așa 
ceva.

Un răspuns „după ureche" și 
uite așa. din una în alta, ne-am 
dat seama că există regulamen
tul cadru (la secretari), obiec-

tivele au fost expuse intr-o a- 
dunare generală și s-a reco
mandat tinerilor să facă ce or 
putea si... cam atît. După cum 
ați putut observa pentru a afla 
cifre si nume a trebuit să mă 
adresez conducerii administra
tive. Secretarul nu cunoaște ni? 
mic din aceste cifre, si. natu
ral. nu putea urmări realizarea 
întrecerii uteciste. ..Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului in patru ani și ju
mătate". De ce ?

— N-avem timp, tovarășe re
porter. Noi muncim toată ziua,

cind să mai facem muncă do 
litică ?

Pe moment n-am zis nimic. 
Contraargumentul cel mai bun 

oferea secretarul in- 
prin cele 4 referate 
a d mări lor generale din
acesta : titluri mobi-

mi-1 
suși 
ale 
anul
lizatoare care se ocupă de orice 
numai de viața de organizație 
și a șantierului nu. zeci de pa

per) tru fiecare referat 
timp ar fi
se oare că altul este mo- 

orZarvzane 
1 pentru

în care au pu- 
asemenea per-

în mod inten-

canizare 
chiar și 
platform

“rasa Tata de r-sipa 
L La ter.trala el 
â. afirmațiile insenocuior: 
ar acoperire in cifre. P 
raZ trimestru ai arului, faț 
xosurr.ul de energie dec 

stabilit. colectivul «eeției 
axe ri pir ioane a reușit să re
al z®re «oc-.ooti: de aproape 
«M OW kilowaț: oră.

La sece a sa «iu insă, bala era 
r iluminată de tuburile 
?ente_ De afară ai fi 
eă secția lucrează la lu

ate. Dar ne-a 
în secție nu era 

Față de această 
btua&e. am cerut părerea ingi- 

tri Sinu Nicolae, șeful sec-
— E i-ept că ma: uită lumina 

r^să noaptea, vine răspun-
secretarul comitetului 

al șecțiet. Mihai Ben ea. 
avea atei-o idee despre un 

angajament concret in această
La întreprinderea de Utilaj 

pentru Industria Ușoară din 
Tg. Mureș, inginerul Richard 
Scholl, responsabilul energetic

rei noastre, demnă de toată a- 
tenția, vizează așadar perma
nenta educație. Aplicarea mă
surilor formulate și-au dovedit 
eficiența. Comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut con
sumul de energie electrică la 
Uzina mecanică din Timișoara 
a scăzut în medie cu 25 la sută.

Punem deoparte măsurile a 
căror soluționare ține de rezol
varea optimă a problemelor pur 
tehnice și împreună cu tînăra 
ingineră, verificăm calitatea 
spiritului gospodăresc. înainte 
de aceasta consemnăm însă că 
în noaptea premergătoare dia
logului nostru, pentru îndepli
nirea atribuțiilor de serviciu, 
cei 3 portari de la intrarea prin
cipală în uzină beneficiau de 
serviciile a 22 tuburi de neon, 
bașca lumina revărsată de lăm
pile din jur. In hale, pe lîngă 
veiozele de la fiecare mașină, 
anume introduse pentru a eco
nomisi consumul de energie 
pentru iluminatul halelor. cu 
mici excepții și acestea își a- 
duceau contribuția 
risipei.

Intrăm în secția 
Prin iluminatoare, 
revărsat din belșug . ___
toate acestea, strungarii Victor 
Aioanei, Dănuț Gașpar, Petrs' 
Seiman și ca ei, încă foarte

mulți, au uitat să întoarcă bu
tonul pentru a stinge becul de 
la veioză.

— Am destulă lumină, măr
turisește primul, nesesizînd 
rostul întrebării noastre. Păi, 
am uitat, se scuză imediat după 
aceea.

Să înmulțim această justifi
care cu cel "" ’
similare și 
de wați pe 
Poate nu e 
ca Uzinele 
putea să raționeze foarte mulți 
dintre tinerii noștri, fiindcă 
despre ei e vorba. Maf adăugăm 
cele 4 becuri de 500 de W unul, 
și ele aprinse în mijlocul zilei 
în atelierul de ascuțit cuțite. 
Mai punem la socoteală rotajul 
morii de șpan, acționat de un 
motor de 35 KW plus neoanele 
uitate și ele aprinse pe unele 
travee, stare justificată imediat 
de către maistrul Alexandru 
Mașcaș prin aceea că se lucrea
ză la instalația de iluminat, 
justificare infirmată pînă la 
urmă de evidența adevărului : 
nu se lucra la așa ceva. Se a- 
dună ceva. Și acest ceva l-am 
obținut pe seama unor simple 
observații la care cu certitu
dine putem adăuga „scurgerile" 
ascunse.

EM. ISOPF^CV ADINA VELE A

Mi
tivul 
(si întreb I

SINT
(Vmute din vag- l)

I
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I
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BARAJE ARTIFICIALE

PREGĂTIȚI MOTOPOMPIȘTII ?

in secții••• justificări

I dintre aceia care cor lucra in ce
lelalte sisteme de irigații. Aproa
pe o mie de motopompiști și toți 
specialiștii din unitățile cu su
prafețe irigate. Iar acum, în 
preajma racordării aspersoarelor 
la fluviile artificiale dintre la
nuri, apa are condiții să curgă

l

I
I

I
I
I

Gheorghe Epingeac, secre
tarul comitetului comunal 
U.T.C. Poiana Mare : «—Și 
acum, după o lună și cexa 
de zile înregistrăm tot nu

mai promisiuni*4.

Aprecieree ere acoperire i» 
realitățile întilnite in L<e
ora aceasta mst trebuie execu
tate impermeabdxzări de cmscle 
pe circa zece «ii esetn păerțțs, 
de despotmolxt cmmie 
peste douzeci de s» metn cubs 
p de revizuit circa o mae de 
aspersoare, aripi de ploaie P 
motopomșre Da Gbagioca, Co- 
moșteni p Zăcal repararea vXdo- 
jelor de asperriune abia de a 
depășit jumătatea volumului de 
muncă impus, iar in aiîe unități 
(C-A-P. ^7 Noiembrie" Pireu, e 
doar un exemplu), calitatea re
parațiilor, lasă mult de doni. In 
același timp, degradările apă
rute h canalele C-2. D-400
ri \'-2 sud, deocamdată fac 
imposibilă aducerea ap^i pe 
iproape 20 000 hectare din sis
temul Sadova — Corabia. Con
structorul din vina căruia »-au 
produs defecțiunile, intirzie să 
refacă lucrarea, periciitînd astfel 
realizarea sarcinilor de producție 
ale unităților agricole din zonă. 
Iar din cauza nerespectărti deta
liilor de proiect, constructorul a

«xe « n

cole dsn nnemu! Sadova-C* 
înregistrează an deficit de 
iută față de nevoia dr 
calificate, ier ia restul liste 
de irigat din județ sînt ne 
rate aproape un sfert dintre 
care cor trebui să asigure 
ționarea motnpompdof in 
schimburi, Hirtii 
multe. Și de au circulat și încă 
mai continuă să circule p» tra
seul Direcția generală județeană 
pen*ru agricultură — uniteti — 
Centrul de instruire, pe de o 
parte, ți de la acestea la Direc
ție. Timpul pierdut și banii chel-

aceia 
func- 
doui 

s-au întocmit

Ia nâjlacal satului. • proprietate a cooperativei
axricaie .T Noiembrie1 Birca s-a defectat. Și abia ieșise
din reparație.. Dar ca cită răspundere a fost verificată nu s-a 

observat ia atelier ci pe drum
tea# in zadar pentru ci dmeolo 
de indosarierea hirtiilor nimeni 
•a mai urmărește și altceva. Si 
te fi descoperit la Dolj o formulă 
miraculoasă de aducerea apei in 
linuri, doar prin ceea ce se 
„croșetează" în birouri ? Pentru 
ci deficitul de motopompiști e 
mare : Urzicuța — 12, Gmgiova 
— 10. Zăvoi și Birca 
Caraula — 30, 
Lipoc — 
„înainte" 
etc., etc. 
astfel de situație

cîte -5,
Teasc — 10, 

Bistrec — 26,8,
Poiana Mare — 18, 
Explicațiile pentru o 

trebute cou-

tate in insuficienta preocupare 
manifestată pentru recrutarea 
cadrelor, in neurmărirea de către 
organele județene avizate (și Co
mitetul județean al U.T.C. nu 
face excepției a modului în care 
prind viață propriile hotăriri. Dar 
și asupra acestor neajunsuri tre
buie să mediteze mult mai mult 
tovarășii de la Direcția generală 
județeană pentru agricultură. 
Faptul că în balanță se află cî
teva mii de vagoane de cereale 
trebuie si determine luarea ce
lor mat operante măsuri.

I

I
I
I
I

întreprinderii, ne relatează 
s-a preocupat și se preocupă 
continuare de problema re

ducerii consumului de curent, 
argumentîndu-și afirmațiile cu 
un dosar care cuprinde conclu
ziile controalelor făcute în 
secții la diverse ore ale zilei, 
cu atenționările scrise și indi
cațiile date unor factori, res
pectiv conducătorii formațiilor 
de lucru, investiți pe lîngă al
tele, și cu urmărirea îndeplinirii 
acestui deziderat, dar care, deși 
în cunoștință de cauză, își ne
glijează aceste atribuții. Dacă 
la nivelul conducerii serviciului 
energetic și chiar al secțiilor 
există dovada unor asemenea 
preocupări, o vizită în schim
bul de noapte ne-a permis cu
noașterea unor situații ce ates
tă consumuri inutile de curent 
provenite în urma unei como
dități cu totul nejustificabile 
din partea celor avizați, de a 
opri mașina atunci cînd o pă
răsește, de a stinge lumina în 
locurile în care nu se lucrează.

La ora 24, de exemplu, în a- 
telierul de traverse, al 
șef e loan Megyesi, și 
noaptea nu se lucrează, ardeau 
6 becuri de cite 500 wați. Ate
lierul de clupe Brukner, un alt 
atelier în care nu se lucrează 
în schimb de noapte, era lumi
nat de 40 tuburi fluorescente. 
Cineva aruncă vina pe proiec
tant, și acesta pe maistrul prin
cipal Laszlo Doja, care răspun
dea la acea oră de tot ce se 
întimpla în secția condusă de 
maistrul Dumitru Adam. Chiar 
dacă am admite că proiectantul

cărui 
unde

a greșit, ceea ce e adevărat 
numai în. parte, deoarece la ta
bloul general există întrerupă
tor pentru fiecare atelier, în
trebăm pînă cînd specialiștii de 
aici se vor menține 'neputin
cioși în fața unor deficiențe ? 
La aceeași secție, în atelierul 
de sudură condus de maistrul 
Viorel Nasca, ardeau alte 24 de 
tuburi neon fără să fie de folos 
cuiva, iar la matrițerie, mais
tru Constantin Donă, luminau 
48 tuburi. în sala de găurit în 
coordonate, muncitorul Arpad 
Eros, după ce a plecat acasă Ia 
ora 22, a lăsat să ardă 24 de 
tuburi, într-un loc în care lu
crează numai 2 oameni. Evi
dent, în cele cîteva ore cît am 
stat în întreprindere, n-am re
ușit să identificăm și gă sta
bilim exact numărul consumu
rilor inutile și a energiei risi
pite însă chiar și numai cei a- 
mintiți, raportat la perioada de 
un an sau poate doi, și acest 
lucru devenind o obișnuință de 
la intrarea secției în funcțiune, 
valoarea risipei e considerabilă 
chiar dacă două tuburi de neon 
consumă în 24 de ore curent în 
valoare de 0,75 lei, ori un bec 
de 500 wați consumă aproxima
tiv 2 lei pe zi. Raportat la mii 
de becuri cîte sînt în întreprin
dere, sumele anuale se ridică 
la zeci de mii lei. Dar valoarea 
curentului scurs în lada risipei 
crește dacă ne gîndim că el ar 
putea fi folosit în alte locuri 
in scopuri productive.

MIRCEA BORDA
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organizării timpului

FOLOSIREA TIMPULUI ESTE 0 STRATECIE
de prof. dr. doc.

Natura și esența timpului constituie o proble
mă filozofică. Folosirea timpului este o proble
mă practică. Ele sint, intr-un fel, legate. Orice 
intrebare asupra modului de utilizare a timpului 
duce pe nesimțite la marile întrebări asupra vie
ții. Nu este de mirare că eseul literar și filozofic 
se ocupă atit de mult de timp și că soluțiilor de 
folosire rațională și satisfăcătoare a timpului li 
se adresează cele mai multe Întrebări, mai ales 
din partea tineretului.

Timpul este marele nostru companion. El este 
variabila universală. Tot ceea ce realizăm facem 
in timp, tot ceea ce se strică, decade in timp. 
Bucata de timp de care dispunem este limitată 
și finită. Nu știm nici măcar lungimea ei. To
tuși, de felul in care o impărțim depinde rezul
tanta unei vieți, posibilitatea urmăririi unui 
ideal, capacitatea de a obține rezultate, vocația 
de a dura opere.

Iată citeva ginduri In legătură cu timpul.
1) împărțirea timpului este o strategie. 

