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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
luni după-amiază, un grup de 
ziariști italieni, din care fac 
parte Ettore Petta, coresponden
tul ziarului „Corriere della 
Sera“, la Viena, Domenico 
Sassoli, șeful secției externe a 
ziarului • „II Popolo“, Silvano 
Goruppi, corespondentul perma
nent al ziarului „L’Unita" la 
București, și Bruno CamPanini, 
corespondentul permanent al a- 
genției „A.N.S.A." în Capitala 
țării noastre.

La întrevedere au luat 
tovarășii Cornel Burtică, 
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Consi
liului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cordial cu ziariștii 
italieni.

Răspunzînd întrebărilor ce 
i-au fost adresate de oaspeți, 
președintele Consiliului de Stat 
s-a referit la unele preocupări 
actuale și <je perspectivă privind 
dezvoltarea economică și socia
lă a României, a expus poziți i 
țării noastre într-o serie de pro-

parte 
mem-

bleme ale vieții internaționale, 
în cadrul convorbirii, șeful 

statului român a subliniat evo
luția favorabilă, pe multiple 
planuri, a relațiilor tradiționale 
dintre România si Italia. în a- 
cest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat ’ că așteaptă 
cu interes și plăcere vizita ofi
cială în Italia, exprimîndu-și 
speranța că ea va contribui la 
extinderea și diversificarea în 
continuare a bunelor raporturi 
existente, la întărirea prieteniei 
și colaborării dintre cele două ■ 
țări, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și coope
rării internaționale.
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ANUL TRECUT
— Nu, acesta nu este un șan- 

v l tier național al tineretului. Era 
* altceva la Salva-Vișeu, acolo se 

lucra aproape numai cu tineri, 
era o acțiune a tineretului — 
și nu numai la muncă, ci și în 
celelalte probleme.

— Și aici aveți tineri...
— Da, numai că sînt laolaltă 

cu noi, mai vîrstnicii, și cred 
că la ceea ce lucrăm noi aici, 
nici nu s-ar putea altfel. Este 
nevoie și de energia tinerilor, 
și de ambiția lor, dar și de pri
ceperea noastră. Da. cum să 
nu, avem tineri și încă foarte 
buni, cei mai mulți muncesc 
cu spor, sînt fruntașii brigăzii. 
Dar de aici și pînă la șantier 
al tineretului mai va.

Interlocutorul metr, șeful de 
brigadă Pavel Oțet, Cel care de 
la Salva-Vișeu și pînă la Bi
caz, Argeș, Porțile de Fier sau 
Someș și-a pus semnătura pe 
cele mai dificile lucrări subte-

rane, are dreptate. Amenajarea 
hidroenergetică de pe Someș 
este șantier al tineretului doar 
cu numele, prin firma frumos 
colorată de la intrare și prin 
numărul mare de tineri — cam 
jumătate din totalul angajaților
— care lucrează aici. Aceeași 
pățere am auzit-o de altfel de 
la inginerul Radu Scutelnicu, 
șeful șantierului nr. 2-Mărișelu
— de La Vasile Bateș, secreta
rul organizației U.T.C. de aici, 
de la Gheorghe Manoliu, un alt 
șantierist cu stagii la Bicaz, 
Valea Bistriței. Poiana Ursului. 
Porțile de Fier — actualmente 
șef de lot la centrala subterană 
Mărișelu. Nici cei cițiva tineri 
cu care am stat de vorbă 
mi-au putut relata nimic 
pre vreo acțiune specifică

inițiativa personală
a secretarului U. T. C.

Cînd vrei să cunoști bi 
șantierul, oamenii lui tineri 
viața lor, nu e nici pe depa 
suficient să faci o vizită Ia î 
diul comitetului U.T.C. Tn 
desigur, și pe acolo ; ți se i 
înfățișa situații la zi cu re: 
țațele întrecerii dintre deta 
mente, brigăzi și echipe; ți 
va vorbi pe larg des; 
și, poate, despre une 
în urmă ; vei afla de 
pre proiectele de vîitoi 
ții de orga 
toate 
mente

Lingă rnzjAi-in de rectificat, Livia Mureșan, de la Fabrica „Tehnofrig" — Cluj.

Sîmbătă și duminică, Poli
tehnica din București a reedi
tat, evenimentul științific stu
dențesc din fiecare an — se
siunea cercurilor științifice stu
dențești — ediția 1973. Cela 
două zile de colocviu științifie 
•au făcut posibilă dezbaterea 
izbutitelor studențești în cerce
tare. O dezbatere care a impus 
pregnant climatul creator în 
care se desfășoară anii de fa
cultate a multor studenți, fiind 
totodată un stimul concret pen
tru dezvoltarea apetitului cer
cetării, al dorinței ca studenția 
să fie făcută în strînsă legătură 
cu realitățile profesiei.

După cea de-a IX-a confe
rință a U.A.S.C.R., evenimentul 
aduce o nouă confirmare că 
studenții, stimulați de organic- 
zația lor comunistă, cu spriji* 
nul plin de devoțiune al cadre
lor didactice, își înscriu activi^ 
tatea pe traiectoria invățămînt, 
cercetare, producție.

Putem spune despre acest mo
ment științific, că a fost extrem 
de cuprinzător tematic; ne-o 
dovedește desfășurarea sesiunii 
în 34 secții de lucru, reprezen- 
tînd tot atîtea domenii de spe
cialitate abordate. La loc d» 
frunte se situează și pentru 
studenții politehniști cercetării® 
în domeniul științelor sociala 
dezbătute în cadrul celor șase 
secții de specialitate dintre care 
amintim pe cea de Filozofie 
Modernizare și eficiență în eco •' 
nomia României socialiste, Pro
bleme de economie mondială 
Semn cert ca studentul institu
tului tehnic a reținut imperati
vul formării sale ca specialist

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare In pag. a tV-a)
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Tradiția se respectă in frumosul port ofan. Foto : £M. TAA7AL.A

□ori ca mulți
ce cred cu naivitate că

care reporterul s-a 
la biroul personal al 

platformei Rogoje- 
>d angajarea ca mun- 

urtnind să observe astfel 
terior pulsul adevărat al 
atiei U.T.C.

iot»
REPORTAJ- DRUMUL

UNEI VIEȚI
OVIDIU PĂUN

r

COLABORAREA ORGANIZAȚIEI
U.T.C. DIN ȘCOALA CO
ORGANIZAȚIA PIONIERILOR

(Continuare In pag a V-a,

• Concursul 
„Traian lalescu44

TRĂITE
Cartotecile se deapănă cu re

peziciune printre degetele bă- 
trioului funcționat de la Oficiul 
brațelor de muncă din Cluj.

CU ADEVĂRAT
Cine știe oare de cite ori pe zi 
le răsfiră. Tocmai din această 
pricină scoate cu siguranță fișele 
de care avem nevoie. Să le cer-

100 DE ANI DE LA MOARTEA MARELUI PATRIOT

LEGI
NOUA OM NOU

M-
A*

Documente de arhivă, foto
grafii, decupaje din ziare.» 
Toate înfățișează, în înlănțui
rea cronologică a faptelor, pro
cesul istoric de constituire a 
statului național unitar român. 
Cercetîndu-le, desprindem ima
ginea unui măreț adevăr isto- 

poporului 
de alta a 
de nenu- 
și lupta 
in condi-

ric : continuitatea 
român de o parte și 
Carpaților, atestată 
mărate documente, 
aprigă pentru unire, _ 
țiile în care orînduirea feudală 
a determinat organizarea poli
tică a poporului nostru în state

de sine stătătoare ; Țara Ro
mânească, Moldova și Transil
vania.

Inaugurat la 24 ianuarie 1959, 
Muzeul „Unirii" din Iași reu
nește documente istorice de o 

ă valoare, mărturii au- 
ale formării conștiinței

naționale a românilor, ale nă
zuinței lor fierbinți către un 
stat unitar, liber, independent 
și ale strădaniilor de veacuri

deo

pentru înfăptuirea acestor nă
zuințe. Sînt pagini de epopee 
care l-au determinat pe Băl- 
cescu să scrie în „România vii
toare", cu nouă ani înainte de 
actul istoric de la 24 ianuarie 
1859 : „Dacă naționalitatea este 
sufletul unui popor, dacă cită

cetăm. Balia Elisabeta a dat ba
calaureatul cu șase ani în urmă. 
Ambii părinți sînt pensionari. 
Deși s-au scurs șase ani de la 
terminarea liceului tînăra nu are 
nici o pregătire profesională, nu 
a muncit încă nicăieri. Este hotă- 
rîtă să nu accepte altă muncă, 
decît una de birou, de funcțio
nară. Munca din fabrică n-o in
teresează deloc- Nici nu și-ar pu
tea concepe viața acolo... jos, în 
producție. Altă fișă, aceea a 
Alexandrinei Vulpe. A dat baca
laureatul acum doi ani, nu lu
crează nicăieri, este întreținută 
de părinți. S-a perindat de mai 
multe ori la oficiu, i s-au propus 
munci unde cu timpul putea să 
se califice într-o meserie. Dar 
n-a acceptat nici o asemenea 
propunere. Vrea și ea muncă de 
birou.

Deci două dintre cele peste o 
sută de tinere clujence, care figu
rează deocamdată doar cu datele 
personale 
societății, 
absolvirea

în lista de prezență a 
Fete tinere care, după 
liceului, sînt prezente

KENEZ FERENC

Institutul politehnic Traian 
Vuia" din Timișoara a găzduit 
la sfirșitul săptâmînii trecute, 
într-o excelentă organizare, 
tradiționala confruntare a stu
denților din anii I și II con
cursul profesional „traian La- 
leșcu". Din inițiativa Consiliu
lui U.A.S.C. din institut, cu 
sprijinul Comitetului Executiv 
ai U.A.S.C.R. și Ministerului 
Educației și Invățămintului, a- 
cest concurs, aflat la cea de a 
4-a ediție, s-a desfășurat acum 
pentru prima dată la nivel na
țional, generalizîndu-se. astfel, o 
valoroasă manifestare menită să 
contribuie eficient la pregătirea 
profesional științifică a viitorilor 
specialiști.

In cadrul secțiilor găzduite de 
timișoreni — mecanică teoretică, 
chimie generală, bazele electro
tehnicii — s-au reunit cîștigătoril 
fazelor pe centre universitare, 
peste 100 de studenți calificați 
din cei 1 500 de participanți. O 
prezență elocventă, care a argu
mentat o dată în plus valoarea 
tradiției politehniști lor timișor. 
reni, a fost aceea a unor stu- 
denți, întîlniți în anii trecuți 
printre protagoniștii olimpiade
lor școlare, naționale și inter
naționale. Pregătirea temeinică 
a finaliștilor, asimilarea deplină 
a programelor analitice au fost 
confirmate în rezolvarea difici
lelor probleme oferite drept 
subiecte. De aceea și clasificarea 
finală a fost destul de dificilă, 
o serie de premii cucerindu-se 
la egalitate.

Menționînd consecințele for
mative ale concursului, prof. dr. 
ing. Ioan De Sabata, prorecto
rul institutului gazdă, afirma 
cu prilejul înmînării premiilor

calin stănculescu
ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. « V-a)(Continuare in pag. a V-a)

ÎNTÎLNIRI
(Continuare în pag. a 111-a)

de CONSTANTIN STOICIU
Un grupaj de docu
mente și alte mate
riale ce tinde să se 
constituie ca o ima
gine de ansamblu a 
ceea ce înseamnă în 
istoria noastră națio
nală remarcabila 
personalitate a dom
nitorului Al. I. Cuza

Călătoream, săptămîna trecută, într-un autobuz destul de 
aglomerat ca să nu încerc să-mi găsesc un loc ceva mai ferit 
pentru lunga călătorie a acelei ore de mijloc, cînd primii 
salariați din schimbul de dimineață și-au termir.at munca și 
se întorc acasă privind afișele searbăde, lipite sărăcăcios pe 
geamurile prăfuite ale mijlocului de transport în comun. Dar 
nu despre aglomerația din autobuze vreau să scriu acum, 
și nici despre fantezia mohorîtă a publicității de pe ferestrele 
tramvaielor, autobuzelor și troleibuzelor sau de pe panou
rile special amenajate din motive necunoscute în colțurile 
cele mai ascunse trecătorilor care sîntem, cu atît mai puțin 
nu vreau să scriu acum despre politețea de o bizară nesta
tornicie a angajaților instituției care ne asigură de cele mai 
multe ori corectitudinea vieții noastre obișnuite de slujbași,, 
cu ceas de pontaj sau condică la poartă, deși acestea și al
tele care țin de cuviincioasa noastră conviețuire, dacă nu și 
de nevoia de frumos și de firesc a aceleiași conviețuiri, ar 
merita poate o grijă ceva mai cuprinzătoare din partea tu
turor, deci și din partea celor care scriu la ziar. Dar, cum 
spuneam, tot căutînd un loc mai ferit de îmbrînceli și voci
ferări, m-am pomenit lingă un băiat cu ochii moleșiți, cu tră
sături scurse de oboseală, așezat cam dezlînat pe scaun, 
dar atent și interesat la ce se petrecea în jurul lui. O dată 
cu mine, rostogoliți de virtuozitatea șoferului, înfiorați brutal 
de scrîșnetul frînelor, au ajuns lîngâ tînârul de pe scaun alți 
doi tineri, care pînă atunci comentaseră cu haz miticist că
lătoria, și, acum, descoperind că cel de pe scaun le este prie
ten, izbucniră în mici chicoteli, se traseră cît mai aproape 
de el, îl pocniră amical peste umeri și peste ceafă, celălalt, 
la rîndul lui fericit, ii ciupi de burtă și de pulpe, în sfirșit, 
epuizîndu-se momentul și gesturile neașteptatei întîlniri, cei 
trei băieți găsiră de cuviință să-și facă mărturisiri. Nu sînt 
unul dintre ăia cărora să le placă să tragă cu urechea, dar, 
vrînd-nevrînd, apărat de freamătul autobuzului de umerii 
voinici ai băieților, iată-mă totuși în situația de invidiat de a 
fi fost martor al unor mărturisiri care, bănuiam pînă dq cu- 
rînd, nu se fac oricum și oriunde. Dar ce-și mărturiseau băie
ții care nu se mai întîlniseră, înțelegeam strivit de capriciile

(Continuare în pag. a V-a)
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rea ridicării la
înalt a calității de tinăr revo
luționar a pionierului și utecis- 
tului. care trebuie să fie. în
totdeauna. un exemplu de înaltă 
ținută moral-politicâ. de devo
tament fierbinte și dăruire pen
tru cauza partidului și a feri
cirii poporului, pentru propăși
rea patriei, pentru cauza socia
lismului și comunismului. în 
această direcție se înscriu efor
turile făcute in ultimul timn 
atît în unitățile pionierești, cit 
și în organizațiile U.T.C. din 
școli pentru a da o mai mare 
vigoare politică activității ce o 
desfășoară în rîndurile elevilor, 
de a cultiva mai stăruitor pio
nierilor și uteciștilor. tuturor 
școlarilor. atitudinea înaintată 
față de muncă si învățătură, 
expresie a patriotismului con
știent și militant, de a stimula 
năzuința lor spre neîntrerupta 
perfecționare morală, spre auto- 
depăsire, spre mai bine, de a 
înrădăcina principialitatea 
munistă, modestia, curajul 
cinstea, respectul reciproc 
sprijinul tovărășesc. Și 1

Uniunea Tineretului . Comu
nist și Organizația pionierilor 
— organizații revoluționare ale 
tinerei generații din patria 
noastră — desfășoară, sub di
recta conducere a partidului, un 
proces continuu de educare și 
formare a tineretului și copiilor, 
de pregătire atotcuprinzătoare a 
acestora pentru muncă și 
viață, pentru a deveni luptători 
devotați cauzei Partidului Co
munist Român. Sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, aceste organizații fră
țești, ținînd cont de caracterul 
unitar al procesului instructiv- 
educativ, conlucrează îndea
proape, străduindu-se să asigure 
continuitatea în domeniul for
mării și educării politico-ideo- 
logice a pionierilor și elevilor, 
in vederea trecerii firești de la 
activitatea pionierească la cea 
din cadrul Uniunii Tineretului 
Comunist, pentru formarea co
munistă a generației școlare și 
reliefarea plenară a spiritului 
revoluționar — propriu celor 
două organizații.

Programul unitar de educare 
revoluționară a pionierilor și 
uteciștilor, conlucrarea strînsă și 
neîntreruptă a celor două orga
nizații decurg din marile în
datoriri și răspunderi ce ie 
revin, din obiectivele stabilite ... ... __
de Partidul Comunist Român în" lului invățămintului. cît și al 
domeniul educației ideologico- 
politice și ridicării nivelului 
conștiinței socialiste a maselor. 
Uniunea Tineretului Comunist 
și Organizația pionierilor își in
tensifică preocupările in vede-

celor

un nivel și mai

co
și 
Și 

_____  ........ . toate 
acestea în indisolubilă legătură 
cu sprijinirea activă, susținută 
și multilaterală a școlii în re
alizarea tuturor obiectivelor ce 
i-au fost stabilite de partid a- 
tît în domeniul ridicării nive-
legării sale organice de viață, 
de cerințele producției.

în acest cadru, al raporturilor 
de strînsă conlucrare în înfăp
tuirea obiectivelor și sarcinilor 
rezultate din documentele de

partid, se situează și pregătirea 
pionierilor pentru a deveni 
membri ai Uniunii Tineretului 
Comunist care reprezintă o 
componentă esențială a activi
tății comune a celor două orga
nizații. menită să contribuie la 
educarea comunistă, revoluțio
nară a tinerei generații, la 
transpunerea in practică a di
rectivelor Congresului al X-lea 
al P.C.R., a Conferinței 
nale.

Dezbătind problemele 
rării dintre Organizația 
rilor și Uniunea Tineretului Co
munist la nivelul școlii, recenta 
consfătuire 
al U.T.C. 
U.T.C. care 
me de școli _ .
care ambele organizații trebuie 
6ă-l aibă în stimularea continuă 
a uteciștilor și pionierilor față 
de îndeplinirea exemplară a 
îndatoririlor școlare. Fără a re
peta sau a se 
fluenței 
exercită . _
U.T.C. și Organizația pionierilor 
din școală trebuie să conlucreze 
cu eficiență, prin mijloace spe
cifice, pentru a-i face pe copii 
și tineri să înțeleagă menirea 
lor in societatea noastră socia
listă, în procesul impetuos al 
progresului material și spiritual 
al patriei.

Dezbaterea care a avut loc a 
pus în lumină faptul că nu se 
poate concepe activitatea orga-

(Continuare în pag. a IV-a)

Națio-

colabo- 
pionie-

organizată de C.C. 
cu toți activiștii 

lucrează în proble- 
a subliniat rolul pe

suprapune în- 
educative pe care o 

școala. organizația

r 
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I

Să le
urăm fericire! i

însemnări de la o nuntă utecistă
i

A fost o nuntă cu frumu
sețea și farmecul comun tu
turor unor asemenea eveni
mente. Cu lăutari neobosiți, 
cu jocuri de flăcăi și fete, 
cu obiceiuri transmise din 
străbuni, cu mese încărcate. 
Vestitorii au mers pe cai 
focoși si împodobiți. Iar in-

vitații au gustat din țuica 
dusă în „plosca de tradiție 
a satului, păstrată în casa 
celui mai vîrstnic bărbat". 
N-a rămas casă nevestită și 
nu a fost casă nereprezentată 
Ia nuntă Totul a fost rîn- 
duit după datină. De fapt, 
cînd organizația U.T.C. din

hotărît ca nunta 
Dobrescu și a 
Murgea să fie

Curtișoara a 
Gheorghiței 
lui Nicolae 
nuntă utecistă, tocmai acest 
lucru a avut în vedere : re-

GH. FECIORU

(Continuare in pag., a ll-a)
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în atelierul de mașini-unelte, 
la ora de activitate practică 

la strung.

naveiese

r

anumite școli. 
in Vecinătatea

Școala celor 
care constru

—

ACCENTE

Te vrei constructor navei 
la virsta primelor lecturi din 
Jules Verne cind ambacaa- 
țiunile-miniaturâ sint sufi
ciente oricărei călătorii ima
ginare. Pentru a deprinde 
însă meșteșugul făuritorilor 
de vase, a celor adevărate, 
este necesar să imbraci uni
forma unei 
Am aflat-o ..
Dunării și a Șantierului na
val din municipiul Drobeta- 
Turnu Severin, reunind peste 
2 000 de viitori constructori.

Instituție cu vechi tradiții 
(in 1971 s-au împlinit cinci
zeci de ani de cind a fost În
ființată), Grupul școlar de 
astăzi, care include o școală 
profesională și un liceu in
dustrial, beneficiază de toate 
trăsăturile unei școli contem
porane. Și este suficient să 
amintim doar citeva din a
ceste trăsături ca urmare a 
investițiilor făcute. Vechiului 
local, ce găzduia in 1948 nu
mai două sute de elevi, l-au 
fost adăugate un internat de 
1 600 de locuri, o cantină pen
tru 2 000 de elevi. 18 clase 
noi un atelier de mașlnl-u- 
nelte. altul de sudură și 10 
ateliere de lăcftușerie. , Te 
lași impresionat nu numai de 
linia modernă a construcții
lor. cl șl de buna dotare cu 
echipament tehnic și didactic 
a atelierelor-școală, a cabine
telor și laboratoarelor. Astfel, 
numai in atelierul de mașini- 
unelte sint aliniate 19 strun
guri noi și alte 24 de mașini 
de tipuri diferite purtind da
tă recentă de fabricație. A
telierele de lăcătușerie au 
fost dotate de elevii școlii in 
cadrul orelor de producție. 
Tot în atelierele-școală sint 
realizate de altfel și sarcini 
de plan în valoare de un mi
lion și jumătate lei. Pe lingă 
cele 85 de săli pentru curs, 
elevii acestui grup școlar be
neficiază de trei cabinete 
pentru desen tehnic, unul de

științe sociale, de protecția 
muncii și laboratoare de fi
zică, chimie și aparate de 
măsură și control. In acest 
cadru complex sînt pregătiți 
specialiști pentru șantierele 
navale din Drobeta-Turnu 
Severin, Mangalia, Giurgiu, 
Oltenița, Brăila și pentru în
treprinderile de profil din 
Caracal. Blaj, Sibiu și Rîm- 
nicu-Vtlcea.

Urmărind profilul secțiilor 
din cadrul școlii profesionale 
cit și al celor din liceul teo
retic iți poți da seama dta 
profesiuni reunește titlul de 
constructor. La cursul de li 
al școlii profesionale sint 
pregătiți viitorii lăcătuși pen
tru construcții navale, fre
zori, rabotori, electricieni. 
Tot aici tint calificați lăcă
tuși. monta tori de vagoane, 
sudori etc.

Cursurile serale, precum și 
cele de ucenicie au in vedere 
aceleași profeeiuni. în ceea 
ce privește liceul industrial, 
la cursul de zi există o sec
ție cu durata de școlarizare 
de 5 ani intitulată „mașini 
și utilaje", o alta de prelu
crări prin așchiere, de con
strucții navale și electrome
canică navă și instalații care 
au. toate, aceeași durată de 
școlarizare.

