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Proletari din toate țările, uniți-vă I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, 
pe ziariștii iranieni Mansour 
Moslehi, comentator principal al 
Radioteleviziunii iraniene, Rasoul 
Arvanaghi Kermani, redactor la 
grupul de presa „Etelaat", Sia- 
mak Tamjidi, redactor la Agenția 
de presă „Pars“, și Farajhollah

Saba, redactor la grupul de pre
să „Kayhan“.

La primire au fost de față to
varășii Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, și Constantin 
Mitea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ziariștilor iranieni.
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Intre 21 — 27 mai ..Primăvara
culturală bucureșteană

programate, in ca
drul festivalului, or
ganizatorii iși propun 
sâ contribuie la cul
tivarea sentimentelor 
de patriotism, ]a sti
mularea creației pe 
tărlmul literaturii, 
muzicii, artelor plas
tice, teatrului și fil
mului, la îmbogăți
rea orizontului spi
ritual al maselor 
largi de oameni ai 
muncii.

Festivalul va re-

Capitala va găz
dui, intre 21 și 27 
mai, o suită de ma
nifestări artistice de 
anvergură, reunite 
sub genericul festi
valului „Primăvara 
culturala bucureș- 
teană". Această ma
nifestare cultural- 
artistică de masă, a- 
flată la prima 
tie, urmează să 
desfășoare 
care an, în 
săptămână 
mai. " 
tui

edi- 
se 

fie- 
ultima 

lunii 
Prin conținu- 
manifestărilor

în

/ f

uni toate 
artistice 
niște și 
din București,

formațiile 
profesic- 

de amatori 
pre

cum și celelalte in
stituții culturale — 
muzee, case memo
riale, biblioteci, case 
de cultură, cămine 
culturale, clubul ti
neretului și pe cele 
ale sindicatelor —- 
care vor organiza, 
în această perioadă, 
bogate manifestări, 
atit pe sectoare cit 
și la nivelul Capi
talei.

Reporterii ziarului nostru relatează 
de la Someș. Lotru, Brăila 

și Constanța

IMPERATIVUL MAJOR AL ACESTOR 1>LE

încheierea imediată 
a însămînțărilor

„Obiectivul numărul unu al 
acțiunilor uteciste, ne spu
nea tovarășul Dumitru Buza
ta, președintele Consiliului ti
neret sătesc, îl constituie — 
de citeva zile — eliminarea 
excesului de umiditate de pe 
cete aproape cinci mii de 
hectare afectate și însămîn- 
țarea acestora cu porumb, 
culturi furajere și legumicole. 
Acestea reprezintă aproape o 
zecime din suprafața prevă
zută a fi tnsămîuțaiă în pri
măvara pe care o parcurgem 
dg către unitățile agricole. E 
vorba, deci, de peste cincispre
zece mii ae tone de cereale. 
Iar in cadrul întrecerii „tine
retul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen" preocuparea noastră 
majora vizează obținerea u- 
nor producții la cote maxime. 
De aceea, în fiecare unitate 
agricolă a fost organizat un 
șantier utecist. Un șantier al 
cărui obiectiv este recolta a~ 
cestui an". Precizarea de la 
Comitetul județean U.T.C. 
are corespondent exact in 
realitatea întîlnită în uni
tățile agricole. In aproa
pe toate brigăzile de pro
ducție ale cooperativelor 
agricole, tinerii s-au dovedit 
a fi participant energici, de
terminant in actuala campa
nie. La Cornești, de pildă, o 
sută șaptezeci și șapte de hec
tare au fost scoase de sub pe
ricolul inundației prin eforturi
le tinerilor. Au lucrat cu dă
ruire zi și noapte tot timpul 
cit apele pîraielor amenințau 
cu revărsarea • apoi, au tăiat 
canale, înfruntind noroiul în 
care picioa-ele li se cufundau 
pînă la genunchi, determi- 
nînd eliminarea excesului de 
apă. Și astfel, patruzeci și trei 
de hectare au și fost semă
nate cu porumb, pe restul 
suprafeței mecanizatorii avînd 
acum de lucru pricind pre
gătirea patului germinativ. O 
sută șaptezeci și șapte de 
hectare vor fi însămînțate în 
epoca optimă, permițtnd, după 
cum sublinia inginerul Ion 
Gugu, obținerea unui spor de 
producție de minimum o mie 
de kilograme la hectar. Extin-

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a TV-a)

AM ÎNTORS Șl CEA DE A OPTSPREZECEA FILA DIN CALENDAR Șl SEMANATUl PORUMBULUI

RAMINE LUCRAREA AGRICOLA LA ORDINEA ZILEI.. FIREȘTE, SITUAȚIA A FOST DETERMINATA

IN PRIMUL RIND DE PLOILE APROAPE CONTINUI ALE ACESTEI PRIMĂVERI. ORICUM, RAM1NERILE

IN URMA SE IMPUN RECUPERATE, PRIN MUNCA DEPUSA FĂRĂ RACAZ, PRIN ORGANIZARE, PRIN

ÎNTRAJUTORARE, PRIN ELIMINAREA EXCESU LUI DE UMIDITATE DE PE TERENURILE AFECTATE,

CREINDU-SE ASTFEL CONDIȚIILE OPTIME DE LUCRU. IN JUDEȚUL GORJ, CELOR APROAPE DOUA

MII DE HECTARE NEINSAMINȚATE IN PRIMAVA RA ACEASTA, LI SE ADAUGA ALTE TREI MII

AFECTATE DE APA IN EXCES ADUNATA IN CROVURI SAU CARE A INUNDAT, PRIN REVĂRSAREA

RIURILOR, SUPRAFEȚELE DEJA LUCRATE.

La cooperativa agricolă din 
Mărgineni, județul Olt, re
cepția lucrării de semănat se 
realizează imediat de către 
specialistul unității și coope
ratorul căreia îi este reparti
zată suprafața pentru a o lu

cra în acord global.
Foto: ST. WE1SS
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ȘANTIERUL
NAȚIONAL

AL TINERETULUI

ASTĂZI, IN SISTEMUL DE IRIGAȚII CETATEA-GALICEA SE 
CONSTITUIE
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ACTLALITA- 
IEA PEMRl 

TINERET 
grupează știri 
din activitatea 
organizațiilor 
l’.T.C, iniția
tive, noutăți 

cultural- 
științifice, 

turistice, note, 
informații uti-> 
litare. anchete, 

reportaje, 
fotografii, etc.

i
I

I

Al DOILEA FORUM 
NAȚIONAL PIONIERESC - 

tribună de dezbatere, 
de schimb de experiență

Interviu cu tovarășa ELENA POPARAD-MANTHO
vicepreședinte al C.N.O.P.

— Știm fă In vară se reedi
tează intilnirea Forumului na
țional al pionierilor ; ce date ne 
puteți «feri acum despre acest 
eveniment î

— Forumul național al pionie
rilor se află La a doua ediție ; 
acest eveniment, anual din viața 
organizației de pionieri «-a năs
cut la sugestia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care, la a 
doua Conferință națională a Or
ganizației pionierilor, a cerut ca 
pionierii să fie cit mai des re
uniți in forme de activitate 
structurate în așa manieră incit 
să ’e permită participarea di
rectă și angajată la întreaga 
viată a organizație! lor — de la 
concepere la realizare. Forumul 
reprezintă doar una din moda
litățile de afirmare a democra
tismului ce guvernează mersul

întregii noastre societăți și in 
viața organizației comuniste a 
copiilor. La prima sa întilnire, 
Forumul a promovat ca formă 
de lucru acțiunea concretă, dia
logul de la pionier la pionier, 
reunind 200 de copii. De asta

dată participarea s-a lărgit, cu- 
prlnzînd 455 delegați și invitați.

Interviu realizat de 
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a 11-a)

SENTIMENTUL
INALIENABIL Ltbontorul de electronici al Institutului pedagogic din Oradea. 

Foto : ȘTEFAN WEISS

AL PATRIEI
Dragostea adevărată în

seamnă generozitate, deschi
dere, comunitate. împlinire 
prin dăruire: regăsirea noas
tră in celălalt, cu care ne 
identificăm, in care și prin 
care viața dobîndește ser.? 
întru depășirea îngustimii 
individuale...

Trăirea iubirii se refuză a- 
nalizei reci și precise. Arta 
o recreează totuși, iar re
flecția filosofică, de la Pla
tan încoace, găsește in ea 
una din cheile pentru desc.- 
f rare a umanității omului.

de PAVEL APOSTOL
Iubirea creează comunitate, 

și orice comunitate 
presupune acel prag 
de iubire frățească 
solidaritate.

Dragostea față de 
față de popor, fața de ordi
nea socială aleasă și creată 
de el ia ființă în continuarea 
celei dinții forme de iubire, 
cea filială- Avea dreptate 
Geo Bogza. spunând, la un 
Congres al scriitorilor:

umană 
minim 
numită

patrie.

..Sentimentul de datorie, de 
recunoștință față de părinții 
care m-au adus pe lume, eu 
l-am prelungit și l-am a- 
profundat Intr-un sentiment 
de datorie și de recunoștință 
față de poporul In mijlocul 
căruia trăiam și căruia sim
țeam că-i datorez totul".

Patria reprezintă o reali
tate complexă : geografică, 
etnică, istorică și socială, 
culturală Ea este locul nos- 
stru de naștere, formare și
(Continuare in pag. a IV-a)

Un semnal din Deltă
Cum se apără echilibrul eco

logic în Delta Dunării, consi
derată, pe drept cuvint, un u- 
nicat al Europei ? Iată o între
bare pentru răspunsul căreia 
să derulăm cîteva aspecte.

Prin 1958, la Tulcea s-a por
nit o campanie împotriva păsă
rilor. care, fiind „trase ]a răs
pundere" pentru micșorarea 
recoltei de pește, au început sâ 
fie ucise pe capete.

Iată ce ne relatează tovară
șul inginer Nicolae Dragomir, 
șeful laboratorului silvo-cinege- 
tlc al Institutului de cercetări 
și proiectări „Delta Dunării" ■

— Cam în aceeași perioadă 
am vizitat o colonie de păsări 
la Mahmud ia. Apa era roșie de 
sînge, iar în ea se zbateau mii 
de pui cu picioarele tăiate. Pă
sările adulte făceau o larmă de

nedescris. Ei bine, am găsit 
acolo „la lucru- doi pescari. „Le 
1ălem picioarele și le ducem la 
Tulcea — mi-au explicat ei. Pen
tru fiecare picior primim 3 Iei.

Tovarășul Nicolae Dragomir 
ne mai declară 1

— Chiar dacă masacrarea pă
sărilor nu se mai face acum in 
văzul oamenilor, ea tot e con
tinuată, În general prin „tra
gerea In ținte mișcătoare". Ast
fel, anul trecut au fost împuș
cate 50 000 de păsări mari, in
tre care chiar și pelicani, pă
sări declarate monumente ale 
naturii, acum dai ani alte 
70 000 de păsări, iar pentru anul 
în curs se preconizează a fi ni
micite încă 50 000. In urma se
sizărilor. s-a făcut o anchetă 
a organelor superioare și, la 
asociația vlnătorilor. pentru

justificarea cartușelor consu
mate de paznicii amenajărilor 
piscicole era invocată si împuș
carea altor păsări deltaice.

— De fapt, cu ce scop s-a fă
cut aceasta ?

— Vedeți. păsările In cauză 
sînt ibtiofage. ca de altfel ma
rea majoritate a păsărilor De! 
teL S-a nimerit ca nu știu cine 
să le facă răspunzătoare de 
micșorarea recoltei de pește din 
bălțile Deltei, ceea ce nu-1 a- 
devărat decît în mică măsură. 
Realitatea este că peștele s-a 
împuținat datorită exploatării 
stufului din Deltă, la scară in
dustrială și cu ignorarea legi
lor ecologice, prin pătrunderea 
cu mașini grele, șenilate, chiar 
și in zonele decretate prin lege 
rezervații naturale.

— în ce privește stuful — de

clară tovarăș al profesor dr. 
Aurel C. Ranu. secretarul ști
ințific al secțiilor de biologie, 
geografie-geologie, științe agri
cole și silvice, hidrologice, bi
ochimie ale Academiei R.S.R. 
și al Comteiel Dentru Progra
mul „Omul și biosfera" — pro
ducția a scăzut in ultimii ani 
cu mal mult de M la sută, iar 
unele unități amenajate special 
pentru stuficultură, cu mari 
investiții, cum este unitatea 
Rusca, de pildă, au trebuit să 
fie cedate altor folosințe, ca 
piscicultura, silvicultura sau a- 
gricultura.

Reluăm, pentru completarea 
imaginii, declarațiile altui in-

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a IV-a)

cronofag
de ACULIN CAZACU

Recent. în coloanele ziarului, profesorul Mircea Malița a ț 
deschis o dezbatere pe un evantai de teme subsumate unei < 
dominante de stringentă actualitate : „știința organizării tim- ( 
pului". Patru teze mi-au reținut atenția : 1. împărțirea timpu- < 
lui este o strategie ; 2. In folosirea optimala a timpului în ve- ( 
derea atingerii unui scop, elementul esențial este voința și < 
efortul ; 3. Totul se poate ierta în afara de păcătui maximal : 4 
irosirea timpului ; 4. Important este să dobîndîm reguli prac- 4 
tice de stâpinire □ timpului. Cea mai elocventa dintre ele mi < 
se pare că intră într-o formulă simplă : unele lucruri sînț mai < 
importante decit altele. (

Emisia de teze este, fără îndoială, esențială pentru dema- I 
rarea unei discuții. Ea creează un spațiu de variație pentru < 
idei și îndeamnă la acte de reflecție succesive, la confruntări I 
de ginduri cu experiențe individuale și la autocontrol. O dez- < 
batere despre măsura în care putem stăpînî orele și zilele I 
nu este una pur teoretică, ci una practică, ce se poate institui < 
în proporții de masă, căci ne privește pe toți. Nu putem trăi < 
în afara timpului, ci în el. Iar măsura în care ni-1 însușim op- 1 
ti mal, neirosindu-1, conturîndu-ne un sistem de repere stra- l 
tegice, este esențială pentru nai. Pierderea de timp este un I 
soi de asfixiere prin vegetare sterilă. Timpul ne este la fel < 
de util ca oxigenul. Cu o condiție : sâ-l distribuim în serii < 
de acte socialmente utile, în care apar priorități și fapte se- I 
cundare sau terțiare. Timpul ne este folositor cu precădere < 
la tinerețe, cînd ai in față mai mult din viață, cînd ești domi- < 
nat de perspective și atras de proiecte. Bugetul de timp, pe < 
care sîntem în stare să ni-l creionăm fiecare, este un instru- I 
meat de ghidaj și de operare. I

Auzim adesea, pe unul sau pe altul, lamentîndu-se că < 
n-are timp, că este supraincârcat, câ nu mai dispune de sine, • 
Nu contest că în anume sectoare, poate cu precădere în in- I 
vâțămînt, există încă supraîncărcare. Dar în fața stărilor I 
obiective, care trebuie luate așa cum sînt, cărora nu trebuie < 
să le substituim dorințele și afectele, lamentarea este prin < 
excelență abdicare și însemn de pasivitate malignă. Cred câ 1

(Continuare în pag. a Vl-a) 1
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CE A MAI URMAT ?
Am participat adnsea. întim- 

plător sau invitat în mod spe
cial. U mult? adunări generale 
în cir? av?a loc actul solemn 
al primirii unor tineri ln rln- 
duriln utecl$ti|oe. Nu dn puțina 
ori. m-am gîndit la interesul 
p? cârc l-ar prezenta urmări
rea lor pi parcursul activității 
în cadrul organizației. al creș
terii și maturizării accstorp pa 
drumul conștientizării condiției 
lor de tineri comuniști. Pentru 
că momentul primirii nu repre
zintă dccît un moment al un?i 
evoluții. încăpută interior. în 
preajma organizației. și urmind 
a fi continuată apoi în perma
nență în cadrul icestcia.

Aflîndu-mă zilnl? trecuta la 
Pitești. printre utcciștii din ca
drul Trustului d? construcții 
industriala. mi-am propus să 
cunosc pa citi vi dintre tinerii 
primiți în ultimi perioadă in 
organizația. aăutînd să surprind 
citcva dip momentele Integrării 
lor deplina în organizația. inte
grare cară presupune. evident. 
o preocupară coenfpunzătolee 
din partea organizației carn i-i 
primit in sinul ai. Sarcinile 
primita. acțiunile la care sint 
atrași și |i circ li 6ă solicită o 
participare concretă. precum și 
îndrumarea lor continuă sa con
stituia ca tot atitca modali tați 
fundamentala de acțiune în ve
derea realizării scopului princi
pal al Uniunii Tineretului Co
munist. — educarea și formarea 
comunistă a tinerilor — astfel 
incit. urmărind evoluții lor. do
ream să mă refer. în primul 
rînd. la acesta aspccta.

l-am cunoscut pe cițiva. CU 
sprijinul tovarășului Valariu Gri- 
goră. secretar al comitatului 
U.T.C. din cadrul T.C.l.. împreu
nă cu cârc m-am deplasat ia 
șantierul fabricii de polietilenă 
â Combinatului petrochimic Pi
tești. Sînt cițiva tineri. primiți 
în lunile ianuarie și martin | ala 
acestui an. tineri calificați și 
crescuți aici. pe șantier. tinari 
vaniți din alta părți ale țării și 
car? și-au găsit aici locul pen
tru a se forma și perfecționa ca 
muncitori. Se numasc Vasile 
Sandu. venit de pa meleaguri 
moldovene. Constantin Radu. 
din județul llfov și Marin Hai- 
dunu. din județul Argeș. Doi 
sudori și un lăcătuș montator. 
Aici s-au tntțlnit și aici au fost 
primiți în organizația U.T.C.. 
în urma dorinței lor de a fi. și 
în aces' mod. alături da ceilalți 
ținari. participanți la îndeplini

rea obiectivelor pa cara aceștia 
și la-au propus. la acțiunile ini
țiata..

Dar ea s-a de țoale acesta 
ginduri ? Daca înainte da a fi 
discutați d? cttra adunarea ge
nerală a existat o oarecare pra- 
ocupare pentru pregătirea lor. 
secretarul organizației U.T.^. 
lon Grama. purtind discuții cu 
fiaelea. exolic^ndu-ia statutul or-

rari a itUrnit-o această Intre- 
car^ — angaiamante’e mobili
zatoare pa care la-a determinat 
li ■ căror îndepliniee aste in 
plină desfășurare. d* rezultatele 
m i37r pre*a tteaaîțA -U iți uu- 
ti-e rinduri i?--. ilustrat. De
vin? însă -- daol-!* da înțeles 
dacă Țfn'-~-. reamă d? faptul că. 
aid. însuți sacretarul organiza
tei bu s-a preocupat da antre-

ae X;nș8iiiiafe .politica a

jygtaizației IIJ.C. yimirtj de j»i membt

ganizațici. scopuriit și obteetj- 
vela icastăia. de la primirea lor 
în rindurila utccișiijD^ oriea fal 
dn preocupare ln c^^<a ce-i pr.- 
vasta s-a termlMt S-i contada- 
rit. probabil. că odată cu primi
rea carnetului. aceștia aa oct 
consideri integrați total celor
lalți ujeciști. odată cu citirai 
statutului și cu rai ura* «raga,;** 
mantului fiind deplin peagău;i, 
politic. singura griji răminlnd 
doar convocarea lor -a adunările 
generale O atiudine ca depă
șește granițele cazului concret 
relatat. ilustrînd o mentalitate 
împotriva eăreil. în spiritul au
tenticului revoluționarism. al 
politicii partidului și statului 
no*Lru. trebuie să luptăm ne 
toate căile. Consaclnțc ? Aici, in 
organizație. despre sarcini con
cretă personale încredințate noi
lor uteciști. car? să le solicite 
inițiativa. să le dezvolte spiritul 
de organizație și responsabili
tatea personală ? Nici vorbă l 
îndrumarea lor. de către u»?- 
cIșII cu experiență. preocupa
rea pentru clarificarea răspun
derilor si a îndatoririlor ca le 
revin ca membri ai organizației. 
ca partlciipinni li marele efort 
colectiv al întregii noastre pa
trii. a fost practic neglijată da 
biroul organizației U.T.C. llus- 
teallv. tinarii. toți trai. nu a- 
flasară încă de faptul că tine
retul patriei noastre s-i antre
nat intr-o acerbă luptă cu 
timpul. cu propriile forța. sub 
deviza întrecerii lansate de 
Biroul C.C. al U.T.C. : „Tlne- 
ratul — factor activ în înde
plinirea cincinalului în patru 
ani și jumătala'<. Faptul ar pu
tea părea incredibil. ținind sea
ma da puternica emulație pa

ea-ta tltarlter la araatfi ta» 
trecwe. ta ji taârlfta PtafiltBta
lar tar M ^easritatar*
-itMttafi ța cflfiirfiMfirta 

tat prqitate ta te ta * 
estate

CI fia «tel vtatatal taer 
«•tatefi Mrfita* fififiM tafia 
*>*>•*. avtat r-iaatete fi
fii* .artafiW pe eara te «ta te 
te wrxt r-rifil Vatem 
Crifitai, AMwar t ta a citată «te 
«tal» Av tar* talar»W ta rinfi 

ta gata-a?. G~wtaa 
Vx Rtatail ta arw«tav ai ■>»- 
risu-y • ta ataci «q țar- 
Je? STc. ta a taata st ta •

form* tinarii. în condițiile spe
cifice muncii. Faptul asta cu 
atît mii grav cu cit aprecierea 
aceasta aste făcută de un ac
tivist al comitatului municipal. 
un cadru cu o experiență sufi
cientă. dar care a abdicat da la 
elementari îndatorire de acti
vist i aceea de a milita pantru 
învingerea genutățiloe. pantru 
lnitauraraa ln rlndurile n tacti- 
tli or a principiilor eticii comu
nista.

Discuți* eu tinerii primlti tn 
organizația ml-a oferit prea
&ațin? ale^nta pentru caca c^ 

ni propusesem: urmărire* evo
luția: io in cadrul organizației. 
«ub îndrumarea aces’.eia Coa- 
rt'inwtoT. *i dJaciplinați. al tai 
fac datoria la locul âa muncă 
li Dariicwă ragulit |a șadințala 
orginiaațlai. S’-a ftc.it lnsă tec 
de;*. în n^*nțila lor. na^umari- 
toarae întrebare . oara ta «U».
—a reducă setivv-iM* o^nta- 
ț|?i da tineres — FUapun— ne- 
rrvti însă *6^pa^lle«^ cecnda- 
pătrare * tapne ar- Ax» j* ere» 
ae-i penn~așaa. dt si ta -arii re 
privașia intraiSi orgir:xiiM ta | 
uri. ce^* •n*,M să sa sa£s*s- i 
bl- asn^ioJuna fce^rauh«-:e- I 
rarritirl le*-saeaee a *ci:- ’
vităță. otasmstari da * «orog | 

pe ccew^l pri—.rii I
UT.C toad'al d-ună posaxn au j 
fi tatateraeasrte curateiw !s 
atam***.

OM %■! AN G RlGORE ’
Rar MMM

Foto: CH. CUCU
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FILIAȚIE

Practică la croitorie (Liceul sanitar din Oradea). 
F^to : ȘTEFAN WEISS

Delegați! rftt aleși dintre cei 
mai buni pionieri activiști. — 
putem să-i numim in acest fel 
pa copiii din conducerea gru
pelor. detașamentelor ti unită
ților de pionieri, pentru că cei 
mai multi se comport! ca ata
re. In vara trecută. pionierii au 
pus la punct — evident. cu aju
torul comandanților de pionieri 
Vi al altar activiști ai organiza
ției noastre — Întreaga suit! de 
activități pentru anul șoo'ar in 
care ne aflăm : tot ei au fost 
inițiatorii acelei chemări entu
ziaste lansată de For^mp. care a 
devenit. apoi. punct d? referință 
pentru tot ce s-a realizat in or
ganizație, pentru toate inițiati
vele pe care le-a cunoecut acti
vitatea pionierească.

Al doilea Forum — programat 
Intre 8—21 august — este con
ceput. la fel. ca o modalitate de 
a afla direct de la cop:: ce vor 
ii rum vor să lucreze tn orza- 
n rația lor. la v-rtomz! as so
lar. E va «rea rad • noeft 
earv-ț porbcvlarmează. Ca «ă se 

trdtaâe ei arăt efi ta 
arcM a» •ceAmr. ocspopda-r^ ic 

u • i -
mea'rloir muaeH pieaJere*fi. »as 
acordai o aten’te mal sare cce- 
eoiidării activității in d**xa- 
m«nțal? ti us.:tt»-ie de rvae:«ei 
din mediul sătrpc Vrem să a
vem fi aici orga^ izatii o-;*«a-
niea caen să lucreze *rri adie
rii preocupările? nopn.ter Ca
mediul sătesc. Forumul primeș
te sugestia să se oprească ti eL 

tracâtarn. asupra acasie' o- 
temTi de pionieri

— Așa se expAd. probaML 
faptei că șil alea ea sădii pap* 
tni Foram a eumuai—

— Intr-adevăr. sn este. A? 
ales o comună pentru ea dez
baterile să se desfășoare in me
diul ambiant al satului. 3; 
ne-am oprit la comuna Livada. 
județul Sa tu Mare. pentru a* 
aceasta este reprezentativă pen
tru evoluția satului românesc In 
cei 20 de ani de dezvoltare so
cialistă a agriculturii. Am făcut 
alegerea și pentru faptul că or
ganizația județeană a pionieri
lor de aici s-a impus In mișca
rea noastră pioniereaică eu ex
periențe meritorii. cu inițiative 
de reținut. Itci» în calitate de 
gazdă. ea poate fi pivotul schim
bului de experiență. Comitetul 
județean Satu Mare al P.C.R . a 
primit propunerea de a găzdui

Forumul ta arest lode* cc «fa». 
sah*t! eoititodLae bp* pa-rr» 
care aducem si pa această ra-a 
mul;uxn:rite noastre calde. fta- 
tem ajutați de eă_e o^os?:»?
locale da învățăs*-:. de cățea 
loca inici «ă asigu ' -I — roțx ilar 
part.'pnțt ta Forum tea*’ « »• 
dițjil? de activitate. da od_h eă« 
de vacanță. Livada se oferă 
mladrlc să r> pentru două să^- 
tâmini. tadîo ai ptoetenes ro
tilă pentru prima cari. ei str?i 
republican, Intr-un W

Comuna aste d? pe arzm an 
țan'-er : lomc; vor ^d-i pri
mească pa cop: b te»xri : fie- 
ciftii ți pionJisni s-iu citata* 
în comut ta K^ilta ta mas
că pairo-.^*. pentru a reams o 
hnă spo-t-.* Rta*-a
ră c^.nTu.-'cur.’te^ ți acivr. iCțiio? 
drao^MraiCtv-c. Muftorn m *-r> 
B-lar locata ai» U.TC. tatar» 
că f-iei assmat cs plăcere sac

re vino de la copii. să-l ambi- 
petaa să se atam? ca iniții- 
tao st ea organizatori. să-i ît- 
dernnăm să gindeae-â ei cum să 
le fie activitatea. să aibă cur*- 
jfi sdfjer. al opiniei- să-și pună 
în valoare originali tata* și fan- 
‘rro vtrsîoLCtî suturi au gri- 
șă să > cil8«zească fapta. pen- 
ZHJ e* tete* st fia realizat cu 
adrese, ea eficae.-t? p? planul 
edaeafio! rm*’ Tribunele 
Fantasta — o aaec^-dă de lucru 
ore s-a ms^cs anxî tracul. vor 
fi reeitaie, pestr. a înlesni co- 
Sfnraroa ta arta să a preocupă
rilor eotaâoc * oh oum» pa ei 
•! tauraorta ea asta valoros. ca 
acriți preluat și general lut. 
T-maâa ta tazbaîw» a leibu- 
neăsr o eaentftute probaematica 
ta tan a omnintii : cum 
■> * fi cwrtvl in activițiți loți 
tetajesi: : tairum a-ctiviil- 
~ la. mv-ejxl grupaiOr r- detașa-

M » vtar-v» prvfgisrc fi
tails Mărfi FarvotaaL

Mă • -t tatasrv < srvrtara 
cfi. ta* ta rgaoa «tiu oapu Fu- 
rta t ta- *rta ve*v o ara»bă 
•aorta aer «să ea «a fi lata*- 
prteta na aztece*le fi lenta laf 
•wr-jy» fx—- ‘
taltatal ta fi prwta* ta stare 
hntarl jotataoo. ta tano 
me. Tna* aia m v» oatafita o 
bo-glție de *■>:? si da‘e pionie- 
raoti. de «dat eire st fe trsae- 
m:sa prin dei?si*£ eopiior. pa 
adresa Fo-umulu de ta UvatCu 
OoirderisB ai !deri precâti-ii 
da pe acum pQBSffi Forum tre
buie «a hnpu^ă pregnant tn 
riadul co-iiior. penrț-u’ ci ei. cu 
tații. să dcvia* acei bara:ci des
coperitori ai eorra-Jo- da expe
riențe si inițiativa cira im
pus In viața grupelor și deta
șamentelor pr.n larga lor au
diență la colegi. prin efectul lor 
educativ. Principiul nostru aste 
să nu pierdem nimic din ceea

en**o — a3 prOJ ta a «noas
ta acă prrU M* ta d •
• legs priitanlL ta s-p îmbo
găți OMUfitato Primirii co- 
tnuatkoe se pregtaeee sâ-i gri- 
tnaaacă pe p&oet«rt, să te prv- 
rate MteL wenn rvaiufirt’-a 
a ros: ora. Xq o Lpct de interes

să vă spun că. după toate legile 
ospețici. primarii le vor oferi 
copiilor o masă tradițională. 
Pionierii vor fi și invitații co
mitetelor comunale al? U.T.C. și 
se vor intiliu cu utcciștii. îi vor 
cunoaște la locurile de munca. 
O altă zi o vor pctrecc In ospc- 
țic la Satu Mare. împreună cu 
pionierii din orașul Cărei. cei 
de la Forum vor pregăti o evo
care istorică amintind și cinstind 
luptele duse de ostașii români 
pentru eliberarea acestor me
leaguri de sub jugul fascist, 
omagiind în fclul accsta ziua de 
23 august. La Huta-Ccrtczc, s-a 
programat un mare festival al 
rintccului. jocului. portului și 
datinilor sătmărene. pentru 
delegații la Forum. Tot caca ce 
trebuie văzut și cunoscut în a
ceastă pcrlă a țării. evocînd 
trecutul istoric ori impunînd 
prezentul sociallit va fi inclus 
in programul de vizite.