Timpul. împărțit in diviziuni, care depind mai 
mult de voința noastră decit s-ar putea crede la 
prima vedere, este alocat unor activități. Alo
carea este o strategie. Mai mult sau mai puțin 
sport, mai mult sau mai puțin aer curat, lecturi, 
acțiune, turism, matematică, intilniri, spectacole: 
fiecare decide în forul său lăuntric asupra unei 
anumite strategii. Luat pe neprevăzute tinarul 
de pe stradă poate să spună : ..n-*m strategi»", 
dar, în fond, la fiecare început de luAâ la fie
care început de an. și poate de mai m^lte Ori pe 
zi, el iși propune o anumită așezare a timpului 
de care dispune, ca o platformă de lineare In 
vederea atingerii unor obiective. O «treiere nu 
se rostește, ci se calculează. Vorba lui Moliere 
s-a transformat astăzi și se poate spune că fie
care gindește matematic fără eă știe. Elaborarea 
unei strategii angajează chiar un calcul al pro
babilităților de cea mai bună calitate, »jre«upune 
socotirea speranței matematice de a vedea un 
obiectiv realizat. Fie că vrem sau nu, in capul 
nostru se produce o asemenea judecată strate
gică. Pînă și cei care se decid asupra unui pro
gram dominat de intimplar* iși formează o stra
tegie perfect reprezentabilă din punct de vedere 
matematic. Nu există strategii bune sau strategii 
rele în sine. Strategiile sint satisfăcătoare sau 
nesatisfăcătoare în funcție de capacitatea lor de 
a servi atingerea unui țel. Mai multă lectură in 
Serioada de tinerețe însemnează o mai mare li- 
ertate de mișcare în viață spre alegerea unei 

profesiuni, în urmărirea unor idealuri, in înțe
legerea lumii, Mai multă știință fundamentală 
la vlrsta fragedă însemnează mai multă mobili
tate în domeniul oricărei științe sau a tuturor 
tehnicilor. Mai multă investiție în efort, disci
plină sau muncă in adolescență însemnează mai 
multă recoltă in perioada adultă. Sint răspunsuri 
și dealtfel; „vreau mai puțină cultură generală, 
nu doresc formație științifică, vreau 10 ore de 
exercițiu la pian“. Este și aceasta a strategie, 
care este bună în vederea unui scop, in cazul de 
față, de performanță artistică. Un lucru trebuie 
să fie clar : flecara își poartă strategia proprie 
așa cum își poartă căciula, sau. în zilele noastre, 
cum își poartă coafura. Faptul că o renegă, că 
o ignoră, că o reprimă, nu face pe nici un cetă
țean mai puțin purtător de strategie față de timp 
și de viată.

2). în folosirea optimală a timpului în vederea 
atingerii unui scop, elementul esențial este voin
ța și efortul. Școala încearcă prin toate mijloa
cele să formeze deprinderi pe care nu le avem 
de la natură. într-o carte de logică era prezentat 
faimosul silogism al lui Schopenhauer ..Viața e 
voință ; voința e sforțare ; sforțarea e durere ; 
viața e durere". Nu sint de acord cu propoziția 
„sforțarea e durere". Sforțarea este în realitate 
cel mai recompensator și mai tonifiant act al 
omului. Este singurul resort veritabil al satisfac
ției și al bucuriei. Orice bucurie care nu are la 
baza ei nici un efort, o luptă, o străduință este 
o caricatură de bucurie care ține cit un puf de 
păpădie.

Mecanismul voinței este unul din mecanismele 
cele mai complicate ale psihologiei umane și, in 
același timp, foarte vulnerabil. Cred că in cărțile 
de specialitate se spune foarte bine că sănătatea 
mintală poate fi caracterizată in cea mai roar» 
măsură prin funcționarea acestui mecanism, care 
este ilustrat uneori de diferența netă între veghe 
și somn. Cei ce se scoală repede dimineața, cei 
care pot să imprime un ritm acțiunilor lor. cei 
care se apucă ușor de lucru, cei care scot eu 
promptitudine creionul și-1 pun pe hlrtie ince- 
pînd să aștearnă desenul, literele și cifrele ilus
trează sănătatea mintală și buna funcționare a 
mecanismului voinței. Ei sint susceptibili de o 
Împărțire optimală a timpului și. In ultimă in
stanță, de trăirea unei vieți depline. Cînd meca
nismul voinței este viciat, avem forma evidentă 
și vizibilă a tărăgănării ; totul merge încet, sta
rea de somnolență se prelungește în miezul zi-

MIRCEA MALIȚA
lei, acțiunile sînt încîlcite, obiectele sint dispa
rate și pierdute, nimic nu este la locul lor. Ca
pacitatea individului de a integra componentele 
intr-un act consistent trenează. Viața modernă 
— înțeleg prin ea în primul rind existența mij
loacelor de comunicare de masă — nu este fără 
pericole, căci poate afecta la unii mecanismul 
voinței. Abuzul de televiziune vlăguiește spiri
tul. Lectura activează, ecranul se adresează unui 
spectator pasiv. Cred că pentr» a anula efectele 
a 5 minute de televiziune trebuie prescrisă o oră 
de fugă In jurul parcului, sau o oră de muncă 
fizică sau o oră de sport dur. Deci mecanismul 
voinței nu se moștenește, ci se educă, iar prin 
efectele nocive ale unor factori exteriori el poate 
slăbi.

3) . Poți avea o strategie proastă sau bună, efi
cientă sau mai puțin eficientă, răsplătitoare sau 
greoaie. Totul se poate ierta in afară de păcatul 
maximal : irosirea timpului. Pierderea de timp 
eate cu totul altceva decit folos;rea lui proastă. 
A folosi nențional timpul 1n.«emr.ează a nu te 
wrvi de el pentru scopul sau obiectivul pe care 
11 urmărefti. A irosi timpul in semnează a nu-l 
folosi pen*Tu nici un «cop. a lăsa nisipul să se 
scurgă din clepsidră pentru nimic. Tr.Toarcerea 
omului la o viață vegetali e<te o eroare. Cred 
că se găsesc greu euvinte de înfiereze a celui 
care coboară performanța superoarâ a speciei la 
formele vieții unei plante sau chiar la existența 
unui mineral. Cu ce drept poate cineva să iro
sească un bun care nu este numai al lui. ei al 
întregii generații 1» care aparține ? timpul es:e 
o resursă fundamentală ca g- mater .’.e prime 
pămintul arabil, priceper^e si cultura populației. 
Valorificarea timpului este a.na’.oagă cu valorifi
carea materiilor prime, a ogoarelor. a talentelor 
și meseriilor învățate. Există o valorificare su
perioară a timpului ca și a cărbunelui, cazului, 
lemnului sau inteligenței. Valorifided bine 
timpul, generația prezentă a scurtat in România 
socialistă drumul spre progres si bunăstare, 
aproximativ eu 30 de ani pe secol. Un calcul ele
mentar arată că. urmind ritmurile antebelice. 
România ar fi ajuns după anul 2036 aeo’.o ur.de 
va ajunge, eu ritmurile sa’e prezente. ’na:-’.e de 
2000. A economisi eforturile unei generații pe 
secol înseamnă a da eu o generație mai devreme 
beneficiile care erau rezervate de-abia pentru 
cele următoare. Irosirea timpului aparține ace
leiași familii de sacrilegii inspiratoare ce revoltă 
și durere, in care se numără arderea biblioteci 
din Alexandria, aruncarea in aer a Partenonului 
sau moartea lui Arhimede.

4) . Important este să dobîndim reguli practice 
de stăplnire a timpului. Cea mal elocventă din
tre ele mi se pare că intră Intr-o formulă sim
plă : unele lucruri sint raai importante decit 
altele. A ști să ierarhizezi importanța obiective
lor sau a acțiunilor însemnează a face primul 
pas pentru o splendidă stăplnire a timpului. 
Ceea ce este Important merită să I se aloce 
energie, timp, efort ; ceea ce este mai puțin im
portant merită să fie aminat. uitat, neglijat. 
Multe din sfaturile care se dau tineretului nu 
sună așa. Ele spun ,.dați importanță tuturor lu
crurilor. nu neglijați detaliile-. Da. dar nu ne
glijați detaliile lucrului important. A pune pe 
plan de egalitate ceea ce este important și ceea 
ce este secundar. însemnează a avea o strategie 
nesatisfăcătoare. Nu sint de acord eu numeroși’ 
scriitori care s-au aplecat asupra fenMMoahri 
lecturii, de la Faguet încoace. $i au spus „erttți 
totul cu atenție". Nu pot să ader la această re
gulă. Sint pagini ce trebuie citite cu maximă 
atenție, iar altele cu minimă atenție. Pentru 
orice obiectiv inclus pe lista planului personal 
sint cel puțin două ce trebuie sacrificate. Unul 
din secretele minuirii timpului este de a ști să 
alegi din mulțimea de scopuri pe cel care este 
proclamat numărul 1. si te atașezi cu tărie de 
el șl să-i aloci mult mai mult timp decît tuturor 
celorlalte la un loc.

Istoria civilizației scoate In evidență trăsătura 
obsesivă creatorilor In raport eu preocuparea lor 
principală. Lui Balzac îi pliceau grădinăria și 
pomii fructiferi, dar n-a consacrat niciodată pa
siunii sale secundare a suta parte din timpul de 
scris. Unui mare grădinar i se cere să procedeze 
invers. Regula de alocare a resurselor ne spune 
că In cazul a două obiective, unul de două ori 
mai important decit al doilea, timpul pe care îl 
merită primul este de 4 ori mai mare decit 
timpul ce trebuie acordat eelul de al doilea. 
Funcționează aici o ascunsă lege pătratică.

Glndurile despre timp nu sint specifice tine
rilor. Ele Încearcă mult mai mult pe omul ma
tur. în momentele de bilanț, la sGrșit de lună 
sau iflrsit de an. la aniversările tilei de naștere 
sau atunci cînd stă pe băneile școlii, cu pârul 
ușor Încărunțit după 23 de ani de la absolvtre. 
atunci el spune „păcat că nu m-am gindit dnd 
eram tinăr“...

DAMIAN BURI,ACU, 
20 de ani, student, Bucu
rești.

Criticînd opiniile celor 
doi tineri care, în rubri
ca de sâptămîna trecută, 
se phngeau că suferă de 
plictiseala, conchizi: 
„Prostii I Nu există plicti
seală. Este argumentul ce
lor slabi, fără energie. Se 
plictisesc numai oamenii 
fără ocupație...".

Nu ești departe de 
adevăr și tocmai de aceea 
mi-ar face plăcere să te 
însoțesc cîțiva pași, poate 
că împreună ajungem 
chiar la el. Prezentă prin
tre stările sufletești, plic
tiseala nu poate fi igno
rată. Vreau să spun că 
numai fuga condeiului 
poate zămisli o sentință ca 
aceea cuprinsă în fraza 
ta : „Prostii 1 Nu există 
plictiseală I" Pe urmă, ar 
fi foarte simplu să decre
tăm că plictiseala este 
doar „argumentul celor 
slabi, fără energie* sau că 
se plictisesc „numai oame
nii fără ocupație*4. Cei doi 
ale eăror puncte de vede
re le-am găzduit sîmbăta 
trecută, au amîndoi o 
ocupați»: unul este elev, 
altul funcționar. Mai mult, 
am tatilnit recent la o ru
brică de fapte diverse a- 
cest caz : un adolescent 
măsluiește an carnet 
CEC, aste prim și, în
trebat ce anume l-a îm
pins spre o asemenea fap
tă reprobabilă, răspunde : 
„Dus plictiseală 1* Plictisi
tul acesta avea și el o ocu
pație, ca să nu mai adaug 
că falsificarea ștampilei, 
plagierea semnăturilor etc-, 
i-au luat timp echivalent 
cel puțin cu lectura unui 
roman fluviu, cu viziona
rea filmului „Pe aripile 
viatului" sau, dacă vrei, 
cu o călătorie Bucure* ti- 
Tokio cu un turboreactor 
de mare viteză. Plictis ea1 a 
— adică acea stare de lîn- 
cezeală, de monotonie — 
este, cred ea, în principal, 
consecința inexistenței u- 
nui ideal. Faptul de a avea 
o ocupație, recto o profe
sie, se confunda adesea eu 
a avea un ideal și, re
cunosc, confuzia este pînă 
la un punct explicabili, 
Fiindcă orice ideal presu
pune inițial o activitate 
susținută, disciplinată, 
continuă, dec: ceea ce-ți 
oferi în primul rind prac
ticarea unei profesii, dar 
?1 controlează o zonă in
finit mai tntnsi. mai com
plexă. Ideahd, așa cum 
apare în fața unui ado- 
iescent. imeamnă, deopo
trivă. hzeta pentru înfra- 

uMța^e» peoprrolm def- 
tsi și ce» peartra integra
re» a* «octata. watnnentul 
dăruirii fi al responsabih- 
tâțri. Firi să fie -altceva*, 
• bttâ mai mult decit a 
strunri pser b strung, fie 
și eu o măsertrie nemai
pomenită. mai mult decit 
a fi specialist în chestiuni 
o’e matematică, fie si stîr- 
r.ino invidia savantului 
MtxriL SînL firește, tntni- 
totu! de acord cu tine 
dnd exclami : „Pbctiae^bi 
t ta ha pe cere nu ni-l 
pvtem ptraute .** Just E 
an lux prea scump și mai 
m teamă b anii tinereții 
nu avem cu ee-1 plăti. 
Mi-e teamă, uneori mi-e 
chiar oroare de cuvintele 
mari, dar măcar din ctod 
în and e bine ai ne amin
tim că viata ne e dăruită 
o sin cură dată, că oricite 
am face tot re vor ri- 
mîne de«to!e vise nereali
zate. destule regrete cl 
n-am izbuti mai mult — 
ea să-l mai adăugăm și pe

acela că am investit aurul cere atît de nerentabilă 
timpului nostru într-o afa- cum este plictiseala...