In sfirșit, la cursul seral 
al liceului pot fi frecventate 
secțiile de prelucrări prin aș
chiere și construcții nave.

Pentru anul școlar 1873— 
1974 a fost deja stabilit ur
mătorul plan de școlarizare.

Școala profesională (curs 
de zi) — 16 clase - 630
elevi.

Ucenicie — invățămlM se
ral, 4 clase - 140 elevi.

Școala de maiștri, 3 
= 150 elevi.

Liceul industrial, 6
- 216 elevi.

Liceul industrial curs
— 4 clase = 144 elevi.

clase

claie

seral

ELENA RUBELI

VIATA
corn.

Li-
Mioara Budirincă — 

Măgura, jud. Teleorman. 
ceele pedagogice nu sînt con
semnate * * J
asemenea 
cîte unul,

(darîn îndrumător 
licee funcționează, 
în fiecare județ) 

iar licee sanitare nu există în 
județul Teleorman. Un astfel 
de liceu găsești la Galați, str. 
Mihai Bravu nr. 48, teltfon 
1.14.83 cu secțiile tehnică den
tară și asistent medical de la
borator. Mai găsești o școală 
profesională sanitară la Bucu
rești, str. Pitar Moș nr. 13, te
lefon 11.48.99, cu profilul soră 
medicală. Citește și răspunsul 
dat mai jos Măriei Dumitrache.

Pieieanu Marin, Cîmpulung
Muscel-Argeș. în Jud. Cluj, Ia 
Gherla, str. Bobîlna nr. 55 te
lefon 232, funcționează o școală 
profesională cu o secție de p*o- 
II cofeiar-patiser, la Constan
ța, str. Decebal nr. 15, telefon 
2.31.19, în afară de profilul a- 
mintlt se pregătesc și bucătari; 
la fel, la Iasi, str. Max Wexler 
nr 9, telefon 1.62.38 și. firește, 
la București, șoseaua Viilor nr. 
38. telefon 23.48.30. La Craiova, 
Calea 
1.29.43 
profil 
cătar), 
Cluj.

Marinela Agape, corn. Hor- 
lești, jud. Iași. Luînd în spamâ 
toate cîte mi le scrii, dragă Ma- 
rinela, m-am gîndit să-ți reco
mand Școala profesională din 
Iași, str. Max Wexler nr. 9, te
lefon 1.62.38 pentru una din ur
mătoarele meserii : vînzător 
produse alimentare sau vînîător 
produse textile și încălțăminte. 
Dar pentru că tot veni vorba, 
află că amigdalele șl polipii se 
pot opera fără greutate prea 
mare, așa ca să nu te împie
dice în alegerea unei profe
siuni. Oricum, succes !

Brestel nr. 12, telefon 
funcționează o secție cu 
eofetar-patiser (fără bu
ca cea din Gherla — jud.

LICEUL INDUSTRIALLICEUL INDUSTRIAL
DIN ȘTEFANEȘTI

crvlvi industrial pmtru 
strucfH dă mașini din Șt^Uști 
torn prima promoția da abrd- 
o-mfi. viitori specialiști ai Vxinei 
de autoturism din Pitești

Concentrata m biografie, In- 
cepuU In aeptembrie 1967. ne 
demonstreesA cd li^e^ Intcris 
ce principal obiectiv al orienU- 
r^ fi opțiunii școlare In agendei» 
abaol^enților școlilor generale din 
Argeș, pre^cum și din alte iudele.

Pe ce md c^rk-l fac a
ceastă afirmație ? Pis fapt-^xl ci, 
in timp c^ la l^—le de cultură 
generală din județ abia se 
pletează numărul de locuri c^ 
ca^idați, iar Ia celelalte licee de 

numărul de oaididați 
pe un loc erte de 2—3, l^ Liceul 
industrial din Ștefinești aceștia 
ajung 1^ 5—6 pe un ltt!

cum mai ade
sea numiți elevii L.l.C.M-ului 
(deo^r/ece, la uniforma obișnuită

de elev, este inclusă la pantaloni 
fi o vipu»eă de culoare mo» 
sint absolvenții — premianți ai 
școlilor generale din Argef, din 
Dîmbovița și OU, din Banat, 
Moldova sau Ardeal (Timișoara, 
Botoșani, Cluj M. Cum se expli
că această afluență de elevi care

la

BATE LA UȘĂ I

doresc eă se pregătească 
L.l.C.M.-Ștefănerti ?

Cei peste 700 de elevi ai 
ceului efectuează practica 
producție în doud din cele 
mari bijuterii ale consteLațe 
dustriale a Argeșeni : Uzina de 
autoturisme ți Fabrica de mo
toare electrice. In atelierele pe 
care le au aici, elevii amuîui 1 
îți însușesc primele cuno^ltirtc 
tehnice — practice, colegii Io* 
din anii 11—V parfi-ipînd direct 
la procesul de producție, la li
niile de fabricație sau la caîe 
de montaj.

Șase eăli de cura au fast 
transformoie In cabinete tehnice 

laboratoare dotate cu piese fi 
agregate executate de elevi la 
instruire practică. (Toate efortu
rile, în acest an, la instrui** 
practică, au fost îndreptate spre 
realizarea materialelor necesa*e 
autodotăm liceului).

In atelierele-țcoală do Itf Uzina

de autoturisme au fost executa
te bancuri de lăcătuțerie, bancuri 
pentru încercarea motoarelor, 
pupitre de oomandă etc. Elevii 
anului V, viitorii absolvenți ai 
cursurilor de zi sau serale din a
ceS an, au executat — ca probe 
pa^ctice de absolvire — strun
guri, freze, mașini de rectificat 
plan motoare de automobile în 
stare de funcționare sau secțio
nate. pupitre ți tablouri de co
mandă, diverse aparate electrice 
și pa^pii.

Toate acestea vor dota sălile 
nou clădiri a liceului ce va fi 
dată in folosință în prima zi de 
curs a anului școlar 1973—1974. 
Liceul va dispune de 15 săli de 
curs, 6 cabinele tehnice și la
boratoare. un internat cu 300 de 
louri ți o modernă cantină ce 
ca putea asigura servirea mesei 
la 900 elevi in 3 ture; ateHe- 
rele însumează o suprafață de 
1 9OO metri pctrați. Proce^l de 
Incățămînt se ca putea desfășura 
aici In cele mai optime condiții.

In comparație cu un liceu de 
cultură generală. Sint prevăzute 
mat multe org de matematică, 
ore ce se dovedesc a fi de un 
real ajutor la concursurile de ad
mitere în încațămlntul superior.

Plusul de ore de matematică, de 
tehnologie, de rezistența mate
rialelor, desen tehnic, electroteh
nică ți automatizări nu se înre
gistrează în dauna materiilor 
limbii ți literaturii române, 
limbii moderne, economiei poli
tice, filozofiei ți socialismului 
științific, astfel că absolvenții 
L.I.C.M.-ului pot candida la ad
miterea în orice facultate.

La înscrierea pentru admitere 
în liceu, concurența pot opta 
pentru una dintre secțțiil: ma
șini ți utilaje, prelucrări prin aț- 
chiere, mașini ți aparate electri
ce, automobile ți tractoare. Din 
acest an se va putea concura la 
noua secție, ' ' , "
anul școlar 1973—1975, .
lucrări prin deformare plastică 
la cad

La terminarea celor 5 ani, 
absolvenții liceului se pot angaja 
în posturi corespunzătoare pre
gătirii medii de specialitate pe 
carte o au, la Uzina de auto
turisme ți Fabrica de motoare 
electrice, precum ți In alte între
prinderi industriale.

înființată pentru
„pre-

LUCIAN TUDOSE
elev

B. Delia, Găeștî, jud. Dîmbo
vița. Firește că informația su- 
filimentară și în cazul dumita- 
e, studierea profundă â docu

mentelor ce reflectă politica 
P.C.R., ți*ar fi de ajutor la 
facultatea spre care aspiri. Le
gea prevede că examenul se dă 
pe baza materiei cuprinsă în 
programa liceului, Incit trebuie 
să te pregătești cu seriozitate 
pe această bază.

Dumitrache Maria, Chimogi, 
lud. Ilfov. Despre unul dintre 
liceele sanitare ai aflat în răs
punsul dat la începutul rubri
cii Mioarei Budirincă. Un li
ceu sanitar cu același profil 
funcționează și la Tîrgu Mureș,

Ce mă face să cred (deși nu sîrt 
sigur nefiind specificat clar) că 
acest ultim profil s-ar referi 
la surorile medicale.

Oricum ar fi. sper, că, acum, 
ca să repet propriile dumitale 
cuvinte, „nu te va mai învălui 
din toate părțile incinta nedu
meririlor". Nu prea Înțeleg ce 
Vrei să spui cu „incinta" asta, 
dar nedumeriri cred că nu 
mai ai.

de SEN ALEXANDRU

str. VOrtfsmarthy nr. 8, telefon 
39.68. în sfîrsit, licee sanitare 
cu secția biologie aplicată, al 
cărui profil este numai con
semnat dar nu și explicat în 
îndrumător, funcționează la : 
Cîmpulung Muscel, str. Negru 
Vodă nr. 189, Oradea, str. Alu
minei nr. 100, telefon 1.12.32, 
Brăila, str. Plantelor nr. 13, te
lefon 1.28.17, Scornicești, Plo
iești, str. Teleajen nr. 11, tele
fon 2.27.72, Suceava, str. Gh. 
Do.1a telefon 1.15.18, Timișoara 
B-dul Cetății nr. 24, telefon 
3.45.33. Examen se dă la mate
matici (scris și Oral) șl se poate 
alege între limba română și 
unul din următoarele obiecte 
(tot scris și oral) fizică (pentru 
tehnica dentară), chimie (pentru 
asistent medical de laborator), 
anatomia și fiziologia omului 
(pentru biologie aplicată) ceea

Un grup de elevi din clasa 
a.XII-a jud. Ilfov. Nu pot răs
punde altfel decît în coloanele 
rubricii din două motive : pen
tru că numărul scrisorilor care 
ar primi răspuns, așa cum do
riți voi, s-ar reduc® simțitor și 
pentru că j-iapunsurile publica
te în ziar pot fi utile mai mul
tor cititori. Concluzia nu este 
greu de tras.

Filip Victoria, Arad. Numai 
la București, la școala indicată, 
îl puteți informa pe tatăl dum
neavoastră că se cere bacalau
reatul, o foarte bună condiție 
fizică iar școlarizarea nu se 
face anual ci după necesități.

Lupu P. Onu — Giurgiu. La 
Istorie : istoria României (scris 
și oral), Istoria universală mo
dernă și contemporană (scris). 
La filozofie : filozofie și socia- 

și oral),
La filozofie : filozofie 
liim științific (seril 
psihologie (scris).

din anulUn grup de elevi
IV, Liceul „G. Barițiu" — Cluj. 
Comisia nu vă va întreba după 
ce manual v-ați pregătit cl 
care sînt cunoștințele voastre. 
Cel mai bine ar fi să vă o
rientați după programa de fizi
că publicată la pag. 113—116 în 
broșura „Admiterea în învâță- 
mîntul superior* pe 1972 cu 
eventualele modificări din edi
ția pe 1973 care a apărut de 
curînd. s

i
i

Să le

(Urmare din pag. I) 
considerarea tradiției. Băieții 
și fetele i-au „păzit" pe miri 
la ei acasă pînă la cununie, 
au etalat frumusețea portu-

uram
fericire

lui oltenesc, a cusăturilor și 
coloritului din altița iilor și 
a pieptarelor. Iar duminică, 
după udat, simbol al rodirii 
și al belșugului din casa fa
miliei ce se înfiripă, însoțiți 
de alaiul băieților și ăl ru
delor, alături de nași, gine
rele a trebuit să-și răscum
pere mireasa pe zece vedre 
de vin, oferite „păzitorilor". 
Iar ultimul flăcău căsătorit 
din familia ginerelui s-a 
adresat socrilor mici în 
străvechiul grai al orației de 
nuntă : „...Deschideți porțile 
că am venit / Pe aripile vîn- 
tului / cu floarea aleasă / Să 
v-o luăm din casă t

în același timp, din came
ra miresei răzbatea pînă în 
drum cintatul fetelor : „Azi 
în sat e nuntă mare / Gine- 
rică-i rupt din soare ■' Fru-

f
mos brad a-npodobit / Și 
spre mireasă-a pornit / în
soțit de mulți flăcăi / Și-un 
taraf de lăutari / C-așa-i 
datina la noi...

Voia bună a fost stăpina 
tuturor. $1 c celor care pen
tru după-amiaza aceea au 
lăsat treburile cîmpuluî, și 
pentru cei care, colegi de 
școală fiind cu mirele, ori 
mireasa — au ținut ca în 
această clipă solemnă să se 
afle alături de Gheorghița și 
Nicolae Murgea, și tuturor 
acelora care i-au stimat și 
i-au apreciat ca fii ai satu
lui, tovarăși de muncă.

Familia de peste 5 000 de 
suflete ale Curtișoarei, fru
moasa comună din Județul 
Olt, s-au prins în hore, 
le-au urat mirilor „sănătate 
și înțelegere pînă la bătrî-

S-au adus destu
le reproșuri prozei 
cu chiaburi antipa
tici, uriți, obezi și 
caraghioși, inși pre
vizibili de l^ pri
mele apariții ți re
plici, lipsiți, intr 
c^’vînt, nu de sim
patia autorilor cl de 
veridicitate, de re
alism matur. In
fond aceste proze 
evitau coi^^lic^ul fe
cund, contradicția 
reală, istorice4■if in
contestabilă. Lupta 
de clasă căpăta în 
asemenea bucăți o 
alură de operete, 
în literatură se să- 
vîrțea, contrar obi
ceiului secular, o 
expropriere a vieții 
de contradicțiile ți 
duritățile ei. Cînd 
erau „bine" scrise 
bucății puteau fi 
luate drept po
vești. în ultimă in
stanță, c^ o^e po 
certe, ele nu con
traziceau adevărul 
general al vieții Ci 
căile prin care ae 
ajungea la acest
adevăr (e adevărat 
însă că și natura a
cestor căi poate 
face chiar adevăl 
rul discutabil!). în 
povești, numai pro
bele, mijloacele mi- 

rrcchlaas 
îndemîna 
eroilor ies 
adevărului

po- 
îna- 

un 
de

puse la 
vitejiei 

din sfera 
realist 

____ r _, în rest, 
adică în final, în- 

/ ving cei care meri
tă să învingă și 
cel mai des, drep
tul forței și al ame- 

I1’ nințării este anihi
lat.

Dacă am asistat 
în proza „reaiistă* 
la fenomenul de 
mal sus iată că 
povestea tnsfyi poa
te suferi aceeași 

2 expropriere prin 
> ► mijloace aproxima- 
\ tiv asemănătoare 
n Povestea lui Alecu 
; Popocici, „Scufița 
/ trei iezi" (jucată

cu haz l^ Teatrul 
, „Ion Cr^a^n^i^ti") este, 

■, cum se înțelege din 
A titlu, o parafrază 
H cu cîntece după 

Scufița roșie ți Ca- 
j; pra cu trei ie^a.î- 
! Interesantă și sem- 
' nificativă, în sensul 
i de mai sus, eete

mai ales metamor
foza lupului (chia
burul poi^i^;^tii!). Că 
există copii care nu 

deloc in r<^-^ta- 
tea lupului din po
vești poate fi ade
vărat. Insă panica 
trezită de apariția 
lui, în car^e ori
pe scenă, este tot 
atît de adevărată. 
Scufița roșie faif 
avertizată prin stri
găte la ivirea lupu
lui. Semn că 
vestea merge 
inte. Iată însă 
biet lup sortit
l^ început hilarită- 
ții, un lup „demis- 
tlflcail Povestea lui 
Alecu Pi^^ocici nu 
mai este, de fapt, 
poveste. Ea este 
scrisă pentru copii 
moderni, emanci- 
paț^ii puți pe ris și 
bâtaif de joc.

înțelegind situa
ția, lupul se re.^i^'m- 
nează cu un rol de 
bufon. Exproprie
rea poveștii este de 
astă dată, spre deo
sebire de ceea ce s* 
petrecea In unele 
istorii cu chiaburi, 
în spiritul timpului, 
mai precis în spiri
tul emancipării psi
hologiei „^i^^f^i^^i- 
le". Lupul de pe 
scenă nu mai ape
lează la calitățile 
lui naturale, nu mai 
mizează pe spaima 
stîrnită de simpla 
apariție ci recurge 
pur ți simplu O 
degradantă com
plicitate. Nu numai 
că-^-ți îmbracă blana 
pe scenă dar se 
face „simpaiic“ asi
gurând Coipiii cd-i 
veche ți roasă de 
molii. Iar înainte de 
a intra în câsu^ ie
zilor cere sfaturi în 
dreapta și în stingă 
cum să se pr&facă 
mai bine. Că se 
preface, asta știam. 
Că nu numai că 
ascultă opinia alto
ra dar el însuți o 
provoacă, iată o 
noutate, din punc
tul de vedere al po
veștii bineînțeles. 
Și ața, cu con
cursul complicită
ții obținute, bătrî- 
nul chiabur al po
veștii î^i tîrîie zile
le pe scenă între 
niște vînători de- 
veniți ți ei mai fri-

coși decît iepurii ți 
iedul cel mic care 
cu o piedică iscusi
tă îl răstoarnă cît 
al zice pește. Apoi 
vin vînătorii și-l 
bagă în cușcă, scena 
devenind o grădină 
ztedoglcă.
^ZPovestea lui Ale- 
cu Popovici, inteli
gentă ți subtilă este 
o adevărată „demi- 
tizare“, o exproprie
ri» semnificativă.
Ceea ce, însă, nu 
trebuie să ne ducă 
l^ închiderea scep
tică a vechilor cărți 
de povești. Mă
car pentru că acolo 
mai găsim copii 
fricoși ți l-upi ade- 
vărați, adică fioroți. 
In „Capra cu trei 
iezi**, de altfel, știm 
bine pă lupul nu 
cade în cursa caprei 
decht după ce a în
ghițit doi iezi. în 
„^i^i^^fița cu trei 
iezi** aces aspect 
eslte escamotat... Am 
deschis repede car
tea să mă conving 
că măcar acolo rea
litatea nu s-a schim
bat. Bietul lup /

La ieșirea 
teatru o fetiță 
zărit pe autor,
r^^i^s^tcit un nasture 
între degete ți i-a 
șopiti-t :
„tu eșlti lupul ?!*.
Autorul are astfel 
dovada consimțirii 

regula focului. 
El a izbutit să-i 
facă pe copii să 
participe cu convin
gere mai mult de o 
oră la poveste dar, 
în același timp, fără 
a- păcăli, adică 
fără a încerca să le 
anihileze simțul re
lativului : „toitul a 
fost un foc, realita
tea sau povestea
sînt altfel*. Com
plicitate care nu e 
chiar participare ne
tă cl disimulare e
mancipată. Po»*»-
tea de la Teatrul 
„Ion Creangă*, 
avlnd i părțile el 
didactice cum îi 
stă bine unei ase
menea povești, me
rită să fie văzută 
nu numai de copii. 
Și, de astă dată, »ă 
fim de acord cu ex
proprierea poveștii.

din 
l-a 
l-a

C. STĂNESCU

nețe", i-au înconjurat cu 
obișnuitele daruri de nuntă, 
s-au bucurat alături de ei. 
Pionierii l«-au așezat pe 
umeri cravatele lor roșii,, iar 
organizația U.T.C. le-a ofe
rit „diploma tinerei familii", 
al cărui conținut îl repro
ducem : „în această clipă 
solemnă, în care sentimen
tele curate ce vă unesc capă
tă învestitura căsătoriei, și 
inimile voastre se contopesc 
într-una singură, organizația 
de tineret trăiește alături de 
voi importanța evenimentu
lui și vă urează, după datină, 
viață îndelungată, sănătate,

cămin mereu încălzit de soa
rele iubitor care vă unește 
astăzi pentru totdeauna".

...La Curtițoara o nouă fa
milie s-a înjghebat. Nicolae 
Murgea e secretarul comite
tului U.T.C. din cooperativă, 
iar Gheorghița Murgea e 
membră a comitetului. El e 
contabilul șef al cooperati
vei. ea e economista fermei 
R-iiț. E o familie de econo
miști care se va strădui, sîn- 
tem siguri, să onoreze hotă- 
rîrea adoptată de organiza
ția U.T.C., ca nunta lor să 
fie prima nunta utecistă în 
comuna lor.
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SALT LA ANTIPOZI
î-:âm startul într-unul dintre cele măi lungi turnee... Vom 

m mai intii spre Aachen (R.F.G.), apoi spre Kinshasa unde 
MMaptă partida cu „leoparzii congolezi", iar după aceea vom 

kii z pe ruta Kinlhala—Dakar—Rlo de Janeiro, alte mii de 
ca să ajungem pe pămîntul brazilian. Un adevărat 

.■» v - ac 65 de zile și peste 50 000 de km. la capătul căruia 
i să pun pe masa federației lotul definitiv cu care

vom ataca preliminariile Campionatului Mondial din Mexic... 
...Anul 1967. Zi geroasă de decembrie. Părăsim Aachenul, 

unde am lnvlnt pe Allemania cu 4—2, și cu trenul venim pînă 
la Kdln unde ne așteaptă avionul pentru București. Dar sur
priză, aici constatăm cu îngrijorare că avionul nostru — o 
cursă specială — zace imobilizat sub povara unei cruste groase 
de gheață. După trei ora și jumătate el scapă de „haina" inco
modă și se tn.alță in aer luînd direcția Bucureșțiului. La ora 
18,30 roțile lui ating pista de beton a aeroportului Bănoasa. Tre
buie să ne grăbim cu toții spre case pentru că a doua zi in 
zori decolăm spre Atena, iar de aci spre Africa... Dar cum in
trăm in holul aerogării noastre, ne trezim cu vești surprinză
toare: lotul a fost „oorectat" peste noapte renunț^u-se la 
eîțiva jucători. Hălmăgeanu, Constantin și Dinu rămin deci la 
București. în schimb vor intra în „caravană" Barbu, Măndoiu, 
Dincuță, Lucescu, Oblemenco și Grozea. Mai recitesc o dată 
hirtia care cuprinde LOTUL DEFINITIV și rămin stupefiat. 
Eu și Vogi făcusem alte propuneri mizind pe un anumit sche
let de echipă necesar unei noi concepții de joc. în plus, în lot se 
crease, de acum, o anumită omogenitate între componenții lui... 
Unde era oare Constantin care în FAZA DE PLĂMĂDIRE A 
ECHIPEI trebuia să aibă rolul de coordonator ? Unde era Dinu, 
în care vedeam de pe acum viitorul „jandarm" al apărării ? Ul
terior, aveam să aflu că la „corectarea" listei avuseseră un rol 
determinant cluburile, încurajate de slăbiciunea și pasivitatea 
Federației. Datorită acestui fapt, eu și Vogi eram acum puși 
in situația să acceptăm o selecționată pe care de fapt n-o alcă- 
tuiserăm noi. Mi-aduc aminte de scena plecării de la Băneasa... 
Dinu, care trebuia să facă parte inițial din lot, ca element de 
perspectivă, a venit la aeroport, cu pașaportul în buzunar, spe
tind totuși că poate în ceasul al 12-lea se va produce „miraco
lul". (Eu și Vogi stăruisem pînă în ultima clipă ca Dinu să fie 
inclus în lot). Dar minunea nu s-a produs. Elicele avionului au 
început să se învirtească, iar Corne] Dinu a rămas pe aeroport 
ea o statuie a durerii, dezamăgit că l-am părăsit la început de 
drum...