Am lăsat cu intenția la sfîrșit 
© com-ona’îtă a programului Fo- 
rv» lui ■ cl va sc *»? in eviden
tă coiaboraraa d_ntra utacisti și 
psaei*’-i ; d> altfel. la a dona 
ta ec ți? Fa^um^^i* invită si st?- 
csșți mrr și participe efectiv li 
activității? . pionierilor. pentru 
on s.chimb de idei privind dez
voltarea colaborării Intre mem
brii calor două organizații.

In momentul de față copiii 
se pregătesc să Încheie cu 
•uccase lăudabile anul școlar. 
Unitățile și detașamentele de 
pionieri inițiază acțiuni proprii 
In cinstea acestui eveniment : 
vor pregăti expoziții cu lucrări 
aln copiilor. tși vor alcătui pro
grame dp vacanță străbătute de 
inadit. sa vor întrece în acțiuni 
dn muncă patiHotică. vor stărui 
așșpri acalor punct? din chn- 
maraa primului Forum pa nara 
tacă nu ln-au realizat așa cum 
dorasc ?i. ireproșabil. Sa vor 
glndi 1i proounnri si inițiative 
ce vor putea fi incluse in pro
gramul care se va alcătui aici.

E vorbi tie acțiuni deosebite 
pe eara pionierii țării vor să le 
raali zaxe in viitorul an școla r. 
omagiul unor sărbători dragi lor 
— a 30-a aniversare a Eliberării 
patriei și împlinirea a 25 de ini 
de tind cei mai buni copii ii 
țârii. tind sa află li vlrsta șco
lii gnneraln. poartă însemnul 
uceniciei comunista — cravata 
roșia. prngătindu-m aid fă in
tre ln rlndurila organizației 
U.T.C.

s>

tntre viata si ope
ra marilor bărbați 
care au pregătit Re- 
volufia de la 1848. 
ietoria n-a pus nici
odată un pri
vat. Dimpotrivă i 
gindindu-^ yi ragin- 
dlndu-l azi, ei, tați 
acești iluctri înain
tași ne apar intr-un 
formidabil efort de 
unitate, viata lor a 
fost deopotrivă a 
glodului țl a faptei. 
Viafa lor nara o 
expresie a chiar o- 
petei care i-a consa
crat. Metafora cea 
mai cuprinzătoare, 
poate, a unui unic 
ți solidar destin, e
roic pină la ultime
le arderi ln tot 
de ce s-a atins ți a 

k^n^iina.
Adeoărul e o 

flacără, se spune, 
de care, dadi ta 
apr^ti, ard. Ei Mu 
apropiat — o gene- 
rtfie întreagă — de 
adevărul timpului 
lor, tncercind ~ * 
apeue fi să-i 
dimermurua 
prici lor vieți. 
trăit ața cum 
scris ți gtndit. r 
blic, in miflocul 
neamului si pentru 
luminarea sa. Pe ei 
o epocă întreagă i-a 
gîndit ți i *
ca pe un 
vestitor al 
lor. In ei, 
se rezema 
mințile ți _ 
lor se rezema viito
rul. Corifei pe care 
colinele ți timpurile 
gindului nostru de 
azi ii aclamă intr-o 
vibrantă ți patrioti
că sărbătoare. Am 
văzut ți si^mfit 
ceasta, nu mai de
parte ' ’
ieri, l^ Blaj, tot ața 

ți ma înainte, 
la lați, ti nu nfi

sdd 
dea 

pro*
Au 
au

P“’

i-a
toi unic. 

l nădejdi
, la 1848, 
i fara, de 
cugetele

a-

decit alaltă

tirziu deidt acum, 
tn acest an de 
multiple și semnifi
cative acte aniversa
re, dnd viața ți 
opera acestor mari 
dascăli ai spirituali
tății ti acțiunii so
ciale românețti ca
pătă o adlncă in
serție in actualita
te, dimensiunea u
nui orizont perma
nent actual.

Însăți prezența 
secreta^lui gene -
ral al partidului
nostru la toată a- 
reartă s<^i^l^(^^oar<e e 
de natură să ne
confere, în ființa 
noastră de tineri co- 
munițti, imaginea 
unei pregn^'nte ți 
perspicace conștiin
țe a rolului deose
bit pe care și l^au 

ți în numele 
c^r^i^ au acționa 
intreagă acea pleia
dă de tineri ai anu
lai 1W, fădnd din 
demersul ți spiritul 
lor revoluționar de
mersul îns^rți ți spi
ritul vizionar, con
diția insăți a luptei 
ți istoriei țării. 
Marea lor lecție stă, 
desigur, în marile 
lor fapte pe 
le-au săvirțit^.
ne-au rezervat înte 
ți o seamă de nor
me ț percepts 
in spațiul cărora 
pulsează adirtc in- 
seți rădăcinile fiin
ței noastre morale, 
pragurile, s-ar putea 
spune, pe care ne 
clădim ț perfecțio
năm. in imperative
le etice ți morale 
de azi, imaginea 
propriei noastre
personalități Găsim, 
în multe privințe, 
o pasionantă filiali* 
intre principiile 
muncii, ale vieții 
comunițtilor ți ati-

tc^ae
Ei

tudinoa însăși a ra- 
voluționarilor de la 
1848. Ideile lo- 
despre patrie ți pa
triotism, despre
munci. angajare so
cială, culturală etc. 
slnt de o ae^mnific^’ 
ție permanent ac
tuali. Ei le-au ilu^- 
trai cu propriul lo* 
exemplu. „O luptai 
înăbușiți. lnsă u- 
ria;ă șl nacentenltl, 
scria Alecu Russo. 
lntre obiceiul căruț 
si veșted și inova
ți* cutezătoleă. o 
luptă pe viațâ șl n? 
moarta lntre vachl 
și nou'. Nu e aci, 
ln ace^st^ teză,
numii spiritul ai^- 
lui 1^848 cu largul 
său evantai de con
secințe ț^ implicații 
în tot ceea ce a 
urmai, ci ln/alagare i 
însăși a unor in^e 
ree^<riuri ale existen. 
fei, a moMMlii
adîn^ după care 
progresul, le întrea
ga sa scară socială 
nu-ți po^te spune 
cu adevărat cuein- 
tul, fără a fi el în
suți o normă a nou
lui, a victoriei a- 
^^ptuia lntr-un 
rit profund.

spl-
ne-

Anul 1848 
s^ntea ț^ prin a^el 
de n^^^ etico mo- 
r^, un drum oare 
•e continuă. Și care. 
în traiectoria sa. 
acea s^ ne intîl- 
nească, punindu-ne 

hot^rire. în ton 
te compartimentele 
muncii ți vieți» 
noastre, ți această 
lucidă, necesară ți 
^^zolvabilă proble
mă a făuririi celei 
mai inaintate con- 
ftilnt».

cn

A. I. ZAIN’ESCU #_____J

Vacanța 
>i axcursii

Oflclila județene de turism din intreag* țară ofară pantru 
lunile mii și iunia locuri li odihnă ln stițiunila MAMAlA. 
EFORlE NORD. EFORlE SUD. VENUS. JUPlTER. SATURN țl 
mangalia.

Cazare* sa isigurâ in hotaluri confeetlbilel iir mat* ln 
restaurante moderna.

Posesorii de bilata beneficiază da o importantă raducara 
la cazare și mosă (40 lai pa zi. după 1 iunia 45 lai pa zi). iir 
l* transportul pa cola ferată da o reducere de 50'/s.

O varetata de mljjoaca da pgramant șl 40 piscina itau la 
dispoziția țurlștller.

In timpul sejurului turiștii pot particip* lp excursii organi
zate la Istria. Adamclisi! in Dclt* Dunării. turul litoralului siu 
o zi in R.P. Bulgaria l* Varna.

Pantru informații suplimentara selicitlntii sint rugați să >• 
adreseze din timp oficiiler județene da turism.

♦
O țire pentru cei care doresc să-ți petreacă vacanfa la 

; senic^'^il meteorologic al litoralului li anunță c<ă ln 
următoarele sdptămini vremea va fi frumoasă ți călduroasă.

PUBLITUBISM

I
•»

SERIALUL |„SCiNT.EIi ȚiNER^TULI^I** » SERIALUL. „SCiNTEIi TiNERETULI^I^“ > SERIALUL „SCiNTEll TiNERETULUi“

flaw mmo/
WMUSIK

Rio de Janeiro. 8 ianuarie 1968. Sîntem așteptați pe aero
port de Mozart dl Giorgio. director tehnic l* Federația brazi
liană de fotbal de membri ai Confederației braziliene de fot
bal șl de o armată de fețe-rcportcri șl gazetari. ..Blitz.-urll? 
încap s! țăcăne iar miceefeinele ne incercuiesc pur șl simplu. 
A doua zi. ne vom convinge ..de visu“ da racolii mănoiîa * 
foto-reporterilor $1 gazetarilor Zaci de instantanee împinzesc 
paginile diferitelor publicații. tar declarațiile sint inserate l* 
loc de clnsta. După două zile. călătorim spre Porto Alegre. ca
pitala statului Rio Grande do Sul. unde ne așteaptă conducă
torii clubului Gremio. în frunte cu președintale.

începem imediat pregătirile. pentru că tot bă ti nd drumurile.

schlmbînd avioanele și trenurile. nu mii avem 1* în^^ff^i^.ă 
timpul necesir pentru antrenamente. După șase zile. ti 11 ia
nuarie. iată-ne. In sfîeșlt. față-n față cu primii noetr.
„cariocai*. în prolog. insă. ni sa oferă o foarte reușite serbare. 
cu focuri de 1^111111. tintncn șl dansuri. Ib maniera cla^iidi bra
ziliană.

Toată icaastă sărbătoare este organizată ln dnitra echipai 
Gramio. car? cîștigas? titlul da campioană * provinciei— Na ra
vin? cinstea de * Inmîna eșarfa da campion membrilor echipei 
șl îndeplinim cu plăcere acest rol.. Sîntem uimiți — nici nu ne 
vine să credem — că UN ÎNTREG ORAȘ poate lua parte cu 
itît entuziasm la o sărbătoare grandioasă earn durează ceasuri 
întregi. Ca minuni poate sIvU-șI pasiunea pentru ■ fotbal. aici. la 
Brazilia...

Șl. îacat. încet. gînduelle ne duc spec peroanele gărilor c*rn 
aa așteaptă mai totdeauna pustlj. după ce ne enîai^rc^. acasă 
cu vreo „ispravă" mal icătărli...

...începem jocul în nocturnă în formula i Coman — lvăn- 
cescu. Biebu. Daa Coa. Delnanu — Ghneghnlt. Dumlteiu lll — 
Pîecălib. Gtozea. leaescu, Kallo. Căldura nu pire itît da ma
rc. bit? șl un pui de vînt. așa că băieții se mișcă cu dezinvol
tură. căutînd mernu poarta Jul Geemio. Portarul brazilian ipâeâ 
lasă tot ce l se trage. ?xaspeeîndu-i pe Groza* șl lonascu. La 
pauză operez două modificări: Oblnmenco îl ia locul lui loBea- 
cu. iar Sasu 11 schimbă pe Dumlteiu lll. După nlteva minute. 
însă. eămlnem în zece oameni. Din Coa intră băebătește (dar 
corect) la Alcide. component *l lotului brazilian. tae arbitrul 
fl trimit? afară din taenn. Dan. bineînțeles. ridică brațele spec 
cne disperat. așa cum îi a în obicei. cînd se simte nedreptățit 
IbsI arbitrul eămlne feem pe poziție.

Mecanismul nostru se dereglează. evident. jucăm în 10. șl 
Gremio își impune jocul. Grozni șl Kallo vin mult înapoi acum 
ci s1 ajute ipăeir?*. die nu pot împiedic* golul. Sergio Lopaz 
— cel mii valoros tucătoe al brazilienilor — primește o cen
trare de pe partea dreaptă șl cu capul ecii impieabll ln plaaâ. 
Dar băieții mei au dapun armele. Reiau lupta cu șl mai mare 
ambiția. Sasu îșl regăsește verva. distribuie mingi utile în stin
gă și-n dreapta și contribuie hotărltor li faza cie? aă aduc? 
egilirea: combină inspirat cu Oblamnaco. acesta trimite balo
nul la Pîrcălih șl ..sîă^i^^ți’ noastră II propulsează în plasă.

...Tîeziu. după miezul nopții. după ca am tracul cu dr Flo- 
elan pa l* camerale băicțiloe. lntr-o ultimă ..vizită de curtoazie", 
îmi notez în carnetul mau < *) Am fi putut nîșiiga în pelma re
priză. dacă nu sa rata cu atlta seninătate; b) Defecțiuni: pla
sament greșit In apărare. mai ales la centrări. trecere eecoil? 
din apărare în atic. nu schimbăm tnmpoul cînd avem mingea 
in peseain: c) Arbitrajul brazilian se deosebeși? considerabil dn

cal eur^.. Nu se acordă laga* avantajului. Foarfacala. ata
curile bărbătești slat considerata joc periculos si peniliuta; 
d) Publicul — foaeta bun c'un«os?ătne al acestui sport și ua jude
cător obiectiv. Concluzie: joc vlleees, dir iaaficac^

A doua zi. dis de dlm-ceață. râa1elaae ziarele. Pa prima pa
gină. ua titlu cu litaee mar:: ..R^mănii joacă foarte bina 
fotbal". Nu stat de acord cu un singur cuvtat: foaeta. Mai avem 
mult de lucru plaă să cucerim *cas: pisc !

a
...Na aflăm acum la Mariaj*. oraș cu 200 000 da locuitori. 

dla statul Parana. Alfăm c! aici o echipă străină n-a putut ra- 
colta victoria. aici. la 1966. Salacti^^t* U.R.S.S. a pierdut cu 
4—3. iar un an mai tirziu. Rapid Viata * reușit cu multă greu
tate s! smulgă un „draw*: 4—4. La oe* 16. tind arbitrul fluieră 
începutul jocului. plouă cu găleata... Cu toata acasta* sa simte 
în văzduh o zăpușeală apăsătoare. sufocantă... Slntem toți uri 
pîaă la pinla și cu toata ista* na înăbușim din cauza căldurii. 
Sasu marchează un gol faerie frumos. conducem pită in minu
tul 70. dar atunci sa latimplă o mică tragedie. Adamicbe plon
jează In careul de 6 matrl. iar un atacant advers. aflat în plin 
elan. îl lovește în osul malar. dașl Steee prinsese baloaul. Bra
șoveanul eămîne nemișcat la pimint și alergăm sl-i dăm aju
tor. Aea o abundentă hemoragie și-1 schiam De brața. Portaru^l 
Comia. cpee trebuii să-l i* locul. viaa șl al ta locul accidentu
lui și l* vederea scenei își pierde cumpătul. sa faaa ilb ai varul 
șl cu genunchii teamueind de emoție intră «ovălBd la poartă, 
ln ultimele minute. zguduit da cale văzuta. vi pelmi două gol un 
itît de copilărești. incit mi-n parcă șl ierte să la mai reproduc. 
Totuși. nu mă lasă inima s! nu vorbeec măcar da ultimul. cal 
din mia. 89. care a cenlfiBțit victoria gazdelor. Pe?* mult venin 
mi-a făcut acest gol c! să-l uit vreodată.

...Portarul brazilian * degajat lung balonul. Miagea l-i de
pășit pe Baebu. apoi * săelt I* aa Coman. D*e nici al B-a pu- 
tet-e opei șl atunci înamtasul central * țîșnit ca un iepure și-a 
introdus-o în poarta goală. Gol. daci. dup! degajarea porta
rului advers ! Așa cev* au mi s-i întîmplit să văd nicio
dată pa un teren da fotbal ! La afîrșitu| jocului. Comaa. îacă 
uluit și al de această nemaipomenită întîmpliea. umbli dup! 
noi năutînd s! $a dezvinovățeasc!. Dar noi eram peea tulburați 
de iccîd?Btaeci lui Adamacha. c* să mai na gindim șl l* acest 
gol atît da caraghios ! Transportat imediat li spital. Steee Ada- 
machn trec? în fața aparatului d? radiografie Se coBștit! o tri
pl! fractură a eaului malar sting și uemnaz! imediat interven
ții chirurgicală. I se encomindă. apoi. un tratament și rapaos. 
Dr. Florian Snebit d! verdictul implacabil:

— Cal puțin 20 de zll? nu mai outem conți pe Stare.
Daci da acum îtiitl? aÎBt?m la... mîaa lui Comaa. Cum

aa-o fi norocul ! CIcI ill portae au avem de und? scoată... 
.Mi-a rămas întipărită In amintire comportieca extrem da co
legial! a lui Miecni Lucescu. fiț! de Stee? Adamacha. Mircaa 
* fost în permanență alături da Stare. aliBlBdU"i suferința cu 
vorba încurajatoare. Lucescu s-a oferit imediat s! veghez? li 
căpătîlul brașoveanului întreaga noapte la spița;. după operație. 
pentru a-l da toate îngrijirii? da caea avea aavole... Ambii ju
cători au avut o noapte alb!...)

A doua zl. mohorlți cu tețil. pornim cu autobuzul spec Lon- 
drlti. lie după patru ore ae transferăm îa ivloaul cu d?ațiBatli 
Curitiba. capitala stalului Pirita. Na așteaptă echipa ASlatico. 
ucra a dat Braziliei o serie de „somități" c* Djilmi Sitlos. 
Balini. Zito. Dueval și Pela. Comat și-i mai venit In fir? da. 
băieții îl lot pisează li cap cu glumaln |or răutăcioase:

- Vazl că șl Atletico *en porlae cu șut... tara.
Jucăm lol ia nocturnă. dar băieții sa mobilizează șl mă 

scutesc de emoții. Cu toile c! replica a foarte incisivă. iae ar
bitrul ai dn obicei de paetei loe. fotbiliștll da la Atletico tre
buie s! sa mulțumească cu un rezultai agil: 1—1.

Dla nou înfruntăm loeluri căldurii care sa dovedește un 
adversar implacabil. Pîrcăiib se iccidnatăiză destul da saelos 
și \a sti o veama pe tușă... N-am efectuat decît o singură 
schimbare la repriza secundă. L-*m scos pa lon loaescu. car? 
încapus? să „pariimealeze" iaaIalaBt cu arbitrul. și l-am teim> 
la locul lui pa Oblemance.

—Da la Curitiba placăm spee Ribalro Preto. uade ivam da 
înfruntat ua adversar foarte dlficill Botafege. Călătorim cu 
autobuzul iproap? cinci ore. pa o caniculă care îți f*ca creierii 
să flarbă-t cap. Seiea. lasă. la aeairai în Ribeiro Pento. uităm 
da topi! oboseala drumului ît fiț* peimleil neașteptat de fru
moasa * locilaicilee... Studenții ae Intîmpină cu căldură. ne 
aplaudă ae■irel cu petarde șl focuri de artificii La 
hotal. de asamntea. leecem prlntr-ut coridor viu de ilteri car? 
ta aplaudă șl cîniă ît cltstea toastr!. Băieții sîtl foarta flatați 
da căldura acestei primiri. D*e ei tu bănuiesc c! * doua zl ii 
așteaptă o altă „căidur!" care la va topi lot entuziasmul Ca-l. 
gazdele. oeicli am lnaiaiii Boi. țlt ^^rțlș si joaca la ora 16. a- 
dic! tocmai atunci cînd poți să fiaebi ceaiul la soira 1 „Totoș" 
Oaisia. antrenorul secund. comentaiză:

— Voe să ne bată teapărat. Peacls ae sufocăm l* oep asta 
Infernal!

□aisle spute adevărul. M*l aflăm că pantru această dispută 
Botafogo a adus cu avionul doi jucători da li Rio d? Janeiro. 
ca s!-i ..Itceece". oasămi-tn...

Băiațll încap s! se plltgă d nu pot dormi. Toată ziua și 
soită noaptei orchestrei? petteu c*eniv*i repetă sub fer?ațrale 
toastea. Parcă pit loc tu mai găsasc...
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Iarăși sună telefonul la secția rețea locală. 
Stenografa știe dinainte cine se află la celălalt 
capăt al firului. Reporterii de pe marile șantiere 
ale țării au ore fixe pentru legătura cu redacția. 
Și totuși uneori se semnalează abateri de la 

orarul stabilit inițial. O astfel de abatere a fost 
înregistrată și ieri cînd trimisul nostru pe 
Șantierul hidrocentralei de pe Someș intervenise 
cu o noutate de ultimă oră: brigadierii mineri 
din sectorul galeria de fugă, au adus mai 

aproape o premieră de importanță deosebită 
pentru devansarea generală a investiției. Dar 
nu este de fapt, decît una din nou
tățile, din surprizele reținute în reportajele 
publicate astăzi.

SOMEȘ

AZI VA FI 
STRĂPUNSĂ 

GALERIA 
DE FUGĂ

Tehnicianul este un bărbat mă
runt, bine legat, cu ochii într-o 
veșnică neliniște, iscoditori, cu 
mîini nervoase, parcă tot timpul 
în căutare de treabă. Vorbește 
totuși neașteptat de cumpănit, 
ceea ce dă vorbelor sale o neaș
teptată greutate.

— Tinerii noștri sînt muncitori 
excelenți. Dar nu vreau să vă 
conving cu vorbe. Vă rog să mă 
însoțiți în galeria de fugă. Să ve
deți la fața locului cum lucrează- 
Pentru că în cîteva zile n-o să 
mai fie prea mult de văzut. Se 
excavează ultimii metri.

Pătrundem în galeria de fugă. 
Un tunel betonat, cu secțiunea 
de 23 metri pătrați, o adevărată 
bijuterie subterană care iți dă, în 
ciuda faptului că simți parcă 
presiunea muntelui, o neaștepta
tă senzație de siguranță. Pe aici 
apele Someșului Cald și ale celui 
Rece, după ce se^vor fi adunat 
în spatele barajului de la Finti- 
nele și vor fi produs lumină a- 
lertînd- turbinele din centrala 
subterană Mărișelu, vor plonja 
pe sub coastele pământului in 
cel de-al doilea lac de acumu
lare și vpr JKVWV ăta-** enerz 
gie căztnll ae" la malțflnea colo-' 
sului de beton de la Tarnița. 
Vasile Chiș, secretarul Organiza
ției de partid a. șantierului ' 2 
îmi face semn.

Pe inelele de piatră ale gigan
ticului șarpe subpămîntean cifre 
roșii indică fiecare pas făcut 
de constructori, fiecare metru a
vansat de mineri și betoniști: 
2530, 2550, 2580, 2610, 2625,
2650... Clipește. în față o lumi
nă roșiatică, se zăresc siluete cu 
căști lucitoare mișeîndu-se cu 
repeziciune la frontul de lucru. 
Un huruit puternic, înfundat, ne 
completează senzația că ne a
flăm într-un atelier al lui Hefai- 

sTco.
— Acesta este „Jumbo", îmi 

spune simplu loan Beșu. Este o 
mașină nouă, care, la noi în țară, 
a dat pentru întîia dată rezultate, 
aici, în galeria de fugă de la 
Mărișelu, îmi spune secretarul 
de partid. Cum se explică asta ? 
Păi, înainte de toate, prin ambi
ția cu care oamenii, tinerii din 
acest sector au căutat să desprin
dă secretele lui „Jumbo". In 
timpul liber, sub conducerea șe
fului de lot, băieții făceau zilnic 
antrenamente, învățtnd mînuirea 
mașinii, automatizindu-și mișcări
le, sincroniztndu-și gesturile. Ca

CONSTANTA

Nu puteți conduce 
activitatea organizației 

dacă sinteți străin 
de realizările tinerilor

— Participăm și noi, utecistii 
de la secția ..căi navale", la în
trecerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen" în cadrul 
activității desfășurate pe șan
tierul de extindere al Portului 
Constanța. Tinerii obțin rezul- 
atte bune ; o situație precisă 
a acestora nu vă pot comuni
ca însă...

. Cele de mai sus ne-au fost 
relatate de către Matei Roșio- 
ru, secretarul comitetului U.T.C. 
de la secția „căi navigabile" 
(t ori) — colectiv care, alături 
de Șantierul construcții hidro
tehnice și industriale (din ca
drul întreprinderii de con
strucții hidrotehnice) — este 
realizatorul amplelor lucrări de 
extindere a Portului Con
stanța.

Invitați să ne prezinte în mod 
concret nivelul la care se si
tuează diversele „cote" ale 
întrecerii uteciste, contribuția 

uri adevărat antrenor, loan Beșu 
le corija erorile, urmărea înca
drarea în haremurile de timp 
dinainte stabilite. Și rezultatele 
nu au întârziat să se arate. A- 
t-ansamentele au crescut lună de 
lună, în ciuda unor necazuri pe 
care ni le-au făcut capriciile ro
cii, niște neașteptate infiltrări ale 
unor izvoare subterane.

Am realizat, la excavări, îna
intări de 130—140 m lunar. Iar 
la betonare în luna trecută s-a 
st-abilit un adevărat record — 
172 metri.

Înșiruirea bunelor rezultate do- 
bîndite de constructorii galeriei 
de fugă ar putea continua.

Important ni s-a părut însă 
altceva. Și anume resorturile in
time, procesul de conștiință care 
stă în spatele acestor realizări, 
în spatele eficacității cu care 
muncesc uteciștii, ceilalți tineri 
din galeria de fugă.

îmi spunea Vasile Bateș, secre
tarul comitetului U.T.C. pe șan
tier că majoritatea tinerilor au 
venit aici cu o calificare redusă, 
cu puțină experiență în produc
ție. In adunările generale ale or- 
gani-j-ji-i _s-a discutat această 
problemă și tinerii au solicitat 
deschiderea unor - cursuri de ca
lificare și rid;carea calificării. Cu 
'sprijinul conducerii șantierului 
(inginer Radu Scutelnicu) și al 
organizației de partid, aceste 
cursuri au devenit fapt împlinit.

„Orfyelul" constructorilor de la Tarnița (Someș)

specifică a tinerilor în an
samblul activității șantierului, 
nici Ion Moraru, secretarul co
mitetului U.T.C. de la I.C.H., și 
nici Ion Floraru, secretarul or
ganizației U.T.C. ..construcții 
și instalații industriale" nu au 
putut furniza răspunsuri pre
cise. Se înțelege că în această 
situație secretarii respectivi 
nici n-au avut vreo intervenție 
în dinamizarea întrecerii. Nu 
am găsit, de asemenea, întocmi
tă, la comitetul U.T.C. al nici 
unuia dintre cei doi construc
tori, o situație clară a obiecti
velor de întrecere propuse. E 
drept, acestea sînt cunoscute — 
la modul general — de către 
nteciști, însă organizațiile nu 
și-au propus atingerea unor 
rezultate anume, bine preciza
te, realizarea unor acțiuni spe
cifice întrecerii, pe bază de 
angajamente concrete și ferme. 
Apare firească. în aceste condi
ții, factura răspunsurilor primi

Ultimii metri. Galeria de fugă de pe Șantierul hidroenergetic de pe Someș ca fi străpunsă

Toți uteciștii au participat la 
ele. alături de cedai,, tineri, de 
ceilalți muncitori de pe șantier. 
Au fost odifaați astfel numeroși 
mineri, betoniști, mecanici, dul- 

ghen.
Setea de a se perfecționa a ti

nerilor și-a găsit de îndată co
respondent în rezultatele obținu
te in producție. La lotul condus 
de loan Beșu productivitatea 
muncii a atins 154 la sdtă iar 
indicele de mecanizare a lucrări
lor s-a ridicat vertiginos, ajun
gând la peste 95 la sută. Astfel, 
în fiecare schimb s-au putut de
greva cinci oameni de sarcinile 
obișnuite, fiind trecuți în alte 
locuri unde erau necesari. Se lu

te de la secretarii U.T.C. Ti
nerii muncesc cu rezultate 
bune ; la ce nivel se situează 
acestea — greu de precizzt! 
Cum ar putea fi oare calcula
te depășirile de sarcini la anu- 
miți indici, cînd nu au fost sta
bilite în prealabil cotele pro
puse ! ?