„Stimate tovarășe O.P.I.,
Mi numesc Florin Negoescu, sînt din comuna Sicuț, 

Bistrița, am 20 de ani și sînt student. Ceea ce mă 
face să vă scriu este nedumerirea mea în legătură cu 
comportarea unor fete din jurul meu. Pînă la 27 de
cembrie 1972, marea lor majoritate — ca să nu zic 
chiar toate — nu mă prea băgau în seamă. în ziua 
mai sus menționată am eîștigat la loz în plic o ma
șină. O Skoda. Iată-mă de atunci centrul atenției tutu
ror fetelor, iată-mă, dintr-un om obișnuit la înfățișare, 
un F’orin Piersic... Atîta neseriozitate n-am mai văzut!“

Eu, din păcate, am mai 
văzut. Mă prefac însă că 
n-am înțeles necazul tău 
și îmi imaginez că ceea 
ce te neliniștește este fap
tul că ai eîștigat doar o 
Skoda obișnuită și deci

etalonul tău de frumusețe 
a devenit Florin Piersic, 
și nu ți-a rezervat hazar
dul un Mercedes ca să 
poți rivaliza cu Alain 
Delon...

timp am început să urăsc ! Urăsc in pimul rînd pe cei 
născuți in orașe mari, urăsc multe, multe ființe și lu
cruri, urăsc chiar pe părinții mei. De ce ? Așa, bine, 
pentru că eu nu sînt născută in București, pentru că 
n-am trăit înconjurată de biblioteci pline de cărți, n-am 
avut o vreme nici aparat de radio, dormite televizat 
sau magnetofon cu lecții înregistrate de limbi străine, 
pentru că nimeni nu mi-a dat meditații. îi urăsc pe pă
rinți pentru că nu m-au născut intr-un oraș mare și 
n-au avut posibilitatea să-mi ofere condiții de pregăti
re precum au cei din marile orașe. Urăsc totul pentru că 
mi s-au spulberat visele. Două lucruri am visat să fac 
în viață' să devin o mare (foarte mare) actriță și în 
timpul liber să pictez. Dar (fir-ar să fie de dar) o vi
zită făcută la București mi-a destrămat toate visele, a- 
dueîndu-mi o stare de nemaipomenit pesimism (of, 
doamne, și ce frumos era cînd aveam speranțe!), mi-am 
dat seama că eu, o provincială, nu voi putea face 
nimic. Cum să concurez eu la examenul de admitere 
de la Institutul de teatru cînd prin jurul meu nu-s re
gizori care să mă îndrumeze, cînd n-are cine să mă me
diteze etc. ? Și, admițînd că plec înainte de examen

SERGIU LASOU, teh
nician, Luduș:

„Este încă prematură 
pretenția femeilor de a fi 
egale cu bărbații*.

Fără doar și poate. 
Dacă femeile ar da dova
dă de un plus de genero
zitate, ar trebui să ne mai 
lase un răgaz ca să le 
ajungem...

H. COMAN, elev, 18 
ani, Făgăraș :

„Aveți îndoieli ?"
Deși nu precizezi în ce 

domeniu, îți răspund : mă 
îndoiesc de atîtea lucruri, 
îneît pînă și faptul că mă 
îndoiesc îl privesc cu... 
îndoială !

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IASI

„Tovarășe redactor,

că teriu pentru că mă aflu într-o mare dilemă. După 
ce am venit acasă, in vacanță (sînt elev la o școală 
profesională din Oradea) am primit prin poștă un plic 
cu taxă inversă, lată ce cuprindea:

•Lanțul sfîntului Anton! Acest lanț transmiteți pe 
re adresa persoanelor care crede în St- Anton din Ha
lei și trebuie să facă înconjurul lumii. Nu tntrerupeți 
aceri lanț căci Sf. Anton se roagă pentru bunătatea 
ncariiă Scrieți toate de mai jos timp de 13 zile adică 
de 13 ori pe adresa persoanelor credincioase și ve-ți 
acea o mare bucurie în îndeplinirea dorințelor. O fe
meie a fost bolnavă și a 13-a zi după ce a scris sa 
făcut bine. Un domn la citit și sa rugat 13 zile la 
rind și a 13-a zi a eîștigat o mie de lei. O femeie se 
afla ve patul de moarțe și numai ce a primit lanțul și 
sa făcut bine. Un om a fost condamnat la moarte și 
a 13-a zi a fost eliberat. Dar fii atent! Unul a rupt 
a:eri bilet cu lanțul scris și t sa dărâmat casa. E.H. 
din Timișoara a rupt acest bilet și în a 13-a zi a căl
cat-o o mașină. Sf. Anton ajută pe noi în fata lui Dum
nezeu, dar și noi trebuie săi ajutăpi ca lanțul lui să nu 
se oprească în vecii vecilor. Nu tntrerupeți deci lanțul 
și veți avea sănătate și îndeplinirea dorințelor /»

Ei bine, vreți să știți care e dilema mea. Nu pot să 
trimit lanțul Sf. Anton nimănui fiindcă nu cunosc nici 
o persoană care să creadă în el. Și atunci ce se va în- 
tîmpla ? O să mi se dă rime casa? O să mă calce o ma
șină? Habar n-am ce să fac. De unde să scot eu ver- 
soane care „crede** în Sf. Anton ? Sincer să fiu, mi-ar 
place și mie să cîștig (n-are importanță dacă în ziua a 
13-a sau alta) o mie de lei. Chestia cu boala nu mă 
prea interesează fiind sănătos (și nefiind femeie, ca în 
exemplul din scrisoare) și nici eliberarea nu-mi spune ni
mic deoarece nu-s condamnat la moarte (ci deocamda
tă doar la o corijentă, dar sper s-o rezolv și fără Sf. 
Anton...). Lucrul care mă distrează cel mai tare este că, 
probabil, trimițîndu-vă dv., acum, lanțul ăsta, eu am 
scăpat de blestemele Sf. Anton însă ați intrat dv. la 
apă. Fiți prudent. Atenție la cea de a 13-a zi /*.

la București și fac rost și de regizori și de meditatori, 
cum pot reuși eu să-mt însușesc în cîteva săptămîni 
ceea ce alții au de ani de zile? Cred că oricît talent 
aș avea, să fiu chiar o a doua Ingrid Bergman, n-aș 
putea să realizez o asemenea performanță (...). Sînt si
gură că dacă îmi veți răspunde, îmi veți spune că la 
concurs nimeni nu te întreabă cum și cu cine te-ai pre
gătit, sau ca să scăpați mai repede de mine, o să-mi 
spuneți că, în general, n-am dreptate. Dacă credeți așa 
faceți o Ustă a tuturor actorilor și o să vedeți eiți s-au 
născut ori au învățat în București și cîți în provincie. 
Pe ultimii îi numeri pe degete (...). în încheiere, aș fi 
de părere ca televiziunea să organizeze un concura 
aidoma celui intitulat „Steaua fără nume" dar care să 
se adreseze tinerelor speranțe actoricești. Vă mulțumese, 
RIVIERA F., Caracal".

Nu-mi purta de grijă. 
Nu-i prima scrisoare stu
pidă pe care am primit-o 
în viață, Ia care n-am 
răspuns și, iată, încă sînt 
printre cei vii iar casa, 
deși a fost proiectată de 
un prieten al meu arhi
tect. rezistă destul de bine. 
Evident, n-am avut încă 
de a face cu Sf. Anton, 
lui nu știu ce-i poate pie
lea, dar dacă cumva nu 
stă cuminte, în banca lui, 
îl blestem la rindul meu 
să nu aibe parte decît de 
scrisori agramate și nătîn- 
ge precum cea primită de 
tine și trimisă apoi mie. 
O casă dărfmată și un

accident de mașină stnt 
niște bagatele în materie 
de nenorociri pe lîngă 
scrisoarea pomenită !

MARIA COJOCARU, 
Mehedinți.

Păcat că s-a întîmplat 
așa. Atîta vreme însă cît 
n-ai pierdut speranța, eît 
înveți și te zbați, nădăj
duiesc să mai prind ziua 
cînd îmi vei scrie, dacă 
vrei citind tot niște ver
suri din Arghezi, dar pe 
acestea : „Cine și-a pier
dut o zi din viață / S-o 
caute repede. Se înnoptea
ză. Se lasă ceață !*

M. F., iud. OU: 
„Tovarășe redactor.

pentru că o dată ați afirmat: ,dur eu mina pe inimă 
că nu-mi plac decît scrisorile care epun adevărul", am 
să aștern și eu pe Turiie un adevăr crud; nu de mult

Să-ți răspund ne punc
te și în ordinea chestiuni
lor ridicate.

1) Nu mă duce în 
eroare „ura* ta. Desigur 
ai vrut să folosești alt en- 
vînt, dar ți-ai spus că 
ăsta o să mă impresione
ze mai tare. Din fericire, 
nu m-a impresionat și nu 
l-am luat în serios. Mi-am 
zis că la necaz omul spu
ne multe, nu-și poate 
controla fiecare expresie. 
Și, desigur, tu ai un motiv 
adevărat ca să fii necăji
tă. Totuși, un pic de auto
critică n-are cum să-ți 
strice. Nu-ți propun să 
ceri scuze, retrăgîndu -ți 
afirmația că-i urăști, „tu
turor celor din orașele 
mari*, nici „multor ființe 
și lucruri", dar părinții 
care te-au născut, chiar 
dacă au făcut-o la Caracal, 
într-o casă fără magneto
fon, merită ceva mai 
multă recunoștință din 
partea ta.

2) Ai dreptate. Sînt exa
mene de admitere la une
le facultăți în fața cărora 
candidații din București 
ori din marile orașe sînt 
avantajați. E dureros, însă 
eu, cel puțin deocamdată, 
nu întrevăd o soluție. Nu 
se pot da două feluri de 
examene la teatru — unul 
pentru candidații care s-au 
pregătit cu regizori presti
gioși — unii chiar profe- 
aori la institut ! — și altul 
pentru cei care vin din-

tr-o localitate unde pre^- 
zența unui regizor este o 
raritate.

3) N-am cum să fac o 
listă a tuturor actorilor 
bucureșteni ca să-mi dau 
seama cîți s-au născut în 
Capitală și cîți în pro
vincie, dar din vreo cîte
va sute de actori bucu
reșteni de prima mînă pe 
care îi cunosc și cu care 
șînt onorat de a fi pric^ 
ten, abia se numără cîțiva 
născuți pe malul Dîmbo
viței. Restul — ca și cum 
ar fi dorit să-ți facă ție 
în ciudă — sînt toți de pe 
Ia Băilești, de pe la 
Tirchilești, de pe la 
Frecăței și însurăței, mă 
rog, tot din metropole cu 
biblioteci celebre m lumea 
întreagă și proveniți din 
familii cu o stare mate
rială din pricina căreia, 
nici dincolo de mormînt, 
n-au liniște bieții Morgan, 
Ford, Hearst etc., iar 
Onassis se învîrte ca un 
leu în cușcă, implorîndu-i 
să-1 învețe și pe el cum 
să facă avere.

4) Propunerea pe care 
o faci televiziunii poate 
o să prindă. Condiția însă 
ca o asemenea emisiune- 
coneurs să se bucure de 
succes deplin nu este doar 
introducerea ei în pro
gram, ei introducerea ei 
în program în locul altor 
multor emisiuni...

ADA T., 27 de ani, 
funcționară, București :

„Cînd v-ați dat seama 
că nu mai sînteți tînăr ?“

In ziua cînd am izbutit 
să mă conving că mai 
sînt!

FLORIN CRUM, elev, 
18 ani, Ploiești:

„Un păcat al multora 
din generația mea este că 
prea se aruncă în necu
noscut. Ca să faci ceva în 
viață, viitorul trebuie să-ți 
fie de la început foarte 
clar*.

Ce repede aș scăpa cu 
un răspuns de felul ăsta i 
„Da, Florine, așa e cum 
zici tu 1 Numai 6ă tare 
mi-e că nu-i așa...

Cunoști probabil versul 
lui Baudelaire „Plonger 
dans Finconnu pour 
trouver du nouveau..." 
Adică : Să ne aruncăm în 
necunoscut pentru a găsi 
ceva nou... Să fii tî
năr și să nu te arunci 
în necunoșeut pentru a 
descoperi ceva nou este 
echivalent cu a refuza să 
admiți că ai această virată 
a speranței și a îndrăzne
lii de a constata că impo
sibil e un cuvînt desuet, 
anacronic, ba chiar unul 
care n-a avut niciodată un 
sens, a fost un simplu 
amestec de litere scoase 
arbitrar din jobenul unui 
scamator. Firește, a des
coperi ceva nou nu în
seamnă neapărat a deveni 
autorul unei invenții, cel 
dintîi care scoate la iveală 
o piesă arheologică de 
valoare ori primul eare, 
în fața șevaletului, găsește 
în culoare o nouă modali
tate de exprimare artisti
că. Plonjînd în necunos
cut la vîrsta adolescentei, 
a tinereții, înseamnă a 
descoperi în primul rînd 
propria ta sete de infor
mație, de civilizație, de 
cultură, și această sete 
marchează mereu ceva 
nou, este o experiență de 
viață irepetabilă șî făiă 
asemănare, startul a ceea 
ce, într-o zi, se va numi 
personalitatea ta, a ta și 
numai a ta. Nu-i nici un 
păcat că mulți tineri, în 
sensul amintit, se aruncă 
în necunoscut. Iau asupra 
mea riscul de a afirma un 
lucru cu care destui nu 
vor fi de acord, dar eu 
cred că pentru a face 
ceva în viață, în primul 
rînd prezentul trebuie 
să-ți fie foarte clar. E atît 
de pasionant să dezlegi 
ecuațiile cu atîtea necu
noscute ale viitorului I

Pe sîmbăta viitoare!
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produefie a studiourilor omerieane.

scenariul: ROBERT DOZIER, după un roman de RAL BORLAND 
regla : STUART MILLAR.