...Vom juca, deci, mai Intii în Africa. Avem programată o 
singură partidă, la 24 decembrie cu congolezii care abia s-au 
reîntors dintr-un turneu în Brazilia, unde au obținut rezultate 
destul de bune: o victorie, un egal și o înfrîngere. Sintem in- 
timpinați cu deosebita cordialitate la Kinshasa. Partida este însă 
programată la o oră care ne îngrozește pe toți: la ora 16, adică 
tocmai atunci cind soarele iși face de cap ureînd mercurul ter- 
mometrului la 38—40 de grade ' Dar n-avem vreme de lamen
tări. Am știut ce ne așteaptă și trebuie să ne vedem deci de 
treabă. Stadionul este arhiplin. Toți localnicii sînt dornici să 
vadă ce-au învățat „leoparzii" de ia jucătorii brazilieni. Trimit 
la echipare întreg lotul, dar mă opresc la următoarea echipă: 
Coman — Ivăncescu. Barbu. Dan Coe. Mocanu — Ghergheli, 
D^r^iitriu III — Pircălab, Sasu, Ionescu, Kallo. Pe parcurs, îi 
voi mai arunca în luptă pe Dincuță. Deleanu, Grozea și Lu- 
cescu...

începem jocul cu aplomb, construim atacuri bine orientate și 
„leoparzii" se descurcă foarte greu. Nu trec nici zece minute și 
Sasu deschide scorul, cu o execuție tehnica rar în^lnită : Kallo 
it centrează de pe aripă, Sasu amortizează balonul cu piciorul 
sting și apoi șutează imediat cu dreptul, t-lmițind imparabil in 
poartă la vinclu. de la 16 metri ! Cei 50 OCO de spectatori care 
făceau o gălăgie infernală, amuțesc pur și simplu. Continuăm să 
avem inițiativa, Ghergheli și Dumitriu III muncesc ca niște robi 
la mijlocul terenului, dar Pircălab și Itotc-s-j ratează...

La pauză, toți aleargă înnebuniți după apă. dar dr. Șerban 
Florian a avut grijă să ascundă ltiel*l•. Lăm.: avem. în schimb, 
berechet... Băieții par sufocați de căldură. Pinii si Vasile Gher
gheli, unul dintre oamenii dirzi, car* ..duc la tăvăleală", cum se 
spune, pare, acum, la capătul puterilor.

— Dom' profesor... vă rog... nu mai pot. Schimbați-mă, sin
cer vă spun... nu mai pot Simt că mă sufoc...

La fel ca și Ghergheli, toți șciicitfl aceiași lucru:
— Vă rugăm să ne schimbați— ra mai e chip să înotăm 

în acest cazan cu smoală...

Doctorul Florian îmi șoptește laconic:
— Numai de-ar rezista și in repriza doua... Căldura asta... 

Dar, ce căldură ! Aici e un iad în toată regula 1
Temerile lui se adeveresc. In repriza secundă echipa pare 

un burete stott. „Leoparzii" zburdă, acum, pe tot terenul, sus
ținuți frenetic de tribune. Noi ne retragem in apărare, mizind 
pe contraatac. Ionescu ajunge la cinci metri de poartă, in po
ziție de gol. dar stoperul congolez il faultează. Penalty, clar, 
ca lumina zilei. Arbitrul localnic închide însă O^lhii. Nu trece 
mult și Dumitriu III, venit din urmă, înscrie cu un șut formi
dabil, dar arbitrul anulează golul pe motiv de „ofsaid" ! Con
golezii aleargă după egalare și aripa lor dreaptă, Myklai — un 
veritabil Garrincha — ii scoate peri albi lui Mocanu... în repriza 
secundă l-am Înlocuit pe Mocanu cu Deleanu, numai și numai 
pentru a bara atacul acestui inepuizabil Myklai. Mocanu fu- 
lâle pur și simplu „sufocat". Deleanu, intrat cu forțe noi a cău
tat să stăvilească iureșul atacantului congolez, dar în cele din 
urmă avea să se „sufoce" și el spre sfirșit^... Cind mai rămă
seseră numai citeva minute de joc, acest „diavol" de Myklai 
evadează pe dreapta ca o rachetă propulsată, scapă de Deleanu 
și centrează tocmai pe partea opusă unde Mikuni reia cu capul 
in poarta lui Coman.,,

Deci, prima înfruntare cu canicula se lfîrseste cu un re
zultat egal... E prima și ultima partidă pe care o vom susține 
în Congo. („Leoparzii" n-au mai putut susține al doilea meci, 
fiind solicitați imediat la Addis Abeba, unde se desfășura 
„Cupa Africii").

Ne continuăm, însă, pregătirile sistematic, oonștienți cu toți 
de „hopul" cel mare pe care il vom avea de trecut in Brazilia — 
patria fotbalului. Facem parte din al doilea eșalon de fotbaliști 
români (primul fusese cel din 1962) care primește sarcina de a 
reprezenta fotbalul din România... Misiunea nu-i deloc ușoară, 
știm cu toții dar ne vom strădui s-o ducem la capăt în condiții 
cit mai onorabile cu putință... Vom susține nu mai puțin de 
11 partide !

(Va urma)
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„VOI PĂZI CU SFINȚENIE
DREPTURILP
‘ȘI interesele patriei■

AL. I. CUZA

(Urmare din pag. I)
vreme el păstrează acest semn 
caracteristic al individualității 
sale, acest spirit de viată, el 
este investit cu dreptul nepres
criptibil d-a trăi liber, unitatea 
națională este chezășuirea liber
tății lui, este trupul lui, trebuin
cios ca sufletul să nu piară și să 
amorțească, ci din contră să 
poată crește și a se dezvolta... 
Unitatea națională fu visarea 
iubită a voievozilor noștri cei 
viteji, a tuturor bărbaților noș
tri cei mari, care Întrupară in 
sine individualitatea și cnge- 
tarea poporului, spre a o mani
festa lumii".

în această galerie de voievozi 
viteji, de mari bărbați care au 
visat unirea și s-au bătut pen
tru realizarea ei, istoria l-n 
așezat la loc de cinste p« 
Alexandru Ioan Cuza.

Răsfoiesc documente de ar
hivă, fotografii, decupaje din 
ziare... Alături de V. Alecsandri, 
de M. Kogălniceanu, de N. Băl- 
cescu, personalitatea lui AL L 
Cuza se conturează proeminent 
din documentele anului revo
luționar 1848, clnd idee a unirii 
a cuprins toate clasele și pătu
rile revoluționare, cu excepția 
minorității reacționare. Aflat in 
primele rinduri ale revoluției, 
AL L Cuza s-a înarmat cu mă
rețul ideal care era unirea ro
mânilor Intr-un singur stat ;

N. GANE »»Dorința cea mai vie,9

I
I

de acest ideal avea să-și lege 
intrengn viață.

După 1848. o adevărată miș
care unionistă cuprinde marea 
maoîritae a românilor. Docu
mentele vremii relevă crearea 
unor centre si comitete unio
niste. a rtror acțiune a deter
mina: dezolarea luptei pentru 
unire. indeoaebi cu prilejul 
furt•un.oateIor alegeri pentru 
Adunările ad-hoc, cind s-* 
cerut expres „Unirea Principa
telor române intr-M singur stat 
tub nnmele de România*. in 
focul acestor evenimente. AL L 
Cuza s-a afirma: c* „un mare 
revoluționar : a ■ mării stator
nic implinirea programului re
voluției de la 1141 și a contri
buit in chip esențial la indepli- 
nirea unor pa^te princi 
acestui progr^n*. AceastA ati
tudine r?vlllti.na’4 explică
cum nu se p-a-e mni bine
dubla sa alegar*. la Iași si ia 
București. Expl ică de ce. 1a 
Iași, In mme«-tu! Instaurării
sale pe scaunul M- — - ei, K-- 
găinitesnu s-a simțit dator să 
pre^iz^.z-: „ A^îndn-te pe tine 
domn in ț*r* nonstrl, noi am 
voit să arătam lumii ceea ce 
toată țara dorește : la legi 
mul, om non*. Și explică d» 
ce, 19 zile mai dmu. la 24 
ianuarie Its# ia BuTuraști. bule- 
ti-ele de vot ca-e ^rtnu nu
mele lui AL L Cuza *-î. in- 
utite de urări ea „spre mărirea 
patriei* snu „spre fericirea
românilor*. Lulrd c^rtat^: ina- 
inte de a se trece ia vot. depu
tata: Vasile B-cieri^ew se adresa 
co^gnor d* „Carneri- cu În- 
demml : „Dar a ne nai asupra 
principiului Unirii a ne
uni asupra persoanei ce repre
zintă acest principia. .Astă per
soană
Cuza, 
anim
posteritatea ae sa taaeeculntn*-

A?.e dKumKte ale vrvam_

o m 
șAaE'ud 
de nrtu ■ A

este Alexandri loan 
dimaul Mddovci ! Să ne 
asupra acestui name și

cea mai aprinsa**

din fotografii, din relatări In 
presă ale unor martori oculari 
aflăm că numele lui Cuza era 
aclamat pe străzi, in adunări 
publice, in instituții. El deve
nise, pentru intregul popor, 
simbolul unirii. Bucuria depă
șise granițele celor două prin
cipate. Țara Românească și 
Moldova, constituite acum in
tr-un singur stat. „Românii din 
Transilvania — consemna Al. 
Papiu-Ilarian — numai la Prin
cipate privesc... Iar cind s-a 
ales Cuza domn, entuziasmul la 
românii < 
poate mai 
ci pate i*.

..La legi 
cumentele 
„Unirii** atestă că, Intr-adevăr, 
Cuza este omul nou care a știut 
să rezolve marele probleme ale 
națiunii in imprejurările istorice 
ale anilor 1859 : el a ințeles 
necesitatea luptei pentru unirea 
deplină, a trecut la seculariza
rea averilor mănăstirești, a mi
litat pentru lărgirea 'dreptului 
de vot, pentru desființarea 
clicii și pentru improprietăr i
ren țăranilor, a trecut la orga
nizarea pe baze moderne h sta
tului. avind intipărite in con
st iifțâ dezideratele revolufjo-
r.ariior din 1848 privind dezvol
tarea Administrativă, militară, 
juridică și culturală a patriei 
noastre. Crezul lui era „a asi
gura soarta, bunăstarea și li
bertatea a tot ca poartă numele 
de român*.

Tn urmă cu un secol, la 15 mai 
1873, AL I. Cuza, „domnul Unirii 
ti al marilor reforme care stau 
la temelia statului român mo
dera- — cum il numesc In una- 
rimitate cronicarii — a Încetat 
din viață. El a rămas 
veșnicie 
nostru.
cum se 
triot, pe 
dea _n* interesul patriei innin- 
ta interesului personal, pe 
conducătorul care i-a ințeles
pe C mulți și a luptat pentru 
L*făptuire* idealurilor lor.

din Transilvania era 
i mare decit În Prin-

nouă, om nou“. Do- 
aflate in Muzeul

pentru 
In memoria poporului 
Astăzi il cinstim așa 

cuvine pe marele pa- 
eronl care a pus intot-

I
I
I
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I
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i- moiin Ol

...Apoi, după programul 
admis de mai inainte de 
Camera electivă, fiecare de
putat este chemai pe rind, 
după ordinul alfabetic, să 
depuie lurlmlntul și să vo
teze pe față pentru persoana 
ce voiește să o alengă domn. 
Unul cite unul se suie depu
tății la birou și declară in 
glas mare : „Votez și subscriu 
pentru colonelul Alecu
Cuza !a.

Strigătul de entuz.iasm care 
izbucni in acele momente din 
piepturile tulurl-a nu se poa
te descrie. Aplauzele, acln- 
mările, uralele : „Să trăiască 
Alecu Cuza! Să trăiască Ca
mera !n zguduiau zidurile 
palatului. Cu mare greutate 
mitropolitul putu restabili 
tăcerea, și atunci alesul țărei 
urcă treptele biroului și de
puse lu-ămlntul după formu
la următoare :

„Jur în fața țărei mele că 
voi păzi cu sfințenie dreptu
rile și interesele patriei, că 
voi fi credincios constituției 
în textul și spiritul ei. că în 
toată domnia mea voi pr^^e- 
ghea la respectarea legilor

toate, uitind 
ți toată ura.

pentru toți și în 
toată prigonirea , 
iubind deopotrivă pe cei ce 
m-au iubit, și pe cei ce m-au 
vrît, neacînd înaintea ochilor 
mei decît binele fi fericirea 
nației române^.

Apoi, pănă a nu se scobori 
domnul de la tribună, Mi
hail Klgllnleennu, privighe
toarea Moldovei, cum ern nu
mit pe at^i^^ea, il intimpină 
la scara tribunei și rosti, cu 
vocea adinc emoționau, 
mltlnll discurs :

„Măria-ta /
Uupă o sută cincizeci 

patru de ani de umilire și 
gradare națională, Moldova a 
intrat in vechiul său drept, 
consfinții prin capitulațiile 
sale, drep-tul de a-și alege pe 
capul său, pe domnul. Prin 
înălțarea ta pe tronul lui 
Ștefan cel Mare, s-a ^^rnălțat 
însăși naționalitatea româna *.

...După 19 zile se ’’ ’
in București un aci 
măreț, alegerea lui 
Vodă de domn Țărei 
neșli. Astfel că dorința cea 
niai vie, cea mai aprinsă, cea

ur-

0
de

implini 
și mai
Cuzn- 
Româ-

n nn^unei ro
tirilor surlri-

m*i generală 
mâne. Unirea , 
eram acum indeplinitâ.

Desigur cn mulți din gene- 
rațiunen actuală care vor ceti 
aceste rinduri amintitoare din 
vremi trecute vor stn l* in- 
doială dacă nu cumvn *ra 
alunecat in exagerări senti- 
Tțpntnle. Se poate ca in dorin
ța me^ de n color* m*i viu 
mișcnren de atunci să fi in- 
trebuințat cuvinte pe care un 
istoric rece le-ar fi inlâturat 
Da- mi se va ierta, căci am 
fost insumi martur l* aceste 
evenimente unice in istoria
noastră elntimplraal ; am im- 
plrtlșlt insumi emoțiunile ce 
au zguduit mima multineere*i 
tului nostru popor, am trecut 
insumi rind pe rind prin toa
te crizele lui de neastimpăr, 
de indoieli, de speranțe, de 
bucurii la o vT-sII cind aceste 
mișcări sufletești nu se uită, 
și poate de aceea voi fi ieșit 
din limitele strictei obiectivi

: tați !

(„Din timpurile Unirei*)

Al I. Cuza in viitoarea Revoluției din 1848

„Acest nume avea un
prestigiu și, mai ales, o semnificație**

I 
I

I
I
I
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Cu gindul

Cei care vorbesc de im- 
prelu-l-ile de ln 5 și 24 ia
nuarie 1859 au obicei să a- 
raie că alegerea lui Cuza a 
fost neașteptată și a produs 
oarecare nedumerire. Inir- 
adevăr, pretendenți ln tron 
erau alții : un fost domnitor 
sau boier din protipendadă, 
pe cind Alexandru Cuza, 
elllnel și fost adjutant prin
ciar, fost pi-ellab de Ga
lați, nu era decit un repre
zentant al blie-illr de al 
doilea rang — nl burgheziei 
și intelectualității, cum am 
putea spune acum. Numele 
lui Cuza n-n ieșit insă, la 
alegerea de la Iași, printr-o 
intimplare ori un e*prleil. 
Acest nume avea un presti
giu și, mai ales, o semnifi
cație.

M*i iniii de toate, insă^i 
această alegere a unui re
prezentant al boiernașilor 
moldoveni infățișa o primă 
unire — adică un acord al 
celor care elltau o soluție 
pentru n impiedica dihoniile

și intrigile. Costache 
și Vasile Alecsandri, 
șiși Drlpusi pentru alegerea 
de domn, depun bucuroși
ființele lor și meritele lor 
eminente pe altarul marelui 
ideal al vremii. Toți priete
nii Unirii, intr-o consfătuire 
solemnă și Amicală in ace
lași timp. in c*s* societății 
de medici și naturalișii din 
lași, acceptă numele noului 
candidat ca pe o generoasă 
lozincă.

Numele lui Alexandru Cu
za era legat de aprig* luo- 
tă n lnilnistillr din 1857 
printr-un nct de mindrie și 
nobleță. El fusese semnalul 
protestelor vehemente ale 
unioniștilor și patrilțillr 
moldoveni contra alegerilor 
sălbatice prin silnicie ale 
clrmuirii lui Vogoride.

Cum se știe, in generoasa 
Moldovă, ideea Unicii Prin
cipatelor cuprindea in ea 
noțiunea de sacrificiu — de 
sacrificiu conștient. Deci

Negri 
ei in-

bătălin Unirii s-n da: 
intr-o societate care-și 
făcută pregătirea prin 
rime* ei luminnH.

nici 
avea 
tine-

Cuz* Vodă n fost pentru 
țărănime adevăratul domn 
al adevăratei Uniri, nl Uni
rii c'J Lege* și cu Tnra. De 
aceea. In 1878. cind a intrat 
l* granița Sucevii trenul 
care nducea din străinătate 
trupul lui neinsuflețit c* să 
fie ingropat la Jjiserica din 
Rugir.oasa. mulțimea răsco
lită din tonie satele ținutu
rilor de margine a ieșit in
tru lniimlinare. In tot 
pArcursul de la graniță l* 
Ruginl*sa, trenul cu sicriul, 
in mers incetinit, n trecut 
Drinire șiruri nesCrsite de 
țărani care stăteau inge- 
nunchiați. cu capetele pleca
te ln trecerea domnului ini
mii lor, a domnului răscum
părării și dreptății lor.

(„Unire* de ln 1859“)

N. IORGA

celor
„Un înțelegător al 

mai înalte idealuri**
„Alexandru Io*n I, un 

principe cavaleresc, impună
tor in frumoasa-i uniformă 
cu brandeburguri ; un exce
lent om de salon și un con
vorbitor cu vorba străluci
toare și incisivă, caustică și 
crudă ; un prieten sigur și 
fără pretenții, indatoritor și 
plin de iertare c* in zilele 
de sI-IcI* și obscuritate, un 
frate bun cu cei m*i umili

din neamul său, spre c*re 
se cobor* adeseori necunos
cut, și vldindl-se deodată 
prin darul domnesc, impă- 
-ătesc nl dreptății și facerii 
de bine ; un Tnțelegătlr *l 
celor mni innlte idealuri in 
stare să ție, pentru apărarea 
lor. pieptul inaintea dușma
nului : un vrednic campion 
al țării, a cărei demnitate * 
exprimat-o in cuvinte de

uit*,mindrie ce nu 
Aceasta pentru 
eienii, oropsiții 
elrlrn li-* dat — 
rul altora, dar cu riscul său 
— situații și lnlrurl, mica 
proprietate rurala. pămiri- 
turile mănăstirăești, o ar
mată și o conștiință de min- 
drie*4.

se pot 
ceilalți : pri- 

și pairi*.
— cu ajut|i

(9 noiembrie 1903)

'////////////////*//«*
| „Fapta pe care Măria Voastră ați isprăvit,
I slobozind neamul românesc din boieresc, 
I munca silită, ce era mai rea decît robia, este 

atit de mare, cit nu poate scrie niminia.
Ș Dumnezeul părinților noștri păstreze zilele 
§ Mării Tale ferice, nebtntuite ; îl rugăm să ia 
| din zilele noastre și a (le) copiilor noștri și să

•. Ar

șl cu
inima la viitorul

nației române
Printre gânditorii. promotorii 

și infăptuitorii marilor idei și 
idealuri pașoptiste. Al. I. “ 
ocupă un loc de seamă.

in 1848. Alexandru loan 
a fost in primele rinduri 
revoluției române din Moldova, 
in cuvin*ul său la Adunarea de 
la hotelul ..Petersburg* din Iași 
(27 martie 1848) el s-a pronun
țat botnrii pentru infăptuirea 
de reforme innoitoare pentru 
țară. Iar cind domnitorul Mihail 
Sturdzn a refuzat să accepte
programul de reforme al revo
luționarilor moldoveni. Cuza s-a 
numărat printre aceia care, la 
intrunirea ce a avut loc două 
zile mai tirziu in casa lui Ale
xandru Mavrocordat, au preco
nizat innrmnrea revoluționarilor 
și forțarea domnitorului la in- 
făptuirea reformelor. Gheorghe 
Sion avea să scrie o scrisoare 
lui Gheorghe Bariț. aflat la 
Brașov, in care redă astfel cu
vintele rostite de Cuza la a
ceastă intrunire : ,.Dar, frați
lor ! Si murim ! Dar să ne 
pregătim pentru ca să murim. 
Cu moartea noastră trebuie să 
deschidem un viitor nației 
noastre vrednic de mărirea tre
cutului strămoșilor romani ! 
Astăzi toate națiile invie, tre
buie să invie și a noastră i**

Armata și amăuții domnești 
au arestat pe conducătorii re
voluționari aflați pe poziții mai 
radicale. Unii au fost surghiu
niți pe la moșii și mănăstirii 
Alți fruntași ai revoluției, prin
tre care și Cuza. au fost inchiși 
in cazarma din Iași și brutali
zați. iar mai apoi, trimiși din 
porunca domnitorului, peste 
Dunăre, exilați in Imperiul o- 
ioman Parte dintre exilați — și 
cu ei se afla și Cuza — reușesc 
să scape. Din Brăila ei se in- 
dreaptă cu pașapoarte austriece 
spre Transilvania. Astfel că in 
zilele de 13—15 mai Cuza a pu
tut participa la marea adunare 
populară de la Blaj. Va trece 
apoi in Bucovina, loc de refu
giu pentru marea majoritate a 
fruntașilor ravolHtiel moldovene. 
Cuza se afla la inceputul lunii 
iunie a aceluiași an — 1848 — 
printre membrii Comitetului re
voluționar moldovean inființat 
in Bucovina. Făcea, de aseme
nea. parte din Comitetul exe
cutiv al ..Case; de bani**. care 
stringea fonduri pentru revolu
țiile din Bucovina și Moldova, 
in toamna aceluiași an el Iși 
pu«e semnătura, alături de a 
altor refugiați moldoveni aflați 
in Bucovina, pe o declarație din 
oare reieșea că ei nu concepeau 
să ceară iertare domnitorului 
Mihail Sturdza nici cu prețul in- 
toarcerii in patria scumpă. 
Pentru Cuza asta ar fi insem- 
nni că renunță la idealurile de 

Înnoire a societății moldovene și

Cuza
Cuza 

ale

Ia idee* atit de aeumpă a UniriL
Idee* Unirii politice fusese 

deziderat de prim ordin al re
voluționarilor moldoveni atit in 
timpul mișcări: cit ș: mai apoi, 
in exil Revoluționarii forțați de 
contextul extern și de raportul 
de forțe existent, se pronunțai 
deocamdată doar pentru „uni
rea Moldovei cu Vaiahia intr-un

stat nea tir nat rmânecn*. Ale
xandru loan Cuza avea să fie 
acel* care. peste un deceniu, va 
reprezenta figura centrală a 
acestei unități, simbolul acestei 
idei atit de dragi revoluționari
lor pașoptiști.