Valoarea economiilor realiza
te pe primul trimestru și pe 
perioada in curs de către ute- 
ciști, coeficienții de utilizare a 
capacităților de producție, a 
fondului de timp, media reali
zării sau depășirii sarcinilor de 
plan de către fiecare tînăr, 
problema absențelor de la lu
cru, a combaterii risipei etc. 
constituie — în concepțiile lor 
precise, operative — tot atîtea 
necunoscute pentru comitetele 
și organizațiile U.T.C. respec
tive. Trebuie să recunoaștem 
cu părere de râu că încercările 
factorilor responsabili din or
ganizațiile U.T.C. de la „căi na
vale" (Port) și „construcții și 
instalații industriale" (I.C.H.) de 
a încropi — presați de solici
tările noastre — o oglindă 
cît de cit fidelă a rezultatelor 
activității tinerilor, a contribu
ției acestora la realizările șan
tierului, ale întreprinderii din 
care fac parte, au dat naștere 
la momente destul de penibile 
(telefoane ..în dreapta și în 
stînga", rugăminți de amînare 
și, mai ales, ridicări din umeri 
și scuze).

Am aflat că constructorii s-au 
angajat să predea cu 15 zile 
avans față de termenul stabi
lit (30 iunie) 440 de metri de 
chei cu instalațiile corespunză
toare, care vor constitui primul 
chei din țară destinat deservi
rii traficului portuar conteine- 
rizat. Acest autentic eveniment 
de șantier nu era nici măcar 
cunoscut de către comitetul 
U.T.C. ! Faptul că, alături de 
întreg colectivul, tinerii au de

crează mult mai ușor deât se lu
crează îndeobște în sabt^an, 
mult mai cura și mai eficient, in 
coinuiții de maxim^ă securitate. In 
cei aproape trei ani de cînd se 
lucrează aici nu a acut loc nici 
un accident de muncă, ceea ce 
argumentează eloceent afirmația 
șefului de șantej ing. Radu 
Scutelnicu, și anume că ținerii 
constructori de aici s-au înche
gat intr-un cttfdfrțiVfidsCplinat, 
cu o exemplară conștiință mun- 
citore.ască.

Mineri ca. Ioan Pocol și Gheor- 
ghe Irinuș, betoniști ca lor 
loniță, Petru Ioniță, Vasile Pre
da, Vasile Tagureanu, electrici
eni ca Nicolae Niculiță și Con

pus aici eforturi deosebite tre
ce aproape neobservat. Acestei 
valoroase experiențe nu i se 
descifrează motivația, nu este 
întrebuințată proporțional cu 
valoarea și semnificația sa mo
bilizatoare. Echivalențele sale 
concrete în aspecte de produc
ție — deci de întrecere utecistă 
— rămîn necunoscute de către 
organizația U.T.C. Secretarul, 
biroul organizației, nu sînt nici 
de această dată prezenți ope
rativ, pe „fază" în viața șan
tierului. Oare nu observațiile 
operative, vii, ale unor aseme
nea fapte de muncă constituie 
adevăratele criterii și elemen
te concrete de stimulare și o
rientare a activității tinerilor 
în întrectrea utecistă ? De unde 
ar reieși, mai evident, cu o mai 
accentuată putere a exemplu
lui, reperele concrete — cele 
la care ne refeream mai sus, 
a căror cunoaștere constituie 
sarcina politică a organizațiilor 
U.T.C. — decît din urmărirea 
și analiza atentă, promptă a e
venimentelor de șantier ?

Scafandrii, marinarii de pe 
șalandere, drăgi, remorchere 
clădesc cu putere de uriași și 
migală de bijutier noile zone 
de uscat, modern echipate, ale 
portului. Se lucrează deseori în 
condiții dificile, cînd marea 
este agitată ; și totuși operațiile 
decurg normal, deseori sînt re
alizate înainte de termen, așa 
cum se va întîmpla acum la o 
serie de lucrări de la malul 1 
dana 69, la dana 74. Cu alte 
cuvinte detaliile întrecerii ute
ciste — „ritmul" economiilor, al 
utilizării timpului de lucru si 
utilajelor, contribuția concretă 
a tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor economice ale șantieru
lui — apar în asemenea condi
ții și ele trebuiesc urmărite, a
nalizate aici, pe viu, imediat.

ANDREI BARSAN 

stantin Neagu sin! exemple în 
muncă, în comportare, rent re
prezentativi prin pasiunea cu 
care muncesc și prin străduința 
cu care lucrează. Pentru propria 
perfecționare întru neîncetata 
întărire a jo-ectirului. Victor Do
bra, secretarul organizației 
U.TjC de - la galeria de fugă — 
debușare îmi mărturisea hotărî- 
rea utecștilor, a tuturor tinerilor 
brigadieri de aici de a confirma 
prin tot ce fac rezultatele de 
pînă acum, de a participa cu 
toate forțele, în sectoarele în ca
re lucrează, la înfăptuirea dezide
ratului major al întregului popor 
— îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen.

Deocamdată la galeria de fugă 
se excavează ultimii metri. Față 

de cei 1 700 metri planificați, da
torită rapidității cu care a avan
sat în subteran, colectivul șantie
rului condus de loan Beșu a re
alizat mai bine de 2 700 metri.

De aceea muncitorilor din a
cest colectiv le va reveni misiu
nea de onoare de a pregăti ulti
ma pușcare, de a realiza stră
pungerea galeriei- Momentul 
festiv al străpungerii are loc azi, 
cu peste șase luni de zile înain
te de termenul prevăzut în plan.

Apoi minerii vor lăsa locul be- 
toniștilor, care vor finisa, la rîn- 
dul lor cu un mare avans fată 
de grafic, ultimii metri de cale 
pentru șuvoaiele dirijate ale So- 
meșurilor. Promitem cititorilor 
o relatare amănunțită a acestei 
clipe de aur, a acestui moment 
de sărbătoare pentru constructo
rii de pe Someș.

OVIOIU PĂUN

Tinerii Nicolae Matei, Sergiu Ghirgirian fi Dumitru Rotaru, 
trei colegi, trei fruntași

LOTRU

BRIWIIRII LIII VĂSIII
V V

L>\PIISUNII MI DLPĂSIT CU
41 III MURI VECHIUL RECORD 

DE ÎNAINTARE SUBTERANĂ

I
lar colegii lor din Iotul de la Jidoaia, con
dus de tînărul inginer Conssantin Sandu, își 
propun să realizeze o viteză de înaintare 
de 230—240 metri iunar, ceea ce înseamnă 

un nou record pe Lotru

Din bilanțul încheiat de con
structorii Lotrului la sfârșitul pri
melor 4 luni ale acestui an» o 
cifră retine îndeosebi atenția : în 
are>t interval harnicii meșteri ai 
străpungerilor sfredeliseră prin 
inima de stincă a muntelui mai 
bine de 10 km. de galerii. Reali
zarea venea ca o dovadă grăitoa
re menită să ateste priceperea si 
dăruirea oamenilor subteranului, 
responsabilitatea cu care ei înte- 
leseseră să susțină ..bătălia pen
tru apă“ care polarizează în acest 
an toate eforturile constructori
lor. Fiecare metru de galerie rea
lizat în plus înainte de termen 
înseamnă mai multă apă în ma
rea montană de la Vidra. Iar un
volum sporit de . apă condițio
nează devansarea termenelor de 
punere în funcțiune a hidroagre- 
gatelor 2 și 3. Iată de ce, pretu
tindeni, pe aducțiunile secunda
re, eforturile oamenilor, ale bri
gadierilor Șantierului national al 
tineretului, sînt orientate spre 
realizarea unor viteze de înain
tare superioare. Rezultatele în a- 
ceastî privință constituie, de alt
fel, unul din criteriile întrecerii 
uteciste.

Anul trecut recordul de înain
tare l-au obținut minerii din lo
tul condus de ing. Florea Mcdse. 
Performanța lor — 180 ml. într-o 
singură lună — părea greu de 
egalat. De curînd, însă, un nou 
record a produs, de-a dreptul, 
senzație. In galeria Luncavăț-Bis- 
tricioara se realizaseră 221 ml. în
tr-o lună. Autorii acestui record 
absolut al șantierului : brigada lui 
Vasile Lăpușneanu. De data a
ceasta. mai mult decît în anul 
precedent, victoria celor de la 
Luncavăț a stîmit o vie emu
lație. Pretutindeni oamenii caută 
soluții pentru egalarea — sau, de 
ce nu ? — depășirea acestui re
cord. Acestea sînt și preocupă
rile tînărului inginer Constantin 
Sandu, șeful lotului de la Jidoaia.

— Cred că realizarea unor ■- 
vansamente spectaculoase, a unei 
productivități înalte este în pri
mai rînd o chestiune de organi
zare, de receptivitate față de 

nou, este de părere el. Tehnica, 
este drept, evoluează, ne vine în 
ajutor. Sigur că mașina de per
forat tip I.M.M.A. sau evacuarea 
sterilului cu vagoneți Hăgglunds 
sau folosirea pompelor de toreret 
P.T.L.-l creează de la bun în
ceput premise pentru obținerea 
unor performanțe superioare.. 
Dar asta nu ajunge. Mai trebuie 
și o anumită „deschidere sufle
tească" pentru ca treaba sa 
meargă, într-adevar, bine. Și

BRĂILA

Ce va urma după 
o ședința fulger
Tinerii de pe șantier 
sînt hotărîți să dea 
un nou impuls între
cerii uteciste, aspi- 
rînd cu șanse egale 
la titlul de îrganiza- 

ție fruntașă
Ședința de birou a comitetu

lui U.T.C. pe termocentrală, a 
începu :

— V-am convocat în această 
ședință fulger, deoaece articolul 
apărut simbătă în „Scinteia ti
neretului" — „A dărima munți 
și a raporta după ureche ?• — 
ne semnalează un adevăr pa 
care l-am ignorat, motivând în
totdeauna lipsa noastră de timp 
ca oameni de șantier. Pe scurt, 
ne-am angajat in întrecerea u- 
teciată „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului îna
inte - de termen" și n-am făcut 
nimic pentru a dovedi că In
tr-adevăr punem umărul să ne 
îndeplinim propriile angaja
mente. Am primit regrfamen- 
tui-cadru, l-am dezbătut în a
dunările g<merale și l-am în
chis în sertare. Și astăzi,
fișele in care ar fi trebuit să 
ne conaemnăm propriile perfor
manțe de producție — pentru 
că intr-adevăr, ele există — 
alnt albe.

â^re^ul comitatului U.T.C., 
Șîefan Șarpe, căruia îi aparțin 
cuvintele de mai sus. a conti
nuat. subliniind că în acest fel 
numai adunările generale, fără 
un obiect real de dezbatere a- 
nuiează activitatea, viața orga
nizației U.T.C., deși tinerii 
noștri, cum se exprima repor
terul în amintitul articol, dl- 
rimă munți, pentru că sînt cu 
toții deciși să facă lncruri de 
laudă".

— Iată, a încheiat secretarul, 
tinerii de ia Rogojelu — și toți 
știm că deși e un șantier de 
profil asemănător, Rogojelu e 
mult greu pentru construc
torii de acolo — au cucerit dra
pelul C.C. al U.T.C. tot în con
diții de șantier. Noi nu putem 
asorta ia astfel de performan
te *

— E s^ur că putem, pentru 
că avem suficiente argumente, 
este de părere lăcătușul Ale
xandru Oprea. Or, dacă vom 
da primul grup termoelectric 
în exploatare eu un av^s mai 
mare de 40 de zile, adică la 23 

1973. se înțelege că In 
aceet eveniment e încorporată 
și munca noastră, a tinerilor.

Montorul Virgil Albu, respon
sabilul resortului muncă vo>lun- 
tar-patriotică, a prezentat o ci
fră : 80 tone fier vechi strâns și 
predat de către tineri în primul 
trimestru âl anului. Alte 100 
tone așteaptă actualmente dru
mul oțelăriilor. Contabila Olim
pia Panțuru, responsabila co
misiei de turism (în zilele li
bere de 1 mai. 80 de tineri au 
făcuț un circuit cu autocarele, 
prin țară), vorbind în numele 
colegilor săi de la T.A., a sub
liniat că pot fi intensificate ac
țiunile de muncă voluntar-pa- 
triatică. soecifice șantierului : 
stringerea fierului vechi, între
ținerea spațiilor verzi etc. Ingi-

cei care se afirmă tocmai
printr-o astfel de atitudi
ne sînt, mai ales, tinerii.
Ei sînt totdeauna receptivi la 
nou, totdeauna dispuși să se
lupte cu inerția, să slujească pro
gresul. De. altfel, tinerii mi:au a- 
clus cele mai mari satisfacții. Va
sile Coreja, Costache Gheorghiu, 
Petre Gheorghiu, Constantin Hăi- 
dăoaie sînt doar cîțiva din tinerii 
promovați, care obțin cu forma
țiile lor de lucru performanțe 
constant superioare. N-aș vrea să 
mă hazardez în pronosticuri fără 
acoperire, dar socotesc că aici, la 
Jidoaia, vom putea realiza în lu
nile următoare înaintări de 2-30— 
240 ml. pe lună. Cu tinerii 
noștri orice performanță este po
sibilă.

Aici, pe Lotru, principala luptă 
o dau oamenii cu timpul. Și lu
crul acesta este vizibil pretutin
deni. Brigadierii lotului Coșana, 
în frunte cu comandantul lor 
Petre Stoica, au lansat chemarea 
Fiecare formație de lucru — o 

duminică pentru cincinal". Și 
brigadierii au răspuns cu entu
ziasm, lucrind cu bune rezultate 
în ziua lor liberă și apropiind, 
astfel, clipa victoriei depline a 
luminii. Inițiativa celor de la Co
șana este în curs de preluare și 
pe alte loturi și șantiere. în to
tal brigadierii Lotrului s-au an
gajat să presteze, numai în acest 
trimestru, 15 000 ore de muncă 
patriotică în sprijinul procesului 
de producție. îi vom informa pe 
cititorii noștri, într-o corespon
dență viitoare, despre modul cum 
se materializează acest angaja
ment.

DORU MOTOC

Harnicii constructori ai Termo- 
c^ntral^i de ia Chifcani — Brăila 

la... „bn^me" 
Foto : GH. CVCU

?erul Con^‘an:t;in Robu a amin- 
ț t c« nu există in tot șantierul 
n>n iț>rnoU c,u an«a.|am«ntele ti- 
lireUș/r tto !utreceaJa utecistă, 
firește In consens cu angaia- 
mentele Întregului colectiv al 
tei-mocenfe-alei. Cit despre gaze
tele de perete ale tineretului, 
sint vreo două-trei, dar „ascund 
ne- prin secții, sint, așadar, ne
cesare măsuri și jn acest sens

Apoi ședința a luat un curs 
strict practic : plnă joi fiecare 
secretar de organizație pune la 
punct situația întrecerii utecis
te pe primele 4 luni ale anului 
iar In adunările generale ale lu
nii mai, va fi analizat stadiul în
trecerii uteciste conform noilor 
cifre. Organizația de la con
structori și cea de la montai 
'or face două gazete ale tine
retului car« vor fi așezate în 
cele mal vizibile gi accesibile 
puncte din șantier : ia cantină 
șl la stația de autobuz. Plnă 
vineri. (Această acțiune fusese 
trecută în programul de acti
vitate încă din luna noiembrie 
a anului trecut și nu fusese 
încă realizată pînă acum). Tot 
în aceantă săptămînă, va fi con
fecționat un panou care va 
cuprinde angajamentele tineri
lor din șantier în întrecerea 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen".

Cu alte cuvinte, aceasta a fost 
concluzia ședinței de birou a 
comitetului U.T.C, de la termo
centrală : specificul muncii de 
șantier nu justifică absența ac
tivității de organizație. In fond, 
aceste concluzii constituie un a
devăr știut care, acum, a aivut 
nevoie de o reconsiderare de 
drept si, mai ales, de o 
lizare fermă, prin rapida lui pu
nere In aplicare.

EMANUEL ISOPESCU
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99‘DIALOG CU TEATRUL SCURT-:
CU JURIUL SAU CU PUBLICUL ?

PIBSA 
formula 
amator, 
creatori

SPECTACOLUL CU 
ÎNTR-UN ACT este 
optimă pentru teatrul 
atit în ce-i privește pe 
cit și pe spectatori. Acest gen
e cel mai ușor de realizat și 
mai direct receptat. Trupa nu e 
nevoită pentru montarea piesei 
într-un act să preia obligațiile 
dificile ale profesioniștilor. Pu
blicul nu așteaptă aici perfor
manțe regizoral-actoricești. ci o 
idee. primită și adoptată ime
diat. în teatrul scurt de amatori. 
relația scenă-public se stabileș
te direct. mesajul devine per
cutant. în această formulă arta 
teatrală amatoare are deci cele 
mai mari șanse și ca realizare 
artistică. dar ?i ca împlinire 
educativă. De aceea. in ultimul 
timp. festivalurile acestui gen 
de artă se desfășoară de prefe
rință în „dialog cu teatrul
scurt". Așa s-a intimplat și la 
recenta ediție — a doua — 
cînd 14 echipe bucureștene au 
prezentat 22 spectacole. toate cu 
piese într-un act.

Festivalurile urmăresc. desi
gur. să stimuleze mișcarea tea
trală de amatori. să pună in 
evidență strădania unor valo
roși animatori și actori. Dar nu 
numai atit. Festivalurile sint 
seismografe ale orientării acestei 
mișcări. investită cu îndatoriri 
educative ce țin de formarea po
litică militantă. de alcătuirea 
etică superioară a realizatorilor 
ca și a beneficiarilor ei. în ca
zul unui festival al teatrului 
amator orientarea devine evi
dentă întii de toate prin opțiu
nea repertorială. Evidentă așa
dar prin exigența alegerii unor 
piese bine realizate artistic. cu 
un conținut apt să propună nor
me comuniste de ’ 
cială și umană,

REPERTORIUL 
festival a fost mai . .
decît altele. precedente. marcate 
de criterii arbitrare sau de lipsa 
criteriilor. De data aceasta a 
predominat dramaturgia origi
nală. piesa într-un act. în ma
joritate scrisă recent.- Au fost 
prezente lucrări ale unor scrii
tori consacrati — P. Everac.
Al. T. Popescu. I. Băieșu.
A. Baranga. Al. Mirodan — edi
tate de Centrul de îndrumare a 
creației populare. Colecția aces
tei instituții s-a îmbunătățit — 
deși nu integral — grija pentru 
calitatea textului fiind totuși 
mai evidentă. Tematica piese
lor într-un act jucate în festi
val a vizat în general și in spe
cial probleme etice. „Autogra
ful" de Paul Everac. „Mama s-a 
îndrăgostit- de Ion Băieșu sint 
două exemple izbutite. Dar pre
ferința pentru dezbaterea aproa
pe exclusivă a temelor morale 
n-a mai lăsat loc piesei politi
ce. militante. Ea a fost repre
zentată doar prin două lucrări. 
„Pasiune plus rațiune" de Miro
dan și „Evadarea" de Leonida 
Teodorescu. ambele despre lup
ta ilegală a uteciștilor și comu
niștilor. ' L_‘. ’
scurt nu s-a purtat deci precis 
integrat ' ...........
blematica politică. 
prezentului ”
na amatorilor. 
din colecția Centrului 
drumare artistică. în 
lipsă. montarea *
un mesaj palid. 
actuale doar

nea se petrece în 
noastre („Hoțul perfect" 
Dan Tărchilă. „Fundătura 
rilor- de I. Hristea) 
reprezintă nici un dștig. 
artistic. nici educativ. 
pentru care Centrul de îndru
mare artistică ar trebui să caute 
ma; insistent. să 
mai atent lucrări 
de actualitate. De
numărul contează ; in ulumă in
stanță. sînt necesare piese ca
pabile să contribuie la educația 
revoluționară a publicului. A 
celui tinăr. in primul rind. Alt
minteri. scopul artei teatrale. 
chiar amatoare. nu-și atinge 
ținta. Ceea ce »-i de dori* niri 
pentru spectatori. care trebuie 
să se întîlneaseă cu ide: majore. 
nici pentru reaPzaton. -are-și
cheltuiesc cu folos energia nu
mai dacă servele asemenea idei.

ANIMATORII merită desigur 
toată stima pentru devotamen
tul lor. pentru marile fi adesea 
neștiutele strădanii puse modest 
in slujba artei. In Capitală rlnt 
acum cumoscjlt ca buri 
zori și animatori Mircea 
ceanu. Dinu Greculeseu. 
structori de specialitate. __
Harry El iad. regizor Ia tealrvl 
din Ploiești. dar si ia Casa de 
cultură ..M:ha u Eminescu- care

conduită so-

actualului 
atent alcătuit

Dialogul cu teatrul
în actualliate ; pro

’ll”, socială a 
a lipsit pe sce- 

ea lipsind și 
' ‘ de în- 

această 
piese cu 
cheamă 

acțiu-

acelor 
ce se 
fiindcă

ȘANTIERUL '
SISTEMULUI
DE IRIGAȚII 

CETATEA- 
GALICEA

zilele 
' de 

flo- 
nu 

Nici 
Motiv

promoveze 
intr-adevăr 

fapt. nu

rer- 
Cru- 

in- 
Saj

tin. Dar nicăieri. absolut nică
ieri. n-a apărut acel regizor 
tinăr care să aibă generozitatea 
să preia o trupă de tineri din- 
tr-o urină. dintr-o școală. din
tr-un club sau casă de cultură 
ca să o formeze și să o învețe 
să joace teatru. Tinerii noștri 
regizorj profesioniști vorbesc și 
scriu despre lipsa teatrului in 
cartierele noi. dar nici unul n-a 
călcat vreodată pragul vreunei 
case de cultură din aceste car
tiere ?i nu și-a manifestat mă
car dorința să dea aid o mină 
de ajutor.

ACTORII teatrului amator 
sint acei oameni vrednici de 
toată admirația. care după o
rele lcr de muncă găsesc timp 
și energie și răbdare să învețe 
roluri. să facă repetiții. să joace. 
Unii tint foer-e telentă^ si 
chiar consa eați în teatrul ama
tor din Bucureti: Dan Henke. 
Liviu Tufeacu. Ioana ai Cle
ment Popa. Ion Cons Lanșinfseu. 
Marana Vlădeicu. Ssela Câi
ni ce*nu. Dou Srripcaru. Comei 
StănaKU T. Șetbs i gi ‘cwte 
multi alții Muncitori. medici. 
tehnicieni. fonețtnnari. actorii 
amatori au toate profesiile și 
ml ca» ăe r^eăe. MC
peffca cala Umtc. seu Ioane U-

reprezentații dintr-un program 
larg. Excepție face „Ur.iversai- 
Club". cu o trupă de 20 de ti
neri. condusă de ’ ‘
Alex Constantin. trupă cu 
repertoriu mai larg ' 
tate mai susținută.

ABSENȚE. Pentru 
și împrejurimile ej 
parea la „dialog 
scurt" n-a fost deci

instructorul 
_ un
și o activi-

însemnări despre Festivalul 
formațiilor de teatru de amatori 

din București
a prezentat în festival < 
spectacole reușite. Sau Gh. 
cudeanu. Minei Klepper. 
Lefescu. cu toții actori. Tot 
tor $i Constantin Dinescu. 
odată unanim recunoscut 
cel mai priceput și mai pasio
nat animator al trupelor din Ca
pitală. Sediul activității sale e 
Ia Casa de cultură „Petofi 
Șandor" unde C. Dinescu. timp 
de două decenii a format și 
dezvoltat o echipă alcătuită din 
60 de actori. mai mult decît 
dintr-o instituție profesionistă.
El a realizat în actualul festi
val cinci spectacole — cele mai 
reușite — cu care s-au prezen
tat două case de cultură. plus 
un club al tineretului. In toate 
a folosit actori din trupa pe 
care o conduce și. după cum 
se vede, o distribuie unde e 
nevoie. Firește. aportul calificat 
al acestui harnic animator e 
remarcabil. dar de această hăr
nicie unele case de cultură pro
fită. sau chiar abuzează. Pentru 
a participa onorabil la festiva
luri. aceste case de cultură re
curg la soluția cea mai sigur*. 
și mai comodă : C. Dinescu e 
rapid chemat să pună în scenă 
piesa pe care crede de cuviință 
(regizorii decid repertoriul. a
proape totdeauna). Și în același 
timp să completeze distribuția. 
mai mult de jumătate. cu ac
tori din echipa de la „Petofi 
Șandor". In felul acesta greu 
se poate alcătui o trupă proprie 
și. mai ales. greu se vor for
ma noi animatori. — - • -
cîteva locuri 
ța de a face teatru e serioa
să. au început să apară și in
structori tineri: Gina Tranda- 
firescu și Alexandru Constan-

două 
Ar- 
Val
ac- 
tot- 

ca

. . Totuși, în 
unde dorin-

nere: actorul de la Teatrul na
țional. Chirii Economu. membru 
de multă vreme al juriilor de 
festival. observa de data aceas
ta cu tristețe îmbătrinirea tru
pelor pe care le cunoaște a
proape In aceeași alcătuire de 
vreo 15 ani. El propunea ca a
nimatorii să meargă in fabrici. 
in uzine. în instituții. să aleagă 
tineri. să discute cu secretarii 
U.T.C. pentru a desemna pe cei 
dotați. ca astfel să fie comple
tate neapărat echipele de tea
tru.

CLUBURILE TINERETULUI 
nu s-au prezentat „în forță- la 
actualul festival unde din 14 
echipe doar patru au fost ale 
cluburilor. Tinerii au jucat. „Pa
siune plus rațiune- de Al. Mi- 
rodan. „Și la stînga trei cio
cane" de Everac. „.Dincolo 2 
pod- de S. Coroamă. „Ursul- 
de Cehov și „Picnic pe cîmpul 
de luptă" de Arrab^ Dacă toa
te ar fi aparținut unui club. ar 
fi însemnat eă acel club are 
intr-adevăr un repertoriu bine 
dozat. AltfeL contribuția e ine
gală. Ateneul Tineretului. club 
cu o largă activitate a trimis 
doar „Ursul- (două personaje. 
imperfect dirijate artistic) care 
n-a prea avut succes. Tehnic- 
Club. pentru pregătirea piesei 
lui Mîrodan (patru personaje) a 
apelat la același C. Dinescu. 
care a adus și doi actori: „Mo- 
defn-Club“ și „T 4“ n-au par
ticipat deloc. Chiar și cluburile 
prezente in festival s-au pre
zentat aproape cu întreg reper
toriul. majoritatea nemaiavînd 
altceva pe afiș. sau avînd doar 
în pregătire. Or. regulamentul 
festivalului prevede selecția. 
deci alegerea celor mai bune

ȘANTIERUL
NAȚIONAL AL
TINERETULUI

De puțină vreme inima unui nou fantier a început șă bată.» 
In sudul Doljului, au început lucrările celui*de ai cineika^are 
sistem de irigații al Olteniei care t 
hectare.

te va . ntinde pe circa 50000 de

de

Capitală — 
— partici- 

eu teatrul 
. prea boga

tă. Din jurul Bucureștiului a
venit o singură echipă. a comu
nei Chiajna. Spre surprinderea 
tuturor a lipsit teatru; interpre
tat de elevi. deși in p-ogram 
figura formația „So^i^^^tăț^i cul- 
twal artistice- G. Călinescu. a 
elevilor din București. Se pare 
că s-a îmbolnăvit un elev-actor 
și această formație. condusă de 
Val Lefe*cu. negâsind o altă so
luție nu s-a mai prezentat. 
După cum nu s-a prezentat nici 
eehipa d* teatru a uzine: „Vul
can*. c^re de altfel avea inten
ția să joace in festival „Piticul 
din grădina de vară- o piesa di
ficilă. cu sensuri au prea clare. 
A absoKtat. de asemenea. altă 
formație anunțată. cea de la Fa
brica de mașini-unelte și agre
gate. ca și multe alte echpe 
din fabrici și urine bucurește^e. 
E de neînțeles cum n-au apă
rut în festival trupe de teatru 
din mari întreprinderi. ca 
exemplu cea de la „Grivița Ro- 
și*-_ sau „23 August-.