CLASA

produc(ie a studiourilor italiene 1971 
scenariul : ELIO PETRI, UGO PIRRO ; regia : ELIO PETRI. „
eu : GIAN MARIA VOLONTE, MARIANGELA MELATO, SALVO [j 
RANDONE, GINO PERNICE, LUIGI DIBERTI, DANATO CASTELLA- n 

NETA. L|
Film distins cu Marele Premiu la Cannes 1972. n
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(Urmare din pag. I) 

toata articulațiii» sal», tehnologia învâțâmîntulul ne conduce 
spre relevare de noi resurse ale instrucției și formației. Ea pro
gresează prin propria ei funcționaro și atinge performanța - 
in multe locuri realizată - a învățării asistată de ordinator și 
a informării științifice computerizcte.

Putem, cred, prtlua din experiența celor care au construit 
departamente ale tehnologiei învățămîntului, socotind că do
meniul acesta este de pe acum atribut al viitorului școlii, con
temporan». Multi-m»dia ne ajută a descoperi că resursele 
și capacitățile de rezistență la „asoltul informațional" din 
jurul nostru stau nu doar in noi Inșin» și în organizarea mun
cii, ci și în modul de construire și utilizare a instrumentelor di
dactice. Ele conduc la optimizări și la productivitate înmul
țită.

In dezbaterile actuale despre perfecționarea învâțămintu- 
lui de toate gradele compartimentul „tehnologiei" este, cred, 
esențial. Sondarea posibilităților reale de a-l explora și dez

MULTI-MEDIA

s

I

eu : RICHARD W1DMARK, FREDRIC FORREST.
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volta constituie un serviciu indispensabil pentru progres în 
educație.

Mă gindesc că in școli și facultăți devine presantă nece
sitatea instituirii unor compartimente ale tehnologiei învâțâ- 
mîntului. Ele ar putea prelua și dezvolta, In școli, unele func
ții ale comisiilor metodice, exercitate acum cu mult exces de 
zel în vorbă șl cu o anume inhibiție în fața tentației experi
mentului curajos și inovator. Ele ar putea, în facultăți, să con
ducă la o mai judicioasă exploatare a fondului de aparatu
ră șî la sporirea funcționalității atelierelor-școală, cabinetelor, 
laboratoarelor. ,

Compartimentul „tehnologie* sau „multi-medîa* ar fî el în
suși un laborator în care s-ar lucra pentru plusuri de ronda- ; 
ment în învățare șl formare. Multiplele sensuri de integrare ; 
din triunghiul învățămînt - cercetare - producție fac din pro- ! 
cesele de raționalizare a activității nu doar procese sociale, 
ci și procese tehnice. Ele vin să incite preocuparea penitu S 
expertiza resurselor tehnice ale educației, concepută de acum § 
nu numai ca flux uman, ci și ca flux tehnologic, comparabil Ș 
cu cel al producției, dinspre care, de altfel, a și iradiat.

„Multi-media" nu este, așadar, doar o expresie oarecare. Ș 
Ea conceptualizează urt conținut de stringentă actualitate. în J 
structurarea căruia sîntem major interesați, dacă vrem a corn- § 
pleta sistema de predicate ale educației cu cel al creșterii Ș 
eficienței. — — Dacă nici azi nu-mi rezolvați cererea... îi dau drumu! I

ur.de
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au trimis tovarășului ERICH HONECKER, 
prim-secretar al Comitetului Centrai al Partidului Socialist 
Unit din Germania, tovarășului WALTER ULBRICHT, preșe
dintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, 
și tovarășului WILLI STOPH, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Germane, următoarea tele
gramă :

Stimați tovarăși,
Cu ocazia primei aniversări a Tratatului de prietenie, cola

borare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germană ne este deosebit de plă
cut să vă adresăm, în numele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al nostru personal, Dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri, precum și tuturor cetățenilor Republi
cs Democrate Germane cele mai călduroase felicitări și un 
salut frățesc.

Tratatul semnat în urmă cu un an ]a București, convorbirile 
fructuoase avute cu prilejul vizitei în România a delegației de 
partid și guvernamentale a R.D. Germane au deschis noi pers
pective pentru adîncirea prieteniei și solidarității frățești din
tre partidele, țările și popoarele noastre, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist, ale 
respectării independenței și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești.

Constatăm cu satisfacție că raporturile de colaborare tovă
rășească dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre R. S. România șl 
R. D. Germană cunosc o dezvoltare ascendentă pe toate pla

nurile și ne exprimăm convingerea că acestea se vor amplifica 
și diversifica tot mai mult în viitor, spre binele popoarelor 
noastre, în interesul unității țărilor socialiste, a tuturor forțe
lor antiimperialiste, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

Cu ocazia acestei aniversări, vă urăm Dumneavoastră, sti
mați tovarăși, tuturor cetățenilor Republicii Democrate Ger
mane, noi și însemnate succese în dezvoltarea și înflorirea pa
triei dv. socialiste.

* *
Tovarășii ERICH HONECKER, prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Socialist Unit din Germania, WALTER 
ULBRICHT, președintele Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, și WILLI STOPH, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate Germane, au trimis tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar genera! a! Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al* Republi
cii Socialiste România, și tovarășului ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, următoarea telegramă :

Stimați tovarăși,
Cu prilejul primei aniversări a semnării Tratatului de prie

tenie. colaborare si asistență mutuală intre Republica Demo
crată Germană și Republica Socialistă România vă transmitem 
Dumneavoastră și poporului român cele mai cordiale salutări 
și felicitări.

Constatăm cu satisfacție că Tratatul de prietenie, care a 
inaugurat o treaptă superioară în dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două state ale noastre, a dat un nou impuls colaborării în 
toate domeniile vieții sociale

Sîntem convinși că relațiile dintre Republica Democrata Ger
mană și Reoublica Socialistă România se vor intări și adînci 
și în viitor pe baza a ceea ce este comun în politica internă și 
externă a statelor noastre, precum și in alianță cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări membre ale Tratatului de La Varșovia.

SPORT • SPORT • SPORT
M llEHJAm^AD „Crosului tineretului"FINALELE -

LA START, CEI MAI BUNI
480 DIN DOUĂ MILIOANE

Competiția de masă cea mai 
populară și cu o mare arie de 
cuprindere, Crosul tineretului, 
șe încheie mîine, la Arad, cu 
Întrecerile finale la care parti
cipă 480 de tineri, fete și băieți, 
reprezentând pe cei aproape 2 
milioane participant la etapele 
preliminare. Sînt prezenți cam
pionii județeni ai „Crosului ti
neretului" $i ocupanții locuri
lor 2 la cele 6 probe ale com
petiției. Inițiat și organizat de 
U.T.C., Crosul tineretului, ajuns 
la a Vl-a ediție, este considerat, 
pe bună dreptate, cea mai mare 
competiție atletică de masă.

Concurenții prezenți la această 
oră în orașul de pe Mureș, cei 
mai buni din toate județele 
țării și din municipiul Bucu
rești, își vor desemna, mîine, 
campionii pe 1973 ai „Crosului 
tineretului", după următorul 
program : orele 10,15 : fete, ca
tegoria 15—16 ani (801F m) — 
numere de concurs roșii ; 10,30: 
băieți, 15—16 ani (1 500 m) — 
numere vișinii ; 10,45 : fete,
17-7-19 ani (1000 m) numere

verzi; 11,00 : băieți, 17—19 ani 
(2000 m) — numere albastre ; 
11,20 : fete, peste 19 ani (l 000 
m) — numere portocalii : 11,40 : 
băieți, peste 19 ani (3000 m) — 
numere negre.

înainte și după întrecerile 
oficiale organizatorii actualei 
ediții a „Crosului tineretului* — 
C.C. al U.T.C., cu sprijinul 
U.G.S.R. și C.N.E.F.S. al orga
nelor locale — au stabilit In 
program alte întreceri de masă 
de mare amploare. Astfel circa 
2 000 din cei mai mici alergă
tori participă la „Crosul pionie
rilor", jar 15 000 de participant! 
sînt prevăzuți pentru „Crosul 
tinerilor" din municipiul Arad, 
în încheiere se va desfășura o 
altă întrecere de tradiție, ..Cro
sul veteranilor- La care și-au 
anunțat participarea cîteva fi
guri proeminente ale atletismu
lui românesc. printre care 
maeștri emeriți și maeștri ai 
sportului.

Pentru buna desfășurare a 
acestei importante manifestări, 
la Arad s-a constituit o comi

sie de organizare și pregătire, 
din care fac parte reprezentan
ți ai tuturor forurilor locale. Pe 
baza unui plan de acțiune s-a 
trecut efectiv ia lucru- Pentru 
popularizarea competiției s-au 
tipărit și se difuzează mii de 
afișe. A fost amenajată o vitri
nă cu trofeele ce vor fi acor
date cîștigătorilor. începînd incă 
de alaltăieri, artera principală 
a municipiului Bi Republicii, 
unde vor avea loc întrecerile, 
a fost pavoazată sărbătorește cu 
ghirlande de flori, stegulețe și 
becuri colorate. Imensa piață 
din fața palatului consiliului 
popular județean, de unde se 
va da start tfi. urmează sâ fie, 
la rîndul ei. împodobită sărbă
torește pentru marele eveni
ment sportiv.

La ora dnd citiți aceste rin- 
duri pregătirile pentru buna 
desfășurare a marilor întreceri 
sportive, conțir. ui cu ir.te-.si- 
tate. Evenimentul — o demon
strație de vigoare și tinerețe — 
este așteptat cu mult interes de 
Întreaga populație din Arad.

PROGRAM COMPETIȚIONAL

Vizita delegației Uniunii 
Tineretului 'lum ilor socialist 

din R.P.D. Coreeană
Continuîndu-și vizita pe 

care o întreprinde în țara 
noastră, la invitația C.C. al 
U.T.C., delegația Uniunii Ti
neretului Muncitor Socialist 
(U.T.M.S.) din R.P.D. Core
eană, condusă de tovarășul 
Li long Bok, președintele 
C.C. al U.T.M.S., a fost oas
petele tinerilor de la Fabri
ca de mașini-unelte și agre
gate din București, unde s-a 
întîlnit cu membri ai comi
tetului U.T.C., ai comitetului 
oamenilor muncii, cu tineri 
muncitori. Delegației i-au 
fost prezentate principalele 
aspecte ale activității U.T.C., 
ale participării tinerilor din 
fabrică la întrecerea „Tine
retul — factor activ în înde
plinirea cincinalului în pa
tru ani și jumătate4*. O 
caldă primire i-a fost re
zervată delegației de stu

denții Universității Bucu
rești, care, în cadrul u- 
nei întâlniri prietenești, au 
exprimat sentimentele de so
lidaritate militantă ale tine
retului român fața de lupta 
poporului și tinerilor din 
R.P.D. Coreeană, pentru în
făptuirea aspirațiilor lor le
gitime de a trăi într-o Pa
trie unită, liberă și prosperă.

La Ateneul Tineretului din 
Capitală delegația U.T.M.S. 
a avut un schimb util de ex
periență pe probleme ale ac
tivităților cultural-educative.

O atmosferă prietenească a 
caracterizat vizita delegației 
din R.P.D. Coreeană la Uzi
nele „Tractorul" și grupul 
școlar al uzinelor din Brașov. 
Ieri delegația a purtat con
vorbiri cu membri ai Birou
lui comitetului județean 
Brașov al U.T.C.

CRONICĂ
Prin hotărîre a Comitetului 

Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Stat a fost apro
bată componența Consiliului or
ganizării economico-sociale, în
ființat prin Legea nr. 3'1973.

Consiliul este format din 45 
de membri, reprezentanți ai u- 
nor ministere șl organe centra
le, primi-secretari și secretari ai 
unor comitete județene de. 
și întreprinderi industriale, spe
cialiști în probleme de organi’za- 
partid, conducători de centrale 
re a activității economico-so
ciale.

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Gheorghe Pană, 
secretar al C.C. al P.C.R., mem
bru al Consiliului de Stat, a 
fost numit președinte al Consi
liului organizării economico- 
scciale.

în funcția de prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului a fost nu
mit tovarășul Petre Lupu, mi
nistrul muncii. Prin aceiași de
cret, tovarășul Ion Românu a 
fost numit vicepreședinte, iar 
tovarășul Aurel Ioncică, secre
tar general al Consiliului orga
nizării economico-sociale.