DORINA TURCU

adaoge pe ale Mării Voastre, să ne pui la cale 
pînă la sfîrșit. Rugămu-Te... dă-Ne voie ca | 
de acum înainte să Te numim părintele cel § 
bine voitor și slobozitorul neamului țărănesc". ș

Din scrisoarea adresată dom
nitorului de țăranii din județul
Fălciu. §

S/X//SWZ/Z//

Luptător politic
al generației
pașoptiste,

simbol al Unirii
Manifestări dedicate comemorării

lui Al. I. Cuza

In aceste zile, cind poporul 
nostru omagiază pe acei revo
luționari, ginditori și cărturari 
remarcabili ai anului 1848, 
bucurestenii au comemorat, 
luni. implinirea unui secol de 
la moartea lui Alexandru loan 
Cuza, luptător politic al gene
rației pașoptiste, care trăiește 
in conștiința poporului ca sim
bol al Unirii.

La adunarea comemorativă, 
organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R., au 
luat parte academicieni și *l(i 
oameni de știință
activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai

și cultură.

oamenilor

9 9

la 
la

poarta curții palatului pină 
la picioarele impăratului in 
genunchi.

Cuza insă nu era omul să 
sufere rușinea asta. A mers 
la palat drept. €u fruntea 
sus și cu sabia zornăind, ca 
un Făt-Frumos.

— ingenunche și mergi ti- 
rindu-te, băiete, dacă vrei 
să fii primit, i-au strigat 
paznicii de la poartă.

— Asta n-oi face-o eu ni
ciodată. a strigat Cuza su
părat.

A intrat Cuza-Vodă.

Așa m-a trimis pe mine Tara!“

Folclor — C. Rădules- 
cu-Codin : „Legende, 
tradiții și amintiri is
torice adunate din 
Oltenia și Muscel*

— Bună ziua, inălțate im- 
părate !

I-a mulțumit in limba lui 
și apoi, mirat că-1 vede 
inaintea-i drept, soldățește 
și fără sfială, l-a intrebat :

— De ce ai venit așa ?
— Așa m-a trimis pe mine 

Tara, a răspuns Cuza cu 
așa mindrie și așa curaj că 
s-a mirat și impăratul.

..Tot Cuza Vodă a unit 
țărișoarele noastre, pe Va
lahi* cu Țara Moldoveneas
că, de a făcut tara noastră 
strașnic de mare și puterni
că. cum e azi.

Cind s-a dus, cică, la im
păratul turcesc, ca să-i cea
ră invoirea de a domni ne
turburat peste amindouă ță
rile, a făcut lucruri așa de 
minunate, că a pus pe gin- 
duri pe turci.

Știți ce ?
Era obiceiul ca domnii tă

rii noastre, cind intrau 
impărat, se tirau de

Despre vizita domnitorului 
Al. I. Cuza la C^i^s^lțantinopol

muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, stu- 
denți.

In deschiderea adunării, to
varășul Petre Constantin, se
cretar al Comitetului munici
pal de partid-, vicepreședinte al 
Consiliului popular al Capita
lei, a rostit un cuvînt omagi*! 
reliefind locui de o mlare im
portanță pe care il ocupă în 
istoria poporului român 
domnitorul Al. I. Cuza, gene
rația de luptători pașoptiși, 
care au luptat pentru unitatea 
patriei, afirmarea ființei sale 
naționale impliniren idealuri
lor de progres ale poporului 
român.

Prof. unlv. Ștefan Ștefănes- 
cu. membru al Academiei de 
științe sociale și politice, di
rectorul Institutului de istorie 
,,Nicolae Iorga“, a prezentat, 
apoi, comunicarea „Alexandru 
loan Cuza — domnitorul șl o
pera sa“.

Noi, cei de azi, evocînd ope
ra lui Cuza și cinstind memo
ria lui, — a subliniat vorbito
rul in 
sale —
datorie față de inaintașii noș
tri, care, cu un inalt simț 31 
celui mai nobil patriotism, au 
slujit țării, poporului, implini- 
rii idealurilor noastre naționa
le. Trecerea in revistă a mari
lor tradiții de luptă revoluțio
nară, a momentelor remarca
bile din istoria patriei, imbăr- 
bătează și mai mult in lupta 
pe care o duce intregul nostru 
popor, in opera patriotica de 
zidire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pe pă- 
mintul patriei noastre.

incheierea expunerii 
ne facem o scumpă

Sub egida Institutului de 
istorie și arheologie „A. D. Xe- 
nopol“ și a Universității „Al. I. 
Cuza“, a avut loc la Iași un 
simpozion cu tema „Crearea 
statului modern româân", con
sacrat comemorării a 100 de 
ani de la moartea domnitoru
lui Unirii.

in cadrul comemorării lui 
Al. I. Cuza, căminele cultura
le din județul Iași au găzduit 
recitaluri de poezie patriotică, 
montaje literar-muzicale, ex
puneri Ia care au luat parte 
zeci de mii de cetățeni.

(Agerpres)
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■ IConcluzia unei
comparații intre

O răspindire
volumul editat și

numărul de cîntece OSTAȘI AI PARTIDULUI

Cu citeva zile în

al făurito-

une*

T. G. t

de 
de

tineretului

IEGĂMÎNTUL

acesi, gînd, să-i
cita

CELOR MAI TINERI

ș^gă-o

inițiativa personală
(Urmare din pag.

anul trecut

o

Ultima acțiune a avut loc

! “‘MARILE
I

mai largă a
realI cîntecului patriotic

ZZZZZZ/J.' #

în rîndurile
diverse locuri de muncă ie Plîng ci la du
pe șantiere, la casele de cultură fi căminul 

~ ~ Cîtevi cintee! Lipsesc
Adesea tineri din 

burile uzinale și de . ,
cultural, discoteca este prea săracă. 
cintecele de masă, discurile cu coruri revoluționare și marșuri 
muncitorești. „Nu avem de unde 
dirijor este mai greu să găsim 
mai greu se procură discul". De

învăța aceste cintec? și un 
decît un disc. Dar. pî-idoxiL 
ce ?

Intr-o librărie din Rîmnicu 
Vîicta — specializată și in vîn- 
zirti discurilor „Eltctrocord" 
formulez întrebarea : „Discuri 
cu c^tece de masă
„Da. au mai rămas cîtevi 
Și-mi pune să ascult „șlagăre" 
inter pretate de Gică Petrescu 
și Ștefan Bănică. Cînttct de 
pahar! „Voiam altceva. niște 
discuri cu muzică corală

..La București, în raionul de 
discuri iI magazinului „■Victo
ria", formulez altfel între
barea : „Doresc să cumpăr
«noutățile muzicale» de c^tece 
patriotice și marșuri revoluțio
nare". Elevele ..Grupului școlar 
camereill" care fac practică de 
un an în acest raion îmi aduc 
din ștand singurul disc, „EXE 
0514“, difuzat de Eleetreeard în 
1971 ivînd pe fața plicului de 
ambalaj, în culori, frumosul ta
blou alegoric Pictat de Ro
senthal „România rupîndu-și 
cătușele pe Cîmpia Libertății". 
„Este de mult, dar nu este 
,.cîntat“, mă asigură vînz^toarei, 
n-a umblat nimeni Ia el și nici 
altele ... .
atunci' . .. .
există. în afară de magazinul 
„Muzica" sucursală a Uniunii 
Compozitorilor, din abundență 
aorovizlanlt de I.C.R.M și o 
librărie de discuri plasată pe 
undeva, pe niște străzi lătural
nice, între magazinele de haine 
recondiționate. Este un „punct 
experimental" al C.L.B. (Cen
trul de librării București) în
ființat de curind ^i plasat în- 
tr-un loc mai dosnic. Librăria 
„specializată", pe lîngă discuri 
mai distribuie : gheme de ață, 
ochelari de soare, sacoșe, țiga
rete și hîrtit creață. Are de 
toate, numai catalogul discuri
lor nu este onorat în întregi
me. Lipsesc din ștanduri orice 
fel de discuri, cu excepția celor 
de muzică populară și ușoi’-*.

După aceste scurte vizite, 
pare justificată întrebarea tine
rilor : „Unde sînt ’ “ “
„Electrecord", care 
anual 5.5 milioane de discuri, 
multiplică doar matrițele cu im
primări rf- muzică ușoară și 
populară ?“

— „La dispoziția beneficiarilor 
noștri din județe — ne spune 
Eugen Cartiș, directorul Casei 
de discuri „Electrecord “ —
I.C.R.M. (întreprinderea comer
cială cu ridicltl metala-ehimi- 
ce) și Centrele de librării jude
țene, prin intermediul cărora 
deservim publicul — se află un 
catalog cu peste 1 600 de titluri. 
De patru ori pe an, icostii pot 
să comande discuri din orice 
domeniu al muzicii. Avem ca. 
sarcină și im realizat în mare 
parte acest lucru, să promovăm 
pe disc toate valorile culturale 
românești și universale. Pon
derea o acordăm culturii con
temporane, socialiste și eveni
mentelor culturale și social-DO- 
litice — cu deosebite semnifi-

aveți ?“.

un 
cu 

_ de
de la lS4b 
difuzat in 
„Bălcescu" 
Jubileului

clnt*ca 
„Oma-

nu am mai primit de 
Tot în Capitală mai

d-s-u-ile ? 
difuzează

cații. Astfel, a fost editat 
disc omagial Cantem!-, iar 
p-ilejui aniversării a 125 
ani de la Revoluția J- *- • 
— Elect-eco-dul a
tiraj de mase piesa 
de Camil Petrescu 
partidului i-a fost dedicat 
disc, format ml-e, cu 
revolutiona-e intitulat 
giul partidului" iar pen-u ani- 
versarel Republicii s-a difuzat 
în 1972 discul cu clntece de
masă revoluționa-e „Repofe?'* 
în să-batoa-e". O serie J
discuri au fost editate 
EIeetreca-d în colaborare șl la 
sugestia C.C. al U.T.C (ruprin- 
zînd și un repe-toriu de cînte- 
ce de masă în limba maghiară). 
In colaborare cu Ansamblul de 
cîntece al Armatei au fost edi
tate o serie de discuri cu cîn- 
tece ostășești. Dacă aceste 
discuri nu apar totuși în punc
tele de difuzare, Ia dispoziția 
publicului, faptul se explică 
prin aceea că achizitorii-mer- 
ceologi. adesea nespeci^Iiști se 
conduc Ii achiziție nu ‘ ’
criterii culturale si aduc 
standuri prea puțin din 
ce Ie oferim".

I e|ătu^l dintre cerințele 
ale cluburilor și incapacitatea 
de ofe-tă a magazinelor — spe- 
cillizlte sau nu — apa-e evi
dentă 
menzi 
dețele 
dului. 
VIIcoi 
cîntece plt-iotice Lansate recent 
Pe piața noutăților — nu a soli
citat nici unul ; C. L. Gi-iV 
(Centrul de librării !) a cerut 
2G00 de discuri cu „cîntece de 
paha-", 15C0 discu-i cu ..mo
mente vosole". citeva sute de 
di<curi cu muzi că pod ui ară <i, 
lucru rar. 3 discu-i (pe ’odei 
cu poeziile lui Lahiș; C. L. 
C-aîoTa a solicitat <5-in în.t-țg 
ca’lla|ul de 1 600 de t-itiui
2 000 de discu-i cir teeul „Ione 1 
din ClIlfat". 2 000 cu Maria 
Ciotm u. 2 000 discuri cu cînte- 
c?Io Iui Renone Sînulescu. Cen
trul de lib-ă-ii Pitești a ce
rut 10 discuri cu cîntece de 
masă. 400 cu „Vagabondul", 
600 cu Maria Camoscu și 50 de 
discu-i cu eîntoco de pahar. 
Nici un disc de muzică cla
sică. nici un disc cu imo-ima.-i 
din Bach. Beethoven. Enesou. 
nici un disc cu poezii sau piese 
de teatru ' îngustă politic* cul
turală desfășoară aceste insti
tuții social-culturale și sărăcă
cios comerț oe sortiment pun 
în vînza-e tinerilor !

Nu avem nimic împotriva 
discurilor de muzică popula-ă 
și ușoară, este firesc ca acestea 
să aibă un loc important în 
opțiunile tinerilor. Dar, după 
cum se vede, chiar tinerii soli
cită și au nevoie de un reper
toriu mult mai larg de cîntece. 
A mobiliza un voluminos cata
log cu 1 600 de mostre de im-

d* 
de

duoă 
în 

ceea

mari

cercetînd planul de co- 
contractuale pe care ju- 
îl avansează Eltct-acor- 
Astfel : O.C.L. Rîmnicu 
— din cele 4 discuri cu

I
I
I
I
I

I 
I
I
I
I
I
I

primări doar la cfteva zeci de 
titluri înseamnă d aChi£itarli 
comerciali simplifică Ia maxim, 
și diminuează lCtivitlxel pro- 
pa^îndiiti^ muzicală. De ce 
ne mai Întrebăm atunci că să
lile de con^^te stat aneoi a
proape goale- topurile de
succes sfat aicăituie doar după 
criteriile -succssuloi de vogă" ? 
Pe de all* parte, cfntece.e revo- 
lUtianare și Datzioidce au !n- 
regi^itra: Ir. Eișcarea itt*-i^ 
ce mk mtf feîjp fe
preocupare iar concursul câral 
„Clasare patriei" tare se desfă
șoară n.ec-alt.ealilt de trei ani Ia 
po^^tle de teiermune a sper:: 
și mai mult interesai amatori
lor pes^ cîntecee vo^-e, 
nentru cot uri cu repertori! d- 
cintece patriotice și marșu-i 
revâlutlonl^ inspirate dfr: tra- 
dițxiie de lupă aie p^or*■.-l^latl- 
Iui. Este și firesc,
^nde se construiește se aed su 
eîr.*erjele mureii. eînteceia bri- 
gadisri^ — tans^^ta--i ai 
r j’

Multe :.olec-i/e d- —
(detașamente de mun.c* pa 
tică. brigăzi ale tineretului 
pe slntie-ele de const-ucții 
pe «antierele hidrotehnice si îe 
irienii. din tabere turistice de 
odihnă si agrement etc.) nu a« 
ia dispoziție un special ist, un 
dirijor care să llrâtu•i^ș:ă pre
tențioase fo-mații lr^^s^•c• co
rale. com^titive. ci se folosesc 
adesea de -întecel? imprimate

n
t . *-etor nlLtKKlZo. nu ml-au pu
tut răspunde la intoeibăriie cele 
mai : ce înseamnă o l--.-
|ad^. un bri|ad.o-. un d*tlsa- 
meșt, Ultima acwu-.e
specifică de care își amintesc 
tinerii a avut loc cu un m in 
u-mă, iar precedenta a fost la— 
doschlde-el șantier^ui.

Am înce-cat la sediul comite
tului U.T.C. al grupului de 
șan.tiere să găsesc un regu
lament al șantierelor natian.lle 
ale tine-t-tului. Am reușit foar
te |reu- N-am avut 
succes nici * * 
componența 
șantierului , 
tului. care iși are sediul in a
ceeași încăpere. De altfel, pe 
cele două șantiere pe ca-e
le-am străbătut pină acum 
n-am observat nici un fel de 
propagandă vizuală, nimic care 
să le amintească celo- ca-e trec 
(și chiar celor ce Iuc-oizU) că 
aici muncesc și trăiesc tineri 
uteciști, că acești tine-i obțin 
zi de zi, alături de ceilalți con- 
struetâ-i, bune și foarte bune 
rezultate în producție.

Am relatat in corespondența

mai mult 
tind am solicitat 

coma ^dam-ntui ui 
național al tinere-

pe discuri, care devin în acest 
fel modele pentru îmbogățirea 
repertoriului lor. Scurtu Petre, 
secretarul organizației U.T.C. 
de .a LC.H. Lotru, ne apunea că 
pe Șantierul național al tinere
tului de Ia Lotru lucrează pes
te 3M0 de tineri brigadieri.

•Nu sa pane desfășura cu» se 
cuvine ceremonialul de adunare 
de la drapelul detașament ului 
fiindcă bri|adit-il nu cu^sc in 
întregime -f Mai ales că

apărut. pe 
, o serie de 

icurit 
îțăm

Ungă ce 
cintece 
ce suc:
i.ast?
^bere
raoer’'
ruri De 60 a 
--am găsit ni 
Rhzmicu Vilcea c 
Ne-a furnizat 
di vecfci clubu 
forestieri de ia Bre»» ș; * 
n*r i improvizat un cir tec 
brigadă despre Lotru care ci 
culă arai, asemenea rf-tac-l 
pocuine — din detașament in 
detașament".

HMărît lucru, ctat-cel? ăr 
masă, editate la Electrecord- nu 
iu pătruns suficient „în m.i<e" 
s: este nevoie de o int?-^.?nț.t 
mai energică pentru ta ceea ce 
se craaiză să ajungă acolo unda 
trebuie fără prea mari întf-- 
-iari-

ION MARCOV1CI

SOMEȘ. $
fi

de legătura permanentă cu or
ganizațiile de Ia loturi și din 
șantiere, n-a izbutit sâ încro
pească nici o acțiune mai acă
tării. Din cele h^tărite la con
ferința de dare de seamă și ale
geri (decembrie 1972), prea pu
ține au fost puse in practică ; 
la fel și acțiunile propuse in 
programul de activități. RoiII- 
zările obținute La munca patrio
tică. cele citeva acțiuni cultu
rale nu smt nici pe departe 
suficiente pentru a justifica ac
tivitatea celo- 27 de membri ai 
comitetului U.T.C., a celor nouă 
membri ai biroului, a între|ll

Imagine de pe șantierul din Brăila.
Fotografie de GHEORGHE CUCU

organ-LUdi* Andrei Rusu. secre- 
Lrul com-neeîuiui U.T.C. al
grupului de șantiere, nu ne-a 
putut justifica lipsi de activi
ste. prezența insufffâanl^ in 
cr■|ar.izlt^i, neindenkrirai -’pla
nului de a-i.ijnl_ 
pentru el, nici pentru ceilalți 
membri ai biroului. Lipsa de
experiență și de sprijin și în
drumare din partea comitetului 
județean U.T.C., pe care le in
vocă, pe' bună dreptate, tova
rășul secretar pot constitui, fi
rește, o scuză Dar în nici un 
raz nu pot justifica lipsa de 
activi-ite. de inițiativă a comi
tetului U.T.C.. a secretarului 
său Cu atît mai mult cu cit la 
conferința de alegeri, uteciștii 
au stabilit un plan de muncă 
cuprinzător care reprezintă un 
excelent îndreptar pentru în-
trem activitate U.T.C. In i- 
ce—te zile aici, la Someș, <-i 
deplasat o brigadă a comitetu
lui județean ore, sperăm, vi 
pune lucrurile la punct, va în
tări și va refortifica viața or
ganizației U.T.C., va reface or
ganizatoric acest șantier națio
nal al tineretului in așa fel 
incit el să nu mai existe doar 
cu numele.

o dată liceul absolviT șî diplo
ma în buzunar, „nu țe doare 
capul", cum se zice, să reflec
teze cu maturitate la un astfel 
de posibil moment. Am accep
tat oferta de muncitor necllifi- 
cat la sectorul cazane — eta
pa a II- a în echipa maist-ului 
Lucian Popescu, și am plecat 
după formele de angajare.

Formele de ln|ajlre nu-s ele 
prea multe dar totuși destul de 
dificil de Incrqpfi. Fiindcă pe 
te-ere. noul venit Ia șantier tre
buie să obțină o viză a unui 
șef de echipă ca-e să-1 accep- 

*^te în formația sa ; urmează 
. . •apoi obtinerel unui aviz de Ia
stlbiîlto ~:ictn.I3jrglnlzlrel muncii, o alta, de

la sindicat, o lungă instruire 
legată de normele de tthnșpi 
securității muncii și P.C.I., și, 
în sfîrșit acordul conducerii. 
Care muncitor, șef de echipă, 
răspunzător de un sector anu
me se încumetă să-1 accepte ft 
primul venit și să-i încredin
țeze o muncă ? Știe el că poa
te conta pe orice nou venit ? 
Iar noul venit, pleclnd cu ce
rerea in mină de la personal 
spre care din punctele imensu
lui furnicar al șantierului să se 
îndrepte, de cine să întrebe, la 
ce șef de echipă să-și încerce 
șansa, itîti vreme cît la birou 
ți se spune să '
singur ? Tînărul 
pentru prima oară , 
nu cunoaște pe nimeni. 
simte străin și. uneori, renunță. 
Astfel de aspecte legate, pe de 
o parte, de necesitatea de mîn# 
de lucru de pe șantier — atît 
la Rogojelu, cît și la Tu-ctni 
— și, pe de altă parte, de pre-

te descurci 
care calcă 

în șantier 
* ' Se

A devenit o frumoasă tra
diție ca momentele caracteris
tice tinereții noastre să se în
sorească cu împrejurări și 
locuri semnificative menite să 
ridice cota lor educativă la 
scara unei memorii arcuite 
peste timp fi după ce ele s-au 
petrecut. " ''
urmă am avut prilejul să-mi 
reconfirm „ ' ”
descopăr — pentru a 
oară r — măsura săvîrșirii 
practice.