PUBLICUL la festival a fost 
aproape ine-xisttentL Exeeptind
juriul. în sală au asistat 20—31 
persoane — rude apropiate ale 
actorilor. cîțiva directori de 
club. cîțiva animatori totdeauna 
prezenți și atît E regretabilă 
neparticiparea mai largă a ac
torilor amatori la spectacolele 
colegilor din alte grune. E re
gretabil dezinteresul spe^U^lt^Tr- 
lor din diferite sectoare care
n-au simțit nevoia să fie ală
turi de echipele lor. să le sus
țină si să le încurajeze. De alt
fel. discutind cu directorii clu
burilor și ai caselor de cultură 
am aflat că și de la sedii lip
sește publicul de teatru. Din a- 
ceasîă pricină. cu toată munca 
ce se depu"e pentru regie. in
terpretare. decoruri. lumini — 
reprezentațiile se dau numai de 
cîteva ori Aceste instituții a
firmă că au aceiași participant; 
la toate activitățile. iar aceștia. 
după ce văd o piesă de două- 
trei ori. nu maj vin. Unele case 
de cultură. puține la număr. 
prezintă uneori spectacole și pe 
alte scene. nu există In a
ceastă privință continuitate. nu 
se fhee consiecvent schimb de 
activități teatrale intre cluburi 
si case de cultură. Un impedi
ment este riteodată montarea: 
la „Mi he îl Eminescu- regizorul 
Harry Eliad a achiziționat o in
stalație de lumini de care Casa 
sectorului 2 e foarte mî*dră.
dar care fiind fixă. face impo
sibil orice turneu. Cluburile ti
neretului sint și ele tot „fixe" 
în prezentarea spectacolelor 
doar la sedii și nu în alte săli 
din București. în privința lor 
comitetul municipal U.T.C. ar 
putea aver un cuvî.nt de spus 
în sensul coordonării activi
tății echipelor 
alcătuirii unui 
spectacole care 
te în Capitală 
ei. Aceeași grijă

aibă pentru organizarea unor 
spectacole în afara zidurilor 
proprii sau a limitelor secto
rului si casele de cultură. pre
cum și instituțiile ce le diri
guiesc. Cluburi sau case de cul
tură pot oferi spectacole de 
teatru și in fabrici. în uzine. în 
școli. Cultura de masă. deci și 
teatrul amator nu are sedii fixe. 
rostul său este să fie difuzată 
în mase. O activitate artistică 
rămine infructuoasă dacă intră 
in dialog doar cu juriile festi
valurilor și nu cu publicul lor. 
în această privință politica 
partidului nostru e clară: clu
burile și celelalte instituții si
milare trebuie să polarizeze in
teresul politic și cultural al 
unui cerc larg de oameni. al 
celor tineri în special. Pentru 
aceasta ele trebuie să fie pre- 
zen*e pretutindeni acolo unde-1 
pot stîrni. pretutindeni unde-și 
pot aduce contribuția la educa
ția politică. etică și estetică a 
oamenilor. Atitudinea statici. 
activitatea rutinieră nu-și are 
locul nici in teatrul amator. 
Găsind formula optimă in ge
nul scurt rămine acum doar să 
funcționeze in relația cea mai 
directă fi mai eficientă cu pu
blicuL

VIORICA TANASESCU 
ELENA NESTOR
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împlinire. dar. totodată. și 
locul prin care ne situăm și 
ne integrăm într-o ~
fi intr-o lume a r_____
Patria înseamnă o comuni
tate națională, dar și o mo
dalitate de conviețuire cu
naționalități stabilite in a
cest spațiu și de vecinătate 
cu alte comunități naționale. 
E o istorie: un trecut de iz- 
binzi și de eșecuri. un pre
zent și mai alea un viitor — 
un destin comun nu numai 
acceptat. ci voit. ales. pro
iectat și înfăptuit împreună. 
Patria se constituie ca o rea
litate interumană. o orîndu- 
ire socială instituită de popor 
prin efortul cumulat al ge
nerațiilor de a se libera de 
servitute. exploatare. asu
prire ce știrbesc afirmarea 
și demnitatea fiecăruia și a 
tuturora. Patria se înscrie 
in omenire prin înfăptuiri. 
semnificații și valori încifra- 
te și descifrate in cultura sa. 
E o realitate spirituală; e 
climatul in care s-au limpe
zit sensurile lumii pentru 
noi. e matricea în care ne-am 
putut defini personalitatea. 
E îndemn și temei al capa
cității de creație.

Patria nu este numai în 
jurul nostru: o purtăm in 
noi. înscrisă în gîndurile. în 
sentimentele. în faptele 
noastre. Ea este clmpul li
bertății noastre în care 
ne-am propus să realizăm 
proiectul comunist al pro
gresului social și al împlini-

Europă 
patriilor.

Unul din miile de făuri
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sau în afara 
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mentul prin care trăim și 
înțelegem. voința și acțiunea 
prin care făptuim. zi de zi. 
realitatea apartenenței la 
patrie. a «oliidarității noastre 
originare și statornice. co
munitatea de destin în ale
gerea scopurilor și valori
lor. Patriotismul este definit

unor drepturi și datorii, al 
unor libertăți Și responsabi
lități în cooperarea și con
fruntarea din lumea de azi 
și cea de mîine. Patriotis
mul autentic al epocii noas
tre. patriotismul socialist, 
include în sine solidaritatea 
fraternală și revoluționară

Sentimentul
inalienabil
al patriei

de dicționare drept un 
timent. dar. la drept 
bind. el este mai mult: 
stil de viață. un program dc 
viață — unitate indisolubilă 
a gîndirii. sensibilității și
acțiunii. El înseamnă: a trăi 
a înțelege și a realiza sco
purile și valorile în care se 
exprimă interesele patriei 
drept scopuri și valori per- 
souale.

Sentimentul inalienabil al 
patriei nu reprezintă. însă. 
o închidere în noi înșine. o 
îngrădire. cl stabilirea unei 
identități proprii. îndeplini
rea unei misiuni. aici. pe

sen- 
vor- 

un
cu cei ce luptă pentru echi
tate. libertate și demnitate 
umană, înțelegerea și reali
zarea comunității de interese 
ale tuturor popoarelor.

Vorbăria patriotardă nu 
are nimic comun cu adevă
ratul sentiment al patriei. 
Acesta e angajare totală și 
liberă de servire a patriei în 
fapte. Are gravitatea unei 
alegeri definitive. dar ofe
ră. în același timp. bucuria 
și împlinirile integrării cre
atoare în comunitate.

Trăim o epocă de intense 
schimburi și comunicare; in
formația. valorile. oamenii

de au loc în condiția uma
nă însăși. Modul de viață. 
orizontul spiritual. sfera 
practicii sociale se schimbă 
în ritm accelerat. Sentimen
tul patriei se îmbogățește. 
astfel. cu dimensiunea viito
rului. se proiectează înainte. 
Ne definește ceea ce am 
fost și ceea ce sîntem. dar. 
în același timp. sîntem și 
ceea ce vrem să fim. Viito
rul ales ne modelează pre
zentul.

Și animalul aparține me
diului său înconjurător. și-l 
poartă întipărit în structura 
sa biologică. Numai omului 
îi este dat să vrea. să aleagă 
și să prefere destinul comun 
cu ceilalți. să vrea să se a
firme prin dăruire și făptu
ire. nu numai în trecutul 
sau în prezentul dat. ci și in 
viitor. conceput ca o multi
plicitate de posibilități și 
solicitări.

Sentimentul patriei. între
git cu această dimensiune 
prospectivă. constituie ome
nia. așa cum este ea posibilă 
aici și acum. și. maj cu sea
mă. de-acum înainte.

Patria reprezintă punctul 
nostru de inserție în lume, 
în istorie. într-un destin nu 
îndurat numai. cj ‘ '■
noi. după £hipul și asemă
narea noastră.

Definindu-ne. prin faptele 
și creația noastră întru pa
trie și patriotism. ne-am de
finit. de fapt. întru omenire 
și umanism.

creat de
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Pătrundem în șantier. Uriașe 
caverne săpate în trupul cîmpiei. 
stive de materiale depozitate. de 
tuburi și poligoane pentru con
fecționarea dalelor. La tot pasul 
constați că „pe aici au trecut 
constructorii". Totuși. cu oamenii 
ne întîlnim rar. Pe mulți dintre 
ei îi ghicim în spatele munților 
de pămînt sau în preajma mași
nilor al căror zumzet de motor 
este neîntrerupt 24 de ore din 
zi. Lucrează aici peste o mie de 
tineri. Sînt ingineri și maiștri. 
dragliniști și fierar-betoniști. 
screperiști și topometriști. Iar 
angajamentul lor prevede înche
ierea lucrărilor cu o jumătate de 
an mai devreme. adică irigarea 
întregii suprafețe încă din pri
măvara anului 1975. Pentru gră
birea ritmului. acum se mun
cește în mai bine de o sută de 
puncte. Mașinile sînt grupate dte 
două-trei la un loc; de regulă 
asocierea este între autoscrepere. 
dragline și buldozere. Crea
rea unor fronturi de lucru pentru 
fiecare echipă în parte permite. 
totodată. aplicarea acordului glo
bal pentru întreaga lucrare. 
formă organizatorică și de retri
buție cu consecințe deosebit de 
avantajoase : reducerea număru
lui scriptic de muncitori pînă la 
0.02 la mia de lei investiție. eco
nomisirea de materiale și com
bustibil astfel îneît fiecare al 
douăzecilea hectar să fie amena
jat pentru irigații fără a se apela 
la magazia de materiale- „Ne 
preocupă realizarea unui ritm de 
lucru și mai bun. ne spunea 
maistrul Marin Popa. secretarul 
comitetului U.T.C. din șantier. 
Atenția tuturor. de la simplu 
muncitor. maistru și pînă la in
giner. este îndreptată către ma

șină. Aceasta. oricare ar fi ea. 
trebuie să lucreze continuu. zi și 
noapte. Iar pentru reușită. mă
surile noastre vizează calificarea 
și ridicarea calificării tinerilor. 
aprovizionarea la punctul de 
lucru cu carburanți și lubrifianți. 
asigurarea condițiilor de dormit 
și de masă la cel mult 2—3 
puncte de lucru apropiate. orga
nizarea echipelor sendee pentru 
depanarea defecțiunilor cu maxi
mum de operativitate". Cu ce 
ritm de lucru avansați ? i-am 
întrebat pe cîțiva dintre tinerii 
întâlniți. „Lotul 1. ne răspunde 
inginerul Nicolae Calangiu. exe
cută acum lucrările prevăzute 
pentru sfîrșitul lunii iunie". (La 
aceeași cotă înaltă a realizărilor 
se situează si colectivele condu
se de șefii de lot. uteciștii Emil 
Pumava. Marin Opran. Ion Bă- 
descu și Gheorghe Vîrban). „Eu. 
ne încredința excavatoristul 
Gheorghe Stan. la fiecare patru 
zile realizez și planul celei de a 
cincea". (Un ritm de lucru cel 
puțin tot atât de bun — o dove
desc cifrele înscrise în evidența 
muncii — au reușit și alți 21 de 
screperiști. dragliniști și excava- 
tornști).

Se lucrează cu dăruire. cu ma
ximă competent Gîndul tuturor 
tinerilor e îndreptat către un 
apropiat evenirnenn: constituirea 
aici. în cîmpia dunăreană. a șan
tierului național al tineretului 
Iar momentul cînd drapelul va 
fi ridicat pe catarg. iar la bonetă 
va fi cusut ecusonul de briga
dier e întîmpinat cu realizări ge
nerale de prestigiu : pe primele 
130 de zile ale anului planul e 
depășit. valoric. cu peste cinci
sprezece milioane Iei. Tir efor
turile depuse acum pentru rea-

lizarea obiectivelor de muncă 
sînt dublate de preocupările vi- 
zînd constituirea brigăzilor și a 
detașamentelor de muncă. Sînt 
reanalizate resursele și revizuite 
angajamentele a căror ultimă 
formă va fi cunoscuta la primul 
careu al șantierului național al 
tineretului convocat sîmbătă 19 
mai a.c.

GHEORGHE FECIORU

încheierea i^nsăm^iăi^i^lloir
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zind calculul, de pe întreaga 
suprafață rezultă o producție 
echivalentă cu necesarul de 
bază furajeră pentru întregul 
sector zootehnic al cooperati
vei, cu o producție marfă va- 
lorind peste o jumătate de 
milion de lei. De asemenea, 
la Turceni, Ion Tismănaru, 
Constanța Oprea, Ion Mihart 
și Petre Jianu au fost sufletul 
acțiunilor uteciste întreprinse 
în actuala oampanie. Două
zeci și opt de hectare s-au se
mănat cu porumb după ce, 
mai bine de o săptămînă, 
uteciștii satului au lucrat la 
deschiderea canalelor pentru 
drenarea apei în exces și la 
fertilizarea suprafeței. Iar la 
Ctrbești, uteciștii și-au asu
mat răspunderea refacerii 
grădinii de legume calamitată 
de revărsarea apelor rezultate 
din ploile de la mijlocul săp
tămânii trecute. Fir cu fir au 
despotmolit răsadurile de roșii 
plantate în cimp ; metru pă
trat cu metru patrat au stră
bătut cele paisprezece hectare 
de grădină completând golu-

rile. Intre evidențiați — Zîna 
Alexandrescu, Ana Cernea, 
Maria Taifas, Elena Oproiu, 
Ion Frățineanu, Rusalia ~ 
pescu.

In unitățile agricole gor- 
jene
tru ,
lucru mecanizatorilor, cei 
care, de fapt, acum duc greul 
campaniei. La Brănești, Țîn- 
țăreni și Turburea se lucrează 
zi-lumină. Fiecărei palme de 
pămînt i se aoordă atenție 
maximă. Nu se vrea pierdută. 
La Brănești, mecanizatorii și 
uteciștii cooperatori au defri
șat paisprezece hectare de
drumuri, finețe pretabile cul
turilor cerealiere și au luat în 
cultură cei cîțiva metri patrați 
ce se pierdeau în jurul fie
cărui stîlp de înaltă tensiune 
sau de telefon. De aici a și 
pornit chemarea către toți
tinerii județului în ideea pu
nerii în valoare cît mai com
pletă a suprafețelor arabile de 
care dispun unitățile agricole. 
Iar bilanțul, la nivelul jude
țului, include cifra de cinci 
sute. Aceasta reprezintă tere
nurile ce au fost cultivate

Po-

se face totul pen
a deschide front de 

mecanizatorilor, '

suplimentar, în primăvara a
ceasta, cu porumb și plante 
furajere. Acum, acestei reușite 
i se vrea ’ 
încheierea 
mînțării porumbului și a plan
telor furajere pe toate supra
fețele planificate. în acest 
scop, forțele mecanice au fost 
grupate în cadrul acelor uni
tăți ce au reirtanțe; s-a redis
tribuit porumbul de sămînță 
din hibrizii cu perioadă de 
vegetație scurtă; a fost iden
tificată cantitatea de semințe 
de plante furajere și redistri
buită unităților afectate de 
ploile în exces din ultima pe
rioadă. Iar tinerii, sub per
manenta îndrumare a organi
zațiilor U.T.C., iși adaugă 
efortul lor preocupărilor tu
turor celor al căror loc de
muncă este agricultura pentru 
executarea exemplară a lu
crărilor întîrziate. Fiecare
este oonștient că ceea ce face 
în aceste zile febrile ale cam
paniei înseamnă, de fapt, o 
garanție pentru producția
record ce se vrea obținută în 
anul acesta, hotăritor al cin- 
rrMluhiii

adăugată alla: 
imediată a însă-

terlocutor al nostru. tovarășul 
profesor Gavrilă Simion. direc
torul Muzeului Deltei Dunării. 
Domnia sa ne spune că H.C.M. 
nr. 528 din 1970 legiferează : re
zervațiile naturale sînt scoase 
de sub exploatarea economică. 
Realitatea este că. la fața lo
cului. nu s-a mai ținut seama 
de lege. însăși Academia R.S.R. 
a dat unele „derogări- la a- 
cea'tă importantă hotărîre. deși 
nu avea dreptul. ci. dimpotrivă. 
prin lege era obligată să ve
gheze la aplicare* întocmai a 
prevederilor Hotiririi și la o 
cit maj bună întreținere a bio- 
topurilor conservate. Mai mult. 
H.C.M. 528 a fost încălcată 
chiar și fără a se mai cere de
rogări. lată cîteva exemple : în 
iarna anului 1972—1973. în re
zervația Roșea — Buiaiova — 
Hrecisca s-a intrat masiv în 
recoltare de stuf cu 4 coloane 
motorizate. în rezervațiile Pe
rișor — Zătoane și Leahova lu
crurile s-au petrecut la fel. Din 
informațiile culese în zonă de 
biologul Mihai Marinov 
iese că în prezent 
două rezervații sînt 
mente distruse și de _ . 
da numeroasă de vite de la 
ferma zootehnică din Sf. Gheor
ghe. aparfnînd de I.A.S. Chilia. 
care a distrus vegetația și mii 
de cuiburi.

Dar să revenim la păsări.
— Prin nimicirea lor au avut 

mult de suferit zooplanctonul. 
fitoplanctonul și celelalte plan
te acvatice. lipsite brusc de în- 
grășămîntul natural. continuă 
tovarășul Nicolae Dragomir. Ca 
urmare a acestui fapt. adăugat 
la distrugerea zonelor stuficole 
prin exploatarea 
peștii nu mai 
suficientă. Să 
1950 aveam 
număr de 
deau anual ,___  _____ ___
îngrășămînt organic. Tn urma 
măsurilor de reducere a numă
rului lor. luate abuziv de secto
rul pescăresc. în 1960 m^ exis
tau doar jumătate. iar în 
prezent au rămas și mai puține. 
majoritatea retrăgîndu-se în 
refugii unde omul nu pescu- 
iește. Firește. aceste păsări sînt 
consumatoare de pește. dar spe
cialiștii au constatat că prin 
îngrășămîntul lor natural. in 
schimbul unui kilogram de peș
te consumat. ele asigură hrană 
pentru o cantitate de plancton 
suficientă creșterii unei canti
tăți de pește de 20 de ori mai 
mare. în plus. continua împu
ținare a plantelor acvatice duce 
și la „stricarea- bălții. fotosin- 
teza nu se face în măsura ne
cesară. deci suferă. în ultimă 
instanță. procesul vital de oxi
genare a apei. Iată așadar unde 
s-a ajuns. Dîndu-și seama ce a 
însemnat și ce înseamnă distru
gerea faunei din Deltă. „specia
liștii" au luat măsuri ? se cum
pără gunoi de grajd. cu căruța. 
si se împrăștie din loc în loc. 
în baltă. cu lopata.

Și totuși. deși se cunosc prea 
bine aceste statistici. lupta cu 
păsările Deltei continuă. După 
cum arătam. pentru anul în 
curs este planificată o hecatom
bă cu peste 50 000 păsări. Car
tușele de vînătoare au și fost 
cumpărate. costînd circa 180 000 
de lei. între timp însă. unii 
specialiști au propus alte solu
ții. folosite cu mult succes în

diferite țări. cum ar fi insta
larea în zonele de pescuit a 
unor magnetofoane cu amplifi
catoare. care să „meargă" con
tinuu. lansind zgomote ce sperie 
păsările. sau achiziționarea u
nor instalații și mai eficace. ge
neratoare de ultrasunete. „Ideile 
au fost refuzate — ni s-a spus 
la Tulcea. N-avem bani pentru 
magnetofoane". între noi fie 
vorba. două asemenea aparate 
ar fi costat cel mult 6 000 de 
lei. Oare ce simț neștiut al eco
nomiei i-a făcut pe acei direc
tori și contabili să creadă că 
aproape 200 000 de lei e o sumă 
mai mică decît 6 000 ? Ciudată 
optică, ciudată inerție. ciudată 
teamă de nou !

înapoindu-ne la București. am 
aflat. la conducerea Centralei 
peștelui din Departamentul in
dustriei alimentare al Ministe
rului Agriculturii. Industriei A
limentare și Apelor. că. în urmă 
cu 10 ani. s-au făcut asemenea 
experimente la pepiniera pisci
colă Calica-Sarinasuf. însă pri-

re- 
aceste 

literal- 
cirea-

nerațională. 
găsesc hrană 

mă explic : în 
In Deltă un mare 

păsări. care dă- 
peste 120 000 tone

mele rezultate i-au descurajat 
pe piscicultori. Așadar. s-a re
venit la cartușe. E drept. opi
nia conducerii Centralei este că 
trebuia să se persevereze. să se 
caute noi soluții „pașnice". re- 
cunoscindu-se faptul că. oricum. 
păsările Deltei trebuie prote
jate. mai ales acum. cînd nu
mărul lor se află într-o verti
ginoasa descreștere nu numai 
datorita Împușcării lor în Delta 
Dunării. ci mai cu seamă din 
cauza scăderii efectivului de 
păsări pe plan mondial. Știin- 
du-se că 80% din păsările Del
tei sînt migratoare. e firesc — 
ni s-a spus — ca și oamenii de 
pe alte meridiane să fie părtași 
la răspundere.

La ce duc. în ultima instanță. 
aceste dereglări adînci ale siste
mului ecologic din Deltă ? 
După cum s-a văzut. răspunsul 
e unul singur ; la micșorarea 
producției de stuf și de pește. 
Ia distrugerea faunei și a florei 
deltaice. fapt care. dacă nu va 
fi stăvilit energic și cît mai 
curînd. se poate încheia cu de
generarea paradisului de la 
gurile Dunării. Din studiile în
tocmite de Grigore Antipa între 
anii 1910—1937 notăm că pe 
Deltă. Razelm și Dunăre. de la 
gurile sale pînă Ia Brăila. se 
recoltau 20 000 tone de pește 
anual. plus producția particu
lară. După 1937. datele lipsesc. 
Totuși. se estimează că prin 
1950—1963 (prin urmare. înainte 
de a fi zdruncinat echilibrul e
cologic din această zonă). se a
junsese la o producție ce depă
șea 40 000 tone pe an. Astăzi 
însă. în același perimetru se re
coltează 20 000 tone anual.

Pe de altă parte. numeroase 
specii de păsări nu s-au1 putut 
adapta noilor condiții. în ulti
mii ani. multe dintre ele s-au 
rărit simțitor. iar altele chiar 
au dispărut din Deltă. Așa sînt 
dropia de Deltă. călifarul roșu. 
călifarul alb. barza neagră. 
dropia mare. cocorul deltei, 
gaița țipătoare. șoimul dună
rean. care se mai află doar în 
cîteva cuiburi ș.a.md. Iar în 
privința florei. e destul să mai 
amintim un eîemern: în pre
zent. de pe un hectar de stuf 
se recoltează maximum 2—3 
tone față de 10—15 tone. cît se 
recolta cu nu prea mult timp în 
urmă. Nici nu se putea întîm- 
pla altfel. de vreme ce orice 
sistem ecologic e unitar. cu 
component! aflați într-o foarte 
strînsă interdependență. reali
tate care. din păcate. încă mai 
este ignorată de unii așa-ziși 
„snecialiști ai Deltei".

Intre legile noastre exista u
nele care se referă în mod deo
sebit la necesitatea protejării 
mediului si avuțiilor țării. A- 
ceeasi problemă vitală este ac
centuai# și în normele de etică 
și echitate socialistă. iar pro
iectul de lege privind protecția 
mediului Înconjurător. dat re
cent publicității. precizează in
tr-unui din articolele sale : 
„Fauna terestră si acvatică con
stituie . _o bogăție a țării. prin 
rolul ei în satisfacere?, necesită
ților economiei naționale ți 
păstrarea echilibrului ecologic 
și este protejată prin exploa
tarea rațională a speciilor dc 
animale care formează obiectul 
un.or . interese economice sau 
științifice. potrivit reglementă
rilor legale".

Deci. partidul șl statul nostru 
consideră problema mediului 
ambiant o problemă de cea mai 
mare însemnătate. în apărarea 
naturii fiind chemat fiecare ce
tățean al țării. Atunci de ce în- 
tîrzie în județul Tulcea. ca și 
la alte eșaloane răspunzătoare 
de exploatarea complexă a Del
tei. luarea grabnică a tuturor 
măsurilor ce se impun ? Cînd e 
vorba de mediul înconjurător cu 
toate componentele sale. orice 
tărăgănare nu face decît să dău
neze. să întîrzie aplicarea legii. 
să ocolească respectarea ei. Fi
rește. asupra acestei probleme 
vom reveni. De fapt. unele mă
suri au și fost luate. în primul 
rînd prin înființarea Centralei 
Deltei Dunării. cu sediul la Tul- 
cea. avînd ca scop corelarea 
armonioasă a tuturor interese
lor din zonă — piscicultură. 
sțuficultură. agricultură. protec
ția naturii etc. — în mina ace
luiași organism. De asemenea. 
s-a interzis (încă o dată!) pă
trunderea unităților economice 
în rezervațiile naturale. Dar. în 
același timp. aceste măsuri mai 
trebuie și respectate. ceea ce 
încă nu se întîmplă în toate 
cazurile.

Noi. tineretul. sîntem cei din
ții interesați și datori să apă
răm natura de unele intervenții 
ale omului. nechibzuite și dă
unătoare. pentru a o păstra în
tr-un perfect echilibru ecologic 
și a-i conserva cit mai judicios 
resursele. în acest context. nă
dăjduim că. totuși. foarte cu
rînd vom consemna și niște 
acțiuni mai hotărîte. cu un real 
suport științific și cetățenesc. 
Așadar. vom reveni.

iar pro-

r
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„AM VENIT CA SA CLĂDESC 
LA LOC MOȘIA APROAPE 
NĂRUITĂ Si’ SĂ ÎNVIEZ

TARA CA DIN CENUȘA El"
1

D
esigur, renumele 
glorios pe care Di- 
mitrie Cantemir și 
l-a cîștigat de-a

lungul vremurilor 
în conștiința ce

lor de-un neam cu el se 
datorează, în principal, re
marcabilei și bogatei sale creații 
culturale concretizată în elabo
rarea unor opere din cele mai 
variate domenii, în filosofie, isto
rie, geografie, literatură, muzică. 
„Istoria ieroglifică", „Creșterea și 
descreșterea curții otomane”, 
„Descrierea Moldovei", „Diva
nul", și altele, nu mai puțin va
loroase ca expresie a deosebitelor 
aptitudini de creator cu care era 
înzestrat marele moldav, au for
mat, fiecare în parte, cîte o 
treaptă pe scara plină de fai
mă cu care Dimitrie Cantemir a 
urcat definitiv în panteonul spi
ritual național și universal, situîn- 
du-se în rîndurile celor mai mari 
umaniști ai veacului al XVIII-lea 
în Europa. Numeroasele ediții și 
traduceri în limbi străine ale lu
crărilor lui, încă în viață fiind, ca 
și după aceea, decernarea calită
ții de membru al prestigioasei 
Academii din Berlin sînt tot a- 
tîtea argumente ce validează e- 
locvent această îndreptățită apre
ciere venită atît din partea con
temporanilor lui cît și a posteri
tății.

Pentru a înțelege deplin însă, 
personalitatea complexă care a 
fost Dimitrie Cantemir, a rămîne 
numai la cunoașterea aportului 
său cultural este insuficient, nu 
numai pentru că aria activității 
lui este mai largă ci și pentru 
motivul, fundamental de altfel, că 
în esență, concepția și imboldul 
care au stat la baza creației de 
ansamblu sîijjt de natură politică, 
exprimă un crez politic cît se 
poate de limpede. Savant și uma
nist, Cantemir este în egală mă
sură, poate chiar mai întâi, om 
politic, un om care cu mijloace
le și modalitățile cele mai diverse 
a dorit din toată ființa sa să-și 
slujească țara căreia îi aparține.

Ca fiu de domnitor și el însuși 
domnitor al Moldovei, ca ostatec 
si reprezentant la Constantinopo- 
le al domnitorilor Constantin 
Cantemir și Antioh Cantemir, 
tatăl și fratele său mai mare, 
mai apoi, ca prieten și con

silier intim al țarului Petru 
cel Mare al Rusiei, Dimitrie 
Cantemir a rămas întotdeauna fi
del crezului său politic de apă
rător al intereselor de libertate și 
neatârnare a Moldovei, al propă
șirii poporului peste care a dom
nit, fie și numai pentru o peri
oadă istorică extrem de scurtă — 
doar cîteva luni — în schimb 
de o uriașă semnificație.

Pentru a-și exprima ideile po
litice Dimitrie Cantemir nu a 
scris o carte anume. Multe din
tre ele le descoperim în lucrări
le enumerate anterior, dar mai a- 
les în actele politice săvîrșite ca 
domnitor.