PRIMIRE LA C.
Tovarășul Dumitru Popescu, 

membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, a 
primit vineri pe Alberto Mora
via, scriitor, eseist și critic de

C. AL P. C. R.
artă din Italia, care se află in 
vizită în țara noastră.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a 
luat parte Dumitru Ghișe, vi
cepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

DINAMO BUCUREȘTI
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FOTBAL. Principala competi
ție fotbalistică, campionatul di
viziei A, își reia activitatea, du
minică, cu etapa a XXIII-a. 
Partidele din Capitală sînt pro
gramate cuplat, pe stadionul 
..23 August" astfel : Sportul stu
dențesc — Steaua, ora 17.30 și 
Dinamo — Rapid, ora 19.15. In 
tară : F.C. Constanța — Petro
lul : „U" Cluj — C.F.R. Cluj;
Jiul — Universitatea Craiova ; 
S. C. Bacău — U.T.A. ; A.S.A. 
Tg. Mureș — C.S.M. Reșița și 
F. C. Argeș — Steagul roșu Bra
șov. Toate partidele încep la 
ora 17.

RUGBI. Etapa a XX-a a cam
pionatului diviziei A debutează 
azi. în Capitală, cu partida t 
Sportul studențesc — Dinamo, 
pe terenul din Complexul spor
tiv Tei. de la ora 17.30, iar du
minică, au loc întîlnirile : 
Steaua — Grivița roșie, teren 
Ghencea. ora 9 și Vulcan — Fa
rul, teren Vulcan, ora 10,30. Tn 
țară : Rulmentul Bîrlad — Pre
cizia Săcele : Politehnica Iași — 
Gloria : C.S.M. Sibiu — Știința 
Petroșeni : C.S.M. Suceava — 
Universitatea Timișoara.

• Duminică. în cadrul etapei 
finale 3 campionatului republi
can de juniori sînt programate 
Partidele din faza preliminară. 
Participă 12 echipe din întreaga 
țară.

VOLEI. In sala Constructorul 
din Capitală, sînt programate 
interesante partid? din cadrul 
„Turneului capitalelor", compe
tiție internațională, rezervată e- 
chipelor de juniori și junioare, 
la care participă reprezentativele 
o"așelor Moscova, Praga. Varșo
via și București. Azi, de la ora 
16 : București TI — Moscova ; 
București I — Varșovia (f), Pra-

ga — Varșovia (m), iar dumini
că, de la ora 10 : București II— 
Varșovia, București I — Moscova 
(f), București — Varșovia (m).

BASCHET. Sala sporturilor 
din Cluj găzduiește azi și miine 
partide din cadrul celui de-al 
treilea tur a! campionatului re
publican feminin. Partidele au 
loc dimineața de la ora 9. iar 
după-amiaza de la ora 16,30.

ATLETISM. Azi, de la ora 17,30 
și mîine de la ora 10, pe stadio

nul Republicii din Capitală, are 
loc tradiționala întâlnire anuală 
dintre reprezentativele de juni
ori ale orașelor București și 
Praga.

GIMNASTICA. în sala spor
turilor din orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, azi, de la ora 9 și mii
ne de la ora 11, au loc finalele 
campionatului național indivi
dual al maestrelor la exerciții 
impuse și liber alese.

DIRT TRAK. Azi după-amiază

MÎINE, CUPLAJ INTEKBUCUHEȘTEAN
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Un sfert de veac de activi
tate intensă, de succese spor
tive închinate prestigiului și 
gloriei sportului românesc, 
împlinește in aceste zile du
hul sportiv Dvtamo Bucu
rești. Un moment emoționant 
prin dimensiunea timpului 
parcurs, a evenimentelor tra
versate și semnificațiile succe
selor dobi’idite de sportiru 
dmamovifti In cei 25 de an» 
de existență.

Evenimentul, în sine, ede 
marcat de o serie de compe
tiții și demonstrații sportive 
pe care clubul sărbătorit le 
organizează pentru suporterii 
săi, pentru iubitorii sportukd. 
Astfel, Parcul sportir An 
Șoseaua Ștefan cel Here va fi 
vazda a F versta
merjiestiri rportice. Pe ve
lodrom, aftiz. de la <*» 16, 
vor avea loc cane wec.fțta 
cifiinnuZu, p. râxtă. î. .CA.! 
urnind a fi pmer-ti fi

25 DE ANI
dintre pistarzu fruntași sovie
tici : Phakadze. fost campion 
mondial Kracțoo fi Bikov, 
din lotul care a participat la 
JX). de la Munchen. Dumi
nică dimineața, pe terenul 
central fi pe alte baze din 
incinta parcului, se vor desfă- 
------ -------------------------------------* r

CU 
mii 
Un

șura diferite întreceri 
demonstrații sportive 
participarea a cîtorva 
de tineri r tinere, 
punct de mare atracție îl 
os constitui evoluția unui 
msre ansamblu de gimnastică, 
alrăritit din studente și stu
dents de la I.E.FS. precum 
și programul polisportiv cu 
elemente alegorice. Pe gazo
nul verde al stadionului sau 
pe pista din jur, rpertutorii 
por ptrea estio^a. concomi
tent. întreceri de box și lupte 
greco-romane, judo « gim- 
ă«tKd. cărtr-a p cdUrie- În
trecerile de atheriem vor fi 
onorate prin prezența unora

dintre cei mai cunoscuți 
sportivi bucureșteni. Din io
tul clubului sărbătorit nu vd 
lipsi, desigur, recordmana 
mondială, la disc. Argentina 
Menis. în program sînt și ci
tez a numere inedite. Parașu
tat: fruntași — între ei și re
cordmanul mondial Gheorghe 
Iancu — vor face o tentativă 
de îmbunătățire a recorduri
lor : lansare de la 1 000 m cu 
aterizare la punct fix. în
centrul terenului de fotbal.

Fotbalul va deține, ca
de obicei, un loc de prim 
rang. După un meci de old-
boys, Steaua—Dinamo, in
care vom revedea foste glorii 
fotbalistice ale celor două 
cluburi incercînd să reediteze 
pasionantele derbiuri din pe
rioada ’50—*65, in continuare 
tom asista la meciul oficial 
Dinamo—Rapid. din campio
natul de tineret-rezerve.

K

în Capitală, pe pista stadionului 1 
..Metalul" are loc un concurs in- ■ 
ternational. Ia care si-au anun- I 
țat participarea motocidiști din I 
Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria 
și România.

HANDBAL. Campionatul re
publican programează etapa a I 
XXV-a. în divizia A masculin. I 
duminică au loc, in Capitală ■ 
partidele : Voința — Dinamo. . 
teren Voința, ora 18. In țară : I 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej — |
Independența Sibiu ; Minaur 
Baia Mare — Politehnica Timi- I 
șoara și „U“ Cluj — Dinamo I 
Brașov. Luni. 14 mai. pe terenul ■ 
Tineretului, de la ora 18 are loc ■ 
derbiul bucureștean dintre Uni- I 
versifatea și Steaua. în divizia | 
A feminin, în Capitală (dumi
nică) : Progresul — Mureșul Tg. I 
Mureș, teren Progresul, ora 9. | 
în țară : Constructorul Timi- 
șoara — Rapid : Rulmentul Bra- I 
șov — Voința Odorheiu și Univ. 
Timișoara — Textila Buhuși. I 
Luni. 14 mai, Universitatea — I 
I.E.F.S., teren Tineretului, ora ■ 
17. G. F. I

CONCURSUL
PRONOSPORT
(din 13 mai 1973)

Dinamo — Rapid 1.x
Sportul St. — Steaua l,x,2
F. C. Constanța — Petrolul 1 
„U." Cluj — C.F.R. Cluj X,2

Jiul — Univ. Craiova x,2
F. C. Argeș — Steagul roșu 1
A.S.A. Tg. M. — C.S.M. Reșița 1
S. C. Bacău — U.T. Arad l,x
Fiorentina — Atalanta 1
Juventus — Internazionale 1 
Lenerossi — Ternapa 1
Lazio — Verona 1

I
I
I
I
I

Palermo — Roma 2

BOX ASTĂZI,
FINALA JUNIORILOR

Campionatele naționale de box 
pentru juniori au continuat cu 
desfășurarea celei de a doua 
gale semifinale Din cauza 
timpului nefavorabil gala s-a 
desfășurat tot în Sala sporturi
lor făcind pe mulți spectatori 
sâ facă cale întoarsă din lipsa 
unui loc în sală. Meciul inaugu
ral (constânțeanul Rusit Turan 
și bucureșteanul Anghel Radu) 
a oferit o dispută dîrză înche
iată în repriza a IÎI-a printr-un 
abandon dictat de arbitru in 
favoarea lui Rusit Turan. Me
ciul cel mai frumos al. galei s-a 
desfășurat la categoria 48 kg : 
Dragu Paul — Electroputere 
Craiova și Corgău Marian — 
București. Campionul de anul 
trecut, Dragu Paul, a jonglat 
cum a vrut cu adversarul său 
demonstrînd reale calități pu- 
gilistice : lovituri variate, miș
cări derutante, eschive care au 
ridicat tribunele în picioare. 
Dacă și în finală va practica

același box tehnic, n-ar fi ex
clus sâ i se înmineze cupa de 
cei mai tehnic boxer al campio
natului. S-au mai remarcat 
următorii boxeri : Sirbu Virgil 
(Caraș-Severin) boxer cu o 
mare viteză de acțiune și de
plasări derutante. Cimpoieșu 
Damian (Brașov) și Simon Mir
cea — Dinamo București, elevul 
maestrului Vasile Mariuțan. 
care se anunță ca o speranță a 
greilor noștri. Trebuie să arăt 
din nou efortul pe care îl fac 
organizatorii brăileni pentru ca 
oaspeții să se simtă cit mai 
bine la Brăila: între altele, 
participanților la acest campio
nat, li s-a oferit o plimbare de 
agrement cu vaporul pe Dunăre. 
Gala finală care va desemna 
campionii pe anul 1973 va avea 
loc astăzi după cum urmează: 
ora 15 — juniori mici, ora 19 — 
juniori mari.

ION BALAURB

NASTASE Șl ȚIRIAC IN FINALELE 
DE LA BOURNEMOUTH

• TENISMANUL ROMAN 
ILIE NASTASE s-a calificat 
în finala turneului interna
țional de la Bournemouth 
învingîndu-1 în semifinale 
cu 6—3, 6—0 pe australianul 
Barry Phillips-Moore. Me
ciul a durat 40 de minute, 
în finală, Ilie Năstase îl va 
întîlni astăzi pe italianul 
Panatta, învingător cu 6—2, 
6—4 în fața australianului 
Ross Case.

în finala probei de dublu 
masculin se vor întîlni cu
plurile Ilie Năstase (Româ
nia), J. Gisbert (Spania) și 
Ion Tiriac (România). Panatta 
(Italia). în semifinale, Ilie 
Năstase și Juan Gisbert au 
învins cu 6—2, 6—3, pe aus
tralienii Masters și Case, iar 
Tiriac și Panatta au dispus 
cu 6—4. 7—5 de McMillan 
(Republica Sud-Africană) și 
Stone (Australia).-

(Urmare din pag. I)
— în curînd începe noul se

zon estival : ce-și propune 
B.T.T., concret, pentru anul tu
ristic ’73 ?

— Sarcina principală a orga
nizației noastre, a Biroului de 
Turism pentru Tineret, a agen
țiilor sale și a cercurilor de 
turism, în acest an, este conso
lidarea rezultatelor obținute, 
realizarea tuturor activităților 
turistice la înalte cote de exi
gență, îmbunătățirea substanți
ală a conținutului lor educativ. 
Printr-o mai mare diversifica
re a formelor de turism, prin 
lărgirea atribuțiilor agențiilor, 
sectoarelor și cercurilor de tu
rism urmărim, totodată, crește
rea continuă a numărului de 
participanți, tinzînd ca, în per
spectivă, să cuprindem întregul 
tineret.

— Care sînt principalele ac
țiuni organizate pe plan central 
și în ce măsură acestea cores
pund interesului și pasiunilor 
unor categorii diferite de tine
ret ?

— Vom acorda o mare aten
ție organizării excursiilor cu 
temă și activităților de turism 
specializat. Acestea trebuie să 
fie astfel așezate incit să per
mită unui număr cit mai mare 
de tineri să parcurgă itinerarii 
care trec prin localități, zone, 
locuri ale căror realizări din 
zilele noastre, sau vestigii, mo
numente istorice, așezăminte, 
rezervații naturale, să răspundă 
pe deplin setei de cunoaștere, 
corespunzător atît cerințelor 
programelor de învățămînt, cit 
și intereselor participanților la 
excursie. Menționez în primul

și universitare, cu programe 
care permit contacte directe in
tre excursioniști și cadre didac
tice, absolvenți, elevi și stu- 
denți, muncitori, inovatori, so
ciologi. La rîndul lor, agenții
le județene au pregătit 13 itine
rarii pentru excursii cu o largă 
tematică. Un număr mare de 
tineri vor porni în excursii pe 
diferite itinerarii, cu pasul, bi
cicleta, rucsacul și cortul, vor 
merge în tabere de inițiere în 
speologie sau arheologie, vor 
vizita principalele rezervații na
turale și monumente ale natu
rii, vor participa la diferite 
manifestări, serbări populare și 
datini strămoșești.. Apreciat și 
îndrăgit de tineri s-a dovedit 
a fi turismul nautic. Și în acest 
an vom continua seria de 
excursii cu durata de la o zi 
la 10 zile în Delta Dunării și 
vom organiza, în premieră, o 
excursie pe Dunăre, de la Ca
zane pîna la Marea Neagră, 
excursii cu vaporul pe lacul de 
acumulare de la Porțile de Fier 
și excursii pe rîurile interioare 
Mureș, Olt, Șiret, Bistrița.