Mă găseam la Muzeul de 
istorie al partidului, alături 
de vreo citeva zeci de tineri, 
elevi, ucenici, muncitori, ve- 
niți din halele Uzinelor „23 
Au&tst" și ale Uzinei de ma
șini electrice, din sălile de 
clasă ale unor școli profesio
nale, generale fi licee din 
Capitală. Aici, în »ala unde 
este găzduită expoziția „Mo
mente din istoria U.T.C", pes
te citeva clipe, tinerii urmau 
să-și înscrie in biografii mo
mentul unic al primirii car
netelor roșii de uteciști, de 
membri ai organizației noas
tre revoluționare. Aici, în
conjura^ de mărturiile ce în
fățișează trecutul fi prezentul 
Uniunii Tineretului Comu
nist, peste citeva clipe, tine
rii își vor semna octul de 
maturitate politică, legămân
tul celor mai proaspeți ostași 
as partidului, continuatori 
credincioși ai tradițiilor care 
au creat prestigiul detașamen
tului tinerilor comuniști. Li se 
oferea, în sala expoziției, oca-

zia de a vedea, în fotografii 
și documente, gindul fi fapta 
iubirii de partid și țară, do
vedite de-a lungul unei în
tregi epoci istorice de gene
rațiile tinereții ce i-au pre
cedat, ca un exemplu mobi
lizator de dăruire și abnega
ție puse în slujba împlinirii 
țelurilor nobile ale propășirii 
poporului și patriei românești. 
Așa cum le spunea primul 
secretar al Comitetului mu
nicipal București al U.T-C. 
George Ghenoiu, care le-a tn- 
mînat tinerilor carnetele de 
utecifti, organizarea momen
tului în acest cadru deosebit 
avea rostul de a le arăta în
datoririle ce l^ revin de acum 
înainte, obligația pe care
și-au asumat-o de a fi, acolo, 
în uzină fi la școală, în pri
mele rînduri ale constructo
rilor socialismului, de a-ți
ocupa locurile oare-i așteap
tă în marele front ’ '
rilor vieții noi pe pămlntul 

rorrâmufe
Aid, în fața panourile* 

care vorbesc despre patrio
tismul, elanul și încrederea în 
viitor ale tinerilor de ieri, 50 
dintre tinerii de astăzi au 
semnat in cartea de aur a 
istoriei Uniunii Tineretului 
Comunist angajamentul de 
preluare a ștafetei, de a duce 
mai departe, prin faptele și 
gîndurile lor generose, în
demnul care le-a fost adresat, 
misiunea pe care ei înșiși au 
dorit-o atunci cînd au cerut 
primirea în U.T.C.

ocuparea Comandamentului șan
tierului național al tineretului 
de a atrage și stabiliza tinerii 
muncitori, le-am dezbătut apoi 
la sediul Comitetului U.T.C. A- 
lexindru Ciovică, secretarul 
organizației, e și membru _ în 
Comitetul oamenilor muncii.

_  Problema aceasta am so- 
sizat-o și eu, dar n-am ridi
cat-o în cadrul C.O.M., deși so
luția pe care mă gîndesc să o 
indic acolo este simplă : fiecare 
șef de echipă ar putea indica 
în mod concret la biroul per
sonal, chiar telefonic, necesarul 
de oameni pe specialități. De 
acolo, tînărul nou venit ar că
păta adresa exactă...

Posibilități de rezolvare
există, deci. Tovarășul Ciovică 
va supune atenției C.O.M. o

ROGOJELU
astfel de problemă. Dar de la 
dialogul pe această temă am 
încercat să trecem mai depar
te : să vedem în ce măsură un 
secretar de organizație U.T.C. 
folosește cadrul democratic al 
Comitetului oamenilor muncii 
spre a-i prezenta problemele de 
muncă și viață ale tinerilor, 
spre a determina soluții. Fiind
că una din căile obținerii de 
rezultate superioare în între
cerea utecistă : „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men" este și modul tn care 
secretarul U.T.C. știe să se 
„bată" pentru problemele mari 
ale băieților săi. George Con- 
deescu. secretarul U.T.C. al 
„beneficiarului", își face auzit 
glasul în cadrul C.O.M. Dar, de

regulă, problemele ridicate de 
el sînt mărunte, au tentă re
vendicativă, uneori chiar per
sonală. „Am nevoie de casă...*, 
și ,Jtrimiieți-mă la cursurile de 
subingintri...". I-au fost satis
făcute ambele cereri. Dar are 
ceva comun lcelstl cu un o
biectiv politic important pre
cum responsiblIizirti organi
zației U.T.C., creșterea solida
rității — ca răspundere — cu 
ceilalți factori conducători ii 
șantierului ? Și tocmai fiindcă 
secretarul U.T.C. se dă singur 
li o parte din acest colectiv, 
ridicînd probleme minore sau 
iprobînd și el, ca să fie, deci
ziile colectivului, rolul său riscă 
să devină tot mai șters. Așa se 
face că, recent, comandantul de 
șantier, Ciovică, nici nu a mai 
fost invitat Ii una din ședin
țele de lucru ale acestui for, In 
care s-au luat hoitărîri privind 
direct pe unii tineri din orga
nizația sa.

Secretarul U.T.C. însuși este 
cel care trebuie să se impună, 
să aleagă cu luciditate proble
mele, să le susțină. Fiind
că omul acesta este investit 
ca calitatea de a participi la 
adoptarea deciziilor colectivului 
în numele organizației U.T.C., 
a tinerilor și. mai apoi, trebuie 
să militeze ferm pentru anga
jarea organizației U.T.C., a tu
turor tinerilor în înfăptuirea a
cestor decizii, și chiar să ra
porteze uteciștilor în adunările 
lor cum își îndeplinește rolul. 
Cîte din toate leestel se întim- 
plă pe Șantierul național al ti
neretului de la RagajeIu. unde 
am cinstea să lucrez ? Răspun
sul, într-o viitoare corespon
dență.

(Urmare din pag. 1) 
nizațiilor U.T.C. din școli și 
a unităților de pionieri decit 
prin inte|-lrea lor arglnlcă in 
obiectivele de ansamblu ale 
p-ocesului instructiv-educativ,
int--o st-însă, neîntreruptă și 
substanțială eallbo-are cu școa
la, cu cadrele didactice, cu or- 
|lneIe de învățămint de la 
toate nlvololo. Prin intrea|a lor 
activitate, Orglnizlțil pionieri
lor și Uniunea Tineretului Co
munist participă — în fo-me și 
prin modalități de reaiiza-a 
specifice Ior ca organizații po
litice de tineret — la continua 
lărgi-e a orizontului politic și 
tultu-lI-stlintlflc al elevilor, la 
fa-mlrel deprinderilor prac
tice, aplicative, de Ie|a-e a cu
noștințelor de viață, Ia educa
rea atitudinii înaintate față de 
îndlta-i-ile lor școlare și social- 
obștești.

în acest context se însc-ie in
teresul, preacupl-el din ce in 
ce mai vădite și concrete ale 
ar|anizațiila- U.T.C. din școli 
pentru conținutul și orientarea 
activităților desfășurate de O-- 
|lni»lția , pionierilor, pentru 
cultivl-€l 'în rîndurile copiilor 
a celor mai înaintate idealuri și 
trăsături de persânalitlte, pen
tru farml-el lor ca viitori ti
neri comuniști, precum și aten
ția tot mai evidentă a consilii
lor pionie-ești în domeniul p-e- 
|ătirii copiilor pentru primirea 
in U.T.C. Incepind cu această 
vîrstă fragedă se formează o
bișnuința de a munci, de a 
avea răspunderi sociale, de a se 
dedica cu însuflețire și con
știință cetățenească principalei 
îndlta-iri, învățătura, de a 
manifesta inițiativă, de a avea 
preocupări obștești. De felul 
cum, în anii cei mai tineri. O-- 
|lnlzlt^ pionierilor reușește să 
formeze la copii atitudini înain
tate, năzuința spre o neîntre
ruptă autodepășire. pentru de
plina afirmare a inițiativei, a 
integră-ii în efortul colectiv, In 
-ealiza-ea sarcinila- ce revin 
organizației -evâIutiânlre m 
rîndurile căreia își fac uceni
cia sacilIă. depinde măsura și 
modul în ca-e acestil vor răs
punde, mai tî-ziu, soIicitărila- 
din ce în ce mai complexe ale 
activității politice în cad-ul U
niunii Tineretului Comunist.

Li cea de-a Tl-a Conferință 

Națională a Organizației Pio- 
ni<-ilar. secretarul gene-al al 
partidului, tâvl-ășul Nicola e 
Ceaușescu, spunea : „lntrea|l 
politică promovată de partid și 
guvern pentru a asigura un trai 
material mai bun ^piilor. tine- 
-etului. pentru a dezvolta și 
perfecționa posibilitățile de in
strucție publică, oglindește i-Iji 
neslăbită, primordială a statului 
nostru socialist pentru c-ește-ea 
unor noi gene-lții puternice, 
vl|uralse, sănătoase din punct 
de vede-e fizic și spiritual". Sti
mularea Ia pionieri și școlari a 
interesului pentru învățătură, 
pentru întărirea disciplinei șco- 
1i-o, educa-ea acestora în spiri
tul respectului și dragostei fată 
de munca productivă, față de 
cei ce muncesc, dezvoltarea 
preocupărilor pent-u știință, 
tehnică, artă și literatură, culti- 
varel dorinței de a fi folositori 
patriei, reprezintă o modalitate 
de cea mai ma-e importanță de 
pregăti-e activă a copiilor pen
tru responsabilitățile ce-i aș
teaptă ca uteciști. In felul a- 
costl. așa cum se sublinia și în 
cadrul consfătuirii amintite, 
-01^X1 dint-e Uniunea Tineretu
lui Comunist și O-ginizații 
pionie-ilor nu este -eliții din
tre U.T.C. și oricare altă insti
tuție sau organizație. Ei este o 
relițio de o nitu-ă cu totul 
specială. Po-nind do la obiec
tive. poate arăta că aste 
vorbi de aceoași ființă politică 
— O-ganiziții pionierilor și U
niunea Tineretului Comunist 
fiind de fapt trepte ile pregă
tirii politice revoluționare ile 
tinerei |ene-lții — ci-e trebuia 
să ajute și să se împlinească 
reciproc. Pentru Uniunea Tine- 
-atului Comunist nu poate fi 
indiferent ca se întîmplă în Or
ganizații pionis-ilor, înt-ucît 
următoarei generație da ute
ciști își încep? ucenicii ei po
litică și socială In plânle-la. 
după cum și pent-u Organizația 
pionierilor trece-ei memo-ila- 
el în rîndurile organizației de 
tineret reprezintă ronfirmirea 
și încununarea intro|ii activități 
desfășurate timp de șapte ani.

Tată de ce pregătirea pionie
rilor și școlarilor în vedarei 
primirii în Uniunea Tine-atului 
Comunist trebuia să reprezinte 
o preocupare contantă i comi
tetelor și ar|anizlțiila- U.T.C., 
i con'sHlllo- și coTOndam-ntelor 

pionierești, iată de ce trebuie 
să se folosească o gamă cit mii 
li-gă de fo-me și metode — cu 
un conținut adecvat virstei, pir- 
ticullritătIIar individuale șl da 
grup, să sa valorifica posibili
tățile și condițiile din flecara 
școală și localitate. Activită
țile comune ce so a-ilnizalză 
în acest scop, p-ecum și acțiu
nile curenta ce se inițiază și se 
desfășoară în unitățile, detașa
mentele și grupai? pianlarești 
trebuia să contribuia la forma
rea și dezvolta-ai in rindul plo- 
nie^ila-. a dorinței lo- arzătoa
re da i daveni memb-i ii o-|i- 
niziției -?valuțiânare i tinere
tului. Pe alocuri insă, subipre- 
ciindu-se posibilitatea pionieri- 
lo- da a înțalaga și participi 
afectiv la acțiunii? ce se o-|1- 
nizaază în această privință, apar 
tendințe de formalism, da di
dacticism, pregătirea pentru in
trarea în U.T.C. dasfășurindu-se 
6ub fo-mă de ședința siu lecții.

OBGAWATIA U T.C. DIN
nu ci o activitate continuă, 
realizabilă in mod complex prin 
înt-aiia viață da organizația, 
sub directa îndrumare i orga
nizației de pa-tid.

Ținînd seama de specificul 
virstei lor și ii activității în 
ar|lnizațil da tineret, pionieri
lor șl utaciștilor este necesi- 
să Ie fie croita cal? mii bun? 
condiții pentru adoptarea și re
alizarea propriilor decizii. Tre
buia înțeleasă și ipiicită mii 
bine indicații secretarului ge- 
narii al partidului, tovi-ășul 
Nicola? Ceaușescu, refe^ltalre li 
creșterea rolului copiilor și ti
nerilor ia luarei unor inițiativa, 
ia idoptirei unor programe de 
muncă, li organizarea tuturor 
acțiunilor istfal incit detașa
mentele și unității? din care 
fac parte plonis-ll, organizațiile 
U.T.C., să devină cent-e active 
da aducire comunistă, de for
mar? a caracterului șl persona
lității tinerilor, de dezvoltare în 
rindul leestarl i simțului de 
răspundere față de colectiv, de 
problemele obștești, a spiritului 
de disciplină șl ar|lnizlre. Est? 

limpede că sporirea gradului da 
inițiativă, de independență șl 
lutâcanducera pIanIerelseă în 
clisale V—VI! reprezintă pen
tru pionieri un mod eficient da 
pregăti-e pentru sa-cinile ce Ie 
vo- ivaa de îndeplinit în cadrul 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Jn acest sens, dezvootirea de
mocrației in cadrul Organizația; 
piania^ilar, precum și formele 
noi, viriite și bogate în conți
nut, promovate in ultimii ani in 
munci cu ictivui pionieresc, 
constituie contribuții importan
te Ia pre|ăti-ai copiilor pentru 
intrarea în U.T.C.

Largi posibL^ități de contact 
nemijlocit șl colaborare între 
pionie-I și uteciști pentru edu
cații lor maral-paiitită și pa
triotică, pent-u sădirea în con
știința copiilor i dragostei și 
devotamentului nemărginit fiță 
de popor, față da clasa muncl- 
toi-e și Pa-tidui Comunist Ro
mân, față da patrii socialistă, 

oferă organizarea și desfășura
rea unor activități educative 
comune între pionieri și ute
ciști. Uni-ea ofo-turUor U.T.C. 
și ale Organizației pionierilor 
în -eiiizi-ei comună a unor 
activități în timpul liber, asi
gură continuitate și bogăție pro
cesului de formare a tineretului, 
permite dozarea judicioasă a 
acțiunilor, avitirei paralelisme
lor și supraîncărcării. Participa
rea în comun li mânca patrio
tică, Ia activitatea uno- cercuri 
științifica, tehnico-aplicative și 
lgra-blalogie? din școli, din 
casele și PiIitul pionis-llor, l- 
nlțierei și desfășurirai uno- 
concursurl tehnlca-științifiee, i 
unor activități cultu-îl-artistice 
și dist-ictive (carniviiu-i, reu
niuni, focuri de tabă-ă, audiții 
muzicale, serbări cimpenaștl, 
vlzioni-ei uno- spectacol? de 
teatru ș.i.), a unor activități 
sportiv-turistice, da educare sa
nitară i elevilor, da sprijinire 
a acțiunilor Organizației pionia- 
riio- de pregătire pentru apă
rarea patriei, a-|lnizlrel, în 
perioidi vacanțelor școlare, a 

unor acțiuni cu caracter patrio
tic, culturii, sportiv ș.i. pot 
sarvi acestui imperativ.

ConslIili? Organizației pionie- 
-ilor, birourile U.T.C. din școli 
trebuie să acționez? împreună 
pent-u i concepe și realiza un 
complex de activități educative, 
cire să sprijine și să îmbogă
țească p-in forme și metod? 
specifica munca educativă i 
șcaIli. De iceei, este necesar ci 
Ii începutul fiecărui trimestru, 
comitetul U.T.C. pe școală șl co
mandamentul unității să stabi
lească acțiunile care Ie a-gani- 
zează în comun, evltînd supri- 
încărci-?i pianierila- și aievi- 
lor.

Pent-u realizarea unei legă
turi mai strinse între Uniunea 
Tine-etuiui Comunist șl Organi
zații piani€-iio-, pentru găsirea 
unor soluții optime de rezolva
re i prob^maior de interes co
mun, itît activitatea din timpul 
inului școli- cit și vacanțele 

oferă mari posibilități. Astfel, 
în această vară s? vi extinde o 
experiență care în unele județe 
i dit rezultate bun? : în acest 
sens, sa vor organiza tabere 
comun? ile ploni-rilor și ute- 
clștiio- în domeniul tehnico-a- 
piicitiv, precum șl uneia tabere 
de Instruire p? anumite profil?, 
ivînd grijă ci diferențele da 
vîrstă să nu fie prei miri. De 
asemenea, în viri acestui in, la 
forumurile județene și Ia cal da 
il II-lei Forum Național il 
Piani?rilâ- este invitat un con
tingent reprezentativ da utaciști 
cira să participa împreună cu 
pionierii delegați din toată țari 
Ia dezbateri, li railizirei pro
gramelor comune d? activități.

După cum aste cunoscut, ca 
urmir? a hotărî-ilor celei d? 
i Il-i Conferințe i Organizației 
pionierilor a fost luată măsuri 
ci detașamentele și unitățile de 
pionieri să fie sprijinite de' că
tre tina-l utaclști, în calitate d? 
inst-uctari-ajutaara ai? coman- 
dinților-instructori. Rațiunii?
pent-u cire uteciștii sprijină ac
tivitatea Organizației d? pio

nieri sint temeinic fundamentate 
și vizează un cidru d? -eilizire 
larg și bogat în conținut. Fără 
îndoială, este nu numii o mă
sură ar|lniz.lta-ică, cl și edu- 
cativ-poiitică, cira reprezintă un 
neprețuit Izvor da lărgire trep
tată a contactului nemijlocit al 
copiilor cu elementul muncito- 
-asc, cu uteciștii din dife-ite 
domenii de activitate, de ieiire 
a activității pionierești da viață, 
da practică. Tînă-ul inst-ucto-, 
membru ai Uniunii Tineretului 
Comunist, prezent în mijlocul 
copiilor, aste exponentul influ
ențai nemijlocit? i tineretului 
mundto-esc — detașamentul 
principal al ar|lnizlțiai revo
luționare da tineret — în -indul 
copiilor și -ep-azintă una din 
cai? mii promițătoare căi d? 
educați? politică i copiilor.

Re^^ndați da a-|lnizltiiIa 
din care fac parte, tinerii ute
ciști îndeplinesc sa-cina obș- 
teîscă de instructori pent-u di

ferite domenii : tahnico-ștlinți- 
flc, culturil-a-tistic, d? p-egă- 
tira pentru apăra-ai patriei, 
sportiv-turistic atc. Avînd un 
caracter obștesc, activitatea 
desfășurată în calitate de in
structor in mijlocul pionierilor 
deschid? perspectiv? largi da 
contact întra caia două gan?- 
riții. ca-e, apropiate ci vîrstă, 
se detașează totuși printr-un 
grid diferit da experiență, d? 
muncă șl de viață socială. Frun
tași Ii locui d? muncă, frun
tași la învățătură, buni activiști 
in viața socXal-obștaiscă, ra- 
mirciți pentru calitățile lo- 
parsonila, tinerii inst-ucto-i 
constitui? un exemplu p?nt-u 
pionie-i și, ceea c? ?sta mii 
important, sint prezanț? -eiia, 
activ? în mijlocul Io- și nu „de
scrieri" cules? din că-ți sau 
revista. Dacă avem In vedero 
faptul că sp-ijinui, ajutorul p? 
ci-e tînă-ui inst-uctor îi poate 
da Organizației da pionieri tre
bui? să asigure o eficientă ma
ximă i activității, itît pa linia 
valorifică-ii expe-ienței Iui, cit 
și i îmbogățirii vieții da orga

nizație, este evident că dincolo 
de meritele profesionale și ob
ștești, instructorul U.T.C. tre
buie să fi? și un animator ; d? 
felul în care instructorul se 
comportă în mijlocul pionierilor 
depind? atașamentul, comunica
rea afectivă dintre ai și pio
nieri, c-earei acelui climat ca-? 
să favorizez? exprimă-ile des
chisa, slnca-?.

Experiența irită că nu este 
d? do-it ca ajutorul comindan- 
tuiui-instructor să se profesio
nalizez? în sansul desfășurării 
unei activități asemănătoare cu 
cai didactică, d? clisă. In i- 
ceiiși timp, est? da li sine în
țeles că acestuia nu trebuie să 
i se pretindă tot ceei ce face 
un ^^<^i^<d^i^^-instructor, cl 
doa- ci prin prezența, p-in pa
siunea, prin interesele sile, 
prin acțiunile pe cire l? o-gi- 
nlzaază să exercita o influență 
pozitivă, catalizltalre asupri 
activității piani?-iIar.

Uni dint-e problemele impor
tante ci-? se pun în legătură 
cu pregătirea copiilor pentru i 
fi p-lmiți în rîndu-il? U.T.C. 
?st? șl atitudinea uteciștila- 
fiță de pionieri. Este știut că 
pionierii, copiii nu sa apropie 
da cai car? manifestă aare de 
superioritate față da ?i. De i- 
ceaa, uteciștii, activiștii orga
nizației tineretului cire — ași 
cum est? firesc — vin perma
nent în contact cu pionierii, siu 
participă ii acțiuni comune, nu 
trebuie să s? situez? pe poziții 
ceio- cire „știu totul" șl iu 
menirea să-i înveța pe cei mici 
cum să se poarte. Reiițiila din
tre uteciști și pionieri trebui? 
să aibă li bază înțelegerea psi
hologiei copiilor, să fi? o rela
ție frățească d? împărțire i 
bucuriei comuna, dar și i efor
tului pus în slujba unai cauza 
da cea mai mira importanță : 
educații pailtlca-id€aiaglcă i 
tinerei generații în spiritul și 
p? bizi politicii partidului nos
tru.

Buna colaborar? dintre cele 
două organizații trebuie să con
tribui? ii creirei canditiilo- 
necesir? educării și formării 
viitorilor cetățeni ai țării, li 
dezvoltarea conștiinței lor soci
ale. Omul societății noastre nu 
mai poate fi conceput doi- ca 
un bun specialist și de iceei, 
încă de pa băncii? școlii — s? 
puna lee?ntui pe fo-marai u- 

noi conștiința politice înainta
te. Acesta fac? ci organizații
le de tlne-et din școală să fi? * 
vital interesate în realiza-ti 
unei colaborări strinse, de ni- 
tu-ă să aducă o contribuție ac
tivă li educirei multliita-aiă 
a viitorilor șl actualilor ute
ciști. Munci iceasti presupun? 
un proces Larg și complex, cir? 
s? înscrie înt--o viziune politi
că unitară, plină da semnlflci- 
ție, contribuind din plin li ori
entarea pionierilor spre oeprin- 
darei alfabetului vieții socliit. 
In felul acesta, pionie-ii cir? 
vir să păș-iscă în rîndurile 
Uniunii Tineretului 
vor beneficii încă da Ii actis- 
tă fragedă vîrstă da expa-ianți 
activității politica comune, in 
cid-ul căroi-i s? profilează tî
nărul revoluționar și mii apoi 
viitorul comunist.

Intîlnirei in cît mai nume
roase și interesanta acțiuni, 
conlucra-ti Largă i piania-ila- 
șl utociștllor. activitatea comu
nă a Organizației pioni-rilo- 
și Uniunii Tineretului Comunist 
txp-imă înseși năzuințele șl 
cerințele tinerilor membri ii 
celo- două organizații și, ceea 
c? est? tsențiai, dă expresie 
indicațiilor conducerii partidu
lui, ai? tovarășului Nlcolie 
Ctiușescu. Totul constă acum 
în a di un curs Iiri afl-mării 
icasto- ct-ințe în activitatea 
practică i unităților de pio
nieri și a-glnizlțiilar U.T.C. 
din școli, în a dezvolta și îm
bogăți me-eu experiența poziti
vă acumulată în colihorarta 
colo- două organizații. Esenți
ală -ămîne activitatea concre
tă cire so desfășoară în școală 
între organizația do pionieri șl 
U.T.C., între consiliile or|ani- 
zițloi pionierilor și comitetai? 
U.T.C. la toata nivaltit.