Cunoscător profund al istoriei 
neamului său, credincios învăță

300 de ani de la nașterea lui

DIMITRIE CANTEMIR
mintelor acesteia, el a încercat 
să reînnoade firul faptelor de vi
tejie și abnegație patriotică pe
trecute în timpul lui Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazul, Mircea cel 
Bătrîn, loan Vodă cel Cumplit și 
a atîtor alți voievozi. Conștient 
de decăderea Moldovei din vre
mea lui, pămînt jefuit cu cruzi
me de străini ca și de marea boie
rime rapace, Cantemir și-a asu
mat dificila sarcină de a îndrep
ta stările de lucruri, vrînd să re
dea țării demnitatea și rînduiala 
ce o cunoscuse sub domniile îna
intașilor. ,.Am venit — spunea 
Dimitrie Cantemir — ca să clă
desc la loc moșia aproape nărui
tă și să înviez țara ca din cenu
șa ei*. Pentru atingerea acestui 
scop el a înțeles că trebuie sâ 
se adapteze cerințelor situației 
concrete a vremii sale, să formu
leze un program de acțiune po
litică în stare să asigure respec
tarea demnității independente și 
suverane a Moldovei. Cantemir a 
Știut că drumul înnoirilor la care 
spera trece neapărat prin lupta 
de eliberare de sub jugul tur
cesc și prin contracararea influ
enței marii boierimi abandonată 
propriilor ei interese înguste, gata

9
oricând să trădeze și să aserveas
că țara străinilor. De aceea a 
militat pentru întronarea unei 
domnii ereditare pe scaunul Mol
dovei considerînd această reorga
nizare a puterii politice drept 
condiția majoră a reușitei luptei 
pe care o purta. O putere poli
tică centralizată prin stăvilirea 
înclinațiilor spre abuz și arbitra - 
riu ale boierimii feudale a vrut 
să înfăptuiască Dimitrie Cante
mir. O lege, una pentru toți, „în 
bună socoteală și dreptate" și nu 
„în silă și tărie" a fost în con
știința lui de domnitor un impe
rativ al succesului acțiunii de e- 
liberare a țării de pericolul silni
ciilor puterilor străine și din inte
rior. Strâns legat de acesta, 
Cantemir a văzut necesitatea lăr

girii bazei sociale a domniei și 
de aceea a încercat, prin institui
rea unor facilități economice și 
fiscale, să-și apropie mica boie
rime și masele țărănești. Pentru 
acestea din urmă el cerea „slobo
zenie și moșie".

Unul din momentele importan
te care marchează activitatea po
litică desfășurată de Dimitrie 
Cantemir este constituit de a- 
lianța cu Rusia în persoana ta
rului Petru cel Mare. în gindirea 
lui această alianță trebuia să fie 
bastionul eliberării Moldovei de 
sub dominația turcească Dinco
lo de constatarea nereușitei prin 
înfrângerea de la Stănilești, în 
vara lui 1711, demn de semnalat 
în acest context este faptul că. 
deși a mizat total pe apropierea 
de Rusia acceptînd să jure cre
dință lui Petru cel Mare, Cante
mir a impus și aliatului său res
pectul pentru neatîmarea țării 
Moldovei. In tratatul încheiat la 
Luțk, la 13 aprilie 1711 — tra
tat elaborat integral de Dimitrie 
Cantemir și contrasemnat ca a- 
tare de Petru oel Mare — el 
stipulează obligația rușilor ca 
după eliberarea de sub turci sâ 
nu se amestece în treburile inter-

ne ale țării. In Moldova, prin 
tratatul de la Luțk, suveran ab
solut era domnitorul pămîntean, 
iar problemele țării aveau întîie- 
tate asupra celor oe decurgeau 
din raporturile de alianță. Este 
semnificativ de altfel, că în tra
tatul respectiv, atît în atenția ța
rului cît și a boierimii autohto
ne, Cantemir a introdus un pa
ragraf care preciza dreptul ab
solut de judecată a domnitorului 
în pricinile dintre locuitorii ță
rii, indiferent de rangul lor. Tre
buie să vedem în aceasta încă o 
dovadă a credinței lui nestrămu
tate că mai presus de orice se 
află treburile propășirii și dezvol
tării țării cărora Dimitrie Cante
mir le-a dedicat întreaga energie, 
întregul său talent de om poli
tic și savant

Pe asemenea coordonate au de
venit posibile critica ascuțită a 
boierimii, în „Istoria ieroglifică", 
patosul patriotic dezvăluit în 
„Descrierea Moldovei". Marea o- 
peră pe care ne-a lăsat-o moște
nire Dimitrie Cantemir a fost ro
dul unei gândiri unitare, chiar 
dacă o regăsim în lucrări deose
bite ca gen. afirmîndu-se în pro
bleme dintre cele mai variate. 
Peste tot însă aoare ca un leit 
motiv imensa dragoste de tară, 
dorința fierbinte de a vedea Mol
dova liberă și independentă, de a 
pune canăt asuoririi, silniciilor și 
trădării boierimii. Activitatea pa
triotică desfășurată de Dimitrie 
Cantemir, căci pentru efortul și 
concepția sa politică aceasta este 
nota definitorie, a înălțat va
loarea sa de savant și umanist la 
cote mai înalte, consfințind me
ritul și prestigiul care îi însoțesc 
numele în memoria conștiinței 
noastre, a celor de azi.

TRAIAN GÎNJU
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I TRAIAN
* FILOSOFIA

Traian Pop prezintă cititori- 
Ilor o lucrare al cărei merit 

principal pare să fie acela că 
reușește sâ se ridice la valoa- 

. rea subiectului abordat. într-a- I devăr, propunîndu-și sâ desci- I freze căile pe care clasicii 
marxismului și-au format, în 

■ paralel, concepția filosofică ge
nerală și totodată concepția 
propriu-zis marxistă. autorul 

(întreprinde acest interesant de
mers bizuindu-se. în egală mă
sură, pe o solidă documenta- 

Ire, dar și pe o atentă și pro
fundă prospectare și interpre- 
•are a faptelor. Referindu-se la 
etapa creației filosofice a lui 

IMarx și Engels din primii ani 
ai deceniului al cincilea din 
secolul trecut, lucrarea eviden- 

Ițiază procesul de autoclarifi 
care. momentele importante 
care au jalonat apariția în uni- 

I versul concepțiilor despre lume
ți viață. a unei concepții în 
mod esențial deosebită de cele 
precedente, învățătura marxistă.

IAnalizînd etapele care au 
marcat maturizarea gîndirii fi
losofice. social-politice a lui 

IKarl Marx și Friedrich En
gels, autorul evidențiază pre
ocuparea de a descifra, încă din 

I primele încercări creatoare ale 
celor doi mari gînditori. trăsă- 

Iturile de bază ale personalită
ții lor care mai tîrziu aveau să 
se exprime atît de amplu în 

I lucrările care formează de fapt
tezaurul gîndirii marxiste. Su- 
punînd analizei conținutul, o- 

| rientarea generală și semnifica-

ȘTIINȚELE '
SOCIALE

Șl EDUCAȚIA 
TINERETULUI i

Convorbire cu prof. dr. docent AL. TĂNASE
directorul Institutului de filosofic

— Interesul tineretului pen
tru literatura filosofică este, 
astăzi, in continuă creștere. Ce 
atitudine adoptă instituția pe 
care o conduceți în fața aces
tei realități ?

— In proiectele noastre tine
retul se înfățișează ca o cate
gorie aparte, căreia îi sint de
dicate vaste lucrări de sinteză 
și o informație cit mai bogată 
privind marile, eternele pro
bleme ale filosofiei, cu particu
larizarea distinctă pe care le-o 
conferă contemporaneitatea și 
realitățile noastre sociale.

----------------------------------1
POP: MARX-ENGELS, |
OPEREI DE

ția primelor scrieri ale lui 
Marx și Engels, precum și ac
tivitatea lor publicistică, auto
rul probează existența de la 
Începutul activității lor a unei 
atitudini deschise, combative, 
critice față de curentele filo
sofice dinaintea și din vremea 
lor, capacitatea lor de a fi in
dependenți în gîndire, de a se 
angaja și forma în miezul 
luptei de idei a epocii. Pre
ocupați să înțeleagă spiritul 
epocii pe care au trăit-o, Marx 
și Engels și-au dat seama dc 
importanța pe care o are pen
tru viabilitatea și adevărul fi-

csmo
losofiei permanenta legătură cu 
viața, cu actualitatea proble
melor care confruntau societa
tea germană de atunci. Pe ast
fel de coordonate Marx și En
gels și-au plămădit spiritul lor 
novator.

Caracterizînd activitatea des
fășurată la „Gazeta renană*4, 
locul și rolul lucrării „Contri
buții la critica filosofiei hege
liene a dreptului", scrierile din 
„Analele germano-franceze44, 
precum și „Manuscrisele eco- 
nomico-filosofice din 1844", 
Traian' Pop remarcă militan
tismul specific modului de gîn
dire al lui Marx și Engels, po
zițiile democratice și revoluțio
nare pe care ei s-au situat cu

Ce își propune 
cercetarea 

filosofică ?

— Cercetătorii institutului 
cunosc — concret — care sînt 
preocupările tinerilor în dome
niul filosofiei ?

— Părerea mea este că o a- 
«emenea informație există.

— Prin ce canale o obțineți ?
— Unul dintre canale este 

activitatea obștească desfășu
rată de cercetătorii institutului. 
Aproape toți cercetătorii in
stitutului sînt propagandiști 
în sistemul învățământului 
ideologic, la Cabinetul de 
partid municipal, la Cabinetul 
Sectorului I, la Centrul univer- 

as
fermitate. în același timp, se I 
pune în lumină trecerea ac- ’ 
centuată a celor doi mari gin- ■ 
ditori de pe pozițiile idealis- I 
mului pe pozițiile materialis- I 
mului, de la umanismul gene- 
ral, de esență moralizatoare, la I 
un umanism concret, funda- ] 
mentat pe acțiunea practică a 
maselor, determinat de condi- | 
țiile istorice ale epocii. Se re- I 
liefează astfel, viziunea lui ’ 
Marx și Engels asupra contri- | 
buției filosofiei la problema | 
emancipării practice a omului, 
prin adoptarea unei atitudin: ] 
hotărîte față de orice tentativă I 
de izolare, de închistare a fi- ■ 
losofiei într-o speculație aridă. ■ 
străină de realitate, de exigen-1 
țele acesteia.

Urmărind anii de formare | 
filosofică a lui Marx și En- | 
gels, pînă la publicarea primu
lui document-program, teoretic 1 
și practic, care face parte din I 
teoria marxistă propnu-zisă — ’ 
Manifestul Partidului Comu- . 
nist (publicat în 1848) — autorul I 
reușește să pună la îndemina I 
cititorului imaginea felului în 
care s-au format și maturizat | 
personalitățile a doi oameni, I 
care aveau să se impună mai , 
tîrziu ca titani ai gîndirii, oa- I 
meni care au elaborat cea mai 1 
revoluționară concepție despre i 
lume și viață din istorie și pe | 
care au pus-o în mîinile celor 
ce aveau să schimbe fața lumii, | 
oamenii muncii, proletariatul. I

T. G. I 

sitar, conferențiari la Universi
tatea populară București ; unii 
sînt lectori ai C.C. al P.C.R. și 
ai C.C. al U.T.C. Ei țin sute 
de conferințe în sistemul învy- 
țămîntului ideologic și al acti
vității culturale de masă. Unul 
dintre cercetătorii mai tineri 
îndrumă activitatea unui cerc 
organizat de U.T.C., de prieteni 
ai filosofiei, la Timișoara (Va- 
sile Vetișanu). Eu însumi, între 
numeroasele sarcini obștești pe 
care le am, particip, în calitate 
de rector al Universității popu
lare din Sectorul VI, la anumi
te forme de învățământ politic- 
ideologic al tinerilor muncitori 
din unele întreprinderi ale Ca
pitalei.

— Ce întreprinde institutul 
pentru a pune la îndemina citi
torilor tineri articole și volume 
de studii cu adresă directă la 
viața omului contemporan, a 
constructorului societății socia
liste multilateral dezvoltate ?

— Experiența social-umană n 
societății noastre este un te
ritoriu excelent pentru cer
cetare, avînd o finalitate a- 
plicativă foarte concretă. îm
preună cu alte institute în
treprindem o cercetare amplă 
asupra structurilor socio-cultu- 
rale ale societății în perspectiva 
obiectivelor fundamentale fixa
te de partid pentru o etapă su
perioară — societatea socialista 
multilateral dezvoltată — din 
perspectiva axiologică a civili
zației socialiste ca nou tir» dr 
civilizație; este vorba de o lucra 
re privitoare la Civilizația socia 
listă și sistemul ei de valori. In 
aceeași sferă Se preocupări se 
mai înscriu și alte lucrări 
Proiecte avem, desigur, mai 
multe. In primul rînd ne-am 
propus să cetrcetăm acc î 
realitate socio-culturală nou;”, 
originală sub raport istoric, su
perioară sub raport axiologic, pe 
care la Plenara din 3—5 noiem
brie 1&71 tovarășul Nicolae 
Ceausescu a desemnat-o prin 
termenul de civilizație spi
rituală superioară. Efortul de 
clarificare a temelor la care 
ne-am referit precum și a 
altora Umanismul șj pro
blematica omului ; Filosofi;! 
marxist-leninistă și confruntă
rile de idei în lumea contem
porană ; Realismul in lumina 
esteticii marxiste ; Idealul mo
ral și iînăra generație — s 
manifestă, de asemenea, ca o 
sarcină permanentă a noastră, 
în munca publicistică și propa
gandistică a cercetătorilor in
stitutului.

— Tovarășe profesor, puneri 
aici punct convorbirii noastre. 
Mulțumindu-vă pentru amabi
litatea cu care ați răspuns la 
întrebări, promitem că vom 
informa cititorii în legătură cu 
realizarea proiectelor despre 
care n.e-ați vorbit, pe măsură 
ce ele vor fi înfăptuite.

CRISTIAN IONESCU
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Știm cu toții câ intre viață și sol, aer, apă, 
trebuie pus în permanență semnul egalității. 
Natura are nevoie de zeci, sute de ani pen
tru refacerea a cîțiva cm. de sol, pentru re
împrospătarea totală a aerului, sau apei. 
Degradarea lor, însă, se poate realiza in 
numai cîțiva ani. Mediul înconjurător trebuie 
înțeles ca un mecanism viu, deosebit de com
plex, pe a cărui integritate se bazează asi
gurarea condițiilor noastre de viață. „Este o 
datorie de onoare a partidului, a întregului 
nostru popor — arăta tovarășul Nicolae 
Ceausescu in Raportul prezentat la Confe

rința Națională — sâ facă totul pentru asi* 
gurarea cadrului ambiant propice ocrotirii 
sănătății oamenilor, pentru păstrarea nealte- 
rată a frumuseților patriei, pentru a transmi
te generațiilor viitoare toate darurile cu care 
natura a hărăzit România".

Proiectul de lege privind protecția mediu
lui înconjurător a treîit un viu interes in rin- 
durile specialiștilor, ale tuturor cetățenilor. 
Redăm alăturat două opinii legate de sar
cinile ce stau in fața specialiștilor, tuturor 
oamenilor, pentru protejarea naturii.

A proteja mediul, 
o datorie, o obligație

C
olectivul de proiec- 
tanți de la Institu
tul de Proiectări 
Tehnologice pentru 
Industria Ușoară 
— I.P.I.U. — a pri

mit cu viu interes Proiectul de 
lege privind protecța mediului în
conjurător, văzînd în cuprinsul 
său încă o dovadă a preocupării 
conducerii de partid și de stat, 
pentru dezvoltarea armonioasă a 
societății noastre și asigurarea 
de pe acum, pentru o perspecti
vă foarte îndelungată, a protec
ției unuia dintre cele mai im
portante aspecte ale vieții — 
echilibrul ecologic.

Confruntați permanent cu pro
blematica amplasării și con
struirii obiectivelor de industrie 
ușoară, proiectanții din institutul 
nostru au fost puși totdeauna îu 
fața marilor probleme pe care 
le implică protecția mediului, 
au avut de rezolvat dificilele as
pecte ale combaterii noxelor spe
cifice industriei ușoare. Concen
trarea populației prin fenomenul 
de urbanizare, precum și crește
rea industrializării, periclitează 
echilibrul firesc între diferiții 
factori ai mediului ambiant a- 
ducînd mari pericole pentru 
dezvoltarea speciei umane, a 
faunei și a florei.

în aceste condiții, Proiectul 
de lege privind protecția mediu
lui înconjurător răspunde unei 
necesități directe și reprezintă 
un instrument cu valențe com
plexe care, plecînd de la defi
nirea conținutului noțional al 
categoriilor care participă Ia 
proces, ajunge la stabilirea con
cretă a sarcinilor și îndatoririlor 

organelor și organizațiilor pri
vind protecția mediului. O ase
menea lege este cu atît mai ne
cesară cu cît creează un cadru 
organizat, coordonat și legal de 
acțiune sistematică într-o pro
blemă care se reglementa pe 
baza diferitelor instrucțiuni,

echilibrul 
ecologic 

trebuie păstrat 
ncaltcrat

practic necoordonate și nu întot
deauna apărate de lege.

Cu toate că industria ușoară 
în ansamblul ei, nu este una 
din ramurile care prin excelen
ță să polueze mediul ambiant, 
anumite tipuri de industrii pot 
influența nefavorabil echilibrul 
ecologic — în special prin po
luarea sonoră, poluarea aerului 

cu substanțe odorante, poluarea 
apelor, precum și poluarea at
mosferei prin pulberi. Un as
pect specific îl constituie in
dustria ușoară, în special cea 
textilă, prin amplasarea din mo
tive sociale, în centre populate.

Modul sistematic în care pro

iectul de lege tratează proble
ma protecției mediului, definind 
factorii de mediu ce trebuie pro
tejați și indicînd măsuri directi
ve pentru fiecare dintre acești 
factori, constituie un valoros în
drumar pentru activitatea de 
proiectare, permițând ordonarea 
eforturilor de .studiu, cercetare 
și proiectare pe direcțiile con

cepute în proiectul de lege. Se 
asigură astfel un sistem general 
de măsuri care să contribuie la 
reducerea pînă la limitele ac
ceptate sau înlăturarea completă 
a noxelor pe care industria 
ușoară le produce în mediul 
ambiant.

In institutul nostru, există o 
serie de preocupări în acest do
meniu. S-au realizat soluții ori
ginale și eficace de combatere a 
zgomotului produs în mediul în
conjurător de diferite tipuri de 
instalații de ventilație, instalații 
de compresoare și altele. Pre
ocupări speciale există și pentru 
proiectarea instalațiilor de epu
rare a apelor reziduale, specifice 
tipurilor de industrie ca : fini
saje textile, tăbacării, spălătorii 
de lînă, topitorii de in, secții de 
acoperiri galvanice.

In prezent, sîntem confrun
tați cu problema rezolvării altor 
tipuri de noxe ce provin din in
troducerea unor noi tehnologii, 
cum ar fi fabricarea pielii sin
tetice și a altor produse ce au 
la bază procese chimice. Insti
tutul are organizate colective 
speciale pentru combaterea po
luării care mențin o legătură 
permanentă cu organizații și in
stitute de cercetări specializate 
ca : Institutul de cercetări știin
țifice pentru protecția muncii, 
ÎNCERC, Laboratorul central 

al M.I.U., Institutul politehnic 
București și altele.

In ceea ce privește conținutul 
proiectului, cred că nu ar fi lip
sit de interes ca acesta să cu

PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE
POLUAREA
SONORĂ

• Zgomotul avioanelor cu 
reacție.

• Autovehiculele, trenuri
le, tramvaiele.

• Vibrațiile și zgomotele 
industriale.

prindă sarcini exprese privind 
introducerea în programele ana
litice ale instituțiilor de învăță
mînt mediu și superior, a unor 
discipline noi, privind protecția 
mediului înconjurător. De ase
menea, cred că înființarea unor 
organisme de control cu perso
nal competent, care să urmă
rească aplicarea legii, ca și spe
cializarea unor întreprinderi care 
să producă echipamente și insta
lații necesare, sînt măsuri ce se 
impun cu pregnanță.

Ing. GEORGE COJOCARU 
Director tehnic al I.P.I.U.

D
e cîtva timp, po
luarea mediului în
conjurător sensibili
zează tot mai acut 
opinia publică mon
dială, datorită civi

lizației industriale creată de 
om și conștiinței sale că pro
duce mai multe deșeuri de- 
cît poate să digere natura. 
Paradoxul cultivat de Adam 
Smith într-o epocă de în
ceput industrial, care aprecia 
că aerul și apa sînt nelimitate și 
sînt deci, fără valoare economi
că, nu mai este acceptabil pen
tru societatea industrială a seco

lului XX, care trebue să rezol

POLUAREA AERULUI
• Industria petrochimica.
• Gazele de eșapament.
• Industria cimentului.
• Fumul.

POLUAREA SOLULUI
• Excesul de îngrășămin

te chimice.
• Exploatarea neraționalâ 

a sistemelor de irigații.

ve în mod optim, conflictul per
manent dintre nevoile infinite 
ale omului modern și resursele 
sale.

Dezvoltarea industrială a so
cietății epocii noastre ne-a obiș
nuit cu ritmurile sale deosebite. 
Dar aceasta înseamnă cantități 
impresionante de minerale și 
minereuri ce trebuiesc prelucrate, 
arderea unor combustibili de 
tipul cărbunelui, petrolului și 
benzinei, ce eliberează în proce
sele industriale numeroase rezi
duuri, obținerea unor materiale 
de construcție sau produse chi
mice la care prin procesul teh
nologic specific de realizare a- 
par numeroase produse secun

dare care de multe ori — chiar 
și in cazul unor filtrări — tot 
mai sînt aruncate în atmosferă.

Știința ne sesizează întotdea
una „erorile*, dar ne dă și „mij
loacele de corecție*. Poluarea, 
indiferent că este vorba de aer 
sau apă, de alimente atacate 
biologic, de poluare fonică, re
prezintă tot atîtea erori pentru 
care omul a găsit metodele, dacă 
nu de a le elimina complet, cel 
puțin de a le limita la valori ad
misibile. Legislația de apărare a 
mediului constituie unul din 
cele mai eficiente mjloace de 
combatere a poluării.

Proiectul de lege cu privire la

• Lucrări agricole nera
ționale, care produc ero
ziunea solului.

• Depozitarea necores- 
punzâtoare a reziduuri
lor.

POLUAREA APEI
• Deversarea în ape a 

reziduurilor industriale.

protecția mediului înconjurător 
este străbătut în acest spirit de 
ideea că îndeplinirea obiectivu
lui fundamental al politicii parti
dului — și anume, satisfacerea 
tot mai completă a necesităților 
materiale și spirituale ale între
gului popor — trebuie făcută 
printr-un proces nu la voia în- 
tîmplării, ci de dezvoltare diri
jată, astfel îneît mediul încon
jurător să rămînă nealterat. Par- 
curgînd prevederile proiectului, 
rămîi impresionat de claritatea 
cu care sînt cuprinse toate la
turile unei probleme atît de 
complexe. Devine astfel tot mai 
evident faptul că mediul încon
jurător fiind o problemă econo

mică, ca orice activitate econo
mică, necesită un cost în toate 
măsurile viitoare.

Pe această linie, consider că 
proiectul este menit să dea o a- 
numită optică în vederea măsu
rilor ce trebuiesc luqte, a efor
turilor cercetătorilor desemnați 
să dea o rezolvare acestei pro
bleme complexe. Nu este ușor 
ca industria să se obișnuiască cu 
ideea că dispozitivele antipo
luante montate la uzinele meta
lurgice, chimice, de hîrtie etc. 
(electrofiltrele, spre exemplu), pot 
avea dimensiunile unor hale de 
oțelarie, mori de ciment sau cup
tor șt că prețul lor poate în
semna pentru o unitate nouă, 
procente ridicate, de ordinul a 
4—10 la sută din valoarea in
vestiției ca și la gîndul că rezi
duurile pot fi aruncate oriunde, 
oricînd și peste valorile pe care 
normele pentru fiecare din a- 
ceste categorii de noxe le pre
văd sau foarte curînd le vor 
stabili.

Protecția mediului înconjură
tor pune probleme deosebite 
pentru cercetarea românească 
pe- linia găsirii unor echipa
mente de desprăfuiri de mare 
eficiență, de instalații de puri
ficare a apelor reziduale, de cap
tare de gaze atît în industria 
chimică cît și în transporturi, a 
mijloacelor de reținere și limi
tare a zgomotului.

Institutul de cercetare și pro
iectare pentru industria electro
tehnică (I.C.P.E.) se înscrie ca o 
parte din frontul unităților de 
cercetare științifică românească, 
care a activat în acest domeniu 
(echipamentele de automatizare 
a electr of litrelor, fenomenele de 
precipitare electrostatică), dar 
care consideră că se impune să 
se încadreze șt mai organic în 
efortul colectiv de luptă împo
triva poluării.

Dr. ing.
FLORIN TĂNĂSESCU

director I.C.P.E.

Grupaj realizat de 
IOAN VOICU
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___________ r Știtnfa 
organizării "timpului
Scinieii tineretului J

în orientarea activității 
noastre să introducem ordinea

de academician AUREL AVRAMESCU
In desfășurarea oricărei activități timpul joa

că un rol major, mult prea puțin înțeles și luat 
■ n seamă. S-ar putea ca indiferența cu care a
cest element important al existenței și deve
nirii este 'tratat de numeroși tineri, să se da
toreze caracterului implicit, enigmatic ai tim
pului In comparație cu spațiul, mai ușor per
ceptibil. Numai că in spațiu putem să reve
nim, să ne întoarcem de unde am plecat, în 
schimb nu putem să ne în\ “rcem In timp, nu 
putem să recîștigăm timpul 'erdut. Mai re
zultă încă un dezavantaj din uiscrepanța din
tre timpul fizic și timpul psihologic pe care o 
manifestă unii tineri într-o atitudine care În
seamnă o desprindere de realitate. Iată de ce 
în orientarea activității noastre trebuie să in
troducem ordine, în sensul de a gospodări 
timpul cu cea mai mare grijă. Eficiența noastră 
va crește astfel în mod nebănuit. Vom avea re
zultate bune atît la învățătură, în profesiune, 
în activitatea productivă, cît și in întrebuin
țarea timpului liber.

Dar cum să procedăm ? Desigur, printr-o mat 
bună împărțire și organizare a timpului, prin 
stabilirea unui „buget de timp“. Dar oare sfa
turi concrete s-ar putea da ? Natural, pe baza 
unei experiențe cîștigate.

Aici trebuie să constatăm cu regret că expe
riența acumulată de vîrstnici se transmite cu 
dificultăți, ea necorespunzînd întocmai con
dițiilor prezente, mediului în dinamică și dia
lectică schimbare. De asemenea, multe reguli 
— adică experiență generalizată — nu se po
trivesc oricărui individ, dată fiind varietatea 
foarte mare a caracterelor și aptitudinilor. îmi 
permit totuși a da în acest sens unele sfaturi 
din experiența personală de peste șase decenii.

Mulți tineri pierd mult timp din cauză câ 
nu reușesc să-și descopere suficient de timpu
riu aptitudinile și înclinația pentru o anumita 
profesiune. Astfel ei sînt atrași în direcții di 
ferite fără a manifesta un interes concret pen
tru o anumită disciplină, pentru o meserie, o 
profesiune. Ca rezultat ei oscilează de la o în
deletnicire la alta, fără a putea înțelege fru
musețea și satisfacțiile unei profesiuni. Orice 
meserie, orice profesiune dă satisfacții dacă ea 
se aprofundează și se exercită cu pasiune și 
dăruire. Este, deci, de dorit ca fiecare tinăr 
să-și aleagă, cît mai curînd, încă în liceu, un 
domeniu de activitate preferat, care să devină 
Prioritar și să convină întregului caracter al in
dividului. In cursul primilor doi ani de învă- 
țămînt superior trelâiie să se aleagă o spe
cialitate.

Pentru a putea cunoaște un domeniu, o în
deletnicire, un contact superficial, sporadic, nu 
ajunge. Experiența mea personală mi-a arătat 
că înfrîngerea rezistenței inerente in fața ori
cărei noi discipline nu se realizează decît sub 
îndrumarea unui bun maestru și după o con
centrare continuă de cel puțin clteva luni d* 
străduință. Regula este valabilă atît pentru pro
fesiune cit și pentru preocupări extraprofesio- 
nale, artă, sport etc. Orice ramură științifică

FUX SICl’LESCU.

TELEVIZIUNE
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PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba germană.

9.30 A fost odată ca niciodată...
Povestea micului cocoșat (III). 
10,00 Telex. 10,05 Publicitate. 10,10 
Ansambluri folclorice. 10,40 De vor
bă cu gospodinele. 11,00 Satacțtunl 
din emisiunea „Seară pentru ti- nara!". 11,50 Roman foileton „Cîn- 
tec la apusul soarelui-. 12,35 Cărți 
și idei. Eugen Lovinescu : „Titu 
Maiorescu“. 13,05 Telejurnal. 15,00 
Tenis de clmp : Olanda—România. 
Partida de dublu. Transmisiune 
directă de la Scheveningen. 18,15 
Ritm, tinerețe, dans. Teletop '73. 
Transmisiune directă de la Plo
iești. 19,00 Medalion : Nîcolae
Grigorescu. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Cincinalul înain
te de termen — cauză a întregu
lui popor. 20,00 Cintecul săptămî-

nii : „Tara mea- de Ion Stavăr. 
20,00 52 de inițiative in â2 de
săptămini. Mcr1onul-gramul-sa-
cunds. la doi ani de la lansare. 
20.20 Tele-enciclopedia. 21.00 Film 
serial „Mannix'. 21.50 Maeștrii li
nei arte milenare. 22,55 Tele
jurnal. 23.05 Fotbal : R. D. Germa- 
nă—R. P. Ungară.
PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,10 Armonii In
time. Vechi romanțe, cin!ara și 
arii din opere ruse. 16.40 Azi și 
mîine — emisiune de informație 
culturală la zi. 17.00 Dansuri »i 
obiceiuri populare. 1’30 PniateT^l 
lui Așchiuțâ — amlsluna Dentr-j 
preșcolari. 19,00 Istoria
sonor.