— Mii și mii de tineri, de 
toate categoriile, așteaptă an 
de an vacanța sau concediul 
pentru a merge în taberele 'de 
tineret. Ce le oferiți anul aces
ta ?

— în acest an, la dispoziția 
lor vor sta douăzeci de tabere 
la munte și la mare, dintre ca
re menționăm în primul rînd pe 
cele de la complexele turistice 
pentru tineret ale B.T.T. de la 
Izvorul Mureșului și Costinești, 
apoi taberele organizate în ba
zele turistice ale agențiilor 
B.T.T., printre care, Săcele —

TURISMUL PENTRU TINERET
rînd ciclul permanent „Tineri 
— să ne cunoaștem patria so
cialistă" — cu acțiuni grupate 
în patru teme : cunoașterea is
toriei Partidului Comunist Ro
mân. a mișcării revoluționare 
și democratice din România, a 
istoriei Uniunii Tineretului Co
munist : cunoașterea complexă 
a propriului județ ; cunoașterea 
principalelor obiective econo
mice. social-culturale, și turis
tice din alte județe ale țării ; 
activități teoretice și practice 
de turism specializat, contribu
ții voluntar-patriotice la gospo
dărirea și valorificarea fondului 
turistic din județ.

— Recenta Hotărîre a Plena
rei C.C. al P.C.R. subliniază ro
lul turismului în educarea și 
dezvoltarea fizică a tineretului. 
Ce veți face pentru îndeplinirea 
acestei sarcini ?

— Reconsiderînd turismul ac
tiv, ca un mijloc de bază al e- 
ducării fizice a tineretului, am 
acționat în vederea intensifică
rii formelor simple de turism, 
a drumețiilor. Totodată vom 
continua acțiunea turistică cu 
caracter de masă „Floarea de 
colț", care prevede în regula
mentul său realizarea unor per
formanțe, străbaterea unor zone 
și trasee pe jos, cu ambarca
țiuni, cu biciclete etc. în vede
rea împlinirii unor norme cu 
grade diferite de dificultate ; 
vom iniția în toate județele, în 
organizațiile U.T.C., drumeții 
și excursii simple în cadrul ac
țiunilor populare „Amicii dru
meției" al cărui program a fost 
definitivat. în cadrul ciclului 
turistic „Studenți pe meleagu
rile patriei" vor fi organizate 
brigăzi complexe care vor ur
mări, pe diverse itinerarii, cu
noașterea unor orașe și sate, a 
unor obiective economice, cul
turale și turistice, strîngerea le
găturilor tineretului studios cu 
alte categorii de tineri; vor fi 
organizate expediții de docu
mentare și studiu. drumeții 
montane cu întîlniri la punct 
fix. caravane ciclo-turistice, ta
bere specializate în turism na
utic, alpinism, sau tabere cu 
profil sportiv-turistic.

— După cum am văzut în 
noul program, „Itinerarii tu
ristice pentru tineret ’73", ela
borat de B.T.T. și ieșit de sub 
tipar zilele acestea, o pondere 
mare vor ocupa excursiile de 
orientare profesională, cele de 
inițiere, precum și turismul 
nautic

— Pentru a veni în sprijinul 
orientării profesionale a elevi
lor din ultimele clase au fost 
pregătite excursii în principale
le centre economice, culturale

Brașov, Siriu-Băi, Constanța, 
Mamaia, Eforie, Șugag-Bâi, 
Bălvânyos-Bâi. Amara, Borcea, 
Buftea, Gutîiul, Orșova, Sova- 
ta, Oglinzi — Tirgu Neamț, Cîm- 
pulung Moldovenesc. In progra
mul de tabără al fiecărei serii 
sînt cuprinse spectacole, excursii 
și drumeții, întreceri sportive, 
vor funcționa cercuri aplicati
ve, vor avea loc întîlniri cu per
sonalități ale vieții politice, cul
turale și economice, seri dis
tractive, carnavaluri, seri de 
dans, focuri de tabără etc. Și 
In acest an, vom organiza nu
meroase excursii și tabere în 
zonele montane cele mai în
drăgite de tineri. Astfel, în 
Munții Apuseni, funcționează o 
tabără la Padiș, în munții Pia
tra Craiului, la Curmătura, în 
Bucegi la Poiana Stînei și la 
Babele. Excursii montane or
ganizate vor străbate Hășmașul 
Mare, Ceahlăul, munții dintre 
Jiu și Olt, Retezatul, Munții 
Rodnei, Leaota și Făgărașul.

— Se poate vorbi cumva de 
„premiere" și în ceea ce pri
vește turismul extern ?

— înscrisă în ansamblul ac
tivității U.T.C. și U.A.S.C.R. ca 
o formă concretă de realizare a 
obiectivelor noastre în domeniul 
relațiilor cu tinerii și cu orga
nizațiile de tineret din alte țări, 
primirea de turiști străini și 
trimiterea de turiști români 
peste hotare a devenit o per
manență apreciată de tineri, în 
activitatea B.T.T. Anul acesta 
peste 26 000 de tineri vor merge 
în excursii organizate pe itine
rarii judicios alese în 27 de țări 
din Europa, Asia, Africa și A- 
merica. Paralel, vom primi în 
vizită, în cadrul acordurilor 
noastre bazate pe reciprocitate, 
circa 25 000 de tineri din aceste 
țări.

— Ce recomandări faceți cer
curilor de turism ale organiza
țiilor U.T.C. ?

— în realizarea tuturor acti
vităților și acțiunilor noastre 
la nivelul cerințelor actuale, un 
rol deosebit revine cercurilor 
de turism ale organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi, co
mune, școli, instituții, aflate în 
plin proces de consolidare or
ganizatorică. Acestea trebuie să 
realizeze programe proprii de 
activități săptămînale, stabilite 
în deplin acord cu preocupările 
și interesele tinerilor. Convinși 
că anul 1973 va constitui un pas 
însemnat în dezvoltarea con
tinuă a turismului de tineret, 
adresăm tuturor tinerilor che
marea de a participa la activită
țile noastre turistice și urarea 
„Drum bun in excursii și dru
meții".

CIPRIAN PORUMBESCU : ru
lează la Patria (orele 10: 12.30: 17;
20.30)

CEAȚA ; rulează la Scala * (orele 
9,15; 11.30; 14; 16.15; 18,30; 20,45); 
Grivita (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 BATRTNA : rulează la 
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 : ruleazâ la 
Lumina (orele 9; 11,15: 13.30: 18; 
18,30; 20,45).

RAPORTUL AGENTULUI 18 î 
rulează la Doina (orele 17 45; 20.15).

URSUL YOGI rulează la Doina 
(orele 9.30: 11.30. 15.30)

VERONICA rulează la Central 
(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)

PE ARIPTLE VTNTULU1 l rulea
ză la Luceafărul (orele 10: 14,30;
19). Festival (orele 9.30: 14; 1145). 
Favorit (orele 10; 14,30; 19).

PĂDUREA PIERDUTĂ : ruleazâ 
la Timpuri Noi (orele 9—20.15 în 
continuare).

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

ADIO. PETERSBURG : ruleazâ 
la Viitorul (orele 15,30. 18; 20.15).

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

CE SE INTIMPLA DOCTORE T t 
rulează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30, 16; 18,30; 20,45). Modern
(orele 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 IN FA
MILIE : rulează la înfrățirea (ore
le 15,30; 18; 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI C 
rulează la Excelsior (orele 9; 12,30; 
16, 19,30), Gloria (orele 9,30; 12,30; 
16,15; 19,15). Aurora (ofele 9; 12,30; 
16: 19.15).

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

COWBOY i ruleazâ la Unirea 
(orele 15,30; 18; 20,15), Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ZESTREA : ruleazâ ia Ferentari 
(orele 15.30. 18: 20.15).

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 i rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30: 18;
20 15).

ȚARA SALBAT1CA : rulează la 
Giulești (orele 15,30: 18; 20,15).

DRUMUL SPRE VEST : ruleazâ 
la Cotroceni (orele 15,30: 18: 20,15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT

DUMINICA, 13 MAI 1973PE TOTI LA MOARTE i ruleazâ 
la Vitan (orele 15.30: 18; 20,15).

ATENTATUL : rulează la Raho
va (orele 15,30: 18 20.15).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Moșilor (orele 
15.30: 19).

COPILUL SĂLBATIC î ruleazâ 
la Popular (orele 15,30: 18; 20,15).

UCIDEȚ1 OAIA NEAGRA : ru
lează la Progresul (ora 20,15).

SECERA VINTUL SĂLBATIC î 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE i rulează la Munca 
(orele 15.30: 18: 20.15).

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

GRADrNI CINEMATOGRAF
PE ARIPILE VINTULUI : ru

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

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

ACEA PISICA BLESTEMATA 5 
rulează la Grădina București (ora 
20), Arenele Romane (ora 19,30).

FATA BATRÎNA : ruleazâ la 
Grădina Capitol (ora 19,30).

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

CE SE INTIMPLA DOCTORE T : 
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 : ruleazâ Ia 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 : ruleazâ la Grădi
na Arta (ora 19,30).

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

StMBATA, 12 MAI 1973
Opera Română : BALETE SIM

FONICE — ora 19,30; Teatrul de 

Operetă : CONTESA MARITZA — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : IA
DUL ȘT PASAREA — ora 20; 
(Sala Studio) : PRIZONIERUL 
DIN MANHATTAN — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : A 12-A 
NOAPTE — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : O, 
MEMPHIS ! — ora 19,30: (Sala 
Studio) : SCHIMBUL — ora 20; 
Teatrul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 20: Teatrul-Mic : 
STÎLPII SOCIETĂȚII — ora 19,30; 
Teatrul Giulești : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19,30: 
Teatrul „Ion Vasilescu" : DANSUL 
MAIMUȚELOR — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVlNTUL — ora 
19,30: (Sala Victoria) : GROAPA — 
era 19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
PINNOCHIO — ora 16; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria) : NI- 
NIGRA ȘI ALIGRU — ora 17; 
(Sala Academia) : RAI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 15; Ansamblul Rapso
dia Română: FLORI ALESE — 
ora 19,30; Studioul de teatru al 
I.A.T.C. : VILIGIATURIȘTH — 
ora 19,30.

Opera Română : MOTANUL ÎN
CĂLȚAT — ora 11; MADAME 
BUTTERFLY — ora 19,30; Tea
trul de Operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — ora 10,30; VÎNT 
DE LIBERTATE — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : ZODIA TAURU
LUI — ora 10,30; UN FLUTURE 
PE LAMPA — ora 15,30; (Sala 
Studio) : SĂ NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARA — ora 10,30; 
JOCUL DE-A VACANȚA — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI — ora 10; A 12-A 
NOAPTE — ora 15; UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA — ora 
20: Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNĂ SEARA DOM
NULE WILDE ! — ora 10: ADIO 
CHARLIE — ora 19,30: (Sala Stu
dio) : SORA CEA MARE — ora 
16: BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — 
ora 20: Teatrul de Comedie : 
FATA MORGANA — ora 10,30; 
MUTTER COURAGE — ora 20; 
Teatrul Mic : PISICA SĂLBATI
CĂ — ora 19,30; Teatrul Giu

lești : COMEDIE CU OL
TENI — ora 10; ...ESCU — ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
MITICA POPESCU — ora 10; HA
NUL PIRAȚILOR — ora 19.30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVlNTUL — ora 
19,30; (Sala Victoria) : GROAPA
— ora 19,30: Teatrul „Ion Crean
gă" : SCUFTȚA CU TREI IEZI —
— ora 10; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : ȘORICELUL ȘI 
PĂPUȘA — ora 11 : (Sala Aca
demia) : TIGRIȘORUL PETRE — 
ora 11; Ansamblul Rapsodia Ro
mână : PE PLAIURILE MIORIȚEI
— ora 19,30; Studioul de teatru al 
I.A.T.C. : AUTORUL MOARE AZI
— ora 11; EVANTAIUL — ora 20.

SÎMBĂTĂ, 12 MAI 1971

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă germană. 
Lecția a 53-a. 9,30 A fost o dată 
ca niciodată... „Povestea micului 
cocoșat" (II). Film artistic, pro
ducție a studiourilor din R.D.G. 
10,00 Telex. 10.05 Publicitate. 10,10 
Ansambluri folclorice — „Floare 
bănățeană". 10,40 De vorbă cu gos
podinele. 11,00 Selecțiuni din emi
siunea „Seară pentru tineret". 
11,50 Roman foileton : „Cîntec la 
apusul soarelui". Episodul V — 
„Secerișul". 12,30 Cărți șl Idei.