*
Anul viitor va ivoi loc i 

XXV-i aniversare i O-ianizi- 
țioi pionierilor. Uniunti Tine
retului Comunist — strîns lega
tă da mișcarea pianiartaseă — 
socotește acest jubileu o săr
bătoare comună — p-iloj de or
ganizare i numeroase acțiuni, 
întîlniri și p-ogrima cira vor 
contribui li întărirti colaboră
rii între cel? două organizații 
revoluționara, la creșterta con- 
tribuțioi icostori ii realizarea 
sa-cinilo- puse d? partid șco
lii, tine-oi lanerițli.

necoater.it
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EVENIMENTE STUDENTESTI

Concursul
„Trraian Lalescu“

PRIMIRI LA C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. I) 
și „valoarea unei noi ocazii de
dicate schimbului de experiență 
între studenții și cadrele didac
tice din centrele universitare 
ale țării, acțiune necesară par
ticipării comune la procesul de 
perfecționare a școlii superioare 
românești".

Principalul cîștig ăl partici- 
panților, aprofundarea discipli
nelor fundamentale, verificarea 
posibilităților de aplicare a cu
noștințelor teoretice a conferit 
actualei ediții a concursului 
„Traiân Lalescu" și valoarea 
unui amplu și competent cri
teriu de 
științifică, 
dențlior , 
cercetare,
dențli participant! și eu cadrele 
didactice prezente la Timișoara 
a reieșit posibilitatea extinderii 
acestui important concurs pro
fesional, includerea de noi sec-

ții. necesitatea unei participări 
mai largi a studenților din toate 
centrele universitare.

La București a avut loc. în 
cadrul aceleiași manifestări, fi
nala secției de matematică care 
a reunit 70 de studenți din 12 
centre universitare. Concursul 
de la București a constituit și 
criteriul de selecție ai echipei 
naționale care ne va reprezenta 
țara lâ Balcaniada de matema
tică ce va fi găzduită in vara a
cestui an la Atena. Iată acum și 
ciștigătorii, cărora le dorim 
mult succes în Apropiata sesiune 
de examane.

SECȚIA chimie generala, 
anul II. Premiul 1 : Manuela 
ioneteu, Universitatea Bucu
rești ; Premiul II : Mariana 
Demetreseu, Institutul de petrol, 
gaze și geologie București, 
Cristina Mușat, Universitatea 
București. Nicolae Popescu, In
stitutul politehnic București.

SECțlA MECANICA TEORE
TICA, anul 1. Premiul I : Isac 
Kohn, Institutul politehnic Iași ; 
Premiul II : Dore! Popescu, In
stitutul politehnic București, 
Paul Sulea, Institutul politehnic 
Timișoara : Premiul III : Ghe- 
orghe Pentum. Institutul poli
tehnic București.

SECȚIA MECANICA TEORE
TICA. anul II. Premiul II : Iosif 
Darabaș. Institutul 
Timișoara.

pclitehnic

ELECTRO-
Premiul 1 :

selecție în munca 
In orientarea stu- 

către activitatea de 
Din discuțiile cu stu-

SECȚIA CHIMIE GENERALA, 
anul 1. Premiul 1 • Veronica 
Tudorascu, Institutul politehnic 
Timișoara ; Premiul III : Roman 
Dumitriu, Institutul de petrol, 
gaze și geologie București, 
Iftimie Nesfântu, Unlversitatea- 
București, Carol Szabo, Institu
tul politehnic Timișoara.

SECȚIA BAZELE 
TEHNICII. anul 1. 
Adrian Marlneu, Institutul poli
tehnic Timișoara : Premiul II : 
Eugen Crișan. Institutul poli
tehnic Timisoara : Premiul HI : 
Alexandru Fopeacu. I 
politehnic București. 
Stoleru, Institutul 
Cluj.

Luni dupâ-amiază, tovarășul 
Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit delegația de activiști ai 
P.C.U.S., condusă de tovarășul 
N. F. Kuzmin, adjunct al șefu
lui Secției știință și instituții de 
învâțâmînt a C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face 0 vlzită în schimb de ex
periență în țara noastră.

La primire a participat tova
rășul Alexandru Szabo, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A participat, de asemenea 
V. S. Tikunov. ministru-consl- 
lier al Ambasadei U.R.S.S. 11 
București.

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

♦

Institutul 
. Mihai 
politehnic

ELECTRO- 
Premiul II : 
, Institutul

Dumitru Popescu, 
Comitetului

Tovarășul 
membru al 
tiv. secretar al C.C. al 
prefedin^rle Consiliului 
și Educației Socialiste,

Execu- 
P.C.R., 

Culturii 
a pri-

mit, luni la amiază, delegația 
de activiști ai P.M.U.P., condu
să de Edmund Makuch, ad
junct al șefului Secției de cul
tură a C.C. al P.M.U.P., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită, în schimb de experien
ță, în tara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, a participat Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, 
Jaromir Ocheduszko,
dorul R.P. Polone la București.

ambasa-

CRONICA 
U. T. C.

Ieri, a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Berlin, o 
delegație a Centrului de 
cercetări pentru problemele 
tineretului, formată din to
varășii Elvira Cincă, direc
tor adjunct al Centrului, și 
Cătălin Mamali, cercetător 
științific, care, la invitația 
institutului Central pentru 
Cercetarea Tineretului din 
Leipzig, va participa la un 
colocviu privind metodologia 
și metodica organizării cer
cetării științifice, ce se va 
desfășura in R. D. Germană.

Vizita delegației Uniunii
îiiuercdilui Muncitor Socialist

din R. P. D . Coreeană

Intîlnire la C.C. al P.C.R.
Luhi dupâ-amia2ă, tovarășii 

Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Virgil Caîacu, mem
bru al C.C. al P.C.R.. prim
adjunct al ministrului educației 
și învățămîntului, Constantin 
Potîngă și Constantin Vasiliu, 
adjuncți de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., s-au intîlnit. la sediul 
C.C. al P.C.R.. cu delegația co
mună a partidelor Tănu șl

Afro-Shirazi din Republica Uni
tă Tanzania, conduci de Aboud 
Tallb, membru al C.C. al Parti
dului Afro-Shirazi, adjunct al 
ministrului invățămînttilui din 
Zanzibar, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită de prie
tenie In țara noastră.

Convorbirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

In continuarea vizitei pe 
care o întreprinde în țara 
noastră, delegația Uniunii 
Tineretului Muncitor Socia
list (U.T.M.S.) din R.P.D. 
Coreeană, condusă de tova
rășul Li long Iîok, Președin
tele Comitetului Central al 
U.T.M.S., a fost oaspetele ti
nerilor de la I.A.S. Prejmer, 
județul Brașov, hidrocentra
la de pe Argeș. Uzinele de 
autoturisme Pitești, Liceul 
industrial de chimie și Clu
bul tehnic al tineretului din 
municipiul Pitești. La obiec
tivele vizitate s-a realizat, 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, un rodnic schimb 
de informații și experiență 
privind activitatea tineretu
lui român și coreean. La 
Casa de cultură din Curtea 
de Argeș o formație artis
tică de amatori a tineretului 
a prezentat un spectacol fol-

cloric în cinstea oaspeților 
din R.P.D. Coreeană.

Ieri, a avut loc în munici
piul Pitești o intîlnire prie
tenească a delegației 
U.T.M.S. cu tineri muncitori, 
studenți și elevi. Au luat cu- 
vîntul, cu acest prilej, tova
rășii Marius Iliescu, prini- 
sccrelar al Comitetului jude
țean Argeș al U.T.C., Vasile 
Dorobanții, muncitor la 
Uzinele de autoturisme Pi
tești, și Tatiana Vișescu, ele
vă Ia Liceul „Zinca Golescu", 
care au exprimat sentimen
tele de prietenie și solidari
tate ale tineretului român 
față de poporul și tineretul 
coreean. în cuvîntul său, to
varășul Li long Bok a pre
zentat aspecte esențiale ale 
activității tineretului și po
porului coreean în vederea 
construirii societății socia
liste în R.P.D. Coreeană, a 
realizării reunificării patriei.

L. L

(Urmare din pag. 1

Formați! artistica 
studențești in turneu

Studenții a două 
/ institute de artă 
' din București — 
J Institutul de artă 
v teatrală și cin&m- 
/ tografică și Con- 
l se^r^raaH^r^ul „Cipriân 
o VorUmbescu" — în- 
\ scriu în agenda ini- 

ți a ti ve lor după cCâ 
Q de a IX-a conferin- 
f ță a U.A.S.C.R., o 
j frumoasă acțiune. Ei 

au inaugurat, avînd 
sprijinul direct din 
partea U.Ă.S.C.R.- 
ului și Ministe-
rulul Educației și 
Învățămîntului — 
un program de 
turnee ale for
mațiilor artistice.

laureate ale Festi
valului național al 
studenților din in
stitutele de artă. 
Deplasările forma
țiilor „Camerala" 
și „Gaudeamus", 
precum și ale co
lectivelor de stu
denți actori de la 
I.A.T.C. care joacă 
în spectacolele Kir 
Zuliaridi de V. 
Alecsandri și Evan
taiul de Goldoni, 
sînt dedicate tine
rilor muncitori, ță
rani. elevi și stu
denți. Spectacolele 
vor fi prezentate 
la locurile de mun
că ale acestora, ofe
rind posibilitatea 
întîinirii studențl-

lor cu diverse ca
tegorii de tinari si 
dincolo de eCeflâ, 
in discuții pe pro
bleme ale culturii 
și artei, ale acti
vității de organiza
ție, ca o posibilitate 
de cunoaștere, de 
schimb de expe
riență.

Notăm cîteva 
puncte din itinera- 
rlul artistic al for
mațiilor studen
țești : Combinatul 
Turnti Măgurele. 
Combinatul da alu
mină Slatina, Co
muna Zmeeni. ju
dețul Busău. Șan
tierul naval Giur- 
rtu. MOrefll etc.

SECȚIA BAZELE
TEHNICII, arul II. 1
Nicolâe Patrubany, .. . _ _ 
politehnic Cluj ; Premiul III ; 
Sorin Curtavencu, Institutul 
politehnic Cluj.

SECTIA MATEMATICA, «nul 
I. Premiul I : Dan Tipa, Uni
versitatea „Alexandru loan 
Cuza“-Iași, Valerio Brean. In
stitutul politehnic București ; 
Premiul II : Alexandru Di mc a. 
Universitatea București. Con
stantin Badea, Institutul poli
tehnic Timișoara ; Premiul IÎI : 
Florin Gorunescu, Universitatea 
Craiova, Viorel Cursa. Institu
tul politehnic București.

SECȚIA MATEMATICA, anul 
II. Premiul I : Constantin Veli- 
smcu. Universitatea ..Alexandru 
Ioan Cuxâ'-îași. Dan Trufaș iu 
și Horia Cio^lrlie, Institutul 
politehnic Timișoara ; Premiul 
II : Doru Florescu, Universita
tea București, Constantin Petri- 
șor. A.ademia Militară Bucu
rești : Premiul III : Victor Pâ- 
tringenaru. Universitatea Bucu
rești. Radu Mareei, Institutul 
politehnic Galați. Au mai ob
ținut mențiuni la anul I—Ioan 
Vaida. Institutul peda^govic Ora
dea ti la anul II—Emil Onea, 
institutul pedagogic Bl*.
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Am văzut ți eu spectatori fe
riciți— Spectatorii care pără
seau. duminică seara, tribunele 
stadionului .JS Augae““ — 
ee fae — pe lumina trnretae care 
■ rdeau in semn de bucurie și 
omagiu pentru spectacolul fot
balistic. într-o regie perfectă și 
Cu o desfășurare intr-un cres
cendo electrizant, oferit de par
tida — vedetă a cuplajului in- 
terbucurestean.

Obișnui ți cu etape și meciuri 
anoste, fără surpriza calității și 
deznodăminte dramatice, der
biul Dinamo—Rapid a venit, 
parcă, sâ infirme regula. Nu am 
vrea să credem că ceea ce a 
dat combustie și forță acestei 
partide au fost numai împreju
rările date, aniversarea clubului 
Dinamo ți prezența echipei td 
lupta pentru titlu, pe d»-o parte, 
și situația precară a Rapidului

clasament, pe de altă parte, 
valoarea in sine a echipelor 

?i componențiOr exprimată de 
astă dată mai plenar ca efect 
al intrării formațiilor intr-o 
formă sportivă buna. Ceea ce 
ne bucur». Mai bine mai tîrziu 
decît niciodată. Dar, păcat ca a- 
cast meci de zile mari, care a 
avut, nu exagerăm, multe mo
mente de nivelul și tensiunea 
finalelor „cupelor europene" 
rămîne. iacă, o stea singulară 
pe un car mat. Ceea ce a 
pînă la urmă, victoria rapidiști- 
îor — prima din acest •e1°n î — 
intr-un meci in care și înv înf
lorii, deopotrivă cu învinșii «int 
la fel de merituoși. cred că e»te 
apărarea tenace și ambițioasă, 
tinâri și alaatică a Rapidului, si 
clarviziunea și experiența lui

avînd la bază o temeinică pre
gătire la științele sociale.

Cit de mare este pasiunea 
cercetării, ne-o confirmi și 0 
altă cifră : la sesiune au fost 
prezentate 700 lucrări, multe din 
ele realizate de către echipa 
studențești de cercetare. Un 
mic calcul, aproximativ, desi
gur, relevă că unul din 10 stu
denți a prezentat la sesiune O 
Contribuție științifică : dar nu
mărul studenților cercetători 
este mult mai mare, alte lucrări 
științifice fiind abia in curs de 
elaborare.

De fapt, lucrările vor fi puse 
în valoare de confrnntarea lor 
cu producția, întrucit un număr 
mare constituie problematică 
oferită de producție. Nu este 
puțin lucru să-ți alături nume
le, încă din studenție, la lucrări 
care aduc soluții noi de calcul 
utile proiectării de mașini și

DRUMUL UNEI VIEȚI
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cu pretenții, 
cunoștințe și

Ediția 1973
â sesiunii
științifice

instalații, să contribui eu studii 
teoretice și experimentale la 
perfecționarea unor procedee 
tehnologice. Cînd spunem acest 
lucru, ne gindim la studenții 
metalurgiști, bunăoară, care au 
adus contribuții originale la 
determinarea caracteristicilor 
de exploatare și tehnologiei di
feritelor oțeluri, la separarea 
cuprului din soluții de sulfați, 
lucrări realizate la cererea Unor 
întreprinderi interesate. După 
cum. ne gîndim și la studenții 
de la Facultatea de mecanică, 
cate au prezentat soluții origi
nale pentru confecționarea unui 
motor de mic litraj. tot la ce
rerea unei întreprinderi — 
Grupul de uzine de autoturisme 
Pitești. Exemple în acest sens, 
pot continua zeci. Vă oferim 
o cifră de referință. Lucrările 
științifice ale studenților sînt.. 
în general, convertite In lucrări 
de diplomă : 90 la sută din lu
crările de diplomă ale promo
ției care Urmează să fie atestată 
în vară cu titlul de inginer, re
prezintă lucrări care aduc re
zolvări la o tematică solicitată 
de producție.

Cu intenție am lăsat la urmă 
un fapt care înscrie și mai clâr 
cercetarea studențească în pe
rimetrul cerințelor producției. 
Pentru prima oară sesiunea 
științifică a avut șase secții de 
comunicări care a*au desfășu
rat în uzine — Uzina de mașini 
electrice București, Electronica, 
Uzina 9 Mai, Uzinele „Semănă- 
toarea“. Gri vița Roșie", Uzina 
de mecanică fină. Ceea ce în
seamnă că o bună parte din 
studenți au beneficiat de parti
ciparea oamenilor producției, în 
„Incinta" Producției, la dezba
terea si aprecierea soluțiilor 
date de ei temelor alese. Feli
citări pentru o asemenea ini
țiativă ! '

în s^c^^ate numai 
cereri, ale căror _ , _
putere de muncă se rezumă 
la un simplu cartonaș pe fundul 
vreunei cutii cu cartOtecl.

Contrastează puternic CU exem
plele cinate — și tocmai de a
ceea socotim ca pilduitoare — 
atitudinea acelor S000 de tinere 
absolvente de liceu, care din 
inițiativa și cu sprijinul Comite
tului județean U.T.C. s-au an
gajat la diferite întreprinderi clu
jene pentru a-și însuși o meserie.

Despre ele voi relata în cele 
ce urmează.

Elena Rusu, secretara organiza* 
ției U.T.C. de la Fabrica de tri
cotaje Someșul, ne însoțește ama
bilă printre mașini. „Da — în
cuviințează interlocutoarea noas
tră — avem tinere fete cu baca
laureat, care învață meserie la 
noi. Toamna trecută au venii 
vreo cincizeci de a^^nenea tinere. 
Ele participă la un curs de cali
ficare la locul de muncă cu o 
durată de doi ani, majoritatea 
lor câlificîndu-se in meseria de 
cotoniet. Primele două luni le-au 
petrecut în atelierul scoală și ti
bia după aceea au fost reparti
zate In secții. Pînă în prezent 

mulțumiți de atitudinea, 
comportamentul și seriozitatea 
lor. Cred ca și ele sînt mulțu
mite. Discuțiile purtate și adu
nările orgi^^i^te cu ele au re
liefat acest lucru. Am stat de 
vorbă personal cu fetele care au 
venit la noi în no^mbrie, no-am 
interesat despre integrarea hr 
în producție, despre problemele 
c^ frămintă. In general s-au
declarat mulțumite, iar faptul că 
le-am vizitat la locul de muncă 
și ne-am interesat de preocupările 
lor personal^ le-a produs bucu
rie. Vă^, simt grifa și preocupa
rea noastră pent^ ele*.

Fetele cu care am stat de 
vorbă lingă mașini au confirmat 
cele relatate de secretara U.T.C, 
Ana Mărgineanu : „Anul trecut 
am absolvit Licitul Mihai Vitea
zul din Turda. Am dat examen 
de admitere la biologie, însă 
n-am ^ușit. Pentru moment am 
rămas descumpănită, n-am știut 
ce să fac. Apoi m-am decis să 
nu-mi pierd timpul în zadar, voi 
munci undeva. M-am prezentat 
la Oficiul repartizării brațelor de 
muncă din Cluj, iar cînid am 
fost înștiințată că la fabrica de 
tricotaje începe un curs de cali
ficare nu am mai stat pe gînduri 
nici o clipă. De atunci sînt aici. 
Mă sim.t mulțumită, iar cînd îmi 
aduc aminte că în curînd pe 
lîngă diploma de bacalaureat o 
voi avea și pe aceea de mun
citoare calificată mă simt mlndră. 
Socotesc că abia acum voi de
veni „matură” cu adevărat”. 
Ludea Olariu : „^^ul trecut a^ 
absolvit și eu liceul. După exa
menul de admitere nereușit un 
timp pur și si^vlu mi-am pier
dut doar vremea. N-am putut su
porta inactivitatea. Simțeam că 
trebuie să mă apuc de ceva, că 
altfel îmi fuge pămîntul de sub 
picioare. Aflînd de începerea

cursului de calificare de la So
meșul, m-am decis : mă prezint. 
Am r^u^t, inii plac^ această 
muncă și mă simt bine. Mi-am 
pus în gind, ca mai tîrziu, după 
terminarea cursului de calificare 
să urnvsz și o școală de maiștri. 
Consider că noi, absolvenții de 
liceu avem mari posibilități în 
domeniul profesional, de aceea 
trebuie aă ne folosim de aceste 

ppoibilititți''.
Desigur, faptul că unei d^lo^ 

me de bacalaureat i se alătură ?i 
cea de muncitor calificat este un 
cîștig nu numai pentru fete, dar 
și pentru întreprindere. Această 
părere e împărtășită și de Maria 
Abrudan, ajutoare de maistru : 
„Să vedeți, noi tratăm toate fe
tele la fel, indiferent dacă au 
venit în fabrică cu opt sau 
douăsprezece cla^e absolvite. Rea
litatea arată, însă că, în cursul 
însușirii meseriei, cele cu baca
laureat se descurcă mai ușor. 
Pricep și își însușesc mai repede,

bacalaureat câre nu fac nimic, 
stau acasă, convingindu-le, că a
cest pămînt unde ne-am născut 
are nevoie stringentă de munca 
tuturor fiilor săi. Iar prin noțiu
nea de muncă înțelegem în pri
mul find activitatea creatoare, 
producătoare de valori. Comitetul 
Județean U.T-C. desfășoară din 
1969 o activitate de influențare 
pentru a determina pe absolven
tele de liceu să-și întrezărească 
„rwlul lor în viață" nu neapărat 
numai printr-un post administra
tiv sau de birou, ci In rindurile 
adevăraților făuritori de valori. 
Pînă în prezent au fost încadrate 
la diferite întreprinderi indus
triale din orașul Cluj circa trei 
mii de fete. în primul rind in 
cadrul unităților din industria 
ușoară: Someșul, România Mun
citoare, Flacăra, Clufana, precum 
și în cele din industria alimen
tară și cosmetică. Un număr în
semnat de tinere se califică de 
asenemea în întreprinderile me-

talurgtce (Metalul Roșu, Tehno- 
frig) în meseriile de... strungar. 
Comitetul U.T.C. împreună cu 
Oficiul de repartizare a brațelor 
de muncă au organizat nume
roase acțiuni comune ca tocmai 
prin exemplul acestor fete să I 
convingă și pe acelea care nici 
nu vroiau să audă de producție. 
Pentru ele s-au organizat vizite 
tn acele fabrici unde colegele 
lor deja lucrau lu mașini, pentru 
a vedea pe viu cum e bl opM- 
ducție*, pentru a discuta per
sonal cu fostele colege de liceu. 
Strădaniile în acest sens au dat 
roade. După cîteva asemenea 
vizite și întilniri majoritatea fe
telor primesc — măcar pentru 
încercare — locul de muncă 
propus. Cu alte cuvinte își ocupă 
locul în viață*

Drumul de l^ diploma de ba
calaureat la munca fizică este 
însd drumul prețuirii de sine a 
omului. Drumul prețuirii socie
tății și a muncii.