DUMINICA, 20 MAI 
PROGRAMUL I

8.00 Gimnastica pentru

filmului

1973

toți. I.îl

Periculosul
(Urmare din pag. I)

trebuie să ne obișnuim sâ gindim in termenii pu!ințai de a 
face, de a lucra, de a ne lupta pentru a domina timpul prin 
modele de acțiune traduse in acte de organizare. Cred că 
nu exagerez dacă spun câ în cele cinci minute pe care le 
acordăm adesea lamentării putem sâ exploatăm constructiv, 
cu un imens cîștig, acea supremă calitate care aparține ex
clusiv omului : reflecția rapidă asupra stărilor și lansarea 
la fel de rapidă spre strategia dominării acestora. Un om 
care iși trăiaș!e realmente epoca se ridică deasupra celorla^i 
printr-un număr mai mare de acte socialmente utile între
prinse în unitatea de timp. Mai mult : dincolo de densitatea 
actelor sale el îndrăznește să cugete asupra viitorului, să-și 
elaboreze instrumente cu ajutorul cărora să suprime fatali
tatea (acea dascuraian!ă „la force de cHoses", cum ii zic 
francezii) jirin propria sa forță. Realizarea forțelor natur^ii rezi
dă în natura forțelor umane, în dublul impact reflecție-acțiune 
pe toate verigile timpului. O secundă fără facere este o ex
traordinară piardara, Nu-i mai puțin adevărat că pentru a 
face trebuia să intri în relație cu alții, dintre care unii îți mâ- 
nîncă timpul, te sicîia invocînd adesea drepturi bizare, te 
obligă să-i asculți fără condiții socotind că altfel îi jignești, 
te abați de la colegialitate și politețe. Cronofagul este o 
specie socială extrem de periculoasă, care umblă în dezor
dine și cariazâ structuri. Aș pune sub lupa acuzației publice 
cronofagia, i-aș deschide un proces amplu și virulent Aș 
compara-o cu huliganismul și cu hoția. Cînd cineva îmi cere 
să-i citesc cu atenție și să refer meticulos asupra unei lu
crări de zeci de pagini, doldora de erori evidente din capul 
locului, acela mă bruschează, mă fură, mă deposedează de 
timp, îmi perturbă sistemele de referință. Mă atacă implicit 
în natura mea intelectuală. Dacă îl refuz, sau dacă îi resping 
textul, în față, deschis, fără înconjur, cu argumente, menire 
și cu șficHiuială acidă, invocă precepte etice, mă consideră 
subiactivis! și necolegial. Mă atacă adică, a doua oară, de 
data aceasta în natura mea morală. Tot el mă ataca, deși 
mi-a furat timpul cu nonșalanță și chiar lipsă de scrupule.

Irosirea timpului este, fără îndoială, un păcat maximal. 
Dar acert lucru trebuie să-l înțeleagă toți, să-l înțeleagă mai 
întîi cei din preajma ta, printre care se poate găsi și vreun 
cronofag infacțios. Acestuia trebuie să i se opună barajul 
efortului și voinței colective, să i se aplice o corecție exem- 
piară, fără jumătăți de măsură și accente de filantropie 
ușurică.

Strategia timpului este, pentru noi toți, aici și acum, o 
cHastiune vitală. Să ne străduim a o cu folos . im-
plantînd-o în existența noastă <^ctidia3n<3. Este o cate pe 
care ne putem înnobila iiinaa ii sprri rottuiNe sociale. A do- 
bîndi reguli practice de sfăpînire a iimpuM . înseamnă (3 face 
o opera de colectiv, de echipă. Nu poți acționa singur, ci 
împreună cu ceilalți, căci timpul nostru a-!a un timp social, 
care se utilizează prin relații între semeni. Rțlații care, cu 
cît sînt mai bine organizate, cu atît favorizează mai mult 
economia reală de ore ți de zile. Economia reală de timp.

iau tehnici, orice artă sau ocxe disedprilaA 
sportivă începe interes^:»^. sâ >■*<..
după ce »e înroșește o țar-care
după ce se înțekg reiațuie . a •
duc la rezultate bune, la s coso. Pvsc*s * > 
juzge la performanțe se cere ‘ “ tA-t-
și mult exercițiu. dar premisa -ămf* u« 
teres constant per.tru dzsc-ipima re* e tM

Dar cum se face haianU ta' pr^’stîe-* 
și o artă care se vrea îan'.qșîM ? Iacă u * r- 
dicații.

Intr-o zi se cade să acordăm fae occ e“e ac
tivității profesionale, eesei eawraprofrsa șa
repa osului.

Orele obliganarii ru s-ri, poz t--e* se t/f 
hașurate intr-un plan de trne siută.Tcn-a tare 
se repetă cel p=y» !atr-— trâHesi^-* .V-oa’i
apar imediat orele Obere peetra ariiittfi pro
fesionale conexe și pectra c^‘e exu^apcaăăs^:- 
nale.

Activități conexe ar putea fi rmrițs-'•âr. ăe 
cărți, reviste, vizionări de eapon—. conferin
țe, simpozioane. In doar.eruu* de sc^ talriăăT aa* 
Acestea sin: necesare den două jon'-v: fct pri
mul rfnd niciodată curs_. audia: sau profe
siunea exercitate la început nu p-s^te as—sra 
însușirea și înțelegerea multipieeor aspecte aLe 
relațiilor și a tehnicii unei dhripftre sau în
deletniciri. Se cere o continuă confruntare si o 
extindere a cunoșîntelor pentru o mai br. 
încadrare a lor în domeniu, pentru ca ele să 
prindă mai ușor rădăcini, să se fixeze mai 
bine în memorie.

In al doilea rind. In condițiile actualei revo
luții tehnico-științifiee se cere o continuă in
formare asupra celor mai noi descoperiri și 
orogrese realizate în riomaniul prfnrita- 
Urmărirea atentă nu numai a rezultatelor a
tinse de inventatori și descoperitori, dar si a 
căilor pe care au reușit sâ ajungă la acele în
făptuiri este absolut necesară spre a se însuși 
metoda investigației creatoare eficiente. A în
văța să producem noul și să știm sâ-1 aplicăm 
în practică devine in condițiile actuale mai im
portant decît numai a acumula cunoștințe din 
care nu rezultă, intr-un timp dat, nici un pro
gres.

Un mijloc necesar pentru consemnarea și re
găsirea informațiilor îl reprezintă microsistemul 
informațional care, sub o îndrumare corespun
zătoare se poate ușor însuși și aplica de ori
cine, în orice domeniu de activitate.

Un astfel de sistem poate economisi mult 
timp pierdut cu căutarea anevoioasă a surse
lor de informare privind o anumită temă în
gustă dar care ar putea avea multiple aspecte 
și relații.

in concluzie, prin încadrarea într-o discipli
nă a timpului disponibil, tineretul poate să ut - 
lizeze rezervele n.eobservabile de timp sxt a-ș, 
completa cunoștințele profesionale, a ajunge f 
mai repede creator, a însuși o artă sau o dis
ciplină sportivă, care, toate, rontrt^w* La con
solidarea unei personalități care va fi respec
tată de toți.

PROGRAMUL II

- F r» W

• • <

11,Sa—]Ie« Ziiete mute d.*.-. RD 
Germană. On^^astres
simfonice a FL^ru^t^^uc; de scat 
..G^rge Kneaar*. S.ll Era*-. fndrt- 
gițl de copii : Ka^ek ■ creșen-I 
fermecat. 3I.4R Caleidoscop cuta*- 
ral-artiatic. 21.R? De pe «.croHt A
rica ale țării. Baiarul _Sjrtrx’ H:- 
noșlme^". 21 SB Talax taha3cț>-sziîx^- 
tifle. 22.19 Film ■anial : Mannar
(reluare).,

este tocmai fra- 
aa^ett^r sen ti-

Chiar ar fi sufi- 
eu sau cîțiva ci-

mîndoi" 
gilitatea 
mente, 
dent ca 
titori să-ți amendăm prie
tenia cu fata respectivă, 
pentru ca. automat, st 
încerci sâ uiți totul, să-ți 
refaci viața, de teamă c-a 
miine să nu fie prea !în- 
zîu ? Na MTeau să-ți fac 
proces de intenții, dar mi 
se pare că scornești mo- 
d^ui că prietenii te fac
atent la diferența voastră

de vîrsta — neînsemnată, 
între noi fie vorba — 
fiindcă n-ai curajul să 
mărturisești că ești cel 
dinții care îți pui această 
problemă. Numai că ți-o 
pui după ..on an și ceva', 
ceea ce nu-i tocmai cava
lerește, ba. așa cum îl cu
nosc eu pe D'Artagnan, 
pentru una ca asta n-ai 
fi scăpat fără o provocare 
la duel. Eu, fire mai paș
nică, te provoc doar la 
un minut de adevăr cu 
tine însuți.

r mar «fit da fveae9 
montările privind atesta
rea calificării elevilor din 
1-c^o de cultură generală 
sînt în curs de definiti
vare". Adresa numitei Di
recta este datată 9 aprilie 
1973. Do «de trag con
cluzia că definl!ivanaa 
încă se mai definiti
vează...

CURIERUL NOSTRU DE SlMBĂTĂ

De la OM la OM
de OCTAV PANCU-IASI

Kaaitsîud

p* •

td acria dntne un fenomen Infilnit în mai multe orașe 
H pe can n-am bucuria să-l uit la Sibiu. Este vorba 
de așa numiții „bișnițarr, tineri fără căpătii, speculanți 
de Hdf de spectacole, bilete pe care le cumpără de 
acoio da tmde, la prețul normal, ar trebui să le găsim 

-Bișnt'ăria^ aceasta nu e numai o practică ruși- 
m--si pentru destui tineri, ea are și alte implicații de 
ordin morOl la fel de nepl^^cute. Mă ginaesc la cei 
Mjra cumpără biletele cu suprapreț. Oare numai faptui 
d Încurajează specula trebuie să l^ reproșăm ? Nu-i 
r-nect să ne gindim că vina tor e mai mare, deoarece 
iac ea această speculă să nu poată fi stirpită, deoarece 
împiedică pe alții — de pildă, pe noi, elevii militari 

avem bani limitați — '
nrt?".

* rvi h

să-și procure biletele do-

est «e poate de co
să fjrdim astfeL Si- 

dară t nimeni n-ai

E
rect 
gm- ------ --------
mai cumpăra jbilete la su- 
pnapnaț- „bipiițăria" cu 
bilete ar fi sistată. Dar 
fără să fie un deziderat 
romantic, ziua aceasta nu 
mi pare din cale-afa- 
ră de apropiat. Educația 
chică presupune un pro
ces mai îndelungat Din 
păcate însă. în cea mai 
mare măsură, lăsăm a- 
ceastâ problemă doar pe 
seama educației. La urma 
urmei- mai avem și mili
ție. Acura vreo sâptămî- 
nă. în fața cinematografu
lui «Gloria ■ din Bucu -
rești. exact la ora dnd 
cd puțin trei „bișnițari"

î$i vedeau nes!ingheri! de 
afaceri, pe mine m-a ți
nut un milițian aproape 
un sfert de oră ca să-mi 
țină o bine simțită prele
gere despre faptul că am 
pășit peste un smoc de 
iarbă. Mi-am făcut o au
tocritică crîncenă, ceea ce 
l-a bucurat, iar mie, fără 
îndoială, mi-a adus satis
facția de a-mi fi liniștit 
un semen în legătură cu 
viitoarea mea atitudine 
față de smocurile de iar
bă, dar dacă aceiași se
men al meu și-ar fi pier
dut cu mine numai un 
minut, iar restul l-ar fi 
co^mat luînd „bișnița
rii" de guler, parcă ar fi 
fost ceva mai util.

de 20 de ani. Locuiesc In

i fără
URlkM g us

.Tocarățe O. P-I^ 
mi •umesc AJL n ani cirtta _ __ _
Fetești, lOlomița. sini muncitoare la fabrica de conser
ve din localrtaie fi dacă la liceul seral. Vara trecută, la 
o onomastică am cunoscut un tinăr, V.P. Mă privea 
(o^^rbe ciudat p tot timpul petrecerii nu și-a luat ochii 
de la srtme. La sfiriit. m-a incitat să ne plimbăm pu
lsez- Am început să discutăm despre zeci de lucruri care 
jot interesa doi tinen, pină cina, din vorbă în vorbă, a 
ajuns ^-^rni rounp o pocește. Absolvent al facultății de 
matematici pe dmd era în anul II, a cunoscut o fată 
pe care a eub^t-o mult, cu care dorea să se căsătorească,

dar intr-un arri/^ient de mașină fata și-a pierdut viața. 
Mi-a spus toate acestea profund emoționat Glasul său 
mi-a tăsun^t în auz toată noaptea aceea. Nu ne-am mai 
dat altă întîlnire, dar colega la a cărei onomastică fu
sesem și care îl cunoștea bine pe V.P. mi-a adus de la 
el un bilețel prin care imi cerea să ne mai vedem. 
Ne-am viî^ziut și ne-am plimbat din nou și din nou mă 
privea ciudat ca atunci cînd ne-am cunoscut. Intr-un 
tîrziu mi-a spus : „î^i^^neni Ott1t de bine cu prietena men 
pe aar^ am pierdut-o de parca ați fi surori gemene !“ 
M-a impresionat. După mai multe întîlniri, din partea 
mea strict amicale, din partea lui cu un plus de afec
țiune. mi-a dăn^tiH un șirag de mărgele pe care mi l-a 
prins de gît. L-am privit în ochi și i-am văzut plini de 
lacrimi. Colega mi-a povestit după un timp că V.P. 
dăruise un asemenea șitag prietenei sale, cînd împlinise 
20 de ani. M-a cuprins un sentiment de milă față de 
acest tînăr care nu-și poate uita prima dragoste și am 
început să-^ an^it întreaga prietenie, o prietenie însă care 
e departe de a fi numită dragoste. Simțeam că-i face 
bine să mă întîlnească și mă înlîlneam cu el pentru ca 
să-i fac bine. Din zi în zi, el părea însă mai îndrăgostit 
de mine, compasiunea mea o lua drept iubire, deși, pe 
cit puteam, îi spuneam că nu poate fi vorba de așa 
ceva. Pe scurt, de curind, m-a cerut în căsătorie. Numai 
prin mine, mi-a spus, ar putea uita ct^t a fost de nefe
ricit cînd și-a pierdut iubita dinții. Desigw că aș vrea 
să fac totul c^ să - văd fericit, dar nu cumva acest totul 
e nițel prea mult, c^s el. un om pe
care nu-l iubesc, ci doar doresc să-l văd liniștit

S-ar putea ca din partea 
altora să primești alt răs
puns. Al meu este însă a
cesta : da, e nițel prea 
mult să te căsătorești cu 
un om pe care nu-1 iu
bești, numai pentru ca 
dorești să-1 vezi mai liniș-

tit. Cunosc nu puțini oa
meni care susțin că mila 
este un sentiment sub
mediocru. Nu le împărtă
șesc opinia. Compasiunea 
este un sentiment tot atît 
de nobil ca toate senti
mentele derivînd din ome
nie. Dar compasiunea nu 
poate ține loc de dragos
te, din compasiune, prin
cipial vorbind, nu se poa
te întemeia un cămin. Mă

simt nevoit însă să repet 
și în cazul acesta ceea ce 
am mai spus și n-o să o
bosesc spunînd : îmi ex
prim întotdeauna un punct 
de vedere personal. Mă 
simt onorat cînd opiniile 
mele se înrudesc cu ale 
altora, dar adeseori ele 
pot fi total orfane. N-a. i 
vanitatea infailibilității, 
cum, de altfel, n-am nici 
o altă vanitate. Nu faptul 
că aș admite că sînt spe
ciali-! în probleme de 
psihologie îmi dă curajul 
(poți dit: imprudenta) de 
a discuta cu tinerii, ci sim
plul fapt că, nu prea de 
mult, am fost eu însumi 
tînăr, că mi-a plăcut gro
zav să fiu tînăr și m-am 
jurat să rămîn astfel cel 
puțin atîta timp cît nu mi 
se va reproșa că am îm- 
bătrînit. Recte : ia cuvin
tele mele despre compa
siune, dragoste și căsătorie 
drept un răspuns la o în
trebare ;
cu un 
fundă-le, 
măsura în care o celebră 
definiție atestă că sfatul 
este eeea ce așteptăm cu 
nerăbdare de la alții, pen
tru a avea într-o zi bucu
ria că, ignorîndu-1, 
reușit să greșim tot 
de bine și singuri...

nu le confunda 
sfat. Sau con- 

dar numai în

am
atît

din
„Dragă redacție,

noi, elevii claselor de ucenici la de muncă  
unitățile C.F.R. ale Regionalei Brașov — mai exact, 
elevii din anii III, lăcăituși mecanici și lăcă
tuși mecanici vagoane — ne găsim l^ cursuri teoretice 
l^ Școala profesională C.F.R. Sibiu, pînă in luna iunie 
a.c. Am luat cunoștință că vom da examen, de absolvire 
abia în toamnă, ceea ce ne-a umplut de mthnire. Cole
gii noștri de anul trecut au absoi^^viTt in iunie și deci au 
apucat să dea examene și la cursurile serale ale liceelor 
Nouă ni se răpește acest drept. De ce ? Am muncit la 
fel ca ei, ba poate că pr^^^ic^ a^ făcut mai multă decît 
ei, de^rece noi n-a^ arut decît 24 de zile vacanță în- 
tr-un an întreg (...) APOl^'TOL TRAIAN, secretar U.T.C. 
al clasei a III-a J".

Nu mă pot pronunța. 
Nu știu ce gîndește con
ducerea școlii. Strict senti
mental, vă dau dreptate. 
O parte dintre voi vor ca, 
intrind în producția. sa nu 
întrerupă studiile. Sînt 
puși însă în situația de a 
pierde sesiunea examenelor 
de anul acesta la liceele 
serale. Nu-i, desigur, o 
pierdere irecuperabilă, dar

% nici plăcută nu e. Mai 
discutați cu conducerea 
școlii, deși tare mi-e că e 
prea tirziu. Oricum, aveți 
dreptul măcar la o expli
cație. Chiar dacă n-o să 
vă țină prea mult de cald, 
repet, e dreptul vostru de 
a ști de unde vi se trage 
necazul. Mai scrie-ne 
ce-ați rezolvat.

GEORGETA C., 14 ani, 
Mă întrebi dacă să spui 

mamei că ai un prieten. 
Nu crezi că la vîrsta ta, 
la numai 14 ani, era bine 
s-o întrebi pe mama pînă

elevă, Iași.
și dacă îți dă voie să mă 
întrebi pe mine dacă ai 
voie să-i spui ei că ai un 
prieten ?

Pe sîmbăta viitnrn !

PREZINTĂ.

producție a studioului Mosfilm

Regia : Robert Stevenson

cu : Maurice Chevalier, Hayley Mills, George Sanden, 
Wilfrid Hyde White, Michael Anderson jr., Antonio Ci^<ariello.

producție a studiourilor Walt Disney 
Scenariul : Lowell S. Hawley, după romanul lui Jules Veme

eu : luri Nikulin, Evgheni Evattgneev Olga Aroseva, Gheorghi 
Burkov.

Bătaia pentru Berlin - Ultimul asalt 
producție a studiourilor „Mosfilm" 

Scenariul : luri Bondarev, Oskar Kurganov, luri Oierov 
Regia, luri Ozerov. Imaginea: Igor Slabnevici. Muzica: I. Levitan 

cu : Mihail Ulianov, Vasili Șukșin, Nikolai Glialin, Larisa 
Golubkina

Film distins cu Premiul Lenin 1972

iCcdPiii'1^ 

căpitanului-^; 
GRANT^M

21.fr


„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 7 SlMBĂTĂ 19 MAI 1973

Vineri după-ambiază, tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit pe Ignat 
Golob, șeful Secției pentru re
lații internaționale a Prezidiu
lui U-C 1-. care, la invitația 
C.C, al P.C.R., face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La convorbirea, care s-a des- 
fășurat CU acest prilej. Intr-o 
almosferă caldă, tovărășească, a 
participat Dumitru Turcus, ad
junct de șef de secție la 
al P.C.R.

ministrului comerțului exterior, 
alte persoane oficiale.

CC.

Vineri seara, a sosit in Ca
pitală Mohiuddin Ahmad, tri
misul specia! al premierului Re
publicii Populare Bangladesh, 
Mujjbur Rahman.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat 
de Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
de funcționari «uperiorl din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Lg invitația Mini,ferului 
merțului Exterior, vineri 
amiaza a sosit In Capitala 
Ivar Norgaard, ministrul aface- 
rllor economice externe al Da
nemarcei.

La înșire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de Nicolae M. Nicolae, mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
'*‘onstantin Stanclu, adjunct al

Co
la 

dl.

Cu prilejul comemorării a mo 
de ani de la moartea domnito
rului Alexandru Ioan Cuza, 
vjneri dupâ-amiază, a avut loc 
o sesiune de comunicări științi
fice cu tema „Crearea statu
lui modern român", organizată 
de Acndemia Republicii Socia
liste România, Academia de 
Științe Sociale și Politice, și fa
cultățile de Istorie ale unlversi- 

Șîtaților din București, Iași 
Cluj.

Lucrările Consiliului
invafamintului superior

Vineri, i-au desfășurat lu
crările Consiliului invătămintu- 
lul superior, la care au parti
cipat tovarășul Paul Nlculescu- 
Mizil. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministru al 
educației și lnvățămlntului. și 
membrii consiliului, rectorii in
stituțiilor de lnvftțămint supe
rior, cadre didactice, reprezen
tanți ai Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, ai cen
trelor universitare de partid, 
ministerelor șl organelor cen
trale. Au fost dezbătute propu
nerile Ministerului Educației șl 
InvățămJntulul privind continua 
perfecționare a Invățămintului 
superior, în lumina Directive
lor Plenarei Comitetului Cen
trai al P.C.R. din 1008 șt a

Planului de măsuri privind 
Îmbunătățirea structurii si con
ținutului Invățâmintulul aupe- 

, rior, aprobat de Comitetul E- 
xecutlv al Comitetului Central 
al Partidului din septembrie 
1071, care au stabilit orientă
rile de bază pentru moderniza
rea școlii superioare șt crește
rea rolului ei In viața societății 
noastre.

în cuvlntul lor. participant» 
au analizat pe larg sarcinile de 
perspectivă ale invățămintulul 
superior si au făcut propuneri 
cu privire Ia diversificarea mo
dalităților de participare a stu
denților la procesul instructiv- 
cducativ, pentru integrarea lor 
mai rapidă in producție, după 
Încheierea studiilor.

Dialogul

SlCtUSiil LtEltGci,
| AGENDĂ V.O.... |

I. p.

— cu luminarea 
membri ai U.T.C., 
la aceeași școală.

...Pățetc în rînduri 
uteciste

Muzeul de Istorie a Brăilei, a 
găzduit o emoționantă festivi
tate. în prezența unor tovarăși 
activiști de partid și U.T.C.. cu 
funcții de răspundere, a unor 
cadre didactice și a numeroși 
tineri, un grup de elevi din 
clasa a VII-a de la Școala Ge
nerală nr. 18 din Brăila, a fast 
erimit In rindul . organizației 

-T.C. Festivitatea a continuat 
apoi — în același cadru aolemn 
li emoționant 
carnetelor de 
unor elevi de

generațiilor 
de brigadieri

Continuind acțiunile inițiate 
de către Comitetul orășenesc 
Sf. Gheorghc a] U.T.C. pentru a 
infățișa tinerilor de aici mo
mente din activitatea trecută 
a Uniunii Tineretului Comu
nist, ieri, in orașul de reșe
dință a județului Covasna a a- 
vut loc o intilnire intre tinerii 
din întreprinderile și instituți
ile orașului cu foști brigadieri 
din Județul mărginit de munții 
Bodocului |i ai Vrancei, care. 
In urmă cu 25 de ani. și-au dă
ruit efortul patriei, 
la reconstruirea ei. 
rele naționale ale 
de la Bumbești-Livezeni 
Salva-Viaeu.

MIRCEA BORDA

pariicipind 
pe șantie- 
tlncrstuluî

F

Manifestări închinate f TELEX ]
Revoluției de la 1848

fn întreaga țarâ. In acești 
zile continua să aihă loc nu
meroase manifestări consacrate 
aniversării a J25 de ani da la 
Revoluția din 1848.

a La Pitești, la Casa de cul
tură a sindicatelor, a avut loc 
o adunare festivă», la care 
participat un (nary număr de 
oameni a| muncii din întreprin
derile șl Instituțiile argeșene. 
țărani cooperatori, intelectuali, 
elevi v gtUtfMți,»

La adunare a luat cuvlntul 
tovarășul ion Dincă, prim-secre- 
tar al. CpRMtetuluL județean. Ar
geș P.C.R., car| a . evocat im
portanța evenimentului.

• Cu prilejul Împlinirii a 123 
de ani d? marea adunare 
populară de ne Cîmpia Libertă
ții. Muzeul de istorie din Blaj 
a organizat o expoziție perma
nentă, care ilustrează, prin cale 
aproape 1 000 de exponate — 
documente oficiale, fotografii, 
fotocopii etc. — rolul acesiUl 
cras ca centru cultural și 
ritual românesc, tradițiile 
revoluționare.
• Comitetul județean de 

tură și educația socialistă

au 
de

spi- 
sale

cul- 
din

Sibiu și Filiala societății de 
științe istorice au organizat in 
sala hiblîotecil „Astra" o sesiu
ne științific*- Comunicările, sus
ținute de personalități ale vie
ții culturale ribiene. au prezen
tat desfășurarea șl importanța 
•venimantelor din 1*48, bă'.Abue 
care au avut loc In Împrejuri
mile Sibiului, rolul unor perw- 
naiilăți sibiene In organizarea și 
conducerea revoluției.

• Numeroși mineri din bazi
nul carbonifer Valea Motruluj 
au luat parte la montajul jlte- 
rar-muiical „File de glorioasă 
epopee", susținut de formațiile 
artistica ale casei orășenești de 
cultură, precum sl la simpozio
nul ..Revoluția de la 1841 in 
Tării*1 Româna".

• Un momeai evocator «■ 
tenia „Revoluția de la 1441“ 
urmat de montajul ljterar-mu- 
zlcal ..Istoria neamului nostru", 
a fost organizat și la teatru! din 
Caracal. La Casa da cultură din 
Qrăgănești a avut loc simplo
nul „Masele populare din jude
țul Olt — participante active la 
Revoluția de la 1848“, după care 
a fost prezentat un recital de 
poezie patriotică.

Al 21-lea Congres 
international 
de medicină 

ți farmacie militară
Intre 22—26 mai a.c., la Bucu

rești se vor desfășura, ia Sala 
mică a Palatului R-S.R.. lucră
rile mei prestigioase manifes
tări sîiiLuîlce inlematisn-ale: 
a! XXl-iea congre» internatio
nal de medicină și farm^ie 
mi’iMră.

Crgxnizat de Uniunea Soeie- 
♦îțjlor de Științe Medicale din 
România și ComitetuJ Interna
tional de Medicină șl Farmacie 
Militară, congresul ee bucură 
de o^rticinarea a pesta 40 
delegați din tx ttjtta țări

caz de catastrofe în timp 
pace. De asemenea, se vor mai 
dezbate alte două importante 
probleme de asistență medica
lă cu mare aplicabilitate prac
tică : traumatismele maxilo-fa- 
ciale. in timp de pace și cam
panii șj supravegherea epide- 
miologîca a marilor colectivi
tăți militare. La toate temele 
țara noastră prezintă rapoarte, 
fiind de remarcat, în acest 
sens, contribuția substanțială a 
medicilor si farmaciștilor ro
mâni La fondul și cadrul tema
ticii anunțate. Congresul va 
contribui 1* dezvoltarea și a- 
profundarpa unor probleme 
majore de teorie și practică 
medico-mllitară și ișl va face 
un punct de onoare din abor
darea aspectelor umanitare ale 
medicinii militare in spiritul 
Convenției de la Geneva. Une
le din concluziile acestor lu
crări vor putea fi luate în dis
cuție și folosite pe plan repu
blican, pentru îmbunătățirea a- 
sigurării medico-sanitare a 
populației.

| • SntNTĂ 1

Exper|ii si poluarea
Azi, la Rlmnicu Vllcea, 

$• întrunesc în consfătuire 
specialiști din Ministerul 
Să-âtății. inspectoratele sa
nitare de stat din mai mul
te județe, institutele de igie
nă si aănitate publică, LM.F. 
Srrvicil de medicina muncii 
lin diverse policlinici, chi- 
miști și alții, dezbățlnd o 
tem* de larg interes și ac
tualitate : ..Aspecte igieni- 
co-«anîtare privind poluarea 
mediului ii mijloace de re
zolvare a Ior“. Referirile ge
nerale Ia necesitatea comba
terii poluării, problemele 
poluării In țara noastră și 
pe plan Internațional, po- 
luanții șl efectele lor asu
pra organismului, vor fi în
tregite cu exemplificări con
crete, ca urmare a cercetări
lor întreprinse in diverse 
locuri de concentrației a po
lua nților.