13,00 Telejurnal. 16,00 Telex. 16,03 
Cunoașteți legile ? 16,20 Barzi și
rapsozi. Neculai Popescu. 16,30 E- 
misiune în limba germană. 18.15 
Ritm, tinerețe, dans. 18,50 Un an 
de la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre R. S. România și R.D. 
Germană. 19,00 Arc peste tjmp : 
„Oamenii pădurilor". Un film de 
Pop Simion. 19,20 1001 de seri.
19.30 Țelejurnal. 20,00 Cîntecul săp- 
tămînii : „Viața-i frumoasă" de 
Petre Mihăescu. 20,05 Avanpremie
ră. 20.10 52 de inițiative în 52 de 
săptămîni. Cooperatori... la zece 
ani. 20,25 Tele-enciclopedia 21,10 
Film serial „Manix". 22,00 Gianni 
Morandi. înregistrări din cadrul 
concertului prezentat de cîntărețul 
italian pe scena Sălii Palatului.
22.30 Telejurnal. 22,40 Concurs in
ternațional de gimnastică moder
nă. Selecțiuni înregistrate de la 
Sofia. 23,00 Clntece de petrecere»

PROGRAMUL II

18,00 Agenda. 16,10 Armonii In
time : din cele mai frumoase lie
duri. 16,40 Azi șl mîine — emisiu
ne de informație culturală la zi. 
16,50 Avanpremieră. 16,55 Publici
tate. 17,00 Melodii populare. 17,30 
Reporterii noștri peste hotare. Iti
nerar sloven (R.S.F. Iugoslavia). 
17,45 Film artistic : „Gioconda fără 
surîs".

A
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I
varășul Nicolae Ceausescu sublinia recent: ._____ ___

b PĂRERE CA S-AU CREAT CONDIȚII!.E PFSTRl < \ IN 
§ VARA ACESTUI AN SA INCEAPA LUCRĂRILE CONFF- 
Ș RINȚEI ȘI DORIM SA NE ADUCEM CONTRIBUI! \ \C- 
§ TI VA LA PREGĂTIREA ȘI TINEREA Fl IX CELE MAI 
g BUNE CONDIȚII, LA REALIZAREA ÎN EUROPA A LNO« 
S RELAȚII BAZATE PE PRINCIPII NOI. CARE SA ASI- 
Ș GURE O PACE ÎNDELUNGATA ȘI O CONLICR4RE 
g FRUCTUOASA ÎNTRE TOATE NAȚIUNILE CONȚINE N- 
Ș TULUI, CEEA CE VA AVEA O ÎNRIVR1RE DEOSEBIT DF

POZITIVA ASUPRA CAUZEI COLABORĂRII SI FĂCU
Ș ÎN ÎNTREAGA LUME".
J Problema înfăptuirii securității europene este o problem! 

esențială pentru toate popoarele încercatului nostro eowti- 
nent. În fond, este vorba de a se înălța edificiul unor rapor- 

ș turi între state bazate pe deplina lor egalitate, pentru res- 
pectarea dreptului fiecărui popor la o dezvoltare indeper.- 
dentă, suverană, de sine stătătoare, la adăpost de orice acte 

** de forță sau de amenințare cu forța, de a promova o 
colaborare fertilă intre națiuni stăpîne pe destinul lor, de 

% a făuri viitorul Europei cu participarea tuturor statelor de 
•s Pe continent — indiferent de dimensiunile lor, orinduire 
Ș socială sau apartenența la un bloc militar. Ideea aceasta 

și-a croit drum larg în conștiința popoarelor Europei. 
Deplasările produse in opinia publică, puternica afirmare a 

Ș ideii securității europene, au influențat, fără îndoială, pro- 
cesele pozitive pe care Europa le cunoaște, aprofundarea 

§ destinderii pe continent. Este semnificativă in acest sens 
ș adeziunea generației tinere la cauza securității europene, 

larga participare a organizațiilor de tineret la eforturile 
*5 pentru ameliorarea climatului politic în Europa. Receptivită
ți tea tineretului la ideile înnoitoare, conștiința faptului »ă 

viitorul său este strins legat de consolidarea păcii, amplifi- 
£ carea constantă a angajamentului său politic s-au reflectat 
ș într-un șir de mutații care au avut drept rezultat continua 

extindere a dialogului din mișcareă internațională de tineret 
pe tema securității europene. De la „masa rotundă" de la 

5 Snagov — prețioasă inițiativă a tineretului României socia- 
Ș liste, moment de referință în eforturile generației tinere a 

Europei pentru împlinirea idealurilor ei pașnice — și pini 
£ la recentele conferințe de la Helsinki. Miinchen și Florența 
ș s-a parcurs un drum caracterizat prin lărgirea continuă a 
5* frontului forțelor tineretului care acționează in sprijinul 

securității europene. In acest front se află nu numai orga- 
Ș nizațiile de stingă — comuniștii, socialiștii, social-democra- 
§ ții, ci și alte organizații ce aparțin celor mai diverse ten-

Securitatea europeană
cauza tuturor popoarelor

continentului, 5

a tinerei generații

I 
I

I

..........................................................................................................
Ș etc. Giuseppe JPizza, unul din conducătorii tineretului de- ț 
ș mocrat-creștin din Italia, sublinia : „In prezent in Europa 
N se constată un proces prin care popoarele continentului de- Ș 
§5 vin din ce în ce mai conștiente că perioada confruntării mi- ț 

litare, cu toate riscurile pe care-aceasta le comportă pen- 
tru progresul nostru, este pe cale de a fi depășită si că o § 

Ș nouă eră se poate deschide pe continent. Tinăra generație 
Ș trăiește acest proces nu ca un spectator, ci ca participant 

activ, ce-și aduce o contribuție remarcabilă la afirmarea in
§ Europa a obiectivelor de pace și cooperare intre popoare, Ș 
Ș la stabilirea între ele a unor noi relații de încredere și co- *

Tineretul si
1

viitorul Europei
Din Helsinki — orașul al cărui nume se jn pre

zent, cu eforturile pentru pregătirea conferinței europene 
de securitate și cooperare — ne parxin informații ce reflec
tă progresele realizate in cadrul reuniunii multilaterale. 
Consultările din capitala finlandeză care aa loc sab aws*»- 
cii constructive, au depășit fazele inițiale ale dezbaterilor 
in termeni generali, abordind problemele concrete ale pee- 
parativelor în vederea conferinței. Activitatea care se des
fășoară actualmente, de examinare aprofundată a fiecăiai 
grup de probleme, cunoaște un ritm mai accelerat, ceea <~e 
Îndreptățește speranțele intr-o convocare cit maj apropiată 
a conferinței. Opinia publică din România, ca șj <ta âs- 
treaga Europă, urmărește cu deosebită atenție lacrânle 
reuniunii de la Helsinki preocupată fiind de necesitatea 
urgentării pregătirilor astfel incit conferința să '■* poată 
întruni intr-un timp cit mai scurt. în vara acestui an. To- 

..SÎNTEM DE

5$ laborare".
Ș Cu ocazia unui interviu acordat ------- —
s Jahn, prim secretar al Consiliului Central al 
Ș Liber German din R.D. Germană, —

tineretului țării sale de susținere
£ făptuirea securității europene. Iar
Ș al tineretului comunist din Danemarca, remarca faptul că Ș 

în acțiunile întreprinse pentru realizarea securității euro-
§ pene „tineretul este unul din factorii cei mai dinamici, in- 
Ș teresat în mod obiectiv jn statornicirea unui climat de pace. 
5» securitate și cooperare pe continent".
Ș Tineretui român este un participant activ la
S I------ F------ - -

tate pe continentul nostru, pentru transformarea acestuia n 
Ș intr-un continent al păcii și înțelegerii intre popoare^ Fo- >

ziarului nostru, Gunther Ș 
_1 Tineretului Ș 
poziția fermă asublinia _ .

a eforturilor pentru in- Ș 
Jorn Christensen, lider Ș 

.............  ■ I 
Tineretul român este un participant activ la eforturile > 

pentru promovarea și realizarea ideilor de pace și setun- s ......       t I în rîndul generației tinere.
Tinerii Europei, indiferent de opțiunile lor politice, filo- 

zofice sau religioase, manifestă convingerea fermă că ur- £ 
gentarea pregătirilor în vederea conferinței general-europe- s 
ne reprezintă un imperativ a| prezentului, că nu este nece- s 
sar să se aștepte rezolvarea tuturor problemelor pentru a se 
trece la finalizarea activității in cadrul consultărilor multila- 5 
terale de la Helsinki. Există condiții favorabile pentru ca s 
intr-un termen apropiat conferința pentru securitate si coo- 
perare să-și poată începe dezbaterile. Este năzuința arzătoa- 
re a tuturor popoarelor și la înfăptuirea acestui deziderat > 
poporul și tineretul român sint hotăriți să-și aducă și in vii- $ 
tor întreaga lor contribuție.

I

ziția constructivă a României socialiste, politica sa realistă. 
I

M. RAMURA

Principiile relațiilor dintre statele 
europene — un tot unitar

Dezbaterile reuniunii
multilaterale de la Helsinki

HELSINKI 11 (Agerpres). — 
Trimisul special. Dumitru Ținu, 
transmite : Vineri, consultările 
multilaterale de la Helsinki 
consacrate pregătirii Conferin
ței pentru securitate și coope
rare in Europa au continuat in 
grupuri de lucru.

Ip ședința grupului de lucru 
pentru problemele cooperării 
culturale, participanții au exa
minat propunerile pentru defi
nitivarea textului preambulului 
la acest capitol.

A avut loc o nouă ședință a 
grupului de lucru însărcinat cu 
elaborarea ordinei de zi și a 
instrucțiunilor pentru organis 
mele viitoarei conferințe ce se 
va ocupa de cooperarea econo
mică, tehnico-științiiică și in 
domeniul protejării și amelio
rării mediului înconjurător. Cu 
acest prilej, s-a ajuns la un a- 
cord pentru înscrierea, în pre
ambulul la acest capitol, a 
unei formulări in care se sub
liniază că viitoarea conferință 
va avea în vedere interesele ță
rilor și ale regiunilor în curs 
de dezvoltare și efectele pozi
tive pe care lărgirea cooperării 
între statele participante le va 
avea asupra relațiilor economi
ce mondiale.

Paralel, au avut loc înlilniri 
ale grupurilor de redactare a 
documentelor referitoare la as
pectele politice și militare ale 
securității. Au continuat, ast
fel, discuțiile asupra elaborării

unei formulări care sâ reflecte 
ideea legăturii diatre principii
le ce vor fi așezate la baza re
lațiilor intre statele participan
te, în sensul că acestea farmea- 
ză un sistem, se intrepăîrunâ 
și se aplica in relații** recipro
ce ca un tot unitar. Ia cadrul 
discuțiilor s-a subliniat că la 
conferința trebuie sâ se aibă ia 
vedere că aplicarea principiile» 
este menită «â duca la dezvol
tarea relațiilor prietenești și a 
cooperării interstatale.

In grupul de redactare pen
tru aspectele militare ale secu
rității s-au purtat discuții pri
vind includerea — pe lingă no
tificarea marilor manevre mili
tare — și a marilor mișcări de 
trupe printre măsurile de creș
tere a încrederii și întărirea 
stabilității in Europa. De ase
menea, s-a discutat despre ne
cesitatea includerii unei preve
deri in sensul că statele parti
cipante să manifeste reținere in 
ce privește marile manevre mi
litare și mișcările de trupe- 
Schimbul de opinii a vizat, in 
continuare, căutarea unei for
mulări adecvate pentru expri
marea preocupării statelor par
ticipante ca negocierile să se 
poarte in diferite foruri pri 
vind reducerea forțelor armate 
și armamentelor pe continent 
și să se desfășoare cu respec
tarea principiului că aceste ne
gocieri nu vor aduce prejudicii 
securității altor state.

de peste hotare
Semnificația 

unui vot
Camera Reprezen
tanților a adoptat a- 
mendamente vizind 
încetarea bombarda
mentelor americane 

în Cambodgia
Camera ReprezentanUior a

S.U.A. a at

transferarea f:oajruce 
» la aJte capeoâe ale

patria d:- Cambodq

Dezvoltarea cooperării
economice româno-italiene

încheierea lucrărilor celei de-a 4-a sesiuni a 
Comisiei mixte de cooperare economică, indus

triala și tehnică româno-italiană

4^4 
c* e icvaă

n a Cccm- 
are eca'. - 
s;

nx: a 3-a a Ca 
remâao- Âaloeme 

saczsfame că <

& euervoEăce. De v 
rtHsâssa a attaltac c 
afrT.l>r ? we fc'

re d» Tiă-f.

Un raport al
scolii

de ărfbrmații as^jra poslbllită- 
fclrr de cooperare economică, 

- -striâlă si tehnică, atît în 
role dcuă țări cît și pe terțe 
poețp organizarea unui schimb 
de delegații economice etc.

u o mai bună cunoaștere 
ăljtățflor pe care le oferă 
ia din cele două țări, a 
r diferite de cooperare, 
trial «ocietâți mixte de 
pe si comercializare, s-a 
t organizarea unor mese 
‘ eu firmele italiene in- 

vsate Ia legătură cu schim- 
hcrCe ctanr.i: ale, au fost evi- 

pe«bilitățil€ de inter.- 
s^-are « dr-ersifirare a aees-

la o demonstrație împotriva politicii econo mice a guvernului.: Aspect de

APROPIATE 
CONVORBIRI 
LE DUC THO-

KISSINGER
Agenția V.N.A. informează 

ci guvernul Republicii De
mocrate Vietnam și guvernul 
Statelor Unite au căzut de 
acord să poarte convorbiri 
pentru examinarea îndepli
nirii Acordului de la Paris 
privind Încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Viet
nam și găsirea măsurilor 
menîte să asigure aplicarea 
rrir-A a acestui acord. In 
acest scop, reprezentantul 
r^vemului R. D. Vietnam. 
Le Due Tho. și censUieral

SMrior Unite,
Henry Kisenzer. se vor în- 
tT.ni Ia Paris la 1T mai

încheierea dezbaterilor 
din Bundestag

• Ratificarea Tratatului asupra bazelor relații
lor dintre R.F.G. și R.D.G. O Adoptarea legii 
privind aderarea R.F.G. la Carta Națiunilor 

Unite

Conferința U. C. /.