ÎNTÎLNIRI
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mai clar partea teoretică a me
seriei. Dacă te- punem în față 
un desen tehnic, n-au nevoie de 
prea multe explicații pentru a 
înțelege ce reprezintă desenul. 
Ba mai mult, uneori ajută și 
celorlalte colege în însușirea păr
ții teoretice a programului. Pre
zența în fabrică a fetelor absol
vente de liceu are însă și un alt 
aspect pozitiv t seriozitatea, spi
ritul de răspundere și comporta
rea lor contribuie la formarea u- 
nel etici sănătoase la locul de 
muncă. De aceea apreciez mult 
inițiativa Comitetului județean 
U.T.G“-

In fond despre ce „inițiativă* 
e vorba ? Întrebarea este
cată, deși Nicolae Mihu, pre
ședintele consiliului tineret mun
citoresc al Comitetului jude
țean U.T.C. remarcă de la bun 
început că formularea noastră nu 
este precisă. De fapt nu-i vorba 
de o singură inițiativă, sau de 
inițiativă în general. Comitetul 
Județean U.T.C. desfășoară de 
măi mulți ani o muncă stăruitoare 
pentru a le trezi din postura d^ 
Cen^ăreasă pe acele fete cu

Niki Dumitriu. Dar frumusețea 
luptei neobosite de pe teren a 
fost consecința capacității de 
efort sporite, calitate care rezidă 
intr-o pregătire fizică generală 
adaptată la cerințele fotbalului 
modern. Meciul a fost o con
fruntare, dîrza și lucidă, a două 
tactici, două orientări, apărți- 
nîr.d celor doi antrenori tineri, 
Tache Macri și Nelu Nunweiller, 
nu o dată animatorii rivalității 
sportive între cele două clutt ri 
de elită. De dată aceasta a avut 
ciștig de cauză rapidistui, dar 
nu-i exclus ca FOrtuna să-i 
suridâ dinamovistului poate tot 
intr-un moment similar cînd fe
roviarii își vor aniversa și ei 
jubileul. Un meci antologic 
cfrieriu de apreciere a valorii 
potențiale a celor două echipe, 
o partidă de un rar dinamism 
și cu un angajament fizic su
prem, determinind, prin fazele 
sale care alternau cu atîta re
peziciune, cînd la o poartă, cînd 
la cealaltă — am trăit să vedem 
două faze de gol la ambele 
porți, create și finalizate într-un 
Singur minut — publicul să fie, 
în permanență, ca un vulcan în 
erupție. Unul dintre „spectato
rii" fericiți a fost și Valentin 
Stănescu : „Dacă ar juca toate 
echipele noastre un fotbal ca a- 
eesta, ar trebui să sporim capa
citatea stadioanelr)t“...

Diametral opusă a fost con
fruntarea dintre Sportul stu
dențesc și Steaua. Doar Dumi
tru din cînd în cînd, ne mai 
amintea de Dumitru de odini
oară cu splendidele pase in 
adîhcime sau in diagonală, ca
racteristice și colegului lui de 
națională. Dinu. încolo ambele 
formații s-au complăcut într-un 
joc lent, lipsit de vigoare, un 
joc fără orizont, static, plicti
sitor, fără momente de vîrf și 
de tensiune. Se pare că rezul
tatul de egalitate, care s-a în
trevăzut, încă de la început, a 
convenit ambelor formații. Și 
totuși, împotriva atu-urilor care 
sînt de partea echipei Steaua 
— deține poate cel mai nume
ros și valoros lot — studenții au 
fost cel care au combinat mâi 
frumos, au ținut mai mult min
gea șl au avut vreo două-trei 
O^^zii destul de clare de a 
înscrie. Cu mai multă decizie ?i 
șansă in acțiunile de poartă, 
zonă unde nu au știut și încă 
nu prea știu ce să facă, studen
ții ar fi putut obține victoria. 
Dar nici așa ei n-ar fi reușit 
să evadeze de pe ultimul loc, 
unde cel puțin după isprăvile 
din retur (au cucerit trei puncte 
în deplasare, realizînd 10 din 
16 posibile) ar merită o soartă 
(poziție) mai bună. Speranțele 
de a rămîne în prima divizie nu 
sînt pierdute. Din cele 7 partide 
care au mai rămas de jucat, 4 
le susțin pe teren propriu. 
Apoi, echipa este din ce în ce 
mai tehnică, mai omogenă și 
combativă. In schimb, Steaua, 
continuă să întristeze pe iubi
torii fotbalului, să-și dezamă
gească suporterii. Iată o situa
ție ce nu mai necesită nici un 
comentariu : în retur, n-a acu
mulat decît 6 puncte, n-a reușit, 
decît o singură victorie, și a
ceea, în deplasare, la Petro
șani. Ineficacitatea este punctul 
cel mai nevralgic : în 8 partide 
n-a marcat decît 3 goluri ' In
credibil, pentru o echipă care-i

are în formație pe Dumitru, 
lordănescu, Tătaru, Vigu, Săt- 
măreanu, Aelenei, Năstase, Pan
tea, Râducănu, Volnea, Helvei... 
— „Nu știm să dăm gol — mi 
Se plingeâ, cu tristețe, ieri, 
Dumitru. Ofensiva noastră e ca 
și inexistentă. De aici meciurile 
urîte pe care le facem șl punc
tele pe care le pierdem..."

Etapa aduce cu șî mai mare 
aplomb pe buzele amatorilor de 
pronosticuri întrebarea : cine va 
Hî^tiga campionatul ? De unde 
cu cîteva etape înainte titlul, 
pentru crăioveni, nu era dedît 
o perspectivă teoretică, o mare 
iluzie, iată că obsesia se trans
pune, văzînd cu ochii, în reali
tate. Da, oltenii au, acum, șan
sa practică. Cu dratv-ul de la 
Petroșani adună, în deplasare, 
5 puncte. Ceea ce contează e
norm ! Apoi vor juca acasă 4 
meciuri. Să recunoaștem ca a 
beneficiat de unii factori favo- 
rizanți, iar victoria Rapidului a
supra lui Dinamo — stopînd-o 
din cursă — este unul dintre cei 
mai importanți. Apoi. Steagul 
roșu, de 7 ani nu vrea să cedeze 
în Trlvaie, și o altă pretendentă, 
F.C. Argeș — care continuă sâ 
rămînă invincibilă In acest retur 
alături de Sportul Studențesc și 
C.F.R. Cluj — este handicapată 
de „obsesia brașoveană".

Problemele sînt ceva mai 
complicate la nivelul de jos al 
clasamentului. Nimeni nu vrea 
H plece din A. Amenințată se
rios. U.T.A., aflată intr-o situa
ție de nerecunoscut, ciștigă pri
mul punct în deplasare, mure
șenii se trezesc la timp, con- 
stănțenii merg la minima re
zistență, iar universitarii de pe 
Someș nu cred nicicum în posi
bila răsturnare de valori. Zece 
echipe, de la locul 7 Ia 16, se 
află pe distanța doar a 5 puncte. 
Un accident și oricine își poate 
vedea idealul năruindu-se.

V. CABULEA

Trebuie să ne vindecăm 
odată pentru totdeauna 
scepticism în materie
fotbal. Fotbalul (tot eu 
mai spus-o cindva) este 
gurul teritoriu pe care se 
petrece lucruri care scapă ra
țiunii și logicii, singurul loc 
unde cel slab îl poate învin
ge, în chip firesc, pe cel mai 
tare, unde hazardul se simte 
la el acasă. Iată, după meciul 
de la Kiev, vocile pesimiștilor 
cereau să punem mina pe 
piatră pentru a lovi în echipa

de 
de 

am 
sin- 
pot

„CURSA PĂCII11“

a competiție!ETAPA A V-A , , .
cicliste „Cursa Păcii", desfășu
rată luni intre Banska Bystrica 
și Poprad de-a lungul a 144 
km a prilejuit campionului po
lonez Szurkowski, un excelent 
„cățărător", să reintre In pose
sia tricoului galben. . Sprin
tul final a scos în evidență ca
litățile de viteztet ale ciclistu
lui sovietic Valeri Lihaciov care 
l-a întrecut cu o roată pe Szur- 
kowski, fiind cronometrat cu 
3h 23'15”. în același timp au 
sosit în ordine Talbourdet 
(Franța). Noel? (Belgia). Dll- 
len (Belgia) și Gorelov (U.R.S.S.)

Primul dintre cicliștii români, 
în această etapă, a sosit I Cema, 
care a ocupat locul 23. în clasa
mentul general Szurkowski (Po
lonia) totalizează timpul de 
18h 39' 53”. El este urmat de 
Griffiths (Anglia) — 16h 42'04” 
și de polonezul Szozda — 
16h 42’ 27”. V. Selejan (Homă- 
nia) ocupă locul 10 cu 
16h 44'54”.

Astăzi 
Miercuri 
pe ruta: 
Cracovia 
sportivă 
polonez.

este zi de _ 
are Iod etapa â 
Tatranaka ~ ' 

(181 km), 
lntrlnd pe

odihnă,
6-a, 

Lnmnița— 
caravana 
teritoriul

• LUNI, IN CAPITALA, In 
cadrul campionatului republi
can masculin de handbal, echi
pa Steaua a învins cu scorul de 
12—9 (6—6) pe Universitatea 
București. Cu două etape îna
intea încheierii competiției, 
Steaua se află în fruntea clasa
mentului, fiind urmată de echi
pele Universitatea șl Dinamo.

amețitoare, cu faze care pu
teau duce la ASCAR, pe find, 
pe partizanii ambelor echipe. 
Ce s-o fi întîmplat, oare ? 
mă întrebam, după meci, stu
pefiat. De ce au jucat atit de 
superb jucătorii ambelor e- 
chlpe ? Poate pentru că dina- 
movlștii doreau cu orice preț 
titlul 4 
dorit 
i-am 
ruiți 
frica ,,
pidiști incit să-și fi pus ei pro-

de campioni ? L-au mai 
de atttea ori, dar rar 
putut vedea atît de dă- 

jocului. Intrase, oare, 
de retrogradare în ra-

MIRACULOSUL
MECI

de ION BĂIEȘU
lui Valentin Stănescu, ca apoi, 
la Tirana, aceiași oameni să 
producă o minune. Același 
lucru se petrece in campiona
tul intern. Intr-o etapă neu
tră, jucată parcă la mica în
țelegere, cu belșug de rezul
tate egale, după un meci 
anost, lipsit de vigoare (am 
numit partida dintre steliști 
și studenți) iată că apare nu
fărul alb și superb al mare
lui ! Meciul dintre
Dinamo și Rapid a fost un 
eveniment copleșitor, un meci 
de nivel internațional, un 
meci care se vede de cîteva 
ori în viață, de o calitate 
tehnică excepțională, purtat 
într-o viteză permanentă și

blema jocului pe viață și pe 
moarte ? Nu cred, există în 
spatele lor formații care se 
ptăbușesc spre finele campio
natului singure. Presupun, 
deci, că nu miza a fost cea 
care i-a făcut pe jucători să 
atingă duminică seara subli
mul, ci pofta lor de joc, plă
cerea pe care și-au transmis-o 
reciproc de a juca, de a 
rivaliza în chipul cel mai 
bărbătesc și sportiv.

Bine a făcut Televiziunea 
că a înregistrat acest meci. 
Pelicula respectivă trebuie 
pusă în seiful cu meciuri de 
neuitat și păstrată pentru mai 

ttrzzu.

călătoriei, din anii școlii primare ? înainte de orice câ reuși
seră să-și facă un rost în viață ; doi dintre ei erau mecanici 
auto, al treilea, băiatul de pe scaun, electrician șl fotbalist. 
Fac aici o paranteză, observînd că toți trei erau imbrăcați 
curat și cu gust, că toți trei își mișcau excesiv mîna pe care 
străluceau inele de aur cu monogramă, că toți trei foloseau 
un limbaj corect, ușor strigat, e adevărat, dar asta probabil 
ca să facă impresie. Apoi, unul dintre mecanicii auto declară 
după o frază convențională că dacă pleacă într-o zi de la 
atelier cu mai puțin de 200 de lei în buzunar a avut o zi 
proastă, o zi pierdută, o zi mizeră. Colegul de meserie con
firmă și-i dădu dreptate în privința zilelor bune și zilelor pier
dute, și-și întrebă repezit fostul coleg de școală primară cum 
se descurcă din acest punct de vedere. Se „descurca" și 
acesta - ascultom mai o reparație de cițiva poli la un 
vecin de scară, mai un meci „pe lovele", n-avea de ce să se 
plîngă, nu se vede ?, își pipăi el demonstrativ hainele și-și 
fițîi ghlulul greu pe sub ochii lor. După core, fiindcă cel din 
iur începuseră să devină prea atenți, frunte lîngă frunte, cei 
trei băieți își continuară discuția într-o șoaptă icnită.

Sigur că, în bună măsură, se lăudau, cine nu știe că intll-

nirile astea după ani și ani au farmecul lor stingheritor cînd 
vezi că trebuie să încerci sâ dovedești celuilalt câ nu ți-ai 
pierdut timpul de pomană, câ te-ai ales cu un rost, cu o si
tuație. că ai reușit, cum se zice, în viață, și genul acesta de 
minciuni are nevinovăția lui, cîteodată poate fi un semn câ 
n-ai renunțat la un vis, că ești hotărît să mai lupți pentru 
ceva, sâ vrei ceva mai mult pentru tine. Sigur însă, mai de
parte, că cei trei mărturisiseră și adevărul că primesc bacșiș 
ca să strîngă temeinic un șurub sau să lovească bine balonul 
de fotbal ; și aici, firește, apare și viciul de înțelegere a vie* 
ții și muncii care trebuie îndreptat. Poate că - de ce n-ar fi 
așa totuși ? - tinerii mecanici auto nu primiseră niciodată 
bacșiș și tînărul fotbalist jucase totdeauna cu avînt numai 
din plăcerea de-a apăra culorile unui club, dar atunci de 
ce se simțiseră îndemnați să-și cîntărească munca și pasiu
nile numai în sutele de lei căpătate pe drept sau primite 
pe Sub mînă ? Mentalltatea are suficientă întindere și adîn- 
cime pentru a îngrijora. Nimeni nu crede prostește că munca 
bună depusă într-o profesiune nu se măsoară și în bani, 
și poate că reglementările în această privință nu sînt încă 
perfecte, poate că pentru un tînăr ce-și cunoaște și ce-și 
practică excelent meseria, promovarea, evident și promovarea 
la un nivel superior de salarizare, durează mult prea mult, 
ani de zile, dar de la această normală nerăbdare pînă Ic 
promiscuitatea mărimii bacșișului ca dovadă a reușitei, în
țelegerea nu mai urmează drumul obișnuit și se cere deza
vuată cu toată tăria. Ceea ce și fac aci, gîndindu-mă că 
poate întîlnirea celor trei băieți a fost pur și simplu o întim- 
plare neplăcută într-un autobuz aglomerat.
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10,00 Telex, 10,08 
Teleencicloped.ee.

lui Trubaciov". 
Si jocuri populare.

MARȚI, 15

9,00 Teleșcoală.
Puoiicitate. 10,15 __________ _ ___
11,00 Tâlecinemateca pentru copii 
,, Detașamentul ’ ’ - • •
12,25 Clntece . . . . . ._____
12,45 52 de inițiative în 52 de săp- 
tâmîni. 13,00 Telejurnal. 17,30 Curs 
de limba rus!. Lecția a 53-a 18,00 
Telex. 18,09 Publicitate. 18,10 
Steaua polară. 18,40 Universitatea 
TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Cintecul săptftmînll. 
20,05 Avanpremieră. 20,10 Reflec
tor. 20,30 Personalitatea domnito
rului Al. I. Cuza în literatură. 
Searfi de teatru : „Povestea Uni
rii" de Tudor Șolmaru. 22,00 24 de 
ore. 22,30 Gala maeștrilor : Marin 
Constantin și corul „Madrigal".
PROGRAMUL U

20,00 Seară pentru tineret. 20,30 
Cartea de vizită a unui colectrv — 
U.M.G.B. 20,45 Melodii 
dv. 21,00 Mapamond, 
brică sportivă. 21,30 ...... ..........
nire“ — mie ,tratat" de compor
tament. 21,40 Drumul tînărulul spre 
muncă. 22,00 Caleidoscop tehnico- 
științific. 22,10 Trei melodii cu 
Ildiko Bdkor. 22,20 Patru ore mun
că, patru ore învățătură. 22,35 Fes
tivalul național al institutelor de 
artă — Cluj.

la cererea 
31,10 Ru- 
„La întîl-
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r——Securitatea europeană
cauza tuturor popoarelor

continentului,
a tinerei generații

Colaborarea culturala
cale de apropiere 

si adîncire a 
cunoașterii reciproce

în-Reuniunea de la Helsinki — prin progresele, succesiv 
registrate — se apropie de punctul în care finalizarea amplei 
dezbateri va îngădui apropiata convocare a conferinței ge- 
neral-europene. Există premise favorabile ca această confe
rință să se poată desfășura pină la sfîrșitul lunii iunie — 
ceea ce ar avea, fără îndoială, o influență pozitivă asupra 
procesului de destindere pe care îl cunoaște continentul 
nostru, ar stimula amplificarea raporturilor intereuropene 
pe toate planurile. Popoarele Europei sînt vital interesate 
în realizarea securității europene, care să confere fiecărei 
națiuni din această parte a lumii garanția că se va putea 
dezvolta în mod liber și independent, la adăpost de orice 
acte de forță sau de amenințare cu forța. O componentă 
esențială a securității europene — care nu poate fi limitată 
la angajamentele și măsurile de ordin politic, juridic și mili
tar — constituie extinderea colaborării și schimburilor eco 
nomice și tehnico-științifice, promovarea largi a schimbu
rilor cultural-artistice, turistice, a schimburilor de persoane, 
ca mijloc de adîncire a cunoașterii reciproce, de lichidare a 
neîncrederii și de apropiere între națiuni. Vorbind cu ocazia 
vizitei sale în Olanda despre perspectivele conlucrării mul
tilaterale, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Fără nici o 
îndoială că la colaborarea economică trebuie să adăugăm 
colaborarea științifică, culturală, deoarece nici nu se poate 
concepe astăzi dezvoltarea vreunei națiuni fără a așeza 
la baza întregii activități cuceririle moderne ale științei 
și culturii, fără ca fiecare națiune — fie ea mare sau mică 
— să-și aducă contribuția la patrimoniul universal al științei 
și culturii".

Europa, leagăn al unor înfloritoare civilizații de la cele 
ale străvechii Elade și anticei Rome pină la tulburătoarele 
descoperiri ale secolului XX, pămînt pe care au rodit pres
tigioase culturi, acordă o semnificație deosebită schimbului 
de valori spirituale. Cărți, filme, piese de teatru care poartă 
mesajul umanismului, al apropierii între popoare pot sâ 
risipească negurile neîncrederii, să făurească punți ale cu
noașterii și înțelegerii. Cultura — prin tot ceea ce are ea 
pozitiv, prin forța ideilor progresiste — dispune de capa
citatea de a apropia națiunile, de a favoriza buna vecină
tate, armonia, de a contribui la eliminarea prejudecăților 
și a animozităților artificiale. Colaborarea culturală poate 
și trebuie să joace un rol important în eforturile pentru 
însănătoșirea continuă a climatului în Europa, pentru afir
marea unor relații noi, de deplină egalitate și încredere 
reciprocă. între popoarele acestui continent deseori încercat 
de dramele războiului.

în dezbaterile de la Helsinki s-a afirmat cu claritate ideea 
că dezvoltarea și diversificarea relațiilor cultural-artistice 
reprezintă o modalitate importantă de promovare a^ înțele
gerii în Europa, preconizîndu-se măsuri concrete în acest 
sens cum ar fi elaborarea unor programe de colaborare pe 
termen lung, ca și încheierea unor acorduri bi și multilate
rale. Firește, cooperarea culturală — ca, de altfel, orice do
meniu al cooperării europene — trebuie să se bazeze pe 
realitatea existenței pe continent a unor state cu sisteme 
social-politice diferite. Reprezentanții României au subliniat 
necesitatea ca, în formele ei cele naai variate, cooperarea 
culturală să se desfășoare în conformitate cu interesele fie
cărei țări, pe baza principiilor dreptului internațional și a 
respectului mutual, în scopul promovării înțelegerii între 
popoare. Acordînd o importanță deosebită cooperării cultu
rale ca factor de seamă al securității europene, irebuie sâ 
relevăm valoarea concluziilor primei conferințe a miniștri
lor culturii din Europa organizată la Helsinki în iunie 1972 
ca și semnificația principiilor cooperării culturale interna
ționale cuprinse în declarația adoptată de conferința gene
rală a U.N.E.S.C.O. in 1966,

în mod deosebit, experiența a demonstrat necesitatea in
tensificării schimburilor în domeniul educației, culturii și 
informației — căi eficiente de cunoaștere reciprocă a apor
tului la tezaurul civilizației. Dar in același context trebuie 
plasată și problema combaterii ferme a oricărei propagande 
împotriva păcii Și umanității, a oricărei forme de poluare, 
morală. Scena, ecranul sau cuvîntul tipărit trebuie să slu
jească înțelegerii între oameni, respectului față de toate po
poarele, dezvoltării celor mai bune calități umane. Ura intre 
oameni, cultul violentei, al forței, asuprirea națională, ra
sismul și alte concepții retrograde și~ tendințe nocive nu pot 
fi decît respinse în modul cel mai hotărît.

Generația tînără, care manifestă o deosebită sete de cu
noaștere, care militează pentru aprofundarea destinderii și 
crearea unui sistem de securitate europeană, este vital in
teresată în amplificarea schimbului de valori spirituale, m 
diversificarea cooperării culturale. în cadrul manifestărilor 
europene ale tineretului — la Snagov, Helsinki, Miinchen și 
Florența, ca și cu alte prilejuri — s-a subliniat rolul pe 
care cultura poate să-l joace in apropierea națiunilor, in 
înlăturarea barierelor moștenite din anii „războiului rece*. 
Dinamizarea schimburilor pe acest plan constituie un aport 
substanțial la adîncirea climatului de încredere și destin
dere. esențial pentru abordarea răbdătoare, constructivă și 
reglementarea pozitivă a problemelor de pe agenda interna
țională. România socialistă, prin eforturile neobosite pe care 
le-a depus și le depune, prin inițiativele ei reaTîste, prin 
sugestiile și propunerile formulate în dezbaterile din foru
rile europene, contribuie la promovarea unei ample cooperări 
intereuropene care să slujească nobilele idealuri de pace și 
securitate ale popoarelor Europei.

I
I
I
I
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E. O.

Lucrările reuniunii de
în cadrul reuniunii pregăti

toare de la Helsinki, luni și-a 
început activitatea grupul de 
lucru însărcinat cu elaborarea 
regulilor de. procedură ale vii
toarei conferințe pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

Luind cuvînitul în cadrul dez
baterilor, reprezentantul român 
Ion Diaconu a subliniat că, în 
stabilirea regulilor de proce
dură, trebuie pornit de la fap
tul că edificarea securității eu
ropene este un deziderat major 
al tuturor popoarelor continen
tului. ceea ce nresupune partici
parea la desfășurarea confe
rinței, pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, a tuturor sta
telor reprezentate, indiferent de 
sistemul lor politic și social, de

mărime, nivel de dezvoltare, a- 
partenență sau neapartenență 
la alianțe militare. în acest 
sens, el a arătat că pentru con
ferință trebuie luate ca bază 
regulile de procedură adoptate 
de reuniunea pregătitoare. a 
căror valoare și eficiență au 
fost verificate în practica con
sultărilor de pină acum. \ or
bitorul a exprimat sprijinul de
legației țării noastre pentru un 
proiect de document iugoslav 
conceput în acest spirit.