■ începind de ieri 
ul „Zilelor muzicii
D. Germană", filarmoni- 

cile din Capitală, Iași. Ti
mișoara, Tg. Mureș organi
zează spectacole cu lucrări 
ale compozitorilor germani, 
cu concursul unor dirijori și 
soliști din țara respectivă ca 
Heinz Fricke, Robert Ha- 
nell, Heinz Schunk, Gustav 
Schmall.

Tot cu acest prilej Opera 
Română prezintă „Don Gio- 
vani" și „Lohengrin" sub 
hagheia lui H. Fricke și H. 
Rogner, avînd in distribuție 
prestigioși soliști (basul Thco 
Adam și soprana Celestina 
Caspietra). Orchestra de 
cameră „Bach" din Leipzig 
va susține concerte la Si
biu, Brașov, București, Ti
mișoara.

„Meleagurile țârii
povestesc"

Cea de-a treia ediție a con
cursului prin corespondență — 
„Meleagurile țării povestesc" — 
s-a încheiat. Organizat de Con
siliul politic superior din cadrul 
Ministerului Apărării Naționale, 
concuraul a avut de data aceasta 
ca temă „Cincinalul — reabzări 
șt perspective", oferind posibi
litatea cunoașterii șl aprofun
dării de către tinerii militari a 
obiectivelpr principale, a reali
zărilor și sarcinilor pe care par
tidul. poporul nostru șl le-a pro
pus in actuala etapă a construc
ției socialiste. La faza de masă 
au participat peste o mie de 
ostași, peste mai mult de 300 de 
acrișori conțlnlnd răspunsuri <x>- 
coreete la toate întrebările. Fap
tul este semnificativ, marclnd 
interesul constant de care se 
bucură concursul In rindu] tine
rilor ostași, eficiența munch po
litico-educative desfășurate de 
organizațiile de partid și U.T.C. 
din armată.

Finala a adus citeva aspecte 
inedite. Cei IC reprezentanți.

stabiliți prin tragere la sorți, 
«-au întrecut într-o atmosferă 
electrizantă, intr-o sală de fes
tivități din incinta uneia dintre 
unitățile militare. Spectatori — 
ostașii din unitatea gazdă. In 
ac?st fel finala a constituit și o 
acțiune politlco-educativă în
scrisă in agenda organizației 
U.T.C. de aici. Cu această ocazie 
între finaliști. reprezentanți ai 
tuturor armelor, mesageri al 
diverselor unități militare și 
ostașii gazde a avut loc un util 
achicnb de experiență pe margi
nea unora dintre problemele cu 
care se confruntă organizația 
revoluționară de tineret. Fiecare 
a împărtășit din experiența or
ganizației *ale. din reușitele și 
căutările care-i preocupă. Astfel 
finala concursului „Meleagurile 
țării povestesc" a depășit carac
terul unei simple întreceri, că- 
pătînd valențele 
politico-educative eficiente, cu 
multiple semnificații.

Și acum numele primilor 
clasați : sergent Ion Urdeș, 
dat Nicolae Coate*, aoldat 
cian Burcă.

CADRAN I—--
Educație sanitară

unei acțiuni

trel
&ol- 
Lu-

SANDU D.

Sărbătoarea oierilor
Pornită de la tradiționala 

intilnire a. ciobanilor, care 
se reuneau In aceste fru
moase locuri, cu turmele 
lor de mioare, pentru a ur
ca împreună spre pășunile 
din munte, sărbătoarea oie
rilor, care începe astăzi la 
Novaci (Gorj) șl durează, 
pină luni seara, a fost con
cepută ca un veritabil fes
tival folcloric. In afara 
spectacolelor prezentate de 
14 formații de artiști ama
tori — care au pus In fier
bere toț atitea comitete co
munale U.T.C., dornice «ă 
se impună prlntr-o prezență 
remarcabilă, a manifestări
lor sportive (desigur oină 
ciobănească, înaintea fotba
lului, voleiului, handbalului 
și Întrecerilor de atletism), 
va avea loc și mult aștep
tata paradă a portului și 
cintecului ciobănesc. Inedit: 
tot azi. cu același prilej al 
sărbătoririi urcării oilor la 
munte, debutează șl o 
portantă manifestare 
țifică. Este vorba de 
pozlonul cu tema 
rea rasei de ovine țurcană 
din R.s.R?*, ia care Iși dau 
concursul Direcția Generală 
a Agriculturii Industriei A- 
limentare si Apelor, Facul
tatea de agronomie a Uni
versității craiovene, Acade
mia de științe agricole și 
silvice. Reputați specialiști 
în materie vor prezenta co
municări urmate de dezba-

Din inițiativa Direcției sa
nitare județene, la Vîicea a 
apărut publicația volanta 
„Foaie pentru sănătate". în 
cuvîntul de salut adresat pu
blicației, acad. Ștefan Milcu 
subliniază : Salut cu căldură 
orice inițiativă devotată sănă
tății oamenilor". „Foaia pen
tru sănătate"- se înscrie fără 
rezerve în cadrul marilor ac
țiuni dc educare a populației 
în sprijinul apărării sănătății.

De remarcat că aproape în 
întregime, primul număr cu
prinde articole, note și infor
mații referitoare la boli spe
cifice vîrstei tinere. Reținem 
din sumar, articolele : Familia 
și funcția socială a medicinii 
semnat de dr. Titus 
— directorul Direcției 
re județene, Apărarea 
ții Împotriva fumului 
tun, Prevenirea bolilor cardio
vasculare, Atenție : Rahitismul 
și altele. O apreciere în plus 
pentru rolul educativ al pa
ginii „Vitralii", realizată de 
dr. Dragoș Serafim.

im- 
știln- 
Sim- 

„Crest*-
Ceapă 
sanita- 
sănă ti
de tu-

I. VOICU

In

R. VIOREL

I
I
I
I

Program competițional

25 de ani de învățămînt mediu sanitar 
la Tg. Mureș

Grupul școlar sanitar din Tg. 
Mureș împlinește anul acesta 
25 de ani. In sfertul de veac 
care s-a scurs de la înființare 
a Pregătit pentru rețeaua sa
nitară din județ și din țară pes
te 2 W) de asistenți medicali In 
diverse specialități, 500 felceri 
șl 1 000 surori și moașe. Manifes
tările prilejuite de acest jubileu 
au fost marcate printre altele 
de o sesiune de comunicări știin
țifice și referate susținute de 
asistenți. absolvenți din anii 
fecuți al amintitei școli și dw 
către elevi care se inițiază în 
tainele cercetării științifice 
cadrul cercurilor existente in 
școală. (M. BORDA).

______  . . s« 
vo- prezenta 140 d« lucrări ști 
Ințifice. s^sțlpsiu dc î-jU 
străini și romirri. iar prin a 
VjaU’atea temelor ce 
dcxbate prin ranoertefe si co
municările Înscrise, conrreaul 
este menit să pună In evidență 
progresele realizate |n tehnici
le moderne de chirurgie in 
campanie, în metodele de diag
nostic rapid al bolilor contagi
oase, precum și organizarea 
primelor ajutoare medicale

SPORT • SPORT • SPORT
Pregătirile tricolorilor

Lotul reprezentativ
18 

lotul 
află 
Ieri 
Du

pe

De joi, după-amiază. cei 
jucători care alcătuiesc 
reprezentativ de fotbal se 
reuniți la Poiana Brașov, 
dimineață doctorul lotului, 
mitru Tomescu, i-a supus 
„tricolori1’ unu!- riguros control 
medical, care a permis consta
tări șj rezultate îmbucurătoare 
privind starea de sănătate a 
tuturor. Inclusiv a celor trei 
indisponibili de miercuri : Do- 
brin, Dumitru șj lordănescu. 
Programul zilei de ieri a mai 
cuprins analiza meciului de la 
Tirana, cu Albania (în cadrul 
căreia antrenorul Valentin Stâ- 
nescu a insistat asupra unor 
greșeli șl slăbiciuni manifesta
ta în joc de echipa noastră) șl 
un antrenament de mare Inten
sitate și volum. Duminică, la 
ora 10,30, pe stadionul Tinere
tului din Brașov, lotul națio
nal va susține un joc de veri
ficare în compania ' '
loca]e, Steagul roțu. 
ruj Valentin Stănescu va începe 
această partidă cu următorul 
,,1I“ : Răducanu — Sătmârea- 
nu. Antonescu, Dinu, Deleanu
— Dumitru, Radu Nunwejller
— Troi. Dohrin, Dumitrache. 
lordăncscu. Pe parcursul me
ciului vor fl întrebuințați 3Î 
ceilalți component) ai lotului i 
Ilaidu, Tănăsescu. Samcș, Anca, 
Marcu, Tarălungă. Mureșan. A- 
lături de acești jucători, pe lls-

formației 
Antreno-

jucători trimisă 
F.I.F.A mai fi-

Bel-

ta celor 22 de 
de federație la .... 
gurează Stan. Mateescu, 
deanu șl Nieagu.

Pregătirile In vederea meciu
lui de la 27 mai cu selecționata 
R. D. Germane vor fi continu
ate, de luni, la Snagov. Miercuri 
este prevăzut un ultim joc a- 
mic^I cu divizionara B, Pro
gresul.

întilnirea Romănia-R.D. Ger
mană. al cărei caracter decisiv 
nu are nevoie de prezentări și 
argumente suplimentare, se va 
disputa pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală și va începe 
la orele 17,30.

Loturile de tineret ți 
juniori

Marian Popescu, Vișan, Anghel, 
Moldovan, Mulțeacu, Boznai, 
Dudu Georgescu, Petrescu, Chi- 
haia. Lotul de tineret va juca 
luni la Pitești un „amical* cu 
F.C. Argeș.

Lotul de tineret (sub 21 de 
ani), antrenat de Ion Volca și 
Octavian Popescu. va pleca 
săptămina viitoare — mai pre
cis joi — In R. D. Germană, la 
Altenburg, unde va susține un 
meci internațional. Lotul cu
prinde. printre alții, pe Grigo- 
raș. Marin Florin, lovănescu. 
Savu, Porațchi, Szabados. Du
minică după-amiază. lotul va 
întîlni. La Snagov, echipa na
țională de juniori, care, ]a rin
gul ei, se pregătește in vederea 
participării — între 30 mai — 9 
iunie, In Italia — la cea de-a 
26-a ediție a turneului 
U.E.F.A.

V .*
Recitalul" hofului a luat sfîrșit

Cupa Davis Bin nou emoții, in iața micului ecran
ROMANIA-OLANDA 1-1

Alte trei loturi reprezentati
ve se află, în aceste zile, în fe
bra premergătoare confruntări
lor internaționale. Lotul de ti
neret (sub 23 ani) pregătește, 
incepind de ieri, meciul de Ia 
26 mai, cînd va întîlni la Pi
tești, selecționata similară a 
R. D Germane, in cadrul Cam
pionatului european. La cabana 
Voina. unde a fost stabilit 
„cartierul general*' al Iuventiș- 
tilor, antrenorii C. Drăgușln și 
E, Jenei au la dispoziție urmă
torii jucători : Ștefan. Caval, 
Anghelini, Sățmăreanu II, San
du Gabriel, Smarandache, Pu- 
rjma, Mateescu, Dumltriu IV,

• Vineri, au început meciurile din „sferturile" zonei europene 
(grupele A |I R) din cadrul competiției de tenis pentru „Cupa 
Davis1'. Rezultatele înregistrate In prima rl de concurs: Zagreb: 
Iugoslavia—Noua Zeelandă 0—1. Partida a-a întrerupt din cauza 
Întunericului; Italia—Bulgaria 2—0; R.F. Germania—Anglia 2—0 
(mare surpriză); Norvegia—Franța 0—1; Suedia—Spania 0—1; 
Ungaria—U.R.S.S. 0—1; Repuhlica Arabă Egipt—Cehoslovacia 
6—1.

• „Cursa Păcii" a programat vjneri două etape. Cea de-a 8-a, 
desfășurată dimineața între Straohowiece și Radom, de-a lun
gul a 40 km contra-eronometrului. a foat cîștigată de liderul 
clasamentului ciclistul polonez Szurkowski Acesta a fo®ț cro
nometrat In 54’04“. După amiază, a avut loc etapa a 9-a, cu 
plecarea în bloc. Disputată între orașele Radom și Varșovia (128 
km), etapa a fost dominată de rutierii polonezi. Primul a trecut 
linia de sosire Stanislav Szozda (Polonia), cronometrat in 
2h. 53’57”.

• Cu prilejul unui concura de atletism desfășurat la Mosco
va, campionul olimpic Anatoli Bondarcluk a cîștlgat proba de 
aruncarea ciocanului cu 73,46 m. rezultat care constituie cea mai 
bună performantă mondială a sezonului.

HANDBAL. — Duminică este 
programată etapa a 26-a. In 
Capitală au loc următoarele în- 
tilniri : Universitatea — Con
structorul Timișoara (f), teren 
Constructorul, ora 10 ; I.E.F.S. 
— Universitatea Timișoara (f), 
teren Tineretului, ora 10,30 ; 
Steaua — Carom Gh. Gh.-Dej 
(m), teren Ghencea, ora 0. în 
țară ! Textila Buh uși — Rul
mentul Elrașuv, Voința Odor- 
heiu — Progresul București, 
Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
(feminin) ; „U" Cluj — Voința 
București ; Dinamo Brașov — 
Minaur Baia Mare ; Politehnica 
Timișoara — L’niv. București ; 
Independența Sibiu — Dinamo 
București (masculin).

RUGB1. — Partidele etape) a 
21-a. Duminică în Capitală î 
Gloria — C.S-M. Sibiu, teren 
Gloria, ora 10,30 ; Steaua — 
Universitatea Timișoara, teren 
Ghencea, ora 10,30. în iară i 
Politehnica Iași — Grivița Ro
șie ; Precizia Sâcele — C.S.M. 
Suceava, Știința Petroșani — 
Rulmentul Hîrlad, Farul — 
Sportul studențesc. Partida Di
namo — Vulcan are Joc azi, pe 
terenul Vulcan, ora 10,30, • Me-

Ieri, la Sc he ven îngeri lingă Haga, echipa 
României a debutat în noua ediție a „Cupei 
Davis", care se dispută, cum s-a mai anun
țat, începînd din acest an, și cu participarea 
profesioniștilor. După prima 2i de întreceri, 
conform previziunilor, rezultatul este egal : 
1—1. întllninle n-au fost prea spectaculoa
se, n-au furnizat momente dramatice, de 
mare luptă, diferența de valoare șl de clasă 
internațională dintre Tom Okker și llie Năs- 
tase, pe de n parte, și adversarii lor. res
pectiv Toma Ovici și Jan Hordijk, pe de altă 
parte, exprimlndu-se cu evidență, pe întreg 
parcursul celor două partide.

în prima confruntare Okker, jucător cu 
statut de profesionist, l-a întflnit pe repre
zentantul nostru, Toma Ovici. care a avut 
un început foarte bun, surprinzîndu-I pe 
marele as olandez, Prin precizie și dirzenie. 
El a clștigat primul set cu 7—5. contra tu
turor așteptărilor, după o serie frumoasă — 
la un moment dat conducea Ia ghemuri cu 
5—1 — ca treptat, să cedeze apoi lupta, per- 
mițîndu-1 Iul Okker să recupereze și să în
cheie setul 1» un scor mai onorabil. In se
turile următoare. Insă. Okker și-a impus rit
mul si Jocul, clștiglnd In serie. toate trei 
seturile (6—2. 6—1. 6—1) si Încheind lupta

detașat, la un scor general confortabil : 3—1. 
Debutul lui O viei, ca omul doi al echipei 
României, este, cu toate acestea, onorabil — 
nu-i stă oricui la îndemînă să cîștige un set 
la Okker — deși ne-a surprins lipsa de ho- 
tărlre, ți ambiție în seturile pierdute, care 
i-ar fi oferii posibilitatea unei acomodări ne
cesare pentru meciul — probabil decisiv — 
pe care-1 va susține duminică cu Hordijk, 
i-ar fi dat mei multă încredere Ln propriile 
forțe.

în a doua partidă, Năstase — Hordijk, 
conturile s-au încheiat ți mai repede, cam
pionul României învinglndu-și adversarul de 
o manieră categorică : 3—0 (6—3. 6—3, 6—2), 
după o luptă inegală care a durat In jur de 
o oră. Meciul a avut o singură direcție — 
spre victoria lui NAstase, care fără nici un 
efort, lejer de tot, și-a ținut la distanță ad
versarul, demonstrlnd cit de dificil este să 
contracarezi un arsenal de mijloace tehnice 
și tactice atlt de perfecționat și bogat cum 
este cel a] lui Ilie Nâstase.

După prima zi, după rezultate ți modul 
cum s-au prezentat jucătorii, șansele de ca
lificare, rămln, in continuare deschise am
belor echipe.

Cineva, ne relatează to
varășul maior N. Costache, 
de Ia secția de cercetări pe
nale a Miliției sectorului IV 
București, ne-a anunțat fn 
noaptea de 11—12 februarie 
a.e. că la sediul cooperativei 
„Sporul" din Str. Gabroveni 
5 s-a comis un omor. Orga
nele de miliție și procurorul 
s-au prezentat urgent Ia fa
ța locului, găsindu-1 pe bă- 
trînu] paznic Emanoil Stă- 
nescu într-o baltă de singe, 
dlnd slabe semne de viată. 
L'si fort a te, birouri răvășite. 
Din sediul cooperativei fu
seseră sustrase obiecte... 
Autorul neidentificat".

cu dalia și ciocanul, „iran- 
spirînd" 3 ore. unitatea 
C.E.C. nr. 15 din incinta U« 
zinelor „23 August", susiră- 
glnd peste 31 060 Iei, bani 
cheliuiți lntr-un voiaj de 8 
zile la Brașov, cu un alt a- 
mic a| său din cartier, Flo
rentin Enache.

Tot cu L. Cozianu operea
ză la Policlinica cu plată 
nr. 4 din Bd. Republicii, fu
ri nd diverse obiecte. După 
3 zile, obiectivele spargerilor 
sînt hazarul și laboratorul 
central al producției de ori
gine animală din Halele O- 
hor, indesindu-și sacoșele 
furate cu magnetofoane. mi

Un dosar-
I

„CROSUL INFORMAȚIA BUCUREȘTIULUI"
Duminică de la ora 9 dimineața, pe un traseu din Împrejuri

mile Stadionului Tineretului, se va desfășura „Crosul Informa
ția Bucureștiului", competiție organizată de comitetul munici
pali U.T.C. și ziarul „Informația Bucureștiului".

întrecerile la care pot participa tineri și tinere din Capi
tală sînt deschise următoarelor categorii de virstă : cat eg. 
15—16 ani : băieți — 1 500 m, fete — 800 m : categ. 17—ÎS ani : 
băieți — 2 000 m, fete — 1 000 m : categ. 20—27 ani : băieți — 
3 000 m, fete — 1 000 m. Se va desfășura șl o probă pe distanța 
de 1 000 m rezervată concurenților de peste 27 ani.

ciorile din sferturile de finală 
ale campionatului republican de 
juniori au loc duminică, astfel i 
C.S.S. — Rapid, teren Ghencea, 
ora 9 ; Energia — Farul, teren 
Tineretului, ^ra fi ; Șoimii Si
biu — Grivița Roșie, teren Ti
neretului, ora 10,30 ■ Școala 
sportivă — C.F.R. Brașov, ora 
9,30.

BASCHET. — Campionatul 
masculin divizionar programea
ză azi și miine etapele a 26-a 
șl a 27-a jn sala Floreaaca din 
Capitală. • Azi, de la ora 10 : 
Farul — Politehnica și Steaua 
— Rapid, jar de la ora 15,30 i 
Universitatea Timișoara — A-

cademia Militară ; Dinamo — 
I.E.F.S. î „U" Cluj — Politeh
nica București : Voința — 
I.C.H.F. Duminică, de la ora 8 i 
Politehnica Cluj — Academia 
Militară ; I.C.H.F. — „U" Cluj : 
Univ. Timișoara — Voința ; 
I.E.F.S, — Farul ; Politehnica 
București — Steaua ; Rapid — 
Dinamo,

ATLETISM. — Pe stadionul 
Republicii din Capitală, azi după 
amiază, de la ora 15.30 șl dumi
nică, de la ora 10, are loc 
Concursul republican de primă
vară. la care vor lua parte a- 
tleți fruntași din întreaga țară

MARȘ. — Cea de-a V-a edl-

ție a Concursului internațional 
de marș al României, va avea 
loc duminică dimineața pe Bd. 
Maior Coravu (Stadionul „23 
August"). La această ediție și-au 
anunțat participarea mărșălui
tori din Bulgaria. Cehoslovacia, 
Elveția, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Italia. Polonia, Sue
dia, Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia (G. FL.).

Organele de urmărire ele 
miliției au început operațiu
nea de depistare a făptașu
lui, descoperindu-1, la scur
tă vreme, in persoana tlnă- 
rulai de 19 ani Eugen Meș
teșug. domiciliat In strada 
Cristeiului nr. 65, sectorul 
III. București, cu complici
tatea fostului salariat al co
operativei, Licfi Cozianu din 
rom. Relciugatele. de ace
eași virstă, ambii fără ocu
pație. în urma părăsirii lo
cului de muncă. Cu această 
ocazie s-a stabilit că făpta
șul principal al 
de omor. E.M., 
unor repetate 
căror frecvență 
uneori in limita .. .. 
zile, o lună. împreună 
minorul Gh. Stoica

tentativei 
era autorul 
spargeri, a 
se înscrie 
a două-trei 

cu 
sparge,

crofoane ș.a. 
nu este prins 
rantul „Carul 
Ploiești, nici 
„Alimentara" 
xul A 12 de pe Bd, I. Șulea, 
pe Matei Voievod, Comple
xul „Alba", atelierele șl 
centrul de comandă ale coo
perativei iricotextil, la un 
debit de tutun de pe Călă
rași. la un centru de pîine 
ș.a. Se pare că nu reținuse 
morala proverbului cu ul
ciorul care nu merge la apă de 
prea multe ori. Organele de 
miliție au avut Insă grijă 
aă i-o amintească acum. In 
capătul acestui „recital** al 
spargerilor. Și lui «1 celor
lalți care au sperat «ă ducă 
o viață ușoară prin trîndă- 
vie și furt.

Autor expert, 
nici
cu 
la 

din

la restau- 
bere“ din 

unjtatile 
Comple-

Concursul
PRONOSPORT

(din 20 mii 1973)
Politehnica Iașl-Matalul Buc. I...... x

„ , - ___ 1
Nitromontiaj Făg-Min. B.M. 1

Metalul Plopeni-Ceahiiul
C.8. Tlrgovlște-F.C. Galați

Olimpia Ord.-Metalurgistul 
Cugir

Atal- nta-Laneraasl 
Bnlngna-Cagliari 
IntemazJ onalc-Fjoren lina

1
1

1,X,2

Napoll-Lazio î.x
Roma-Juventus 2x
Taman a -Palermo l.x
Torino-Sampdnria 1

Verona-Mllan 2

• Cercul speologic „Emil Racoviță" de pe lingi Casa de 
cultură „Grigore Preoteasa" a studenților bucure? te ni a organi
zat prima consfătuire a speologilor amatori din România. 
„Rotonda 13“ a Muzeului literaturii române a găzduit luni o 
seară omagială Miron Radu Paraschivescu • „Povestea Unirii" 
de Tndor Șoimaru. o hună realizare a Teatrului TV în cola
borare cu Naționalul ieșean, « Retrospectivă Cranch, pictură 
șl xilogramă din colecțiile R.D.G., la Muzeul de Artă al R.S.R. 
• Al 6-lea simpozion național de fizică de la Cluj a avut ca 
temă „Spectroscopia și aplicațiile ei Industriale" • La Pitești, 
Golești, Bălcești, Teatrul „A. Davila" prezintă, în reluare, 
„Bălcescu** de Camil Petrescu • In construcție Ja Tulcea un 
spital cu 700 de paturi « La Constanța a început realizarea unei 
fabrici de lapte praf, cu capacitate anuală de prelucrare 4 000 
tone lapte. • Concursul „Doina", In cinci localități vllcene, 
reeditează preocupările pentru valorificarea cintecului bătrî- 
nesc și a celui nou • La „sărbătoarea bujorului** de la Roș- 
cani, tinerii gălățenî s-au prezentat șl cu ștafeta cultural-artis- 
tică „Ce e nou in sat la noi" • „Primăvara studențeasca cralo- 
veană", un strălucit spectacol de gală. In sala tinerei operete 
oltene.

Rubrică organizată de VASILE RAVESCU
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î Securitatea europeană ——

cauza tuturor popoarelor 
continentului,

de peste hotare
a tinerei generații

Un deziderat
Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, ale 

cărei pregătiri fac obiectul consultărilor de la Helsinki, 5-a 
putea avea o influență pozitivă asupra climatului politic in 
Europa și, în general, în lume. In ultima perioadă, consul
tările multilaterale cunosc un ritm mai accelerat, reprezen
tanții celor 34 de delegații participante desfășoară o vie ac
tivitate în cadrul plenar și in grupele de lucru pentru apro
pierea pozițiilor, punerea de acord a diferitelor formulări 
ale textelor și documentelor elaborate în vederea găsirii u- 
nui consens in toate problemele aflate in discuție. Știrile 
care ne parvin din capitala Finlandei confirmă faptul că 
pe baza eforturilor comune se avansează spre concretizarea 
finală. Astfel au fost posibile realizarea unui acord as ap*-a 
problemelor care urmează a forma ordinea de zi a viitoarei 
conferințe, cristalizarea principiilor fundamentale, fixarea 
domeniilor colaborării, clarificarea unora dintre aspectele 
organizatorice. Acestea sini indicii clare e* revaiuea pre- 

a creat «MtAțlLW pexm 
securitate 'wvprnaa rt» 

si poală saterifieata
rezultatele pozitive abținute pină ac^m. _SINTEM DE PĂ
RERE — arăta tovarășul Nicolae 
CREAT * -----
VN S A 
SA NE 
REA $1 _________ ____ _______________
REALIZAREA ÎN El RUPĂ A l NOR RELAȚII _______
PE PRINCIPII NOI, CARE SA ASIGURE O PACE ÎNDE
LUNGATA ȘI O COLABORARE FRLITLOASA INTRE 
TOATE NAȚIUNILE CONTINENTE LVI. CEEA CE VA 
AVEA O ÎNRILRIRE DEOSEBIT DE POZITIVA ASUPRA 
CAUZEI COLABORĂRII ȘI PĂCII IN ÎNTREAGA LUME".

Conducători de stat, guverne și partide, cercuri politice, 
presa Internațională au apreciat în nenumărate rînduri. mai 
ales în ultimul timp, că există premize favorabile ca ]a 
sfîrșitul lunii iunie să fie convocată viitoarea conferință la 
care miniștrii de externe ai statelor participante să se poa
tă concentra asupra problemelor securității europene. Punc
tul acesta de vedere este larg împărtășit. „Este la ordinea 
zilei, spunea Georges Marchais, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, problema creării unei mari si ade
vărate Europe a păcii și securității care, în același timp, 
să fie Europa cooperării între națiuni egale și libere de a-și 
hotărî propriul lor destin". Reprezentanții' celor 17 țări 
membre ale Comitetului ministerial al Consiliului Europei 
occidentale subscriu, intr-un comunicat, la ideea existen
ței condițiilor necesare pentru deschiderea conferinței pen
tru securitate și cooperare in Europa înainte de începutul 
verii. Ziarul britanic GUARDIAN scria că ,,la Helsinki dom
nește mai mult optimism decit oricînd în sensul că discu
țiile preliminarii vor fi suficient de concludente pentru a 
permite organizarea cit mai rapidă a conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa".