♦
La Belgrad a avut '.oc. vineri, 

cea de a 41-a ședință a Prezi- 
dtului Uniunii Comuniștilor din 
lugoaiatia. Cu acest prilej. 
Slane Dclanț a fost reales în 
funcția de secretar al Biroului 
Executiv a' Prezidiului U.C.L 
pe perioada pînă la Congresul 
ai X-.ea al U.CJ.

Vineri Ia prînz s-au în
cheiat în Budestagul vest- 
german dezbaterile asu
pra legii privind ratifica
rea „Tratatului asupra 
bazelor relațiilor dintre 
Republica Federală Ger
mania și Republica De
mocrată Germană*4 și a 
legii privind aderarea 
R F.G. la Carta Națiuni
lor Unite

în cmsul dezbaterilor, au fost 
ascu'.tate expunerile cancelaru
lui Brandt și ministru Ini
de exieme, Walter Scheel, care 
au subliniat însemnătatea trata
tului și a aderării la Carta 
O.N.U. pentru normalizarea re
lațiilor R.F.G. cu alte state ale 
lumii, pentru sporirea contribu
ției la adîncirea procesului de 
destindere, la coperare și secu
ri tate pe continentul European și 
în lume.

Pusă la vot, legea privind a- 
probarea tratatului dintre R.F.G. 
și R.D.G. a întrunit 268 voturi 
pentru, și 217 împotrivă, obți- 
nînd majoritatea necesară pen
tru ratificare. Legea privind a- 
derarea la aCrta O.N.U, a fost

aprobată cu 364 voturi pentru* 
și 121 împotrivă.

Cancelarul Willy Brandt a a- 
preciat că prin adoptarea acestor 
legi se încheie o întreagă perioadă 
istorică de evoluție postbelică 
a Germanie federale* creîndu-se 
premisele promovării unei poli
tici bazate pe realitățile lumii 
contemporane, realități care 
trebuie să fie luate în conside
rație pentru a deschide noi 
perspective spre viitor. „Iluziile 
nu creează viitorul**, a spus can
celarul vest-german.

Willy Brandt, a declarat apoi 
că guvernul său este hotărît 
să-și îndeplinească obligațiile 
asumate în baza tratatului, sub
liniind că acesta constituie un 
important factor de destindere 
pe continentul european.

și dezvoltarea
UNESCO despre situația
pe pian mondial

Publicarea integraîâ, în Franța și Ita’ a, a 
raportului U.N.E.S.CO. asupra școlii, roDort 
întocmit de specialiști din mai multe țâri, care 
au consultat documente furnizate de zed de 
guverne, aduce în lumină o serie de a specie de 
mare importanță ale învățămîntuiui în lumea 
contemporană. Lungul document, intitula 
ediția franceză — un pic emfatic — învăța 
să fii* și în ediția italiană — mai propriu — 
„Raport asupra strategiei educat ei*, ne fum - 
zează date interesante 
pe plan mondial.

U
u ăia prit»ri»aR)e 
probleme 
ewe A.eea, a ra>»’- 
Uilai ăiaîre oiiâ 
si ăezsaitaroa «»- 
risl rr——âcfc,

Aflăm. asxfeL că iatre aasi 
—!•€» pop-Ii pa Term a 

erescat c« Iî U sată. procesual 
de creștere a gia»c» de sirrtâ 
asa zis „se^iară** (3—« aa: fi
ind mai ridicat — 21 la sată- 
Frev iziaaile peetro anal Z 
indică fapcal că papalrția latre 
5—19 ani va aaaair> at nan 
peste un aa har< Dar. droraia 
de estimările peatra vâăac. da
lele privind prezeatal referă • 
problemă acaîă ale cărei im
plicații sint «wr dc *ev/aC : 
râm ine rea «r cinară in aroai a 
țărilor ia car» de dervoftare ta 
ce privește scnlarizarea. la pe
rioada lMd—lM» țările dervnl- 
tate «i citesa (ări ia cars de 
dezvaitare aa atros aa prneeat 
de scalanzare ia iav ătiaaiaial 
elementar de W—9» ka wu la 
aceeași perioadă, ia aurea aw- 
joritate a tintor ia car, de 
dezvoltare Sd la sadă do pepw- 
Utia de rirslă seoiari rămîne 
ia afara senii: elf catar r. A-

despre situați

Ld o ironii dtn Camerun : „eforturi care trebuie sprijinite".

SITUAȚIA 
DIN LIBAN
Situația continuă să se nor

malizeze la Beirut și în alte 
regiuni ale Libanului, în urma 
acordului de încetare a ostili
tăților intervenite între autori
tăți și organizațiile palestiniene. 
Vineri, restricțiile de circula
ție au fost ridicate, timp de 
nouă ore, în capitală și în alte 
patru orașe — Tripoli, Tyr, 
Baalbeck șl Nabatiyeh. La 
Beirut, viața reintră în normal; 
portul, băncile și magazinele 
și-au reluat parțial activitatea 
cotidiană. Aeroportul interna
țional, ale cărui piste au fost 
reparate, rămîne în continuare 
închis traficului.

Postul de radio Beirut a di
fuzat, vineri, comunicate ale 
comandamentului armatei liba
neze In care se anunța că în 
cursul zilei au mai fost semna
late, totuși, incidente la Arida, 
localitate situată în nordul ță
rii, unde pozițiile libaneze au 
fost atacate cu mortiere și obu
ze de artilerie. Armata libane
ză a ripostat. La Beirut, nu au 
fost semnalate incidente, cu 
excepția exploziei unei mine 
antitanc, în apropierea Univer
sității arabe, care a provocat 
morți și răniți.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Președintele Aducârii Na- i 
țiocaie france». Edgar 
Faure, a «uitai, vceri, stan- • 
durile expense: •
”73*, <fia cadrai TIrgaM ha- I 
teroaponai de la Parts, aure- | 
riind valoarea teinde* a | 
produseăor Intr-o deciara-1 
țîe f&cmă presei. Edgar | 
Faure, a spus că acească ma- I 
nifestare găzduită ta capitala I 
Franței slujește dezvoltării | 
relațiilor economice intre I 
state. In această ordine de [ 
idei. președintele Adunăm 
Naționale a arătat că, prin 
prezența la Urgul de la 
Paris, prin amploarea expo
ziției. caracterul ei repre
zentativ și diversitatea pro- I 
duselor. România constituie | 
și din acest punct de vedere I 
un exemnlu în ceea ce pri- > 
veste cooperarea Intre țări 
cu sisteme sociale diferite. I

• ÎN CONTINUAREA VIZI
TEI SALE ÎN S.U.A., Emil 
Drăgănescu. vicepreședinte al 
Caanlralu! de Miniștri și mi
nistrul transporturilor și tele
comunicațiilor al Republicii So
cialiste România, a purtat la 
New York convorbiri cu con
ducerea companiei „General 
Motors" privind posibilitățile de 
cooperare in domeniul trans
porturilor și alte domenii de 
interes comun. Delegația româ
nă a vizitat apoi instalațiile 
portuare din New York.

• IN ZILELE DE 9 ȘI 10 
MAL în localitatea Liempde din 
Olanda s-a organizat o mare 
expoziție in aer liber de mașini 
agricole și tractoare. Un interes 
deosebit I-au slirnit tractoarele 
românești „U-445" și „U-550“, 
expuse de firma importatoare 
„De VQr“.

L. Brejnev la
Varșovia

• LA VARȘOVIA iu uvut 
loc convorbiri oficiale intre 
Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P„ și Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., aflat in vizi
tă de prietenie in RP. Polonă.

• COMISIA ECONOMICA a 
Congresului sindicatelor brita
nice, organul de decizie al 
T.U.C., a acceptat invitația pre
mierului Edward Heath de a 
participa, săptămîna viitoare, la 
o serie de convorbiri cu repre
zentanții guvernului, pentru a 
examina posibilitatea elaborării 
unor noi măsuri antiinflațio- 
niste.

— necesitatea sprijinirii țărilor 
la cars de dezvoltare, in primul 
riad a celor din Africa și A- 
asenea Latină, pentru realiza
rea unui rapid progres al școlii. 
Este cu at it mai necesar cu cit 
aceste țări sint confruntate și 
eu alte priorități ale dezvoltării 
care imp Ii să uriașe eforturi pe 
plan materiaL Este cu atit mai 
necesar cu cit nu e de conceput 
lichidarea subdezvoltării fără o 
lichidare a analfabetismului".

Intr-un sens mai larg, privind 
in perspectivă, raportul citat 
scoate in relief concluzia că „o 
strategie mondială a dezvoltării 
care să ducă la lichidarea deca
lajului major dintre țările dez
voltate și cele slab dezvoltate
— fără de care nu este de con
ceput echilibrul internațional și 
progresul general are. sau mai 
precis trebuie să aibă, ca o 
componentă primordială, lichi
darea subdezvoltării școlii care 
persistă in vaste regiuni ale 
pămintului",

Abordind pe un plan mai am

• UN TRIBUNAL DIN LI
SABONA l-a condamnat pe 
muncitorul Domingos Soares la 
trei ani și jumătate închisoare 
cu privarea drepturilor politice 
Pe o perioadă de 15 ani. El a 
fost acuzat de „propagandă 
subversivă" în favoarea Parti
dului Comunist Portughez (aflat 
in ilegalitate).

Succes laburist în 
alegerile municipale 

din Anglia
• IN CADRUL ALEGERILOR 

pentru Consiliile din 73 de 
districte metropolitane din 
Anglia și Țara. Galilor, alegeri 
desfășurate în cursul zilei de 
10 mai, cel mai mare număr 
de locuri a fost obținut de can- 
didații Partidului laburist din 
opoziție ; urmează. în ordine, 
re.ndidații independenți, con
servatori, liberali și alții.

plu cerințele ce se pun In fața 
școlii in zilele noastre, autorii 
raportului U.N.E.S.C.O. cheamă 
U „o acțiune mondială pentru 
dezvoltarea școlii care să con
centreze mai multe forțe și mij
loace decît cele ce acționează 
actualmente în domeniul in
strucției și educării". Ei subli
niază necesitatea „unei forme 
de educație permanentă care să 
nu mai abandoneze individul 
după faza școlară". Este rele
vată „cerința stringentă de a 
se deschide drum larg unei 
școli al cărui produs să nu fie 
in contradicție cu imperativele 
și nevoile societății și care să 
servească direct dezvoltarea 
economiei și tehnologiei, acce
lerarea progresului spre bunâ- 
ștare“. Se reliefează, totodată, 
ideea că „fundamentul școlii mo
derne trebuie să fie unirea teo
riei cu practica, a muncii intelec
tuale și muncii manuale, unirea 
strînsă a învățăturii cu viața".

E. R.

Declarația ministrului 
de externe francez
Luînd cuvîntul Pentru prima 

dată în fața Comisiei pentru a- 
facerile externe a Adunării 
Naționale Franceze, ministrul de 
externe, Michel Jobert, a decla
rat că Franța va continua să 
joace un rol pozitiv în cadrul 
reuniunii multilaterale de la 
Helsinki în vederea pregătirii 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

în ce privește problemele 
vest-europene, el a menționat 
că Franța continuă să vegheze 
asupra angajamentelor luate în 
cadrul Pieței Comune.

Răspunzînd unei întrebări, Mi
chel Jobert a făcut precizarea 
că „dacă Franța rămîne în a- 
lianța atlantică, ea nu are in
tenția de a participa din nou la 
un sistem militar integrat**.

Noul guvern 
sudanez

Președintele Sudanului, 
Gaafar Nimeiri, a promulgat 
decretul privind formarea 
noului guvern al țării — a- 
nunță agențiile MEN și 
REUTER.

Condus de șeful statului, 
care deține și postul de mi
nistru al apârarii, noul ca
binet sudanez numără în 
componența sa 13 miniștri și 
un procuror general. La con
ducerea Ministerului de Ex
terne rămîne Mansour Kha
led, iar Abdullah Al Hassan, 
fost ministru al resurselor 
naturale, a preluat portofo
liul internelor. Ibrahim Mo- 
neim Mansour, fost ministru 
al economiei, devine, în noul 
cabinet, ministru al finanțe
lor și economiei naționale.

Reamintim că actualul gu
vern sudanez a fost consti
tuit în urma semnării, de 
către șeful statului, a noii 
Constituții a țării.

• PRIMUL MINISTRU JA
PONEZ Kakuei Tanaka, va 
face, in această toamnă, un tur
neu în Europa occidentală — 
s-a anunțat, official, la Tokio. F.1 
va vizita succesiv, între 26 sep
tembrie și 5 octombrie. Franța, 
Anglia și R.F. Germania. Pre
mierul nipon urmează să vizite
ze în acest an și Statele Unite 
și Uniunea Sovietică.

• INUNDAȚIILE provocate 
de ploile torențiale care au 
urmat recentelor cicloane ce 
s-au abătut asupra Republicii 
Bangladesh au acoperit supra
fețe vaste din districtele Comi- 
11a și Feni, situate la răsărit 
de capitala țării. După trei 
zile de ploi necontenite, apele 
rîului Gumti au ieșit din matcă, 
măturînd totul în calea lor și 
inundînd întinse suprafețe de 
culturi cu orez.
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