Este vorba, in primul rind. 
de participarea statelor la con
ferință ca state suverane și in
dependente. în condiții de de
plină egalitate. In virtutea a- 
c-estui principiu. fiecare stat

„PRAVDA": Este pe deplin posibilă 
convocarea conferinței europene

in prima jumătate a acestui an
Comentînd desfă

șurarea consultărilor 
multilaterale de la 
Helsinki în vederea 
convocării . conferin
ței europene de secu
ritate și colaborare, 
ziarul „Pravda" ara
tă, printre altele, că 
în cadrul respective

lor consultări a fost 
realizat un astfel de 
progres care a 
permis majorității 
delegațiilor să con
sidere pe deplin po
sibilă convocarea 
conferinței europene 
în prima jumătate a

acestui an. Confe
rința europeană, 
scrie ,.Pravda“. este 
chemată să joace un 
rol important în 
opera de întărire și 
adîncire a transfor
mărilor pozitive pe 
continent.

într-un interviu acordat cotidianului iugoslav „Palitika", în 
care s-a referit la aspecte ale evoluției politice pe continentul 
european, Knud Boerge Andersen, ministrul de externe al 
Danemarcei, a apreciat că „de la sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial, pe continentul nostru nu a mai fost înre
gistrată o atît de accentuată reducere a încordării ca cea care 
se constată in prezent".

de peste hotare
Consultările preliminare

de la Viena
privind reducerea trupelor și a armamentelor

in Europa
Luni, 14 mai, a avut 

loc, in capitala Austriei, 
o ședință plenară a dele
gațiilor celor 19 state 
participante Ia consultă
rile preliminare privind 
reducerea trupelor și a 
armamentelor în Europa 
centrală, care au început 
la Viena, la 31 ianuarie 
1973.

In ședința de luni, desfășura
tă sub președinția reprezentantu
lui Angliei, a fost adoptat un a- 
ranjament cu privire la partici
pa n ți și la procedura reuniunii.

La consultările de la Viena 
sînt prezenți reprezentanții urmă
toarelor state, participante poten
țiale la viitoarele acorduri și mă
suri privind reducerea trupelor și 
a armamentelor în Europa cen
trală: Anglia, Belgia. Canada, 
Cehoslovacia. Luxemburg. Repu
blica Democrată Germană. Re
publica Federală Germania, O- 
landa, Polonia. Uniunea Sovieti-

centrală
că și Statele Unite ale Ameridi. 
De asemenea, participă reprezen
tanții Bulgariei, Danemarcei, 
Greciei. Italiei, Norvegiei, Româ
niei. Ungariei și Turciei.

Procedura adoptată pentru 
consultările de la Viena preve
de că reprezentanții tuturor sta
telor participante au dreptul de 
a lua cuvîntul și de a prezenta 
documente în problemele aflate 
în discuție.

în cadrul reuniunii plenare din 
14 mai s-a căzut de acord, de 
asemenea, ca aranjamentul pri
vind participantei și procedura 
consultărilor preliminare sâ se a- 
plice și la viitoarele negocieri re
feritoare la reducerea trupelor și 
a armamentelor în Europa cen
trală. Totodată, a fost evocată po
sibilitatea invitării la viitoarele 
negocieri și a altor state europe
ne interesate.

Următoarea ședință plenară va 
avea loc marți.

H. Kissinger despre relațiile
sovieto-americane

La Washington a avut loc o conferință de presă. în cadrul 
căreia Henry Kissinger, asisten tul președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționale, s-a referit la 'izita pe care a 
făcut-o in U.R.S.S. în zilele de 4—9 mau la invitația părții 
sovietice-
Henry Kissinger a declarat câ 

vizita sa in Uniunea Sovietică 
a avut drept scop examinarea 
ordinei de zi a viitoarelor con
vorbiri dintre secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Leonid 
Brejnev, și președintele Statelor 
Unite. Richard Nixon, precum 
și a caracterului general al acor
durilor care pot fi încheiate ca 
rezultat al vizitei oficiale pe 
care urmează să o facă. în luna 
iunie, Leonid Brejnev in Statele 
Unite. întiinirile la nivel înalt 
— a subliniat, în context. Henry 
Kissinger — trebuie bine pr° 
gătite.

Henry Kissinger — relatează 
agenția TASS — a amintit că 
în documentul ..Bazele relațiilor 
recioroce dintre Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste și 
Statele Unite ale Americii”, 
semnat Ia Moscova. în mai 1972. 
de Leonid Brejnev și Richard 
Nixon, s-a stabilit că U.R.S.S. 
și S.U.A. acordă o mare im
portanță prelntîmpinării apari
ției unor situații care ar putea 
provoca o ascuțire primejdioasă 
a relațiilor dintre ele. Pornind 
de la aceasta, părțile s-au obli
gat să facă tot posibilul pentru 
a evita confruntările militare M 
a preintimpina izbucnirea unui 
război nuclear. Ambele părți au 
recunoscut că încercările de

continuare câ. in cursul con
vorbirilor. relațiile economice 
dintre Statele Unite și Uniunea 
Sovietică au fost examinate sjb 
două aspecte : in primul rînd, 
a fost vorba de dezvoltarea nor
mală a comerțului și acordarea 
de creditp pe termene medii, 
pcmindu-se de la faptul că 
Congresul S.U.A. va adopta o 
hotărire favorabilă cu privire la 
proiectul de lege american 
asupra comerțului și cu privire 
la principiul clauzei națiunii 
celei mai favorizate : în al doi
lea rînd, a fost examinată abor
darea generală și pe o durată 
mai lungă a proiectelor comune

In aceste probleme, precum 
și în altele — a relevat Henry 
Kissinger — schimbul de opinii 
a avut loc pentru ca ambele 
părți sâ ooatâ să se pregătească 
pentru intilnirea la nivel înalt 
și pentru ca președintele S.U.A. 
și secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. să poată sâ-și concen
treze, în cadrul acestei întîlniri. 
atenția asupra celor mai impor
tante probleme.

A fost examinată, de aseme
nea. problema viitoare: confe
rințe asupra securității Și co
laborării europene.

O idee din Horațiu : am 
învins și am fost cuceriți de 
spiritul învinșilor noștri. Se 
referea la vechii greci. Și 
iatâ, în continuarea acestei 
remarci, și un adevărat 
triunghi metaforic horațian: 
am construit șosele pentru a 
duce cultura greacă in lume; 
i-am dat acestei culturi o 
limbă care s-o facă univer
sală ; i-am dat o armata 
care s-o apere.

E în toate ocestea un sen
timent de mîndrie și de re
culegere. Mindrie legitimă 
pentru forța și întinderea im
periului roman, reculegere in 
fața adevărului că Roma a 
dobindit un spirit mai vechi 
decît ea insăși, mai puternic 
și mai nou, totodată,
decît chiar armele cu ca
re se cucereau terito
rii. Cind soldații romani
au înfipt lăncile in cercurile 
pitagoreice desenate pe țăr
mul homeric a curs singe, se 
zice. Spiritul elen, cel care-l 
moștenise pe vechii egipteni, 
trecea printr-un imens filtru 
și lua drumul mării spre 
Roma. Roma, așadar, a treia 
latură a unui triunghi cultu
ral. Vechiul Egipt vechea 
Grecie, pulsau în vinele mă
reției Romei. Formau toate 
laolaltă spațiul numit azi 
mediteranean și socotit lea
găn al civilizației culturii. Că 
romanii sînt printre cei mai 
activi moștenitori ai acesteia 
si totodată cei ce conservă 
și prelungesc pină la noi 
ideile și miturile unor tim
puri imemoriale, acesta este, 
istoricește vorbind, un indis
cutabil adevăr. Istoria Romei 
este în porte istoria Egiptu
lui. Si azi în Piața Poporu
lui poate fi văzut un obelisc 
adus din țara piramidelor pe 
mare de împăratul Augustus. 
Obeliscul se înălța în Egipt 
încă de pe vremea faraonu
lui Ramses. Statuile romane 
sînt replici, copii ale celor 
grecești, iar Zeus trecind ma
rea a devenit Jupiter. Legen
da întemeierii Romei are azi 
2726 de ani și în ea au in- 
căDut deopotrivă oameni și 
zei. perioade de glorie și de 
decădere, culmi o’e aindirii 
și crtei. Au trecut vih’ri, - 
ostrogoți, geți și lomhcrzi - 
oeste ea, strălucirea i-a fost 
deseori acoDerită și întune
cată dar timpul tezaurizat 
aici are infinite cordoane de 
legătură cu lumea. Și virsta 
ei, a Romei, a devenit o in- 
con^undabilă gepgrafie a spi
ritului.

Istoria culturii și civiliza
ției Italiei este o vibrație a

istoriei, culturii și civilizației 
Romei. Cucerit și eliberat 
succesiv, teritoriul Italiei 
cade pradă rivalităților in
terne. Apoi celor france
ze, spaniole, germane. Ga
ribaldi și Cavour pun apoi 
bazele Italiei moderne. După 
al doilea război mondial, la 
2 iunie 1946, Italia devine 
Republică. De fapt, prin a- 
cest act îmi spunea un tî-

spiritul lui a rămas. Privesc 
o statuie sau mai bine zis 
niște fragmente ale uriașei 
statui care-l reprezenta pe 
împăratul Constantin și mă 
gîndesc câ în intenția auto
rului (sau autorilor), nu au 
stat atît ideea reprezentării 
ca atare cît mai ales forța 
și trăinicia acestui spirit, pu
terea sa de a rezista veacu
rilor. în fond, împăratul Con-

Italia în. treacăt (II)

Pulsul Romei

Însemnări de A. I. ZĂINESCU

năr prieten italian, țara a 
revenit la vocația ei republi
cană. Vocație căreia „impe- 
ratorii" de odinioară i-au 
dat o înaltă strălucire, sub 
ei Roma cunoscind o desă- 
virșită perioadă de glorie. 
Nu întîmplător se zicea: „toa
te drumurile duc la Roma*. 
Sau, ca să revenim la Ho
rațiu, nu întîmplător se zicea 
că drumurile, latina și arma
ta Romei vegheau nu orașul 
ca atare, cît mai cu seamă 
expansiunea sa în spirit 
Fiindcă am văzut, atunci 
cînd Cezar a vrut să treacă 
Rubiconul, l-a trecut. Se dă- 
rîma cu aceasta o prejude
cată. Roma între zidurile 
ei nu era invincibilă. Ea 
era puternică și durabi
lă însă în spirit Sau, mai 
precis, în ceea ce numim azi 
latinitate. Si chior și atunci 
cind imperiul s-a scindat.

stantin este cel care s-a 
depărtat cel mai mult de 
acest spirit și sub protecția 
căruia i s-au adus totuși scli
piri noi. Statuia avea 32 metri 
și este prăbușită azi în tone de 
marmură : o mină care ara
tă în sus, idee de zbor, de 
fintină care sparge, parcă, 
cerul. O talpă grea, imensă 
sub care nici pămîntul par
că nu rezistă. Pare mai de
grabă o pecete. Și închipui- 
ți-vă, la înălțimea acestor 
tone de marmură, la 32 me
tri, de o severitate absolu
tă, dar și vizionar, auster ca 
o tablă de legi și impene
trabil, chipul celui care avea 
să fie proclamat sfînt și să 
concureze în cursa pentru 
eternitate,

în Piața Capitoliului din Roma 
Foto : C. VOITIȚCHI

obținere a unor axantaje uni
laterale. în mod direct sau in
direct, pe seama celeilalte părți, 
sînt incompatibile cu aceste 
scoouri. Convorbirile de Ia 
Moscova, a spus Henry Kissin
ger, au oferit posibilitatea xâ 
se aprecieze in ce măsură a- 
ceste principii au fost transpuse 
>n viața și să se examineze pro
blema privind pașii următori 
care pot fi întreprins! pe această 
cale. Părțile, a declarat Henry 
Kissinger, au ajuns la conclu
zia că ele au respecta: cu 
seriozitate aceste principii in 
cursul anului care a trecut si 
intenționează să Ie re<pe<ne H 
continuare si sâ le adlnceascâ.

Henry Kissinger a arătat. în

ia Helsinki
are dreptu’ să ia parte, fără 
nici o discriminare, la toate 
formele de activitate si jn toate 
organismele conferinței. Lucră
rile conferinței nu trebuie să 
se desfășoare, sub nici o formă, 
de oe poziții de bioc sau alianțe 
militare. In același timp, adop
tarea tuturor deciziilor confe
rinței trebuie să se facă pe baza 
consensului — principiu esen
țial pentru a asigura ansamblu
lui rezultatelor conferinței o 
bază autentică si durabilă.
aceea a consimțâmintului tu
turor statelor participante. E- 
galitatea in drepturi tre
buie .sâ se traducă in prac
tică, de asemenea, prin adopta
rea reguli; rotației, care con
sacră. în fond, dreptul fiecărei 
țări de a-«i aduce contribuția 
la organizarea si conducerea 
lucrărilor conferinței. Avind în 
vedere importanta rolului ooi- 
r.iei publice in ooera de edifi
care a securității in Eurooa. ea 
trebuie să aibă acces la dezba
terile generale privind pozițiile 
statelor in problemele vitale ale 
continentului, ca și la rezulta
tele conferinței, ceea ce ar tre
bui. după părerea tării noastre, 
să-si găsească reflectare în re
gulile de procedură preconizate 
pentru viitorul forum eurooean.

In aceeași zi, și-au continuat 
activitatea grupurile de lucru 
care se ocupă de problemele 
cooperării economice, tehnico- 
știintifice si în domeniul me
diului înconjurător (capitolul al 
doilea al ordinii de zi), respec
tiv de cooperarea culturală (ca
pitolul al treilea).

Grupul pentru problema prin
cipiilor relațiilor între statele 
participante a continuat acti
vitatea de redactare a documen
tului referitor l-a sfera de apli
care a acestor principii.

Zilele acestea la Reykjavik au avut loc convorbiri in problema 
diferendului Islandei cu Marea Britanie, asupra extinderii limi
telor apelor teritoriale islandeze, care a dus la incidente impli- 
cind flotila de pescuit engleză. In imagine, studenți din capitala 

acestei țâri demonstrind împotriva eșuării negocierilor.

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

încheierea dezbaterilor generale
La Palatul Națiunilor s-au încheiat dezbaterile generale ale 

celei de-a 28-a sesiuni a Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa, consacrată activităților și rolului Comisiei în domeniul 
intensificării relațiilor de cooperare economică între statele 
continentului.

Analizînd evoluția favorabilă 
a climatului politic european 
în ultimul timp, Stanislav; 
Trepczynski, reprezentantul Po- 
loniei, a remarcat că, dintr-o 
arenă a conflictelor armate și 
a intereselor contradictorii, 
Europa poate deveni o zonă a 
cooperării și păcii trainice. Coo
perarea intereuropeană prezintă 
interes deopotrivă pentru state
le din estul și vestul continen
tului. a evidențiat el.

Sesiunea Comisiei s-a reunit 
într-un moment în care guver
nele europene examinează o- 
biective politice de importanță 
vitală, inclusiv diferitele as
pecte ale cooperării între sta
tele continentului — a declarat 
reprezentantul Italiei, G. Smo- 
quina. Comisia — a spus el —

este chemată să delimiteze di
feritele aspecte ale acestei coo
perări.

Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa, a spus repre
zentantul Turciei, C. Kirca, re
prezintă un organ eficient, cu 
o mare experiență, un instru
ment care s-a dovedit capabil, 
de-a lungul existenței sale, 
să-și îmbunătățească activități
le vizînd promovarea cooperă
rii economice, științifice și teh
nologice dintre statele membre. 
El a subliniat că Turcia, țară 
în curs de dezvoltare, speră că 
intensificarea schimburilor co
merciale între state cu sisteme 
economice diferite va conduce 
la îmbunătățirea situației țări
lor mai puțin dezvoltate de pe 
continent.

Abidjan: 
cooperarea 

inter- 
africană

Desfășurată la Abidjan, 
prima conferință ministeria
lă africană consacrată dez
voltării economice a conti
nentului se înscrie ca un 
moment remarcabil, cu sem
nificații notabile. Pentru 
prima oară o reuniune la 
scară continentală a dezbă
tut cele mai importante pro
bleme economice cu care 
sînt confruntate țările afri
cii.

Ideea fundamentală a dez
baterilor din capitala Coas
tei de Fildeș, la care au 
participat reprezentanții a 
40 de state membre ale Or
ganizației Unității Africane 
a fost — așa cum sublinia 
în cuvîntul de încheiere 
ministrul economiei și fi
nanțelor al țării gazdă — 
aceea a „creării «oui larg 
front unit al solidarității» 
cooperării și acțiunii comu
ne a statelor africane ca un 
instrument de accelerare a 
dezvoltării, de cucerire a li
nei reale independențe eco
nomice".

Raportul preliminar prin
cipal, pe baza căruia s-au 
desfășurat lucrările reuniu
nii — raport întoemit de un 
grup de experți. — reliefea
ză ca o „necesitate imperi
oasă" cerința ca Africa 
să-și asume în mod deplin 
controlul direct In sfera 
dezvoltării economice. >^u- 
cerindu-și libertatea pontică 
— relevă raportul — statele 
africane sînt hotărîte să-și 
dobîndească jn cel mai scurt 
timp posibil și independen
ța economică — condiție e- 
sențială pentru ca ele să 
poată deveni membri cu 
drepturi egale ai comunită
ții internaționale". In direc
tă legătură cu acest strin
gent imperativ, atît rapor
tul experților cît și dezba
terile reuniunii au apreciat 
rolul deosebit de important 
pe care-l are unitatea afri
cană. cooperarea și colabo
rarea în cele mai diverse 
domenii între statele conti
nentului. O idee unanim 
subliniată la Abidjan a fost 
aceea că țările africane tre
buie să se prezinte ca un 
front comun, ori de ctte ori 
va fi posibil. în cadrul ne
gocierilor internaționale în 
problemele monetare și co
merciale.

De altfel, principalele con
cluzii în acest sens pot fi 
regăsite în cele două docu
mente adoptate de repre
zentanții celor 40 de state 
africane, raportul comitetu
lui de experți privind prin
cipalele probleme economi
ce, financiare și comerciale 
africane, precum și declara
ția asupra economiei Afri
cii, ambele urmînd a fi su
puse spre dezbatere si a- 
probare șefilor statelor 
membre ale O.U.A. care se 
vor reuni cu începere de la 
25 mai la Addis Abeba. A- 
mintitele documente pun ac
centul pe importanța dez
voltării economice indepen
dente a Africii scoțînd în 
evidență necesitatea intensi
ficării cooperării interafri- 
cane în toate domeniile. 
Printre recomandările cele 
mai importante în acest 
sens se numără accelerarea 
schimburilor interregionale, 
ca și finanțarea eu priori
tate — de către Banca A- 
fricană — a proiectelor co
mune de dezvoltare econo
mică. A fost propusă, de a- 
semenea. crearea uneia sau 
mai multor uniuni de plăți, 
instituirea unui fond de coo
perare, fondarea unui Con
siliu african pentru comerț 
și dezvoltare, a unei uniuni 
poștale africane.

Cu puține zile înaintea in
trării O.U.A. în cel de al 
doilea deceniu al existenței 
sale, reuniunea de la Abid
jan subliniază, o dată mai 
mult, preocupările țărilor a- 
fricane de a folosi eficient 
solidaritatea, cooperarea, u- 
nitatea de acțiune ca un pu
ternic instrument al consoli
dării independenței econo
mice, al accelerării dezvol
tării.

E. R.
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„Skylab" pe orbita
• NICI UN INCIDENT nu a 

determinat întreruperea numă
rătorii inverse în vederea lansă
rii Laboratorului spațial („Sky
lab"), astfel că, la ora 19 și 30 
minute (ora Bucureștiului) cen
trul de control de la Cape Ken
nedy a anunțat lansarea cu suc
ces a stației spațiale. Zece mi
nute mai tirziu, la ora 19 și 40 
minute, oficialități ale N.A.S.A. 
au informat că racheta „Sa- 
turn-5“ s-a plasat pe o orbită 
circumterestră avind apogeul 
de 437 kilometri și un perigeu 
de 435 kilometri.

Incidente la Belfast
• o patrula militară, 

care se afla în cartierul catolic 
Falls Road, din Belfast, a fost 
atacată de elemente aparținînd 
I.R.A., a anunțat un purtător 
de cuvint al armatei britanice 
stațiopfate în Irlanda de nord.

Un militar a fost ucis, iar alți 
trei au fost grav răniți.

Acesta este cel de-al doilea 
atac important cu bombe pe
trecut in ultimele 24 de ore la 
Belfast,

Linie aeriana Frankfurt 
pe Main-Moscova- 
Tokio

• LA MOSCOVA a fost sem
nat un protocol suplimentar Ia 
acordul privind transporturile 
aeriene dintre U.R.S.S. și R.F. 
Germania. Protocolul prevede 
deschiderea liniei aeriene 
Frankfurt pe Main — Moscova 
— Tokio pe o rută care va tra
versa întinderile Siberiei.

• CONSILIUL DE SECURI
TATE s-a reunit luni, ora 14,30 
G.M.T., pentru a lua in dezba
tere noi propuneri privind in
tensificarea embargoului și

sancțiunilor economice hotărîte 
anterior împotriva Rhodesiei. 
Membrilor Consiliului de Secu
ritate le-a fost prezentat un 
raport al Comitetului pentru 
sancțiuni al Consiliului, în care 
au fost prezentate numeroase 
cazuri de nerespectare a sanc
țiunilor economice instituite de 
O.N.U.

• TELEVIZIUNEA DANEZA 
a prezentat, duminică un film 
documentar în culori intitulat 
..Dumitra — viața într-un sat 
din România". Filmul a fost 
realizat de prof. Heino Wessel- 
Hansen. împreună cu studenții 
săi, pentru Muzeul de istoria 
culturii din orașul Randers, în 
care s-a prezentat — timp de 
trei luni — o expoziție înfăți- 
șînd transformările economico-

sociale petrecute în viața satu
lui românesc în anii construc
ției socialismului.

David Bruce a sosit 
la Pekin

• DAVID BRUCE, șeful bi- 
roului de legătură al Statelor 
Unite ale Americii în R. P. 
Chineză, a sosit luni la Pekin, 
pentru a-și lua în primire noul 
post — anunță agenția China 
Nouă.

Deschiderea biroului de legă
tură al S.U.A. la Pekin, ca si a 
biroului R. P. Chineze la Wa
shington (care a avut loc recent) 
s-a făcut în baza acordului in
tervenit anul trecut între guver
nele R. P. Chineze și S.U.A.

• AGENȚIA TASS transmite 
— citind agenția de presă „Eli
berarea" — că, la Quang Tri, 
autoritățile saigoneze au predat

reprezentanților Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sufl 225 
persoane civile eliberato din di
ferite locuri de detenție. Pe 
parcursul săptămînii trecute, nu
mărul persoanelor civile elibe
rate a fost de 600, adică mai pu
țin decît se convenise în cadrul 
tratativelor purtate între repre
zentanți ai G.R.P. și ai admi
nistrației de la Saigon.

Le Duc Tho la Paris
• LUNI a sosit Ia Paris, în 

vederea participării la convor
birile vietnamezo-americane, Le 
Duc Tho, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, reprezentantul Guver
nului R.D.V. ia convorbiri.
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