Convocarea conferinței de securitate europeană nu trebuie 
să fie hlocata de ideea că reuniunea de la Helsinki nu a re
zolvat toate aspectele luate in dezbatere, sau că unele pro
bleme asupra cărora nu s-a ajuns încă ia un consens vor 
rămîne în suspensie. Nu există nici o justificare pentru 
tergiversarea sau aminarea conferinței general-europenc. 
Problemele asupra cărora nu s-a putut ajunge pînă acum 
la O convergența de poziții, vor putea găsi un cadru adec
vat soluționării lor în timpul diferitelor etape ulterioare dc 
desfășurare a conferinței. Orice tergiversări privind finali
zarea consultărilor nu slujesc ideea securității, ci dimpo
trivă. *ac j”cul celor care n-o doresc, cercurilor ostile creă
rii pe continentul european a unui climat de securitate șf 
cooperare fructuoasă in cele mai diverse domenii de ac
tivitate

Popoarele Europei, opinia publică internațională, urmă
resc cu interes, speranță și încredere, desfășurarea convor
birilor de la Helsinki. Trebuie subliniat cu toată tăria că 
orice amiuare a convocării conferinței contravine interese
lor popoarelor europene, este contrară cerințelor cooperării 
între statele continentului nostru. Forțele politico-sociale 
progresiste în frunte cu clasa muncitoare, partidele comu
niste și muncitorești, organizațiile obștești cele mai divers* 
— de tineret, sindicale, femei — mișcările pentru apărarea 
păcii, personalități politice de diferite apartenențe 
sînt chemate să-și intensifice eforturile in vederea 
rării grabnice a conferinței europene.

Promovînd o politici dinamică, constructivă, plină 
țiativă, România și-a adus o contribuție rodnică la____ _
rarea lucrărilor pregătitoare, pentru trecerea neîntârziată la 
convocarea Conferinței. Opinia publică din România ișî 
exprimă convingerea că la Helsinki s-au creat coodjțiiJr 
pentru începerea chiar la sfîrșitul lunii iunie, a conferinței 
de securitate ți cooperare pentru ca in acest fel să se îm
plinească așteptările popoarelor de edificare a unui sistem 
de relații noi, calitativ superioare, între statele de pe con
tinentul nostru.

Silitoare de la Helsinki 
convocarea conferinței de 
mai grabnic posibil. ca

... _ Ce>e<es<u — CA S-Âl'
CONDIȚIILE PE.NTRl CA ÎN \ ARA ACENTT I 
INCEAPA LLCKAJtILE CONFERINȚEI Șl DORIM 
ADrCFM CONTRIBLT1A ACTIVA LA PREGAT1- 
TINEREA El !\ CELE MAI RINE CONDITIL LA 

• - - BAZATE

politice
convo-

de ini- 
accele-

DOINA TOPOR

I
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„Zilele filmului 
românesc" 
in Italia

La Cinematograful „Planeta- 
rio", din Roma, a avut Ioc fes
tivitatea de deschidere a „Zi
lelor filmului românesc", orga
nizate de Ambasada Republicii 
Socialiste România și „Unitalia- 
film", cu ocazia vizitei pe care 
o va efectua. in curînd, 
in Italia președintele Nicolae 
Ceaușescu. Au fost prezenți 
conducători ai unor case de 
film, cunoscuti actori de cine
ma, oameni de cultură și artă, 
reprezentanți ai corpului diplo
matic. Au luat parte de aseme
nea ambasadorul României la 
Roma. Iacob lonașcu. și membri 
ai ambasadei române. Despre 
semnificația acestei manifestări, 
tn cadrul mai Larg al legături- 
K?r cuî’uraLe din*re Româr.ia «; 
:ta«aa. < desor? dezve-rarea 

grafiei Ince-
-eci a-’.. a_

r--.es-.- presecLz'.eie I~-
- L-r* »; A e\A“-

di carraLa
Itaitei îa r-w~T-—rw. jefe
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Reuniunea de la Helsinki
Adoptarea unor propuneri 

ale delegației române
Vineri, participants la reuni

unea multilaterală de ]a Helsin
ki consacrată pregătirii confe
rinței pentru securitate și coo
perare în Europa s-au întrunit 
în ședință plenară. Cu acest 
prilej, a fost analizat stadiul 
consultărilor pregătitoare, pe 
baza informărilor prezentate 
de președinții grupurilor de lu
cru, și s-a stabilit programul 
de activitate pentru săptămlna 
viitoare.

Ședința plenară a luat hotă- 
rîrea ca lucrările reuniunii să 
se încheie pe data de 1 iunie 
a.c., astfel incit prima fază a 
conferinței europene — la ni
velul miniștrilor de externe — 
să poată începe la sfîrșitul lu
nii Iunie.

In intervenția sa la ședința 
plenară, reprezentantul Româ
niei, ambasadorul Valentin Li- 
patti, .a apreciat ca pozitive 
rezultatele obținute pină In 
prezent în munca de redactare 
a directivelor pentru comisiile 
ce se vor ocupa, in faza a doua 
a conferinței, de diversele ca
pitole ale ordinii de zi. El a 
făcut un apel pentru accelera
rea ritmului de lucru a] gru
pelor de redactare, pentru ca, 
în timpul care a mai rămas să 
se asigure solutionarea tuturor

problemelor. Reprezentantul ro
mân a propus, totodată, oa m 
cursul săptăminii viitoare să 
fie luate In discuție și croșe
tele referitoare la institJțio- 
nalizarea conferir.'.el (prin cre
area unui organism nermancr.'-V 
Această proounere a fost ac
ceptată de olenară.

Gruou] de lucru pentru pro
blemele de procedură a conti
nuat examinarea celor două 
proiecte prezentate de Iueo«Ia- 
via și Franța LA PROPUNE
REA delegației romane. 
GRUPUL DE LUCRU A A- 
DOPTAT PRIMUL PARAGRAF 
AL REGULILOR DE PROCE
DURA ALE VIITOAREI CON
FERINȚE. POTRIVIT CARI 14 
STATEI.E VOR PARTICIP A 
LA CONFERINȚA CA STATE 
SUVERANE ȘI INDEPENDEN
TE. IN CONDIȚII DE DEPLI
NA EGALITATE. Conferința 
se va desfășura — conform 
textului adoptat — In afara a- 
lianțelor militare.

In aceeași zi. a avut Ioc o nouă 
ședință a grupului de lucru care 
se ocupă de redactarea textelor 
referitoare la cooperarea cul
turală.

Pentru îmbunătățirea 
în continuare a situației 

din Europa
Intr-un interviu a- 

cordat radiotelevi- 
ziunii din R.D.G., 
Bohuslav Chnoupek, 
ministrul afacerilor 
externe al R. 8. 
Cehoslovace, după 
ce s-a referit la re
lațiile cu statele so
cialiste, a relevat, 
printre altele, dorin
ța țării sale de a 
O>rmaliza și regle

menta relațiile cu 
R. F. Germania și 
Austria, de a adinei 
și îmbunătăți relați
ile cu alte țări din 
Europa de vest, con
tribuind în acest fel 
la îmbunătățirea, în 
continuare, a situa
ției din Europa, 
Abordînd apoi pro
bleme referitoare la 
pregătirea conferin

ței europene de 
securitate și colabo
rare, Chnoupek a 
arătat că activitatea 
conferinței trebuie 
orientată spre acele 
principii care să 
creeze baza pentru 
un acord comun si 
să răspundă interese
lor tuturor particl- 
panților la consfă
tuire.

Prezentarea la Roma 
a volumului

Nicolae Ceaușescu:
Scrieri alese —1972"

L. I. Brejnev 
la Bonn

La 18 mai. a sosit ia Bona 
Leonid Brejnev, geere'ir ge
neral al C.C. ai P.C.U.S.. 
membru in Prezidiul Sovie
tului Suprem ăi U.R.S.S.. 
care face o vizită in Repu
blica Federală Germania, la 
invitația cancelarului fede
ral Willy Brandt.

In alocuțiunea de salut 
rostită la aeroport, cancela
rul vest-german a evidențiat 
faptu] că această vizita 
constituie o confirmare a 
faptului că situația în Eu
ropa se îmbunătățește, câ 
cele două țări depun efor
turi in vederea extinderii 
Colaborării. în cuvintu] de 
răspuns, oaspetele sovietic, 
evocind evoluția relațiilor 
bilaterale, a subliniat că pe 
fundamentul bun existent 
deja urmează să fie înălțat 
edificiul trainic al legăturilor 
de bună vecinătate dintre cele 
două țări.

La 18 mai. la sediul Ambasadei Republicii Socialiste Româ
nia din capitala Italiei a avat lac prezentarea volumului 
„Nicolae Ceaușesca : Scrieri ale*e — 1972-*, apărut, recent, 
in librăriile italiene. Printre r*n prezenți se aflau Giorgio 
Napolitano, membru aj Bir? ....................
P.C.L. personalități ale 
directori ai onor prestigioase 
respondent ai presei străine.

Intr-un curia! intmducțiv.
Roma, Iacob lonasca. a «Aliniat semnificația apariției ia 
Italia a acestui nan din operele tovarășului Nicalae
Cea mese a, ta preajma vizitei pe cart setul sta i al ai rtnâe 
a sa eiedaa ia această tară, vatmm care răspunde iatereaa- 
lai larg al pabbcaîwi itahaa de a sa iafarma dia cea mai 
awtaruatl surâd dexpre rea&x&rilt prmx upânle paporuhai 
rMaâa. ta Qanrea rsrțî nai. tfeialrtte. A laaL

praf. Carte Saxxarv. anunmj prefeței
hă. earn a ■ ipai temele si caauaatnl aeTi lucrări. „Aceas- 
tl aamă țgu are dta opireîe prr^esâinteim N «ratau Ceaune «ca 
— a «pus «arfexerai — «-tt* saa feair» c*ie =*? taferesan- 
te prmra t adarai Ralia*. «muscat oferă a ampU imps* 
a pra^femitiar care preera^. ta pruxat. ■analaia. poalad 
fa lamaal ratai m cnarribafea de prim ardia care revin se- 
cretaralm teaerai al P-C-R. ta uafaibrea răițer și metode- 
fer cuartete de edtfitare a aacietițiî <uxcialisie multilateral 
dezvoltate. Atenția acorBată de președintele Nicolae 
Ceansesca readucerii mederae. dervwltăni multilaterale a 
personalității umalatt saciafist — a subliniat vorbitorul — 
te completează la anod t tril aci t ea a politică înțeleaptă de 
ridicare generală a aisHalni de trai șl de cultură**. „In a- 
cest cadru — a arătat Carte Salinari — rolul sl personalita
tea președintelui Ceaușmca siat diatre cele mai remarcabi
le. fapt pe rare noul voi ana îl evidențiază cum nu se poa
te mai bine".

In continuare, Carlo Salinari s-a referit la politica inter
națională a Partidului Comunist Român, Ia relațiile sale 
ample cu partidele comuniste șî muncitorești, la sprijinul 
acordat mișcărilor de eliberare națională și, in general, lup
tei antiimperialiste. scoțind în evidență contribuția esenția
lă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. îndeosebi pe plan teo
retic, in ceea ce privește evidențierea rolului națiunii in lu
mea contemporană și a principiilor care trebuie să guverne
ze relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, pre
misă obligatorie a unității mișcării comuniste și muncito
rești Internaționale, a întăririi frontului larg antiimperîa- 
Iist. Toate acestea — a spus în încheiere vorbitorul — fac 
din lucrarea președintelui Nicolae Ceaușescu un volum din
tre cele mai interesante pentru cititorul italian, pentru ace
le largi pături ale opiniei publice din Italia care se intere
sează de cunoașterea României contemporane.

i Pelitic si al Direcțiunii 
caîtvrale din capitala italiană, 
zlzre m agenții de presă, co-

Consultările preliminare 
de la Viena

Intervenția reprezentantului României
Luind cuvîntul In ședința ple

nară a consultărilor preliminare 
privind reducerea trupelor si 
armarv.---.telor din Europa Cen
trală, consacrată discuțiilor pri- 
' ind ordinea de zi a \iitoarelor 
r.egocieri în această problemă,
.'.-îndurătorul delegației Româ- 
niri. Virgil Conatantinescu. a 
subliniat că organizarea activi
tății consultărilor de Ia Vier.a 
trebuie sâ asigure condiții co
respunzătoare pentru armoniza
rea eforturilor, intereselor si 
pozițiilor tuturor delegațiilor 
participante. Pregătirea 
de zi — a spus el — trebuie să 
fie rezultatul eforturilor con
certate ale tuturor deiegațiiior 
prezente in jurul mesei, fără 
deosebire de statutul lor. cărora 
trebuie să li se dea posibilitatea 
să-si prezinte punctele de ve
dere si să facă propuneri. Vor- 
bi^rul a observat că acest lu
cru este prevăzut In aranjamen
tul de procedură asupra căruia 
s-a ajuns la an acord la înce
putul ședințelor plenare si a ex 
primat speranța că dreptul de 
a lua cjîrîciuî si de a prezen
ta documente In problemele a- 
flate In discuție — inclusiv in

Pavilionul român 
la Tîrgul 

de la Budapesta 
vizitat de Jeno Fock

Vineri s-a deschis la Bu
dapesta Tîrgul interr_ayonal. 

testare la care participă 
I 750 de firme dm 33 de țări. 
Tara noastră este prezentă 
cu ur. mare pavilion în cape 
sînt expuse cele mai noi rea
lizări ala industriei române.

L> festivitatea de deschi
dere au participat Jeno Fock. 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, și 
alți conducători de partid bi 
de stat, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați Ia Bu
dapesta. reprezentanți al u- 
nor firme de peste hotare.

România expune la actuala 
ediție a tlrgului tractoare, 
autocamioane, autoturisme de 
teren ,.Aro-240“. autoturis
me ..Dacia 1300“. utilaj pe
trolier, elemente de automa
tizare. aparate electronice de 
contabilizat și facturat, uti
laj pentru construcții, mașini 
pentru industria textilă, fri
gidere. televizoare, aparate 
de radio, medicamente, colo- 
ranți. fire și fibre sintetice.

Pavilionul țării noastre a 
fast vizitat de Jeao Fock și 
de alte persoane oficiale un
gare. Oaspeții au fost întim- 
pinațl de loan Cotoț, amba
sadorul României la Buda
pesta.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare a 
făcut aprecieri elogioase la 
adresa produselor românești.

ceea c? privește ordinea de zl 
— va fj asigurat în practică.

în continuare, reprezentant'tl 
român a făcut unele -ugestii 
privind formularea ordinii de 
zi a viitoarelor negocieri.

CONVORBIRI 
LE DUC THO — 

H. KISSINGER
Le Duc Tho, reprezentant al 

guvernului R. D. Vienatm. și 
Henry Kissinger, consilier spe
cial al președintelui S.U.A. pen
tru problemele securității națio
nale. s-au Intilnit vineri, In sub
urbia pariziană Gif sur Yvette, 
pentru a continua examinarea 
problemelor legate de îndepli
nirea Acordului de la Pans pri
vind înoetar^a războiului si re
stabilirea păcii în Vietnam.

Verticală a istoriei, înalta de 
aproape treizeci de metri. Relief 
în spirala de marmura, înconju
rând parcă un rîu ridicat în pi
cioare pentru a-și putea zări 
malurile. Și malurile sîntem noi, 
de o parte și de alta, ne uităm, 
ne uităm. Din mijlocul nostru
columna sprijină parcă un nor 
roșu de seară, crepusculul care 
se lasă încet peste Roma și 
dintr-odatâ în luminile ultime
care țîșnesc, spirala de marmură- 
ncinge în reliefurile ei ochi și 
auz, dintr-odatâ și dintr-odatâ 
am amintiri mai dinaintea mea 
și mai de departe, sculpturile de 
pe columnă mișcă, ard de o lume 
cunoscută, acoperită de stele, 
îngropată parca in simțurile cu 
care încerc s-o ating. De ce se 
vor fi pierdut memoriile și însem
nările împăratului Traian ? Co
lumna, o spune istoria, e o re
prezentare a acestora. împăratul 
însuși a vegheat ridicarea și de
corarea ei, punind la dispozi
ția meșterilor iscusiți datele și 
descrierile făcute cu ocazia cam
paniei care avea sâ-i aducă 
faisna și pentru care romanii a- 
vecu sd-l declare, centru pos
teritate. Opbmus Princeps. cel 
moJ bun împărat Odată cu pier- 
de*eo acestor manuscrise s-a 
pierdut o parte din istoria noas
tră de început Râmine așadai 
să ne uităm la impresionanta 
columnă ca la un imens manus
cris răsucit în sus, de pe care 
încercăm să citim cît de mult 
s-au intilnit bucuria victoriei cu 
deznădejdea infringed! și ce nouă 
materie s-a ales din izhir o a- 
cestor infinite contrarii, colț 
de univers pe pajiștile ue piatră 
carpatice. în rostogolirea atitoi 
și atîtor stele și vînturi și totuși 
râmînînd, puțind să rămînă, 
fiind. Te-ai aștepta de acum să 
vezi columna ridicată pe o co
lină. Unul dintre cele mai curate 
si mai expresive monumente ale 
Romei antice, monumentul cel 
mai bine pâstrat (sâ fie un 
efect, o recompensă, poate, a 
chiar pierderii manuscriselor im
periale ? I) te-ai fi așteptat sâ-l 
vezi sâgetind cerul într-o aură 
montană. Una din colinele Ro
mei i-ar fi putut fi piedestal, 
împăratul s-a gindit însă la un 
forum mai întîi și senatul a ho- 
tărît dislocarea unei coaste de 
pămînt din colina Quirinal și 
dealul pe care trona Copitoliul. 
In acest amfiteatru creat avea 
să se ridice Forum Ulpium. lat 
columna, în concepția ei inițială, 
avea doar o funcționalitate 
strict topografică : a spune și 
ozi, clor, inscripția așezată la 
bază ; să arate cit de rnaltă o 
fost colina dislocată. Arta și-a 
revendicat însă dreotul de a in
terveni. O simplă și atît de 
înaltă coloana ar fi rupt armo
nia cu forumul, fractura spațiul. 
S-a hotărît atunci decorarea ei 
și Apollodor din Damasc inter
vine pentru □ doua oară în is
toria noastră. Traian ii încredin
țează ridicarea columnei și 
sculptarea ei. Cel ce-l ajutase

și însoțise în campanie, con
struind podul de peste Dunăre, 
trebuia să glorifice victoria. Dacii 
de pe columnă sînt dacii văzuți 
de Apollodor și Traian și des
criși de acesta din urmă in me
moriile sale. Columna a dobîn- 
dit astfel a doua funcționalitate 
— aceea de a celebra răzbaiele 
dacice. Prin aceasta ea a ră
mas un povestitor unic in istorie, 
cel care de secole și secole na
rează faptele de arme ale stră
moșilor și care, în fibra și relie
ful său, a fost atins poate și de 
mîinile îndurerate ale acestora, 
trecuți acolo ca sclavi. Forumul

că mă uit nu numai cu bucurie 
la aceasta columnă, act tare, de 
marmură, care certifică o apar
tenență, ci și cu o tristețe 
pe care o simt ferbinte in 
degete cînd îi ating, ca pe o 
lumină, relieful. Columna e un 
triumf, săgetare de dragoste și 
de bucurie în sus, către înaltele 
stele, dar e și un imens hohot 
aspru de plîns, foc lung, în
cruntat și mocnind în sîngele 
pietrei, cenușa cea mai curată a 
zorilor aprinși pe un imens rug 
de rouă. Urna de aur cu cenușa 
împăratului îngropată la bază, 
din lipso unui mausoleu, a dis

Italia în treacăt (VI)
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însuși n-ar fi existat poate, fără 
ei. Aurul Daciei s-a scurs pe 
corăbii aici și a dat strălucire 
marmurei.

Columna însăși n-ar fi existat 
fără daci, in ea sînt daci și ro
mani zidiți, întocmai ca victoriile 
alături de infringed, daci și ro
mani ale căror fețe răzbat prin 
marmură afară și ard. îmi aduc 
aminte de legenda meșterului 
Manele in care tot despre o zi
dire e vorba, in fond despre o 
victorie și tot despre o în- 
frîngere și mă gîndesc că viața 
noastră e făcută uneori din le
gende șî că uneori ecoul aces
tora ne și împietrește chipul, sîn
tem atunci niște statui vii. Fiind

părut. Desigur, a fost furată 
pentru aurul ei și astfel a treia 
funcționalitate a columnei, cea 
funerară, a dispărut. Dar mie 
îmi place să cred că pentru a- 
ceastă pură și victorioasă și 
crudă cenușă urna a fost fu
rată. Statuia împăratului însuși 
s-a cutremurat acolo in virf de 
columnă și a căzut. Sfintul Petru 
care i-a luat locul și șade acum 
acolo sus nu-mi spune nimic. 
In schimb, aceasta ce să în
semne : manuscrisele împăratu
lui dispărute, urna cu cenușa 
sa furată, statuia sa care a că
zut ?

Și dintre toate, azi, numai co
lumna să fie, doar ea I
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• Președintele Finlandei. 
Urho Kekkonen, l-n primit, vi
neri, pe ambasadoml României. 
Mircea Bălănevu. in legătura 
cu plecarea sa definitivă din 
Finlanda.

In cursul conîorbirii care a 
ai ut loc cn această ocazie, pre
ședintele Finlandei a evocat cu 
plăcere ii zi ta ne care a făcut-o 
in România. In 19C9. s| faptul 
că. la rindul săn. in 1971, a pri
mit in Finlanda. In vizită oficia
lă. pe președintele Nicolae 
Ceaușescu.

• Vineri a fusi semnat la 
Roma pmtocnlnl privind acor
dul de ralaborare pe anul 1973 
Intre Comitetul de stat a] Ra- 
dioteleviziuniî rușine fi Ra- 
diotelevirÎQBea italiană. Proto
colul prevede printre altele in
tensificarea schimbului de emi
siuni radiofonice si pentm te
le vi zi ne. de echipe de realiza
tori si alțj specialiști. precum 
și dezvoltarea colaborării în al
te domenii care interesează cele 
două părți.

.Acordul a foot semnat. dia

partea română, de Gbeargbe 
Năatase, președintele Comitetu
lui de stat a] Radioteleviziunii. 
iar din parten italiană de L m- 
berto delle Fave. președintele 
Comitetului de administrație al 
Radiotelevizinnii italiene.

Rezoluție 
la Copenhaga

• PARLAMENTUL DANTZ • 
adoptai, joi. cu 114 voturi pen
tru. 21 împotrivă șl 4 abțineri, 
o rezoluție prin care se afirmă 
câ participarea Danemarcei la 
Comunitatea Economică Euro
peană (C.E.E.) trebuie să se 
facă pe boxele tratatului — deja 
ratificat — care na cuprinde 
nici • referință la vice eno pe
re re militarâ.

lntr-o declarație făcută in 
timpol dexhaieriler de către 
Gerl Pete nea. porii torul de 
ruvint al Partidului Socialist 
Popular, se antoliuiază. pe de 
altă parte, că economia daneză 
nu a înregistrat succesele eco
nomice promise in momeniol

aderării la C.E.E. S-a amintit, 
in arest sens, eă deficitul ba
lanței de plăți a Danemarcei 
înregistrează, in prezent. trei 
miliarde de coroane daneze, 
fată de 7M milioane coroane cit 
a fost consemnat anul trecui.

• PREȘEDINTELE ALES AL 
ARGENTINEI. Hectar Camno- 
m. — care urmează să fie in
stalat oficia] la 23 mai — a de
clarat in cadrul unui discurs 
eă. odată cu funcția supremă in 
stat. îsi va asuma și comanda 
forțelor armate, conform prero
gativelor constituționale care 
permit șefului statului să nu
mească ofițerii superiori.

Negocierile 
de la Nicosia

• RELUATE DE UURISD LA 
NICOSIA. negocierile dintre

O importantă descoperire medicală
Pentru prima oară in istoria medicinii, un factor genetic 

ereditar b putut fi asociat în mod direct apariției cancerului. 
Această descoperire a fost făcută la laboratorul ,,Jackson" al 
Institutului Național american al cancerului din localitatea 
Bar Harbor, unul dintre cela mai importante laboratoare de 
cercetări genetice asupra mamiferelor.

„Experiențele efectuate pe cobai au permis să se determine 
eă genele patologice constituie un factor determinant in apari
ția lencrmiei si. poate, a tuturor tipurilor de cancer", a decla
rai dr. Hans Meier, unul din membrii echipei de cercetări.

Aceste gene pot fi, in anumite cazuri, vizibile la microscopul
electronic.

reprezentanții comunităților
greacă <i turci din Cipru riscă 
iă fie din nou aminate, ca ur
mare a declarației făcute, joi. 
de liderul comunității turce la 
aceste convorh’ri. Railf Denk- 
ta<, care a afirmat că „partea 
turcă la convorbiri va insista 
asupra obținerii rnm soluții ce 
va acorda ciprioților turci un 
regim de autonomie deplină, 
fără nici un control din partea 
guvernului central al insulei".

Declarația liderului comuni
tății turce a provocat o criză a

negocierilor intercomunitaTe, ea 
declansind imediat o serie de 
consultări cu guvernele de la 
Ankara și Atena.

• Ministrul chilian de Inter
ne, Gerardo Espinoxa, a decla
rat, in cadrul unei cuvîntărî 
televizate, că guvernul a hotă
rî t să interzică mitingurile, de
monstrațiile sau orice acțiuni 
asemănătoare ale organizației 
fasciste autointitulate „Patria șl 
libertatea".
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CONVORBIRILE 
DINTRE PĂRȚILE 
SUD-VIETNAMEZE

Li Van Sau. reprezentant al 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud la convorbirile dintre 
părțile sud-vietnameze de la 
Celle-Saint-Ckiud. a arătat în 
cadrul unei conferințe de presă, 
după întilnirea de joi, că dele
gația saigoneză încearcă să se 
eschiveze de la discutarea pro
blemelor grabnice in vederea 
asigurării îndeplinirii acordului 
de la Paris in problema Viet
namului și. In cadrul consultă
rilor de la Celle-Saint-CIoud. 
continuă să respingă inițiativele 
G.R.P. menite să ducă la regle
mentarea problemelor interne 
djn Vietnamul de Sud.

Delegația G.R.P. al Republi
cii Vietnamului de Sud a cerut 
Administrației salgoneze să 
vină în întimpinarea așteptări
lor și speranțelor poporului viet
namez, să răspundă pozitiv la 
propunerile privind încetarea 
focului.

Următoarea ședință a consul
tărilor dintre părțile sud-viet- 
nameze a fost fixată pentru 
22 mai.

1 octombrie 1961, partea britanică s-a unit 
cu cea care fusese sub dominație franceză, 
formind Republica Federală Camerun.

Repere
Astăzi sc împlinește u» a» de la procla

marea Republicii Lnite a Cane rusului. 
Constituția adoptată prin referendumul de 
la 21 mai 1972 de către 99,97 la sută din 
cei aproximativ 3 milioane de alegători 
camerunezi a însemnat un moment istoric 
in viața țarii, marchează realizarea unei 
aspirații arzătoare a poporulnL

• Despre teritoriul acestei țări, intins pe 
474.403 km.p. și situat in extremitatea Gol
fului Guineez din Africa Ecuatorială, pri
mele știri datează inel din secolul al 
V-lea i.e.n. In secolul al XVI-Iea Came
runul a devenit una din sursele comerțu
lui cu sclavi negri pentru America. In 1884 
Germania și-a proclamat protectoratul a- 
supra Camerunului. Poporul camerunez 
s-a răsculat în repetate rînduri împotriva 
ocupanților (1884, 1891. 1905). După în-
frîngerea Germaniei in primul război mon
dial Anglia și Franța și-au împărțit teri
toriul Camerunului. In urma luptelor în
verșunate duse de poporul camerunez. Ca
merunul francez la 1 ianuarie 196fl șba că
pătat Independența. Ln an mai tîrziu, la Activitate intensă in portul Douala

• Referendumul de la 20 mai 1972, prin 
care Republica Federală Camerun a de
venit Republica Unită a Camerunu
lui, s-a desfășurat în condițiile reali
zării celui de al treilea plan (1971—1975) 
care își propune să creeze condi
țiile unei mai rapide dezvoltări econo
mice. sociale și culturale a țării. Planul 
prevede, printre altele, intensificarea pre
lucrării industriale a materiilor prime din 
țară, crearea unei industrii grele bazate 
pe resurse proprii, reducerea discrepanțe
lor existente între diferitele regiuni ale 
țării, sporirea capacității porturilor, îmbu
nătățirea infrastructurii și dezvoltarea re
țelei de telecomunicații. O importanță deo
sebită se va acorda turismului, asistenței 
medico-sanitare, dezvoltării învățămintului 
prin adaptarea lui la cerințele țării.

• Pe plan extern — așa cum declara 
Ahmadou Ahidjo, șef al stalului și pre
ședintele partidului de guvernămînt Uniu
nea Națională Cameruneză, la primul său 
congres extraordinar, ținut la o lună după 
referendum , — Camerunul pune la baza 
relațiilor cu alte state principiile respectă
rii integrității teritoriale și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile in
terne, egalității in drepturi, avantajului 
reciproc șî coexistenței pașnice.

Intre Republica Socialistă România șl 
Republica Unită a Camerunului s-au sta
tornicit relații prietenești de colaborare. 
In dorința de a dezvolta legăturile bilate
rale, între cele două state au fost stabilite 
relații diplomatice la rang de ambasadă

GH. S.
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